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Кратки научни рад

УЛОГА КЊИГОВЕЗНИЦЕ У ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА 
СРБИЈЕ

Сажетак: Највећи део библиотечког фонда у јавним библиотекама 
налази се на папиру и дуготрајном позајмицом склон је хабању. Да би 
се продужио период чувања и коришћења књижног и периодичног 
фонда непоходно је примењивати превентивне и куративне мере. Оне 
се реализују у књиговезницима које се налазе у саставу библиотека или 
преко спољних субјеката. У раду је представљен кратак историјат израде 
и производње папира ради лакшег увида у могућа оштећења књига и 
периодике. Анкетом у којој је учествовало 25 од 28 јавних матичних 
библиотека, са територије централне Србије и Војводине (89,29%), 
анализирана је улога књиговезнице у очувању и репарирању библиотечке 
грађе. Јавне библиотеке које у свом саставу имају активну књиговезачку 
делатност наводе да је она изузетно корисна и да представља уштеду за 
књижни фонд и очување, посебно локалне периодике, ретких и вредних 
издања. Улога књиговезнице у јавним библиотекама не може се само 
гледати кроз финансијску исплативост, већ се мора бринути и о очувању 
културног наслеђа.
Кључне речи: књиговезница, јавне библиотеке, штампана грађа, 
периодика, заштита књижног фонда.

Увод

У јавним библиотекама важну улогу у очувању и заштити 
библиотечке грађе имају књиговезнице. Библиотеке које у свом 
саставу имају књиговезницу у предности су, јер превентивне и 
куративне мере могу да спроводе непосредно у установи. Већина 
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грађе која се користи у јавним библиотекама налази се на папиру, 
тако да ће главна тема рада бити очување штампаног књижног фонда 
и штампане периодике. У процесу њиховог хабања и чувања велику 
улогу имају и корисници „који треба да воде рачуна да би дела која су 
им на располагању, и то захваљујући пажњи и обазривом руковању 
онога ко их је претходно имао у рукама, могла дуже да трају и да 
користе другима у њиховим изучавањима и истраживањима”.1 
Такође важан фактор у очувању грађе представљају и услови у 
којима се чува и складишти библиотечка грађа, квалитет папира 
на коме се штампа и повез. Постоје међународни стандарди у 
којима је јасно дефинисана трајност и издржљивост писаних, 
штампаних и копираних папирних докумената,2 као и захтеви 
за материјале за повез и методе које се користе у изради књига.3 
ISO 14416:2003 прописује услове за увезивање књига, периодике, 
серијских публикација и других папирних докумената за архивску 
и библиотечку употребу.4 Анексима који се доносе, у оквиру 
стандарда, указује се на појединости као што је нпр. предност 
шивеног повеза над лепљеним, минималних захтева за величину 
унутрашњих маргина, методама и материјалима који се користе за 
поправку и др. На основу процене о коришћењу грађе и очекиваном 
веку трајања, библиотеке одлучују о начину заштите и чувања 
књига, часописа и осталих папирних докуменaта.

Библиотечка грађа требало би да буде направљена према 
прописаним стандардима и да испуњава предвиђене захтеве, такође 
требало би да остане у добром физичком стању све док је њен садржај 
вредан чувања, јер је то од општег интереса за јавност. 

1  Antonio Đardulo, Zaštita i konzervacija knjiga (Beograd: Clio: Narodna biblioteka 
Srbije, 2005), 33.

2  International Organization for Standardization, ISO 11798:1999 Permanence and 
durability of writing, printing and copying on paper — Requirements and test 
methods, https://www.iso.org/standard/20031.html (преузето 3. 9. 2022).

3  International Organization for Standardization, ISO 11800:1998 Requirements for 
binding materials and methods used in the manufacture of books, https://www.iso.
org/standard/20033.html (преузето 3. 9. 2022).

4  International Organization for Standardization, ISO 14416:2003 Requirements 
for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive 
and library use Methods and materials https://www.iso.org/standard/36235.html 
(преузето 3. 9. 2022).

Маринчић, Б. и др. „Улога књиговезнице у јавним библиотекама Србије”, 208–223
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Папир – од ручне израде до индустријске производње

Пратећи историју развоја писма и књиге, поред података о 
различитим подлогама на којима су се бележиле информације, 
сусрећемо се и са првим превентивним мерама за њихово очу-
вање. Народи Старог века покушавали су да пронађу начин како 
би књига што дуже могла да се користи и остане у добром стању. 
„Међу такве мере можемо убројити нпр. умакање папируса, једне 
од најстаријих подлога за писање, у кедрово уље. Овај обичај, који 
се уврежио у старом Египту и одатле прешао и к’ другим тадашњим 
културним народима, имао је сврху, да књигу заштити од црва, који 
су, по мишљењу старих, били највећи непријатељи књиге”.5 Кедрово 
уље није употребљавано без основа, јер је у то време коришћено за 
балсамовање покојника с обзиром на његово антибактеријско и 
инсектицидно својство.

Мењајући облик и материјале на којима је бележена, књигa од 
папира првобитно је направљена у Кини, и то 105. године пре нове 
ере. Кинез Кај Лун, који је за производњу користио лан, конопљу и 
влакна издвојена од старих крпа, сматра се проналазачем папира. 
Читав процес производње одвијао се ручно: смеса се кувала са кре-
чом, испирала у води и сушила на сунцу. Тајна писања на папиру 
од европских књижара скривана је чак 10 векова. Године 610. ову 
велику цивилизацијску тајну открили су Јапанци и Кореанци. Ипак, 
заслуге што је прва папирна књига донета на европско тло припа-
дају Арапима. Почетком 12. века донели су је у Шпанију, а касније 
је неминовно почела да се преноси у друге земље. У Француску и 
Италију стигла је у 13. веку, а касније у Немачку, Енглеску и Русију 
(у 14, 15. и 16. веку). 

„Свети Сава је почетком 13. века довео своје ученике да пре-
веду књиге, које је он донео из Солуна. Ова околност ће много ути-
цати и на повез српске књиге, књиговесци су почели повезивати 
рукописну књигу по узору на византијски повез”.6 Мајсторство 
књиговезачког заната српски књиговесци су учили у венецијан-
ским, а касније у бечким и пештанским радионицама. „У Европи се 
појављују уметничке радионице – књиговезнице већ у 15. веку као 

5  Dana Čučković, Čuvanje i zaštita knjiga u knjižnicama: predavanja održana na 
Tečaju za knjižničare šk. god. 1954/55 u Zagrebu (Zagreb: Kultura, 1956), 3.

6 Драган Бараћ, Кратка историја књиге (Београд: Нолит, 2008), 53.
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грађански занати, док се код Срба повез књиге, обавља искључиво 
у манастирским скрипторијумима и радионицама, све до 18. века”.7

Када је реч о повезивању табака, обично је започињало про-
шивањем „на начин који је углавном преузет од византијских 
мајстора. За коричење је коришћена танка дрвена плоча. За њу 
је причвршћивана пришивена књига, а преко плоче најчешће је 
лепљена кожа. За повез је коришћено буково, јасеново дрво. По 
врсти дрвета, од кога је направљена плоча за повез, могло се утвр-
дити и порекло повеза, пошто су монаси најчешће користили дрво 
које су могли да нађу у шумама око манастира”.8 Како се наводи 
у литератури, мајстора књиговезаца било је „у манастирским 
скрипторијумима и при старим српским штампаријама у Милешеви 
и Београду. Милешевски књиговесци су, поред својих гораждан-
ских књига, повезивали и књиге Божидара Вуковића, венецијанског 
штампара, који је у манастиру имао складиште својих књига”.9

Већина библиотечке грађе, као што је већ поменуто, налази 
се на папиру. Током времена, од ручне израде прешло се на инду-
стријску производњу. Главни састојак папира на којима су се 
штампале књиге увек је била целулоза, чије порекло и начин про-
изводње се мењао кроз историју. Данас су најчешће у употреби 
„бездрвни и средње фини писаћи и штампарски папири, разли-
читих граматура, различитог степена туткалисања и различитог 
степена површинске обраде”.10 Средње фини папир је назив за све 
папире који у свом саставу имају дрвењачу, механичку смесу која 
се добија из четинарског дрвећа, дрвећа које има крупно лишће и 
једногодишњих биљака (трске, памука, коприве ...), док се бездрвни 
папир производи од целулозних влаканаца. „Извесно познавање 
технолошког процеса је нужно, не само да би се разумео материјал 
као такав, већ и оштећења папира (а то значи грађе), чији је корен 
баш у индустријском начину производње”.11 

7  Исто, 53‒54.
8  Исто, 54.
9  Исто, 55.
10  Dragoljub Novaković, Sandra Dedijer, Neda Milić, Grafički procesi: praktikum za 

vežbe (Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2012), 21.
11  Radmila Petrović, Preventivna konzervacija arhivske bibliotečke građe (Beograd: 

Društvo konzervatora Srbije, 2015), 20.

Маринчић, Б. и др. „Улога књиговезнице у јавним библиотекама Србије”, 208–223
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На квалитет хартије штампаних публикација, које стижу у 
библиотеку, библиотекари и књиговесци не могу да утичу, стога 
морају да знају како да чувају и штите библиотечку грађу. Пра-
вилно складиштење и превенција од физичких оштећења, која могу 
настати од светлости, врућине, влаге и прашине, мере су које се 
свакодневно спроводе у библиотекама. Њихов циљ је да продуже 
век трајања одређене грађе како би се она што дуже користила, пре 
слања у књиговезницу. „Најчешће се оштећују монографске публи-
кације које су предвиђене за коришћење ван Библиотеке, а посебно 
оне које су најчитаније. Услед хиперпродукције у издаваштву, све 
је ређи прошивени повез, већ преовладава изузетно неквалитетни 
броширани, који се често распада већ током обраде новоприспеле 
публикације. Приликом коришћења таквих публикација, стране 
се одвајају и често изгубе, тако да се у Књиговезници пре повези-
вања врши и фотокопирање страна које недостају, ако Библиотека 
поседује дупликат”.12 Често се дешава да се код најпозајмљиванијих 
књига одвоје коричне стране, па се у књиговезници израђује нови 
картонски омот на који се лепе сачувани подаци са оригиналног 
издања. Такође се у њима може урадити и елементарна заштита 
старих и ретких књига, као и повезати и укоричити књиге инвен-
тара библиотечке грађе.

Веома је битно да библиотекари корисницима, који свако-
дневно позајмљују књиге, дају практичне савете везане за очување 
штампаних публикација. Указују им на процедуре у случају губитка 
или оштећења публикација. Посебно сугеришу избегавање само-
сталних санирања оштећења књига. Осим усменом комуникацијом, 
слична обавештења би требало штампати и истаћи на видно место 
(огласне табле, инфо пултове), било самостално, било као делове 
Правилника. Овде је важна сарадња између књиговезаца и библи-
отекара (посебно на позајмним одељењима). Библиотекари би на 
конкретан и јасан начин требало да обележе о каквим оштећењима 
је реч и која грађа је приоритетна.  

Када је реч о периодичним публикацијама, задатак књиговез-
нице је да повеже издања која се чувају, изради заштитне омоте и 
укоричи их. У зависности од опремљености, књиговезница може 

12  Гордана Бацотић, „Књиговезница”, Прилози за историју Народне библиотеке 
Ужице: 2006‒2016: поводом 160 година од оснивања (1856‒2016), гл. Ур. Анђа 
Бјелић (Ужице: Народна библиотека Ужице, 2016), 82.
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да има и додатне послове, али и приходе. Неки од њих су скени-
рање и фотокопирање библиотечке грађе и извора који не могу 
да се износе из библиотеке. Осим тога, у књиговезници се обавља 
главни део техничких послова везаних за свакодневни рад (сечење 
папира за међаше и граничнике и самолепљиве налепнице), као и 
за припрему различитих дешавања – изложби и радионица за децу 
(обрада картона, пластифицирање и каширање папира).

Анализа анкете о улози књиговезнице у јавним библиоте-кама 
Србије

Анкета која је направљена у виду упитника састојала се од 
дванаест питања затвореног типа, са понуђеним одговорима, и 
два отвореног типа, од којих се последњи односио на уопштене 
сугестије. Обавезно је било одговорити на три питања, а тицала су 
се обима књижног фонда библиотеке, броја наслова периодике и 
постојања књиговезнице у оквиру установе.

Упитник је упућен свим јавним матичним библиотекама на 
територији централне Србије и Војводине, зато што мале општин-
ске библиотеке већином немају књиговезнице. Обрада добијених 
података имала је за циљ да покаже предности или недостатке 
(не)постојања књиговезница у библиотечкој делатности. Анкета 
је урађена помоћу гугл упитника и послата на 28 имејл адреса, 
преузетих са званичних веб-сајтова. У пропратном тексту, поред 
појашњења у коју сврху се користе подаци, прецизирано је и до 
када треба да буду попуњени. Потешкоћа на коју се наишло при-
ликом слања везана је за прегледност и информције на званичним 
веб-презентацијама библиотека. Многе адресе су неактивне или 
се редовно не прегледа електронска пошта. Само представници 
две библиотеке одговорили су директно без претходног усменог 
контакта. Ова дигресија, иако није тема рада, односи се на бит-
ност електронске комуникације, на коју треба посебно обратити 
пажњу због видљивости у виртуелном свету. Узимајући у обзир да 
је број стручног кадра у библиотекама знатно смањен, обављена је 
усмена консултација и захваљујући ажурности колега добијено је 
25 одговора (89,29%).

Обрадом информација, добијених из упитника, сагледава се 
обим библиотечког фонда на папиру који користе читаоци и учинак 

Маринчић, Б. и др. „Улога књиговезнице у јавним библиотекама Србије”, 208–223
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књиговезачког рада у њиховом очувању. Књижни фонд је уједно 
најобимнији и најпозајмљиванији део библиотечке грађе, било да 
се користи у читаоницама или ван установе. Самим тим је и дуго-
рочним коришћењем најизложенији хабању. Највећи проценат 
библиотека које су учествовале у анкетирању поседује књижни 
фонд од 100 до 200 хиљада књига ‒ 52%, преко 200 хиљада ‒ 36%, 
од 50 до 100 хиљада ‒ 8% и до 50 хиљада  ‒ 4% (Графикон 1).

Графикон 1‒ Књижни фонд јавних библиотека

Поред величине књижног фонда значајно је било и указати 
на број наслова периодичних публикација којима библиотеке 
располажу јер су и оне веома подложне оштећењима. Резултати 
показују да 80% библиотека има преко 200 наслова периодике, 16% 
поседује до 50 наслова, а 4% од 50 до 100 (Графикон 2).

Графикон 2 ‒ Број наслова периодике

Иако се анализом веб-сајтова дошло до податка да 12 матичних 
библиотека има књиговезницу, статистички увид показује другачије 
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резултате. Од укупног броја анкетираних 60% је потврдно одговорило 
(петнаест библиотека), 40% негативно (Графикон 3). Мора се истаћи 
да је приликом прегледања веб-података о књиговезницама, само на 
сајту једне веће јавне библиотеке јасно дефинисан и ценовник 
књиговезачких услуга за трећа лица.

Графикон 3 ‒ Да ли имате књиговезницу у библиотеци?

Поред физичког простора који обухвата књиговезница, потребно 
је било знати и колико стручних радника ради на тим пословима. Већина 
јавних библиотека има по једног запосленог – 78,6%, два запослена има 
– 14,3%, а више од два – 7,1% (Графикон 4). 

Графикон 4 ‒ Број запослених стручних радника у књиговезници

Питање о коричењу и заштити публикација из фонда 
библиотеке похабане позајмицом односило се на општу 
превентиву штампане грађе, а не искључиво на куративне мере 
које се спроводе у књиговезницама библиотека. На ово питање 
одговорили су запослени из двадесет две библитеке. Потврдан 

Маринчић, Б. и др. „Улога књиговезнице у јавним библиотекама Србије”, 208–223
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одговор дало је 81,8% библиотека док су негативно одговориле  
18,2% (Графикон 5). 

Графикон 5 ‒ Општа превентива штампане грађе у јавним 
библиотекама

Веома битан податак представља број монографских публи-
кација које се годишње „поправe” у књиговезници. На основу 
увида у просечну цену књиге можемо извести закључак о улози 
књиговезачке делатности у сегменту продужења „животног века” 
грађе пре него што буде отписана и расходована. Процентуално 
гледано 41,2% јавних библиотека годишње репарира од 500 до 1000 
књига, 29,4% од 100 до 500, 17,6% преко 1000 и 11,8% до 100 књига 
(Графикон 6).

Графикон 6 ‒ Број књига који се „поправи” у књиговезници
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Поред интервенција на монографским публикацијама, 
повезивање и коричење периодике је важан сегмент књиговезачког 
рада, поготову ако су у питању новине и часописи. Лакше се чува 
и користи периодика повезана у свеске. У циљу увида у статистику 
коричења периодике у јавним библиотекама 72,7% од 22 библиотеке 
рекло је да се бави тиме, док 27,3% не обавља ову делатност 
(Графикон 7).

Графикон 7 ‒ Статистика коричења периодике у јавним библиотекама

Периодичне публикације које се дистрибуирају на територији 
једне државе често немају иста издања за различите регионе земље, 
тако да се кориче ради очувања информација везаних за одређену 
област. Питањем које се односило на коричење националних гласила 
увидели смо да се више од три наслова чува у 41,2% библиотека, два 
у 23,5%, три наслова се кориче у 11,8% библиотека, један у 5,9%, а 
ниједан у 17,6% (Графикон 8).

Графикон 8 ‒ Статистика коричења националне периодике у јавним 
библиотекама

Маринчић, Б. и др. „Улога књиговезнице у јавним библиотекама Србије”, 208–223
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Не само ради лакшег коришћења грађе, већ и као „сведока 
догађаја минулих времена” коричи се и локална периодика. Од 15 
библиотека, које имају књиговезницу, већина повезује по један 
наслов – 40%, три наслова локалне периодике коричи 33,3%, два 
наслова 20%, док 6,7 % библиотека коричи преко пет наслова 
(Графикон 9). 

Графикон 9 ‒ Статистика коричења локалне периодике у јавним 
библиотекама

Анкетом је предвиђена и статистика везана за услуге 
коричења која не укључује библиотечку књиговезницу као 
извршиоца мера заштите и очувања књижног фонда и периодике, 
већ то раде спољни субјекти. На питање ко обавља ове послове од 
десет библиотека 50% је одговорило да то раде привредни субјекти 
уз финансијску надокнаду, 40% да то не ради нико, а 10% да то раде 
други (Графикон 10).

Графикон 10 ‒ Статистика коричења књижног фонда и периодике без 
библиотечке књиговезнице
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Један од добијених података анкетирањем је да поједине 
библиотеке никада нису имале књиговезницу, а да су многе угашене 
одласком стручних радника у пензију. У већини случајева гашење 
књиговезачке делатности десило се у протеклих 10 до 15 година. 
Кључни проблем за наставак рада био је у недостатку образовног 
профила, који је предвиђен систематизацијом за радно место књи-
говесца. Данас, смер књиговезац се школује искључиво у специјал-
ним школама и школама за глуве и наглуве и траје три године.13 У 
Графичко-медијској школи у Београду постоји редовно одељење чет-
ворогодишњег смера Техничар графичке дораде,14 који одговара раду у 
књиговезници модерног библиотекарства. Техничар графичке дораде 
се може уписати и у једној школи за глуве и наглуве, али има и редовно 
одељење у Политехничкој школи у Суботици, које не уписује ученике 
сваке године. На сајту Академије Оксфорд (Akademije Oxford)15 могу 
се наћи у образовној понуди детаљи о овом смеру, али још увек се није 
кренуло у реализацију програма.

Последње питање у упитнику је такође било отвореног типа 
и добијени одговори дали су бољи појединачни увид у сврху (не)
постојања књиговезнице у очувању библиотечке грађе и рад књи-
говесца.  

Јавне библиотеке, које у свом саставу имају активну књиго-
везачку делатност, наводе да су се репарација и коричење моно-
графских публикација показале корисном јер се на тај начин про-
дужава век трајања често позајмљиваних књига и представљају 
уштеду за књижни фонд. Узимајући најнижи задати критеријум у 
питању које је приказано на слици шест, долази се до закључка да 
се годишње „поправи” преко 6000 књига у књиговезницама јавних 
библиотека Србије. Претпоставком да је просечна цена књиге из 
библиотечког фонда половина просечне цене нове публикације, 

13  Министарство просвете, науке и технолошког развоја, „План уписа ученика 
у средњу школу за школску 2022/2023. годину”, https://mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2022/05/Plan-upisa-2022-2023-1905.pdf (преузето 10. 08. 2022).

14  Графичко-медијска школа, „Школа креативне индустрије: Откријте 
образовне профиле наше школе”, https://grafickomedijska.edu.rs/smerovi/ 
(преузето 15. 8. 2022).

15  Akademija Oxford, „Tehničar grafičke dorade – četvrti stepen stručne spreme”, 
https://www.akademijaoxford.com/tehnicar-graficke-dorade-cetvrti-stepen.php 
(преузето 15. 8. 2022).
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око 400 динара, добија се резултат од око два милиона и 400 хиљада 
динара. Наравно да у крајњи износ треба урачунати употребљени 
материјал, одржавање књиговезачких машина и просторија, као и 
финансије потребне за стручног радника. 

Најбројније књиге за интервенцију у јавним библиотекама 
су формата А5 и везане су за књижевност, популарну психологију, 
здраву исхрану и друге теме које интересују ширу јавност. Ређе се 
оштећују публикације са одељења која монографску грађу издају 
на коришћење у читаоницама. Претпоставком да материјална и 
финансијска улагања за репарацију књига највише могу достићи 
половину исказане новчане вредности, крајња уштеда је око милион 
и 200 хиљада динара. Закључак се односи искључиво на библио-
теке које у установама располажу простором, опремом и кадром за 
књиговезачку делатност. Из анкете се увиђа да поједине библиотеке 
изнајмљују простор за смештај књиговезнице, а има и оних који 
комплетну поправку и коричење препуштају трећим лицима, па је 
и њихова исплативост веома упитна.

Што се периодике, било националне или локалне тиче, иска-
зани ставови у анкети су различити, већином због ширења диги-
тализације. Тренутно више сугестија даје предност постављању 
информација на интернет, али доста је оних који се залажу за тра-
диционални начин чувања. 

Веома занимљиву сугестију упутиле су колеге из једне јавне 
библиотеке указујући на затварање књиговезница. Предлог је да 
се у библиотекама организује низ семинара на коме би се вршиле 
обуке за савладавање основа књиговезачке делатности.

Закључак

Да ли ће у будућности књиговезница задржати своје место 
у јавним библиотекама зависи од мноштва чинилаца. Пажњу, пре 
свега, треба усмерити на две врсте мера, у којима се огледа рад 
сваке књиговезнице – на превентивне и куративне мере. Када је 
реч о превентивним мерама, оне се махом односе на коричење 
периодичне штампе. Многе библиотеке напуштају овакав вид 
чувања грађе и својим корисницама нуде дигитализоване изворе. 
Користи су очигледне: уместо сталног недостатка физичког 
простора, библиотекарима су на располагању велики меморијски 
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капацитети, информације су доступне широј јавности и брже се 
деле са корисницима који нису у могућности да дођу у библиотеку. 
Такође, време коришћења извора не зависи од физичког радног 
времена установе. С друге стране, дигитализовани и електронски 
извори подложни су хакерским нападима и могу бити трајно или 
делимично онеспособљени за употребу. Може доћи и до оштећења 
носача на којима се чувају информације. 

Технолошко застаревање складишта података може довести до 
тога да текст похрањен, на пример на флопи диску, буде нечитљив. 
Пример Народне библиотеке Ужице показује да је најбоље 
комбиновати употребу штампане и дигитализоване грађе како би 
се прва заштитила од хабања, а друга сачувала за можда неку „нову” 
дигитализацију. Ово посебно важи за локалне листове, који се чувају 
у завичајним одељењима и садрже информације којих нема у другим 
гласилима. Између осталог, могу да буду корисне суграђанима за 
различите сврхе, нпр. остварење права везаних за радно ангажовање, 
или неко друго ангажовање. 

Књиговезнице у јавним библиотекама још увек функци-
онишу, али недостатком смештајних капацитета установа, 
дигитализацијом и другим чиноицима упитан је њихов опстанак. 
Поред наведених физичких препрека, кључно је и незапошљавање 
стручног кадра, што проузрокује гашење радних места. Да ли је 
улога коју имају и која је приказана анкетом у раду, оправдана 
или превазиђена, остаје на библиотечкој стручној јавности да се 
изјасни у циљу (не)постојања књиговезачке делатности. Посебно 
треба обратити пажњу на значај везан за већ поменуту заштиту 
и коричење завичајне периодике, ретких ратних издања као и 
стручних књига које су имале само једно издање па се не могу 
поново купити. На основу искуства из Народне библиотеке Ужице 
може се закључити да су то обично старија издања СКА.16

Улога књиговезнице у јавним библиотекама не може се само 
гледати кроз финансијску исплативост, већ се мора бринути и о 
очувању културног наслеђа.

16  Српска краљевска акдемија наука, данас Српска акдемија наука и уметности.

Маринчић, Б. и др. „Улога књиговезнице у јавним библиотекама Србије”, 208–223
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The role of the bookbinder in the public libraries of Serbia

Summary: Most of the library collection in public libraries is on paper and is 
prone to wear and tear due to long-term loan. In order to extend the period 
of storage and use of the book and periodic fund, it is necessary to apply 
preventive and curative measures. They are realized in bookbinders that are 
part of libraries or through external entities. The paper presents a brief history 
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of paper making and production for easier insight into possible damage to 
books and periodicals.
A survey in which 25 out of 28 public register libraries from the territory 
of central Serbia and Vojvodina (89.29%) participated, analyzed the role of 
bookbinders in the preservation and repair of library materials. Public libraries 
that have an active bookbinding activity in their composition state that it is 
extremely useful and that it represents savings for the book fund and the 
preservation, especially of local periodicals, of rare and valuable editions. The 
role of bookbinders in public libraries cannot only be seen through financial 
profitability, but must also take care of the preservation of cultural heritage.
Key words: bookbinder, public libraries, printed material, periodicals, 
protection of book collection
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