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Уводна реч 

 

 

 

 

 

„За добру торту не сме се штедети: састојци морају бити квалитетни, а све мере 

тачне”, говорила је моја нана док је спремала разне укусне ђаконије. Пре много година, 

у време које могу да опишем као срећно и берићетно, сваке године поводом разних 

породичних, верских и државних празника, у кући се спремала торта.  

Много је прошло од тог доба, временом сам и сама спремала разне посластице, 

неке у кухињи, неке у животу. Било је ту колача сласних, специјалних торти од корица 

за посебне прилике, сланих торти разних падова и уздизања. Више или мање укусне, 

све су се некако појеле, али су потврдиле да за добру торту састојци морају бити 

квалитетни и мере морају бити тачне. 

Уз ту потврду настао је и овогодишњи слаткиш Библиозоне. Одабрани су 

најквалитетнији састојци, уз мали проблем да се не претера са мером. Коре су рађене од 

домаћих делова како би била постављена везујућа основа. Али торта без фила не би 

могла да буде сочна, па је овог пута умешено неколико филова. Материјали за то су 

допутовали из разних предела, неки изблиза, неки издалека, неке смо користили онако 

како су допремљени, неке је преводилац морао да докува. Мерени су по својим 

матичним мерама из Русије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније, Хрватске, а 

калуп је универзалан, српски (да цео свет разуме). 

Тако умешена и надевена, ова Библиозона, као права библиоторта, служи се са 

пуно љубави поводом сто четрдесет друге године постојања у Нишу, на Дан који је 

важан и нишкој Библиотеци и српском библиотекарству. Уживајте у сваком 

библиозалогају. 

Пријатно! 

 

Велики поздрав, до следећег броја! 
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РАД БИБЛИОТЕКА У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА 

 

 

 

Сажетак 

 

Од тренутка када је прошле године проглашена пандемија COVID-19 вируса, читав свет 

је претрпео велики ударац. Пандемија се негативно одразила на сваки сегмент друштва. 

Установе културе су такође погођене и трпе велике последице. Светом је завладала несигурност, 

изолованост и збуњеност, којој су медији још више доприносили, у општој поплави 

информација и дезинформација. Већина библиотека је морала да коригује своје пословање, али 

је убрзо успела да прилагоди свој рад и своје програме. У време дигиталне трансформације 

целог друштва које је додатно убрзала пандемија COVID-19, као и због немогућности путовања 

и контаката, комуникације са публиком и медијима, друштвене мреже, интернет портали и 

онлајн формати, имају све већи значај у раду библиотека и промовисању њиховог рада. Овај 

текст доноси примере добре праксе рада библиотека у време пандемијске кризе. 

 

Кључне речи: COVID-19, пандемија, библиотеке, библиотекари, књиге 

 

Током претходних векова, свет писане речи имао је своје успоне и падове, 

пролазио је кроз различите промене, али је успевао да опстане. Преживљавао је у 

ратним околностима, преживљавао је политичке и економске преврате, али и епидемије. 

Нова промена се догодила када смо сви ми, суочени са ванредном ситуацијом изазваном 

пандемијом вируса у свету и у нашој земљи, били приморани да због очувања здравља 

како сопственог тако и туђег, добар део године проведемо у изолацији. Од првог таласа, 

када је Светска здравствена организација1 прогласила пандемију COVID-19 вируса и 

када су схватили да се изменио начин живота, рада, едукације, путовања, забаве, 

међусобних односа ‒ људи су се поново окренули библиотекама и читању. 

                                                           
1  Светска здравствена организација је добила информације о избијању епидемије упале плућа непознатог 

порекла у граду Вухану, у Кини, 31. децембра 2019. године. Кинеске власти су идентификовале нови 

коронавирус 7. јануара 2020. године и вирус је привремено назван 2019-nCoV, да би 11. фебруара болест 

изазвана овим вирусом названа Коронавирус 2019, или COVID-19. Генерални директор СЗО је 

прогласио ову епидемију за jавноздравствену претњу од међународног значаја 30. јануара 2020. године, 

да би 11. марта 2020. године била проглашена пандемија. Преузето са сајта https://covid19.rs/o-covid-19-

virusu/ 

https://covid19.rs/o-covid-19-virusu/
https://covid19.rs/o-covid-19-virusu/
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У марту 2020. године проглашено је ванредно стање у нашој земљи и Влада 

Републике Србије усвојила је предлог мера превенције и заштите Кризног штаба за 

заштиту здравља становништва од заразне болести COVID-19. Већина библиотека је 

убрзо успела да прилагоди свој рад и своје програме и да омогући љубитељима писане 

речи и уметности да уживају у публикацијама и културним програмима. Библиотеке су 

се довијале на различите начине да прошире асортиман својих услуга и тиме у овом 

тешком периоду буду својим корисницима на услузи. Већина планираних књижевних 

сусрета, трибина и дебата је отказана због чега су на највећем губитку били радници у 

култури, чији је рад требало да буде промовисан на тим догађајима. Мањи број таквих 

активности који је одржан, одржан је уз поштовање препоручених мера о дозвољеном 

броју људи у затвореном простору и заштитној опреми. Са циљем да не прекине 

контакт са својим корисницима у време ванредног стања, а и да олакша и оплемени 

време које људи проводе код куће, већина библиотека је изместила део својих 

културних садржаја на интернет сајтове и друштвене мреже. На интернету се могу 

пронаћи дигиталне библиотеке, бесплатни онлајн курсеви, електронске књиге, изложбе 

слика, снимци књижевних и позоришних представа, радионица и концерата одржаних у 

библиотеци. 

Током марта и априла 2020. године, док је на снази у нашој земљи био 

полицијски час и забрана кретања, већина библиотека је свој рад преоријентисала на 

рад од куће и рад преко интернета. Доказано је да се корона вирус најдуже задржава на 

чврстим предметима, а пошто не постоји могућност да се књиге адекватно и 

благовремено дезинфикују, библиотеке, због друштвене свести и одговорности, 

најкритичнији период у току претходне године нису радиле са читаоцима. Неке 

библиотеке су овај период, када не раде или ограничено раде, искористиле за 

реновирање и дезинфекцију својих просторија или пак за ревизију фонда. 

Почетком маја 2020. године, након завршетка ванредног стања, библиотеке су 

наставиле са радом, уз поштовање свих прописаних мера превенције и заштите. 

Запослени током рада и даље носе заштитне маске за лице и рукавице, а у већини 

библиотека читаоцима није дозвољен улазак, већ се примопредаја књига врши на улазу, 

уз обавезно ношење маске за лице. Неким библиотекама, у мањим срединама, након 

отварања и почетка рада са корисницима, умањена је посета и коришћење фондова. 

Услед страха од заразе, мање људи долази да позајмљује књиге, а многи су се нашли и 

увређени што им је ускраћена могућност физичког уласка у библиотеку и личног 

одабира књига, па се због тога одлучују да не продуже чланарину. Међутим, већина 

библиотека је ову ситуацију искористила да у најкритичнијим тренуцима буде ослонац 

и подршка својим суграђанима. У неким библиотекама, библиотекари су били међу 

првим волонтерима који су се јавили да помажу својим суграђанима, односили храну, 

лекове и књиге на кућни праг суграђанима који нису смели да излазе из кућа. Неки су 

пак библиотекари искористили своје вештине и шили маске које су поклањали својим 

суграђанима. Библиотеке су играле важну улогу у помагању родитељима чија деца 

похађају наставу од куће. Културни и едукативни програми су се наставили, само што 

су прешли у виртуелну реалност.  
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Снимани су прикази књига, приређивало се виртуелно читање песама, прича и 

бајки, организовале се виртуелне књижевне вечери, радионице, предавања, квизови, 

конкурси. Видео садржај је дељен са корисницима путем друштвених мрежа и 

постављан на сајтове и Јутјуб канале библиотека. Промовисањем културних и 

едукативних садржаја, на овај начин, порасла је интеракција млађе популације са 

библиотекарима. Библиотеке су узеле учешће у промовисању заштите здравља и 

важности вакцинације грађана и на својим сајтовима поставиле линкове до е-управе и 

пријаве за вакцинацију. 

 

  

Представљамо вам неке од примера добре праксе рада библиотека у Србији2 у време 

пандемије вируса: 

 

Народна библиотека „Илија М. Петровић” Пожаревац, заједно са својим 

огранком у Костолцу, од проглашења ванредног стања у Републици Србији поштовала 

је препоручене мере превенције и заштите, како не би угрозила животе запослених али 

и животе својих суграђана. Активности установе и рад са корисницима од марта 2020. 

године били су редуковани, али корисници су током већег дела године били у 

могућности да користе фондове библиотеке, тј. да преузимају књиге са пулта који је 

постављен првог дана након што је укинуто ванредно стање. У просторијама 

библиотеке ношење заштитне опреме је обавезно. Библиотека је своју програмску 

активност пребацила на реализацију у дигиталном формату и путем интернета (сајт 

библиотеке, Јутјуб канал, друштвене мреже). Поред одржавања регуларних књижевних 

вечери и позоришних представа, које су се периодично спроводиле у складу са 

препорученим мерама, организовала је током претходне године више виртуелних 

књижевних вечери са писцима: Јасминком Петровић, Александром Тешићем, Виктором 

Лазићем, Иваном Драјзлом, Сашом Илићем, Јелицом Грегановић, Тамаром Кучан, др 

Мирољубом Манојловићем, Иваном Ивачковићем, Милорадом Ђорђевићем, Радмилом 

Петровић, Небојшом Ковачевићем, др Александром Јерковим. Одржана је и виртуелна 

радионица израде предмета од керамике коју је водио Саша Матић, грнчар и 

председник Удружења керамичара „Бардак” из Београда. Снимани су прикази књига и 

организовано виртуелно читање бајки за најмлађе кориснике библиотеке, под називом 

„Причаоница”, које су представљане путем сајта, друштвених мрежа и Јутјуб канала. 

Организована су и три наградна конкурса: конкурс за најбољу родољубиву песму 

                                                           
2 За прилоге о раду библиотека у Србији за време пандемије вируса коришћене су информације које су 

јавно доступне на регуларним сајтовима наведених библиотека. 
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„Видовдански цвет”, конкурс за најбољу необјављену драму „Слободан Стојановић” и 

литерарни и ликовни наградни конкурс ,,Читај да би живео!” поводом Светског дана 

књиге и ауторских права. 

Библиотека „Србољуб Митић” Мало Црниће током протеклог периода 

организовала је више наградних конкурса: конкурс за најлепши рецепт и причу о њему 

(штампана је и књига изабраних рецепата и прича са конкурса), конкурс за најлепшу 

фотографију „Чаролија у белом” и литерарни конкурс „У име свих нас из...”. На сајту 

библиотеке запослени су поставили сопствена издања књига у електронској форми за 

бесплатно преузимање. Спровели су успешно пројекат „Песничка откровења”, где су 

позивани завичајни писци да читају поезију и виртуелно је представљају. Такође су 

постављали на сајту и Фејсбук страници своје библиотеке писане и видео приказе књига. 

Библиотека „Никола Сикимић Максим” Кучево је организовала виртуелне 

књижевне вечери (снимане или стримоване), затим виртуелну радионицу под називом 

БиблиоСалон, која је замишљена као серија разговора у библиотеци, на различите теме 

из области уметности, али и других друштвено важних тема. На сајту и Фејсбук 

страници библиотеке постављени су прикази књига и занимљивости из света уметности 

и других области у виду текстова, линкова и видео снимака. 

Библиотека Центар за културу Кладово током прошле године, поред 

одржавања повремених књижевних вечери, изложби и филмских пројекција, 

организовала је и фестивал и међународну конференцију на тему „Покретне библиотеке 

на путу до удаљених корисника”, уз поштовање свих мера заштите које су прописали 

Влада Србије и Кризни штаб. На свом сајту и Фејсбук страници библиотека је 

постављала едукативне текстове и препоруке књига. Организовала је више наградних 

конкурса: електронски конкурс „Читам, пишем и цртам у доба короне”, фото конкурс на 

тему „Књига, лето и ти у време короне” и конкурс на тему „Мој библиобус”. Библиобус 

Библиотеке је наставио да обилази 12 насеља општине Кладово и поред издавања 

књига, вршио је и бесплатан упис нових корисника. 

Библиотека „Димитрије Туцовић” Лазаревац и Библиотека „Божидар 

Кнежевић” Уб организовале су конкурс за најбољу фотографију „Са књигом је лепше”. 

Циљ конкурса био је да се фотографијом прикаже на који начин читаоци проводе лето и 

како им је књига помогла и улепшала дане у време пандемије вируса корона. 

Библиотека „Димитрије Туцовић” из Лазаревца, у сарадњи са Туристичком 

организацијом Лазаревац, организовала је наградни књижевни конкурс за најбољу 

необјављену песму о љубави и вину „Вино је поезија у чаши” поводом Фестивала 

српских вина. Запослени су организовали и Међународни фестивал хумора за децу, чији 

је програм осмишљен и прилагођен тренутној ситуацији уз поштовање свих 

препоручених мера опреза. Организована је и радионица плетења заштитних маски 

„Библиотечке маске ‒ радионице у доба изолације”. Покренут је онлајн програм 

„Дијалози о култури” који је заснован на аналитичким опсервацијама гостију – писаца, 

новинара, глумаца, музичара, режисера, издавача ‒ који се кроз дијалог баве питањима 

значајним за културу. Овај програм је приказиван једном недељно на сајту и Јутјуб 

каналу њихове библиотеке. 
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Народна библиотека Осечина, поред виртуелних изложби и књижевних вечери, 

организовала је и онлајн програм за маме и њихове бебе „Први пут у библиотеци”. 

Запослени су направили и покретну малу библиотеку у облику телефонске говорнице, 

коју су назвали „Књигошеталица”. Библиотека је организовала наградни конкурс 

„Шљива пред кућом – породична слика” са жељом да афирмише ствараоце, пре свега из 

западне Србије, којима је ова тема блиска и део је њихове породичне културне баштине. 

Народна библиотека Ужице током године, периодично је одржавала регуларне 

књижевне вечери, које су се спроводиле у складу са мерама превенције и заштите Владе 

Србије. Библиотека је организовала више наградних конкурса: ликовни конкурс „Мој 

омиљени књижевни лик” у знак сећања на преминулу колегиницу Ратку Вучковић, 

затим 27. Књижевни конкурс „Милутин Ускоковић” за најбољу необјављену причу на 

српском језику. Организовала је онлајн књижевну манифестацију „Одзиви Пауну”, у 

част завичајног песника Пауна Петронијевића. У Библиотеци у Ужицу успешно се 

током прошле године спроводио и пројекат под називом „Кликом и линком до 

Библиотеке” који је суфинансирало Министарство културе и информисања Републике 

Србије, а који је омогућио да библиотека добије одговарајући савремени сајт, 

апликације за мобилне телефоне и техничку опрему на којој ће се спроводити 

индивидуалне и групне обуке корисника. У библиотеци је одржана онлајн радионица за 

библиотекаре „Ревизија у окружењу COBISS3”. На сајту и Фејсбук страници своје 

библиотеке запослени објављују препоруке књига и нових наслова, као и занимљиве 

текстове из различитих области науке. Тренутну ситуацију су искористили и за 

обављање редовне ревизије библиотечког фонда. 

Народна библиотека „Јован Поповић” из Кикинде организовала је више 

наградних конкурса: литерарни конкурс за најбоље радове деце и младих у 2020. 

години, ликовни конкурс за најбоље радове деце до 7 година старости у 2020. години 

(тема: Моја омиљена бајка), конкурс за награду „Душан Васиљев”, која се додељује за 

најбољу књигу написану на српском језику објављену током 2020. године, литерарни 

конкурс „Ђура Ђуканов” за најбољу збирку прича аутора млађег од тридесет пет година 

писану на српском језику, конкурс за најбољи трејлер за књигу на српском језику, 

издату на територији Републике Србије. Библиотека је организовала и онлајн изложбу 

фотографија под називом „Књига”. 

Градска библиотека Суботица организовала је током прошле године више 

виртуелних дешавања: такмичење у знању и креативности „Читањем до звезда” за 

ученике суботичких основних школа, квиз „Мрежа читања” у сарадњи са хрватском 

мрежом школских библиотекара, са темом „Књига, књижара, библиотека” квиз за 

подстицање читања „Читам и скитам”, виртуелни стручни скуп „Читањем до 

укључености”, програм за децу која воле да слушају бајке под називом „Време бајки” и 

онлајн смотру рецитатора. 

Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево већину својих 

радионичарских активности обављала је током претходне године путем друштвених 

мрежа. На Инстаграм и Фејсбук страници њихове библиотеке, корисници су могли да 

прате разноврсне садржаје: препоруке књига за читање, мини виртуелне изложбе, 
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новине на Дечјем одељењу, онлајн радионице, од којих су најпопуларније брзалице 

сваке среде. У сарадњи са васпитачима из вртића на њиховим страницама је 

постављено неколико скечева на тему Желим да будем библиотекар, у којима су деца, 

као главни глумци, на веома довитљив и леп начин представила библиотечку професију. 

У складу са епидемиолошким мерама, спровођена је читалачко-цртачка креативна 

радионица Књигу стварамо, досаду смарамо. Њихова онлајн говорна радионица Говори 

к’о Гонзалес Брзи, немој да те мрзи, чији је циљ усавршавање правилног изговора 

гласова и вежбање брзог памћења, буђење љубави према поезији и виртуелно дружење 

са писцима, пробудила је велико интересовање малишана, њихових родитеља и 

васпитача локалних предшколских установа. Библиотека је била организатор стручног 

скупа „Жички сабор библиотекара” почетком октобра прошле године, уз ограничено 

присуство гостију и публике, у складу са епидемиолошком ситуацијом. Библиотека је 

почетком ове године расписала и ликовно-литерарни конкурс на тему „Свети Сава, 

принц и просветитељ”. 

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” Чачак, поред периодичних 

одржавања регуларних књижевних вечери, предавања и изложби, када су околности и 

препоруке владе то омогућавале, организовала је и мноштво других, виртуелних 

активности. Спроведено је више конкурса: конкурс за литерарне радове ученика 

средњих школа, конкурс за литерарне радове ученика основних школа, конкурс за 

награду „Млади Дис” и конкурс за есеј о Дисовом стваралаштву, затим изложбу 

уметничких фотографија Фото савеза Србије (ФСС) под називом „У изолацијиˮ, 

изложбу изабраних књига, часописа и каталога које је током протеклих 50 година 

објавила Градска библиотека, ликовно-језичку радионицу „Предео сликан чајем” 

намењену чачанским средњошколцима, изложбу полазника школе фотографије фото-

групе „Форматˮ, дводневни онлајн скуп „Завичајни фондови – развој, теме и 

тенденције: 2000‒2020”. Библиотека је у оквиру јавног рада „Библиотерапија” увела 

нову услугу – доставу књига на кућну адресу пензионерима, инвалидним лицима и 

другим суграђанима који из објективних разлога нису могли да користе просторије 

Градске библиотеке у граду и у огранцима. Библиотека у Чачку отворила је почетком 

2021. године нову, савремену читаоницу за основце, у којој корисници морају 

поштовати прописане епидемиолошке мере – носити заштитне маске, вршити 

дезинфекцију руку и држати међусобну дистанцу, а број места у читаоници је 

редукован у складу са мерама надлежних институција. 

Народна библиотека „Стеван Сремац” Ниш поред регуларних књижевних 

вечери, предавања и изложби, своје културне догађаје прилагодила је новој ситуацији и 

пребацила на онлајн дешавања. У оквиру манифестације Француског института у 

Србији „Молијерови дани” одржан је онлајн интервју са француским писцем Давидом 

Диопом. Организован је бесплатан онлајн курс кинеског језика за одрасле. У оквиру 

акције „Књига за здравље”, Народна библиотека „Стеван Сремац” донирала је књиге и 

заштитне маске Организацији „Из круга – Ниш” и придружила се обележавању 

„Недеље жена са инвалидитетом” у Србији. Библиотека је била домаћин Међународне 

колоније анимираног филма за децу и младе, где су у складу са препорукама 
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Републичког кризног штаба и Градског штаба за ванредне ситуације учесници радили у 

мањим групама, уз све мере заштите или су били укључени у рад онлајн. Организован 

је и међународни литерарно-ликовни конкурс на тему „Библиотека је мост између 

завичаја и бескраја”. 

Библиотека шабачка је показала велику друштвену одговорност у време када 

су ступиле на снагу мере ограниченог кретања грађанства тако што је пулт са књигама 

заменила машинама за шивење. Вредне библиотекарке су искористиле своје умеће и 

шиле су заштитне маске за лице, које су делиле својим корисницима. Како не би 

прекинули контакт са својим читаоцима и у време ванредног стања, запослени су 

изместили део културног садржаја своје библиотеке и на друштвене мреже и интернет 

канале. Направљена је акција у којој су корисници позивани да сниме себе телефоном 

док читају омиљену причу и да пошаљу свој аудио или видео снимак на њихов мејл, 

који су они након тога делили преко Јутјуб канала и друштвених мрежа. Током лета, 

културни догађаји одржавали су се у дворишту библиотеке уз стрикно поштовање 

препоручених мера превенције и заштите. Библиотека је расписала видео конкурс 

„Упознај мој завичај” са циљем да се прикаже културно благо и наслеђе разних држава, 

да деца и млади кроз видео запис прикажу на који начин виде своје место становања 

(село, град, варошица), прикажу знаменитости свог краја (цркве, манастири, 

библиотеке, музеји, споменици) и преузму улогу водича кроз свој завичај. У позајмном 

одељењу за одрасле осмишљен је Кутак за библиотерапију, интерактивно место у коме 

је корисницима на полици препоручен одређен избор стручне литературе из области 

психологије, социологије и етике, као и књижевна дела која обрађују одређене теме или 

третирају одређени проблем. Библиотека шабачка расписала је прошле године песнички 

регионални конкурс на тему слогана „Савремен, креативан, широк”, након чека је 

одржана New Balkan видео конференција на којој су се читале најбоље песме са овог 

конкурса. У сарадњи са основном школом, библиотека је расписала и књижевно-

ликовни конкурс Дај ми РЕЧ да је насликам, за сву децу и ученике који су по ИОП-у.3 

Народна библиотека Пожега је брзо одреаговала и међу првима прешла у 

виртуелни простор како би била на услузи својим корисницима, којима је односила 

књиге на кућну адресу. Довољно је било да на мејл библиотеке или телефоном доставе 

списак жељених наслова, а волонтери би им их доставили прописно упаковане. 

Библиотекари из ове библиотеке били су веома активни на друштвеним мрежама ‒ 

Фејсбуку, Инстаграму, Твитеру, Јутјубу ‒ где су постављали видео и текстуалне прилоге 

и на тај начин били подршка својим суграђанима. Народна библиотека из Пожеге 

годинама негује програме за најмлађе читаоце, који прате децу буквално од рођења, 

тако да ни у овој ситуацији нису хтели да изневере своје читаоце. Преко Фејсбук 

странице уживо су читали приче најмлађим корисницима. У оквиру Међународног 

фестивала сликовница Чигра представљена је изложба радова Добросава Боба 

Живковића из издања Креативног центра ‒ „БОБ” која је одржана уз поштовање 

                                                           
3 Индивидуални образовни план (ИОП) је основни инструмент и документ којим се регулише и 

обезбеђује прилагођавање школе и наставе образовним потребама деце и ученика који (из било ког 

разлога) нису могли да се уклопе у постојећи васпитно-образовни процес или школски програм. 
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препоручених мера превенције и заштите. Успешно је спроведена акција „Читање нас 

повезује” у форми онлајн читалачког маратона, а поводом обележавања Светског дана 

читања наглас (3. фебруар). 

Поред свих ових наведених активности библиотека у Србији, библиотекари су 

наставили и ван библиотека да промовишу своју делатност путем личних блогова4 и 

сајтова. Показало се да блогови могу на више начина помоћи у промовисању 

библиотека и саме библиотекарске науке, што се у време пандемије вируса показало 

изузетно корисним. На пример, у виду постова су давали препоруке одређених наслова 

књига или одређених жанрова књига (фантастика, мистерија, романса), цитате из 

књига, биографија писаца, обрађене теме из различитих области знања (историја, 

психологија, филозофија, уметност) и пружали литературу за дату тему, постављали 

виртуелне изложбе књига, интервјуе са гостима библиотеке, занимљиве чињенице из 

локалне заједнице, историјске занимљивости везане за локалну заједницу, квизове 

знања (са наградама) и др. Блоговање пружа могућност свакодневне интеракције са 

читаоцима, сарадњу са другим блогерима и дељење корисних информација на 

непосредан начин. Промовисање услуга библиотека и програми у библиотеци могу 

бити много лакши уз помоћ блога јер се проширује обим публике. Већина библиотека (у 

развијенијим земљама) подржава рад својих библиотекара-блогера, јер цене њихову 

преданост послу, тако да линкове до њихових блогова постављају на званичним 

сајтовима својих библиотека, са циљем промовисања библиотекарске професије. 

Да поменемо неке од популарнијих блогова/сајтова које уређују библиотекари из 

Србије: 

Од књиге до душе – https://odknjigedoduse.com/ 

Библиотека ООШ „Владислав Рибникар” ‒ https://bibliotekaribnikar.wordpress.com/ 

Креатива Цале ‒ https://creativacale.blogspot.com/ 

Ваннаставне и слободне активности – https://vanastavneaktivnosti.wordpress.com/ 

Библиотека ОШ „Бранко Радичевић” Чента https://bibliotekaoscenta.wordpress.com/ 

Блог школских библиотекара ‒ https://skolskibibliotekar.wordpress.com/ 

Школски библиотекар ‒ https://casopisbibliotekar.wordpress.com/ 

Серијске публикације ‒ https://serijskepublikacije.wordpress.com/ 

Лајбреријан сто посто ‒ https://lajbrerijan.wordpress.com/ 

НЦРЦ Библиотека ‒ http://ncrcbiblioteka.blogspot.com/ 

Тачка разно ‒ http://www.tackarazno.com/ 

Сви ови досад наведени примери доказ су да библиотеке и библиотекари нису 

допустили да их пандемијска криза спречи у обављању свог посла и у промовисању 

библиотечког пословања. Пандемија COVID-19 вируса истовремено је и изазов а и тест 

за тренутно друштво и библиотекарску струку, а да се претпоставити да је ово тек 

почетак и да ће оно што зовемо „измењена свакодневица” прерасти у „измењену 

                                                           
4  Блог је једна од најпопуларнијих форми на интернету, као прво због лакоће прављења и уређивања. 

Блог је веб-сајт који садржи кратке записе распоређене у обрнутом хронолошком реду. Реч „блог” је 

изведеница од речи „web” (мрежа) и „log” (пријава) и представља неку врсту интернет дневника. Особа 

која уређује блог назива се блогер. 

https://bibliotekaribnikar.wordpress.com/
https://creativacale.blogspot.com/
https://vanastavneaktivnosti.wordpress.com/
https://bibliotekaoscenta.wordpress.com/
https://skolskibibliotekar.wordpress.com/
https://casopisbibliotekar.wordpress.com/2012/12/21/школски-библиотекар-између-закона-и-п/
https://serijskepublikacije.wordpress.com/
https://lajbrerijan.wordpress.com/
http://ncrcbiblioteka.blogspot.com/
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реалност”. Прошлогодишња и овогодишња ситуација у земљи и свету показала је да је 

једна од најбољих превентивних мера за очување духовне и менталне стабилности 

човека управо баш КЊИГА. 

 

Извори: 

 

1. Градски завод за јавно здравље (https://www.zdravlje.org.rs/) 

2. Центар за информације о COVID-19 (https://covid19.rs/o-covid-19-virusu/) 

3. Народна библитека „Илија М. Петровић” Пожаревац (http://www.nbpo.rs/) 

4. Библиотека „Србољуб Митић” Мало Црниће (https://www.bsmmc.rs)   

5. Библиотека „Никола Сикимић Максим” Кучево (https://bibliotekakucevo.rs/) 

6. Библиотека Центар за културу Кладово (https://www.kulturakladovo.rs/) 

7. Библиотека „Димитрије Туцовић” Лазаревац (http://www.bibliotekalazarevac.org.rs/) 

8. Библиотека „Божидар Кнежевић” Уб (https://bibliotekaub.com/) 

9. Народна библиотека Осечина (https://biblioteka-osecina.org/) 

10. Народна библиотека Ужице (https://www.biblioteka-uzice.rs/) 

11. Народна библиотека „Јован Поповић” из Кикинде (https://kibiblioteka.org.rs/) 

12. Градска библиотека Суботица (https://www.subiblioteka.rs/) 

13. Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево (https://kv-biblio.org.rs/) 

14. Градска библиотека „Владислав Петковић Дисˮ Чачак (https://cacak-dis.rs/), 

15. Народна библиотека „Стеван Сремац” Ниш (http://www.nbss.rs/) 

16. Библиотека шабачка (https://bibliotekasabac.org.rs/) 

17. Народна библиотека Пожега (http://bibliotekapozega.org.rs/) 

 

 

LIBRARY WORK DURING THE VIRUS PANDEMIC 

 

Summary 

 

Since the moment the COVID-19 pandemic was declared last year, the whole world has 

suffered a great impact. The pandemic has had a negative effect on every segment of society. Cultural 

institutions have also been affected and have suffered great consequences. The world was taken over 

by insecurity, isolation and confusion, to which the media contributed even more with the overflow of 

information and misinformation. Most libraries had to change their working regime, but soon managed 

to adjust their work and their programs. At a time of digital transformation of the entire society, which 

was further accelerated by the COVID-19 pandemic, as well as due to the impossibility of travel and 

physical contacts, communication with the public and media, social networks, internet portals and 

online formats is becoming more and more important to libraries and their work. This text provides 

examples of good library practice during a pandemic crisis. 

 

Keywords: COVID-19, Pandemic, Libraries, Librarians, Books 
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https://covid19.rs/o-covid-19-virusu/
http://www.nbpo.rs/
https://www.bsmmc.rs/
https://bibliotekakucevo.rs/
https://www.kulturakladovo.rs/
http://www.bibliotekalazarevac.org.rs/
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 ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА  

ЛИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ  

СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ 

НА ЗНАЧАЈ ЧЛАНАКА У УКОРИЧЕНИМ АЛБУМИМА ИЗ 

ХЕМЕРОТЕЧКОГ ФОНДА 

 

 

Сажетак 

 

У тексту је сажето приказан садржај личне библиотеке Николе Тесле која се чува у 

Музеју Николе Тесле и указано је на то да је ова библиотечка грађа проглашена за културно 

добро од великог значаја као стара и ретка књига током 2014. године. Већа пажња посвећена је 

одређеном сегменту ове библиотеке – хемеротечкој збирци, посебно једном делу ове збирке у 

којој се чувају укоричени албуми са новинским исечцима које је Никола Тесла прикупљао и 

сачувао. Богатство садржаја укоричених албума делимично је приказано увидом у одређене 

квантитативне податке из прва три Теслина албума. Важност коју је он придавао прикупљању и 

сортирању података из албума, видљива је путем картотечких картица које је брижљиво 

попуњавао. Систем класификације и евиденције картица такође је укратко представљен. 

  

Кључне речи: Музеј Николе Тесле, Никола Тесла, лична библиотека Николе Тесле, стара и 

ретка књига, хемеротечка збирка, новински исечци 

 

 

Љубав Николе Тесле према читању верно осликава цитат из аутобиографског 

текста: „...Мој отац је имао велику библиотеку и када год сам могао, трудио сам се да 

удовољим својој страсти за читањем. Он ми то није дозвољавао и побеснео би када би 

ме затекао на делу. Када је открио да читам у потаји, сакрио је свеће. Није хтео да 

кварим очи. Међутим, ја прибавих лој, направих фитиљ за свеће и излих танке штапиће 

и сваке ноћи, пошто бих запушио кључаоницу и све шупљине око врата, читао бих, 

често до зоре, док су сви остали спавали и све док моја мајка не би започела своје 

напорне свакодневне послове. Једном приликом наишао сам на роман под насловом 

Абафи (син Абе), познатог мађарског писца Јосике, у преводу на српски језик. Ово дело 

пробудило ми је снагу воље која је била успавана и почех да вежбам самоконтролу...”.1 

Теслину оставштину која је стигла у Београд чинили су архивски списи, његови 

лични предмети и врло драгоцена библиотечка грађа коју неки сматрају најзначајнијим 

                                                           
1 Никола Тесла, Моји изуми и преписка Николе Тесле са Хугом Гернсбеком (Београд: Музеј Николе Тесле, 

2007), 38. 
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сегментом његове оставштине.2 Библиотечка грађа која се и данас чува у Музеју Николе 

Тесле, састоји се од књига, часописа и исечака из штампе. Овај фонд представља 

заокружену целину и није се мењао током година. У неколико наврата рађено је 

инвентарисање као и каталошка обрада. Фонду припадају монографске и серијске 

публикације из Теслине заоставштине, као и Хемеротека. У оквиру Хемеротеке налази 

се педесет седам укоричених албума са исечцима из штампе. Тој целини припадају и 

новински листови са обележеним и необележеним чланцима, који су очигледно били 

припремани за исецање, али и примерци целих новина. Ова изузетно вредна целина се 

налази у добром физичком стању и постепено се сређује по законским нормама. 

У погледу превентивне заштите Теслиног библиотечког фонда остварени су 

одређени кораци. Периодика и хемеротечка грађа су смештене у посебне коморе са 

климатском регулацијом. Монографске публикације су одложене у ормане израђене од 

стакла и дрвета без посебне климатске регулације будући да су у релативно добром 

стању. Увиђајући све већи значај конзервацијских радова, у току 2014. оформљена је 

конзерваторска радионица са посебним столовима и једном комором у коју су смештене 

хемијске супстанце које се користе у третманима конзервације. 

 

Лична библиотека Николе Тесле 

 

У оквиру члана бр. 26. Закона о културним добрима (Стара и ретка књига) 

наводи се: „...Стару и ретку књигу сачињавају: рукописи, рукописне и штампане књиге, 

периодика и друга библиотечка грађа настала до краја 1867. године, ретке књиге, 

одређени примерци периодичних издања и друге ретке библиотечке грађе настале и 

после ове године, одређена библиотечка грађа која се на основу овог закона доставља 

овлашћеној библиотеци као обавезни примерак и документација о њој, као и посебне 

библиотечке целине које су због свог садржаја, уметничке, културне и историјске 

вредности значајне за науку и културу...”.3 

На основу закона, а на предлог тадашње управе, Народној библиотеци Србије 7. 

марта 2014. године упућен је допис са молбом да се Лична библиотека Николе Тесле 

прогласи за културно добро од великог значаја као стара и ретка књига.4 Одлуку о 

утврђивању старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од великог значаја донео 

је Управни одбор Народне библиотеке Србије 18. марта 2014. године.5 

Монографске публикације из Теслине библиотеке не представљају обиман 

фонд, међутим, по свом садржају овај фонд је врло значајан због тога што садржи богат 

извор информација за научнике и истраживаче који изучавају живот и стваралаштво 

                                                           
2 I. Zorić, A. Đoкić i M. Vujović, „Informatizacija rada Muzeja Niкole Tesle, кao кompleкsne ustanove zaštite 

кulturnih dobara”, 479. 
3 Десанка Стаматовић, Читалишта у Србији у XIX веку (Београд: Народна библиотека Србије, 1984), 120. 
4 Предлог је заведен у деловодник Музеја Николе Тесле под бројем 35/2014. У прилогу предлога, 

Народној библиотеци Србије достављена је биографија Николе Тесле, текстуални преглед садржаја 

књижног фонда и табела са насловима свих штампаних докумената која чине Личну библиотеку 

Николе Тесле. 
5 „Одлука о утврђивању старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од великог значаја”, 

Службени гласник Републике Србије, бр. 34, 26. март 2014, 48. 
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Николе Тесле, као и за све историчаре науке. Сама целина је врло разнолика по 

садржају и по облику. Садржи књижевна дела (поезије и прозе), речнике, енциклопедије 

али и инжењерске приручнике, научне расправе и сепарате помоћу којих је Тесла 

настојао да задовољи свој читалачки укус.6 Иако је доста наслова на српском језику, 

ипак више од две трећине фонда је на страним језицима. Ту се налазе публикације на 

немачком, француском и италијанском али највећи део чине оне на енглеском језику.7 

Најстарија књига у Теслиној библиотеци је Die von ihren Feigen-Blaettern entbloesseten 

Adam und Eva oder Die heute zu Tage unter beyderley Geschlecht gewoenlichen Tugenden 

und Laster der Augen der Welt из 1720. године, а најмлађа публикација је Американски 

Србобран, српски народни календар за просту 1943. који је у Питсбургу штампао 

Српски народни савез. О књигама које је куповао и добијао на поклон Тесла је водио 

инвентар.8 

Серијске публикације из Теслине личне библиотеке такође садрже широк 

спектар тема. Слично књигама, и периодика је разноврсна по садржају и темама. Тесла 

је читао и сачувао бројне примерке научних и техничких часописа и магазина, али и 

оних који су у то време били популарни, као што су политички, спортски, забавни и 

хумористички. Такође, у његовој библиотеци се могу наћи и часописи са темама из 

културе и уметности. Највише часописа из Теслине библиотеке је на страним језицима, 

а остатак чине публикације на српском и хрватском језику. Претежу наслови на 

енглеском језику, а заступљени су и часописи на немачком и француском. Осим разлике 

у садржају, часописи се разликују и по дизајну и квалитету штампе. Занимљиве 

илустрације присутне у овим публикацијама омогућавају нам да боље упознамо обичаје 

и визуелну културу времена у коме је Тесла живео.9 Најстарији часопис који се налази у 

Теслиној библиотеци је Bulletin de la Societe Internationale des Electriciens, број 87. из 

маја 1892. године, а најмлађи је News from Czecho-slovakia, број 58. који је штампан 16. 

маја 1942. године. 

Исечци из новина и часописа (Хемеротечка збирка) омогућавају нам увид у 

Теслин друштвени живот, првенствено у то на какав је одзив наилазио у јавности али и 

у стручним круговима. Исечци из новина и часописа третирају се као посебна целина 

овог фонда (Теслини новински исечци ‒ Хемеротека). Колекција новинских исечака и 

новина из личне заоставштине Николе Тесле састоји се од укоричених и неукоричених 

исечака. Укоричени чланци се налазе у педесет седам посебних албума а број 

неукоричених још увек није познат.10 О чланцима који су лепљени у албуме вођена је, у 

                                                           
6 В.: Ивана Ћирић, Тадија Стефановић, Библиотечка грађа из области лепих уметности у библиотеци 

Николе Тесле, Транскултуралност и библиотеке, MELISSA (Museums, Ethics, Library and Information 

Science, Studies, Archives), 29. септембар – 01. октобар 2017. године. Зборник резимеа, ур. Вранеш 

Aлeксaндрa, ур. Mарковић, Љиљaнa. (Београд: Филoлoшки фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, 2017) 127. 
7 В.: Ивaнa Ћирић, Виртуелна библиотека Николе Тесле, Виртуелна култура, Међународна научна 

конференција, Београд, 23.09 – 25.09.2016. Збoрник радова. Књ.1, ур. Вранеш Aлeксaндрa, ур. 

Mарковић, Љиљaнa (Бeoгрaд: Филoлoшки фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, 2014): 79–80. 
8 MNT 167-1A–32B. 
9 В.: Ивaнa Ћирић, Виртуелна библиотека Николе Тесле, Виртуелна култура, Међународна научна 

конференција, Београд, 23.09 – 25.09.2016. Збoрник радова. Књ.1, ур. Вранеш Aлeксaндрa, ур. 

Mарковић, Љиљaнa (Бeoгрaд: Филoлoшки фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, 2014): 80–81. 
10 В.: Исто, 81–82. 
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виду тематске картотеке, оригинална евиденција. Теслине секретарице су према 

његовим упутствима исецале чланке из серијских и периодичних публикација, који су 

се углавном бавили његовим радом и деловањем на простору Европе и Сjeдињeних 

Aмeричких Држaвa. Прегледом ове грађе установљено је да је Никола Тесла користио и 

услуге специјализованих фирми за израду прес клипинга. Сем чланака који се односе 

на Николу Теслу, овде се могу наћи и истраживања других научника и проналазача који 

су се бавили науком и техником. Методологија по којој су ови чланци разврстани 

сведочи о Теслиној великој преданости и вештини прикупљања и коришћења 

информација. 

   

Укоричени албуми из Хемеротечке збирке 

 

Након 1890. године издаваштво доживљава свој пуни процват. Новине и 

часописи се све више комерцијализују а корупција и жута штампа постају главне 

преокупације већине америчких издавача. Управо у том периоду Никола Тесла долази у 

Сједињене Америчке Државе. То је тренутак у историји ове државе који карактерише 

убрзани историјски развој и велики проток информација. Већ је потврђен значај 

штампаних медија у погледу оглашавања и објављивања најновијих вести, открића, 

догађаја. Паралелно са развојем масовне штампе, оснивају се и стручни часописи, од 

којих су неки и данас водећи унутар области које покривају. У оваквој публицистичкој 

клими, Тесла проводи свој живот и сакупља чланке који су му од значаја. Убрзо по 

доласку у Сједињене Америчке Државе, Тесла је постао светски признат научник. У 

јеку Друге индустријске револуције откриће мотора на наизменичну струју доноси му 

славу и новац.11 Низ значајних проналазака уводи га у америчке научне кругове и 

доводи у везу са имућним и популарним људима тога времена.12 Ово је допринело 

интересовању штампе за његов живот и рад, па је постао честа тема дневне и 

периодичне штампе. Тесла је придавао велики значај праћењу штампаних објава. 

Пратио је велики број серијских и периодичних публикација, читао их и лично 

одабирао чланке за исецање које су ређале и лепиле у албуме његове секретарице. 

Такође, користио је и услуге специјализованих фирми за израду прес клипинга. Осим 

чланака из дневне штампе, хемеротечка колекција садржи и комплетне научне радове 

исечене из часописа. Тесла је био претплаћен на многе стручне публикације и одржавао 

је константну преписку са уредницима и новинарима који су се интересовали за његов 

рад. Паралелно са чланцима, који на стручан начин обрађују теме које су га занимале, 

                                                           
11 Друга индустријска револуција у Сједињеним Државама почиње 1870. године. 
12 Први патент пријављује патентном заводу у Сједињеним Државама 6. маја 1885. године, „Комутатор за 

електричне динамо-машине”. Следе патенти из подручја регулатора лучних лампи. У периоду од 1887. 

до 1890. године пријављује своје најпознатије патенте из области полифазних наизменичних струја, 

генераторе и моторе. Одмах потом Вестингхаусова компанија откупљује првих седам Теслиних 

патената из области полифазних струја. У Питсбургу (1888‒1889) са Вестингхаусовим инжењерима 

ради на практичној реализацији својих патената. Током овог периода урађене су и припреме за 

реализацију прве централе на Нијагариним водопадима по Теслином систему. Централа је 

комерцијално отворена у поноћ 15. новембра 1896. године, пуштањем струје до града Бафала и 

сматрана је светским чудом тога доба. 
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Тесла је сачувао и оне чланке који на сензационалистички начин осликавају његов 

живот и рад. 

Због своје важности и специфичности, исечци из новина и часописа третирају се 

као посебна целина музејског библиотечког фонда (Хемеротечка збирка). Јединственост 

ове колекције је немерљива, првенствено због њеног творца а потом и због чињенице да 

је већина чланака уникатна и да не постоји сачуван други примерак ни у оквиру највеће 

историјске базе америчких новина Chronicling America. Такође је значајно поменути да 

хемеротечка колекција представља и најобимнију библиографију радова о Тесли 

сачуваних на једном месту.13 

Према ИФЛА/УНЕСКО манифесту за дигиталне библиотеке из 2011. године, 

дигитализација комплетног културног наслеђа представља област од стратешког 

значаја, не само за библиотеке, музеје и архиве већ и за све остале заштитарске 

институције и од изузетне је важности да јој се приступи са посебном пажњом.14 Након 

што је први пут 2009. године, у оквиру истраживања студената са Природно-

математичког факултета из Београда, извршена дигитализација прва два албума 

новинских исечака, у новембру 2012. године, музеј је започео дигитализацију једног 

дела Хемеротеке Николе Тесле, која је приведена крају 2014. године.15 Овим поступком 

је завршено скенирање само једног дела Теслине хемеротеке који укључује педесет 

седам укоричених албума (сл. 1). 

 
Сл. 1: Две скениране странице из албума бр. 38. Извор: МНТ 

                                                           
13 До сада су у пар наврата библиографију радова о Николи Тесли прикупљали појединци и нека 

друштва. Број библиографских јединица ретко надмашује 5.000 са изузетком базе The Tesla Collection, 

http://teslacollection.com (преузето 11. 03. 2021), која их има око 11.000 и доступна је за онлајн 

претрагу. Хемеротечка збирка, само у оквиру укоричених албума, има преко 20.000 библиографских 

јединица. Процењује се да остатак збирке (одвојени чланци, листови из новина и целе новине), који 

још увек није стручно обрађен, има преко 50.000. В.: Ивана Ћирић, Биљана Лазић и Сузана 

Топаловић, „Теслапедиа као централна база библиографских података о Николи Тесли”, Читалиште: 

научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, бр. 23 (2013). 
14 IFLA, „IFLA/UNESCO Манифест за дигиталне библиотеке”, IFLA, http://www.ifla.org/files/assets/ 

digital-libraries/documents/ifla-unesco-digital-libraries-manifesto-sr.pdf (преузето 18. 03. 2021). 
15 Пројекат скенирања Теслиних албума покренут је на иницијативу тадашњег заменика директора 

музеја, Младена Вујовића, архивисте. Вујовић је осмислио комплетну методологију рада и обраде 

Теслиних укоричених албума. 

http://www.ifla.org/files/
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У оквиру обрађеног сегмента Хемеротеке, налазе се чланци који покривају 

период 1886‒1945. године.16 Последњи, педесет седми албум садржи исечке из година 

након Теслине смрти, које су сакупиле и залепиле његове секретарице.17  Богатство 

библиографских извора и важност информација које је Тесла прикупио је немерљиво. 

Да бисмо указали читаоцима на распон ове збирке, прилажемо приказ квантитативних 

података из прва три укоричена албума. 

 

 

 

Укоричени 

албум 

бр. 1 

Језик 

исечака 

Број 

чланака 

Број 

библиографских 

јединица 

 

Број чланака 

у којима се 

помиње Тесла 

 

 

 

235 

 

 

енглески 204 255 

француски 43 65 

немачки 8 9  

Број чланака 

у којима се не 

помиње Тесла 

 

 

 

21 

 

 

мађарски 0 1 

шпански 1 1 

УКУПНО 256 331 

Године грађе 1898. 

Табела 1: Преглед података у албуму 1 

 

 

 

 

Укоричени 

албум 

бр. 2 

Језик 

исечака 

Број 

чланака 

Број 

библиографских 

јединица 

 

Број чланака 

у којима се 

помиње 

Тесла 

 

 

 

511 

 

 

енглески 463 465 

француски 30 30 

немачки 30 30  

Број чланака 

у којима се 

не помиње 

Тесла 

 

 

 

23 

 

 

   

италијански 11 11 

УКУПНО 534 536 

Године грађе 1886, 1888, 1889, 1890, 1892, 1895, 1896, 1897, 1898. 

Табела 2: Преглед података у албуму 2 

                                                           
16 В.: С. Tопаловић, Б. Лазић и И. Ћирић. „Библиографско-информатичка обрада новинских чланака из 

Теслине хемеротеке, У Србија између истока и запада, Наука, образовање, култура, уметност, 

Тематски зборник у 4 књиге: Књ:2: Библиотеке и библиографија у савременом културолошком 

диверзитету, ур. Вранеш Aлeксaндрa, ур. Mарковић, Љиљaнa (Бeoгрaд: Филoлoшки фaкултeт 2014): 

271‒284. 
17 Последњи албум је сачињен након Теслине смрти. Њега су највероватније сачиниле његове секрета-

рице, у сарадњи са Косановићем, следећи методологију која је коришћена и у претходним албумима. У 

овом албуму налазе се чланци који тематски обрађују Теслину смрт и сахрану. 
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Укоричени 

албум 

бр. 3 

Језик 

исечака 

Број 

чланака 

Број 

библиографских 

јединица 

 

Број чланака 

у којима се 

помиње 

Тесла 

 

 

 

432 
енглески 429 489 

француски 25 29 

немачки 10 10  

Број чланака 

у којима се 

не помиње 

Тесла 

 

 

37 

мађарски 0 1 

шпански 5 5 

УКУПНО 469 534 

Године грађе 1895, 1896, 1897, 1898. 

Табела 3: Преглед података у албуму 3 

 

Теслина Картотека 
 

Важност коју је Тесла придавао изради прес клипинга потврђује и постојање 

картотеке укоричених чланака. Картотека је уређена према темама чланака. Свака 

картица садржи одређени појам, предмет, испод кога је наведен списак свих чланака 

унутар прес клипинга који се тичу те теме. Поред тога наведено је у ком албуму и на 

којој страни се одређени чланак налази. Будући да картотека још увек није стручно 

обрађена, извесно је да ће накнадно бити установљени и додатни системи повезаности. 

Систем класификације и вођења евиденције о исечцима осмислио је сам Тесла. 

О картотеци се дуго ништа није знало, мада се  претпостављало да се Тесла  служио 

неким списком када је желео да поново прочита или претражи чланке. Све до 2012. 

године картотечки листићи били су смештени у пет дрвених кутија које су биле део 

Збирке реалија (сл. 2).18 

Кутије су сада део Хемеротечке збирке и свака има свој инвентарни број.19 

Садрже различит број картотечких листова на којима је Тесла бележио место чланака у 

албумима као и теме књига које је поседовао. 

У другој кутији се налазе регистри сложени такође абецедно, А‒К. Сачувани су 

само картони на којима су ознаке са словима F, G, I, J и K.20 У овој кутији има укупно 

183 стране картотечких листића од којих су 179 именски регистри из чланака који се 

налазе у прес клипинг албумима. 
 

 

                                                           
18 Кустос који је дужио ту збирку није знао чему они служе. На захтев тадашњег заменика директора 

Младена Вујовића, регистри су измештени из оригиналног паковања како би били дигитализовани и 

придружени архивској грађи. Предајом, ови регистри су престали да буду део збирке, њен део су 

остале само дрвене кутије. Опис регистра са Теслиним картицама нађен је на једном допису без броја, 

који је кустос музеја упутила тадашњем заменику директора, Младену Вујовићу. 
19 Прва кутија – инвентарни број I:22.54, друга кутија – инв. бр. I:22.55, трећа кутија – инв. бр. I:22.56, 

четврта кутија – инв. бр. I:22.57 и пета кутија – инв. бр. I:22.58. 
20 Картонски продужеци који носе ознаку слова А и B су отпали и налазе се у кутији. 
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Сл. 2: Кутија са картотечким картицама. Извор: МНТ 

 

 

ОЗНАКЕ 
БРОЈ 

ТЕМА 
НЕКЕ ОД ТЕМА НА КАРТИЦАМА 

А 12 Alaska, American, Actor, Ancients, American Day 

B 8 Boston Electric Light, Buffalo, Burbank, Bossou 

C 15 Catholic University, Crooks, Correli, Colorado Station 

E 10 Edison, Electricity, Exposition, Expert Testimony 

G 4 Imperial Inventor, Ionial Health, Gohnson 

H 4 Hadik de Futak, Hawtorne’s Vitaskope, Hewitt 

K 3 Lord Kelvin, Kings Bounty Electric Light 

L 180 Light, Lightning System, Lying, Light and Heat 

M 30 Mackay, Marconi, Moore D. McFarland, Moffett 

N 42 National Art Theatre Society, Niagara, Newspapers 

O 12 Ocular Neurology, Osterberg, Oscilation 

P 25 Pan-American Exposition, Patents, Photograph 

R 33 Radium, Roentgen Rays, Roosevelt, Royal Institution 

S 53 Sanitation, Scientific, Sleep, Strollers, Subway, Sun 

T 84 
Tesla, Thomson, Tolstoi, Transmississippi, 

Transmission 

V 6 Veterans on Parade, Vita Pratica, 

W 150 Water Power, Wealth, Westinghouse, Wireless, War 

XYZ 16 X-Ray 

Табела 4: Списак ознака на предметним регистрима 
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БИБЛИОТЕЧКА УСЛУГА ГЛЕДАЊА  

МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ОНЛАЈН  

ИЛИ  

STREAMING СА ЧЛАНСКОМ КАРТОМ БИБЛИОТЕКЕ 

 

 

 

Сажетак 

 

Рад представља презентацију библиотечке услуге streaming, односно сервиса за онлајн 

гледање филмова и других мултимедијалних садржаја, путем платформи чији је садржај 

доступан искључиво члановима јавних и универзитетских библиотека; бенефита за кориснике, 

нарочито у настави и самосталном истраживању научника и студената; истраживања и 

статистике везане за искуства корисника и библиотекара који ову услугу пружају и проблеме 

који је прате, кроз примере услуга Универзитета у Чарлстону и платформе Konopy, са циљем 

упознавања корисника и библиотекара са овом услугом и њеним предностима и могућностима, 

нарочито имајући у виду малу заступљеност у библиотекама на нашем подручју. 

 

Кључне речи: сервис за онлајн гледање филмова, стриминг, библиотечке услуге, корисници, 

доступност, филм, видео, медијски садржај 

 

I Media streaming ‒ платформе за коришћење онлајн медијских садржаја 

првенствено филмова 

 

Streaming (стриминг) медијских садржаја је последњих неколико година постао 

област за којом је потражња велика и који се врло брзо развија и мења, чему су у 

последње две године допринеле и мере сузбијања пандемије COVID-19, затварање, рад 

и учење од куће. Стриминг је назив за услугу гледања филмова и других медијских 

садржаја онлајн, преко интернета, путем специјализованих платформи, на различитим 

уређајима, а назива се и гледање садржаја On Demand или „на захтев”. 

Библиотеке се труде да задовоље потребе и очекивања корисника у овој области, 

тако да је сада могуће да се у библиотеци, путем стриминга на одређеној онлајн 

платформи гледа филм односно користе други медијски садржаји, видео записи и ТВ 

емисије или се, позајмицом, материјал гледа ван библиотеке, помоћу апликација које се 

могу инсталирати на било који мобилни уређај или рачунар. Платформе које пружају 

ове услуге могу се користити искључиво путем корисничког налога који је везан за 
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чланску карту библиотеке. О популарности ове библиотечке услуге говори податак да је 

2015. године користило 1,39 милијарде корисника.1 

Доста је разлога за увођење стриминга у образовне и истраживачке установе и 

библиотеке. С обзиром на то да је све више заступљена онлајн и хибридна настава, као 

и flipped classroom2 („преокренута учионица”) метода учења, која подразумева да се 

ученици и студенти иницијално упознају са одређеном материјом код куће, док у школи 

решавају проблеме и продубљују знања из те области. То им омогућава да активно и 

интерактивно учествују у процесу стицања знања, за разлику од класичне наставе, где 

се са материјом ученик упознаје у школи, а проблеми и даље истраживање спада у 

домаћи задатак, односно ради се код куће.3 Све то јасно показује велику потребу за 

услугама стримингa медијских садржаја. 

Како стриминг технологија постаје нова норма за гледање филмова, библиотеке 

се, у покушају да прате потребе корисника, сусрећу са многим проблемима ‒ од начина 

набавке преко цена до приступачности садржаја.4 Највећи изазов је баланс између 

квалитета избора и доступности медијских садржаја и трошкова набавке ових услуга, 

односно куповине лиценци – како би се добио што релевантнији и квалитетнији 

садржај по приступачним ценама. Уговори о лиценцирању и доступности које користи 

Big Ten Academic Alliance5 могу послужити библиотекама као водич за независну 

евалуацију садржаја који се добијају плаћањем лиценце.6   

Library Journal је у априлу 2017. спровео истраживање међу академским 

библиотекарима у Сједињеним Државама и Канади. Од 330 одговора библиотека које су 

се одазвале (95%), нуди неку врсту видео садржаја, углавном документарне и 

целовечерње филмове, телевизијске програме и историјске архивске снимке. Од оних 

који нуде стриминг, 83% лиценцира садржај са платформи за стримовање видео 

снимака више добављача, посебно Films on Demand, Kanopy, Alekander Street и Svank 

Motion Pictures. Остале значајне платформе су Ambrose Digital, Svank Digital Campus, 

Docuseek2, Film Platform, Intelliform, JOVE и MedCOM. Alekander Street је платформа од 

које библиотеке лиценцирају највише садржаја, мада је Films on Demand најскупљи, a 

Kanopy je и за студенте и за наставнике „највреднија” платформа за стриминг. Преко 

90% испитаника за приступ овим платформама користи аутентификацију IP адресе, 

                                                           
1 https://www.forbes.com/sites/adamrowe1/2019/02/26/the-best-free-and-legal-video-streaming-services-offered 

-by-libraries/ 
2 https://www.teachthought.com/learning/the-definition-of-the-flipped-classroom 
3 Andy Horbal, “Instructor Use of Educational Streaming Video Resources,” The Journal of Academic 

Librarianship 44, no. 2 (March 1, 2018): 179–89, https://doi.org/10.1016/j.acalib.2018.02.009. 
4 Mary Wahl, “Full Stream Ahead: Designing a Collection Development Workflow for Streaming Video 

Content,” Library Resources & Technical Services 61, no. 4 (October 2017): 226–36, 

https://doi.org/10.5860/lrts.61n4.226. 
5 Big Ten Academic Alliance је модел сарадње америчких универзитета који се баве истраживачким 

радом, а огледа се у заједничким пројектима, иновативним програмима и међусобном дисеминацијом 

резултата истраживања. Алијансу чине 10 универзитета: Илиноис, Индијана, Ајова, Мериленд, 

Небраска, Охајо, Минесота, Пенсилванија, по два из Мичигена и Висконсина... (више о томе на 

https://www.btaa.org/about) 
6 Heidi M. Schroeder, “Implementing Accessibility Initiatives at the Michigan State University Libraries,” 

Reference Services Review, August 13, 2018, https://doi.org/10.1108/RSR-04-2018-0043. 

https://www.forbes.com/sites/adamrowe1/2019/02/26/the-best-free-and-legal-video-streaming-services-offered-by-libraries/
https://www.forbes.com/sites/adamrowe1/2019/02/26/the-best-free-and-legal-video-streaming-services-offered-by-libraries/
https://www.teachthought.com/learning/the-definition-of-the-flipped-classroom
https://doi.org/10.1016/j.acalib.2018.02.009
https://doi.org/10.5860/lrts.61n4.226
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трећина користи једнократно пријављивање, док остали користе аутентификацију 

геолокације, прокси сервер или вишеструке пријаве. 

Када се изузму комерцијални садржаји, коришћење се знатно смањује, мада 

значајан број испитаника стримује и друге садржајe: 61% библиотека пружа приступ 

стриминг видео записима који су настали на факултетима или су рад студената, 76% 

ових библиотека записе чувају локално, а 32% користе добављаче односно спољне 

платформе. Кристина Фишер, шеф техничких служби библиотеке Универзитета 

Северне Каролине описала је случај наставника који је желео да побољша видљивост и 

доступност свог филма. Када се повезао са платформом Kanopy, филм је постао 

доступан не само студентима овог универзитета, већ и део каталога ове платформе.  

Најважнији фактори за библиотеке при одабиру стриминг платформе су: цена по 

наслову, квалитет садржаја и доступност потребних технологија, одмах затим и модел 

набавке, доступност наслова и трајање лиценце. Укупно 70% одабира садржаја води се 

потребама и захтевима наставе на факултетима. Иако се многи захтеви могу 

задовољити путем платформи као што су Kanopy, Docuseek2 и Films on Demand, дешава 

се да наставници желе садржај који се налази на некој другој, једној јединој платформи, 

што доводи до тога да библиотекари покрећу лиценцирање за једнократно преузимање. 

Ипак, библиотекари донекле имају успеха са проналажењем потребног материјала ‒ 

слањем конкретног захтева добављачима као што је Kanopy, уколико нигде другде не 

могу да пронађу тражени садржај. Садржај путем унапред одабраних колекција које им 

платформе понуде бира 48% библиотека, мада то преферира само 20%. Многи 

библиотекари су склонији набавци заснованој на потражњи, док 16% радије доноси 

одлуке засноване на конкретним искуствима. Корисност улагања у стриминг видео 

услуге процењује се према односу учесталости и цене коришћења. Тако се добија да је 

у 2015/16. години просечан број гледања видео записа износио 11.429, што је 65 прегледа 

по наслову. Просечан буџет за стриминг садржаја је износио 19.800 америчких долара, 

при чему скоро половина библиотека има буџет од 5.000 до 19.999 америчких долара. 

Просечно, по годишњој лиценци за један наслов дато je 110,60 америчких долара. 

Због све веће популарности стриминга, библиотеке предвиђају веће буџете за ову 

врсту услуга. У преко трећине школа буџети за стримовање видео записа повећали су се 

од 2015/16. до 2016/17, са укупним порастом од 16,3%, а 45% библиотекара очекивало 

је да ће се њихови буџети за стримовање повећати у 2017/18. години. Само 5% 

очекивало је смањење. 

Библиотеке нуде значајну количину садржаја: просечан број наслова које 

лиценцирају је 17.481, а готово половини (41%) испитаника тренутно је било доступно 

више од 5.000 наслова. Већина садржаја лиценцира се на једну до две године, иако им 

предност даје само 22% библиотекара, у односу на преко 40% који дају предност 

трајним лиценцама. Остали испитаници су се изјаснили у прилог лиценцирања на 

основу броја прегледа, а не на основу одређеног временског оквира. 

За већину библиотека највећа предност пружања услуге стримингa видео 

садржаја је та што корисници могу приступити материјалима у било које време и са 

било ког места, посебно за онлајн програме, учење на даљину и континуирано 
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образовање, флексибилност нових материјала омогућава факултетима да понуде одређену 

врсту онлајн наставе која раније није била могућа. Предност је и то што материјал не 

може да се изгуби, украде или оштети, а значајна је и уштеда у простору. Стриминг чини 

материјал доступнијим и употребљивијим, студенти имају могућност поновног гледања 

садржаја, што је немогуће када се видео материјали гледају само током наставе, у 

учионици. Бројни библиотекари описали су стриминг као „лак за употребу” за студенте и 

наставнике и истакли као важно то што се садржај може добити тренутно. 

Студенти друштвених и хуманистичких наука највише користе видео садржаје, 

док их студенти који похађају пре-професионалне програме и егзактне науке најмање 

користе. Библиотекари су открили да 9 од 10 ученика користи видео садржај библиотеке 

као део одређеног задатка, док га скоро половина користи за забаву или у flipped 

classroom („преокренута учионица”) методи наставе. Око 40% користи видео садржај 

као увод у тему проучавања, али ретко у каснијим фазама истраживања. 

Око 75% факултета за домаће задатке задаје видео садржаје из небиблиотечких 

извора, огромна већина (98%) упућује студенте на сајтове као што су YouTube или Vimeo, а 

скоро половина на стриминг сервисе које се плаћају као што су Netflix, Hulu или Amazon. 

Ови популарни сервиси претплатницима пружају оригиналан садржај који није доступан у 

другом формату, што представља проблем, јер библиотекари немају начин да га набаве, 

сачувају или учине доступним на законит начин, будући да не могу да се лиценцирају, и 

остају недоступни студентима и наставницима који на њих немају сопствену претплату. 

Сличан проблем су и видео записи настали на факултетима, који нису на серверима 

библиотеке и материјали са слободним приступом других институција. 

За нешто више од половине библиотека највећи проблем за пружање услуге 

стриминга је цена. Мали део академских библиотека које не нуде стриминг садржаја 

наводе трошкове као примарни разлог, мада је мали број навео проблем протока онлајн 

података. Честа је забринутост због ауторских права и сналажења корисника при 

коришћењу ових садржаја. Неки библиотекари су навели да имају тешкоће са 

каталогизацијом стримованих видео записа, као и могућност да корисници нису 

упознати са овом услугом. Само 14% библиотека које не нуде стриминг планира да ову 

услугу уведе у блиској будуcћности. Неки библиотекари приметили су отпор овој 

технологији код наставника, а понекад и студената. Поједини студенти изражавају 

одбојност према коришћењу видео садржаја као научног извора за истраживање. 

Предавачи понекад оклевају да у предавања уврсте стриминг, иако користе YouTube 

клипове, из простог разлога што су са њима одавно упознати. 

За оне који нуде стриминг, главна препрека да успешно користе ове услуге је 

необавештеност корисника. Студенти се о услугама библиотеке највише информишу на 

3 начина: путем веб странице библиотеке (91,3%), разговором са библиотекарима 

(76,2%) и предавањима о информационој писмености (69,4%). Библиотекари се, кад је 

реч о информисању корисника, такође ослањају на веб страницу библиотеке (85,4%), 

међусобну комуникацију катедри и појединачне интеракције са корисницима (76,9%) и 

електронску пошту (66%). Студенти и наставници се такође могу информисати путем 

писмених објава у библиотеци или на другим местима на факултету или помоћу 
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електронских билтена о новостима на факултету. Студенти су навели да су ову услугу 

открили путем платформе LibGuides (73%)7, електронске базе библиотеке (69%), 

разговором са библиотекарима (70%) или наставницима (67%). 

Као и код свих новина, употреба стриминга повлачи различте проблеме – у 

библиотекама влада велико интересовање за ову врсту услуге, јер су многи студенти и 

професори мишљења да је заиста одлично средство за учење, а стриминг платформе се 

уклапају у живот данашњих студената и њихова очекивања.8 

 

II Врсте стриминг услуга универзитетских библиотека на примеру Универзитета у 

Чарлстону 

 

Библиотеке Универзитета у Чарлстону користе LibGuides како би кориснике 

информисала о приступу и коришћењу доступних колекција медијских извора који су 

им на располагању.9 

Библиотека Адлстон корисницима омогућава приступ различитим типовима 

мултимедијских извора од ДВД-ева до аудио-видео стриминга. Наслови се могу претраживати 

у базама података библиотеке и електронским каталозима филмских наслова. Библиотека 

асистира наставницима и студентима при приказивању филмова и у учионицама и ван њих, 

тако што наслове наручује или резервише на медијским платформама, инкорпорира у OAKS10 

систем, проналази прегледе и критике филмова и другог медијског садржаја, као и 

информације о ауторским правима, што је објашњено у водичу за мултимедијалне услуге, који 

садржи следеће информационе сегменте са линковима: 

 Техничке сале Библиотеке Адлстон: локације сала са техничком опремом која се 

може користити. 

 Видео садржај доступан на физичким носиоцима (Hard Copy Videos): опис и 

локација колекције VHS касета и ДВД-јева. 

 Стриминг видео: опис и упутства о базама видео садржаја доступних путем стримингa. 

 Аудио: опис и упутства о базама аудио садржаја доступних путем стриминга. 

 Слике (Images): опис и упутства о базама слика (фотографија и сл.) 

 Резервисање и наручивање медијских садржаја (Reserving & Ordering Media): 

упутство наставницима за слање захтева (дезидерата) библиотеци да набави 

одређени медијски садржај. 

 Приказивање филмова у учионици: критеријуми за равномерно и равноправно 

коришћење. 

                                                           
7 LibGuides је систем за једноставно управљање садржајима и изворима који хиљаде библиотека широм 

света користе за организацију знања, предметну и стручну класификацију библиотечко-информационе 

грађе и извора, обавештавање корисника и управљање ве презентацијама библиотека. 

https://springshare.com/libguides/ 
8 The Academic Mainstream Streaming Video by Jennifer A. Dixon, Sep 07, 2017 

https://www.libraryjournal.com/?detailStory=academic-mainstream-streaming-video 
9 https://libguides.library.cofc.edu/c.php?g=230859&p=1531236 
10 OAKS (Online Adaptive Knowledge System) је онлајн персонализовани систем за учење дизајниран да 

ученицима, наставницима, родитељима и васпитачима пружи помоћ у концептуалном предавању и 

разумевању наставе. https://www.youroaks.com/ 
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 Приказивање филмова ван учионице: описује Права јавног приказивања (Public 

Performance Rights ‒ PPR). 

 Филмографије 

 Прегледи (Reviews): онлајн извори прегледа и критичких приказа медијског садржаја. 

 Ауторска права (Copyright): водич за ауторска права која се тичу појединих извора, 

 Убацити видео садржај у OAKS: упутство за инкорпорирање (embeding) садржаја у 

OAKS предавања. 

 Помоћ и извори за израду и извођење пројеката. 

 Помоћ и извори за истраживање и продукцију медијских садржаја. 

 Остали водичи за истраживање: помоћ при проналажењу и коришћењу медијских 

садржаја у истраживању и презентацијама. 

 Видео дистрибутери: дистрибутери филмова и програма од којих библиотека 

најчешће набавља садржаје. 

 Помоћ у вези са питањем медијских садржаја: кога контактирати и најчешћа 

питања (FAQs). 

 

Библиотечке базе података стриминг садржаја 

 

Стриминг базе видео и аудио записа доступне у библиотекама универзитета. 

Видео стриминг базе: 

Academic Video Online – Омогућава неограничен приступ на даљину за више од 

63.000 видео садржаја на заједничкој платформи. Обухвата научне и образовне видео 

материјале свих врста: документарне филмове, интервјуе, перформансе, информативне 

програме и филмске вести, снимке практичног рада на терену, рекламе, оригиналне и 

необрађене снимке, укључујући десетине хиљада ексклузивних клипова. Садржи 

хиљаде најновијих и награђиваних филмова, добитника Оскара, награда Еми и Пибоди, 

као и најчешће коришћене филмове за наставу и архивски материјал, који је претходно 

био недоступан. 

Films On Demand ‒ Streaming платформа за видео садржаје која укључује 

изванредне образовне програме компаније Films Media Group. 

Kanopy ‒ једна од највећих колекција стриминг филмова на свету, у распону од 

документарних филмова до филмова и видео за наставу, који обрађују широк дијапазон тема. 

Met Opera (Метрополитен опера) ‒ Стриминг приступ за више од 500 представа, 

од којих је више од 75 из награђиване серије Live in HD, a више од 400 класичне 

целовечерње видео и аудио представе. 

Аудио стриминг базе: 

Music Online: Америчка музика, Библиотека класичне музике, Савремена 

светска музика, Библиотека џез музике, Библиотека популарне (поп) музике, 

Smithsonian Global Sound за библиотеке 

Naxos музичка библиотека 

Oxford Music Online 
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Стриминг сајтови са слободним приступом 

 

Списак сајтова (са линковима) са слободним приступом:  

American Experience 

American Indian Film Gallery 

American Rhetoric 

Annenberg Media 

ARKive 

Associated Press Archive / British Movietone 

BBC History of the World in 100 Objects 

C-Span Video Library 

Civil Rights Digital Library 

Documentary Heaven 

EVIA Digital Archive Project ‒ Ethnographic Video for Instruction & Analysis 

Folkstreams 

Frontline 

HealthLibrary Online 

HippoCampus 

Hulu 

International Monetary Fund 

Internet Archive 

Internet Movie Database 

Metropolitan Museum of Art 

Movieclips 

Moving Image Research Center 

National Screening Room: Library of Congress 

Nova 

PBS Learning Media 

PBS Video 

P.O.V. Video 

ScienceCinema 

Scripps Library and Multimedia Archive 

SnagFilms 

TED: Technology, Entertainment, Design 

Thanhouser Films Online 

Top Documentary Films 

UC Berkeley Media Resources Center Archive 

Veoh 

WGBH Open Vault 

YouTube 

 

Извори који се плаћају по приказивању (Pay-Per-View) 

 

Can I Stream It? („Могу ли да стримујем?”) је бесплатан сервис који је креирала 

компанија Урбан Пикселс. Омогућава једноставо претраживање популарних стриминг 
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платформи како би се пронашао тражени садржај, са информацијама да ли је он доступан 

одмах или мора да се изнајми или купи, или је доступан на ДВД-ју. Обухвата филмове, ТВ 

програме и садржаје, индексе, платформи као што су Netflix, Amazon или HuluPlus. 

Nev Dai Digital ‒ нуди скоро 90 документарних филмова. Појединачно 

коришћење наслова током 90 дана кошта око 5 америчких долара. Забрањено је 

приказивање филмова групама или у учионици. 

Amazon Video On Demand (Амазон видео на захтев) – садржи више од 45.000 

наслова, углавном играних филмова или ТВ емисија, али и документарних филмова и 

других врста видео записа, уз плаћање по приказу. Цене се разликују за различите 

наслове, али су углавном у распону од 3 до 4 америчка долара. Услови лиценцирања 

одређују временски оквир за сваки изнајмљени видео запис (на пример: садржај се 

може гледати 48 сати, у распону од 30 дана). 

 

III Kanopy – златни стандард 

 

Платформу Kanopy ћемо ближе представити јер важи за најпознатију и најбољу 

и слови за златни стандард стриминг библиотечких услуга.11  Њујорк тајмс је ову 

платформу назвао „awe-Inspiring!”, револуционарном услугом, најквалитетнијим 

избором међу сличним платформама,12 а Library Journal изгласао је за Најбољу базу 

података (Best Database), 2016. и 2017. године и највреднију платформу за стриминг 

филмова.13   

Библиотека Југословенске кинотеке је 2018. године остварила контакт са 

представницима ове компаније приликом испитивања могућности увођења иновативних 

услуга будуће Медијатеке „Влада Петрић” која је планирана у сарадњи са Фондацијом 

„Влада Петрић”. 

Kanopу је основан основан 2008. године, како би академске институције 

студентима омогућиле лак и брз приступ важним филмским остварењима. Године 2016. 

је проширио своје услуге и на јавне библиотеке. Данас нуди више од 30.000 свих врста 

филмова, укључујући холивудске класике, награђене филмове и филмове чији квалитет 

је доказан и популарношћу међу гледаоцима и похвалама филмских критичара, као и 

независне, кратке и документарне филмове, али и едукативне садржаје, за ученике и 

студенте свих узраста. Посебан део чине филмови за најмлађе у оквиру сегмента 

Kanopy Kids.14    

Међу издањима су филмови око 1.000 врхунских продуцентских кућа као што су  

класици студија Paramount Pictures, a 60% каталога чине ексклузивни наслови 

престижних дистрибутера као што је А24. Стотине филмова припадају колекцијама као 

што су Criterion Collection, Media Education Foundation, Great Courses, New Day, 

California Newsreel, Kino Lorber... 

                                                           
11 https://www.forbes.com/sites/adamrowe1/2019/02/26/the-best-free-and-legal-video-streaming-services-

offered-by-libraries/ 
12 https://www.nytimes.com/2017/09/01/movies/kanopy-streaming-service.html 
13 http://lj.libraryjournal.com/2017/09/academic-libraries/academic-mainstream-streaming-video 
14 https://www.kanopy.com/ 
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Представићемо неке од ових колекција, јер илуструју квалитет садржаја који 

Konopy нуди. 

Criterion Collection, на пример, у свету је цењена (континуирана) збирка издања 

најзначајнијих класичних и савремених филмова из целог света, на свим медијима, а 

која задовољавају највише техничке критеријуме. Издања садрже и дигитално 

рестаурисане наслове и оригиналне додатке. Настала је 1984. године и пионир је у 

посвећености едукацији гледалаца, објављивањем искључиво квалитетних филмова, по 

било ком критеријуму. Criterion блиско сарађује са филмским ствараоцима и 

научницима како би се осигурало да сваки филм буде представљен онако како би његов 

аутор желео и објави у издању које ће допринети да гледаоци прошире знања о филму и 

боље разумеју и цене филмску уметност.15 

Media Education Foundation производи и дистрибуира документарне филмове и 

друге образовне изворе са циљем да подстакне критички поглед на социјални, 

политички и културни утицај америчких масовних медија.16   

Great Courses је платформа која корисницима нуди више од 800 курсева са 

едукативним материјалима у оквиру различитих области, у сарадњи са награђиваним 

експертима и професорима најреспектабилнијих светских институција као што су 

Смитсонијан и Национална географија. 17 

Konopy користе највеће и најважније библиотеке и универзитети као што су: 

Харвард, Стенфорд, Дјук, Принстон, Пен, МИТ, Политехнички факултет Хонг-Конга, 

Универзитет у Сиднеју, као и 477 јавних библиотека (Лос Анђелеса, Остина, Торонта...) 

и 1.424 школских установа у САД и широм западних земаља. 

Када смо контактирали њихове представнике, добили смо привремени приступ 

бази, тако да су све заинтересоване колеге у нашој установи могле да се увере у 

квалитет овог сервиса. 

Konopy, наравно, има ауторска права за јавно извођење за све филмове, а себе 

представљају као једину платформу која испуњава све стандарде приступачности и 

једино решење за подршку настави која се може приказивати путем свих најважнијих 

апликација и оперативних система (Roku, iOS, Android, AppleTV, итд.). 

Цена услуге зависи од величине библиотеке и модела плаћања за који се 

библиотека одлучи. 

За јавне и мање библиотеке користи се модел претплате и плаћа се само за 

филмове које су заиста изнајмили корисници, што се може постићи на 2 начина: 

одређивањем фиксног месечног или годишњег буџета или одређивањем дозвољеног 

броја прегледа по кориснику месечно, што се назива „кредитима за приказивање” 

(play credits). По њиховим речима већина библиотека месечно одређује 10 кредита по 

кориснику. Када се филм изнајми, може се гледати неограничен број пута у трајању од 

72 сата. 

Цена за све филмове на платформи износи 2 америчка долара по изнајмљивању. 

                                                           
15 https://www.criterion.com/ 
16 https://www.mediaed.org/ 
17 https://www.thegreatcourses.com/ 
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Не постављају доњи лимит коришћења или минималну потрошњу. Не постоји 

накнада за коришћење базе података, платформе или било које накнаде за инсталацију, а 

није потребан ни депозит или аванс. 

За веће библиотеке се наплата врши путем лиценцирања. Најпопуларнији модел 

у библиотекама је PDA (Patron Driven Acquisition) или набавка према захтевима 

корисника. Више студија је показало да се њом постиже 40% нижа цена „по 

коришћењу” од претплатничких модела. 

Наплаћују се филмови које изнајми четири или више корисника, тако што се 

приликом четвртог изнајмљивања за тај филм активира лиценца од 100 долара годишње 

или 350 долара за три године, мада цене варирају од наслова до наслова и могу се 

временом променити. Изнајмљеним се рачуна сваки наслов који се гледа дуже од 30 

секунди, што значи да библиотека плаћа само филмове који се највише користе. У 

просеку се тако лиценциран филм погледа од 25 до 50 пута, тако да је цена по гледању 

мања од 4,00 америчких долара. Мање коришћени садржаји, односно они које погледа 

мање од четири корисника, тако се добијају бесплатно, што је посебно погодно за 

приказивање на часу или самостална истраживања студената. 

Модел пружа флексибилност, јер можете да одредите било који буџет, отворите 

било коју колекцију у било ком тренутку и купите филмове у било које време. 

Преко 2.000 академских библиотека користе овај модел у целом свету, 

укључујући многе у Европи, нарочито у Великој Британији и Немачкој. 

Други модел плаћања за велике библиотеке је A la carte: омогућава да се унапред 

купи или лиценцира било који филм или колекција за неограничену употребу. Цена 

већине појединачних филмова је 100 еура. 

У последње време јавне и академске библиотеке се суочавају са неодрживим 

трошковима у напору да лиценцирају садржај сервиса Kanopy, и због тога су принуђени 

да прекину сарадњу. Многи чланци у листовима New York Times18 и Entertainment 

Weekly19 коришћење овог сервиса назвали су бесплатним стримовањем филмова помоћу 

библиотеке ‒ без узимања у обзир трошкове које бибиотека има. Међутим у чланку који 

је објавио Film Quarterly, маја 2019, аутор наглашава да је цена све више разлог због 

кога библиотеке не могу да приуште услуге сервиса Kаnopy, као што је Њујоршка јавна 

библиотека или Универзитет у Стенфорду, који је објавио да цена по PDA моделу није 

одржива, јер се трошкови које студенти доживљавају као бесплатну услугу брзо 

гомилају и да прелазе на ограничен приступ према појединачном захтеву корисника.20 

 

IV Стриминг у библиотекама у Србији 

 

Представници сервиса Kаnopy су нам рекли да се, иако су заступљени широм 

западних земаља, у источним земљама ова платформа користи само у једној библиотеци 

мањег обима и то у Русији. 

                                                           
18 Glenn Kenny, “Unlocking Film Vaults With a Library Card,” New York Times 166, no. 57709 (September 3, 

2017): 8–8. 
19 Maureen Lee Lenker, “What You Need to Know About Kanopy (No. 1: It’s Free!),” Entertainment Weekly, 

no. 1546 (January 25, 2019): 40–40, 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=134173316&site=ehost-live. 
20 Chris Cagle, “Kanopy: Not Just Like Netflix, and Not Free,” Film Quarterly, May 3, 2019, 

https://filmquarterly.org/2019/05/03/kanopy-not-just-like-netflix-and-not-free/ 
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У Србији се ова услуга први пут појавила 2018. године у оквиру пројекта AVA 

Doc Библиотеке града Београда, који је реализован уз подршку програма Креативна 

Европа21.22 У априлу 2020. године омогућила је бесплатно гледање најбољих светских 

документарних и краткометражних филмова у сарадњи са Међународним фестивалом 

документарног филма Beldocs, и то не само корисницима библиотеке, већ и свим 

заинтересованим посетиоцима сајта библиотеке. Захтевом библиотеци, корисници 

добијају токене, који важе 180 дана, а по истеку се могу обновити новим захтевом. 

Сувишно је помињати колико специјална филмска библиотека, као што је 

библиотека Југословенске кинотеке, а нарочито медијатека која има и своју филмску 

салу и појединачне радне станице опремљене рачунарима и слушалицама може имати 

користи од оваквих платформи. Корисници наше библиотеке су често страни студенти 

на постдипломским студијима који за тему бирају југословенску и српску 

кинематографију, а да притом нису погледали мноштво филмова о којима пишу и које 

истражују, јер им нису били доступни. Многи су желели да уз литературу коју читају у 

библиотеци могу да погледају филм или део филма о коме се говори. Постоје мишљења 

да се данас сваки филм може наћи на интернету, али то очигледно није случај, нарочито 

када се узме у обзир квалитет снимака и време проведено у тражењу (о повреди 

ауторских права и легалности да не говоримо). Филмски радници такође имају отпор 

према гледању филмова на малим екранима рачунара и сматрају да је неопходно 

неговати културу одласка у биоскоп. Мислим да се ту занемарује едукативна 

компонента и допринос који стриминг платформе нуде разноврсним садржајима 

намењеним научним истраживањима.   
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Сажетак 

 

Овај рад представља обједињену слику Библиотеке Музеја савремене уметности, почев 

од настанка, историјата и функционисања ове специјалне библиотеке. У Музеју су се дешавале 

многе промене, а то је условило обављање разних послова који су понекад излазили из оквира 

струке, као што су: слање мејлова и обавештавање јавности о изложбеној делатности Музеја, 

комуникација са новинарима, бављење продукцијом уметничких радова и перформанса и др. 

Али и поред свих ових послова које обављају, запослени у библиотеци и данас се труде да 

одрже висок ниво свог стручног рада, почев од инвентарисања библиотечке грађе, коришћења 

комуникацијских и информатичких технологија у обради и преносу информација и докумената, 

до тежње за представљањем библиотеке у културном и друштвеном животу. 

 

Кључне речи: Музеј савремене уметности, Одељење за уметничку документацију, библиотека, 

дигитализација 

 

Увод 

 

Библиотека Музеја савремене уметности1 спада у групу специјалних музејских 

библиотека. Данас је веомa тешко дефинисaти појам специјалне библиотеке. Није увек 

јасно шта се под њим подразумева; углавном је реч о библиотеци нарочите врсте, која се 

по неким критеријумима разликује од библиотеке општег типа.2 Специјална библиотека 

је информациони и документациони центар који пружа услуге одређеној групи 

корисника, у зависности од делатности организације у чијем је саставу.3 Библиотека 

МСУ стога поседује специфичан фонд. У њеном фонду се налазе публикације које се 

односе на савремену уметност, што је и основна област деловања њене матичне 

институције. Кроз савремену литературу којом употпуњују фондове оне постају 

                                                           
1 У даљем тексту МСУ. 
2 Катарина Крстић, Оливера Настић, „Специјалне музејске библиотеке код нас и у свету”, Панчевачко чи-

талиште (Панчево: Градска библиотека,  VIII, бр. 15, новембар 2009), 48. 
3 Драгана Милуновић, „Специјалне библиотеке у Републици Србији”, ИНФОТЕКА (Београд: Филолошки 

факултет, Универзитет у Београду; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”; Заједнице 

библиотека универзитета у Србији, 6/3, 2005), 209. 
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незаобилазан сегмент у праћењу нових уметничких појава и настајању нових ставова о 

уметности. Такав случај је и са библиотеком МСУ. Библиотека МСУ као део Одељења 

за уметничку документацију МСУ, представља документациони и информациони 

центар Музеја. 

У Србији постоји велики број музејских специјалних библиотека, укупно 50. 

Библиотека МСУ сарађује са свима њима. Сарадња између музејских библиотека је 

веома битна како за унапређење њиховог рада тако и за попуњавање фондова. Да би се 

приказао рад Библиотеке МСУ, неопходно је осврнути се најпре на историјат и рад 

самог Музеја и Одељења за уметничку документацију у оквиру кога библиотека 

функционише. 

 

Музеј савремене уметности 

 

Музеј савремене уметности4 у Београду је основан 1965. године, као први Музеј 

савремене уметности на тлу Југославије. Потреба за једном таквом установом јавила се 

још почетком 20. века да би поново постала актуелна по завршетку Другог светског 

рата. Прва саветовања почињу после 1950, а циљ је остварен тек 1958, када је актом 

Савета за културу Народног одбора града Београда донета одлука о његовом оснивању 

под називом Модерна галерија. Установа започиње с припремним радом 1959. године у 

привременим просторијама, у поткровљу на Обилићевом венцу бр. 5. Извршно веће СР 

Србије одлучује да прихвати предлог Организационог одбора и за потребе будућег 

музеја сазида зграду која би задовољила модерне музеолошке принципе. На расписаном 

конкурсу прихваћен је пројект архитеката Ивана Антића и Иванке Распоповић, за који 

ће им касније, на дан отварања Музеја, бити додељена Октобарска награда за 

архитектуру. Током изградње зграде (1960‒1965), врше се обимне припреме за будућу 

поставку, програмирају се дугорочни задаци Музеја и изграђује његова организација. У 

јесен 1965. године, зграда је била довршена, а сама установа променила је назив у Музеј 

савремене уметности. Коначно, на годишњицу ослобођења Београда, 20. октобра Музеј 

је и званично отворен.5 

Концепт Музеја, који ће се бавити савременим трендовима у уметности, 

представљао је прекретницу у друштву тога времена. Први директор и оснивач Музеја 

савремене уметности Миодраг Б. Протић, уметник и аутор бројних књига и текстова из 

области југословенске уметности, визију првог музеја савремене уметности прилагодио 

је контексту тадашњих културних и друштвених прилика. У постављању основа рада 

нове институције узета су у обзир теоријска и практична искуства најугледнијих музеја 

модерне и савремене уметности у свет.6 У монографији Музеја, издатој поводом 

отварања, објашњавајући начела поставке и имајући у виду релативистичка 

расположења, која су пре свега последица узастопног распадања прагматичарски 

                                                           
4 Музеј савремене уметности, Београд. https://www.msub.org.rs/ (преузето 22. 02. 2021) 
5 Оливера Настић, Библиографија издања Музеја савремене уметности Београд, Завршни рад на Педаго-

шком факултету у Сомбору, 2013. (Нештампана грађа) 
6 Дејан Сретеновић (ур.), Музеј савремене уметности (Београд: Музеј савремене уметности, 2005), 4. 

https://www.msub.org.rs/
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хипостазираних „апсолутних” истина и вредности ‒ М. Б. Протић је истакао нарочито 

улогу Музеја у стварању и подизању уметничког критеријума.7 Аутор наводи како 

Музеј, односно Београд, постаје средиште националног, а постепено и једно од 

средишта међународног уметничког живота.8 Први пут могуће је на једном месту 

добити утисак о томе шта је у 20. веку  створено у области ликовних уметности на 

српским и југословенским географским и духовним координатама.9  

 

Одељење за уметничку документацију 

 

Од почетка организовања Модерне галерије будућег Музеја, било је неопходно 

обезбедити базу за изучавање модерне и савремене уметности, тако да је сакупљање 

збирки пратило сакупљање литературе и друге грађе из историјског и текућег периода 

развоја југословенске и светске уметности. Циљ је био да се створи документаристички 

архив који ће чувати уметничка документа, књиге, каталоге и новинске исечке о 

модерној и савременој уметности са простора целе Југославије. Иницијатива да се 

створи центар за документацију, била је једна од значајних новина. У оквиру Одељења 

за уметничку документацију налазила се библиотека, хемеротеке и фотодокументација, 

и оваква организација је до данас задржана. 

Проширење делатности Музеја може се пратити још од периода Модерне 

галерије када је, фебруара 1960, инвентарисана прва књига. Од марта исте године 

редовно стижу критике и други текстови о савременој уметности објављени у дневној 

штампи. Набављају се часописи и прикупљају каталози изложби одржаних у земљи и 

иностранству.10 

Први доприноси Музеја на плану публиковања документације прате се од 1961. 

године, када је објављен и први каталог изложбе Недељка Гвозденовића у Салону. Ту су 

објављени и основни подаци о школовању и излагачкој делатности уметника, као и 

библиографија. Ти каталози су били замишљени као мале монографије уметника, да би 

истовремено утицали на друге галерије да стандардизују форму својих изложбених 

каталога. Може се тврдити да су изложбени каталози Салона били весници једног 

модернијег и професионалнијег рада, али чињеница је да је са пресељењем у нову 

зграду Музеја настала и прекретница у раду на документацији. Са просторијама за 

библиотеку, документацију, хемеротеку и фото-службу, документација је добила нове, 

комплексније и значајније задатке и програме рада. 

Данас Одељење прикупља, обрађује, каталогизира и чува књиге, изложбене 

каталоге, стручну периодику, хемеротеку (чланке из дневне штампе, недељника и 

месечника), архивску грађу и фотодокументацију из области визуелних уметности, а 

нарочито модерне и савремене иностране, југословенске и српске уметности. Одељење 

поседује најпотпунију документацију у региону о уметницима и уметности, која је 

                                                           
7 Музеј савремене уметности (Београд: Музеј савремене уметности, 1965), 4‒9. 
8 Истo. 
9 Исто. 
10 Десет година Музеја савремене уметности у Београду 1965‒1975 (Београд: Музеј савремене 

уметности, 1975), 97. 
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неопходна за реализовање изложби, каталога и програма Музеја. Представља важан 

истраживачко-документациони центар за проучавање уметности 20. и 21. века.11 Број 

података о излагањима уметника, критичким и другим текстовима објављеним у нашој 

и иностраној штампи, периодици и другим публикацијама, скоро да се више не може 

сабрати. Више се не могу пребројати ни хиљаде годишта новина, часописа, каталога и 

друга литература које су сарадници Музеја прелиставали извлачећи из заборава 

текстове објављене последњих година. Али те резултате је било могуће остварити 

једино кроз тимски рад, јер скоро да није било студијске изложбе у чији рад на 

евидентирању и прикупљању грађе нису сарађивали и стручњаци из Одељења 

уметничких збирки и изложби и обратно. Готово да није било акције Музеја у којој 

служба Документације није учествовала обезбеђујући библиографску грађу, њену 

проверу и фотодокументацију. 

Библиотека је неодвојив део Документације, и сви запослени у Одељењу су 

укључени и у рад библиотеке. У Одељењу тренутно ради петоро људи: кустос-шеф 

Одељења, кустос-библиотекар, двоје администратора уметничке документације-

књижничара и фотограф.12 Упућени су у све фазе израде биографија и библиографија 

уметника за потребе изложбених каталога. 

 

Библиотека Музеја савремене уметности 

 

Од самог оснивања Музеја савремене уметности, осетила се потреба за 

образовањем стручне и специјалне библиотеке13, чији би основни задатак био 

прикупљање књига из области ликовних уметности, стручних часописа и каталога, 

њихово евидентирање, обрада и коришћење. 

Према систематизацији радних места у Музеју савремене уметности званично 

постоји један кустос-библиотекар. После одласка прве библиотекарке Олге Чакић, која 

је почела да ради 1962. године, а пензионисана је крајем осамдесетих година 20. века, у 

библиотеци се смењивао велики број кустоса-библиотекара. Често је посао 

библиотекара био маргинализован пред примарним занимањем кустоса. 

Запослени у библиотеци су укључени у сваку музејску изложбу. Раде на писању 

биографија и библиографија уметника, проверавању и допуњавању уметничких 

досијеа, праћењу штампе, разврставању и сортирању докумената. Прикупљање, 

куповина, обрада, размена књига, каталога и другог материјала била је основна 

делатност библиотеке Музеја. 

  Библиотечки фонд формирао се постепено од оснивања Музеја савремене 

уметности. Поред скромних средстава Музеја, издвајаних током година за набавку 

књига, библиотека је успела да комплетира сва објављена југословенска издања која се 

односе на ликовну уметност, филозофију, естетику, архитектуру, уметничку 

                                                           
11 Музеј савремене уметности, Београд (Водич), (Београд: Музеј савремене уметости, 2005), 60. 
12 Правилник о организацији и систематизацији радних места у Музеју савремене уметности у Београду, 

Архивска грађа Музеја савремене уметности, Београд, 1996. 
13 Десет година Музеја савремене уметности у Београду 1965‒1975, (Београд: Музеј савремене 

уметности, 1975), 99. 



Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр. 9 (август 2021) 

43 

фотографију и дизајн. Што се тиче иностране литературе, набављана су значајнија дела 

из периода од 1900. године до данас која је било могуће купити у нашим књижарама, на 

сајмовима књига или директном поруџбином преко издавачких кућа. 
 

 
Библиотека МСУ, некад 

 

Тако библиотека крајем 1975. године располаже фондом од 2200 књига које су 

инвентарисане, сигниране и именски обрађене, а делом и предметно. Урађено је око 

2000 главних ауторских листића и око 5000 именских и предметних упутних листића. 

Поред  редовних годишњих претплата на иностране и домаће часописе – око 40 

наслова, посебна пажња је била посвећена антикварној набавци југословенских 

часописа који су излазили почетком двадесетог века или касније, а чији прилози знатно 

олакшавају студијски рад на проучавању ликовног живота тога времена. Тако су 

набављени следећи часописи: Бранково коло (1894–1914), Стражилово (1885–1894), 

Јавор (1889‒1893), Revue Yougoslave (1919‒1920), Дело (1894‒1910), Летопис Матице 

српске (1874‒1975), Младост (1898), Српски књижевни гласник (1900‒1940), Вијенац 

(1894‒1927), и др. 

Набављени су и значајни авангардни часописи који данас представљају 

библиофилске раритете: Надреализам данас и овде, Путеви, Немогуће, Сведочанство, 

Дада Танк, Дада Јок, Зенит и други. 

Фонд је временом попуњаван каталозима музејских и салонских изложби, 

разменом са великим бројем институција у земљи и иностранству, поклоном и 

преснимавањем. Систематским прикупљањем предратних каталога оформљена је 

збирка од око 9000 каталога из периода од 1900. године до данас, почев од Хрватског 

салона из 1898, Југословенских уметничких изложби (1904‒1927), светских, домаћих 

Пролећних или Јесењих изложби до изложби разних удружења или група. Тежиште 

рада Библиотеке је на обради ових публикација, јер се са становишта савремене 

уметности могу сматрати изворима првог реда. Библиотека се определила за систем 

детаљне обраде тако да тада формиран каталог омогућује праћење хронологије 

ликовних манифестација и пружа увид у излагања наших уметника у земљи и 

иностранству. Истовремено је оформљен каталог организатора изложби који региструје 
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активност музеја и галерија, као и именски каталог ликовних критичара ‒ аутора. Овако 

конципирани библиотечки каталози служе за израду биобиблиографија уметника, за 

студијске или друге изложбе Музеја, а исто тако доступна је и другим установама и 

лицима која се њоме користе у своме раду. 

Дакле, још од самог оснивања библиотека је имала следеће каталоге: 

1. предметни и биобиблиографски каталог, 

2. каталог хронологије ликовних манифестација, 

3. каталог организатора изложби, 

4. каталог ликовних критичара, писаца предговора.14 

Та пракса подела каталога је настављена и до данас је повећан број упутних листића. 

Размена изложбених каталога међу специјалним музејским библиотекама Србије 

као и региона и шире важан је чинилац проширења библиотечког фонда. Размена се 

врши само са институцијама које обрађују сличан библиотечки материјал (савремену и 

модерну историју и теорију уметности, као и све друге теме које прате савремене 

токове), а то је важно поштовати да не би долазило до нагомилавања литературе, јер је 

простор за рад и смештај фонда данас највећи проблем библиотека. 

Зграда Музеја је била више од десет година затворена због реконструкције, а 

музејски експонати измештени у друге просторе и депое. Сходно томе, и већи део 

фонда библиотеке (нарочито инострани каталози и већи део периодике) је био спакован 

у кутије и недоступан за кориснике. Све време реконструкције, запослени у Музеју, па 

самим тим и у библиотеци, наставили су своје послове. Радило се на прикупљању и 

обради библиотечког материјала и започет је рад на дигитализацији. 
 

 
Библиотека МСУ данас 

 

Библиотечки фонд данас садржи 6.617 наслова домаћих и страних аутора из 

области историје и теорије савремене уметности, филозофије, естетике, архитектуре, 

дизајна и филма. Поседује 27.439 домаћих и иностраних изложбених каталога и 380 

наслова стручне периодике. Одељење обрађује и чува хемеротеку са око 350.900 

                                                           
14 Десет година Музеја савремене уметности у Београду 1965‒1975, (Београд: Музеј савремене 

уметности, 1975): 100. 
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исечака из штампе који су сортирани по предметним одредницама на југословенске и 

српске уметнике, изложбе, сталне манифестације и догађаје, уметничку критику, 

институције... Део фонда чине издања која је Музеј издао. Та издања прате излагачку 

делатност Музеја. У библиотеци се налазе по два примерка издате публикације. Након 

повратка у реконструисану зграду, фонд Одељења и библиотеке се чува у металним 

компакт полицама. У саставу Одељења налази се и архив фотодокументације који чува 

фотографије, негативе, контакт-копије, слајдове дела из збирки, документаристичку 

фотографију, као и фотографије рађене за потребе конзерваторске службе, изложбе и 

догађаје изван Музеја. И то од оснивања Музеја до 2000. године, а након 2000. па до 

данас, дигиталне копије. Фотодокументација се чува у металним орманима и на 

одговарајућим дигиталним носачима. 

Ради лакше доступности материјала, уз скроман буџет, почело се са радом на 

дигитализацији како публикација тако и хемеротеке и фотографија. 

 

Дигитализација 

 

Још увек нема довољно стручних књига, часописа, чланака, каталога и друге 

уметничке документације која се може у отвореном приступу пронаћи на интернету. Из 

ових разлога јавила се потреба у Музеју савремене уметности за дигитализацијом 

специфичних докумената из области модерне и савремене уметности. Куповином програма 

ПЕРГАМ за библиотечко пословање библиотека Музеја је започела електронску обраду и 

покренула дигитализацију једног малог дела фонда и то са скромним буџетом. 

Повод за почетак дигитализације је била ретроспективна изложба уметника 

Петра Лубарде, 2008. године. Поводом сто година од уметниковог рођења, почело се са 

сакупљањем, пребацивањем писаних докумената о уметнику у дигитални запис 

(сортирањем, скенирањем, обрадом…). Скенирани документи, онлајн доступни свима, 

могу да послуже за едукацију и истраживачки рад како за истраживаче тако и за све 

љубитеље уметниковог стваралаштва. Циљ је био да се уметников опус приближи кроз 

дигиталну читаоницу15 „Читајте о… Петру Лубарди” и да се учини да архив буде 

доступан свим корисницима. На овај начин допуњује се и електронски каталог 

библиотеке. Нажалост, услед недостатка новчаних средстава, до сада су урађене само 

читаонице о Музеју, Надежди Петровић, авангарди и делимично о Сави Шумановићу. 

Материјал који је скениран и пребациван у дигиталну читаоницу састојао се из књига, 

изложбених каталога и хемеротека (дневне, недељне, месечне новине), која представља 

једну од специфичности библиотеке МСУ. 

 

Специфичност грађе 

 

Највећи део фонда Одељења за уметничку документацију и Библиотеке МСУ су: 

изложбени каталози, затим књиге, периодика и хемеротека.16 

                                                           
15 Читајте о… www.digitalnbs.bg.ac.yu/msu (преузето 22. 02. 2021) 
16 Прес клипнг (исечци из новина). 

http://www.digitalnbs.bg.ac.yu/msu
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Веома важан и специфичан сегмент библиотеке представља хемеротека која 

садржи велики број чланака. Она представља исечке из новина који су распоређени у 

фолдере предметно (изложбе, међународне и домаће манифестације, уметничке групе, 

колоније, догађаји) и по ауторима (уметницима). Овај сегмент библиотеке представља 

специфична документа који помажу истраживачима и кустосима у току организовања 

изложби и истраживању тема које обрађују. Редован рад на прикупљању хемеротеке 

започет је марта 1960. године, од када Музеј прима текстове, исечке из новина, који се 

односе на ликовну уметност из целокупне југословенске штампе. Међутим, 

документација није могла да се ограничи само на новији период тако да је паралелно са 

овим послом, започето и евидентирање раније публиковане грађе. Због немогућности да 

се набаве поједини часописи или каталози из историјског периода развоја савремене 

југословенске уметности, Одељење за уметничку документацију је почело да их копира 

и узима из других институција које поседују тај материјал. На тај начин прикупљени су 

текстови и чланци од 1895. године па до данас. 

Процес од проналажења једног текста, њиховог евидентирања и евентуалног 

копирања, обраде по предметима и одлагање у фолдере, захтева низ операција стручне 

и техничке природе. Хемеротека је представљена у предметном каталогу. 

Библиографске јединице су распоређене у евиденцији литературе о уметницима, 

изложбама и манифестацијама. Хемеротека је систематизована и смештена у око 2500 

досијеа и има преко 350.000 исечака из штампе. Грађа је, с обзиром на специфичност 

материје, углавном концентрисана у фолдерима уметника, изложбе у земљи и 

иностранству, изложбе југословенске или иностране уметности, досијеа критичара, 

сталних ликовних манифестација и других предмета. Овај број би био далеко већи када 

би се сабрали текстови о уметницима о којима постоји један или два чланка. Ти чланци 

су одвојени у посебним групама, регистраторима, тзв. Појединци, док се не сакупи већа 

грађа на основу које се формира посебан досије који некада обухвата веома обиман 

материјал, сложен у један или више регистратора или у фасцикле, зависно од обима 

материјала. 

Хемеротека се чува у металним орманима под кључем и далеко од светлости, 

што би требало да буду добри услови за чување. 

Данас се прес клипинг добија електронски, тако да је и на тај начин 

претраживање осавремењено и олакшано и чува се на дигиталним носачима. 

Једна од специфичности и драгоцености библиотеке јесу авангардни часописи које 

поседује. 

 

Авангардни часописи 

 

У фонду Библиотеке Музеја савремене уметности, веома су важна издања са 

почетка века. Посебна пажња посвећивана је антикварној набавци југословенских 

часописа који су излазили почетком 20. века или касније, а чији прилози знатно 

олакшавају студијски рад на проучавању ликовног живота тога времена: Бранково коло 

(1894‒1914), Стражилово (1885‒1894), Јавор (1889‒1893), Revue Yougoslave 
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(1919‒1920), Дело (1894‒1910), Летопис Матице српске (1874‒1975), Младост (1898), 

Српски књижевни гласник (1900‒1940), Вијенац (1894‒1927) и др. Набављени су и 

значајни авангардни часописи, који данас представљају библиографске раритете. 

Авангардни покрети, зенитизам, дадаизам и надреализам, рођени су у знаку борбе 

против традиције, против грађанског друштва и његових критеријума; циљ им је био 

преименовање вредности уметничког и културног, али и политичког социјалног, 

научног и технолошког прогреса. У периоду између 1921. и 1932. године појављују се у 

југословенским градовима: Загребу, Београду, Љубљани, Новом Саду, Суботици – 

бројни часописи као што су: Светокрет, Зенит, Дада Танк, Дада Џез, Дада Јок, Ут, 

Путеви, Сведочанства, Хипнос, Танк, Вечност, Алманах Немогуће/L’impossible, 

Надреализам данас и овде. Библиотека МСУ има следећа издања ових часописа: 

Надреализам данас и овде (1931. бр. 1; 1932. бр. 2/3), Путеви (1922. бр. 1, 2; 1924. бр. 

3/5), Алманах Немогуће/L’impossible (1930, мај), Сведочанство (1924. бр. 1/4; 1925. бр. 

5/8), Дада Танк (1922, јануар), Дада Јок (1922, јануар), Зенит (1/43, недостају бр. 25, 35 

и 40), Вечност (1926. бр. 1,3/5), Покрет (1924. јул/август, бр. 23/24) и други.17 Овакви 

часописи попут Зенита18 представљају важне почетке савремене мисли где су 

супротстављена традиционална схватања надмоћи западног културног канона уз 

остварену сарадњу са водећим представницима авангардних кругова у свету. Само 

излажење часописа је везано за преломни тренутак усред историјских и политичких 

збивања – завршетак Првог светског рата и стварање Краљевине Срба, Хрвата и 

Словенаца и у време живе естетске активности и европске авангарде у периоду између 

два светска рата. 

Због вредности и значаја ових часописа, урађене су и њихове копије које су на 

располагању посетиоцима библиотеке. Оригинали се чувају положени у посебним 

кутијама на полицама у орману, под кључем. По прегледу инвентарних књига, 

откривено је да је часопис Зенит купљен 1972. године за тадашњих 600,00 динара, а 

Дада добијена на поклон од Зорана Маркуша; Надреализам данас и овде, Алманах 

Немогуће / L’impossible, Путеви и Сведочанство су 1962. и 1964. добијени од Марка 

Ристића. 

Све наведене специфичности представљају значајне делове фонда библиотеке. 

Фонд може да се користи само у библиотеци МСУ. 

 

 

                                                           
17  Десет година Музеја савремене уметности у Београду 1965‒1975, (Београд: Музеј савремене 

уметности, 1975), 99. 
18 Зенитизам се манифестовао кроз часопис Зенит. Зенит, интернационалну ревију за уметност и 

културу, покренуо је фебруара 1921. године у Загребу, песник и књижевник Љубомир Мицић 

(1895‒1971). Један је од ретких авангардних часописа који је опстајао током шест година, у условима 

оштрих критика, бојкота, па и забрана. Равномерно, једном месечно, излажење часописа у загребачкој 

фази, прекинуто је 24. бројем, маја 1923. године, када је редакција пресељена у Београд. Дочекала га 

је иста судбина, београдска фаза је обележена неуједначеним и успореним излажењем, честим 

променама формата и функције часописа у целини. Покушај издавања је обновљен 25. бројем, 

фебруара 1924. године, да би после вишемесечног застоја, часопис престао да излази децембра 1926, 

са последњим, 43. бројем. Нередовност у излажењу, редакција је превазилазила спајањем више 

бројева у једну часописну целину, па су тако двоброји (17‒18, 19‒20), прерасли у осмоброј (26‒33). 
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Коришћење и промоција библиотеке 

 

Библиотека је намењена уском кругу корисника.19 Осим запослених у Музеју, 

библиотеку углавном користе професори, студенти, колеге, истраживачи и теоретичари 

који прате развој савремене уметности. Чести посетиоци су и страни истраживачи и 

кустоси који се баве темама из српске савремене уметности. Али они који долазе 

углавном знају шта им треба и шта могу да нађу у фонду. Запослени у библиотеци су 

често активни на разним домаћим и међународним семинарима и конференцијама, где 

упознају стручну јавност са фондом библиотеке. Свој фонд популаришу и кроз 

чланство у стручним удружењима као што је Секција музејских библиотекара и 

књижничара Музејског друштва Србије20 и Библиотекарско друштво Србије. Кроз 

чланство у овим удружењима, запослени у библиотеци остају у току са дешавањима у 

струци и у контакту са другим колегама. 

 

Закључак 

 

Библиотекарство данас, поставља нови циљ ‒ снажније посредовање у 

преношењу забележеног људскога знања и искуства, па се везано за то јављају начела 

отворености фондова и доступности публикација. Овај тренд настоји да испрати и 

библиотека МСУ. 

Као што се могло видети из приложеног текста, запослени у библиотеци Музеја 

се труде да прате савремене трендове у библиотекарству, да подигну ниво квалитета и 

фонда библиотеке својим радом, залагањем на промоцији, кроз предавања, 

представљањем на разним конференцијама и семинарима. На тај начин фонд 

библиотеке постаје видљивији и примећенији у јавности. Кроз разна представљања 

може да се види колико је фонд библиотеке Музеја савремене уметности битан за 

савремену уметност, за стручњаке, истраживаче, студенте и колеге из области 

уметности. Свака од издатих публикација пратила је савремене трендове у уметности. 

С обзиром на несамостални статус, свака специјална библиотека, па тако и 

библиотека МСУ, свој рад организује у складу са потребама оснивача, примењујући 

методе сарадње са другим сродним библиотекама. Кроз разнe видове сарадње, 

остварује своје циљеве у пословању, а који су битни при избору врсте и облика услуга 

које ће библиотека да пружа, решавање компликованих захтева корисника, све 

израженијих у новим условима електронског пословања, координација набавке 

потребне литературе и др. А све ово заокружује једну комплетну слику рада једне 

специјалне музејске библиотеке данас. 

 

 

                                                           
19 Љиљана Милић, „Положај и место специјалних библиотека код нас”, Панчевачко читалиште, 

(Панчево: Градска библиотека, III, бр. 5, новембар 2004), 40. 
20 Оливера Настић, „Секција музејских библиотекара и књижничара Музејског друштва Србије”, 

Читалиште, (Панчево: Градска библиотека, XIII, бр. 25, новембар 2014), 27. 
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THE LIBRARYOF THE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART 

IN BELGRADE 
  

Summary 
 

This paper presents a unified picture of the Library of the Museum of Contemporary Art, 

starting from the it`s beginning, history and functioning of this special library. Many changes took 

place in the Museum, and that entailed performing various tasks that sometimes went beyond the 

scope of the profession, such as: sending emails and informing the public about the Museum's 

exhibition activities, communicating with journalists, producing works of art and performances, etc. 

But despite all these tasks they perform, library employees today are trying to maintain a high level of 

their professional works tarting with the inventory of library materials, using communication and 

information technologies in the processing and transmission of information and documents; to the 

aspiration to represent the library in the cultural and social life of library and information activities. 

 

Keywords: Museum of Contemporary Art, The Art Documentation Department, library, digitization 

https://www.msub.org.rs/
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ИСТОРИЈСКИ ПУТ  

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ГРАЧАНИЦА 
 

 

 

 

Сажетак 

 

У овом раду биће приказан историјски пут библиотеке формиране 1945. године у 

Приштини са фондом од 1.300 књига, која након бомбардовања 1999. године мења своје 

седиште. Одлуком Скупштине града Приштине, Народнa библиотека у Грачаници постала је 

правни следбеник Градске библиотеке из Приштине. Целокупан фонд библиотеке, који је 

бројао око 600.000 наслова на српском, турском и албанском језику, остао је у Приштини, 

сачуване су само књиге које су се тада налазиле у Грачаници, Чаглавици, Лапљем селу и Доњој 

Брњици, истуреним одељењима библиотеке. Фонд књига у том тренутку у свa четири одељења 

износио је 30.000 наслова. Смештена у просторијама Дома културе Грачаница, Министарство 

државне управе и локалне самоуправе донело је одлуку о изградњи нове зграде у коју ће се на 

лето 2021. године уселити Народна библиотека Грачаница. Библиотекари и локална самоуправа 

нису хтели да дозволе да се угаси библиотека отворена пре седамдесет и пет година. Жеља свих 

запослених у овој библиотеци јесте да се библиотека развије и постане водећа библиотека на 

Косову и Метохији.  

 

Кључне речи: Библиотека, Приштина, Грачаница, Косово и Метохија 

 

Прича о библиотекама увек је прича о вредностима које једно друштво заступа. 

Библиотека је културна, васпитна и информациона институција која прикупља, 

обрађује и чува своје колекције из разних области стваралаштва и служи ширењу 

знања, културе, образовања и науке.1 Библиотека има мултикултурални концепт, јер 

она није само место где се чува и негује писана грађа која чини културу једне земље, 

него и место на којем се сазнаје и учи о другим културама.  

Развој града се огледа и кроз дешавања у области културе, уметности, науке, 

просвете и спорта. Приштина је главни и највећи град на простору АП Косово и 

                                                           
1 Наташа Ј. Симић, „Школска библиотека и програм рада школског библиотекара”, Библиотекарство 

Српске, Год. 7, Бр. 7 (2018), 253. 

mailto:natasa.simic@nb.rs
mailto:brankica.kostic72@gmail.com
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Метохија. Трагови насељавања града датирају из праисторије, а доказ за то су 

многобројна археолошка налазишта у њеној околини. У списима византијског цара 

Јована Кантакузина Приштина се први пут помиње давне 1342. године.2 Вековни живот 

под османском влашћу је оставио утицај на развој Приштине. У 19. веку на простору 

Косова и Метохије, при основним и средњим школама долази до формирања скромних 

збирки књига које су првенствено биле намењене ђацима и учитељима. Пре Другог 

светског рата на територији Косова и Метохије скоро и да није било библиотека, само 

понеко читалиште. Након ослобођења широм Косова и Метохије отварају се 

библиотеке по градовима, селима, установама и предузећима. Тако је већ средином 

1947. године било око 200 библиотека.3 

Прва јавна библиотека на Косову и Метохији основана је у Призрену, 1944. 

године. Фебруара 1945. године, отворена је библиотека у Приштини са фондом од 1.300 

књига, на српском и албанском језику. Здање у којој се налазила Градска библиотека 

Приштине, саградио је Јован Минић, богати трговац, 1930. године на плацу у близини 

Битлијске чесме и Покривене чаршије. За време Другог светског рата у зграду су се 

уселили Италијани, па ОЗНА4, а пред крај рата КОС.5 

Године 1947. у кућу газда Јована уселила се библиотека са 14.000 књига.6 Како 

је у овој кући 1945. године убијен народни херој, лидер Косовског регионалног 

комитета Комунистичке партије, Миладин Поповић, Општина Приштина доноси 

одлуку којом Градска библиотека 1963. године мења назив у Јавна библиотека 

„Миладин Поповић”. Тај назив носила је до 1993. године, када мења свој назив у 

Градска библиотека, како ће се звати до 1999. године. 

Током свог дугогодишњег рада библиотека је имала неколико успона и падова. 

У првим годинама приметан је спор развој у кадровском и књижном фонду. Градска 

библиотека Приштина је једна од најстаријих и највећих градских библиотека на 

Косову и Метохији. Руководство библиотеке је изузетну пажњу поклањало 

обогаћивању књижног фонда, проширивању библиотечке мреже и повећању броја 

читалаца. Упоредо са увећањем књижног фонда, дошло је и до отварања 25 нових 

огранака у граду и приградским насељима. Највеће и најстарије библиотеке у 

приградским насељима су библиотеке у Грачаници, Обилићу и Косовом Пољу. Све ове 

библиотеке налазиле су се у домовима културе и имале су по 13.000 библиотечких 

јединица. 

У жељи да књига буде доступна свим корисницима из околине Приштине, 

библиотека је покренула иницијативу да се у свим околним селима и свим предузећима 

отвори адекватно одељење библиотеке. Тако су настала истурена одељења у Лапљем 

                                                           
2 Kosovo: turistički vodič / [autori teksta Musa Gaši, Milutin Folić, Djuro Trbović]. (Priština : Turistički savez 

Kosova, 1978), 27. 
3 Адем Блаца, „Библиотеке Косова и Метохије у периоду 1948–1958. године”, Библиотекар бр. 1/2 

(1959): 59. 
4 ОЗНА ‒ Одељење за заштиту народа, контраобавештајна служба НОВЈ у Другом светском рату у Југо-

славији и ФНРЈ. 
5 КОС ‒ Контраобавештајна служба. 
6 Тодић Вулићевић Радмила „Приштина, Приштевци и време” 
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селу, Чаглавици, Доњој Брњици, Омладинском дому „Боро и Рамиз”, као и у Фабрици 

амортизера, Фабрици тапета „Фазита” и свуда где су постојали услови за то. 

Библиотека треба да осликава различитост културе и језика на свим 

интернационалним, националним и локалним нивоима, као и да их потпомаже и 

унапређује, а све са циљем остваривања дијалога. Библиотеке као институције културе, 

науке и образовања, установе су у којима се развија мултикултуралност како у одабиру 

библиотечке грађе тако и у организовању манифестације из области културе, 

едукативних програма и повећања броја корисника који припадају различитим 

етничким заједницама, које коегзистирају у мултиетничким срединама. Све време свога 

постојања, библиотека је омогућавала приступ библиотечкој грађи свим корисницима 

града Приштине са околином, без обзира на националност, вероисповест и језик.  

Градска библиотека у Приштини пре 1999. године бројала је око 600.000 наслова 

и тако била једна од највећих библиотека на простору Косова и Метохије. По 

завршетку бомбардовања 1999. године живот на Косову и Метохији се значајно 

променио. Као што су се људи расејали по свету, слична судбина задесила је и многе 

културне институције.  

Иницијативом библиотекара запослених у истуреним одељењима Градске 

библиотеке Приштина није дошло до укидања ове веома значајне установе културе у 

срединама са претежно српским становништвом. Почело је пребројавање фонда који се 

у том тренутку налазио у поседу ових истурених одељења. Скучен простор у оквиру 

Дома културе Грачаница, мали број полица и  књига нису представљали препреку 

читаоцима. 

Народна библиотека Грачаница одлуком Скупштине града Приштине од 13. 

децембра 2000. године постала је правни следбеник Градске библиотеке Приштина. 

Целокупан фонд књига остао је у Приштини. Сачуване су само књиге које су се и тада 

налазиле у истуреним одељењима у Грачаници, Лапљем селу, Чаглавици и Доњој 

Брњици. Фонд књига, у све четири библиотеке, износио је у том тренутку 30.000 

наслова. Захваљујући донацији Министарства културе и информисања Републике 

Србије, многобројним невладиним организацијама и бројним суграђанима који своје 

књиге поклањају овој библиотеци, књижни фонд се знатно увећао. Народна библиотека 

Грачаница и поред свог скромног фонда, може се похвалити веома ретким издањима, 

као што су Шекспиров „Сан летње ноћи” из 1895. године и „Кумова клетва” Јанка 

Веселиновића из 1923. године. 

Одлуком Министарства државне управе и локалне самоуправе у Грачаници је 

отпочела изградња нове зграде за потребе библиотеке. Радови су почели 2019. године а 

на лето 2021. године у зграду ће се уселити Народна библиотека Грачаница. Пројекат за 

изградњу библиотеке урађен је у Народној библиотеци Србије. Поред простора за 

запослене, библиотека ће имати простор за културна дешавања, најсавременији депо, 

опремљене читаонице за децу и одрасле, а посебно место у библиотеци ће заузети 

Легат Ђорђа Лекића, први легат у овој библиотеци. Изградњом нове зграде Народне 

библиотеке у Грачаници знатно ће се променити културни и друштвени живот 

Грачанице и целе централне енклаве на територији АП Косово и Метохија.  
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Део библиотеке биће посвећен најстаријим суграђанима, који ће своје време у 

библиотеци проводити читајући новине, играјући шах и учествовањем у разним 

пројектима израде ручних радова и надалеко познатог косовског веза.   

У читаоници предвиђеној за најмлађе посетиоце библиотеке, биће организоване 

разне манифестације. Наставиће се пројекат „Креативно читање”, и покренуће се нови 

пројекат у ком би учествовале учитељице у пензији које би деци читале бајке, или 

младе учитељице које би на тај начин могле да се припремају за свој будући посао.  

Усељењем у нову зграду Завичајно одељење ће добити свој пуни значај. 

Завичајни фонд обухвата сав штампани и на други начин умножени библиотечки 

материјал, ситан библиотечки материјал, некњижни материјал и рукописну грађу која 

се односи на завичај.7 Завичајна одељења се оснивају не само за садашњост него и за 

будућност. На формирању завичајног фонда континуирано се ради већ неколико 

година, али тек у приземљу нове зграде досад прикупљен завичајни фонд ће имати 

своје место. 

Посебно место у Завичајном одељењу припада знаменитим Косовцима, писцима 

који су на најбољи начин описали живот на Косову и Метохији као што су Јанићије 

Поповић и Григорије Божовић. Писци који су своје стваралаштво посветили Косову, 

као што су Атанасије Урошевић, Бранислав Нушић и Милан Ракић, такође се налазе у 

завичајном фонду Народне библиотеке Грачаница. У завичајне писце сасвим извесно 

спадају људи који су овде рођени, овде живели или стварали.  

Легат Ђорђа Лекића, доктора педагошких наука и оснивача Катедре за 

педагогију на Филозофском факултету у Приштини, први је легат који ће се уселити у 

нову зграду Народне библиотеке Грачаница, на лето 2021. године. Овај легат је поклон 

Лекићевих законских наследника и представља велико богатство, не само због тога што 

је то први легат Народне библиотеке Грачаница, већ и због тога што је то легат једног 

чувеног Косовца. 

Библиотекари и управница заједно са челницима Скупштине општине 

Приштина, Канцеларијом за Косово и Метохију и међународним снагама мисије на 

Косову и Метохији, већ годинама покушавају да из некадашње Градске библиотеке 

Приштина и Покрајинске и универзитетске библиотеке добију књиге које су након 

бомбардовања остале у тим зградама. Број библиографских јединица који се потражује 

је око 600.000, на српском, турском и албанском језику.  

У оквиру развоја Народне библиотеке Грачаница планира се и дигитализација. 

Имајући у виду да је са развојем друштва потреба грађана за информацијама у сталном 

порасту8, библиотека се спрема да одговори овом изазову будућности. Критеријум на 

основу којег ће се вршити одабир грађе односи се на вредност коју грађа има за завичај 

и људе са Косова и Метохије. Предност дигитализоване грађе је управо у доступности 

сваком кориснику са било ког дела света. Дигитализација је за Народну библиотеку 

                                                           
7 Десанка Стаматовић, Методско упутство за формирање и вођење завичајних фондова у општинским 

народним библиотекама : нацрт. (Београд : Народна библиотека Србије, 1982), 4.   
8 Софија Грба и Драгана Илић, „Дигитална завичајна збирка Народне библиотеке Смедерево”, Монс 

Ауреус, год. 9, бр. 31 (2011): 151. 
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Грачаница гаранција опстанка и очувања грађе која ће се једино тако спасити од 

уништења и отргнути од заборава. 

Дигитализација грађе би имала вишеструке предности. То је свакако један од 

начина да многи расељени са Косова и Метохије широм земље и света остану у 

контакту са својим завичајем, и да својим потомцима пруже комплетну причу о свом 

Косову и Метохији, његовој лепоти, прелепим средњовековним манастирима, о људима 

који су тамо живели и стварали.  

 

 
Зграда Народне библиотеке „Грачаница“ 

Слика преузета са портала https://www.novosti.rs/ 

 

Усељење у нову зграду у Улици Томислава Секулића бб, планирано је за лето 

2021. године. Жеља запослених је да овогодишње традиционалне „Видовданске 

свечаности” обележе у новом и лепо опремљеном простору, да као и сваке године 

организују округли сто како би библиотекари, песници и културни ствараоци из земље 

и окружења могли разменити своја искуства.  

Градске библиотеке као јавне установе су мапе времена. Оне морају постојати, 

не само извесно време већ много дуже, како би мисија била у потпуности испуњена. 

Историјски пут Народне библиотеке Грачаница може нам послужити као пример како 

мала истурена одељења градских библиотека могу постати водеће у свом месту 

уколико постоји добра воља руководства библиотеке и локалне самоуправе.  
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ОБРАДА САСТАВНИХ ДЕЛОВА ПУБЛИКАЦИЈА: 

ПОСТУПАК И ЗНАЧАЈ (НА ПРИМЕРУ ОБРАДЕ 

ЗБОРНИКА СА НАУЧНИХ КОНФЕРЕНЦИЈА 

АНДРИЋЕВОГ ИНСТИТУТА) 

 

 

 

 

Сажетак 

 

У раду желимо да укажемо на улогу библиотекара у прикупљању, чувању и давању на 

коришћење забележеног знања. Један од начина да се та улога оствари јесте обрада резултата 

насталих током научноистраживачког рада. На примеру Андрићевог института у Вишеграду и 

његове Библиотеке „Иво Андрић” показујемо како изгледа процес обраде саставних делова 

зборника са научних конференција. Као резултат вишегодишњег рада, у бази података COBISS 

налазе се аналитички обрађени сви зборници са научних конференција у издању Андрићевог 

института, чиме је омогућена доступност научних информација, приступ резултатима научних 

истраживања и информисање о издавачкој делатности Андрићевог института. 

 

Кључне речи: аналитичка обрада, Андрићев институт у Вишеграду, Библиотека „Иво Андрић”, 

обрада саставних делова публикација, COBISS 

 

Увод 

 

„Сагледавање садржине зборника радова са научних скупова, антологија, 

часописа, новина, листова, календара, општих и стручних, недовољно упућеном 

истраживачу отворено и интригантно нуди податке који би иначе остајали сакривени 

иза безличних, пригодних или уобичајених наслова публикација које су их удомиле.”1 

 

Научне конференције које се организују при научноистраживачким установама  

један су од начина да се учесници ових скупова али и шира јавност упозна са 

најновијим научним достигнућима у одређеној области и да покрену дискусију која ће 

евентуално водити ка неком новом правцу у научном деловању. Зборници радова који се 

након одржаних конференција објављују представљају начин да се резултати 

                                                           
1 Александра Вранеш и Љиљана Марковић, Од рукописа до библитеке: појмовник (Београд: Филолошки 

факултет, 2008), 14. 
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научностраживачког рада сачувају и презентују широј заинтересованој публици. 

Аналитичка обрада ових публикација коју обављају библиотекари представља додатни 

корак у приближавању резултата научноистраживачког рада корисницима. 

Научноистраживачке установе чије деловање обухвата ове три ставке – организовање 

научних конференција, објављивање зборника радова и аналитичку обраду – имају све 

услове да заокруже пут кретања научне мисли од истраживача до корисника. Једна од 

таквих установа је и Андрићев институт у Вишеграду. 

 

Андрићев институт и Библиотека „Иво Андрић” 

 

Андрићев институт у Вишеграду основан је 14. јуна 2013. године, као установа 

која се бави научноистраживачким радом у области друштвених и хуманистичких наука 

и која, будући да су њени оснивачи Република Српска и Република Србија, својим 

деловањем обједињује настојања две земље да у наведеним научним областима 

остварују значајне резултате. У том смислу, Андрићев институт научној, академској и 

стручној заједници, као и широкој јавности, нуди један нови концепт у истраживању, 

организацији, повезивању и промоцији различитих идеја и сазнања, кроз истраживачке 

пројекте, научне студије, публицистику, конгресе, конференције, симпозијуме, научне 

скупове, семинаре, округле столове, радионице, организацију едукативних, 

промотивних и других посебних догађаја, не само на простору Андрићграда, Републике 

Српске и Републике Србије, него и шире. 

Научноистраживачка делатност Андрићевог института организована је кроз рад 

његових пет одељења: Одељења за историју, Одељења за књижевност, Одељења за 

српски језик, Одељења за филм и медије и Одељења за османистику; као и Галерије 

„Петар Лубарда” и Библиотеке „Иво Андрић”. 

Као неопходан пратилац у развоју научно-истраживачке делатности, упоредо са 

формирањем Института основана је и његова библиотека. Фонд Библиотеке „Иво 

Андрић” се развијао и развија се у складу са потребама Института, а намењен је 

запосленима и сарадницима Андрићевог института, научним радницима, 

истраживачима, студентима, као и свим заинтересованима из шире групе корисника. 

Приликом оснивања пред њу су постављени следећи циљеви2: 

 формирање фонда у складу са потребама Андрићевог института; 

 омогућавање приступа библиотечкој и информационој грађи у научне и образовне 

сврхе; 

 пружање подршке корисницима током научноистраживачког рада; помоћ 

приликом истраживања, проналажења и вредновања информација; едуковање о 

коришћењу електронских извора информација итд; 

 пружање подршке процесу доживотног учења; 

 формирање референсне збирке; 

 организовање различитих културних активности. 

                                                           
2 Детаљније видети у: Станчић 2018. 
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Библиотека „Иво Андрић” и библиотекарка запослена у њој дају свој допринос 

спровођењу и унапређењу научноистраживачког рада матичне установе. Један од 

видова тога доприноса јесте и обрада резултата насталих током научноистраживачког 

рада запослених и сарадника Института. Као резултат тог вишегодишњег рада, у бази 

података COBISS налазе се обрађени сви зборници са научних конференција у издању 

Андрићевог института. Циљ спровођења обраде саставних делова публикација је 

омогућавање прикупљања, организације, чувања, претраживања, интерпретације и 

употребе забележеног знања. 

 

Издавачка делатност и научне конференције Андрићевог института 

 

Истовремено са оснивањем Андрићевог института 2013. године покренута је и 

његова издавачка делатност и одржана прва научна конференција. Прва књига била је 

Беседе Матије Бећковића која је објављена 2013. године у суиздаваштву са издавачком 

кућом „Штампар Макарије”. Наредне, 2014. године, објављивањем зборника са прве 

научне конференције Његош у Андрићграду Андрићев институт започиње самосталну 

издавачку делатност. Од тада до данас, Андрићев институт објавио је више од 80 

публикација у преко 10 библиотека.3 Покренуто је и излажење три часописа: ЛИК: 

часопис за литературу, језик и културу, Векови и Историјске свеске. У складу са 

потребама овога рада предмет нашег интересовања су издања која Андрићев институт 

објављује након одржаних научних конференција, односно следеће библиотеке из 

његове издавачке продукције: Научни скупови Одјељења за књижевност. Коло 

Зборници радова (18 публикација), Библиотека Научни скупови. Одјељење за српски 

језик (4 публикације), Библиотека Добитници Андрићеве награде. Одјељење за српски 

језик. Одјељење за књижевност (3 публикације), Библиотека Научни скупови Одјељења 

за историју. Зборници радова (1 публикација). 

 

Назив конференције 

 

Година 

одржавања 

конференције 

Библиотека у којој је 

објављен зборник 

Година 

објављивања 

зборника 

Број 

обрађених 

чланака 

Актуелна питања фонетике 

и фонологије српског 

језика 

2019. 

Научни скупови. 

Одјељење за српски 

језик 

2020. 15 

Актуелна питања српског 

правописа 
2018. 

Научни скупови. 

Одјељење за српски 

језик 

2019. 17 

Андрић и европске 

књижевности 
2019. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2020. 9 

Године које су промениле 

свет. Први светски рат у 

историји и историографији 

2018. 

Научни скупови 

Одјељења за историју. 

Зборници радова 

2019. 17 

                                                           
3 Библиографија издања Андрићевог института може се видети у: Станчић 2019. 
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Гозба и књижевност 2018. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2019. 13 

Дискурс победе у 

књижевности 
2018. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2019. 14 

Железница, књижевност и 

филм 
2015. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2017. 28 

Значај српског језика за 

очување српског културног 

идентитета. I, Иво Андрић 

и српски језик 

2018. 

Научни скупови. 

Одјељење за српски 

језик 

2018. 23 

Значај српског језика за 

очување српског културног 

идентитета. II, Српска 

књижевност као основа 

српског језика 

2019. 

Научни скупови. 

Одјељење за српски 

језик 

2019. 16 

Иво Андрић у нашем 

времену 
2017. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2018. 24 

Језик, књижевност, музика: 

поезија и музика Боре 

Ђорђевића 

2018. 
Добитници 

Андрићеве награде 
2018. 9 

Књижевно стваралаштво 

Горана Петровића 
2019. 

Добитници 

Андрићеве награде 
2020. 12 

Књижевно стваралаштво 

Матије Бећковића у 

поетолошким и 

стилистичким анализама 

2019. 
Добитници 

Андрићеве награде 
2019. 17 

Књижевност у преводу 2018. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2019. 6 

Мост у књижевности, 

историји и 

кинематографији 

2016. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2017. 21 

О Бранку Ћопићу 2014. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2016. 19 

О Петру Кочићу 2014. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2017. 16 



Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр. 9 (август 2021) 

60 

Његош у Андрићграду 2013. 

Зборници радова 

Одјељења за 

књижевност 

2014. 10 

Савремени роман 2019. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2020. 8 

Сан о граду 1 2017. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2018. 27 

Сан о граду 2 2018. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2019. 16 

Сан о граду 3 2019. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2020. 15 

Српска књижевност и 

Први светски рат 
2014. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2015. 19 

Српске песникиње 2018. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2018. 13 

Српски језик и ћирилица 

данас 
2017. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2017. 8 

Филип Вишњић 2017. 

Научни скупови 

Одјељења за 

књижевност. Коло 

Зборници радова 

2018. 8 

Научне конференције и објављени зборници радова4 

 

Како би се резултати научних истраживања учинили доступним широј 

заинтересованој публици, Андрићев институт након одржаних конференција издаје 

зборнике радова. Зборници редовно излазе у штампаној форми, а од 2016. године, 

захваљујући сарадњи између Андрићевог института и Филолошког факултета 

Универзитета у Београду, зборници се налазе и у електронској форми у слободном 

приступу у DOI бази Филолошког факултета. 

Током 2020. године одржане су следеће конференције: Актуелна питања 

морфологије и творбе ријечи српскога језика, Андрић и религија, Драмско стваралаштво 

                                                           
4 За потребе писања овога рада набројали смо конференције након којих су објављени зборници радова, 

који су потом и аналитички обрађени, а изоставили смо оне, којих је иначе неколицина, након којих 

зборници нису објављени. 
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Душана Ковачевића, Поетичка и тематска прожимања Андрићеве и Селимовићеве прозе, 

Значај српског језика за очување српског културног идентитета: хљеб у српском језику, 

књижевности и култури, Кратке књижевне форме, Књижевно стваралаштво Драгослава 

Михаиловића, Сан о граду 4.  

Због погоршане епидемиолошке ситуације изазване коронавирусом, 

конференције су већим делом одржане онлајн а снимци су постављени на сајт 

Андрићевог института и може им се у сваком тренутку приступити. На тај начин 

одржан је континуитет у научном деловању Института и омогућено је заинтересованој 

публици да се упозна са актуелним научним резултатима упркос другачијим условима 

рада. Објављивање зборника радова изложених на конференцијама током 2020. године 

планирано је за 2021. годину. 

 

Предуслови за покретање обраде саставних делова публикација 

 

Одржане научне конференције и објављени зборници радова представљају први 

и основни корак ка приступању обради саставних делова. Да би се оваква врста обраде 

грађе заиста могла радити у Библиотеци Андрићевог института, било је најпре 

потребно задовољити још неколико услова. Марта 2015. године Библиотека је 

приступила систему COBISS и отпочела обраду грађе и формирање електронског 

каталога. Континуирана обука запослене у библиотеци резултирала је тиме да 

библиотекарка заврши неколико курсева неопходних за рад у систему COBISS. Један од 

њих је био и курс Употреба програмске опреме COBISS3/Каталогизација – напредни 

(2017), након чега је уследила израда тестних записа и, напослетку, добијање лиценце за 

каталогизацију некњижне грађе, серијских публикација, континуираних и 

интегративних извора. Након тога били су задовољени сви услови за отпочињање 

обраде саставних делова публикација, па тиме и зборника радова са научних 

конференција. 

 

Поступак обраде чланака и других саставних делова 

 

Пре него што се приступи обради континуираних извора неопходно је да се у 

електронски каталог унесе матична јединица под којом ће се даље обрађивати њени 

саставни делови. Зборник радова обрађује се као и свака друга монографска 

публикација, преузимањем из узајамне или неке друге базе података или креирањем 

новог записа у масци М. Уколико се запис припрема за аналитичку обраду, у пољу 001d 

Хијерархијски ниво бира се опција 1 ‒ запис је на највишем нивоу. Остали подаци се 

попуњавају редом како систем захтева, према смерницама за коришћење ISBD-а 

(међународни стандарни библиографски опис монографских публикација). Након што 

је запис обрађен у бази, додељује му се COBISS.RS-ID број који се касније користи за 

повезивање записа на највишем нивоу са записима који представљају његове саставне 

делове. 
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Пример обраде монографске публикације – зборника радова 

 

Да бисмо отпочели обраду саставних делова приликом одабира опције „Креирај 

нови запис” бирамо маску А – чланци и други саставни делови. У пољу 001c 

Библиографски ниво бира се опција а – аналитички ниво (саставни део), а у 001d 

Хијерархијски ниво означава се да је запис испод највишег нивоа. Даље се редом уносе 

тражени подаци. Најнеопходнији подаци које систем тражи да би се запис могао 

сачувати се попуњавају у следећим пољима и потпољима: 001а Статус записа, 001b 

Врста записа, 001c Библиографски ниво, 001d Хијерархијски ниво, 0017 Писмо 

каталогизације, 100c Година издавања, 100h Језик каталогизације, 100l Писмо стварног 

наслова, 101а Језик текста, 102а Држава издавања, 200а Стварни наслов, 200f Први 

податак о одговорности, 4641 Матична јединица (монографска публикација), 675c УДК 

за претраживање, 700 Лично име – примарна одговорност (700а Почетни елемент, 700b 

Преостали део имена, 7004 Код за врсту ауторства). Уколико попунимо наведена поља, 

запис ћемо моћи да сачувамо; међутим, он ће носити само најосновнију информацију о 

датом чланку. 

Да бисмо дали најпотпунију могућу информацију о чланку који обрађујемо, 

попуњавамо сва поља и потпоља где год је то могуће. То подразумева попуњавање и 

поља 215 Физички опис којим се означава локација саставног дела у монографској 

публикацији, поља напомена 300 и 320 које доносе информације о напоменама, 

библиографијама, регистрима, поља предметних одредница 6xx које могу да дају 

потпунију информацију о садржају рада од оне која се може добити само из наслова, 
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додатне опције у пољу 675 које се односи на УДК бројеве, додатне податке у блоку 7xx 

и 9xx. У потпољу 7хх7 уноси се шифра истраживача која се касније може користити за 

прикупљање података за израду библиографија. 

Поље 017 Други идентификатори и поље 856 Електронска локација и приступ 

користе се уколико постоји електронски извор или електронска верзија штампане 

публикације са DOI ознакама. Захваљујући овим пољима у каталогу се поставља веза ка 

електронској верзији чланка која се налази на неком месту на мрежи. 
 

 

 
Пример библиографског записа једног чланка у бази COBISS 

 

 

Након што смо обрадили све чланке који се налазе у зборнику, у електронском 

каталогу се уз библиографски запис зборника појављује опција „Саставни делови из 

изабране публикације”. У дну прозора дат је и списак библиотека које имају тражену 

публикацију у своме фонду. 

 
 

 
Библиографски запис у електронском каталогу 
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Кликом на дату опцију „Саставни делови из изабране публикације” отвара се 

нови прозор у коме су приказани сви записи који чине саставне делове конкретне 

публикације. Приказана информација „на вебу” означава да су уз запис дате и везе ка 

електронској верзији рада. Уколико приликом обраде није дата веза ка електронској 

верзији, уз запис онда стоји информација „види извор” која упућује на публикацију чији 

је запис саставни део. 
 

 

 
Саставни делови из изабране публикације 

 

 

Уколико изаберемо неки од записа, добијамо информације о њему које су унете у 

COBISS базу приликом обраде, као и линкове на електронску верзију чланка којој се 

одавде може приступити. 

 

 
Приказ једног од обрађених чланака у електронском каталогу 
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Подаци који ће се приказивати у овом кораку директно зависе од тога колико је 

детаљно каталогизатор обрадио запис у бази COBISS. Што детаљнијим описивањем 

чланка, крајњем кориснику ћемо пружити потпунију информацију када буде 

претраживао електронски каталог. На тај начин корисник ће моћи да се детаљније 

упозна са садржајем зборника, да добије информације из каталога а у неким 

случајевима и да директно из каталога приступи пуном тексту рада који га интересује. 

 

Закључак 

 

Обавеза библиотеке која се налази при научноистраживачкој установи јесте да на 

различите начине пружа подршку научноистраживачком раду. Један од начина на који 

то чини јесте и коришћење могућности обраде саставних делова са циљем старања о 

резултатима научноистраживачког рада. Предности оваквог начина обраде су 

постизање високог нивоа информативности, могућност да се са једног места добије 

потпуна информација и омогући приступ чланцима у пуном тексту. Аналитичком 

обрадом зборника са одржаних конференција формира се база података за интерну и 

ширу употребу. Захваљујући томе, аутори чланака могу самостално прикупљати 

библиографске податке о својим радовима. Шира јавност се на овај начин може 

информисати о активностима и научним достигнућима научноистраживачке установе. 

Библиотекари могу ове податке користити за израду текуће библиографије и 

библиографије истраживача, као и за спровођење разних других истраживања. 

Овакав начин обраде библиотечке грађе врши се у Библиотеци „Иво Андрић” 

Андрићевог института већ четири године и то време је било довољно да препознамо 

његове горенаведене позитивне стране. У план рада Библиотеке „Иво Андрић” за 

наредни период укључен је наставак обраде континуираних извора, односно даља 

аналитичка обрада зборника са научних конференција који ће се тек објављивати. 

Поред тога, у плану је да се отпочне и са обрадом чланака из часописа у издању 

Андрићевог института. Наведене активности имају за циљ да омогуће Библиотеци да 

подржава научноистраживачки рад матичне установе, да се бави организацијом знања и 

да га, користећи све расположиве ресурсе, дистрибуира до шире групе заинтересованих 

корисника. 
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PROCESSING OF CONSTITUENT PARTS OF PUBLICATIONS: PROCEDURE AND 

SIGNIFICANCE (ON THE EXAMPLE OF PROCESSING PROCEEDINGS FROM 

SCIENTIFIC CONFERENCES OF THE ANDRIĆ INSTITUTE) 

 

Summary 

 

In this paper, we want to point out the role of librarians in collecting, storing and making 

available the recorded knowledge. One of the ways to fulfill this role is to process the results obtained 

during scientific research. On the example of the Andrić Institute in Višegrad and its “Ivo Andrić” 

Library, we show what the process of processing the constituent parts of the proceedings from 

scientific conferences looks like. As a result of many years of work, the COBISS database now 

contains analytically processed all proceedings from scientific conferences published by the Andrić 

Institute. That enables access availability of scientific information, access to the results of scientific 

research and information on the publishing activities of the Andrić Institute. 

 

Keywords: analytical processing, Andrić Institute in Višegrad, Ivo Andrić Library, processing of 

constituent parts of publications, COBISS 

http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_book/2018/ai_san_o_gradu/ai_san_o_gradu-2018-ch6.pdf
https://rs.cobiss.net/
http://doi.fil.bg.ac.rs/


Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр. 9 (август 2021) 

67 

Марина Николаевна Колесникова 

Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры, Россия 

marik008@mail.ru 

 

УДК 023-051:377(470.23-25 Санкт Петерсбург) 

НИБИС ИД 139937  

 

 

 

 

 

 

ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА ТРУДА 
 

 

 

 

Aннотация 

 

Представлен опыт подготовки бакалавров библиотечно-информационной деятельности 

в рамках профессиональных профилей на библиотечно-информационном факультете Санкт-

Петербургского государственного института культуры. 

 

Ключевые слова: бакалавр, библиотечно-информационная деятельность, профили обучения, 

Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

 

В настоящее время в вузах России обучение бакалавров по направлению 

подготовки „Библиотечно-информационная деятельность” ведется в рамках разных 

профилей, которые вузы определяют самостоятельно. Как правило, решение о выборе 

профиля определяется научной школой, сформировавшейся в данном вузе, 

потребностями региона и количеством бюджетных мест на первом курсе. Санкт-

Петербургский государственный институт культуры (СПбГИК) обладает многолетним 

опытом профильной подготовки кадров для разных типов библиотек – публичных, 

детских, специальных, научно-технических и ряда других. В институте сформированы 

сильные научно-педагогические школы, достижения которых активно используются в 

учебном процессе. Преподаватели библиотечно-информационного факультета (БИФ) 

являются активными авторами уникального комплекта из 13 учебников для бакалавров 

библиотечно-информационной деятельности по базовым профессиональным 

дисциплинам, составляющим ядро профессии. 

Продолжающаяся в РФ реформа системы высшего образования, динамичные 

социально-экономические изменения в библиотечно-информационной отрасли, на 

профильных рынках труда приводят к необходимости постоянно корректировать 

структуру и содержание образовательных стандартов, учебных циклов, планов и 
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рабочих программ основных образовательных программ бакалавриата. Так, в настоящее 

время действует федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

51.03.06 „Библиотечно-информационная деятельность” уже третьего поколения. 

Руководствуясь положениями ФГОС о том, что „высшие учебные заведения 

обязаны ежегодно обновлять основные образовательные программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы”, БИФ СПбГИК 

еще до пандемии принял решение об актуализации  профилей бакалавров. В итоге 

сейчас студенты, переходящие на второй курс обучения, могут выбрать один из 

следующих профилей: 

1. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности и технологий 

чтения. 

2. Информационное обеспечение профессиональных компетенций. 

3. Анализ информации в книжном деле, искусстве и бизнесе. 

Профиль „Менеджмент библиотечно-информационной деятельности и технологий 

чтения” ведет кафедра библиотековедения и теории чтения. Он предложен в ответ на 

имеющийся социальный заказ со стороны абитуриентов и студентов, работодателей 

регионального профильного рынка труда и, в целом, профессионального сообщества. В 

рамках профиля читаются следующие учебные дисциплины: 

4. Социология и психология чтения. 

5. Технологии читательского развития детей и юношества. 

6. Безопасность информационной среды детей и юношества. 

7. Обслуживание пользователей библиотек с ограниченными возможностями 

здоровья. 

8. Менеджмент сохранения документных ресурсов. 

9. Проектная деятельность библиотеки. 

10. Краеведческая деятельность библиотеки. 

11. Стратегическое управление библиотечно-информационной деятельностью. 

12. Инновационная и методическая деятельность библиотеки. 

13. Управление персоналом библиотеки. 

14. PR, реклама и брендинг библиотеки. 

15. Архитектура и дизайн библиотек. 

Профиль носит комплексный характер. Его основная направленность- подготовка 

специалистов в области стратегического и оперативного управления учреждениями кул-

ьтуры – менеджеров библиотечно-информационной деятельности, способных оперативно 

решать неординарные управленческие задачи, эффективно осуществлять администра-

тивную, экспертно-консультационную, научно-исследовательскую, методическую и про-

ектную деятельность. Классический менеджмент, являющийся основой обучения,  разви-

вает управленческое мышление и интуицию, аналитические способности. 

Дополнением к управленческим компетенциям профиль формирует компетенции 

технологов чтения, досуга и общения для работы с разными аудиториями и в разных 

социально-культурных организациях (не только в библиотеках), что расширяет профе-

ссиональные возможности и конкурентоспособность выпускника. Сегодня вполне 
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очевидно, что аналитическое чтение является занятием интеллектуальных людей, опре-

деляющим личностное развитие и стратегию жизни. Поэтому обществу нужны такие 

специалисты, которые умеют разрабатывать и применять технологии эффективного 

чтения и коммуникаций, в том числе и в электронной среде. 

Полученный выпускником уникальный синергетический комплекс професси-

ональных компетенций создает более широкие возможности дальнейшего трудо-

устройства на различных функциональных участках – от отделов обслуживания до 

методических и проектных отделов библиотек разных видов, а также в целом в сфере 

культуры, образования, управления, социальных коммуникаций. 

На  кафедре библиотековедения и теории чтения работает коллектив препо-

давателей  высокой научно-педагогической квалификации, заинтересованных в 

реализации актуализированного профиля и разработавших его современное учебно-

методическое обеспечение с акцентом на интерактивное взаимодействие со студентами. 

Кафедра информационного менеджмента в рамках профиля „Информационное 

обеспечение профессиональной деятельности” ведет подготовку кадров, ориенти-

рованных на удовлетворение профессиональных информационных потребностей. 

Выпускники кафедры работают в вузовских библиотеках, научных библиотеках, в 

отделах специальной литературы публичных библиотек, в службах информации и 

научно-технических библиотеках предприятий, организаций, фирм, в информационно-

аналитических, маркетинговых, консалтинговых агентствах и других организациях. 

Основанием для разработки содержания профиля служит многолетний опыт 

подготовки кадров для научно-технических библиотек и служб информации предприятий, 

а также ряд благоприятных факторов внешней среды, в первую очередь, поставленная 

перед отечественной национальной экономикой задача перехода на инновационный путь 

развития. Эта задача напрямую связана с обеспечением конкурентоспособности 

российских организаций и предприятий. Очевидно, что необходимым условием перехода 

на инновационный путь развития является наличие профессиональной информационной 

поддержки, осуществляемой на всех этапах жизненного цикла инновационного продукта. 

Стратегические, тактические и оперативные решения, обеспечивающие инновационное 

развитие современного предприятия, напрямую зависят от наличия у руководителей 

разного уровня достоверной и своевременной информации. 

Студенты, подготовленные в рамках профиля „Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности”, обладают следующими основными компетенциями: 

 проведение диагностики уровня организации информационного обслуживания: 

изучение потребителей (выявление их информационных потребностей, особенностей 

информационного поведения, оценка уровня информационной культуры, выявление 

места информационной службы в структуре профессиональных коммуникаций и 

предпочтительных каналов получения профессиональной информации, выявление 

потребительских требований и ожиданий к уровню информационного обслуживания), 

 формирование ресурсной базы: анализ информационного рынка; выявление, отбор, 

оценка, приобретение информационных ресурсов; выявление и анализ деловых 
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партнеров, с которыми возможна кооперация при формировании ресурсной базы 

обслуживания, 

 разработка или корректировка номенклатуры информационных продуктов и услуг с 

учетом жизненного цикла продуктов и услуг, предпочтений приоритетных целевых 

аудиторий, 

 обеспечение качества подготовки и предоставления информационных продуктов и 

услуг, разработка регламентов на подготовку информационной продукции и 

стандартов обслуживания, 

 продвижение информационных продуктов и услуг, формирование внутренней и 

внешней коммуникационной политики, 

 анализ удовлетворенности пользователей качеством предоставляемых им услуг и 

др. 

Эти компетенции формируются в процессе изучения таких дисциплин как: 

1. Автоматизированные библиотечно-информационные системы: технология 

создания и использования. 

2. Информационные исследования науки и научной деятельности. 

3. Информационные ресурсы предприятия. 

4. Продвижение электронных ресурсов библиотеки. 

5. Информационная поддержка инновационного развития. 

6. Интеллектуальный капитал предприятия. 

7. Профессиональные коммуникации в библиотечно-информационной сфере. 

8. Информационный сервис. 

9. Информационное право. 

10. Организация работы НТБ и службы информации предприятий. 

11. Технологии информационного обеспечения профессиональной деятельности. 

12. Коммуникационная политика научно-технической библиотеки. 

Таким образом кафедрой продолжена традиция подготовки кадров библиотечно-

информационных работников, ориентированных на управление информационными 

ресурсами преимущественно  негуманитарной сферы. 

На кафедре медиалогии и литературы было принято решение разработать 

профиль подготовки „Анализ информации в книжном деле, искусстве и бизнесе”. 

Введение данного профиля вызвано несколькими причинами. Прежде всего, 

кафедра стремится неуклонно следовать задаче обновления направлений подготовки и 

учебных материалов в соответствии с основными тенденциями развития науки и профе-

ссионального сообщества. Анализ информации сегодня становится важнейшим 

направлением работы сотрудников в самых разных сферах – не только в библиотеках, но и 

в издательствах и предприятиях книжной торговли, в области культуры и искусства, при 

бизнес-планировании и т. д. Кроме того, кафедра хотела бы избежать ненужной 

конкуренции с учебными заведениями, непосредственно готовящими специалистов изда-

тельско-книготорговой сферы, и вместо этого, предложить издательствам и книжным 

магазинам профессионалов, умеющих грамотно и многоаспектно анализировать информа-

ционный поток. 
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Следует отметить, что внедрение нового профиля принципиально важно для 

подготовки работников, способных обеспечить качественное выполнение библиотеками 

нормативно закрепленной за ними информационной функции. Ключевыми для профиля 

являются следующие факторы: 

1. Анализ информации в библиотеке является сквозным процессом во всех 

формах обслуживания. 

2. Выполнение информационной функции в библиотеке сейчас, как правило, 

ограничивается классическими формами предоставления библиографической 

информации, что не способствует качественному выполнению фактографи-

ческих запросов. 

3. Более 60 % запросов в службах виртуальной справки библиотек разного 

статуса и подчинения связаны сейчас тематически со сведениями о книгах 

прошлых лет издания, с вопросами культуры и искусства, книжного дела, 

микроэкономики и бизнеса. 

4. В библиотеки поступает все большая часть запросов повышенной категории 

сложности, которые пользователь не в состоянии выполнить самостоятельно. 

Их выполнение требуют от выпускников института навыков сравнительного и 

иных методов анализа опубликованной или размещенной в сети информации. 

5. Издательства и книготорговые предприятия испытывают недостаток сотрудни-

ков, способных делать из информации „товар” и продвигать его на рынке. 

Обучение анализу информации в разных сферах деятельности представляется 

перспективным для общедоступных, вузовских и других  специальных библиотек, для 

издательств и книжных магазинов. 

Для формирования соответствующих компетенций в профиле предлагается 

комплекс следующих дисциплин: 

1. Аналитика текста. 

2. Анализ новостной и рекламной информации. 

3. Аналитические технологии. 

4. Визуализация текстовой информации. 

5. Обзорно-аналитическая продукция. 

6. Анализ информационных ресурсов в библиотеке. 

7. Организация информационно-аналитической деятельности. 

8. Анализ художественного рынка. 

9. Книжный бизнес. 

10. Информационно-правовое обеспечение книгоиздания. 

11. Маркетинг книжного рынка. 

12. Информационное предупреждение кризисных ситуаций. 

Принципиально важной задачей при создании профиля явилось сохранение 

отраслевого подхода к анализу информации. Основное преимущество такого подхода 

заключается в том, что студенты могут заранее, еще в процессе обучения выбрать отрасль 

знания и глубоко изучить ее ресурсы в разных исследовательских формах подготовки. 

Возможность выбора студентами предметной области создает благоприятные условия для 
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формирования профессиональных компетенций аналитического типа. Кроме того, отра-

слевой подход обеспечивает вариативность тем выпускных квалификационных работ, 

других исследовательских и практических форм обучения. 

В целом, согласно действующему ФГОС по направлению подготовки „Библи-

отечно-информационная деятельность” профили трех выпускающих кафедр БИФ 

ориентированы на освоение задач следующих типов профессиональной деятельности: 

 технологический, 

 проектный, 

 информационно-аналитический, 

 организационно-управленческий. 

В сочетании с общегуманитарными дисциплинами (литература, история, 

философия, культурология, педагогика, иностранный язык и др.), общепрофессиональными 

дисциплинами (библиотековедение, документоведение, библиотечный фонд, библиотечно-

информационное обслуживание, справочно-поисковый аппарат библиотеки, менеджмент и 

маркетинг библиотечно-информационной деятельности и др.), учебной, производственной 

и преддипломной практиками, которые студенты проходят в библиотеках разных видов, 

информационных службах, аналитических агентствах и т. п., обучение в профиле позволяет 

сформировать современного библиотечного специалиста с универсальными общепрофесси-

ональными компетенциями, с одной стороны, и с специальными компетенциями, 

ориентированными на определенные функциональные участки деятельности любой библи-

отеки, либо на специальные библиотеки (детские, молодежные, библиотеки для слепых и 

слабовидящих, научно-технические и т.п.), либо на информационные службы других сфер 

деятельности.  Таким образом повышаются возможности трудоустройства, конкуренто-

способность выпускника БИФ СПбГИК, его более легкая адаптация к требованиям 

работодателя. Данные результаты – свидетельство эффективности образовательной 

деятельности  ведущего вуза культуры России. 
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Сажетак 

 

У овом раду представљени су профили обуке дипломаца библиотечко-информационе 

делатности у оквиру професионалних профила на библиотечко-информационом факултету 

Санктпетербуршког државног института за културу. 

 

Кључне речи: диплома, библиотечко-информациона делатност, профили обуке, 

Санктпетербуршки државни институт за културу 

 

 

Тренутно се на руским универзитетима обуке дипломаца на смеру 

„Библиотечко-информационе делатности” изводе у оквиру различитих профила које 

универзитети самостално одређују. Одлуку о избору профила, по правилу, одређује 

научна школа формирана на датом универзитету, у складу са потребама региона и 

бројем буџетских места у првој години. Санктпетербуршки државни универзитет за 

културу (СПбГИК) има дугогодишње искуство у специјализованом усавршавању за 

различите врсте библиотека ‒ јавну, дечију, специјалну, научну, техничку и бројне 

друге. Институт је формирао одличне научне и педагошке школе, чија се достигнућа 

активно користе у образовном процесу. Наставници Библиотечко-информационог 

факултета (БИФ) активни су аутори јединственог комплета од 13 уџбеника намењеним 

дипломцима библиотечко-информационих делатности у основним професионалним 

дисциплинама које чине срж професије. 

Стална реформа система високог образовања у Руској Федерацији, динамичне 

социоекономске промене у библиотечкој и информационој индустрији, на 

специјализованим тржиштима рада доводе до потребе за сталним прилагођавањем 

структуре и садржаја образовних стандарда, циклуса студија, планова и програмa рада 
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главних образовних програма. Тренутно је на снази савезни државни образовни 

стандард (ФГОС) 51.03.06 „Библиотечко-информационе делатности”. 

Вођени одредбама Савезног државног образовног стандарда да су 

„високошколске установе дужне да сваке године ажурирају основне образовне 

програме, узимајући у обзир развој науке, технологије, културе, економије и социјалне 

сфере”, БИФ СПбГИК је донео одлуку за ажурирање профила и пре пандемије. Као 

резултат, студенти који сада прелазе на другу годину студија могу одабрати један од 

следећих профила: 

Управљање библиотечко-информационим активностима и технологијама 

читања; 

 Информациона подршка професионалној делатности; 

 Анализа информација у књижарству, уметности и послу. 

Профил „Управљање библиотечко-информационим активностима и технологијама 

читања” спроводи Одељење за библиотекарство и теорију читања. Предложен је као 

одговор на постојеће захтеве студената и послодаваца на регионалном специјализованом 

тржишту рада и, уопште, професионалне заједнице. У оквиру профила јављају се следеће 

академске дисциплине: 

Социологија и психологија читања; 

 Технологије за читалачки развој деце и омладине; 

 Безбедност информационог окружења деце и омладине; 

 Услуга за кориснике библиотека са инвалидитетом; 

 Управљање очувањем документарних извора; 

 Пројектне активности библиотеке; 

 Локално-историјске активности библиотеке; 

 Стратешко управљање библиотечко-информационим активностима; 

 Иновативне и методичке активности библиотеке; 

 Управљање особљем библиотеке; 

 ПР, оглашавање и маркетинг библиотеке; 

 Архитектура и дизајн библиотеке. 

Профил је сложен. Његов главни фокус је на обуци стручњака из области 

стратешког и оперативног управљања културним институцијама ‒ руководилаца 

библиотечко-информационих делатности, који су у стању да брзо реше ванредне 

управљачке задатке, ефикасно извршавају административне, стручне и консултантске, 

истраживачке, методолошке и пројектне активности. Класични менаџмент, који је 

основа обуке, развија менаџерско размишљање и интуицију, као и аналитичке вештине. 

Поред менаџерских компетенција, профил формира компетенције технолога за 

читање, слободне активности и комуникацију, за рад са различитом публиком и у 

различитим друштвено-културним организацијама (не само у библиотекама), што 

проширује професионалне могућности и конкурентност дипломаца. Данас је сасвим 

очигледно да је аналитичко читање занимање интелигентних људи које одређује лични 

развој и животну стратегију. Стога су друштву потребни такви стручњаци који су 
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способни да развијају и примењују технологије за ефикасно читање и комуникацију, 

укључујући и електронско окружење. 

Јединствени синергијски комплекс професионалних компетенција које 

дипломирани студент стиче ствара шире могућности за даље запошљавање у 

различитим функционалним областима ‒ у одељењима библиотека различитих врста, 

као и уопште у области културе, образовања, менаџмента, социјалне комуникације. 

Одељење за библиотекарство и теорију читања запошљава тим наставника 

високих научних и педагошких квалификација који су заинтересовани за примену 

актуелног профила и који су развили његову савремену образовну и методолошку 

подршку са нагласком на интеракцији са студентима. 

Одељење за информациони менаџмент, у оквиру профила „Информациона 

подршка професионалној делатности”, спроводи обуку особља усмерену на 

задовољење потреба за професионалним информацијама. Дипломци одељења раде у 

универзитетским библиотекама, научним библиотекама, одељењима за специјалну 

литературу јавних библиотека, информативним службама и научно-техничким 

библиотекама предузећа, организација, у информационо-аналитичким, маркетиншким, 

консултантским агенцијама и другим организацијама. 

Основа за развој садржаја профила је дугогодишње искуство кадрова обучених 

за научне и техничке библиотеке и информативне службе предузећа, као и низ 

повољних фактора спољног окружења, пре свега задатак преласка на иновативан 

развојни пут. Овај задатак је директно повезан са обезбеђивањем конкурентности 

руских организација и предузећа. Очигледно је да је неопходан услов за прелазак на 

иновативан пут развоја доступност професионалне информативне подршке, која се 

изводи у свим фазама животног циклуса иновативног производа. Стратешке, тактичке и 

оперативне одлуке које осигуравају иновативан развој модерног предузећа директно 

зависе од доступности поузданих и правовремених информација менаџера различитих 

нивоа. 

Студенти обучени у оквиру профила „Информациона подршка професионалној 

делатности” имају следеће основне компетенције: 

 спровођење дијагностике нивоа организације информационог услуживања: 

проучавање потрошача (идентификовање њихових информационих потреба, 

карактеристика информационог понашања, процена нивоа информационе културе, 

идентификовање места информационих услуга у структури професионалних 

комуникација и преферираних канала за добијање информација, идентификовање 

захтева и очекивања корисника за ниво пружања информационих услуга); 

 формирање ресурсне базе: анализа тржишта информација; идентификација, избор, 

процена, стицање извора информација; идентификација и анализа пословних 

партнера са којима је могућа сарадња у формирању базе ресурса услуга; 

 развој или прилагођавање асортимана информационих производа и услуга, 

узимајући у обзир животни циклус производа и услуга, преференције приоритетне 

циљне публике; 
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 обезбеђивање квалитета припреме и пружања информационих производа и услуга, 

израда прописа за припрему информационих производа и стандарда услуга; 

 промоција информационих производа и услуга, формирање интерних и екстерних 

комуникационих политика; 

 анализа задовољства корисника квалитетом услуга које им се пружају итд. 

 Ове компетенције се формирају у процесу проучавања дисциплина као што су: 

Аутоматизовани библиотечко-информациони системи: технологија стварања и 

употребе; 

1. Информационо истраживање науке и научне делатности; 

2. Извори информација предузећа; 

3. Промоција електронских извора библиотеке; 

4. Информациона подршка за иновативни развој; 

5. Интелектуални капитал предузећа; 

6. Професионалне комуникације у библиотечко-информационој сфери; 

7. Информативна служба; 

8. Закон о информацијама; 

9. Организација рада научне и техничке библиотеке и информативна служба 

предузећа; 

10. Технологије за информациону подршку професионалној делатности; 

11. Комуникациона политика научне и техничке библиотеке. 

Одељење је наставило традицију обуке библиотечких и информационих радника 

усмерених на управљање информационим ресурсима. 

На Одељењу за медиологију и књижевност одлучено је да се као новина уведе 

профил обуке „Анализа информација у књижарству, уметности и послу”. 

Увођење овог профила потребно је из неколико разлога. Пре свега, одељење 

настоји да непоколебљиво прати задатак ажурирања праваца обуке и наставних 

материјала у складу са главним трендовима у развоју науке и стручне заједнице. 

Анализа информација данас постаје најважније подручје рада запослених у разним 

областима ‒ не само у библиотекама већ и у издавачким кућама и предузећима за 

трговину књигама, у области културе и уметности, у пословном планирању итд. Поред 

тога, одељење би желело да избегне непотребно надметање са образовним 

институцијама које директно обучавају специјалисте у сфери издаваштва и трговине 

књигама, и уместо тога, издавачким кућама и књижарама нуди професионалце који су 

способни да компетентно и свестрано анализирају проток информација. 

Треба напоменути да је увођење новог профила од суштинске важности за обуку 

радника који се оспособљавају за висококвалитетно обављање законом прописаних 

информационих функција у библиотекама. Следећи фактори су кључни за профил: 

1. Анализа података у библиотеци је текући процес у свим облицима пружања услуге; 

2. Имплементација информационе функције у библиотеци је сада, по правилу, 

ограничена на класичне облике пружања библиографских информација, што не 

доприноси квалитетном испуњавању чињеничних упита; 
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3. Више од 60% упита у виртуелним референтним службама библиотека различитог 

статуса и подређености сада је тематски повезано са информацијама о књигама 

претходних година издавања, са питањима у вези са културом и уметношћу, науком 

о књизи, микроекономијом и пословањем; 

4. Библиотеке добијају све већи број сложених захтева, које корисник није у 

могућности да сам испуни. Њихова примена захтева да дипломци института 

поседују вештине упоредних и других метода анализе информација; 

5. Издавачима и компанијама које продају књиге недостају запослени који су у стању 

да направе „производ” од информација и промовишу га на тржишту. 

Чини се да је обука за анализу информација из различитих поља делатности 

врло перспективна за јавне, универзитетске и друге посебне библиотеке, као и за 

издавачке куће и књижаре. 

За формирање релевантних компетенција у овом профилу предложен је 

комплекс следећих дисциплина: 

 Аналитика текста; 

 Анализа вести и рекламних информација; 

 Аналитичке технологије; 

 Визуализација текстуалних информација; 

 Прегледни и аналитички производи; 

 Анализа информационих ресурса у библиотеци; 

 Организација информационих и аналитичких активности; 

 Анализа тржишта уметности; 

 Посао са књигама; 

 Информативно-правна подршка издавању књига; 

 Маркетинг на тржишту књига; 

 Информативно упозорење на кризне ситуације. 

Фундаментално важан задатак у стварању профила било је одржавање 

иновативног и секторског приступа анализи информација. Главна предност овог 

приступа је што студенти могу унапред, чак и у процесу учења, да одаберу грану знања 

и дубоко проуче њене ресурсе у различитим истраживачким облицима припреме. 

Способност ученика да одаберу предметно подручје ствара повољне услове за 

формирање професионалних компетенција аналитичког типа. Поред тога, секторски и 

иновативни приступ омогућава одабир разних тема за квалификације дипломаца, друга 

истраживања и практичне облике образовања. 

Генерално, према тренутно актуелном савезном државном образовном 

стандарду (ФГОС) у смеру обуке „Библиотечко-информационе делатности”, профили 

три дипломирана одељења Библиотечко-информационог факултета (БИФ) усмерени су 

на савладавање задатака следећих врста професионалних активности: 

 технолошки, 

 пројектни, 

 информативни и аналитички, 

 организационо-управљачки. 
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У комбинацији са општим хуманитарним дисциплинама (књижевност, историја, 

филозофија, студије културе, педагогија, страни језик итд.), општим стручним 

дисциплинама (библиотекарство, управљање записима, библиотечка збирка, 

библиотечко-информационе услуге, библиотечки референтни и претраживачки уређаји, 

управљање и маркетинг библиотечко-информационих активности итд.), образовне, 

индустријске и преддипломске праксе које студенти похађају у библиотекама 

различитих врста, информативним службама, аналитичким агенцијама и др, обука у 

профилу омогућава формирање модерног библиотечког стручњака са универзалним 

општим професионалним компетенцијама, с једне стране, и са посебним 

компетенцијама усмереним на одређена функционална подручја деловања било које 

библиотеке, или посебне библиотеке (дечије, омладинске, библиотеке за слепе и 

слабовиде, научне и техничке итд.). На овај начин повећавају се могућности за 

налажење посла, конкурентност дипломаца Библиотечко-информационог факултета, 

Санктпетербуршког државног универзитета за културу (БИФ СПбГИК-а) и њихово 

лакше прилагођавање захтевима послодавца. Ови резултати су доказ ефикасности 

образовних активности водећег универзитета културе у Русији. 
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УЛОГА БИБЛИОТЕКА У ОБРАЗОВАЊУ 

 

 

Сажетак  

 

Савремено образовање базира се на флексибилности, креативности и интердисципли-

нарности, а императив ставља на доживотно учење и усавршавање, стога и библиотеке имају 

значајну и незамјенљиву улогу у свему томе. 

Данас библиотеке имају веома важну васпитно-образовну улогу а самим тиме и 

одговорност за квалитет образовног процеса. Представљају велике базе података у којима се 

осим штампане грађе могу претраживати разни информацијски извори, пружају разне 

информацијске услуге и захваљујући томе чине потпору информацијском описмењавању. 

Оно на чему и професори и библиотекари непрестано раде јесте подстицање ученика на 

непрекидно обнављање старог и стицање новог знања и значају научних, провјерених и 

утемељених информација. То је могуће само ако наставни планови подстичу ученике и студенте 

на употребу информационих извора а не само на предложене уџбенике. Из овога се јасно види 

да квалитетно образовање проистиче из заједничког рада школа и библиотека, као и да промјене 

у раду и реформи образовног система морају пратити и промјене у раду и функционалности 

библиотека. Набавка потребне, актуелне грађе која прати наставу мора се континуирано вршити 

како би и наставници а и ученици/студенти могли да испуне све оно што се од њих тражи. 

Увођење савремених технологија омогућава интерактивност знања. До информација се 

долази много брже, а тимским радом професора и библиотекара омогућава се повезивање 

наставних предмета и лакше усвајање и коришћење новостеченог знања. То подразумијева 

стручно усавршавање библиотекара како у школским тако и у другим библиотекама. 

Као најуочљивији проблеми у раду школских библиотека може се навести 

неусклађеност грађе са потребом школе, недовољно стручан и мотивисан кадар, као и 

неадекватан простор. 

 

Кључне ријечи: библиотеке, школске библиотеке, библиотекари, мултидисциплинарност, 

образовање, интерактивност, информацијски извори, стање и проблеми 

 

 

Савремено образовање базира се на флексибилности, креативности и 

интердисциплинарности, а императив ставља на доживотно учење и усавршавање, 

стога и библиотеке имају значајну и незамјенљиву улогу у свему томе. Оне 

представљају оруђе у реформи образовног система, јер поред самог знања веома је 

важно на који начин и којом брзином се до њега долази, тј. на који начин се стеченим 

знањем управља. Промјене у образовању неминовно подразумијевају и промјене у 
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школским библиотекама, њиховом раду и функцији, мада у већини школских 

библиотека то нажалост није случај. Потребно је класичне школске библиотеке које 

подразумијевају: чување, обраду, изнајмљивање књига од чега углавном лектире, 

трансформисати у савремене школске библиотеке које представљају педагошки 

мултимедијални центар односно библиотечко-информативни центар који ће бити 

подршка, допуна настави али и мјесто за обуку и руковање савременим изворима знања 

и информација. Упоређујући концепт старе и нове библиотеке можемо примјетити 

следеће ‒ стара библиотека: заступљени су највише штампани медији, библиотека је 

централизована у једном простору, радно вријеме је строго ограничено, особље се 

углавном састоји од једног библиотекара, библиотеке су често мирна и празна мјеста и 

отворена су само за вријеме док траје настава; нова библиотека: садржи обиље 

информација у свим формама (штампаним, електронским, итд.), у њој се користе 

савремене технологије при раду, библиотека је у исто вријеме и централизована и 

децентрализована (особље је спремно да свој рад прошири и ван просторија саме 

библиотеке, нпр. у учионицама, у градским библиотекама), радно вријеме је 

флексибилно. (Ј. Кузмановић, 2012) 

Библиотеке имају веома важну васпитно-образовну улогу а самим тиме и 

одговорност за квалитет образовног процеса. Представљају велике базе података у 

којима се осим штампане грађе могу претраживати разни информацијски извори, 

пружају разне информацијске услуге и захваљујући томе чине потпору информацијском 

описмењавању. Некада су сматране „централним мјестом” у школи гдје сви долазе, а 

сада оне постају „централна мрежа” која из једног центра допире до свих. 

 

 
Školska biblioteka cetinjske Gimnazije 
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Оно на чему и професори и библиотекари непрестано треба да раде јесте 

подстицање ученика на непрекидно обнављање старог и стицање новог знања и значају 

научних, провјерених и утемељених информација. То је могуће само ако наставни планови 

подстичу ученике и студенте на употребу информационих извора а не само на предложене 

уџбенике. Предности савремене библиотеке огледају се у модернизацији наставе, 

растерећењу наставника/професора, а уједно се ученици оспособљавају на самостално 

коришћење различитих извора знања чиме се подстиче њихово самообразовање током 

цијелог живота. Све ово има за циљ већу искоришћеност ресурса школе, могућност 

тимског рада наставника и интеракције наставе из различитих предмета и школске 

библиотеке. Из овога се јасно види да квалитетно образовање проистиче из заједничког 

рада школа и библиотека, као и да промјене у раду и реформи образовног система морају 

пратити и промјене у раду и функционалности библиотека. Набавка потребне, актуелне 

грађе која прати наставу мора се континуирано вршити како би и наставници а и 

ученици/студенти могли да испуне све оно што се од њих тражи. Формирање листе 

дезидерата и приоритета у набавци стручне литературе, прављење упитника, разна 

излагања као и помоћ око савладавања одређених задатака само је дио активности које би 

библиотекари и наставници требало да одрађују заједно. Тaкође, требају се уводити нови 

садржаји и услуге у библиотекама при чему се мора водити рачуна о томе да се сачува 

основна функција школске библиотеке а то је научно-истраживачки центар. 

Увођење савремених технологија омогућава интерактивност знања. До 

информација се долази много брже, а тимским радом професора и библиотекара 

омогућава се повезивање наставних предмета и лакше усвајање и коришћење 

новостеченог знања. То подразумијева стручно усавршавање библиотекара како у 

школским тако и у другим библиотекама. Увођење мултидисциплинарних метода и 

приступа настави има практичне разлоге: сва наставна средства и извори знања, разне 

теме из различитих сфера интересовања, налазе се на једном мјесту. 

Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (UNESCO) и 

међународно удружење библиотека – IFLA (International Federation of Library 

Associations) донијеле су 2000. године Манифест за школске библиотеке, документ у 

коме се говори о њиховој улози у подучавању и учењу намијењеном свима. На основу 

овог манифеста следеће 2001. године донијете су Смјернице за школске библиотеке, у 

којима се прецизирају циљеви и задаци школских библиотека у оквиру васпитно-

образовног, али и ширег, културолошког контекста. Између осталог, у Смјерницама се 

говори о новој, електронској, рачунарској и аудио-визуелној опреми и начину њеног 

коришћења, о електронским изворима информација и знања који се преузимају са 

интернета и дигиталних  носача, као и моделима програма за стицање вјештина учења и 

информатичке писмености. Смјернице за информатичку писменост из аспекта школског 

библиотекарства односе се на припрему и обучавање корисника, ученика и наставника.1 

Као најуочљивији проблеми у раду школских библиотека могу се навести 

неусклађеност грађе са потребом школе, неразумијевање надређених, недовољно стручан и 

                                                           
1 https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-guidelines/school 

-library-guidelines-sr.pdf 

https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-guidelines/school-library-guidelines-sr.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-guidelines/school-library-guidelines-sr.pdf
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мотивисан кадар, као и неадекватан простор. „Многе школске библиотеке су стихијски и 

нестручно опремљене, наставни програми су често мијењани тако да су многе књиге 

постајале неупотребљиве у настави. За библиотеке је скоро редовно недостајало средстава, 

па су се оне нашле на маргини школског живота, у којима се мало што мијењало.”2 

У школским библиотекама такође често раде наставници који допуњавају норму, 

па је самим тим њихова заинтересованост за обављање библиотечког посла већином на 

ниском нивоу, и представља додатно оптерећење, а није риједак случај да у једној 

библиотеци раде и више наставника/професора што умногоме отежава организацију 

рада саме библиотеке. 

Велики проблем у раду школских библиотека представља и недовољна 

дефинисаност и усклађеност закона и прописа који се баве овом проблематиком, као и 

непоштовање стандарда за школске библиотеке а које је такође потребно мијењати и 

усагласити са новим начином рада и улогом библиотека у савременом наставном процесу. 

Неки од негативних чинилаца који лимитирају рад школских библиотека су: 

1. „Руководеће структуре школа често потпуно игноришу значајнију потребу за 

стручним радом у школским библиотекама, па с тим у вези и одговарајући стручни 

библиотечки испит” који је законска обавеза за све који раде у библиотекама. Неријетко 

се дешава да иако упослени има положен стручни испит, не примјењује и не проширује 

стечено знање. 

2. „С обзиром да се рад у школским библиотекама редовно и са адекватном 

одговорношћу прати, и да се недовољно инсистира на примјењивању неопходних и у 

датим околностима примјењивих стручних знања и професионалних обавеза, 

библиотечки радници своје радне обавезе, углавном, веома поједностављују, некад их и 

мање-више симулирајући, а некад и потпуно банализујући.”3 

Потребно је редефинисати улогу школске библиотеке, али и прецизније одредити 

права, обавезе и улогу школских библиотекара у образовном систему код нас. Што се 

актуелних закона о основном и средњем образовању тиче, библиотекари су сврстани у 

групу стручних сарадника без прецизно одређених права и обавеза. 

„Процес промјена у библиотеци могли бисмо подијелити на неколико фаза: 

сагледавање тренутног стања у библиотеци; испитивање потреба корисника библиотеке 

(а то су: ученици, наставници, административно и друго особље, родитељи и друштвена 

заједница); смјернице за промјене, усаглашавање предложених промјена са потребама 

корисника и израда плана; финансирање и буџет школске библиотеке; промовисање 

промјена; евалуација реализације плана.”4 Промоција рада школске библиотеке 

представља њено друштвено позиционирање као мјесто од значаја за образовање, 

васпитање и културу и у самој школи и у широј локалној заједници. Такође, приликом 

промовисања треба водити рачуна о циљним групама. Најважнија циљна група сваке 

библиотеке су њени корисници који могу бити интерни и екстерни. 

                                                           
2 Мироје Вуковић, Мијењати постојеће стање, Школско библиотекарство данас, Подгорица, 2001. 
3 Чедомир Драшковић, Школске библиотеке у Црној Гори у односу на пратећа нормативна акта, 

Школско библиотекарство данас, Подгорица, 2001. 
4 https://kpolisa.com/KP17/kp17-II-4-JelenaKuzmanovic.pdf 

https://kpolisa.com/KP17/kp17-II-4-JelenaKuzmanovic.pdf
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Промовисање нове улоге библиотеке у школама можемо подијелити на двије 

категорије: 

1. „Интерне: циљеви који су превасходно оријентисани на промоцију њене нове 

улоге код корисника у самој школи, или прецизније: 

а) Представљање могућности које библиотека може да понуди у васпитно-

образовном процесу ученицима, наставницима, стручним сарадницима, 

административном и помоћном особљу у школи; 

б) Повећање интересовања корисника услуга библиотеке за коришћење њених 

ресурса; 

ц) Подстицање корисника услуга библиотеке за узимање учешћа у њеном раду и 

давања њиховог доприноса њеном развоју; 

2. Екстерне: циљеви који су оријентисани ка подизању нивоа заинтересованости 

за рад школске библиотеке родитеља и грађана шире друштвене заједнице у којој школа 

егзистира, те њихово подстицање на искориштавање потенцијала библиотеке.” 

Такође, „о промјенама у раду библиотеке треба повремено информисати све 

заинтересоване, тј. oне који учествују у извођењу плана и остале кориснике библиотеке”.5 

Сарадња са другим школским библиотекама, као и градском библиотеком, веома 

је важна, како у стручно-библиотечком смислу, тако и у виду просљеђивања новости 

или учешћа у заједничким акцијама које се организују а имају за циљ промоцију књиге, 

читања и коришћење библиотеке. 

 

Закључак 

 

С обзиром на то да школске библиотеке имају велику улогу у васпитно-

образовном систему, неопходно је промијенити њихов начин рада и статус како би своју 

улогу испуниле на што квалитетнији начин. Промјена начина живота, појава интернета 

те све већи захтјеви корисника и њихова потреба за што бржом и прецизнијом 

информацијом, приморала је библиотеке и библиотекаре да се прилагоде времену и 

окружењу. Увођење нових услуга, отварање и презентовање својих фондова, 

упознавање корисника са мање познатим збиркама, омогућавање бржег и лакшег 

претраживања фондова је обавеза библиотека у ери информатичког прогреса. Наравно, 

ово није обавеза само националних и градских библиотека већ и школских, које ће на 

тај начин испоштовати захтјеве новог времена и привући све захтјевнијег корисника. 
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THE ROLE OF LIBRARIES IN EDUCATION 

 

Summary 

 

 As modern education is based on flexibility, creativity and interdisciplinarity, and the 

imperative is placed on lifelong learning and improvement, libraries have a significant and 

irreplaceable role in all this. 

Today, libraries have a very important educational role and thus responsibility for the quality 

of the educational process. They represent large databases in which, in addition to printed material, 

various information sources can be searched, various information services are provided and, thanks to 

that, they support information literacy. 

What both professors and librarians are constantly working on is encouraging students to 

constantly renew the old and acquire new knowledge and the importance of scientific, verified and 

grounded information. This is possible only if the curricula encourage pupils and students to use 

information sources and not only to the proposed textbooks. It is clear from this that quality education 

stems from the joint work of schools and libraries, as well as that changes in the work and reform of 

the education system must be accompanied by changes in the work and functionality of libraries. 

Procurement of the necessary, current material that accompanies the teaching must be done 

continuously so that both teachers and students can fulfill everything that is required of them. 

The introduction of modern technologies enables the interactivity of knowledge. Information 

is obtained much faster, and the team work of professors and librarians enables the connection of 

subjects and easier acquisition and use of newly acquired knowledge. This implies professional 

training of librarians in both school and other libraries. 

The most noticeable problems in the work of school libraries are the inconsistency of the 

material with the needs of the school, insufficiently professional and motivated staff, as well as 

inadequate space. 

 

Keywords: libraries, school libraries, librarians, education, multidisciplinarity, interactivity, 

information sources, situation and problems 
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ZAGREBAČKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO:  

45 GODINA TRADICIJE 

 

 

Sažetak 

 

Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD) u svojih 45 godina postojanja prošlo je nekoliko velikih 

promjena, od regionalne podružnice do samostalnog društva, od podružnice s malim brojem članova 

do najvećeg regionalnog društva u Hrvatskoj i dr. Tijekom godina mijenjale su se aktivnosti Društva 

koje su uvijek bile odraz interesa članova, a pri njihovu osmišljavanju dodatan izazov bio je 

povezivanje velikog broja članova koji rade u različitim vrstama knjižnica. Uključivanjem većeg broja 

članova u rad ZKD-a aktivnosti su postale raznovrsnije, a mnoge su se iz fizičkog prostora preselile u 

virtualni. Danas se objavama na mrežnim stranicama i društvenim mrežama ZKD-a stručnoj zajednici 

predstavlja rad Društva, a također se radi na promociji knjižnica, knjiga i knjižničara u široj javnosti, 

od razine lokalne zajednice, područja cijele Hrvatske, pa i izvan granica.   

   

Ključne riječi: Zagrebačko knjižničarsko društvo, ZKD biciklisti, ZKD forum 

 

 

Uvod 

 

Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD) u 2020. godini obilježilo je 45 godina 

djelovanja. No, ako se uzme u obzir i djelovanje Podružnice Zagreb, koja je u okviru Društva 

bibliotekara Hrvatske osnovana 1963. godine, možemo reći da tradicija zagrebačkog društva 

traje dulje od 50 godina. Iako u Hrvatskoj ima i starijih regionalnih društava, ZKD je poseban 

zbog toga što je gotovo od osnutka imao velik broj članova, kojih je danas više od 500, što ga 

čini najvećim regionalnim knjižničarskim društvom u Hrvatskoj. Istovremeno, Zagrebačko 

knjižničarsko društvo je, zbog usmjerenosti i uključenosti zagrebačkih knjižničara u rad 

Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD), među mlađim regionalnim društvima u Hrvatskoj. 

Djelujući kao Podružnica Zagreb društvo sve do 1975. godine nije imalo pravnu 

osobnost i financijsku samostalnost. Naime, 1940. godine osnovano je Hrvatsko 

bibliotekarsko društvo (HBD) unutar kojeg su djelovale mnoge podružnice i ogranci, a jedna 

od njih je bila i Podružnica Zagreb. Odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova Narodne 
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Republike Hrvatske 1948. godine stavlja se „izvan snage dano odobrenjeˮ1 za djelovanje 

Hrvatskog bibliotekarskog društva, a hrvatski knjižničari udružuju se u novo društvo – 

Društvo bibliotekara Hrvatske (DBH). Reorganizacija DBH-a sredinom 70-ih godina potiče 

knjižničare iz Zagreba i općina zagrebačkog područja da u svibnju 1975. godine osnuju 

Društvo bibliotekara Zagreb.2 Statut koji je donesen na skupštini ovjeren je u srpnju 1975. 

godine i od tada Društvo službeno započinje s radom. Od ožujka 1998. godine Društvo 

bibliotekara Zagreb mijenja naziv u Zagrebačko knjižničarsko društvo. 

S godinama se povećava broj članova i aktivnosti Društva, organiziraju se stručna 

predavanja za članove, redovito prate promjene u svjetskom i europskom knjižničarstvu, 

uvođenje novih tehnologija u poslovanje knjižnica, organiziraju se promocije knjiga iz 

područja knjižničarstva, stručna višednevna putovanja i jednodnevni izleti sa svrhom 

obilazaka knjižnica i upoznavanjem programa koje one provode i dr. 

U 2019. godini promijenjen je dugogodišnji logotip Društva, a odabirom novog 

vizualnog identiteta Zagrebačko knjižničarsko društvo dobiva vjetar u leđa i novi zamah u 

djelovanju.3                                                 

 
Logotip ZKD-a 

 

Komunikacija i promocija Zagrebačkog knjižničarskog društva 

 

Prateći trendove u knjižničarstvu, kao i razvoj novih tehnologija, sredinom 1999. 

godine predsjedništvo Zagrebačkog knjižničarskog društva razgovara o potrebi postavljanja 

mrežnih stranica Društva. Već u lipnju 2000. godine započinje se s prvim objavama sadržaja s 

ciljem povećavanja transparentnosti djelovanja Društva i jednostavnijeg obavještavanja 

članova o aktivnostima. Kako su se mijenjali načini oblikovanja mrežnih stranica u svijetu, 

tako je i u više navrata mijenjan dizajn mrežnih stranica. Novodizajnirane mrežne stranice od 

2020. godine imaju moderan i responzivni izgled, dobru strukturu i optimizaciju za mrežne 

pretraživače (Search Engine Optimization, SEO), kao i kvalitetne tekstualne i vizualne 

                                                           
1 Spomenica Zagrebačkog knjižničarskog društva. https://zkd.hr/wp-

content/uploads/2021/03/ZKD_Spomenica_165x235_05_WEB.pdf (pristupljeno 15.3.2021.) 
2 Tadašnje područje djelovanja Društva bibliotekara Zagreb obuhvaća područje današnjih triju županija: Grada 

Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. 
3 Na otvoreni Natječaj za logotip ZKD-a pristiglo je 86 prijedloga od 37 autora. Svi autori bili su pseudoni-

mizirani da bi dizajneri početnici imali jednaku priliku kao i profesionalci. Tijekom svibnja Povjerenstvo za 

izbor logotipa ZKD-a odabralo je novi logotip i predložilo ga Upravnom odboru koji je prijedlog prihvatio, kao 

i Skupština ZKD-a. 
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sadržaje koje priprema Uredništvo mrežnih stranica i društvenih mreža ZKD-a. Pri 

posljednjem redizajnu dodana je i mogućnost prilagodbe teksta osobama s disleksijom i 

ostalim teškoćama čitanja za što je korišteno posebno oblikovano pismo OmoType.4 

Mnoga knjižničarska društva imaju svoje glasilo, pa tako i Zagrebačko knjižničarsko 

društvo. Pri pokretanju glasila ZKD-a razmišljalo se o važnosti aktivnijeg uključivanja 

članova, promoviranja rada knjižnica, željela se pokazati različitost knjižničnih programa i 

usluga, a istovremeno se namjeravala povećati vidljivost Društva među brojnim članstvom. 

Ideja o pokretanju glasila javlja se još 1994. godine, no prvi broj Novog uveza: glasila 

Zagrebačkog knjižničarskog društva izlazi tek u prosincu 2003. godine. Od tada Novi uvez 

izlazi dva puta godišnje u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Društva, a do početka 

2021. godine objavljeno je 36 brojeva.5 U glasilu su uglavnom kratki i izvještajni tekstovi o 

brojnim događajima u knjižnicama, obljetnicama, stručnim skupovima, okruglim stolovima, 

projektima, stručnim putovanjima i dr. 

Zbog sve većeg utjecaja društvenih mreža u svakodnevnoj komunikaciji Zagrebačko 

knjižničarsko društvo odlučuje pokrenuti službene stranice na društvenim mrežama. U lipnju 

2013. godine otvoren je račun na mreži Facebook6, a prva službena obavijest odnosi se na 

promociju novog izgleda mrežnih stranica ZKD-a. Ubrzo se objave dijele u četiri tematske 

cjeline: Iz svijeta, Iz Hrvatske, Najave i Zanimljivosti. S vremenom sve više knjižničara i 

knjižnica diljem Hrvatske počinje koristiti društvene mreže, a ZKD se povezuje s mnogim 

knjižničarima, knjižnicama i knjižničarskim društvima. To umrežavanje rezultira značajnim 

povećanjem broja članova i od početnih 300 pratitelja stranice ZKD-a na Facebook-u od 

2014. godine, do 2016. godine taj broj se povećao na 800 pratitelja. U 2018. godini broj 

pratitelja prelazi 1.250, a do sredine 2020. godine gotovo ih je 1.800. Zahvaljujući većoj 

međunarodnoj aktivnosti Zagrebačko knjižničarsko društvo povezuje se s brojnim 

knjižnicama u Hrvatskoj i Europi, a posebice s drugim regionalnim knjižničarskim društvima 

u Hrvatskoj. S povećanom aktivnosti na stranici povećava se i broj posjeta. Primjerice, prema 

podacima iz službenih izvještaja ZKD-a za razdoblje od 10. srpnja do 10. prosinca 2018. 

godine stranice ZKD-a na Facebook-u posjetilo je ukupno 4.052 korisnika, dok su dnevne 

objave ZKD-a dosegle 36.677 korisnika Facebook-a. Zbog sve veće aktivnosti na Facebook-u 

i potrebe za uredništvom krajem 2019. godine ZKD objavljuje javni poziv za članove 

Uredništva mrežnih stranica i društvenih mreža s namjerom da se osmisle novi sadržaji. 

Početkom 2020. godine i osnivanjem Uredništva, koje od tad ima 10 članova, dolazi do 

znatnog povećanja aktivnosti Društva na društvenim mrežama. Otvaraju se računi na drugim 

mrežama te se ZKD, osim na Facebook-u, može pratiti i na Twitter-u7, Instagram-u8, 

Pinterest-u9, LinkedIn-u10 i YouTube-u11, dok se u TikTok-u izrađuju kratki promotivni 

filmovi o Društvu. 

                                                           
4 https://zkd.hr/ (pristupljeno 12.3.2021.) 
5 Novi uvez. https://zkd.hr/novi-uvez/ (pristupljeno 12.3.2021.) 
6 https://www.facebook.com/zagrebacko.knjiznicarsko.drustvo (pristupljeno 12.3.2021.) 
7 https://twitter.com/ZKD_CRO (pristupljeno 12.3.2021.) 
8 https://www.instagram.com/zg.knjiznicarsko.drustvo/ (pristupljeno 12.3.2021.) 
9 https://www.pinterest.com/90f100f069dbadecb785f32e711160/_created/ (pristupljeno 12.3.2021.) 

https://zkd.hr/
https://zkd.hr/novi-uvez/
https://www.facebook.com/zagrebacko.knjiznicarsko.drustvo
https://twitter.com/ZKD_CRO
https://www.instagram.com/zg.knjiznicarsko.drustvo/
https://www.pinterest.com/90f100f069dbadecb785f32e711160/_created/
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Uredništvo društvenih mreža ZKD-a 

 

Za razliku od dosadašnjeg sadržaja na društvenim mrežama, koji je uglavnom 

prosljeđivan, članovi Uredništva počinju osmišljavati vlastiti, autorski sadržaj. Tako nastaju 

teme: Knjižničarski putopisi (članovi Društva šalju priloge, fotografije i kratke opise knjižnica 

širom svijeta), Lica ZKD-a (predstavljanje aktivnih članova Društva), Naše knjižnice 

(predstavljanje različitih vrsti knjižnica s područja djelovanja ZKD-a), Kod autora doma 

(predstavljanje spomen-kuća hrvatskih, ali i stranih književnika), ZKD Tehnološki park (o 

novim tehnologijama) i ZKDruškanje (podcast s članovima Društva). Svaki član Uredništva 

uređuje i objavljuje određeni sadržaj, a o svemu se Uredništvo dogovara na mjesečnim 

virtualnim sastancima. Od proglašenja 2021. godine Godinom čitanja, Uredništvo društvenih 

mreža uvodi i dvije nove rubrike: ZKD čitateljski klub (članovi ZKD-a preporučuju tri 

naslova) i Daj pet za bolji svijet (poznati hrvatski pisci preporučuju pet knjiga). Od svih 

kreiranih kanala, stranica i računa na društvenim mrežama najveća aktivnost zabilježena je na 

društvenoj mreži Facebook.   

                                                                                                                                                                                     
10 https://www.linkedin.com/company/zagreba%C4%8Dko-knji%C5%BEni%C4%8Darsko-dru%C5%A1tvo 

(pristupljeno 12.3.2021.) 
11 https://www.youtube.com/channel/UCpe7MZCO6wpaXOA7yAjrHsg (pristupljeno 12.3.2021.) 

https://www.linkedin.com/company/zagrebačko-knjižničarsko-društvo
https://www.youtube.com/channel/UCpe7MZCO6wpaXOA7yAjrHsg
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Radna grupa ZKD biciklisti 

 

Zagrebačko knjižničarsko društvo 2014. godine osnovalo je Radnu grupu ZKD 

biciklisti.12 Ona je pokrenuta s ciljem da se kroz organizirane aktivnosti kretanja biciklom 

zagovaraju knjižnice i stvara pozitivno mišljenje o knjižnicama i knjižničarima u javnosti, 

polazeći od toga da današnje knjižnice nisu samo mjesta za posudbu knjiga, već ustanove koje 

aktivno i proaktivno djeluju u svojoj lokalnoj zajednici, a članovima nude raznovrsne usluge i 

programe u skladu s njihovim potrebama i interesima. 

Na svjetskoj razini to su započeli finski knjižničari Jukka Pennanen i Mace Ojala kada 

su, uz podršku lokalnih i međunarodnih organizacija te knjižničara, stručnoj knjižničarskoj 

zajednici predstavili drugačiji način zagovaranja knjižnica. Na IFLA-inoj konferenciji u 

Göteborgu (2010. godine) odvezena je prva knjižničarsko-biciklistička ruta na relaciji Borås – 

Göteborg. Međunarodno udruženje za zagovaranje knjižnica (International Association for 

Library Advocacy) osnovano je 2013. godine, a Cycling for libraries postaje kampanja koja 

djeluje u okvirima navedenog udruženja. Sudionice te kampanje bile su i dvije članice ZKD-

a, Vesna Stričević i Marija Šimunović. Ubrzo je, već 2014. godine, zahvaljujući njihovoj 

ljubavi prema knjižnicama i vožnji biciklom organizirana prva knjižničarsko-biciklistička tura 

u Hrvatskoj. Pod okriljem Zagrebačkog knjižničarskog društva okuplja se dvadesetak 

entuzijasta koji sudjeluju na biciklijadi od Zagreba do Siska, u kojem se održala proslava 

povodom Dana hrvatskih knjižnica. Nakon prve knjižničarsko-biciklističke ture javlja se 

interes za češćim druženjima knjižničara koji bi na neformalan način zagovarali ulogu 

knjižnica i knjižničara, i osniva se Radna grupa ZKD biciklisti. Ubrzo se pokreće projekt 

Biciklom kroz knjižnice Zagrebačke županije s ciljem da se okupe knjižničari, simpatizeri 

knjižnica i ljubitelji čitanja, biciklom obilaze knjižnice i bolje upoznaju programi koje one 

nude. Knjižničari-biciklisti do sada su vozili do knjižnica u Samoboru, Ivanić-Gradu, 

Zaprešiću, Bistri i Dugom Selu. Ovaj program je ubrzo proširen i na cijelu Hrvatsku, a pod 

nazivom Biciklom kroz knjižnice Hrvatske odvožene su dvije biciklističke ture do gradskih 

knjižnica u Karlovcu i Vrbovskom. ZKD biciklisti do sad su organizirali osam biciklijada u 

kojima je sudjelovalo više od 200 knjižničara i prijatelja knjižnica i čitanja, koji su odvozili 

više od 500 kilometara za knjižnice, posjetili 11 gradova, obišli 10 knjižnica i pet muzeja te 

druge kulturne i prirodne znamenitosti. 

ZKD biciklisti kroz svoje aktivnosti promiču dvije nacionalne kampanje: I ja želim 

čitati!, kampanju za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom te kampanju Čitaj mi!, za 

promicanje čitanja djeci od rođenja. 

Također, knjižničari biciklisti sudjeluju na međunarodnim nekonferencijama. Jelena 

Lešaja i Karolina Zlatar Radigović sudjelovale su na Cycling for libraries Around the Sound 

(Danska – Švedska) 2017. godine, dok su Andreja Husnjak i Ivana Freškura sudjelovale u 

regionalnoj nekonferenciji CicloBiblio 2018. u Rumunjskoj. 

ZKD biciklisti na domaćim i međunarodnim skupovima predstavljaju svoj rad. Tako 

su, između ostalog, imali postersko izlaganje na međunarodnoj konferenciji knjižničara (ILFA 

                                                           
12 ZKD biciklisti. https://zkd.hr/zkd-biciklisti/ (pristupljeno 12.3.2021.) 

https://zkd.hr/zkd-biciklisti/
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WLIC) održanoj 2019. godine u Ateni, a o svojem djelovanju objavljuju priloge u glasilima i 

stručnim časopisima. 

 

 
ZKD biciklisti 

 

ZKD IFLA volonteri 

 

Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova (International Federation of 

Library Associations and Institutions, IFLA) krovna je knjižničarska organizacija koja svake 

godine organizira međunarodnu konferenciju. Volonteri, bez kojih održavanje velikih 

konferencija ne bi bilo moguće, od samih početaka imaju ključnu ulogu. Volonteri su često  

zaposleni ili umirovljeni knjižničari, kao i studenti informacijskih znanosti. Volonteri 

uglavnom dolaze iz zemlje domaćina konferencije, no kad je potrebno, uključuju se i 

volonteri iz drugih zemalja. 

Tako je za potrebe IFLA-ine konferencije koja se 2017. godine održavala u Wrocławu 

u Poljskoj objavljen poziv za velik broj volontera iz drugih zemalja (Foreign Librarians 

Volunteering). Osim što nisu plaćali kotizaciju, bili su im osigurani ručak i kava, besplatan 

gradski prijevoz, a ponuđen im je i povoljan smještaj u studentskom domu. Tu priliku 

iskoristile su dvije članice Zagrebačkog knjižničarskog društva, Marija Šimunović i Sofija 

Konjević. Svoje iskustvo po povratku su podijelile u publikacijama knjižničarskih društava, a 

Marija Šimunović, koja je kao predstavnica ZKD-a sudjelovala i na IFLA-inoj konferenciji 

2018. godine, održala je nekoliko izlaganja o IFLA-inim godišnjim konferencijama održanim 

2017. i 2018. godine te najavila onu za 2019. godinu. 
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Volonteri na IFLA-inoj konferenciji u Grčkoj 2019. godine 

 

Zagrebačko je knjižničarsko društvo o mogućnostima volontiranja na IFLA-inoj 

konferenciji 2019. godine pravovremeno obavijestilo članstvo društvenim mrežama i 

elektroničkom poštom u prosincu 2018. godine. Sa zainteresiranim članovima održan je 

sastanak da bi ih se informiralo o ispunjavanju prijave i dužnostima koje ih očekuju na 

konferenciji. Cijelo vrijeme od podnošenja prijave do objave prihvaćanja prijave volontera 

ZKD je bio u kontaktu s volonterima, a također ih je i financijski podržao plaćanjem smještaja 

u Ateni. Zahvaljujući podršci Zagrebačkog knjižničarskog društva, na IFLA-inoj konferenciji 

2019. godine sudjelovalo je šest volontera iz Hrvatske: Vlasta Šolc, Ana Šafran Modrić, 

Karolina Zlatar Radigović te Nikolina Štrbac iz Knjižnica grada Zagreba, Borna Udatny iz 

knjižnice Osnovne škole Hrvatski Leskovac i Sofija Konjević iz Centra za znanstvene 

informacije Instituta Ruđer Bošković. 

 

 
ZKD volonteri na IFLA-inoj konferenciji u Grčkoj 2019. godine 
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ZKD forum 

 

Tijekom 2018. godine Upravni odbor Zagrebačkog knjižničarskog društva predložio je 

stvaranje platforme za raspravljanje o pitanjima knjižničarske struke te međusobno 

upoznavanje knjižničara kako bi doprinijeli dijeljenju znanja ili boljem razumijevanju 

pojedinaca u struci. Razlog se nametnuo sam po sebi jer se uvidjelo da, iako svi knjižničari 

diplomom dobivaju jednako početno obrazovanje, njihovo radno mjesto usmjerava 

profesionalni razvoj u specifičnom smjeru. Biti knjižničar danas, znači biti dio knjižničarske 

zajednice i ujedno biti pedagog, psiholog, komunikolog i dr., a stručna usavršavanja nisu svim 

knjižničarima jednako (financijski) dostupna. Odlučeno je da se ZKD forum održava jednom 

mjesečno, tijekom osam mjeseci, kao podrška profesionalnom razvoju svim knjižničarima 

kroz neformalni oblik stručnog usavršavanja. Ovaj inovativni razvojni program financijski je 

podržalo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, a potom je raspisan Javni poziv za članove 

programskog odbora ZKD foruma. Na javni poziv javile su se zainteresirane knjižničarke iz 

različitih područja rada u knjižničarstvu i ubrzo je sastavljeno uredništvo ZKD foruma od 8 

članica.13 Višnja Novosel, voditeljica Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu, predložila je 

da se ZKD forum održava u Kongresnoj dvorani Knjižnice. 

Do kraja 2018. godine izrađen je plan i program rada uredništva ZKD foruma s definiranim 

temama koje će istovremeno povezivati knjižničarstvo sa drugim ili srodnim područjima. 

Dogovoreno je da predavači na forumima mogu, i moraju, izlaziti iz okvira knjižničarske struke 

(primjerice, u područja novinarstva, menadžmenta, psihologije itd.), a naglasak će biti na dijeljenju 

iskustava, primjera iz prakse i idejama iz različitih vrsta knjižnica kao i njihovo bolje međusobno 

povezivanje. Uredništvo ZKD foruma profesionalno je pristupilo planiranju oglašavanja u 

knjižničarskoj zajednici o novom stručnom usavršavanju,  izradilo je obrasce za prijavu i 

vrjednovanje, potvrde za predavače, izlagače i sudionike i dr. Dodatni izazovi bili su suradnja 

članica uredništva koje se do tad nisu poznavale, izbor tema zanimljivih i korisnih svim članovima 

ZKD-a te poticanje knjižničara da se uključe u Forum svojim predlozima tema, izlaganjima, 

moderiranjem ili uključivanjem u panel-raspravu.   

U 2019. godini održano je 8 ZKD foruma na kojima su sudjelovala 433 knjižničara i 

54 stručnjaka iz knjižničarstva i drugih područja, koji su održali predavanja i/ili sudjelovali u 

panel-raspravama. Na ZKD forum od početka su dolazili ne samo članovi ZKD-a s područja 

djelovanja Društva, nego su sudionici bili i nečlanovi iz 23 grada i 12 županija iz cijele 

Hrvatske, kao i 20 knjižničara iz Društva bibliotekarjev Ljubljana te Mario Hibert sa 

Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 

Nazivi ZKD foruma održanih u 2019. godini bili su: Nekonferencije knjižničara 

(govorilo se o Next Library, Cycling for Libraries, TEDx i dr.); Nove PRiče iz knjižnice (s 

naglaskom na povećanju vidljivosti knjižnica u medijima i odnosima s javnošću); Knjiga & 

spika (o čitateljskim klubovima i biblioterapiji, odnosno važnosti čitanja i razgovora o 

pročitanom); O čemu govorimo kad govorimo o poticanju čitanja (bavio se poticanjem čitanja 

djece i mladih te Nacionalnom strategijom poticanja čitanja); KEKec pleše solo (bio je 

posvećen školskim, specijalnim i drugim knjižnicama koje imaju samo jednog zaposlenog 

                                                           
13 ZKD forum. https://zkd.hr/zkd-forum/ (pristupljeno 12.3.2021.) 

https://zkd.hr/zkd-forum/
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knjižničara; taj ZKD forum je organiziran sa Društvom bibliotekarjev Ljubljana te je na taj 

način postao Forum s međunarodnim sudjelovanjem); Imaš kunu? Trebam za projekt (tema 

alternativnih izvora i načina financiranja knjižnica); Izgubljeni u prijevodu: malo teksta, puno 

nedoumica (bavio se kvalitetom prijevoda knjiga za djecu i mlade); Vodič kroz galaksiju 

upravljanja knjižnicama (bio je o uspješnom i učinkovitom upravljanju i vođenju knjižnice). 

Uz naš subjektivan dojam da je sa ZKD forumom napravljena dobru stvar, u siječnju 

2020. godine stigla je i potvrda „izvana”. Zagrebačko knjižničarsko društvo upravo je za ZKD 

forum dobilo nagradu Zaklade Dr. Ljerka Markić-Čučuković14 u kategoriji u kojoj se nagrada 

dodjeljuje knjižnici, ustanovi, udruzi i pojedincu koji promiču knjižničarsku struku i 

knjižničarstvo općenito za 2019. godinu. 

U siječnju 2020. godine održan je ZKD forum pod nazivom Knjižničarstvo kao 

(ženska) profesija – muškarcima ulaz zabranjen? (u suradnji s Uredom pravobraniteljice za 

ravnopravnost spolova), a u veljači Umijeće laganja (o lažnim vijestima, dezinformacijama i 

manipulacijama u medijima). Sve ZKD forume predviđene do lipnja 2020. morali smo 

odgoditi zbog pandemije bolesti COVID-19, ali i potresa koji je 22. ožujka 2020. godine 

pogodio grad Zagreb te nanio veliku materijalnu štetu brojnim obiteljskim domovima, 

kulturnim i drugim ustanovama u Zagrebu. Tijekom prisilne stanke Uredništvo je dogovorilo 

daljnji rad. Kupljena je licenca za korištenje ZOOM platforme, a planirane ranije teme 

prilagođene su radioničkom radu i manjim grupama, odnosno održane su u skladu s 

propisanim epidemiološkim mjerama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.15 Krajem 

kolovoza organizirana je radionica iz odnosa s javnošću, a u rujnu ZKD forum Priprema, 

pozor, projekt (o izradi projektne prijave i potrebne dokumentacije za EU projekte). 

Pogoršanje epidemiološke situacije premijestilo je ZKD forum u virtualni svijet. Imajući na 

umu dugotrajan rad knjižničara u izvanrednim i teškim okolnostima, prepoznali smo potrebu 

za psihološkom podrškom te su tri posljednja ZKD foruma u 2020. godini održana „na 

daljinu”. U ciklusu zajedničkog naziva U potrazi za izgubljenim živcima održane su tri 

radionice o osnaživanju i usmjeravanju na mogućnosti izbora stila ponašanja i načina 

surađivanja, o asertivnoj komunikaciji u radnom okruženju te o očekivanjima, uvjerenjima i 

stavovima unutar radnog i obiteljskog okruženja. Sva tri Foruma vodila je Sonja Jarebica, 

magistra socijalne pedagogije. Unatoč nepredviđenim i otežanim okolnostima u 2020. godini 

održano je 7 ZKD foruma na kojima je sudjelovalo 245 knjižničara i 15 stručnjaka, a povećao 

se broj gradova iz kojih su bili sudionici, upravo zbog virtualnog formata. 

U siječnju 2021. godine održan je online ZKD forum Niz nesretnih događaja: krizno 

knjižničarstvo. Življenje u doba pandemije i potresa pokazala je važnost učinkovitog kriznog 

menadžmenta na svim razinama, od državne i lokalne uprave, sredina u kojima radimo, do 

obiteljske i osobne razine. Zbog velikog interesa sudionika i ograničenog broja prijava 

(licenca omogućava maksimalno 100 sudionika) te u dogovoru s predavačima, ZKD forum je 

snimljen, a snimka je dostupna na YouTube kanalu ZKD-a.16 

                                                           
14 Zagrebačko knjižničarsko društvo – dobitnik nagrade Zaklade za ZKD forum. https://ljmc-zaklada.ffzg.unizg.hr/ 

vijesti/zagrebacko-knjiznicarsko-drustvo-dobitnik-nagrade-zaklade-za-zkd-forum/ (pristupljeno 15.3.2021.) 
15 Korona virus – najnovije preporuke. https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-

najnovije-preporuke/ (pristupljeno 15.3.2021.) 
16 Cjelovita snimka 16. (ONLINE) ZKD foruma „Niz nesretnih događaja: krizno knjižničarstvo”. https:// 

www.youtube.com/watch?v=4rz1a9yiUxw&list=PLxl1Q51LPlTeTZL7dU43cnZXUH_rf_0Gs (pristupljeno 

16.3.2021.) 

https://ljmc-zaklada.ffzg.unizg.hr/vijesti/zagrebacko-knjiznicarsko-drustvo-dobitnik-nagrade-zaklade-za-zkd-forum/
https://ljmc-zaklada.ffzg.unizg.hr/vijesti/zagrebacko-knjiznicarsko-drustvo-dobitnik-nagrade-zaklade-za-zkd-forum/
https://www.youtube.com/watch?v=4rz1a9yiUxw&list=PLxl1Q51LPlTeTZL7dU43cnZXUH_rf_0Gs
https://www.youtube.com/watch?v=4rz1a9yiUxw&list=PLxl1Q51LPlTeTZL7dU43cnZXUH_rf_0Gs


Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр. 9 (август 2021) 

94 

Zbog digitalne tehnologije koja je postala sastavni dio našeg života i rada Uredništvo 

ZKD foruma osmislilo je ciklus od tri foruma pod nazivom Kroz online pustinju i prašumu. 

Do sad je održan ZKD forum Biti ili ne biti na mreži (o pozitivnim i negativnim stranama 

virtualne komunikacije, o mogućnostima korištenja ZOOM-a te o web stranicama kao 

ogledalu visokoškolske, narodne i školske knjižnice u javnosti), a u pripremi su Forum o 

digitalizaciji i e-knjigama. 

Dosadašnji ZKD forumi organizirani su u suradnji s raznim ustanovama i udrugama u 

obrazovanju i kulturi, od osnovnih škola do fakulteta, s regionalnim društvima te komisijama 

i sekcijama Hrvatskog knjižničarskog društva. ZKD forum potaknuo je mnoge suradnje i 

prešao granice Hrvatske, a njime smo povezali pojedince, udruge i ustanove, studente, 

zaposlene knjižničare i umirovljenike sa stručnjacima različitih profila, i što nam je posebno 

drago – članove i nečlanove Zagrebačkog knjižničarskog društva. 

Nadamo se skorijoj povoljnijoj epidemiološkoj situaciji i ponovnim susretima u živo 

jer silno nam nedostaju okupljanja i međusobna razmjena znanja i ideja u neformalnom i 

opuštenom forumskom ozračju. 

 

 
Prvi ZKD forum u siječnju 2019. godine 

 

Međunarodna suradnja 

 

Zagrebačko knjižničarsko društvo od osnutka je poticalo međunarodnu suradnju koja 

se u različitim oblicima i danas vidi u aktivnostima Društva. ZKD biciklisti sudjelovali su na 

više međunarodnih nekonferencija, odnosno biciklijada, članovi Društva održali su više 

izlaganja na međunarodnim konferencijama (IFLA i dr.), na nekoliko ZKD foruma sudjelovali 

su knjižničari iz raznih država, no posebice smo ponosni na brojnost sudionika i raznovrsnost 

dva okrugla stola o ulozi stručnog knjižničarskog društva (2015. i 2018.) te međunarodnog 

stručnog skupa „Čitanjem do uključenosti” (2020). 

Prvi okrugli stol Uloga stručnog knjižničarskog društva danas, organiziran je 2015. 

godine u povodu 40. obljetnice osnutka Zagrebačkog knjižničarskog društva, a bavio se 

ulogom suvremenog knjižničarskog društva, mogućim potrebama i promjenama u djelovanju 

društava za bolju percepciju kod korisnika, osnivača te šire kulturne i znanstvene zajednice. 

Predavači i sudionici okruglog stola bili su predstavnici Asocijacije informacijskih stručnjaka 
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bibliotekara, arhivista i muzeologa iz Bosne i Hercegovine, Društva bibliotekara Srbije i 

Društva bibliotekara Ljubljana. Na 2. okruglom stolu istog naziva održanom 2018. godine, 

glavna tema bili su mladi knjižničari i njihova važnost u profesionalnoj udruzi, potreba za 

međugeneracijskom razmjenom iskustava, prednosti članstva u strukovnom udruženju te 

metode i postupci osnaživanja uloge knjižničara. Sudionici su, između ostalih, bili i Vesna 

Vuksan, tadašnja organizatorica (convenor) IFLA-ine specijalne grupe za nove profesionalce 

(Special Interest Group New Professionals, SIG NP), a video linkom u rad skupa uključila se i 

predsjednica IFLA-e Glòria Pérez-Salmerón. 

U listopadu 2020. godine Zagrebačko je knjižničarsko društvo bilo posebno aktivno kao 

suorganizator triju velikih događanja. Nakon višegodišnje dobre suradnje i sudjelovanja na 

stručnom skupu u Subotici dogovorena je zajednička organizacija skupa u okviru XIX. Dana 

hrvatske knjige i riječi, dana Balinta Vujkova. Međunarodni stručni skup „Čitanjem do 

uključenosti” su uz Zagrebačko knjižničarsko društvo, organizirali i Hrvatska čitaonica Subotica, 

Gradska knjižnica Subotica i Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Skup je održan virtualno 2. 

listopada 2020, prisustvovalo mu je 203 sudionika iz tri države, a 36 kolega održalo je 24 

izlaganja. Stručni skup bavio se knjižničnim programima i uslugama koje knjižnice provode i 

nude, a namjenjuju ih djeci i mladima s posebnim potrebama, uključujući djecu i mlade s 

teškoćama u razvoju, ali i one koji žive u specifičnim okolnostima ili su na bilo koji način 

deprivirani (djeca i mladi u ruralnim područjima, iz geografski udaljenih područja, na 

dugotrajnom liječenju u bolnicama, koji žive u teškim socijalnim i ekonomskim prilikama itd.). 

Knjižničari su predstavili primjere dobre prakse iz školskih i narodnih knjižnica kojima se djecu i 

mlade potiče na čitanje i time omogućava pravo na pristup informacijama i znanju, uključivanje 

u redovno školovanje, druženje s vršnjacima i svakodnevni život u zajednici. Tijekom skupa 

naglašena je važnost dobre suradnje sa lokalnom zajednicom, izgradnja specifičnih zbirki i 

integracija djece u postojeće programe knjižnica. Nakon dva uvodna izlaganja dr. sc. Anite Peti 

Stantić i dr. sc. Branke Dragosavac slijedilo je predstavljanje 22 primjera dobre prakse iz 

Hrvatske i Srbije kroz koje su prikazani vrlo inspirativni programi. Zavod za kulturu 

vojvođanskih Hrvata tiskat će zbornik radova, a prezentacije održanih izlaganja i primjera dobre 

prakse moguće je pogledati na YouTube kanalu Zagrebačkog knjižničarskog društva.17 

 

 
Međunarodni stručni skup „Čitanjem do uključenosti” (2020) 

                                                           
17 Čitanjem do uključenosti − Međunarodni stručni skup u okviru XIX. Dana hrvatske knjige i riječi, dana 

Balinta Vujkova. https://www.youtube.com/watch?v=Txb1J0-BQ1c&list=PLxl1Q51LPlTet5OR5fbWiSs8Zf 

QkTHt0B (pristupljeno 10.3.2021.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Txb1J0-BQ1c&list=PLxl1Q51LPlTet5OR5fbWiSs8ZfQkTHt0B
https://www.youtube.com/watch?v=Txb1J0-BQ1c&list=PLxl1Q51LPlTet5OR5fbWiSs8ZfQkTHt0B
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Zagrebačko knjižničarsko društvo je, uz Komisiju za osnovnoškolske i Komisiju za 

srednjoškolske knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva, te Tehničku školu Zagreb, bilo 

suorganizator 11. okruglog stola za školske knjižnice: Prostor i oprema školske knjižnice. 

Okrugli stol održan je 5. listopada 2020. godine u virtualnom prostoru, sa prisutnih 208 

sudionika. Uz četiri pozvana izlaganja iz Hrvatske i Nizozemske predstavljeno je i pet 

primjera dobre prakse. 

Zagrebačko knjižničarsko društvo bilo je, uz Hrvatsko knjižničarsko društvo te 

Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, suorganizator 45. skupštine Hrvatskog 

knjižničarskog društva, odnosno virtualne konferencije „Knjižnice u doba krize” koja je 

održana od 7. do 10. listopada 2020. godine. 

 

Zaključak 

 

Danas Zagrebačko knjižničarsko društvo ima više od 500 članova iz različitih vrsta 

knjižnica koje djeluju na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, znanstvenika iz 

područja informacijskih znanosti, umirovljenika te počasnih članova. Kod tako velikog 

društva poseban je izazov povezati članove, a opet zadovoljiti različite interese pojedinaca. 

Zahvaljujući različitosti nastale su aktivnosti, radne grupe i uredništva koja sve više okupljaju 

mlade knjižničare. ZKD biciklisti uistinu su posebnost Zagrebačkog knjižničarskog društva 

na koju smo posebno ponosni, jer spoj ljubavi prema poslu, prirodi, zdravom načinu života, a 

posebice promociji knjižnica čine savršenu kombinaciju. ZKD forum unio je osvježenje u 

neformalno stručno obrazovanje knjižničara povezujući razna područja s knjižničarstvom 

prelazeći granice djelovanja Društva, ali i Hrvatske. 

Mnoge aktivnosti i programi obogaćivali su rad Društva i povećali aktivnost članova. 

Kako su se mijenjale okolnosti rada, tako se i Društvo prilagođavalo. Zagrebačko 

knjižničarsko društvo je tijekom obljetničke 2020. godine moralo odustati od brojnih 

projekata, između ostalog i višednevne međunarodne biciklijade Cycling for Libraries Zagreb 

– Rijeka 2020, stručnog putovanja u Pečuh i Suboticu, suorganizaciju dvodnevnog stručnog 

skupa u Subotici, svečanog obilježavanja 45. obljetnice rada ZKD-a i dr. Mnogo toga je 

prilagođeno i realizirano u nemogućim uvjetima pandemije i djelovanja nakon potresa, no 

posebice smo ponosni na Spomenicu ZKD-a18 u kojoj je objedinjeno 45 godina aktivnog 

djelovanja Društva. 

I tu ne stajemo. U planu je profiliranje glasila Novi uvez u stručni časopis i 

postavljanje na otvoreni softver namijenjen uređivanju i izdavanju časopisa (Open Journal 

System, OJS), pokretanje biltena, formata koji će s kraćim prilozima izlaziti češće i time 

zamijeniti dosadašnje glasilo, ZKD forum nastavit će svoj rad u hibridnoj formi, održavat 

ćemo i unapređivati mrežne stranice društva, kao i stranice na društvenim mrežama, a čim to 

okolnosti dopuste organizirat ćemo međunarodnu biciklijadu i ponovo podržati volontere na 

međunarodnim konferencijama.   

                                                           
18 Spomenica Zagrebačkog knjižničarskog društva. https://zkd.hr/wp-content/uploads/2021/03/ZKD_Spome-

nica_+165x235_05_WEB.pdf (pristupljeno 16.3.2021.) 

https://zkd.hr/wp-content/uploads/2021/03/ZKD_Spomenica_165x235_05_WEB.pdf
https://zkd.hr/wp-content/uploads/2021/03/ZKD_Spomenica_165x235_05_WEB.pdf
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ZAGREB LIBRARY ASSOCIATION: 45 YEAR OF TRADITION 

 

Summary 

 

Since 1975 Zagreb Library Association (ZLA) went though several transformations. It transformed 

from a regional committee of Croatian Library Association to an independent association, from the 

committee with few members to the largest regional association in Croatia with over the 500 members, 

etc. Over the years, Zagreb Library Association's activities have changed and trying to respond of 

librarian professional needs. An additional challenge was how to connect a large number of members 

working in different types of libraries. With new members, and its engagement in Zagreb Library 

Association, activities became more diverse, and many of them moved from physical space to the 

virtual one. Nowaday, Zagreb Library Association through website and social networks present its 

activities to the professional librarian community and beyond, and also promote libraries, books and 

librarians to local community. 

 

Keywords: Zagreb library association, ZLA cyclolibrarians, ZLA forum 

https://www.youtube.com/watch?v=4rz1a9yiUxw&list=PLxl1Q51LPlTeTZL7dU43cnZXUH_rf_0Gs
https://www.youtube.com/watch?v=4rz1a9yiUxw&list=PLxl1Q51LPlTeTZL7dU43cnZXUH_rf_0Gs
https://www.youtube.com/watch?v=Txb1J0-BQ1c&list=PLxl1Q51LPlTet5OR5fbWiSs8ZfQkTHt0B
https://www.youtube.com/watch?v=Txb1J0-BQ1c&list=PLxl1Q51LPlTet5OR5fbWiSs8ZfQkTHt0B
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https://ljmc-zaklada.ffzg.unizg.hr/vijesti/zagrebacko-knjiznicarsko-drustvo-dobitnik-nagrade-zaklade-za-zkd-forum/
https://ljmc-zaklada.ffzg.unizg.hr/vijesti/zagrebacko-knjiznicarsko-drustvo-dobitnik-nagrade-zaklade-za-zkd-forum/
https://zkd.hr/zkd-biciklisti/
https://zkd.hr/zkd-forum/
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COBISS СИСТЕМОТ ВО ЈУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 

„БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ” ‒ СКОПЈЕ 

 

 

 

 Апстракт 

 

Во едно современо општество, библиотеките се воспитно-образовни центри за младата 

популација, но пред сѐ и над сѐ нивна задача е евидентирање, чување и заштита на резултатите 

од „интелектуалната продукција“ на човековиот ум. Меѓутоа, својата улога не можат да ја 

извршуваат доколку нивното функционирање не е поддржано со современата информациска и 

комуникациска технологија. Притоа, тие не можат успешно да функционираат како осамени 

острови, туку мораат да се поврзуваат помеѓу себе и на тој начин да обезбедуваат услови за 

дијалог и соработка, како најдобра основа за развој на секоја држава и на меѓународната 

заедница во целост. Денес, кога компјутерско-информациската технологија владее со просторот 

и времето, кога дигитализацијата како „надвременска” рамка ги опфаќа и најзакоравените 

делови од општествените процеси, Градската библиотека „Браќа Миладиновци” ‒ Скопје се 

обидува да ги следи овие процеси коишто се неопходност во библиотечното работење. COBISS, 

библиотечно-информацискиот систем за осумнаесетте библиотеки кои што ја сочинуваат 

Градската библиотека „Браќа Миладиновци” е скапоцена „алатка” којашто шеснаесет години 

придонесува за давање современи библиотечно-информациски услуги на нашите консументи. 

Почнувајќи од набавката на книжната граѓа, преку формирање на влезната документација, 

техничката обработка, стручната обработка според стандардите IFLA (класификација и 

катологизација), подготовката на излезната документација и на крајот, процесот на 

евидентирање на позајмената граѓа, апликацијата COBISS е клучен фактор во сето она што 

значи давање брза, стручна и ефикасна услуга за своите корисници. 

 

Клучни зборови: интелектуална продукција, дигитализација, COBISS, стандарди IFLA, 

каталогизација, класификација, граѓа, апликација, корисници 

 

Краток вовед 

 

Дејностa којашто се занимаваа со структурата и работењето на сите видови 

библиотеки и нејзината главна цел е да се овозможи најсоодветно користење на 

културното и научното наследство на човештвото, отпечатени, снимени на различни 

видови документи поради разновидниот развиток на поединецот и на општеството во 

целина, се нарекува библиотекарство. Како важна културна гранка, библиотекарството 

mailto:silvana_e_s@yahoo.com
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вклучува: изградба на мрежа од библиотеки, изградба на библиотечни фондови, нивно 

средување во просторна и информациска смисла, чување и заштита, давање 

информациско-реферални услуги и услуги за библиотечно снабдување, како и разни 

активности коишто ги развиваат навиките за читање, научно-истражувачка дејност, 

информациска писменост, како и користење разни други библиотечни услуги, а сѐ со 

една цел, да се задоволат потребите на своите корисници. 

Постојат непобитни факти дека библиотекарството е една од најстарите 

културни гранки, но само во последните децении, со оглед на забрзаниот развој на 

науката и технологијата (особено информатичката технологија), демократизацијата на 

животот и образовниот систем, таа е призната како посебна општествено вредна 

институција . Воспоставен е систем на образование и библиотекарство, кој е 

препознаен како посебна професија, а исто така е воспоставена и теоретската и 

методолошката основа на библиотекарската наука.1 

 

COBISS библиотечно-информациски систем 

 

Кон крајот на осумдесеттите години од минатиот век, поточно 1987 година, т.н. 

Заедница на југословенските национални библиотеки го воведува системот на заемна 

каталогизација како заедничка основа на библиотечно-информацискиот систем и 

системот на научни и технолошки информации на Југославија, при што како основач и 

носител на развојот на организациските решенија и на програмската поддршка се јавува 

Институтот за информациски науки (ИЗУМ) од Марибор. Во 1991 година, ИЗУМ го 

промовира системот COBISS (Кооперативен онлајн библиографски систем и сервиси), 

како надградба на системот за заемна каталогизација. Тогаш започнува да се користи 

истиот акроним и за соодветната програмска поддршка. По распадот на Југославија, 

библиотеките надвор од Словенија излегуваат од заедничкиот систем на заемна 

каталогизација, но постепено речиси сите ја обновуваат соработката со ИЗУМ и денес, 

во своите држави, градат автономни библиотечно-информациски системи врз 

платформата COBISS со заемна каталогизација во мрежата COBISS.net. Подоцна, кон 

овој систем се приклучуваат и Бугарија и Албанија, со што Балканот (со исклучок на 

Хрватска) воспоставува целосен библиотечно-информациски систем на заемна 

каталогизација и меѓусебно мрежно поврзување. COBISS.SI, COBISS.SR, COBISS.MK, 

COBISS.BH+COBISS.RS, COBISS.CG, COBISS.BG и COBISS.AL се ознаки за 

автономните библиотечно-информациски системи што се градат во одделни држави 

(Словенија, Србија, Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Бугарија и 

Албанија). Во Босна и Херцеговина постојат два системa, бидејќи една од нејзините 

конститутивни единици (Република Српска) во 2013 година се одлучи за 

воспоставување автономен систем COBISS.RS. Во Албанија, во моментот, системот 

COBISS.AL се воспоставува без соработка со националната библиотека. Организациски 

модел на системот COBISS COBISS претставува организациски модел2 на поврзување 

                                                           
1 Библиотекарство, Вол.34 (2017), бр. 1‒2. 
2 https://www.cobiss.si/knjiznicarji.htm 
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на библиотеките во национален библиотечно-информациски систем со заемна 

каталогизација, заемна библиографскокаталошка база на податоци COBIB и локални 

бази на податоци на библиотеките учеснички, база на податоци за библиотеките COLIB, 

нормативна база на податоци CONOR, како и бројни други функции. 

Стручните основи и технолошките претпоставки за функционирање на системот 

се: ‒ стандардизирана и заемна обработка на библиотечната граѓа и уедначено водење 

на каталозите и библиографиите, ‒ соодветна оспособеност на стручните работници за 

заемна каталогизација, ‒ компјутерска и комуникациска поврзаност на библиотеките. 

Заемната каталогизација овозможува рационална поделба на работата и заштеда при 

покомплексна постапка на обработка на библиотечната граѓа и водењето каталози. 

Секоја единица е доволно само еднаш да се обработи, по што записот, преку заемната 

библиографскокаталошка база на податоци COBIB, е достапен за сите учесници во 

системот и во мрежата COBISS.net. За заемната каталогизација е карактеристична 

тесната поврзаност на локалните бази на податоци (каталози) на поодделните 

библиотеки со заемната база на податоци (заемниот каталог). Во процесот на заемната 

каталогизација, податоците се внесуваат во локалните бази на податоци со истовремено 

ажурирање на заемната база на податоци COBIB. Каталогизаторот, кој сака да додаде 

запис во локалната база на податоци, најнапред проверува дали библиографскиот запис 

веќе постои во заемната база на податоци COBIB. Ако записот постои, го пренесува во 

својата локална база на податоци и ги додава деталните податоци за фондот. Ако 

записот не постои во заемната база на податоци, каталогизаторот може да го преземе од 

мрежата COBISS.net или од некоја од странските бази на податоци што се на 

располагање или го креира во локалната база на податоци, по што тој запис програмски 

се пренесува и во заемната база на податоци. Заемната каталогизација е многу сложена 

и одговорна работа којашто можат да ја извршуваат само оспособени и специјализирани 

библиотекари, каталогизатори. Имено, нивната работа влијае и врз работата на другите 

библиотеки и каталогизатори во системот. 

 Автоматизираното зајмување на граѓата со програмската поддршка COBISS оди 

во корелација со можноста за упис на нови членови на брз и едноставен начин, 

евиденција на вратената граѓа итн. COBISS/OPAC, од своја страна, обезбедува 

информација за достапноста на поединечен примерок (дали е граѓата слободна или 

зајмена, рокот на враќање). Корисниците можат да ја погледнат историјата на 

зајмувањето, можат да го продолжат рокот за зајмување, да резервираат граѓа, да 

нарачаат граѓа во рамките на меѓубиблиотечното зајмување, да ја проверат тековната 

состојба на долговите и побарувањата итн. 

 

Имплементација и развој на COBISS системот во Градска библиотека 

 

COBISS во ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци” ‒ Скопје почнува да 

складира и да генерира податоци во 2004 година, кога во библиотеката „Другарче” со 

поставување на алфасерверот (подарок од ИЗУМ Марибор), четири компјутери и два 

печатари „зебра”. Библиотекарите-каталогизатори кои работеа на оваа проблематика се 
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здобија со лиценци за работа во каталогизацијата COBISS и започнаа да креираат нови 

записи, како и да преземаат готови записи за одредени книжни наслови. Притоа, 

наидуваа на тешкотии и нејаснотии во своето работење, но водени од стручноста, 

теоретската наобразба од областа на каталогизација и класификација, примената на 

стандардите IFLA и пред сѐ желбата да завладеат со апликацијата COBISS, успеаја за 

мошне кратко време да ја преземат во свое владение. Тука, мораме да ја нагласиме 

одличната соработка со националната библиотека „Св. Климент Охридски”, пред сѐ со 

библиотекарите кои беа одговорни за поврзувањето и комуникацијата преку COBISS и 

кои во секој момент беа спремни да ни помогнат во остварувањето на нашите 

активности. 

 Во 2009 година, информацискиот сервис COBISS влегува на голема „врата” и во 

Матичната библиотека „Браќа Миладиновци” којашто го поседува најголемиот книжен 

фонд во нашиот интегриран систем од 18 библиотеки. И тука, библиотекарите кои 

требаше да работат во системот COBISS мораа да се здобијат со привилегии ‒ лиценци, 

за да можат да креираат и да преземаат записи. Добивањето лиценца бараше од 

библитекарите каталогизатори компјутерски да обработат по 30 нови записи, како и да 

полагаат пред соодветна комисија од Националниот COBISS-центар при НУБ „Св. 

Климент Охридски”, Скопје. А, зад сето тоа стоеше одличното теоретско, стручно 

познавање од областа на каталогизација и класификација на монографските 

публикации. Истата, 2009 година, во библиотеката „Другарче” се воведува евиденција 

COBISS на позајмени и вратени книги („автоматизирано зајмување”), уписи на нови 

членови, пребарување граѓа, изработка на опомени и сл., со што се поедноставуваат и 

се забрзуваат библиотечните процеси, како и ефикасноста на услугите. Компјутерската 

евиденција во голема мера му ја олеснува работата на библиотекарот, кој, пак, добива 

повеќе време да им се посвети на корисничките барања и интереси, што значи дека 

односот библиотекар‒корисник ја има добитната комбинација со ваквиот систем на 

функционирање. 

Во 2011 година, и Матичната библиотека „Браќа Миладиновци” воведува 

автоматизирано зајмување со програмската подршка COBISS, со што дефинитивно се 

напушта класичниот начин на „рачно” евидентирање на позајмени и вратени книги, 

уписи на нови членови итн. Со ваквиот начин на работа корисниците на библиотечните 

услуги можат да добијат каква било информација од доменот на нивниот интерес, со 

што Библиотеката станува и информациски центар. Библиотечно-информацискиот 

систем COBISS им овозможува на корисниците на нашите услуги и од дома во секое 

време да проверат дали одредена библиотека ја поседува бараната публикација 

(белетристика, стручна или научна), дали е позајмена или не, да резервираат одреден 

наслов, стручна или научна публикација итн. 

 Библиотеката „Страшо Пинџур” којашто е важен дел од ЈУ Градска библиотека 

„Браќа Миладиновци” ‒ Скопје ја воведе каталогизацијата COBISS во своето работење 

во 2015 година. За многу кратко време, библиотекарите од оваа библиотека успеаја 

преку апликацијата COBISS да „складираат” во локалната и заемната база голем дел од 

својот книжен фонд, со што таа стана атрактивна локација за пребарување и користење 
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најразлични информации. Во октомври 2019 година, започна и автоматското зајмување 

книги преку COBISS, уписите на нови членови и останатите функции коишто ги 

поседува оваа апликација, а коишто се поврзани и со можноста за пребарување 

податоци од страна на нејзините корисници. На тој начин, и библиотеката „Страшо 

Пинџур” ќе ги комплетира своите библиотечни процеси преку програмската поддршка 

COBISS. 

Библиотеката „Цветан Димов” започна со внесување на дел од својот книжен 

фонд во локалната и заемна база на податоци COBISS кон крајот на 2016 година. 

Книжниот фонд со кој располага библиотеката „Цветан Димов” е исклучително богат со 

книжни наслови на повеќе јазици (македонски, албански, турски, бошњачки итн.), и во 

најголем број истиот е евидентиран во COBISS базите. Процесот на COBISS зајмување 

на книжнатa граѓа започна на почетокот на јануари, 2021 година со што се озвоможува 

забрзување на библиотечните процеси, тука  се мисли на давањето на кориснички 

информации за состојбата на книжната граѓа, пребарувањето на одредени наслови, но 

пред се брзо и точно зајмување, враќање на позајмениот наслов, овозможување 

кориснички  пристап до локалната база итн. 

 

Што понатаму? 

 

Информатичката технологија, компјутеризацијата се длабоко навлезени во сите 

пори на општеството, библиотеките ја имаат таа „привилегија” да бидат дел од од 

современиот информатички системи кои владеат со просторот и времето. Сите 

библиотечни процеси, почнувајќи од набавката на книжен фонд, стручна обработка, 

водење влезно-излезна евиденција, позајмување и враќање на книги итн., се 

автоматизирани процеси кои имаат за цел поеднаставување и забрзување на истите. 

Информатичката надоградба на библиотекарите треба биде постојан процес, а 

современите библиотеки да ги следат современите текови на библиотечно работење. 

Менаџерскиот тим на ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци” ‒ Скопје во 

насока на забрзување на процесот на библиотечно зајмување во сите нејзини 

библиотеки, овозможување на кориснички пристап до нејзините COBISS-локални бази 

на податоци на што поголем број на наши граѓани, осовременување на библиотечното 

работење, продолжува во оваа 2021 година да воведува COBISS-зајмување во уште 

неколку библиотеки, лоцирани во различни делови на Градот Скопје. Се работи за 

библиотеките: „Цветан Димов”, „Карпош” и „Ѓорче Петров”, кои во своето работење 

покажуваат одлични резултати. Според планот и програмата за развојот на Градската 

библиотека, 2018‒2023 година се планира целосно автоматизирање на библиотечните 

процеси во сите библиотеки кои се дел од овој интегриран систем од 18 библиотеки. На 

тој начин COBISS библиотечно-информацискиот систем ќе биде целосно 

имплементиран во сите сегменти од работењето на ЈУ Градска библиотека „Браќа 

Миладиновци” ‒ Скопје, што пак ќе значи фаќање приклучок со современите текови во 

библиотекарството. 
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COBISS SYSTEM IN THE CITY LIBRARY  

„BRAKJA MILADINOVCI” ‒ SKOPJE 

 

Summary 

 

 In a modern society, libraries are educational centers for the young population, but above all 

their task is to record, preserve and protect the results of the “intellectual production” of the human 

mind. However, their role cannot be fulfilled if their functioning is not supported by modern 

informative and communicative technology. They can’t successfully function as lonely islands, but 

must connect with each other and thus provide conditions for dialogue and cooperation as the best 

basis for the development of each state and the international community as one. Today, when 

informatik technology governs space and time, when digitalisation as a “timely” framework limits 

even the most neglected parts of social processes, the City library “Brakja Miladinovci” ‒ Skopje is 

attempting to follow these processes of necessity in the library working. Cobiss, the library informatik 

system for the 18 libraries which make the City library “Brakja Miladinovci” ‒ Skopje is a precious 

“tool” that has been contributing for the last fifteen years to provide modern library information 

services to our users. Starting with the procurement of library’s books, through the formation of entry 

documentation, technical processing, expert processing according to IFLA standards (classification 

and cataloging), preparation of outgoing documentation and finally the process of recording the 

borrowed material, the Cobiss application is a key factor in the implementation of everything what that 

means providing fast, professional and efficient service to its customers. 

 

Keywords: intellectual production, digitization, COBISS, IFLA standards, cataloging, 

                    classification, books, applications, users 
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COBISS СИСТЕМ У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

„БРАЋА МИЛАДИНОВЦИ” ‒ СКОПЉЕ 

 

 

Сажетак 

 

У савременом друштву, библиотеке су васпитно-образовни центри за младу популацију, 

али им је пре свега задатак да бележе, чувају и заштићују резултате „интелектуалне продукције” 

људског ума. Међутим, они не могу испунити своју улогу ако њихово функционисање није 

подржано савременом информационо-комуникационом технологијом. Истовремено, они не 

могу успешно функционисати као усамљена острва, већ се морају међусобно повезати и тако 

обезбедити услове за дијалог и сарадњу, као најбољу основу за развој сваке државе и 

међународне заједнице у целини. Данас, када рачунарско-информациона технологија влада 

простором и временом, када дигитализација као „ванвременски” оквир покрива најригидније 

делове друштвених процеса, Градска библиотека „Браћа Миладиновци” ‒ Скопље покушава да 

прати ове процесе који су неопходност у раду библиотеке. COBISS, библиотечки 

информациони систем за осамнаест библиотека које чине Градску библиотеку „Браћа 

Миладиновци”, драгоцено је „оруђе” које шеснаест година доприноси пружању савремених 

библиотечко-информационих услуга нашим корисницима. Почевши од набавке књижне грађе, 

преко формирања улазне документације, техничке обраде, професионалне обраде према IFLA 

стандардима (класификација и каталогизација), припреме излазне документације и на крају, 

процеса евидентирања позајмљеног материјала, апликација COBISS је кључни фактор у свему 

што значи пружање брзе, професионалне и ефикасне услуге својим корисницима. 

 

 Кључне речи: интелектуална продукција, дигитализација, COBISS, IFLA стандарди, 

каталогизација, класификација, књижне грађе, апликација, корисници 

  

Кратки увод 

 

Библиотекарство представља делатност која се бави структуром и деловањем 

свих врста библиотека и његов главни циљ је да омогући најприкладнију употребу 

културног и научног наслеђа човечанства, штампаног, забележеног на различитим 

врстама докумената због разноликог развоја појединца и друштва у целини. Као важна 

културна грана, библиотекарство укључује: изградњу библиотечке мреже, изградњу 

библиотечких фондова, њихово просторно и информацијско уређење, чување и заштиту, 

пружање информативно-рефералних услуга и услуга снабдевања библиотека, као и 

разне активности које развијају навике за читање, научна истраживања, информатичка 

писменост, као и коришћење разних других библиотечких услуга, а све са једним 

циљем ‒ да се задовоље потребе његових корисника. 

mailto:silvana_e_s@yahoo.com
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Непобитна је чињеница да је библиотекарство једна од најстаријих културних 

грана, али имајући у виду све бржи развој науке и технологије (пре свега информатичке 

технологије), демократизације живота и образовног система, оно је тек последњих 

деценија признато као посебна друштвена наука. Успостављен је систем образовања и 

библиотекарства које је признато као посебна професија, а такође је успостављена 

теоријско-методолошка основа библиотечке науке.1 

 

COBISS библиотечки-информациони систем 

 

Крајем осамдесетих година прошлог века, тачније 1987. године, тзв. Удружење 

југословенских националних библиотека уводи систем међусобне каталогизације као 

заједничку основу библиотечко-информационог система и система научних и технолошких 

информација Југославије, са Институтом за информационе науке (ИЗУМ) из Марибора, као 

оснивачем и носиоцем развоја организационих решења и програмска подршка. ИЗУМ је 

1991. године промовисао систем COBISS (кооперативни мрежни библиографски систем и 

услуге) као надоградњу система узајамне каталогизације. Тада се иста скраћеница почиње 

користити за одговарајућу програмску подршку. Након распада Југославије, библиотеке 

изван Словеније напустиле су заједнички систем међусобног каталогизирања, али су 

постепено готово све обновиле сарадњу са ИЗУМ-ом и данас у својим земљама на 

платформи COBISS граде међусобне библиотечко-информационе системе каталогизација у 

мрежи COBISS.net. Касније су се овом систему придружиле Бугарска и Албанија, чиме је 

на целом Балкану (са изузетком Хрватске) успостављен комплетан библиотечко-

информатички систем међусобног каталогизирања и умрежавања. COBISS.SI, COBISS.SR, 

COBISS.MK, COBISS.BH + COBISS.RS, COBISS.CG, COBISS.BG и COBISS.AL су ознаке 

за аутономне библиотечко-информационе системе који се граде у појединим земљама 

(Словенија, Србија, Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Бугарска и Албанија). У 

Босни и Херцеговини постоје два система, јер је једна од њених чланица (Република 

Српска) 2013. године одлучила да успостави аутономни систем COBISS.RS. Тренутно се у 

Албанији успоставља систем COBISS.AL без сарадње са националном библиотеком. 

COBISS је организациони модел2 повезивања библиотека у национални библиотечки 

информациони систем са међусобним каталогизирањем, заједничком библиографском 

базом података COBIB и локалним базама података библиотека учесница, базом података 

COLIB, нормативном базом података CONOR, као и бројним другим функцијама. 

 Стручне основе и технолошке претпоставке за функционисање система су:  

стандардизована и узајамна обрада библиотечке грађе и једнообразно управљање 

каталозима и библиографијама, одговарајућа обука стручњака за узајамну каталогизацију, 

рачунарска и комуникациона веза библиотека. Узајамна каталогизација омогућава 

рационалну поделу рада и уштеду у сложенијој процедури обраде библиотечке грађе и 

вођења каталога. Свака јединица је довољна да се обради само једном, након чега је запис, 

кроз заједнички библиографски каталог COBIB базе података, доступан свим учесницима у 

                                                           
1 Библиотекарство, Вол. 34 (2017), бр. 1‒2. 
2 https://www.cobiss.si/knjiznicarji.htm 
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систему и у мрежи COBISS.net. Узајамну каталогизацију карактерише уска повезаност 

локалних база података (каталога) појединачних библиотека са међусобном базом података 

(узајамни каталог). У процесу узајамне каталогизације, подаци се уносе у локалне базе 

података приликом ажурирања заједничке базе података COBIB. Каталогизатор, који жели 

да дода запис у локалну базу података, прво проверава да ли библиографски запис већ 

постоји у заједничкој бази података COBIB. Ако запис постоји, он га преноси у своју 

локалну базу података и додаје детаљне податке о фонду. Ако запис не постоји у заједничкој 

бази података, каталогизатор га може преузети са мреже COBISS.net или из једне од страних 

доступних база података или креирати у локалној бази података, након чега се тај запис 

програмски преноси у узајамну базу података. Узајамна каталогизација је врло сложен и 

одговоран посао који могу обављати само квалификовани и специјализовани библиотекари, 

каталогизатори. Наиме, њихов рад утиче и на рад других библиотека и каталога у систему. 

Аутоматизовано позајмљивање грађе у програму COBISS корелира са способношћу 

брзог и једноставног уписа нових чланова, евиденција позајмљене грађе итд. COBISS/OPAC 

заузврат пружа информације о доступности појединачног узорка (да ли је грађa слободна за 

изнајмљивање, рок повратка грађе). Корисници могу да гледају историју позајмљивања, 

продужавају рок позајмице, резервишу грађу, наручују грађу у оквиру међубиблиотечне 

позајмице, проверавају тренутни статус дуга и потраживања и још много тога. 

 

Примена и развој система COBISS у Градској библиотеци 

 

COBISS у ЈУ Градској библиотеци „Браћа Миладиновци” ‒ Скопље почео је да 

складишти и генерише податке 2004. године, када је у библиотеци „Другарче”  

инсталиран алфа сервер (поклон ИЗУМ-а Марибор), четири рачунара и два штампача 

„Зебра”. Библиотекари за каталогизацију стекли су лиценце за рад у каталогизацији 

COBISS и почели да креирају нове записе, као и да преузимају готове записе за 

одређене наслове књига. Међутим, у свом раду су наилазили на потешкоће и нејасноће, 

али вођени стручношћу, теоријском обуком у области каталогизације и класификације, 

применом IFLA стандарда и пре свега жељом за савладавањем апликације COBISS, 

успели су да у врло кратком року савладају све новине. Овде морамо нагласити одличну 

сарадњу са националном библиотеком „Св. Климент Охридски”, пре свега са 

библиотекарима који су били одговорни за везу и комуникацију путем COBISS-а и који 

су били спремни у сваком тренутку да нам помогну у реализацији наших активности. 

У 2009. години информативни сервис COBISS улази на велика врата у матичну 

библиотеку „Браћа Миладиновци” која поседује највећи фонд књига у нашем 

интегрисаном систему од 18 библиотека. И овде библиотекари који раде у систему 

COBISS морали су да прибаве лиценце да би могли да креирају и преузимају записе. За 

добијање лиценце библиотекари каталогизатори је требало да креирају 30 нових записа, 

као и да полажу испит пред одговарајућом комисијом Националног центра СOBISS при 

Националној и универзитетској библиотеци „Св. Климент Охридски”, Скопље. Пре 

самог полагања испита, библиотекари су стекли теоријско, стручно знање у области 

каталогизације и класификације монографских публикација. Исте године у библиотеци 
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„Другарче” уводи се COBISS евиденција о позајмљеним и враћеним књигама 

(„аутоматизовано позајмљивање”), упис нових чланова, претрага грађе, припрема 

упозорења итд., што поједностављује и убрзава библиотечке процесе, као и ефикасност 

услуге. COBISS евиденција у великој мери олакшава рад библиотекара, који заузврат 

добија више времена да се посвети потребама и интересима корисника, што значи да је 

однос библиотекар‒корисник значајно унапређен. 

Матична библиотека „Браћа Миладиновци“ 2011. године уводи аутоматизовано 

позајмљивање уз подршку програма COBISS, чиме се дефинитивно напушта класичан 

начин „ручног” евидентирања позајмљених и враћених књига, уписа нових чланова 

итд. Овим начином рада корисници библиотечких услуга могу добити све информације 

из домена који их занимају, што Библиотеку чини информационим центром. 

Библиотечно-информативни систем COBISS омогућава корисницима наших услуга да у 

било ком тренутку, ма где да се налазе, провере да ли нека библиотека има тражену 

публикацију, да ли је позајмљена или не, да резервишу одређени наслов итд. 

Библиотека „Страшо Пинџур” која је важан део ЈУ Градске библиотеке „Браћа 

Миладиновци” ‒ Скопље увела је каталогизацију COBISS у свом раду 2015. године. За 

врло кратко време библиотекари ове библиотеке успели су да преко апликације COBISS 

обраде велики део свог књижног фонда у локалној и узајамној бази података, што га 

чини атрактивном локацијом за претраживање и коришћење различитих информација. 

У октобру 2019. године почело је аутоматско позајмљивање књига путем COBISS-а, 

упис нових чланова и других функција које ова апликација има, а које се односе на 

могућност да њени корисници претражују податке. На тај начин ће библиотека „Страшо 

Пинџур” довршити своје библиотечке процесе кроз програмску подршку COBISS. 

Библиотека „Цветан Димов” започела је са уврштавањем дела свог књижног 

фонда у локалну и заједничку базу података COBISS крајем 2016. године. Књижни 

фонд библиотеке изузетно је богат насловима књига на неколико језика (македонски, 

албански, турски, бошњачки, итд.), а највећи део је евидентиран у базама података 

COBISS. Процес COBISS позајмица књига започео је почетком јануара 2021. године, 

што омогућава убрзање библиотечких процеса, укључујући пружање корисничких 

информација о стању књиге, претрагу одређених наслова, али пре свега брзо и тачно 

позајмљивање, приступ корисника локалној бази података итд. 
 

Шта даље? 
 

Информатичка технологија, компјутеризација, дубоко су усађени у све поре 

друштва, библиотеке имају „привилегију” да буду део модерних информационих 

система који управљају простором и временом. Сви библиотечки процеси, почев од 

куповине књижног фонда, професионалне обраде, вођења улазно-излазних евиденција, 

позајмљивања и враћања књига итд, аутоматизовани су процеси чији је циљ да их 

поједноставе и убрзају. Информатичко образовање библиотекара треба да буде сталан 

процес, а савремене библиотеке треба да прате савремене трендове библиотечког рада. 

Mенаџерски тим ЈУ Градске библиотеке „Браћа Миладиновци” ‒ Скопље са 

циљем убрзања процеса библиотечног позајмљивања књига у свим својим 
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библиотекама, пружајући корисницима приступ својим COBISS-локалним базама 

података што већем броју наших грађана, модернизујући библиотеку, наставља ове 

2021. године са увођењем позајмице COBISS у још неколико библиотека, смештених у 

различитим деловима града Скопља. То су библиотеке: „Цветан Димов”, „Карпош” и 

„Ѓорче Петров” које у свом раду показују одличне резултате. Према плану и програму 

развоја Градске библиотеке, у периоду 2018‒2023. планирано је потпуно 

аутоматизовање библиотечких процеса у свим библиотекама које су део овог 

интегрисаног система од 18 библиотека. На тај начин ће се библиотечко-информацијски 

систем COBISS у потпуности применити у свим сегментима рада Градске библиотеке 

„Браћа Миладиновци” ‒ Скопље, што омогућава њену модернизацију кроз праћење 

савремених трендова у библиотекарству.  
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COBISS SYSTEM IN THE CITY LIBRARY  

„BRAKJA MILADINOVCI” ‒ SKOPJE 

 

Summary 

 

 In a modern society, libraries are educational centers for the young population, but above all 

their task is to record, preserve and protect the results of the "intellectual production" of the human 

mind. However, their role cannot be fulfilled if their functioning is not supported by modern 

informative and communicative technology. They can’t successfully function as lonely islands, but 

must connect with each other and thus provide conditions for dialogue and cooperation as the best 

basis for the development of each state and the international community as one. Today, when 

informatik technology governs space and time, when digitalisation as a “timely” framework limits 

even the most neglected parts of social processes, the City library “Brakja Miladinovci” ‒ Skopje is 

attempting to follow these processes of necessity in the library working. Cobiss, the library informatik 

system for the 18 libraries which make the City library “Braka Miladinovci” ‒ Skopje is a precious 

“tool” that has been contributing for the last fifteen years to proviде modern library information 

services to our users. Starting with the procurement of library’s books, through the formation of entry 

documentation, technical processing, expert processing according to IFLA standards (classification 

and cataloging), preparation of outgoing documentation and finally the process of recording the 

borrowed material, the Cobiss application is a key factor in the implementation of everything what that 

means providing fast, professional and efficient service to its customers. 

 

Keywords: intellectual production, digitization, COBISS, IFLA standards, cataloging, classification, 

books, applications, users 

https://www.cobiss.net/mk
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ЈАВНО ЗАСТАПУВАЊЕ ВОВЕДУВАЊЕ 

НОВИ УСЛОВИ ВО БИБЛИОТЕКА 
 

 

Апстракт   

 

Современиот тек на животот со брзиот развој на новата технологија носи промени во 

работењето на библиотеката. Се отвараат можности и потреби за  имплементирања на нови 

услуги во работењето. Во библиотеката корисниците имаат потреба од брза и точна 

информацаја, но и од современ простор, нова технологија и нови содржини. Јавното 

застапување допринесува за градење нов имиџ на библиотеката со нови видови партнерства и 

полесен пристап до современи средства за работа. 

 

Клучни зборови: библиотека, јавно застапување, комуникација, маркетинг, нови форми за работа 

 

Увод 

 

Библиотеката во своето вековно опстојување претпувала различни промени на 

постоење. Во денешно време промените се наметнуваат во дејноста на библиотекарите, 

во нивниот однос кон корисниците, различниот начин на комуникација и постојаното 

лично неформално надоградување. Во теорија постојат повеќе различни толкувања при 

дефинирањето на библиотекарската наука. Како најприфатливо/денес/ во сегашниот 

стадиум од развојот на библиотечната научна мисла ќе го цитираме мислењето на 

Американското библиотекарско друштво, кое има водечка улога во светската 

библиотекарска теорија и практика. Според дефиницијата на American Library 

Association ‒ ALA, библиотекарската наука претставува „збир на сознанија и знаења за 

принципите на селекција, набавка, организација и користење на печатените 

информации, во согласност со информациските барања и потребите на одредена група 

корисници”.1 Библиотекарите освен тековните работи за собирање и чување на 

книжниот фонд, мораат да ги следат и новите трендови и потреби на корисниците со 

воведување нови услуги во библиотеаката. Што подразбира дека воведувањето нови 

услуги во библиотеката произлегува од самата потреба на корисниците. 

 

Воведување нови услови во библиотека 

 

Во современото работење на библиотеката се идентификуваат нови потреби за 

корисниците, со нов тип на комуникации, во современа средина и простор со нови 

содржини и нова технологија. 

                                                           
1 Миле Бошевски, „ Млади библиотекари”, Скопје 2008, 7. 
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Како да се дојде до нови услови и нови содржини? 

 

Секоја новина во работа носи финансиски потешкотии. Затоа границите за 

комуникација и соработка на библиотеките заради подршка мора да се прошират 

подлабоко во опшеството.  За оваа цел, примарна работа на библиотеките станува како 

да се престават пред јавноста, со своето постојно присуство да ја подигаат свеста на 

граѓаните и свеста на институците за дејноста и улогата на библиотеките за нивното 

опшествено значење. Со ваквиот новоизграден имиџ библиотеката отвора можности за 

доплнитени финансии во работењето од пошироката заедница па и во оштеството. 

 

Јавно застапување во библиотека   

  

Библиотеката за свеото преставување пред јавноста го менува стилот на комуникација 

со јавноста. Јавното застапување на библиотеката преку маркетингот и новиот менаџмент се 

главните промени за библиотеката во својот однос и комуникација со јавноста. 

 

Што се подразбира под односи со јавноста? 

 

Односи со јавност подразбира свесно, планско, трајно да се изгради меѓусебна 

доверба на библиотеката со пошироката јавноста во средината која се работи.2 

 

Како се создава оваа доверба? 

 

Библиотеката со својата квалитетна, одговорна, активна и креативна 

континуираност во работата го создава бараниот имиџ за установата. Сите активности 

во библиотеката се остваруваат во соработка со јавноста и за јавноста. Акциите и 

активностите во библиотеката се секогаш двонасочни, извршената работа во 

библиотеката вклучува работа од внатре (на библиотеката) и работа кон надвор (кон 

јавноста), но ова дејствување потоа се рефлектира и се враќа како одговор на 

корисниците од надвор кон внатре. Сите активности, внатрешни или надворешни, 

секогаш се насочени во интерес на библиотеката и претставување кои сме ние 

библиотекарите! 

 

Што е јавно застапување? 

 

Јавното застапување значи: делување, акција насочена кон индивидуалци или 

организации, бизнис заедницата, фондации и други партнери кои може да помогнат со 

финансиска, едукативна или материјална подршка за да се добијат нови современи услови 

во јавните библиотеки, а со тоа да се промовира вредноста на библиотеката за добивање 

целосна подршка од заедницата. Сите можни стратегии и акциони планови се во контекст 

за доброто на библиотеката. Изреката „Никогаш не вели никогаш” е само поука дека еден 

флаер, една реклама може да го смени текот на годината со промоции во библиотеката. 

                                                           
2 http://www.innovalib.mk/vest-statija/40927/28-30-septemvri-2016-tridnevna-rabotilnica-javno-zastapuvanje-i-

lobiranje-na-bibliotekii 

http://www.innovalib.mk/vest-statija/40927/28-30-septemvri-2016-tridnevna-rabotilnica-javno-zastapuvanje-i-lobiranje-na-bibliotekii
http://www.innovalib.mk/vest-statija/40927/28-30-septemvri-2016-tridnevna-rabotilnica-javno-zastapuvanje-i-lobiranje-na-bibliotekii
http://www.innovalib.mk/vest-statija/40927/28-30-septemvri-2016-tridnevna-rabotilnica-javno-zastapuvanje-i-lobiranje-na-bibliotekii
http://www.innovalib.mk/vest-statija/40927/28-30-septemvri-2016-tridnevna-rabotilnica-javno-zastapuvanje-i-lobiranje-na-bibliotekii
http://www.innovalib.mk/vest-statija/40927/28-30-septemvri-2016-tridnevna-rabotilnica-javno-zastapuvanje-i-lobiranje-na-bibliotekii
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http://www.innovalib.mk/vest-statija/40927/28-30-septemvri-2016-tridnevna-rabotilnica-javno-zastapuvanje-i-lobiranje-na-bibliotekii
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Секој од вработените во библиотеката треба да има подготвено триминутна приказна за 

брзо претставување кој го вклучува и обемот на работата во библиотеката како превентива 

во ситуации како што се: локална општинска средба, конференција за образование или со 

група бизниснисмени, работна група во министерството или ненајавена посета на стручни 

лица и слично. Треба да сме спремни во секое време да се преставиме кои сме, што 

работиме и која е нашата улога во опшеството. 

Јавното застапување на библиотеката за одредена цел има најмалку четири 

основни  фази: 

 истражување на почетната состојба (со ова се одредува актуелниот имиџ на 

библиотеката); 

 истражување и одредување целна група (кому е наменета информацијата) и 

планирање акција во јавноста (која се прави брзо и ефикасно преку реклами, 

флаери, постери, радио, ТВ во јавност, преку интернет портали и сл.); 

 спроведување на осмислената програма со изведување акција; 

 на крај ги сублимираме придобивките на акцијата во јавноста. Секоја библиотека 

спроведува акција, врз основа на својата програма и план за работа. Целокупниот 

план и програма за библиотеката треба да биде поддржан со маркетинг на 

библиотеката, и целиот раководен и организациски тим. 

Јовното делување содржи различни елементи и идеи. 

Најчести облици на јавно делување се: водење на посетителски групи, 

запознавање на сите служби преку презентација на новитетите во библиотеката. 

Поттикнување разговори на различни актуелни теми, информативни дискусии, 

едукативни предавања, разновидни трибини. Со цел да се опфати поширока група 

корисници секогаш се користат помасовни форми за информирање. Како на пример, 

креирање прилози за мрежни станици, изјави во весници и списанија. Јавното обраќање 

може да е наменско во форма на писмено обраќање кон поединци на културни 

манифестации, во Министерства, Општини, невладини или владини организации. Во 

својата маркетинг промоција, библиотеката може да користи разни изложби на 

брошури, плакати, материјал за радио или ТВ станици, репортажни интервјуа, 

активност на социјалните мрежи, манифестации кон целни групи или севкупната 

заедница. Со добар маркетинг библиотеката се рекламира себеси и се преставува како 

потреба за целата заедица и јавност. 

Современото темпо на живеење наложува сите библиотекари да се креативни во 

работата. Континуираното внесување новини во работењето создава нова престава за 

библиотеката како фабрика на знаење и информации. Секојдневните објави, 

изложувања што се случува во библиотеката го гради имиџот на библиотеката која е  

отворен простор на новото време, простор за целата популација во градот и пошироко 

за потребите на заедницата. 

 

Зошто јавно застапување? 

 

Активностите за јавно застапување се чекори кои се превземаат за да се 

постигнат целите кон кои се стреми ,,библиотеката како алка во социјалното живеење 

на градот”. Активностите се огледало на библиотеката и преку јавното застапување 
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треба да ги менуваме погледите и срцата на носителите на одлуки со кои ќе биде 

поддржана секоја јавна библиотека. 

Во сите активности и промовирања библиотеката треба да станува актуелна за 

компании кои не се поврзани во дирекна врска со културата, но индирекно можна е 

соработка заради заеднички интерес. Во вакви услови можно е градење на партнерство. 

Мотото Библиотеката за мене, ЈАС за библиотеката создава корисна симбиоза на 

различни партнерства.  

  

Конкретен пример за партнерство 

 

Тргнувајки од овие цели за промовирање, ЈУ Градска библиотека „Браќа 

Миладиновци” ‒ Скопје, и нејзиниот менаџерски  тим, стапи во контакт со маркетинг 

службите на Стопанска банка АД ‒ Скопје и создаде еден заеднички проект со 

долгогодишен карактер. 

Предлог ‒ проектот (започнат во септември 2018. г. а завршен во август 2019. г.) 

до завршната негова фаза траеше една година. 

Со овој проект на партнерство вo JУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци” 

‒ Скопје започна нова програма, со воведување нови форми и содржини на работа, за 

таа цел се оформи и отвори WIKI клуб и ТОПСИ ‒ едукативно катче за ученици од 

основно и средно училиште. 

Проектот е реализиран во секторот на библиотеката „Другарче” со донација на 

Стопанска банка АД ‒ Скопје, а наменет е да се организираат едукативни работилници, 

презентации, обуки, анимации и дружење на деца од тригодишна до осумнаестгодишна 

возраст. Стопанска банкa АД ‒ Скопје, како иновативна кампања и реклама за своите 

идни корисници, го финансираше реновирањето и опремувањето на просторот во 

библиотеката. Корисниците на овој простор како и нивните едукатори се нивните 

сегашни или идни коминтенти на банката. 

 За таа цел просторот е комплетно реновиран и опремен со соодветен инвентар: 

работни масички, столчиња, аудио-визуелна опрема, компјутерска опрема, смарт табла. 

Во овој едукативен простор учениците имаат можност за реализација на своите 

креативни проекти, училишни активности со најразлични содржини. 
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Во училницата од ТОПСИ програмата WIKI клуб организирана е работилница 

од едукативно-хуманитарен проект под наслов „Библиотека за сите деца” ‒ со учество 

на деца со социјални проблеми и деца со нарушено поведение. 

Ова е само еден од многуте реализирани проекти со партнери и соработници на 

Градската библиотека „Браќа Миладиновци” ‒ Скопје. Менаџирањето со проекти за 

јавно застапување нуди можност за секаква соработка од типот „биди дел од тимот”. 

Дури и ако сте единствен вработен во вашата библиотека, а имате пристап до мрежа од 

пријатели библиотекари со кои може да бидете партнер, направете го вашиот „имиџ” 

што е можно поуспешен. 
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АТЛАСИ У ПОСЕБНИМ ЗБИРКАМА 

БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ 
Шербеџија Оливера и Марија Ваш, прир. Атласи Библиотеке Матице српске: 

1486‒1918. Нови Сад: Библиотека Матице српске, 2018. 

 

 

 

 

Библиотека Матице српске из Новог Сада већ дуги низ година, кроз своје издавачке 

подухвате, успешно спроводи презентовање свог библиотечког фонда. Један од тих 

„пројеката” под називом Атласи Библиотеке Матице српске: 1486‒1918. успешно је 

реализован 2018. године. Ауторке овог каталога су Оливера Шербеџија и Марија Ваш, 

главни уредник је управник Библиотеке Матице српске Селимир Радуловић, а редактор 

Љиљана Клевернић. Ово је први каталог атласа из Картографско-географског фонда 

Посебних збирки Библиотеке Матице српске, а други у едицији Каталог Посебних збирки 

Библиотеке Матице српске. Подсећања ради, први каталог у поменутој едицији под 

називом Огласи Библиотеке Матице српске: 1868‒1918. приредила је Светлана 

Довниковић, штампан је 2013. године и представио је део богате некњижне грађе из Фонда 

ситно-штампаног и документационог материјала Посебних збирки. 

Термин „атлас” дефинисан је као збирка астрономских и географских карата 

правилно сређених у садржајну целину. Оливера Шербеџија и Марија Ваш, 

приступајући овом великом изазову, створиле су ту „сређену и садржајну целину”. 

Каталог је временски омеђен, обухвата временски период од 1486. (што је најстарији 

атлас у поседу Библиотеке Матице српске) до 1918. године, која је по речима ауторки 

значајна, будући да се поклапа са два значајна историјска догађаја: стогодишњицом 

окончања Првог светског рата, али и стогодишњицом присаједињења Војводине Србији. 

Историјат атласа као извора за ратну и мирнодопску друштвену историју излажу 

Оливера Шербеџија и Марија Ваш у овом издању. Каталогом су представиле 183 атласа 

у поседу Библиотеке Матице српске, од којих се 161 налази у Картографско-

географском фонду Посебних збирки Библиотеке Матице српске, а преостала 22 атласа 

су из збирки старих и ретких књига и легата. Од Птоломеја (150. година нове ере), 

преко Фламанца Герхарда Меркатора (Gerardus Mercator, 1512‒1594), до творца првог 
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модерног атласа Абрахама Ортелијуса (Abraham Ortelius, 1527‒1598, Theatrum Orbis 

Terrarum) ниже се прича о прошлости укоричених географских карата као драгоцено 

сведочанство друштвено-политичких промена у једној земљи, региону и свету. Ауторке 

Атласа Библиотеке Матице српске: 1486‒1918. документују историју ових 

библиотечко-информационих извора спомињући њихове врсте: „...атласи космоса, 

атласи небеских тела, атласи света...”.1 Нагласак истраживања је на Картографско-

географском фонду Библиотеке Матице српске, где се и налази Збирка атласа, а 

планирано је да она буде представљена у три публикације. У уводу првог тома, ауторке 

образлажу циљ овако постављеног пројекта и методологију рада овог значајног 

подухвата. Наиме, пре две године започет је у „најстаријој српској библиотеци 

националног значаја”2 програм презентовања картографске грађе и извора стручној и 

научној јавности, не само у Србији. Збирка атласа са почетним примерком из 1486. 

године, Птоломејевим атласом на латинском језику (налази се у Библиотеци 

Текелијанума коју је, у првој половини 19. века, створио правник, дародавац и 

доживотни председник Матице српске Сава Текелија) до 1918. године и атласа „војног 

карактера” објављених на крају Првог светског рата. 

Историја картографије и атласа као њеног дела у сагласју је за збирком која је 

(била) предмет анализе, те је приликом каталошко-библиографске обраде драгоцене 

грађе било важно одредити језике на којима су атласи исписани, државе у којима су 

објављивани, као и време у којем су публиковани. Ауторство, једно од значајних питања 

библиотечке теорије и праксе, успешно је идентификовано у каталогу који су уредиле 

Оливера Шербеџија и Марија Ваш уз стручну помоћ редактора Љиљане Клевернић. 

Од велике важности је истаћи да је први атлас који је израдио један Србин, био и 

додатак књизи Ново гражданско землеописание Павла Соларића из 1804. године. 

Објављен је у Венецији, трудом познатог штампара и издавача Пана Теодосија. 

Библиотека Матице српске поседује 11 примерака поменуте књиге (7 садржи атлас као 

анекс), а примерци су детаљно каталошко-библиографски описани са годином од које је 

и могуће пратити развој српске картографије. Библиотека Матице српске чува и даје на 

коришћење атлас Павла Соларића (1779‒1821) у свом Одељењу старе и ретке књиге и 

легата. Приликом каталошко-библиографске обраде поштовали су се међународни 

стандарди: ISBD(CM) – међународни стандард за библиографски опис картографске 

грађе, затим ISBD(NBM) – међународни стандард за библиографски опис некњижне 

грађе, док је за атласе из збирки старих и ретких књига и легата примењен ISBD(А) 

међународни стандард за опис антикварне грађе. 

Атласи на страним језицима доминирају издањем Атласи Библиотеке Матице 

српске: 1486‒1918, а највећи број примерака је објављен на немачком (103) и мађарском 

језику (33). Будући да је у некадашњој Аустроугарској монархији службена 

коресподенција обављана на немачком и мађарском језику, запажамо презимена аутора 

атласа: Stieler, Schlieben, Kiepert, Valui и Tompa. У Краљевини Србији атласе је, у 

                                                           
1 Шербеџија Оливера и Марија Ваш, прир. Атласи Библиотеке Матице српске: 1486‒1918. Нови Сад: 

Библиотека Матице српске, 2018. 
2 http://www.bms.ns.ac.rs/bms101a.htm 

http://www.bms.ns.ac.rs/bms101a.htm
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издању Академије наука 1902. и 1903. године, израђивао славни етнолог и оснивач 

Српског географског друштва Јован Цвијић (Велика језера Балканског полуострва, 

Геолошки атлас Македоније и Старе Србије (два издања)). Ауторке каталога атласа су 

каталогизирале 11 примерака на ћириличном писму, а њихови творци, осим Цвијића, 

јесу и Драгутин Дероко, Владислав Тителбах и Илија Ђорић који, током прве деценије 

20. века, „удешава” школски историјски атлас. Осим тога, запазиле су присуство 5 

издавача из Хрватске (C. Albrecht 2, St. Kugli 3 и државни заводи) као и једног из 

Словеније (Slovenski atlant, 1877) током описаног периода који се завршава 

присаједињењем Војводине Србији (1918). 

Атласи као документ времена у којем су створени, описују и потврђују 

присуство појединих народа на одређеном географском подручју, а историчарима 

представљају важан „путоказ” о кретању друштвених група током временских периодâ. 

Збирке „астрономских и географских карата” прате појединца и колективе од школских 

дана (школски атласи) до војних који регулишу правце кретања солдатеске у ратним 

околностима. Међутим, не мање важни су атласи биљака, животиња и небеских тела, 

који скрећу пажњу на одређене природне и друштвене појаве и феномене. Ипак, Атласи 

Библиотеке Матице српске: 1486‒1918. описани су као део Картографско-географског 

фонда БМС што је документовано каталошким јединицама (од Птоломеја до Коценовог 

атласа), уз визуелни приказ 23 примерка. 

Цео свет у неколико „свезака”! Такав се, барем, утисак, стиче на основу местâ 

издања ове драгоцене збирке атласа јер су обједињени сви, до краја 15. века познати 

континенти, државе и региони. Карл фон Шпрунер (Karl von Spruner, 1803‒1892) 

приказује Азију, Африку, Америку и Аустралију на 11 страна објашњења и 18 листова 

географских карата у издању Јустуса Пертеса (Јustus Perthes) из 1855. године, док су 

многи атласи представљени као „историјско-географски” јер је читаоцима важно 

пружити објашњења из прошлости простора који је предметно обрађен. Велики 

освајачи током историје (Александар Велики, Наполеон...) штампали су атласе да би 

доказали своје право на одређену територију, а Оливера Шербеџија и Марија Ваш 

представиле су „земљин шар” у више размера, боја и димензија. 

Атласи Библиотеке Матице српске: 1486‒1918. употпуњени су са осам 

регистара који су наведени иза каталошко-библиографског описа 183 јединице 

специфичне библиотечке грађе и извора, а претходе илустрацијама. Публикације које 

омогућавају „сналажење” у простору и времену, и то не само у оном у којем су 

објављене, карактеристичне су по Регистрима географских појмова и размера. Осим 

континената, земаља и некадашњих царстава (Хабзбуршка монархија „заступљена” са 

17 публикација), Регистар географских појмова помиње Дунав и Подунавље, град 

Клуж, Грчку и Русију. Размера је „спецификум” оваквих пројеката, а ауторке Атласа је 

дефинишу као „однос фактора умањености”3  географске карте у односу на стање на 

терену. У картографским издањима размера је исказана математичком ознаком 

                                                           
3 Шербеџија, Оливера и Ваш, Марија. Увод у: Атласи Библиотеке Матице српске: 1486‒1918. Нови Сад: 

Библиотека Матице српске, 2018, VII. 
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(1:600000), ауторке бележе издања атласа „без размере, више размера” као и „размеру 

дату размерником”. Листајући каталог Атласа читалац стиче одређена сазнања о 

историји појединог дела света (са нагласком на Европу) крећући се кроз године, 

деценије и векове европске и ваневропске историје. 

Научна сазнања и информације о времену и простору у којем живимо и стварамо 

налазе се и у збиркама укоричених географских карата којима је посвећен овај приказ. 

Приређивачи каталога Атласа у издању Библиотеке Матице српске, и овом приликом, 

проширили су своје стручне и научне потенцијале приказујући само део богатог фонда 

којим располаже БМС. 

Аутори текста су мишљења да атласи и поред масовне употребе нових 

технологија (гпс, гугл мапа) неће изгубити на актуелности, њихова културно-историјска 

вредност остаје трајна. 
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