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У Би бли о те ци гра да Бе о гра да је од 14-16. апри ла одр жан струч ни 
скуп „Пер спек ти ве раз во ја јав них би бли о те ка у Ср би ји“. Са зван је са 
иде јом да раз мо три мо гућ но сти стра те шког пла ни ра ња у до ма ћим 

јав ним би бли о те ка ма, Скуп ни је пре тен до вао на ма сов ност и до но ше ње 
ре ше ња, већ је био усме рен на иден ти фи ко ва ње основ них про бле ма, са-
гле да ва ње ак ту ел не по зи ци је јав них би бли о те ка у окру же њу и код нас, 
те на про фе си о нал ну раз ме ну ми шље ња. Ор га ни за ци о ни од бор у са ста-
ву: Гор да на Сто кић Си мон чић, Дра га на Ми лу но вић, Ја сми на Нин ков, Ве-
сна Вук сан и Пре драг Ђу кић, при се лек ци ји ра до ва, ода брао је упра во 
оне ко ји се од ли ку ју еле мен ти ма ви зи о нар ства, а про мо ви шу ћи ко му-
ни ка ци ју, са рад њу и ак тив ност као за јед нич ке вред но сти. Скуп је до био 
ме ђу на род ни ка рак тер јер су ме ђу из ла га чи ма би ли го сти из Хр ват ске 
и Сло ве ни је. Ме ђу при ја вље ним уче сни ци ма је би ло не ко ли ко стра них 
др жа вља на. То ком три да на тра ја ња Ску па укуп но је би ло при сут но 107 
при ја вље них уче сни ка.

Пр вог да на ску па пред ста вље но је шест 45-ми нут них из ла га ња:
Од ин сти ту ци о нал не до про јект не ло ги ке: стра те шки про јек ти у 

функ ци ји раз во ја но ве ор га ни за ци о не кул ту ре јав не би бли о
те ке
Ми ле на Дра ги ће вић-Ше шић, ре дов ни про фе сор, Уни вер зи тет умет-
но сти

Сло ве нач ке јав не би бли о те ке: где смо и ку да иде мо
Бре да Ка рун, ко ор ди на тор си сте ма ре ги о нал них би бли о те ка, На род-
на и уни вер зи тет ска књи жни ца Љу бља на

Па зи, књи жни ца!  би ти ви дљив у за јед ни ци уна точ ди оп три ја ма
Ве ре на Ти бљаш, ко ор ди на тор књи жнич них про гра ма и про је ка та, 
Град ска књи жни ца Ри је ка

Јав не би бли о те ке у Ср би ји у 2007. го ди ни
Вла ди мир Ше ку ла рац, на чел ник Оде ље ња за раз вој би бли о теч ког 
си сте ма – ма тич ног оде ље ња, На род на би бли о те ка Ср би је

Стра те ги ја раз во ја јав них би бли о те ка у Ср би ји
Ја сми на Нин ков, ди рек тор Би бли о те ке „Ми лу тин Бо јић“ Па ли лу ла, 
Бе о град

Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Књи жни це гра да За гре ба, Град ска би
бли о те ка у Пра гу у 2007. го ди ни  ста ње и усло ви ра да
Ка та ри на Ми хај ло вић, би бли о те кар-ка та ло ги за тор, Би бли о те ка гра-
да Бе о гра да
Дра га на Ми ха и ло вић, би бли о те кар, Би бли о те ка „Вук Ка ра џић“ Но ви 
Бе о град, Би бли о те ка гра да Бе о гра да
Ми ља на Ђу кић, би бли о те кар-ка та ло ги за тор, Би бли о те ка гра да Бе о-
гра да

Дру гог да на на про гра му је би ло осам 15-ми нут них из ла га ња при-
хва ће них ра до ва по де ље них у два бло ка пра ће них ди ску си јом. Сви ра-
до ви су у пот пу но сти би ли до ступ ни у елек трон ском об ли ку не ко ли ко 
не де ља пред одр жа ва ње Ску па:
Јав на би бли о те ка као ор га ни за ци ја ко ја учи

Гор да на Сто кић Си мон чић, до цент на Ка те дри за би бли о те кар ство и 
ин фор ма ти ку Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду

Тре ба ли нам ше шир за раз вр ста ва ње?
Ве сна Вук сан, шеф Од се ка за уна пре ђе ње би бли о теч ке де лат но сти, 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да

Ана ли за стра те гиј ске по зи ци је би бли о те ке јав ног ти па
Вла дан Ни ко лић, ру ко во ди лац Би бли о те ке „Ла за Ко стић“, Чу ка ри ца, 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да

Библиотека града Београда  између јаве и сна
Катарина Михајловић, библиотекар-каталогизатор, Библиотека 
града Београда
Драгана Михаиловић, библиотекар, Библиотека „Вук Караџић“ Нови 
Београд, Библиотека града Београда
Миљана Ђукић, библиотекар-каталогизатор, Библиотека града 
Београда

Развојни циљеви Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“: 
студија случаја
Драгана Сабовљев, директор Градске народне библиотеке „Жарко 
Зрењанин“, Зрењанин

Завичајни прасак
Миле Тасић, виши књижничар, Завичајно одељење, Градска 
библиотека Суботица

Перспективе развоја дечјих одељења
Бран ка Дра го са вац, би бли о те кар, Оде ље ње за рад са ко ри сни ци ма, 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да

Би бли о те ка гра да Бе о гра да : Оди се ја 2020 – Ко нач но од ре ди ште
Пре драг Ђу кић, по моћ ник ди рек то ра за би бли о теч ку де лат ност Би-
бли о те ке гра да Бе о гра да

Тре ћи блок до нео је че ти ри пре зен та ци је опре ме за би бли о те ке. Сви 
при сут ни су по ред про мо тив ног ма те ри ја ла мо гли и у ди рек то ном кон-

так ту са пред став ни ци ма да се упо зна ју са про из во ди ма фир ми ко је су 
би ле при ја те љи Ску па.

Ме ђу на род ни ги гант „3М“ је украт ко пред ста вио сво је по сло ва ње. 
По себ на па жња по све ће на је би бли о теч ким си сте ми ма за кон тро лу и за-
шти ту фон до ва. С об зи ром да „3М“ има пред став ни штво у Бе о гра ду ла ко 
је за кљу чи ти да по сто ји до бра ор јен ти са ност на срп ско тр жи ште. Си сте-
ми за би бли о те ке по ла ко, „на ма ла вра та“, ула зе у Ср би ју а пре ма ре чи ма 
љу ди из „3М“ у на ред ним го ди на ма оче ку је се зна чај ни ји про бој на до ма-
ћем тр жи шту (би бли о те ка) по мо де лу из дру гих зе ма ља у ре ги о ну ко је 
већ при ме њу ју ове тех но ло ги је у сва ко днев ном по сло ва њу.

Сло ва нач ко пред у зе ће „Гон за га“ из Но ве Го ри це при ка за ло је сво је 
ка па ци те те за из ра ду на мен ског мо би ли ја ра за опре ма ње би бли о те ка. 
Осим што су ви де ли мо де ран и ква ли те тан на ме штај за би бли о те ке по-
се ти о ци су мо гли да са зна ју на ко је на чи не је мо гу ће до ћи до сред ста ва 
за опре ма ње би бли о те ка. Ова сред ства мо гу би ти не по врат на (до на ци је 
вла де Ре пу бли ке Сло ве ни је) или кре ди ти Сло ве нач ке из во зне бан ке.

Мул ти тач тејбл (mul ti to uch ta ble) је про из вод ко ји је пред ста ви ла 
сло ве нач ка фир ма „La mo na“. Ово је сто са ин тер ак тив ном по вр ши ном на 
ко јој се мо же из вр ша ва ти не ко ли ко исто вре ме них мул ти ме ди јал них рад-
њи нпр. слу ша ње му зи ке, игра ње игри ца, гле да ње сли ка, ма па, са др жа ја 
на ин тер не ту и др. Ова кав про из вод би мо гао има ти ви ше стру ку при ме-
ну у на шим би бли о те ка ма од за ви чај них до де чи јих оде ље ња.

„The En glish Bo ok“ је био при су тан све вре ме тра ја ња ску па са сво јим 
штан дом у би бли о те ци где су сви по се ти о ци има ли при ли ке да се упо-
зна ју са ак тив но сти ма ове ку ће. По себ но се мо же ис та ћи њи хо ва из у зет-
на спрем ност на са рад њу са би бли о те ка ма и отво ре ност за за јед нич ке 
по ду хва те ка ко би што ве ћи број њи хо вих из да ња до шао до ко ри сни ка. 
На са мом кра ју по се ти о ци ма су пред ста вље не основ не ак тив но сти овог 
пред у зе ћа и упу ћен по зив на да љу са рад њу.

Тре ћи дан је био ре зер ви сан за по се ту објек ти ма у мре жи Би бли о те-
ке гра да Бе о гра да. По се ти о ци ко ји су ис ка за ли ин те ре со ва ње има ли су 
при ли ку да ви де Оде ље ње ста ре и рет ке књи ге и књи ге о Бе о гра ду – За-
ви ча но оде ље ње; Деч ја оде ље ња „Змај“ и „Не вен“ и оп штин ску би бли о-
те ку „Пе тар Ко чић“ на Вра ча ру.

За ни мљи во је ис та ћи да је ком плет на при пре ма, огла ша ва ње, при ја-
вљи ва ње и оба ве шта ва ње за ин те ре со ва них уче сни ка вр ше но елек трон-
ским пу тем пре ко сај та Би бли о те ке гра да Бе о гра да, бло га Од се ка за уна-
пре ђе ње би бли о теч ке де лат но сти и елек трон ском по штом.

Све пре зен та ци је и ра до ви у пу ном тек сту до ступ ни су пре ко бло га 
Од се ка за уна пре ђе ње би бли о теч ке де лат но сти Библи о те ке гра да Бе о-
гра да на адре си: http://in fobgb.blog spotcom. 

Додај библиотеку међу пријатеље!

Предавачи
Др Милена ДрагићевићШешић, редовни професор, Универзитет 
уметности, Београд

Бреда Карун, координатор система јавних библиотека, Народна и 
универзитетска књижница Љубљана

Верена Тибљаш, координатор књижничних програма и пројеката, 
Градска књижница Ријека

Владимир Шекуларац, начелник Одељења за развој библиотечког 
система – матичног одељења, Народна библиотека Србије

Јасмина Нинков, директор Библиотеке „Милутин Бојић“ Палилула, 
Београд

Катарина Михајловић, библиотекар-каталогизатор, Библиотека 
града Београда

Драгана Михаиловић, библиотекар, Библиотека града Београда, 
Библиотека „Вук Караџић“ Нови Београд

Миљана Ђукић, библиотекар-каталогизатор, Библиотека града 
Београда 

Др Гордана СтокићСимончић, доцент на Катедри за 
Библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду

Весна Вуксан, шеф Одсека за унапређење библиотечке делатности, 
Библиотека града Београда

Владан Николић, руководилац Библиотеке „Лаза Костић“ Чукарица, 
Београда

Мр Драгана Сабовљев, директор Градске народне библитеке 
„Жарко Зрењанин“, Зрењанин

Миле Тасић, виши књижничар, Завичајно одељење, Градска 
библиотека Суботица

Мр Бранка Драгосавац, библоитекар, Одељење за рад са 
корисницима, Библиотека града Београда

Предраг Ђукић, помоћник директора за библиотечку делатност 
Библиотеке града Београда



ПР ВИ БРОЈ „НOВИНА ЧИ ТА ЛИ ШТА БЕ О ГРАД СКОГ“ ИЗА ШАО ЈЕ 3. ЈА НУ А РА 1847.
Но ва се ри ја, V – 39-40 (2009), 1–32

Осни вач и из да вач Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Кнез Ми ха и ло ва 56.
За из да ва ча: Јасмина Нинков, ди рек тор. Глав ни и од го вор ни уред ник: Ста ни ша Не шић.  

Оператив ни уред ник: Предраг Радосављевић.
Уред ни штво: Бо ја на Сто ја но вић-Пан то вић, Небојша Ћосић, Славољуб Марковић, Во јин Ан чић, Мар јан Ма рин ко вић.

Ди зајн и пре лом: Зо ран Стан ко вић. Фо то гра фи ја: Жив ко Ни ко лић.  
Лек ту ра и ко рек ту ра: Та ња Јан ко вић. Ин тер нет из да ње: Дра ган Ка ра лић.

Штам па: Верзал д.о.о., Лоле Рибара 7, Железник-Београд
Адре са: Змај Јо ви на 1/II, Бе о град. Те ле фон: 2187–624, факс: 2024-033. Ин тер нет адре са: www.bgb.rs, e-mail: nbc@bgb.rs

Уред ни штво при ма сва ким рад ним да ном. Це на овог бро ја 300 ди на ра. Прет пла та за го ди ну да на 3000 ди на ра. За ино стран ство, 
 це на јед ног бро ја 5€, 7$, за го ди ну да на 50€, 70$. Прет пла ту сла ти на ра чун Би бли о те ке гра да Бе о гра да број 840–502668–86. 

 Прет пла ту из ино стран ства сла ти на де ви зни ра чун Би бли о те ке гра да Бе о гра да отво рен код На род не бан ке Ср би је,
Кра ља Пе тра 12 на де ви зни ра чун број 54110–978–628, са на зна ком „за Но ви не“. Ру ко пи си се не вра ћа ју.
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Од институционалне до пројектне логике:
стратешки пројекти у функцији нове 
организационе културе јавне библиотеке

Ми ле на Дра ги ће вић Ше шић, про фе сор Фа кул те та драм ских 
умет но сти, Уни вер зи те та умет но сти, го во ри ла је о тран зи-

ци о ним про це си ма у кул ту ри, раз ли чи тим мо де ли ма стра те шког 
пла ни ра ња и стра те шким про-
јек ти ма као де лу оп ште стра те-
ги је кул тур ног раз во ја.

На из у зет но пи так на чин је 
пред ста вље на це ло куп на про-
бле ма ти ка стра те шког пла ни-
ра ња у кул ту ри: од основ них 
стра те шких пи та ња ви зи је, ми-
си је, ци ља - шта же ли мо као ду-
го роч ни ефе кат, за што ра ди мо 
про је кат, ка ко га ак ту а ли зи ра-
мо и за ко ју свр ху, па до из бо-
ра стра те ги је и мар ке тин шког 
при сту па у скла ду са раз вој ном 
фи ло зо фи јом кул тур не уста но-
ве. Ор га ни за ци ја ко ја ства ра и 
от кри ва, ор га ни за ци ја ко ја де-
лу је, ор га ни за ци ја ко ја учи, ор-
га ни за ци ја ко ја кре и ра зна ње и 
ор га ни за ци ја ко ја ства ра трен-
до ве су са мо не ке од ти по ва 
ор га ни за ци ја чи ја је раз вој на 

фи ло зо фи ја раз ма тра на 
у овом из ла га њу.

Проф. др Др аг ић евић 
Ш ешић је кроз и нт ер еса-
нтан пр иступ (“К ако д ов-
ести п ор од ицу Сим псон 
у б ибл и от еку?”) и ст акла 
к ако по дру чје ку лт уре 
г уби си мб оли чко-кр е-
ати вно-л ег ит им ац и они 
к ара ктер, а д об ија пр-
оду кц и оно-усл ужно-п-
отр оша чки. 

Ра зв иј ање пр огра мско-о рг ан из ац и оне ко мп ет ити вне стр ат-
ег ије, стр ат ег ија п ост из ања кв ал ит ета, п ов ез ив ања, ја вног д ел ов-
ања, п ост из ања од рж ив ости се о дв ија кроз д иве рс иф ик ац ију пр-
огр ама и р есу рса, стр ат ег ију ха рм он из ац ије с пр оф ес и она лним 
ста нда рд има п осл ов ања, ор ије нт ац ију на с ара дњу, п оз иц и он ир-
ање у ја вн ости и ра звој пр еп озн атљ ив ости – ја вне в идљ ив ости, 
з атим стр ат ег ију л об ир ања и м ин има лне с ам о од рж ив ости. 

Ја вне б ибл и от еке у С рб ији се л ако пр он ал азе у ц ел оку пној 
ан ал изи к оју је проф. др Др аг ић евић Ш ешић пре дст ав ила, као 
се гмент ку лт уре к оји тек тр еба да д еф ин ише стр ат ег ију ра зв оја, 
ор ије нт ише се ка п ов ез ив ању и умр еж ав ању, п ов ећа в идљ ивост, 
д об ије п од ршку и ф ок ус ира се на пар тне рске ра зво јне пр оје кте у 
ја вном и ц иви лном се кт ору.

Из ла га ње је за о кру же но иде јом о мо гу ћим стра те шким про-
јек ти ма као де лу оп ште стра те ги је кул тур ног раз во ја (По ли ти ка 
се ћа ња и за бо ра ва, Пам ће ње гра да, Ко лек тив но се ћа ње, Ин тер
кул ту рал ност, Тран скул ту рал ност, Пре ко гра нич ност) и иде јом о 
про јек ти ма нео п ход ним Бе о гра ду: Ста ро сај ми ште као Ме мо ри
јал ни цен тар, Кул ту ра за де цу – деч ја кул ту ра и Про сто ри по пу
лар не кул ту ре.

Стари модел Транзициони модел Пожељни нови модел

Институционална 
логика

Организациона логика Пројектна логика

Институционално 
планирање

Стратешко планирање
Стратешко-пројектно 
планирање

Краткорочно 
планирање

Дугорочно циклично 
планирање

Дугорочно, флексибилно, 
проактивно

Начин 
институционалног 
понашања (нпр. 
зависност од 
јавних ауторитета 
и фондова)

Плуралитет стратегија 
хијерархијски дефинисаних

Неколико мултиваријантних 
стратегија (диверсификација 
фондова укрштена са 
диверсификацијом програма 
и метода)

Прецизно 
дефинисана 
секторска 
активност

Секторска активност 
доминантна форма, уз 
развој интер-секторског 
партнерства

Хоризонтална и вертикална 
секторска укрштања (јавно, 
приватно + цивилно x 
образовање, култура, 
здравство)

Осећање 
институционалне 
незаменљивости 
(неупитна – 
непромењива 
мисија)

Визија стабилног 
организационог развоја и 
успеха

Визија успеха само као успеха 
целог друштвеног система 
(допринос друштвено-
одговорном развоју)

Рутинско фин. 
пословање
Годишња 
финансијска 
контроач

Потпуна процедурална 
транспарентност 
(организациона, 
програмска, финансијска)

Модел одговорности за јавно 
добро, јавни интерес

Професионална 
знања и вештине 
гарантована 
дипломама

Висока експертиза и 
стручност доказани успехом 
организације и њеним 
развојем (награде...)

Професионализам се 
доказује деловањем у 
најпроблематичнијим 
подручјима

Учење као 
предуслов за 
заснивање 
професионалне 
каријере:

Формално

ОДРЖИВОСТ се не 
доводи у питање

Функционално учење, 
стицање вештина 
неопходних за стратешки и 
организациони развој

организовано ad hoc 
од стране агенција за 
развој или центара за 
професионалну едукацију, 
итд. 

ОДРЖИВОСТ кроз 
комерцијале програме.

Доживотно учење:
комплексно концептуално, 
а уско професионално 
рецентно знање, + вештине 
и способности за специфичне 
ситуације кризе и промена

формално и неформално
организовано кроз 
флексибилне мултиваријантне 
интерсекторске методе

ОДРЖИВОСТ
из промене вредности
из мисије и смисла
постојања саме организације 
– нових етичких постулата

Модели стратешког планирања
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Бреда Карун координатор система јавних билиотека
НУК Љубљана, Словенија

Словеначке јавне библиотеке: 
где смо и куда идемо

Бре да Ка рун, ко ор ди на тор си сте ма јав них би бли о те ка Сло ве-
ни је пред ста ви ла је ак ту ел ну си ту а ци ју у сво јој зем љи као и 
пла но ве за бу дућ ност. Сло ве ни ја је у европ ским окви ри ма 

ви со ко ран ги ра на у по гле ду ква ли те та би бли о теч ке услу ге. Гош-
ћа из Сло ве ни је је сво ју пре зен та ци ју за по че ла пред став љањем 
си стем ских до ку ме на та: За ко на о би бли о те кар ству (2001), За ко на 
о оба ве зном при мер ку, (2006), Пра вил ни ка о ре ги о нал ним би бли-
о те ка ма (2003), Пра вил ни ка о усло ви ма за обав љање би бли о теч-
ке де лат но сти као јав не служ бе (2003), Уред бе о основ ним услу га-
ма би бли о те ка (2003), Упу ти ма за из два јање и от пис би бли о теч ке 
гра ђе, (2002), Пра вил ни ка о спро во ђењу би бли о теч ких на кна да 
(2004), Стан дар да за јав не би бли о те ке (2005) - раз вој но усме ре них, 
до 2015 го ди не.

У Сло ве ни ји по сто ји ре ги стар свих би бли о те ка и њи хо вих 
огран ка. Та ко ђе про пи са ни су и ми ни мал ни усло ви, ко је мо ра ју 
ис пуња ва ти би бли о те ке, ко је из вр ша ва ју јав ну служ бу. Ме рење 
раз ви је но сти из во ди Цен тар за раз вој би бли о те ка сва ке 3 го ди не. 
Др жав на по ли ти ка до ве ла је до усва јања Ре зо лу ци је о на ци о нал-
ном про гра му Кул ту ра 2008-2011 у окви ру ко га су по став ље на три 
циља за јав не би бли о те ке:

1. циљ: Јав не би бли о те ке као сре диш ни цен три ин фор ма циј
ског друш тва у ло кал них за једни ца ма и сре диш та подр жа вања 
пи сме но сти

мера: обнављање библиотечких колекција1. 
мера : обнављање информационо-комуникационе 2. 
технологије за развој мрежних сервиса и информатичко 
образовање корисника 
мера : култура писмености3. 

2. циљ: Развој националне дигиталне библиотеке
3. циљ: Регионална повезаност јавних библиотека

мера : развој функција регионалности1. 
мера : информатичко повезивање у покрајинама 2. 

Фи нан си рање јав них би бли о те ка у Сло ве ни ји се од ви ја пре ко 
Ми ни стар ства за кул ту ру, где је за 2009 го ди ну за јав не би бли о те ке 
одво је но 4.360.000 EUR:

Набавка грађе (укључујући и мањине)/ 3.000.000 EUR►	
Рачунарска и комуникациона опрема (набавка опреме, ►	
образовање, дигитализација) / 480.000 EUR
Делатност регионалних библиотека / 878.000 EUR►	

Такође, део трошкова сноси и локалне власти и то за: 
одржавање простора, плате, набавку грађе и посебне пројекте.

Статистички подаци о пословању јавних библиотека у 
Словенији обједињују се преко портала: http://bibsist.nuk.uni-lj.si/

Занимљиви изводи из статистичких података су:
0,62 рачунарског радног места на 1000 становника,►	
4,14 књиге на становника (стандард прекорачен),►	
просечан обрт библиотечког фонда: 2,72,►	
1.375 запослених (1073 библиотекара), порастао број ►	
волонтера, 
32,73 сати образовања по запосленом,►	
1 библиотекар годишње изда на коришћење просечно ►	
29.251 јединицу грађе,
Трошак: 21,13 ЕУР по становнику,►	
чланство: 26% становника,►	
члан је посетио библиотеку 18,2 пута, ►	
становник 4,73 пута годишње,
члан је просечно позајмио 48,8 ►	
јединица грађе, становник 11 
јединица,
просечно 2 електронске трансакције ►	
годишње по члану: наручивање, 
резервисање, продужење 
(OPAC+bibliofon), књигомати,
просечно 67 приредби на локалну ►	
библиотеку, 39 посетилаца.

По сто ји 10 ре ги о нал них би бли о те ка у Сло ве ни ји чи је по себ не 
за дат ке фи нан си ра Ми ни стар ство за кул ту ру и то са 870.000 ЕУР у 
го ди ни 2009 (2 рад на ме ста, гра ђа, ди ги та ли за ци ја). Не ки од ва жни-
јих по сло ва су ве за ни за: ве ћи из бор би бли о теч ке гра ђе и ин фор ма-
ци ја, бес плат на ме ђу би бли о теч ка по зај ми ца уну тар ре ги ја, удаљен 
при ступ до елек трон ских из во ра за све ко ри сни ке би бли о те ка у 
ре ги ји (са ве то вање, ор га ни за ци ја обра зо вања, ко ор ди на ци ја за ви-
чај не де лат но сти, ди ги та ли за ци ја, усме рење от пи са не гра ђе).

Би бли о те ке у Сло ве ни ји за јед нич ким сна га ма ор га ни зу ју раз-
не про јек те од ко јих су по ем ну ти они зна чај ни ји:

Ди ги тал на би бли о те ка - Про јек те ди ги та ли за ци је фи нан си ра 
Ми ни стар ство за кул ту ру. Про јек ти ма се мо же при сту и ти пре ко 
два пор та ла:

dLib.si (ди ги тал на би бли о те ка Сло ве ни је), но си лац НУК, ►	
про шир ни про јек ти ди ги та ли за ци је: но ви не, ре ви је, збор-
ни ки, књи ге
КА МРА - ло кал на за ви чај на гра ђа: сит ни ти сак, раз глед ни-►	
це, фо то гра фи је, филм, кар те. Са рад ња са дру ги ми ма ло-
кал ни ми ма кул тур ни ма ин сти ту ци ја ма

По дрш ка до жи вот ном учењу – Би бли о те ке по ста ју сре диш та 
са мо стал ног учења, ин фо тач ке о мо гућ но сти обра зо вања, укљу-
че не су у про јек те, ко је во де ор га ни за ци је за обра зо вање од ра-
слих. Ин фор ма циј ска пи сме ност - те ча ји за раз ли чи те гру пе: ста-
ри ји, еми гран ти, де ца, не за по сле ни.

По дрш ка за пош ља вању – Би бли о те ке отва ра ју цен тре за про-
фе си о нал но са ве то вање и бер за ра да. По себ на па жња се по клања 
3. жи вот ном до бу. За нај ста ри је ко ри сни ке се ор га ни зу ју те ча ји, 
из ле ти, пре да вања, чи та лач ки клу бо ви, сту диј ски ци клу си...

Упо тре ба ин фор ма ци о них тех но ло ги ја у би бли о те ка ма се огле-
да у уво ђењу РФИД, над зо ра над јав ним ра чу на ри ма: ре зер ва ци је, 
огра ни че но вре ме упо тре бе, над зор из над си стем ских прин те ра 
(прет плат нич ки си сте ми), бе жи чном при сту пу до ин тер не та, про-
јек ти ма Ми ни стр ства за ви со ко школ ство, удаље ном при сту пу до 
елек тро нич ких из во ра,об је ди wа вењем wеб стра ни ца у пор та ле...

Од 1998. го ди не је уво ђењем кул тур ног то ла ра је за по чео по-
сту пак об но ве по сто је ћих и из град ње но вих би бли о теч ких згра да. 
Ово пи тање по ста је пре сти жно у »так ми чењу« оп шти на. Та ко се мо-
же ре ћи да би бли о теч ка згра да по ста је ста ту сни сим бол оп шти не. 
Ово је до ве ло до по ве ћања бро ја за по сле них са 860 (2000) на 1.375 
(2007), уво ђења но вих услу ге за ко ри сни ке, раз во ја ди ги тал не би-
бли о те ке, по ве ћање угле да би бли о те ка и би бли о те ка ра у друш тву, 

Сло ве ни ја уна пре ђење си сте ма јав них би бли о те ка упра во ви-
ди у ис ко риш ћа вање тех но ло ги је за боље услу ге, ди ги тал ној би-
бли о те ци, си сте ми ма за пре ва зи ла жење ру тин ских по сло ва: књи-

го ма ти, РФИД, над зор из над јав них ра-
чу на ра, прин те ра. Та ко ђе и у ства рању 
ин фра струк ту ре ко ја омо гу ћа ва управ-
љање ин фор ма ци о ним си сте мом са 
јед но га ме ста. Те жња је да би бли о те ка 
по ста не »тре ћи про стор« (не фор мал ни 
јав ни про стор ци вил ног друш тва, ср це 
ло кал не за јед ни це). Ула га ће се у раз вој 
ка дра а уме сто ква ли фи ка ци је тра жи-
ће се ком пе тен ци је и кре а тив ност.
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Пази, књижница! : бити видљив 
у заједници унаточ диоптријама

Увод
При ча о нео бич ној би бли о те ци у Ри је ци где за по сле ни, 

на о ру жа ни до бром во љом и го ми лом по зи тив не енер ги је, чи-
не да би бли о те ка бу де цен тар за јед ни це – та ко зва ни “ме е тинг по-
инт”.

Ве ре на Ти бљаш, ко ор ди на тор би бли о теч ких про гра ма и про-
је ка та из Град ске књи жни це у Ри је ци, пред ста ви ла је стра те шки 
при ступ раз во ју јав них би бли о те ка у Хр ват ској, са по себ ним освр-
том на би бли о те ку у ко јој и са ма ра ди. 

Пи ра ми дал на стра те ги ја раз во ја јав них би бли о те ка у осно ви 
об у хва та стра те ги ју раз во ја на на ци о нал ном ни воу, на ло кал ном 
ни воу, стра те ги ју раз во ја ку ће и стра те ги ју раз во ја про грам ских 
ак тив но сти. Ка да је реч о пи та њи ма ми си је, ви зи је, ци ље ва и вред-
но сти, би бли о те ка је пред ста вље на као ин фор ма циј ски и кул тур-
ни цен тар, по др шка обра зо ва њу / до жи вот ном уче њу, и цен тар 
ло кал не за јед ни це ко ји је до сту пан сви ма.

Кроз број не про грам ске ак тив но сти у би бли о те ци и ван ње, 
ри јеч ка би бли о те ка до при но си афир ма ци ји и бо љој ви дљи во сти 
би бли о те ка као јав них уста но ва у њи хо вим ло кал ним за јед ни ца-
ма, ка ко ме ђу гра ђа ни ма та ко и ме ђу ло кал ним струк ту ра ма вла-
сти, као и пре по зна тљи во сти уло ге јав них би бли о те ка на на ци о-
нал ном ни воу, у јав но сти, те ли ма вла сти и ме ди ји ма.

Они из ла зе из би бли о те ке у дру ге про сто ре у гра ду, у дру ге 
гра до ве, во зе се жу па ниј ским би бли о бу сом (ђир При мор ско-го-
ран ском жу па ни јом) и иду чак ван гра ни ца у Љу бља ну где го сту ју 
на стрип-ра ди о ни ци. 

Квалитетне акције и програми
Ме сец хр ват ске књи ге (15. 10. – 15. 11.) се обе ле жа ва у свим 

јав ним би бли о те ка ма у Хр ват ској за јед нич ком те мом ме се ца кроз 
бо га те про гра ме, ме диј ску па жњу и пред ста вља ње књи га.

Тра жи мо нај ста ри ју сли
ков ни цу у гра ду је про грам у 
ком по зна ти Ри је ча ни пред ста-
вља ју књи гу свог де тињ ства 
(“Уба ци по зна те, дај им да оми-
ри шу књи гу...”).

Чи тај мо rock! Мом ци и де-
вој ке, мо ти ви са ни сво јим би-
бли о те ка ри ма, до ка зу ју да мла-
дост мо же сва шта, па и сти хо ве 

роцк бен до ва пред ста ви ти као по е зи ју.
Ја имам сво ју књи жни цу, а ти? је сло ган ко јим је Град ска 

књи жни ца про сла ви ла Дан хр ват ских на род них књи жни ца 2006. 
Овај сло ган су на ро зим ма ји ца ма но си ли број ни во лон те ри, из во-
ђа чи и са рад ни ци Књи жни це.

Из књи жни це на ули це!, Не дјељ-
но ју тро у књи жни ци, Пи џа ма при ча 
/ Из пи џа ме у при чу су са мо још не ки 
од про гра ма ко ји чи не ову би бли о те-
ку ди на мич ном и бо га том, а ко ри сни-
ке не стр пљи вим да по но во до ђу..

Млади за младе 
Ак ту ел на те ма у ве ли ком бро ју јав них би бли о те ка уоп ште су 

про стор и услу ге за ти неј џе ре. Град ска књи жни ца у Ри је ци има чи-
ме да се по хва ли: ре а ли за тор је пр вог про јек та би бли о теч ког ра да 
са мла ди ма у Хр ват ској – спон та но, при род но, (не)на мет ну то. Циљ 
про јек та је про мо ви са ње чи та ња и со ци ја ли за ци је мла дих, об у ча-
ва њем мла дих да би они би ли бу ду ћи тре не ри.

Про је кат је до био до бар од јек на ни воу Хр ват ске, а и ши ре, јер 
је ино ва ти ван и на је дин ствен на чин укљу чу је де цу и мла де - не 
са мо у ак тив но сти чи та ња не го и у во лон тер ски рад, тим ски рад и 
жи вот дру штве не за јед ни це где де ца и мла ди уче да бу ду ак тив ни 
у ци вил ном дру штву. За по чет је 1998. го ди не и још увек успе шно 
тра је, а 2003. је но ми но ван за АЛ МА на гра ду. Не ке од ра ди о ни ца 
ко је се од ви ја ју кон ти ну и ра но су:

Book cafe Мо љац, o	 ти неј џер ски чи та тељ ски клуб,

Ла бо ра то риј o	
фан та сти ке, ра ди о ни ца 
кре а тив ног пи са ња,

Ани ме клуб, o	
за све ко ји се „па ле“ на 
Ја пан и ње го ве фил мо ве, 
стри по ве (и оста ло).

Стри па о ни ца, o	
утор ком и пет ком од 14 на да ље. Утор ком де жу ра ју Ју рај, 
Ко ри на, Ка рин и До ра (сви – 15 год.), за све са вје те око по-
те за олов ком по па пи ру. До ту ша још ни су сти гли. Пет ком 
не де жу ра ни тко, дру штво се спон та но оку пља и црт ка. 
(Стри бор)

“Центар” без централне библиотеке?
Град ска књи жни ца у Ри је ци се већ ду го на ла зи у ста ром про-

сто ру, иако је ве ћи на ко ра ка за из град њу но ве згра де би бли о те ке 
ура ђе на. Вре мен ски оквир из град ње но ве згра де би бли о те ке у Ри-
је ци украт ко из гле да ова ко:

де цем бар 2001. го ди не По гла вар ство иза бра ло По вје рен-o	
ство о про на ла жењу од го ва ра ју ће ло ка ци је за ГКР.
ју ли 2002. Од лу ка о ло ка ци ји: из град ња но ве згра де ГКРo	
април 2008. из ра ђен глав ни про јектo	
сеп тем бар 2008. у то ку из-o	
ра да из во ђач ког про јек та
април 2009. ..?o	

У циљу кон стант не сен зи би-
ли за ци је јав но сти и вла сти о нео-
п ход но сти и ко ри сно сти про јек та 
из град ње но ве згра де би бли о те ке 
ко ри сте се број не ме ре:

Но во го диш ње че стит ке с o	
по ру ком,

Ле ци у пред из бор но вре ме – o	
деље ни гра ђа ни ма по ули ца ма,

Из лож ба у Књи жни ци – су о чи мо o	
се са сли ком у огле да лу,

Згра да Књи жни це об ле пље на o	
про мо тив ним пла ка ти ма,

Про мо тив ни ма те ри ја ли се o	
шаљу на адре се град ских се кре та ра 

и на адре се ин сти ту ци ја ци вил ног друш тва и јав них уста-
но ва,
Brain smor mingo	  на те му кон цеп ци је и фи ло зо фи је но ве 
Књи жни це, екс пер ти из Сло ве ни је и Хр ват ске с књи жни-
ча ри ма из ГКР.

Ово је сва ка ко да ло до вољно вре ме на за осмиш ља вање кон-
цеп та но ве би бли о те ке - од пла ни рања до ева лу ци је.

Партнери у заједници
За хваљу ју ћи, из ме ђу оста лог, по дрш ци ло кал не за јед ни це 

(дру ге кул тур не / обра зов не уста но ве, друш тва и по је дин ци), Ри је-
ча ни има ју при ли ку да сва ко днев но ужи ва ју у би бли о те ци:

спон зо ри – би ра ни (би о ско пи, по зо риш та,o	  клу бо ви за 
мла де, из да вач ке ку ће, ту ри стич ке аген ци је),
ме ди ји – обо стра на ко му ни ка ци ја: ре дов на ме се чна јав-o	
љања / про грам (Хр ват ски ра дио 2. про грам – Џеп но 
из дање, Но ви лист), по је ди на чна оба веш тења / на ја ве – 
члан ци, сни мања, го сто вања,
огла ша вање – пла ка ти, по зив ни це, фла је риo	 , бро шу ре, ле-
ци – у би бли о те ци и из ван ње.

Тимски рад
„Сарадњом, а не такмичењем – до резултата.“
Лан ча ни ен ту зи ја зам, укљу чи вање ко ри сни ка во лон те ра, кон-

ти ну и тет ра да, спрем ност на стал но мењање и гра нање из по сто-
је ћих про гра ма у но ве су са мо не ке од од ли ка из ван ред ног ти ма 
ко ји во ди Град ску књи жни цу. Не пре да ју ћи се кук ња ва ма (“не ма-
мо про стор”, “не ма мо љу де”, “не ма мо сред ства”, “не ма мо... до бре 
воље?”), би бли о те ка ри чи не ри јеч ку би бли о те ку пра вим цен тром 
за јед ни це, и то баш она ко ка ко за јед ни ца же ли. 

http://www.gkri.hr
http://www.laboratorij-fantastike.com/



Јасмина Нинков

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЈАВНИХ 
БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ
Политика за приступ знању 
и култури

Пре зен та ци ја Ја сми не Нин ков би ла је усме ре на на мо гу ћу стра-
те ги ју раз во ја јав них би бли о те ка у Ср би ји. Све по чи ње од Ви зи је.

Визија 
Јав не би бли о те ке у Ср би ји, као те мељ кул ту ре, по ве за не у једну 
је дин стве ну мре жу, пот пу но компју те ри зо ва не и оспо со бље не 
да пру же књигу и ин фор ма ци ју сва ком гра ђа ни ну Ср би је ма где 
се он на ла зио тре ба да бу ду ви тал не уста но ве ко је ис пу ња ва ју 
зах те ве ак ци о ног пла на еЕвро пе. Тре ба обез бе ди ти фи нан си
ра ње и по др шку на на ци о нал ном и ло кал ном ни воу ко је ће осна
жи ти уло гу јав них би бли о те ка у обла сти ци вил ног дру штва, 
пер ма нент ног уса вр ша ва ња, еко ном ског и дру штве ног раз во ја и 
кул тур не ра зно ли ко сти пре ма при о ри те ти ма европ ског ма ни
фе ста о јав ним би бли о те ка ма.

Дат кра так при каз аку тел ног ста ња и ор га ни за ци је јав них Би-
бли о те ка у Ср би ји где је за кљу че но да од 155 јав них би бли-
о те ка у Ср би ји са око 400 огра на ка, не ке су у 19.ве ку, ве ћи на 

у 20. а са мо не ке у 21. ве ку. Са мо 5% ста нов ни штва су ко ри сни ци 
би бли о те ка, што је африч ки про сек. У по след њих 15 го ди на ни су 
на ба вља не књи ге и пе ри о ди ка, би бли о те ке су за ста ре ле, без ин-
тер не та, ком пју те ра, не са вре ме не и у сва ком сми слу са мо ма га ци-
ни за ста ре лих књи га. На кон 2000. го ди не си ту а ци ја се уне ко ли ко 
про ме ни ла, пре све га у Бе о гра ду а он да и у не ким ве ћим гра до ви-
ма Ср би је. 

Изнети су битни аспекти стратегије: 
позиција културе уопште у Србији,►	
закони,►	
стратегија развоја,►	

Владимир Шекуларац
Народна библиотеке Србије

Јавне библиотеке у Србији у 2007. години

Пре зен та ци ја „Јав не би бли о те ке у Ср би ји у 2007. го ди ни“ Вла-
ди ми ра Ше ки лар ца има ла је за циљ да пре ци зно при ка же 

ак ту ел но ста ње у си сте му јав них би бли о те ка Ср би је. Као ре зул-
тат ви ше го ди шњег пра ће ња ста ња на овом по љу На род на би-
бли о те ка Ср би је рас по ла же свим ре ле вант ним по да ци ма ко ји 
су у да љем то ку пре зен та ци је де таљ но об ја шње ни. 

Ше ку ла рац је за сва ки 
сег мент дао и упо ре ђе ње 
са Смер ни ца ма за јав не 
би бли о те ке ИФЛА. По ла зи 
од пи та ња: Да ли су јав не 
би бли о те ке Ср би је жи
вот на сна га обра зо ва ња, 
кул ту ре и ин фор ми са ња? 
ка ко је то на ве де но у IFLA/
UNE SCO Ма ни фе сту за јав-
не би бли о те ке.

Ана ли за по сег мен ти ма би бли о теч ке де лат но сти у Ср би ји је 
да та сле де ћим ре дом:

Правни пописи•	
Мрежа•	
Услови: простор•	
Ресурси: особље•	
Ресурси: колекције књига•	
Корисници•	
Коришћење•	
Набавка књига•	
Аутоматизација•	
Матичне функције•	

Пот кре пљу ју ћи сва ки сег мент ста ти стич ким по да ци ма и 
ана ли зом као и по ре ђе њем са до ма ћим и ме ђу на род ним стан-
дар ди ма и смер ни ца ма за кљу че но је да је дан од основ них про-
бле ма ле жи у из ра зи тој не сра змер но сти сте пе на раз во ја мре же 
јав них би бли о те ка у Ср би ји. У не ким сег ме ти ма она се кре ће и 
у од но су 10:1. Ова ква си ту а ци ја знат но оте жа ва јед ни стве ну по-
ли ти ку и са рад њу ме ђу ин сти ти ту ци ја ма. Ја сан је став да по сто-
је ћи ре сур си не мо гу да за до во ље ак ту ел не по тре бе у обла сти 
пру жа ња би бли теч ких услу га гра ђа ни ма и да тре ба ра ди ти на 
по бољ ша њу усло ва ра да у свим сег мен ти ма би бли о теч ке де лат-
но сти у Ср би ји. 
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финансирање,►	
кадрови, односно образовање,►	
менаџмент,►	
нове технологије,►	
ауторска права,►	
интелектуалне слободе,►	
порески систем и►	
међународна сарадња.►	

Од ак ту ел них про бле ма по себ на па жња је по све ће на ста рим, 
ру и ни ра ним и не а де кват ним згра да ма би бли о те ка и огра на ка ко-
је се по ми њу и у сту ди је ра ђе ној за Са вет Евро пе о би бли теч ким 
згра да ма, 2004.

Та ко ђе по ме ну та је и не до вољ на и не а де кват на на бав ка књи-
га и дру ге гра ђе ; бед но фи на си ра ње, нај че шће са мо за пла те и 
оскуд ну на бав ку, без про грам ских и раз вој них сред ста ва ; ка дро-
ви (са мо 1400 би бли о те ка ра) не а де кват ног обра зо ва ња и тре нин-
га (ми сли се на ис ку ше ња ко је је до нео раз вој но вих тех но ло ги ја) 
; по гре шно али ве о ма увре же но ста но ви ште, на ро чи то код оних 
ко ји од лу чу ју о фи нан си ра њу, да је би бли о те ка ме сто са мо за по-
зајм љи ва ње књи га ; не по сто ја ње це ло ви тог ин фор ма ци о ног си-
сте ма ; не по сто ја ње ин тер не та, у сми слу сло бод ног при сту па ко-
ри сни ка ; ме наџ мент се ре гру ту је по по ли тич кој а не по струч ној 
осно ви, би бли о те ке су иде ал но ме сто не са мо за сме шта ње књи га 
већ и љу ди ; не по сто ја ње ак тив не ме ђу на род не са рад ње, оста ја-
ње на ре пу про фе си о нал них до га ђа ја, што се од ра жа ва и на рад у 
це ли ни.

Европ ска стра те ги ја срп ских јав них би бли о те ка за сни ва се на 
Ма ни фе сту из Оеира са и Пул ма но вом днев ном ред за е-Евро пу. 
Пред став ни ци свих зе ма ља Евро пе са гла сни су да је нео п ход но 
обез бе ди ти фи нан си ра ње и по др шку на на ци о нал ном и ло кал ном 
ни воу:

да се осна жи уло га јав них би бли о те ка као ви тал них уста но ва ►	
ко је ис пу ња ва ју зах те ве ак ци о ног пла на E-Eвропе, та ко што ће 
се убр за ти њи хов раз вој као при ступ них цен та ра ди ги тал ним 
из во ри ма;
да се за до во ље же ље свих гра ђа на ин фор ма ци о ног дру штва ►	
пу тем мо дер ни зо ва них услу га јав них би бли о те ка, та ко што би 
се сти му ли са ло пре у зи ма ње по ли ти ке и прак се про мо ви са-
них од стра не ПУЛ МАН про јек та.

Ка ко би по сти гле ове ци ље ве, јав не би бли о те ке мо ра ју:
да по ну де но ве сер ви се, уво де ћи ди ги тал не тех но ло ги је, ко је ►	
ће чи та о це ста ви ти у по зи ци ју да оства ре сво је лич не ам би ци-
је у све ту ко ји се бр зо ме ња и ко је ће до при не ти дру штве ној 
ко хе зи ји и успе шној европ ској еко но ми ји ба зи ра ној на зна њу;
да вид но по бољ ша ју при ступ гра ђа на у ко ри шће њу услу га јав-►	
них би бли о те ка, на ро чи то оних гра ђа на ко ји су у ри зи ку со-

ци јал не или ди ги тал не мар ги на ли за ци је 
на до гра ђу ју ћи се на ко ри снич ке ба зе од 
пре ко 150 ми ли о на ре ги стро ва них чла но-
ва јав них би бли о те ка у 36 зе ма ља ПУЛ МАН 
мре же.

Стра те ги ја раз во ја јав них би бли о те-
ка у Ср би ји до 2015. го ди не уса гла ше на са 
европ ском стра те ги јом под ра зу ме ва да 
Јав не би бли о те ке у Ср би ји:

по ста ну ме ста за ви чај ног пам ће-►	
ња, по др шка ло кал ног ду ха и оби ча ја, кре-
а то ри кул тур не мо бил но сти и раз ли чи то-
сти, ме ста кул тур ног и со ци јал ног су сре та, 
про мо те ри мул ти кул ту ра ли зма; 

бу ду по пу ње не спо соб ним би-►	
бли о те ка ри ма за упра вља ње ин фор ма ци-
ја ма

по ста је ви тал но гра ђан ско уме-►	
ће и ва жан по ма гач у обра зо ва њу и уче њу 

бу ду ор га ни за циј ски су отво ре не ►	
за све, све уз ра сте, со ци јал не гру пе и ти ме 
осна жу ју де мо кра ти ју

у тран зи ци о ним про ме на ма и ►	
те шком со ци јал ном ста њу бу ду ме ста за 

го то во бес плат но ко ри шће ње гра ђе, књи га, ча со пи са и вр ло 
че сто је ди на уста но ва кул ту ре у оп шти ни
моћ на ин фор ма ци о на и кул тур на мре жа, ма да не ис ко ри-►	
шћена
под сти чу пи сме ност, чи та ње, ра де са ко ри сни ма, ор га ни зу ју ►	
ви ше кул тур них ак тив но сти не го би ло ко ји дру ги цен тар и на 
го ди шњем ни воу има ју ви ше по се та не ко ло кал ни фуд бал ски 
клуб
ра де са де цом►	
бу ду ла ко до ступ не ►	

Да би се ово по сти гло Ја сми на Нин ков пред ла же сле де ће 
ме ре:

По сто је ћи За кон о би бли о теч кој де лат но сти са мо оса вре-1. 
ме ни ти од ред ба ма о ин те лек ту ал ним сло бо да ма, аутор-
ском пра ву..итд. за др жа ти све ви тал не од ред бе, на ро чи то 
тзв. ма тич ност. 
По сто је ћи си стем фи на си ра ња по ја ча ти ула га њем Ми ни-2. 
стар ства за кул ту ру у раз вој не функ ци је ма тич них би бли-
о те ка и от куп гра ђе за све би бли о те ке у Ср би ји. 
Од мах обез бе ди ти при ступ јав них би бли о те ка Ака дем ској 3. 
мре жи јер и оне че сто мно го ви ше не го фа кул тет ске би-
бли о те ке уче ству ју у обра зо ва њу. 
Ула га ти у објек те и тех нич ку опре мље ност би бли о те ка, 4. 
др жа ва мо ра ди рект но да ин тер ве ни ше пре ко Ми ни стар-
ства кул ту ре и да пра ти рад јав них би бли о те ка.
Ми ни стар ство кул ту ре тре ба да во ди ак тив ну ка дров ску 5. 
по ли ти ку, и пу тем јав них кон кур са и да под сти че ме ђу на-
род ну са рад њу, да фи нан си ра члан ство Асо ци ја ци ја и би-
бли о те ка у ИФЛИ ,Ебли ди, раз ви ја кул ту ру чи та ња, са ра ђу-
је са дру гим ми ни стар стви ма у зе мљи и Евро пи. 
Тех нич ка опре мље ност, ком пју те ри, ин тер нет, мре же, ин-6. 
фор ма ци о ни си сте ми, сло бо дан при ступ ин тер не ту су ап-
со лут ни при о ри тет.
Ди ги та ли за ци ја кул тур не ба шти не је не што што ни смо ни 7. 
по че ли, од ре ди ли при о ри те те, стра те ги ју, ко и шта ди ги-
та ли зу је. 
Ло кал не вла де мо ра ју у би бли о те ка ма да ви де стра те шке 8. 
уста но ве за сво је гра ђа не. 
Циљ је по сти ћи стан дар де у на бав ци, (7500 књи га, обрт 9. 
бар 2 књи ге по ко ри сни ку), стан дар де за про стор и бар 
број од 10% ста нов ни штва ко ји ре дов но ко ри сте би бли о-
те ке, сло бо дан при ступ ин тер не ту.
Ми ни стар ство кул ту ре мо ра кроз офан зив ни на ступ, бес-10. 
плат но јав но огла ша ва ње (ко је ни ко не ко ри сти) да под-
сти че кул ту ру чи та ња, ко ри шће ња би бли о те ка, про то ка 
ин фор ма ци ја и зна ња.
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Библиотека града Београда, 
Књижнице града Загреба, Градска 
библиотека у Прагу у 2007. години 
- стање и услови рада

На ску пу Пер спек ти ве раз во ја јав них би бли о те ка у Ср би ји 
у апри лу 2009. го ди не у ор га ни за ци ји Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да пре зен то ван је рад Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 

Књи жни це гра да Загре ба, Град ска би бли о те ка у Прагу у 2007. го ди
ни – ста ње и усло ви рада. Циљ тог ра да је упо ре ђи ва ње по слов-
них ре зул та та Би бли о те ке гра да Бе о гра да у од но су на би бли о те ке 
слич ног ти па из окру же ња. Из a бране су Књи жни це гра да За гре ба 
и Град ска би бли о те ка у Пра гу с об зи ром да су се све три би бли о те-
ке раз ви ја ле у слич ном дру штве но-по ли тич ком уре ђе њу, про шле 
и про ла зе кроз про цес тран зи ци је a по врх све га има ју вр ло слич-
ну ор га ни за ци о ну струк ту ру.

Простор и организација

Би бли о те ка гра да Бе о гра да је нај ве ћа јав на би бли о те ка у Ср-
би ји и са ста вље на је од мре же би бли о те ка: Цен трал на згра да, 3 
оде ље ња – пе ри о ди ка, за ви чај но и де чи је, три на ест оп штин ских 
би бли о те ка са пе де сет шест огра на ка и че ти ри де чи ја оде ље ња.

Књи жни ца гра да За гре ба са ста вље на је од: Град ске књи жни це 
и Књи жни це Бо жи дар Аџи ја као цен трал них би бли о те ка, ко је за-
јед но са два на ест под руч них, два де сет и се дам огра на ка, че ти ри 
де чи је би бли о те ке и два би бли о бу са чи не нај ра зви је ни ју и нај ве-
ћу мре жу јав них би ли о те ка у Хр ват ској. У Књи жни цу је упи са но 
293.456 ко ри сни ка, с тим што се је дан члан ре ги стру је у сва кој би-
бли о те ци у си сте му.

Град ску би бли о те ку у Пра гу чи ни: Цен трал на би бли о те ка, 43 
огран ка и 3 би бли о бу са. На ро чи ту па жњу тре ба обра ти ти на по да-
так о про цен ту упи са ног ста нов ни штва (16%).

Ни је дан про стор у мре жи БГБ-а ни је до сту пан осо ба ма са ин-
ва ли ди те том. Ма ли по мак на пра вљен је по ста вља њем аудио-ар-
хи ва на сајт Би бли о те ке ко јим је омо гу ће но пра ће ње про гра ма 
осо ба ма ко је ни су у мо гућ но сти да при су ству ју.

За гре бач ка би бли о те ка и Град ска би бли о те ка у Пра гу у ве ћи-
ни сво јих про сто ра пру жа ју мо гућ ност осо ба ма са ин ва ли ди те том 
да до ђу, ко ри сте њи хо ве фон до ве и при су ству ју про гра ми ма. Му-
зич ко оде ље ње Град ске књи жни це у За гре бу ор га ни зу је ме сеч не 
ци клу се кон це ра та и мул ти ме ди јал не ра ди о ни це за сле пе и сла-
бо ви де осо бе. На ро чи та па жња по све ће на је ин те гра ци ји и по-
бољ ша њу ква ли те та жи во та ста ри је по пу ла ци је ко ја се ре а ли зу је 
кроз про је кат 65 плус где су ста ри је осо бе ко ри сни ци и ства ра о ци 
про гра ма.

Табела 1

мрежа 
Библиотека града 

Београда 
Књижнице града 

Загреба 
Градска библиотека 

у Прагу 

површина 12.951 m² 16.805 m² 20.713 m² 
број локација 74 42 44 
просечна 
површина 
објекта 

175 m² 400 m² 470 m² 

број чланова 116.824 293.456 194.507 

фонд 1.794.314 2.232.573 2.272.328 
библиобус - 2 3 
обрт 0,96 2,2 3 

Табела 2 

централне 
зграде 

Библиотека града 
Београда 

Градска књижница 
у Загребу 

Централна 
библиотека у Прагу 

површина 3.442 m² 2.160 m² 5.192 m² 

фонд 468.830 451.720 650.000 
корисници 22.452 41.175 59.000 

обрт 1 1 3.2 

Кадар

Би бли о те ка гра да Бе о гра да има 305 за по сле них од ко јих је 110 
са фа кул тет ском ди пло мом, 110 са сред њом струч ном спре мом и 
16 са виш oм струч ном спре мом.

У Књи жни ци гра да За гре ба (553 за по сле них) по ло ви ну за по-
сле них чи не они са ви со ком струч ном спре мом, док са мо 25 % ра-
ди са сред њом струч ном спре мом. Упа дљи во је ве ли ка раз ли ка 
у бро ју за по сле них у За гре бу, ако се има у ви ду ве ли чи на мре же. 
Књи жни ца гра да За гре ба има ге не рал ног ди рек то ра ко ји има не-
ко ли ко по моћ ни ка: за ин фор ма ти за ци ју, за раз вој стру ке, ко ри-
сни ке и про гра ме. Сва ка би бли о те ка у си сте му има свог ру ко во ди-
о ца. На ру ко во де ћим ме сти ма су углав ном про фе со ри и ма ги стри 
ко ји ак тив но уче ству ју у ра ду Хр ват ског књи жни чар ског дру штва 
и оста лим стру ков ним ор га ни за ци ја ма.

Су про тан при мер у од но су на прет ход не две би бли о те ке је 
Град ска би бли о те ка у Пра гу (468 за по сле них) ко ја има 66% за по-
сле них са сред њом струч ном спре мом.

Финансирање и улагање

Осни вач и фи нан си јер град ских би бли о те ка је скуп шти на гра-
да. Бу џет ко ји се из два ја за јед ну би бли о те ку ко ри сти се за за ку-
пе обје ка та, ма те ри јал не тро шко ве, на бав ку би бли о теч ке гра ђе, а 
нај ве ћи део бу џе та од ла зи на пла те и до при но се за за по сле не.

Табела 3

мрежа 
Библиотека 

града Београда 
Књижнице 

града Загреба 
Градска библиотека 

у Прагу 

Скупштина града 3.900.000 € 12.635.000 € 7.800.000 € 

Министарство културе 24.000 € 337.000 € - 

остали приходи 40.000 € 185.000 € - 

сопствени приходи 307.000 € 995.000 € 850.000 € 

градске општине - - 26.500 € 
субвенције од стране 
државе 

- - 17.500 € 

ЕУ донације - - 97.000 € 

укупан буџет 4.271.000 € 14.152.000 € 8.800.000 € 

Усавршавање

За запослене у Библиотеци града Београда током 2007. године 
није организовано стручно усавршавање запослених, осим обуке 
за рад у БИСИС-у. У мрежи БГБ-а постоји потреба за редовним 
стручним састанцима на свим нивоима, а нарочито колега који 
раде на истим пословима, али на различитим локацијама. Ипак, 
запослeни у БГБ-у учествују на многим скуповима у земљи и 
иностранству са успехом.

Књижнице града Загреба спроводе стално стручно 
усавршавање својих запослених кроз различите видове обука, 
састанака, стручних скупова, размена, учешћа на међународним 
и домаћим конференцијама, страним и домаћим струковним 
организацијама. Нарочито је важно скренути пажњу на сарадњу 
са Националном и свеучилишном библиотеком, Катедром 
за библиотекарство и Хрватским књижничарским друштвом 
у формирању Центра за стално стручно усавршавање где 
запослени у КГЗ-у учествују и као предавачи и као полазници. Да 
би библиотечка заједница напредовала неопходна је сарадња 
на свим нивоима и колеге у Хрватској то веома лепо развијају 
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и користе. Запослени у Књижницама града Загреба активно 
учествују у раду ИФЛИ-них тела, Хрватском књижничарском 
друштву и другим струковним организацијама.

Велика пажња у Градској библиотеци у Прагу посвећена 
је стручном усавршавању и оспособљавању свих запослених 
кроз разне врсте обука, учење страних језика и посетама 
библиотекама у свету. Нарочито је интересантан податак да су 
запослени упознати са стратегијом развоја Библиотеке, као и 
вебсајтом Библиотеке.

Библиотека данас је синоним за напредак, флексибилност, 
модернизацију, отвореност, доступност у сваком смислу. 
Садашњи услови у којима БГБ обавља библиотечку делатност у 
великој мери не одговарају стандардима. ни потребама новог 
доба. Просечна површина објеката знатно је мања у односу на 
прописане стандарде, број и структура запослених такође не 
одговара и не задовољава све комплексније захтеве и потребе 
струке и корисника.

Интеграција Библиотеке града Београда и 13 општинских 
библиотека извршена је 1989. године. Оно што највише недостаје 
је сарадња међу библиотекама у организовању и реализацији 
истих или сличних програма и послова. У фондовима се налазе 
углавном монографске публикације, а већина библиотека има 
обрт мањи од 1. Започет је процес аутоматизације централних 
општинских библиотека. Простори у мрежи БГБ-а нису 
прилагoђени особама са инвалидитетом, а не користи се прилика 
када се објекти реновирају или адаптирају да се ситуација 
промени. Библиотека би у сарадњи са локалном заједницом 
морала озбиљно да се ангажује у решавању ових проблема 
прављењем стратешког плана у који би требало укључити 
стручњаке који се баве овом тематиком, као и разна удружења 
која окупљају особе са инвалидитетом и заједно са њима наћи 
најбоља решења.

Да би БГБ била водећа јавна библиотека неопходно би било 
да оснивач и заједница увиде њен значај за целокупан развој 
друштва. То се односи на наменску изградњу објеката који би 
задовољили све библиотечке стандарде. У складу са величином 
и потребама мреже требало би прилагодити број и структуру 
запослених, који би имали обавезу континуираног усавршавања. 
Библиотека града Београда би требало да за многе пројекте 
који се не реализују због недостатка новца обезбеди средства 
путем донација, уз помоћ стратешких партнера, увођењем 
нових услуга и тако даље. Такође, треба да у своје фондове 
укључи све врсте библиотечке грађе, да их учини актуелним, 
као и да у свом пословању прати све новине, да га модернизује и 
прилагоди потребама грађана, без обзира на пол, верску, расну 
и националну припадност.
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Др Гордана Стокић Симончић
Катедра за библиотекарство и информатику
Филолошког факултета у Београду

ЈАВ НА БИ БЛИ О ТЕ КА КАО 
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА КО ЈА УЧИ

Са же так
Ге не рал но стра те гиј ско опре де ље ње јав них би бли о те ка мо ра по ста-
ти при хва та ње кон цеп та ор га ни за ци је ко ја учи. У кон тек сту ам би ци-
о зних про ме на у до ме ну еко но ми је, кул ту ре, де мо гра фи је и по ли ти-
ке, јав не би бли о те ке мо ра ју би ти у стал ном ин тер ак тив ном од но су 
са окру же њем, а исто вре ме но обез бе ђи ва ти за по сле ни ма шан се за 
до жи вот но уче ње, по ве зи ва ти њи хо ве лич не ци ље ве са ци ље ви ма 
би бли о те ке, омо гу ћа ва ти им уче шће у до но ше њу од лу ка, пре у зи ма-
ње ри зи ка, пот пу ну ко му ни ка ци ју, кри тич ко ми шље ње... Де лу ју ћи у 
два прав ца, оном ко ји се ба ви ко ри сни ци ма, ква ли те том, ефи ка сно-
шћу и оном ко ји се ба ви кул ту ром би бли о те ке као ор га ни за ци је, јав-
не би бли о те ке ће се са успе хом ин те гри са ти у на сту па ју ће дру штво 
зна ња. При ла го ђа ва ју ћи се но вом дру штве ном мо де лу, јав не би бли-
о те ке тре ба да про гла се сво јим основ ним вред но сти ма јав ност свих 
сег ме на та ра да, мер љи вост ула га ња и ре зул та та ра да, те упо ре ди-
вост са срод ним ин сти ту ци ја ма.

Увод

Кон цепт дру штва зна ња, ко ји је као но ву па ра диг му по чео да 
раз ви ја Пи тер Дра кер пе де се тих го ди на 20. ве ка, до био је у на ше 
вре ме са свим од ре ђе но и пот пу но зна че ње. По ла зи ште да се ме-
наџ мент од но си на би знис ко ли ко и на све дру ге сфе ре жи во та, 
фо кус на зна ње, ми си ју по је ди на ца и ор га ни за ци ја, до при нос сва-
ког по је дин ца ци ље ви ма ор га ни за ци је, од го вор ност и self-ma na-
ge ment, учи ни ли су да Дра кер по ста не ин спи ра тор бар два зна чај-
на прав ца у те о ри ји ме наџ мен та: оног ко ји љу де сма тра глав ним 
ре сур сом ор га ни за ци је и оног ко ји раз ви ја кон цепт ор га ни за ци је 
ко ја учи. Ова два уче ња не ис кљу чу ју се ме ђу соб но: на прет по став-
ци да се љу ди мо гу раз ви ја ти и уса вр ша ва ти, те да се под од ре ђе-
ним окол но сти ма не са мо уче од го вор но сти, не го је и са ми тра же, 
раз ви ле су се иде је о по све ће ном де ло ва њу на оства ре њу ми си је 
ор га ни за ци је ко ја се гра ди око ин фор ма ци ја, ко ја је за сно ва на на 
рав но те жи кул ту ре ин те лек ту а ла ца и кул ту ре ме на џе ра, отво ре-
ној и пот пу ној ко му ни ка ци ји, де цен тра ли зо ва ном од лу чи ва њу и 
не пре ста ном уче њу. Иако не по сто ји оп ште при хва ће на де фи ни-
ци ја ор га ни за ци је ко ја учи и прем да је кон цепт у не ким аспек ти-
ма не до ре чен, од ре ђе ње Пи те ра Сен џа сма тра се не за о би ла зним. 
„Ор га ни за ци је ко је уче су оне у ко ји ма љу ди не пре ста но про ши-
ру ју сво ју спо соб ност да оства ру ју ре зул та те ко је за и ста же ле, у 
ко ји ма се не гу ју но ви и све о бу хват ни мо де ли ми шље ња, у ко ји ма 
по сто је ја сни за јед нич ки ци ље ви и у ко ји ма љу ди не пре ста но уче 
да ви де це лу сли ку.“ 1

У кон тек сту ам би ци о зних про ме на у до ме ну еко но ми је, кул-
ту ре, де мо гра фи је, по ли ти ке, ко је обич но зо ве мо тран зи ци јом, а 
ко је би тре ба ло да из ро де но ви дру штве ни мо дел2, јав не би бли о-
те ке, та ко ђе, под ле жу про ме на ма. Сло је ви та кул ту ра би бли о те ке 
као ор га ни за ци је, ко ја об у хва та про из вод (фон до ве, услу ге, про-
гра ме), по на ша ње за по сле них (пре ма ко ри сни ци ма, у ме ди ји ма 
и ме ђу соб но), вред но сти ко је они за сту па ју (од но сно раз ло зи ко-
ји ма би бли о те ка об ра зла же оно што чи ни) и ве ро ва ња ко ја де ле 
сма тра ју ћи их ис прав ним, тра жи стал но уса гла ша ва ње са вред но-
сти ма ко је про кла му је са вре ме но дру штво. Про це си по сма тра ња 

1 Smith, M. K. ‘The le ar ning or ga ni za ti on’, Тhe encyclo pe dia of in for mal edu ca ti on, 
http://www.infed.org/biblio/learning-organization.htm (преузето 03.03.2009)

2 Садашње америчко друштво, које Дракер зове посткапиталистичким, заправо 
је корак ка друштву знања. Али, оно је «пост, а ништа што је пост није трајно, 
чак и не живи дуго. Овај наш период је време транзиција. Peter F. Drucker, 
Postkapitalističko društvo (Beograd: Grmeč-Privredni pregled, 1995), стр. 20



и си сте ма тич ног ана ли зи ра ња екс тер ног и ин тер ног окру же ња, 
пре по зна ва ње еле ме на та за ана ли зу и њи хо ва ко ре ла ци ја, пред-
ви ђа ње и про це њи ва ње бу ду ћих кре та ња, во де ка иден ти фи ко ва-
њу ак ту ел них и по тен ци јал них по тре ба ко ри сни ка и не-ко ри сни-
ка, а по том и до фор му ли са ња ми си је, ци ље ва и стра те ги је раз во ја 
јав не би бли о те ке. 

Ко раз ми шља стра те гиј ски?

Стра те гиј ски раз ми шља ју они ко ји су све сни стал них про ме на 
у окру же њу, они ко ји по се ду ју ин ту и ци ју, али им жи вот ни стил ни-
је им про ви за ци ја и они ко ји има ју ја сне лич не и про фе си о нал не 
ци ље ве. На да све, они ко ји има ју до вољ но и пра вих ин фор ма ци ја 
да би мо гли да фор ми ра ју ком пле тан став о од ре ђе ном про бле му 
и на чи ну на ко ји се он мо же ре ши ти. Ко смо ми, ка ква нам је тре
нут на по зи ци ја, а ка ква же ли мо да бу де, ка ко сти ћи до же ље ног ци
ља, а ка ко на преду је мо, пи та ња су ко ја се би по ста вља ју стра те зи. 

Стра те гиј ско раз ми шља ње у би бли о те ка ма оте жа ва оп шта 
не ста бил ност окру же ња: по ли тич ке и тех но ло шке про ме не, фи-
нан сиј ске при ли ке, кру та ор га ни за ци о на струк ту ра са мих би бли-
о те ка, кон ку рен ци ја ме ди ја и дру гих ин фор ма ци о них аген ци ја, 
де мо граф ска кре та ња... До ста je че сто и око ре ло ми шље ње да за 
би бли о те ке не вре де зах те ви ефи ка сног и ефек тив ног де ло ва ња. 
Ипак, у ра спо ну од раз ми шља ња до кон крет ног стра те шког пла на, 
јав не би бли о те ке ба ве се сво јом бу дућ но шћу, а струч на удру же-
ња под сти чу раз вој не ори јен та ци је и уто ли ко што им по ма жу да 
се фо ку си ра ју на кон крет не уло ге у ло кал ној за јед ни ци.3 Јав ност 
стра те шких пла но ва се под ра зу ме ва: они се за сни ва ју на про це-
ни о по тре ба ма ло кал не за јед ни це, они мо ра ју има ти по др шку 
ло кал них вла сти и мо ра ју би ти ви ђе ни као по жељ ни од стра не 
по ре ских об ве зни ка из чи јих се сред ста ва би бли о те ка из др жа ва. 
Дру гим ре чи ма, стра те шки план јав не би бли о те ке под ра зу ме ва 
ра зу ман ни во са гла сно сти око прав ца раз во ја ло кал не за јед ни це 

из ме ђу ло кал них ауто ри те та, за по сле них у би бли о те ци, упра ве 
би бли о те ке, ко ри сни ка и не-ко ри сни ка. 

Да ли све по чи ње и за вр ша ва се бу џе том?

Из гле да, за и ста, да све по чи ње и за вр ша ва се бу џе том. Али не 
са мо за то што не ке дру ге би бли о те ке и не где дру где рас по ла жу, 
за на ше пој мо ве, астро ном ским су ма ма нов ца. Ве ли ких ула га ња у 
би бли о те ке не би би ло да не где дру где оче ки ва ња од би бли о те ка 
ни су ве ли ка и да ло кал на за јед ни ца и вла сти не ви де ка ко им се 
уло же на сред ства вра ћа ју. 

При мер Се вер не Ка ро ли не из ван ре дан је и по по стиг ну тим 
ре зул та ти ма ко је при ка зу је и по ме то до ло ги ји ко јом је пред ста-
вљен. Од око 8 ми ли о на ста нов ни ка др жа ве, 56% су ре ги стро ва-
ни ко ри сни ци јав них би бли о те ка. Они су, то ком 2007/08. про сеч но 
оства ри ва ли 102.513 по се те и по ста вља ли 33.155 пи та ња днев но. 
Из јав них би бли о те ка је по зајм ље но 52,7 ми ли о на је ди ни ца гра ђе, 
9,6 ми ли о на ко ри сни ка слу жи ло се елек трон ским ре сур си ма јав-
них би бли о те ка, а оства ре не су 83,4 ми ли о на по се та веб-сај то ви-
ма јав них би бли о те ка. 

Би бли о теч ка ста ти сти ка ко јом су при ка за ни ови ус пе си (А-Б), 
у ко нач ном ефек ту пру жа ја сне и ла ко по ре ди ве по дат ке за окру-
жне и град ске јав не би бли о те ке о: бро ју ста нов ни ка (1) и бу џе ту ко-
јим је би бли о те ка рас по ла га ла (2), ула га њу у би бли о те ку по гла ви 
ста нов ни ка (3), укуп ној и цир ку ла ци ји књи га по гла ви ста нов ни ка 
(4–5), тро шко ви ма цир ку ла ци је (6), обр ту фон да (7), и цир ку ла ци ји 
по за по сле ном са пу ним рад ним вре ме ном (8). 

За и ста ви со ки бу џе ти зна че да у Се вер ној Ка ро ли ни има окру-
га у ко ји ма се го ди шње за јав ну би бли о те ку из два ја 44$ по гла ви 
ста нов ни ка и гра до ва ко ји из два ја ју по 71$. Нај ви ши ни во ула га ња 
ни је упра во сра зме ран цир ку ла ци ји књи га по гла ви ста нов ни ка: 
гра дић Че пел Хил, са 38,84$ ап со лут ни је шам пи он: про сеч но, сва-
ки ста нов ник Че пел Хи ла го ди шње ко ри сти 14,3 пу бли ка ци је Би-
бли о те ке, а ова је, и по го ди шњем обр ту од 5,о3, у са мо ме вр ху. 
На рав но, иза ова ко пред ста вље них по да та ка кри ју се ква ли та тив-
ни по ка за те љи: ак ту е лан и не пре гло ма зан фонд, бо га та ле пе за 
услу га, до бро осми шље ни про гра ми, елек трон ска по ве за ност са 
свим ти по ви ма би бли о те ка у Др жа ви, али и из у зет на по пу лар ност 
би бли о те ке у окру же њу и де лат ност гру па за по др шку: во лон те ра 
и при ја те ља би бли о те ке, из ме ђу оста лих. 

Ула га ња у јав не би бли о те ке по нај ви ше су бри га ло кал не ад-
ми ни стра ци је. На ни воу окру га или на ни воу гра да из два ја се и 
до 91% сред ста ва за фи нан си ра ње би бли о те ка, док су фе де рал на 
да ва ња сим бо лич на или их уоп ште не ма. Тек по не ка би бли о те ка 
са ма за ра ди пре ко 10% бу џет ских сред ста ва, али се та су ма ни-
ка да не оства ру је из чла на ри не, јер се у би бли о те ка ма на пла ћу ју 
сим бо лич но по је ди не услу ге док чла на ри не – не ма. 

Ре зул та ти ра да јав них би бли о те ка у Се вер ној Ка ро ли ни и ме-
то до ло шки су од ли чан при мер: за ис пла ти вост, упо ре ди вост и за 
јав ност по да та ка. Не што дру га чи ји мо дел, али дик ти ран истом по-
тре бом да се вред ну је и кван ти фи ку је учи нак би бли о те ка пред-
ста вља ју два ме ђу на род на ISO стан дар да: ISO 11620 In for ma ci je i 
do ku men ta ci ja, Sta ti sti ka i vred no van je per for man se и ISO 2789 In for
ma ci je i do ku men ta ci ja – me đu na rod na bi bli o teč ka sta ti sti ka. 
 

Ш та  то  тр  еба да  уч и  ј авна би  бли оте ка?

Са вре ме на јав на би бли о те ка мо ра по се до ва ти свест о се би 
као ор га ни за ци ји тј. фор мал ној гру пи ин ди ви дуа ко је су оку пље не 
око не ког за јед нич ког за дат ка. Ак це нат је на за дат ку, не на згра ди, 
опре ми или сред стви ма за рад!

Сва ка ор га ни за ци ја има свој жи вот ни ци клус, па се и јав на 
би бли о те ка ства ра, раз ви ја, сту па у кон такт са дру гим ор га ни за-
ци ја ма, тр пи при ти ске спо ља и из ну тра, при ла го ђа ва се и ме ња у 
скла ду са сво јим окру же њем. Не ме ња се са мо нај оп шти ја свр ха 
би бли о те ка, она да би бли о те ка спа ја љу де и за бе ле же но зна ње, 
већ је и све оста ло под ло жно про ме ни. Про ме не, би ло ор га ни за-
ци о не струк ту ре, ор га ни за ци о не кул ту ре или спо ља шњег окру-
же ња, зах те ва ју стра те гиј ско упра вља ње!

Кон цепт упра вља ња зна њем, као ак ту ел ни кон цепт ме наџ-
мен та, на ди ла зи ин фор ма ци о ни ме наџ мент и ста вља у пр ви план 
ко му ни ка ци ју. „Успе шан ме наџ мент зна ња под ра зу ме ва ком плет-
ну про ме ну на чи на на ко ји ор га ни за ци је вред ну ју сво је за по сле не 
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3 У по ку ша ју да си сте ма ти зу је за дат ке јав них би бли о те ка у ло кал ној за јед ни-
ци и ти ме ме наџ мен ту би бли о те ка олак ша при ступ ду го роч ном пла ни ра њу, 
Аме рич ко удру же ње јав них би бли о те ка (PLA) уоб ли чи ло је 8 спе ци фич них 
уло га ко је оне мо гу игра ти. Пре ма PLA, јав на би бли о те ка у окру же њу мо же 
де ло ва ти као: цен тар дру штве них ак тив но сти, ин фор ма ци о ни цен тар за јед-
ни це, цен тар за по моћ и по др шку фор мал ном обра зо ва њу, цен тар за са мо-
стал но уче ње, би бли о те ка са гра ђом за бав ног и ре кре а тив ног ка рак те ра, 
цен тар за при пре му пред шко ла ца за уче ње, ре фе рен сна би бли о те ка и, нај-
зад, као ис тра жи вач ки цен тар. Ме наџ мен ту би бли о те ка пре по ру чу је се да 
ода бе ре јед ну глав ну, при мар ну уло гу на чи је ће оства ре ње усме ри ти енер-
ги ју и ре сур се ор га ни за ци је и још две до три се кун дар не, ком пле мен тар не 
са при мар ном уло гом. Из бор глав не и пра те ћих уло га вр ши се у од но су на 
по тре бе и зах те ве ло кал ног ста нов ни штва (ње го ве ста ро сне, со ци јал не и 
обра зов не струк ту ре, еко ном ске мо ћи за јед ни це, те обра зов не и ин фор-
ма ци о не ин фра струк ту ре ко јом рас по ла же), а има за циљ ра ци о на ли за ци ју 
по слов них пла но ва би бли о те ке. С дру ге стра не, IFLA/UNE SCO Ма ни фест за 
јав не би бли о те ке на во ди 12 за да та ка јав них би бли о те ка ко ји, та ко ђе, слу же 
као во дич. На осно ву про ми шља ња уло ге и усме ра ва ња ра да би бли о те ке у 
са свим од ре ђе ном прав цу, из бе га ва се ра си па ње ка ко рад них на по ра та ко и 
фи нан си ја би бли о те ке, а омо гу ћа ва по ста вља ње ње них крат ко роч них и ду-
го роч них ци ље ва.
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и њи хо ве спо соб но сти 
да до при не су ино ва-
тив ном ре ша ва њу про-
бле ма.“4

То што је бу џет ска, 
не зна чи да је јав на 
би бли о те ка – ни чи-
ја. Стра те гиј ско упра-
вља ње за сни ва се на 
до бром по зна ва њу 
окру же ња, пре ци зним 
по ка за те љи ма успе-
шно сти, ме ре њу ула га-
ња у од но су на оут пут. 
У ис пла ти во сти и упо-
ре ди во сти не ма ни шег 
ло шег: ве за из ме ђу ра-
да јав не би бли о те ке и 
успе шно сти по је ди на-
ца и ло кал не за јед ни це 
тре ба да бу де ја сна и 
јав на јер је са свим при-
род на.

Ни јед на би бли о те-
ка ни је остр во, а остр-
ва ни су ни на ци о нал ни 
би бли о теч ки си сте ми 
и мре же. Јед на од кон-
се квен ци ове кон ста-
та ци је је сте ши ро ка 
мо гућ ност ме ђу на род-
не са рад ње, уво ђе ња 
и ко ри шће ња стра них 
ис ку ства, ме ђу на род-
них стан дар да и смер-
ни ца.

За кључак или  Зашт о 
ја вна  би  б лио тека  
тр е б а с тално  да  учи?

Ера у ко јој жи ви мо има, 
на свим ме ри ди ја ни ма све та, слич не ка рак те ри сти ке и тен ден ци-
је: то је вре ме ма сов них ми гра ци ја (не са мо оних иза зва них ра-
том и не сре ћа ма, не го и при род ног по ме ра ња љу ди у по тра зи за 
бо љим по слом, но вим пре де ли ма), вре ме про ме не еко ном ског и 
по ли тич ког мо де ла, убр за ног раз во ја тех но ло ги је, ме ња ња окру-
же ња, ста ре ња укуп не свет ске по пу ла ци је. Оп шта ат мос фе ра је 
ат мос фе ра ди на ми ке и тур бу лен ци ја, из ве сне не си гур но сти ко ја 
увек об у зи ма чо ве ка ка да су у пи та ње но во или не по зна то. Им пе-
ра тив је да раз у ме мо про ме не, да у њи ма има мо ак тив ну уло гу и 
да им од ре ђу је мо пра вац!

Јав на би бли о те ка тре ба стал но да учи за то што мо ра да на сту-
па стра те шки, а не по инер ци ји или им про ви зу ју ћи. При хва та ју ћи 
кон цепт ор га ни за ци је ко ја учи, јав на би бли о те ка се окре ће се би, 
ши ри ка па ци те те за по сле них, фо ку си ра се на кул ту ру ор га ни за-
ци је, пре ва зи ла зи сво ју пре те жно кон зер ва тив ну струк ту ру и ди-
рект но оне мо гу ћа ва да по се до ва ње из во ра зна ња и кон тро ла ин-
фор ма ци ја бу ду из во ри мо ћи. Усва ја њем за јед нич ких вред но сти и 
раз во јем осе ћа ња од го вор но сти, по све ће но сти и го то во сти, јав на 
би бли о те ка спрем но се су о ча ва са иза зо ви ма окру же ња, ути ре 
пут про ме на ма и по ста је адап ти бил на. Ор га ни за ци о на ин те ли ген-
ци ја, уте ме ље на на че ти ри ни воа зна ња: know-what, know-how, 
know-why, ca re-why, обез бе ђу је оп ста нак јав не би бли о те ке, а тај 
оп ста нак би ће мо гућ све док јав на би бли о те ка иде у ко рак са про-
ме на ма, при пре ма за њих и се бе и ко ри сни ке, под у пи ре до жи вот-
но уче ње, уна пре ђу је по је ди на це и сво је укуп но окру же ње.
 

ЛИТЕ РАТ У РА

Smith, M. K. ‘The le ar ning or ga ni za ti on’, 1. Тhe encyclo pe dia of 
in for mal edu ca ti on, h t tp://w w w.  in fed.o rg /b ib  lio/lear ning-or-
ganizat io n.htm (пре у зе то 03.03.2009)
Smith, M. K. ‘Pe ter Sen ge and the le ar ning or ga ni za ti on’, 2. Тhe 
encyclo pe dia of in for mal edu ca ti on. www.infed.org/thinkers/
senge.htm. (преузето 03.03.2009)
Drucker, Peter F. 3. Postkapitalističko društvo. Beograd: Grmeč–
Privredni pregled, 1995
Brofi, Piter. 4. Biblioteka u dvadeset prvom veku. Beograd: Clio, 
2005.
Вучковић, Ж.(2003) 5. Јавне библиотеке и јавно знање, 
Библиотека Матице српске, Футура публикације, Нови 
Сад
Gorman, Majkl. 6. Naše neprolazne vrednosti. Beograd: Filološki 
fakultet, 2007.
Poll R., and Boekhorst P. 7. Measuring Quality: Performance 
Measurement in Libraries. Munchen: K. G. Saur, 2007.
Стокић Симончић, Гордана и Жељко Вучковић. 8. 
Управљање библиотекама у добу знања. Источно 
Сарајево: Градска библиотека, 2007.
ISO 11620 9. Informacije i dokumentacija, Statistika i vrednovanje 
performanse
ISO 2789 10. Informacije i dokumentacija – međunarodna 
bibliotečka statistika
IFLA/UNESCO. 11. Смернице за развој јавних библиотека. 
Београд: БГБ, НБС, 2005.

4 Сто кић Си мон чић, Гор да на и Жељ ко Вуч ко вић. Упра вља ње би бли о те ка ма у 
до бу зна ња. Ис точ но Са ра је во: Град ска би бли о те ка, 2007. Стр 251

                                      PUBLIC
LIBRARY

TYPE OF
PUBLIC 
LIBRARY

POPULATION REVENUE
2006-2007

REVENUE:
FEDERAL

REVENUE:
STATE

REVENUE:
LOCAL

REVENUE:
OTHER

  
                             MECKLENBURG County 826,893 37,906,067 62,319 601,614

1,6%
33,526,010

86%
3,715,624

12,6%

                       WAKE County 790,007 15,221,659 53,809 576,973
3,4%

13,702,806
91%

888,071
5,6%

     CHAPEL HILL Municipal 53,416   2,074,504 0 33,748
1,6%

1,829,114
 89,5%

205,148
8,9%

                                           MUNICIPAL
LIBRARY

1.
POPULATION

2.
OPERATING 
BUDGET

3.
$/CAPITA

4.
BOOK CIRC

5.
CIR/CAPITA

6.
$/CIRC

7.
TURNOVER

8.
CIRC/
FTE (M)

    
            HIGH POINT 826,893 4,319,918 45.17 823,125 5.48 5.25 1.86   11,929

  CHAPEL HILL 790,007 2,074,504 38.84 879,484 14.34 2.36 5.03   28,940

  HICKORY 355,272 1,952,733 48.56 420,369 6.05 4.65 2.02   15,460
MOORESVILLE 331,848 1,636,512 61.44 353,418 9.20 4.64 2.76   13,337
  SOUTHERN 
PINES

244,644 854,741 71.29 123,814 8.82 6.90 1.70  10,582

                          
COUNTY
LIBRARY

1.
POPULATION

2.
OPERATING 
BUDGET

3.
$/CAPITA

4.
BOOK CIRC

5.
CIRC/CAPITA

6.
$/CIRC

7.
TURN
OVER

8.
CIRC/FTE (M)

    MECKLENBURG 826,893 36,523,296 44.17 4,749,931 5.74 5.91 3.72 11,510
  WAKE 790,007 15,215,659 19.26 8,903,814 11.27 1.64 6.16 43,884
    GUILFORD 355,272 8,053,128 22.67 1,280,623 3.60 5.46 2.56 14,190
FORSYTH 331,848 8,079,565 24.35 1,386,929 4.04 4.47 2.17 17,124
    CUMBERLAND 306,545 8,359,330 27.27 1,554,665 4.97 4.19 2.65 11,267
DURHAM 244,644 7,754,732 31.70 1,158,822 4.62 5.40 2.09 11,981

  BUNCOMBE 221,320 4,515,692 20.40 1,170,973 5.28 2.97 2.22 19,516
    NEW HANOVER 184,120 3,675.207 19.96 904,660 4.88 3.16 2.31 23,047

А)  Упоредни подаци за окру  ж н е јавне библиотеке у Северној Каролини 2006–2007.

Б)  Упоре д  н  и   пода ци за градске јавне библиотеке у Северној Каролини 2006–2007.

В) Приходи три јавне библиотеке 2006–2007.
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Треба ли нам шешир 
за разврставање?

Сажетак
Рад се од но си на кон цепт стра те шког пла ни ра ња људ ским ре сур-
си ма, као сег мен та стра те шког пла на ор га ни за ци је. Уна пре ђи ва ње 
свих функ ци ја у ци љу ра ста и раз во ја би бли о те ке пред ста вља при о-
ри тет у раз вој ној по ли ти ци, а упра вља ње људ ским ре сур си ма до би-
ја на ва жно сти јер су упра во љу ди нај ва жни ји но си о ци раз во ја. Ин-
те лек ту ал ни ка пи тал, зна ње, спо соб но сти и струч ност за по сле них 
усло вља ва ју успех по сло ва ња би бли о те ке у ди на мич ком окру же њу.

Кључ не ре чи: људ ски ре сур си, пла ни ра ње, би бли о те ка, стра те ги ја.

Ста ра ки не ска по сло ви ца ка же: пла ни раш ли го ди ну да на уна пред, по
са ди ри жу, пла ни раш ли де сет го ди на уна пред по са ди др во, пла ни раш 
ли век уна пред, одга јај људе.

Увод

Упра вља ње ка дро ви ма, да нас 
по пу лар ни је на зва но ме наџ мент 
људ ских ре сур са, је сте сег мент ме-
наџ мен та ко ји об је ди њу је по сло ве 
ве за не за за по сле не у ор га ни за ци-
ји: тра же ње и из бор ка дро ва, њи-
хо во ста вља ње у функ ци ју успе ха 
ор га ни за ци је, стал ни раз вој, обра-
зо ва ње и под сти ца ње кре а тив но-
сти, то јест све оне ак тив но сти ко је 
се од но се на њи хо во де ло ва ње и 
раз вој.

Ква ли тет но и ефи ка сно упра-
вља ње по сто је ћим про це си ма у 
би бли о те ци под ра зу ме ва др жа ње ко на ца у ру ка ма у са да шњо сти. 
Сва ки си стем се с вре ме ном ну жно ме ња, а у ме ђу вре ме ну на сто-
ји мо да функ ци о ни ше што ефи ка сни је и успе шни је. Сва ка би бли о-
те ка би тре ба ло да фор му ли ше две основ не стра те ги је: јед ну чи ји 
је за да так да обез бе ди оп ти мал но упра вља ње по сто је ћим си сте-
мом и дру гу чи ји је за да так да пла ни ра но ви, са вр ше ни ји си стем 
по сло ва ња.

Си нер гиј ско уна пре ђи ва ње свих функ ци ја у ци љу ра ста и раз-
во ја би бли о те ке пред ста вља при о ри тет у раз вој ној по ли ти ци, а 
упра вља ње људ ским ре сур си ма до би ја на ва жно сти, јер су упра во 
љу ди нај ва жни ји но си о ци раз во ја. Ин те лек ту ал ни ка пи тал, зна ње, 
спо соб но сти и струч ност за по сле них усло вља ва ју успех по сло ва-
ња би бли о те ке у ди на мич ком окру же њу.

Управљање људским ресурсима

Упо тре ба ше ши ра, као пре ци зног ала та за раз вр ста ва ње по-
је ди на ца пре ма скло но сти ма и спо соб но сти ма, по ја вљу је се у се-
ри ја лу ро ма на Ха ри По тер, аутор ке Џо ан Ро у линг. Реч је о сво је-
вр сном му дром ше ши ру, ко ји се ста вља на гла ву тек при сти глог 
уче ни ка у ча роб њач ку шко лу, и ко ји про це њу је ко јој „ку ћи” шко ле 
уче ник при па да, то јест где ће у нај бо љем све тлу да ис по љи сво-
је афи ни те те. По што би бли о те ка ри не при па да ју гра ни кла сич них 
ча роб ња ка, ше шир се мо ра за ме ни ти не што дру га чи јим ору ђем.

Је дан од нај ва жни јих аспе ка та раз во ја би бли о те ке као ор га ни-
за ци је ко ја учи је си стем упра вља ња људ ским ре сур си ма. У овом 
си сте му кри те ри ју ми из бо ра за по сле них, раз вој, обра зо ва ње и 
си стем на гра ђи ва ња мо ра ју се ме ња ти у скла ду са на че ли ма ор-
га ни за ци је ко ја учи.

Се лек ци ја но вих љу ди у ор га ни за ци ји мо ра да се вр ши на 
осно ву спо соб но сти љу ди да уче и раз ви ја ју се; за по сле ни мо ра ју 
да сти чу зна ње не са мо у сво јим, већ и у обла сти ма ко је ни су стро-
го ве за не за њи хо ву спе ци јал ност.

„Ефи ка сан про грам раз во ја људ ских ре сур са у би бли о те ка ма 
об у хва та иден ти фи ка ци ју, ода бир и ан га жо ва ње од го ва ра ју ћег 
осо бља, рас по ре ђи ва ње на аде кват на ме ста пре ма си сте ма ти за-
ци ји по сло ва, обез бе ђи ва ње од го ва ра ју ћих за ра да и сти му ла ци ја, 
обез бе ђи ва ње аде кват них усло ва за рад, из гра ђи ва ње си сте ма за 
пра ће ње и ме ре ње рад них до при но са, као и за под сти ца ње пер-
ма нент ног струч ног уса вр ша ва ња и на пре до ва ња.“1

Чему служи управљање људским ресурсима?

„Стра те ги ја људ ских ре сур са под ра зу ме ва на ме ре кор по ра ци-
је, очи глед не и скри ве не, у од но су на упра вља ње за по сле ни ма, 
из ра же не кроз фи ло со фи ју, по ли ти ку и прак су.“2

Са свим је ја сно да се у са вре ме ним усло ви ма по сло ва ња ква-
ли тет и успех не мо гу по сти ћи без од го ва ра ју ћег ка дра ко ји рас по-
ла же зна њи ма, спо соб но сти ма и лич ним осо би на ма нео п ход ним 
за оства ри ва ње де фи ни са них по слов них ци ље ва и за до во ље ње 
зах те ва ко ри сни ка.

Стра те шки план људ ских ре сур са тре ба да:
 обез бе ди од го ва ра ју ћи ка дар за по сти за ње стра те шких ци-

ље ва и ре а ли за ци ју опе ра тив них пла но ва би бли о те ке – пра ве 
љу де са пра вим ве шти на ма у пра во 
вре ме,
 бу де у то ку са дру штве ним, еко-

ном ским, прав ним и тех но ло шким 
трен до ви ма ко ји има ју ути цај на људ-
ске ре сур се у да том окру же њу,
 бу де флек си би лан, та ко да би-

бли о те ка мо же да под не се про ме ну 
уко ли ко бу дућ ност бу де дру га чи ја од 
пред ви ђе не.

Стра те шко пла ни ра ње људ ских 
ре сур са пред ви ђа бу ду ће по тре бе 
би бли о те ке на осно ву ана ли зе тре-
нут ног ста ња људ ских ре сур са и тр-
жи шта ра да, и зах те ва бу ду ћег окру-
же ња у ком ће би бли о те ка по сло ва-
ти. Раз вој сце на ри ја бу дућ но сти је 
оно што одва ја стра те шко пла ни ра-
ње од опе ра тив ног. Основ на пи та ња 

на ко ја тре ба од го во ри ти су:
 Где иде мо?
 Ка ко ће мо пла ни ра ти људ ске ре сур се да успе шно до ђе мо до 

ци ља с об зи ром на окол но сти?
 Ко је ве шти не су нам по треб не?
Кључ но је раз у ме ти да су по зи тив не про ме не мо гу ће са мо ако 

се ода бе ру ква ли тет ни људ ски ре сур си, уз нео п ход на сред ства и 
по др шку.

Процес планирања људских ресурса

Из бор стра те ги је ни шта по себ но не зна чи уко ли ко се она не 
тран сфор ми ше у стра те шки план ко ји се за тим им пле мен ти ра у 
прак си, те спро ве де кон тро ла успе ха иза бра не стра те ги је.

Пла ни ра ње људ ских ре сур са окви ру укуп ног стра те шког 
пла на.

1. Ана ли зом окру же ња је по треб но об у хва ти ти екс тер но и ин-
тер но окру же ње. Ка да је реч о екс тер ном окру же њу бит ни фак то-
ри су тр жи ште ра да, кон ку рен ци ја и за кон ска ре гу ла ти ва ко јом се 
ре гу ли шу и де фи ни шу пи та ња ве за на за рад и рад не под ра зу ме ва 
сле де ће кључ не ко ра ке:

1. ана ли за окру же ња;
2. пред ви ђа ње по тре ба;
3. ана ли за ја за;
4. де фи ни са ње стра те ги ја у од но се.
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1 Гор да на Сто кић Си мон чић и Жељ ко Вуч ко вић. Упра вља ње би бли о те ка ма у 
до ба зна ња (Ис точ но Са ра је во: Ма тич на би бли о те ка, 2007.)

2 S. Tyson. Hu man Re so ur ce Stra tegy (Lon don: Pit man, 1995.)
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1. Ана ли за ин тер ног окру же ња од но си се на про це ну по сто је-
ћег ка па ци те та

људ ских ре сур са, од но сно иден ти фи ка ци ју зна ња, ве шти на и 
спо соб но сти

за по сле них, као и ана ли зу ор га ни за ци о ног уре ђе ња би бли о-
те ке.

2. Сле де ћи ко рак је пред ви ђа ње бу ду ћих по тре ба на осно ву 
стра те шких ци ље ва би бли о те ке:

 Ко ли ко за по сле них је по треб но за до сти за ње ци ље ва?
 Ко је по сло ве ово под ра зу ме ва?
 Ка кве ве шти не су по треб не за по сле ни ма?
3. Од ве ли ке ва жно сти је де фи ни са ње ја за из ме ђу тре нут не 

по зи ци је би бли о те ке и ци ље ва. При овом ко ра ку тре ба обра ти ти 
па жњу не са мо на но ве ве шти не и спо соб но сти ко је ће би ти по-
треб не у бу дућ но сти, већ и на по сто је ће ко је тре ба по бољ ша ти. 
Нек а од пи та ња ко ја тре ба раз ра ди ти су:

 Ко ја но ва рад на ме ста ће нам би ти по треб на?
 Ко је но ве ве шти не су по треб не?
 Да ли тре нут ни ка дар по се ду је те ве шти не?
 Да ли су за по сле ни тре нут но на рад ним ме сти ма на ко ји ма 

да ју свој мак си мум?
 Да ли има мо до вољ но ме на џе ра?
 Да ли је по сто је ћа прак са упра вља ња људ ским ре сур си ма 

аде кват на за бу ду ће по тре бе?
4. Стра те ги ја пла ни ра ња људ ских ре сур са, у скла ду са оп штим 

стра те шким пла ном би бли о те ке, об у хва та сле де ће ко ра ке:
 стра те ги ја ре ор га ни за ци је: ре ор га ни за ци ја рад них је ди ни-

ца у ци љу ве ће ефи ка сно сти, ре гру пи са ње за да та ка у ци љу фор-
ми ра ња до бре струк ту ре по сла, сма ње ње бро ја за по сле них,

 стра те ги ја раз во ја и обу ке: обез бе ђи ва ње обу ке за но ве за-
по сле не за пре у зи ма ње но вих уло га, пла ни ра ње обу ке за по сто је-
ћи ка дар у ци љу уса вр ша ва ња,

 стра те ги ја ре гру то ва ња: ре гру то ва ње но вог ка дра са ве шти-
на ма и спо соб но сти ма по треб ним у бу дућ но сти, раз ма тра ње свих 
до ступ них оп ци ја за стра те шку про мо ци ју но вих рад них ме ста и 
под сти ца ње од го ва ра ју ћих кан ди да та да се при ја ве,

 стра те ги ја out so ur cing-a: ан га жо ва ње екс тер них из во ра (љу-
ди, ор га ни за ци ја) за оба вља ње по је ди них за да та ка,

 стра те ги ја са рад ње: са рад њом са дру гим ор га ни за ци ја ма 
обез бе ђу је се мо гућ ност сти ца ња ве шти на и спо соб но сти ко је не-
до ста ју би бли о те ци (груп не обу ке, омо гу ћа ва ње за по сле ни ма да 
по се те дру ге ор га ни за ци је и стек ну но ве ве шти не, итд.)

Имплементација стратешког планирања људских 
ресурса

На кон де фи ни са ња нео п ход них ко ра ка стра те шког пла ни ра-
ња, из ра ђу је се стра те шки план људ ских ре сур са. Овај до ку мент 
тре ба да са др жи кључ не прет по став ке и стра те ги је, од го вор на ли-
ца и де фи ни сан вре мен ски оквир за им пле мен та ци ју.

Стра те шки план људ ских ре сур са тре ба уса гла си ти са це ло-
куп ним стра те шким пла ном би бли о те ке:

 Ка кве про ме не у ка дров ској по ли ти ци, прак си и ак тив но сти-
ма су по треб не за по др шку стра те шком пла ну?

 Ка ко ће про ме не у упра вља њу људ ским ре-
сур си ма ути ца ти на за по сле не?

 Ка ко сва ки за по сле ни мо же да до при не се 
пла ну?

 Ка ква по др шка је обез бе ђе на за по сле ни ма у 
пе ри о ду про ме на?

 На ко ји на чин ће би бли о те ка би ти дру га чи ја 
у бу дућ но сти?

Од из у зет не ва жно сти је да су сви по ступ ци у 
скла ду са по сто је ћим за ко ни ма, ре гу ла ци ја ма и 
уста вом, као и пра вил ни ком би бли о те ке.

Евалуација плана

На кон де фи ни са них вре мен ских ин тер ва ла, 
сва ка би бли о те ка тре ба да пре и спи та сво ју ви зи ју и 
ми си ју и из вр ши ева лу а ци ју свог ра да, те на осно ву 
то га пра ви евен ту ал не из ме не. Се лек ци ја и по ре-
ђе ње по ла зних ста но ви шта са ре зул та ти ма ука за ће 

на успе шност ре а ли за ци је пла на.
Ева лу а ци ја се мо же ура ди ти на мно го на чи на, у раз ли чи тим 

вре мен ским окол но сти ма у за ви сно сти од ци ље ва и ак тив но сти. 
Оног мо мен та ка да се ак тив ност за вр ши ва жно је на пра ви ти про-
це ну успе ха, док је још увек “све жа у гла ви”.

Ева лу а ци ја се ра ди и на кра ју сва ког про јек та, ка ко би се ви де-
ло у ко јој ме ри је ор га ни за ци ја ис пу ни ла по ста вље не ци ље ве. Да 
ли ће се ра ди ти че шће или ре ђе, за ви си од вр сте про ме на у ор га-
ни за ци ји и ван ње. У су шти ни, сва ка про це на тре ба да има за циљ 
по ре ђе ње си ту а ци је пре са си ту а ци јом по сле.

А где смо ми?

Кон цепт стра те шког пла ни ра ња људ ских ре сур са је да нас 
при су тан у број ним ор га ни за ци ја ма, али за ве ћи ну би бли о те ка у 
Ср би ји сто ји као за да так ко јим се ва ља по за ба ви ти у бу дућ но сти. 
Про блем ко ји се че сто ја вља је сте да ка дров ска по ли ти ка ни је до-
вољ но флек си бил на да би се спро ве ло ова кво пла ни ра ње.

Ме наџ мент би бли о те ка има иде је, по не ки и ја сну ви зи ју о то-
ме ка квим ка дром би би бли о те ка тре ба ло да рас по ла же и на ко ји 
на чин да га рас по ре ђу је и уса вр ша ва. Ме ђу тим, про це су пла ни ра-
ња и им пле мен та ци је се још увек рет ко при сту па.

Шта ра ди ти у ме ђу вре ме ну? За ба ви ти се Ру би ко вом коц ком.
По сто је ће ста ње ма хом ни је за до во ља ва ју ће; узро ке мо же мо 

тра жи ти у нео д го ва ра ју ћој струк ту ри ка дра, али ако по гле да мо из 
дру гог угла, ви де ће мо да пи та ње пре ра спо ре ђи ва ња за по сле них 
на од го ва ра ју ћа рад на ме ста отва ра мо гућ но сти за по бољ ша ње 
успе шно сти и ква ли те та по сло ва ња.

Сло жи ти Ру би ко ву коц ку за по сле них је, уз до бро пла ни ра ње, 
зах те ван, али ис пла тив по сао. У ци љу мак си мал ног ан га жо ва ња 
и ис пу ње ња лич них и ор га ни за циј ских ци ље ва, тре ба ло би на ћи 
са вр ше но ме сто за сва ког за по сле ног: пре по зна ти та лен те и афи-
ни те те пре ма ти по ви ма по сло ва, али и ни во и ма укљу че но сти у 
рад не за дат ке.

Ана ли за спо соб но сти за по сле них у би бли о те ци је пр ви ко рак 
у про це су рас по ре ђи ва ња на иде ал на рад на ме ста. Је дан од на-
чи на ана ли зе је ева лу а ци ја до ми нант них би хеј ви о рал них ве шти-
на на рад ном ме сту: ло ги ка, пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње, пред у зи-
мљи вост, ми шље ње, кре а тив ност, кон тро ли са ње, уве ра ва ње и 
спо соб ност ус по ста вља ња до брог од но са са гру пом. Од из у зет ног 
зна ча ја су оце не ко ле га и пре по ру ке.

„По врат не ин фор ма ци је од 360 сте пе ни“ озна ча ва ева лу а ци ју 
у окви ру ко је се ин фор ма ци је о то ме ка ко по је ди нац оба вља по-
сао при ку пља ју из свих из во ра: од ли ниј ског ме на џе ра, са рад ни-
ка, под ре ђе них, ви ших ме на џе ра, ко ри сни ка, па и са мог по је дин-
ца. „Ни јед на ак ци ја ор га ни за ци је не мо же да мо ти ви ше за по сле не 
на про ме ну од но са / по на ша ња као по врат не ин фор ма ци је ко је 
да ју од го ва ра ју ћи са рад ни ци на по слу.“3

На осно ву ре зул та та ана ли зе вр ше се про це не скло но сти и 
ин те ре са по је ди на ца и бли же од ре ђу ју аде кват на рад на ме ста 
где ће за по сле ни би ти ви ше мо ти ви са ни за рад и да ва ти бо ље ре-
зул та те.

3 M.R. Edwards and A.J. Ewen, 360 Degree Feedback (New York: Amacom, 1996.)



Уз ро та ци ју рад них ме ста и обу ку за по сле них, кљу чан фак-
тор ко ји има ути цај на по сти за ње до брих ре зул та та је мо ти ва ци
ја. За да так ме на џе ра је да схва те људ ску сло же ност и по себ ност, 
те да у за ви сно сти од спе ци фич них окол но сти у ко јим би бли о-
те ка по слу је иза бе ру и при ме њу ју ма те ри јал не и не ма те ри јал не 
мо ти ва ци о не тех ни ке. Тра ди ци о нал на по став ка “ве ћа пла та – ве-
ћа мо ти ва ци ја – ве ћи учи нак” ста вља се под знак пи та ња и до пу-
њу је фак то ри ма по пут при зна ва ња спо соб но сти и ста ту са, пар-
ти ци па ци је у по ста вља њу ци ље ва и од лу чи ва њу, ауто ном но сти 
и од го вор но сти, об ли ко ва њу по сло ва, са рад њи, флек си бил ног 
рад ног вре ме на и слич но.

Не ки љу ди има ју ма ње уну тра шње енер ги је и по кре тач ке 
сна ге од дру гих, а и ма ње по тре бе за раз во јем. Иако мо же мо по-
ку ша ти да мо ти ви ше мо љу де спо ља, нај ве ћа сна га мо ти ва ци је 
до ла зи из ну тра. Ме на џе ри мо гу по ја ча ти мо ти ва ци ју за по сле них 
кроз на чин на ко ји се пре ма њи ма од но се или не у тра ли са ти њи-
хо ву мо ти ва ци о ну енер ги ју.

Ро та ци ја рад них ме ста под ра зу ме ва и ор га ни за ци ју раз ли-
чи тих ти по ва обу ка за за по сле не у ци љу струч ног уса вр ша ва ња 
(би ло да за др жа ва ју ста ро рад но ме сто, или пре ла зе на но во). Би-
бли о те ке у Ср би ји че сто не ма ју до во љан бу џет за спро во ђе ње 
обу ке за по сле них. Ме ђу тим, и за ово по сто ји низ ре ше ња:

 ор га ни зо ва ње ин тер них обу ка од стра не са мих за по-
слених,
 обра зов на по ну да ма тич них би бли о те ка,
 са рад ња са дру гим ор га ни за ци ја ма (јеф ти ни је за јед-
ничке обу ке, сти ца ње но вих зна ња и ве шти на из дру ге 
инсти ту ци је, по вољ ни ји кур се ви стра них је зи ка уз из да ва-
ње просто ра би бли о те ке),
 е-le ar ning са сло бод ним при сту пом, и сл.

Закључак

Ако не знаш где идеш, ве ро ват но ћеш та мо и за вр ши ти – 
ниг де.

Про на ла же ње и раз вој пра вих љу ди је рас ту ћи иза зов за 
би бли о те ке. Свим би бли о те ка ма ће би ти по треб ни ка дро ви са 
спо соб но сти ма и ве шти на ма да раз у ме ју окру же ње у ко јем ра де, 
про ме не по тре ба ко ри сни ка и уло гу јав не би бли о те ке. Успех се 
осла ња на ре гру то ва ње, раз вој и за др жа ва ње за по сле них ко ји 
од го ва ра ју тре нут ној и бу ду ћој кул ту ри и има ју до вољ но кре а-
тив но сти, има ги на ци је, вођ ства и ин те ре со ва ња да оси гу ра ју би-
бли о те ци ду го роч ни пре по род и ста бил ност.
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Сажетак: Текст рада „Анализа стратегијске позиције библиотеке 
јавног типа (град Београд – оп штин ске мре же би бли о те ка Чу ка ри ца) 
са SWOT ана ли зом, на стао је као ре зул тат че тво ро го ди шњег ис ку ства 
сти ца ног на по сло ви ма ру ко во ди о ца оп штин ске мре же би бли о те ка 
(Чу ка ри ца) Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Рад пред ста вља ин ту и тив но 
про ми шља ње, пот кре пље но из во ди ма из ли те ра ту ре и ре зул та та из 
прак се ру ко во ђе ња и пла ни ра ња нео п ход них би бли о теч ких по сло-
ва, као при прем ни ко рак ка раз ви ја њу са зна ња и ве шти на на те му 
стра те гиј ског пла ни ра ња, ду го роч ног по сво јој ори јен та ци ји, са ни-
зом утвр ђе них и пре ци зних по сту па ка ко ји се мо ра ју спро во ди ти. 
Стра те шко пла ни ра ње је на чин раз ми шља ња о бу дућ но сти. SWOT 
ана ли зом об ра ђе не су чи ње ни це, тј. ста ње мре же оп штин ских би-
бли о те ка Би бли о те ке гра да Бе о гра да (Чу ка ри ца), као и раз вој не иде-
је, те зе у обла сти ин тер них про це на SWOT ана ли зе. 

Кључ не ре чи: Би бли о те ка гра да Бе о гра да, оп штин ска мрежа би-
бли о те ка Чу ка ри ца, стра те шко пла ни ра ње, SWOT ана ли за
 
Ab stract: Text „Analysis of stra te gic po si ti on of pu blic li brary (city of 
Bel gra de – mu ni ci pal li brary net work) with SWOT analysis” is a re sult of 
4-year ex pe ri en ce on ma na ging of pu blic li brary net work (Cu ka ri ca), li-
brary of Bel gra de. Text re pre sents in tu i ti ve con tem pla ti on sup por ted by 
texts from li te ra tu re and re sults from prac ti ce in ma na ging and planning 
of ma in li brary tasks, as well as pre pa ra ti on step in de ve lo ping know led-
ge and skills for stra te gic plan ning, long-term in ori en ta ti on, with se qu-
en ce of esta blis hed and pre ci sely de fi ned tasks which are es sen ti al for 
work. Stra te gic plan ning is the way of thin king abo ut the fu tu re. SWOT 
analysis pre sent facts, the sta te of Bel gra de pu blic li brary net work (Cu ka-
ri ca), as well as de ve lo ping idea, the ses, in the area of in ter nal esti ma ti ons 
of SWOT analysis.

Keywords: Bel gra de City Li brary, pu blic li brary net work Cu ka ri ca, stra te-
gic plan ning, SWOT analysis

Ка да имаш мно го оба ве за, бри га, про бле ма, не мој да их вр тиш кроз ми сли, 
ста ви их на па пир па рас по ре ди по сле де ћим ка те го ри ја ма. 

Ви ше и лак ше ћеш ура ди ти а ма ње се нер ви ра ти. 1

По сло ви раз ма тра ња по зи ци је јав них би бли о те ка, њи хо вог 
тре нут ног ста ња и про јек то ва ње мо гу ћег, нео п ход ног раз-
во ја, тј. ду го роч не стра те ги је, од хит ног и бит ног су зна ча ја 

за оп ста нак, по сто ја ње и бу ду ћи ква ли те тан рад би бли о те ка јав-
ног, по зајм ног ти па чи ји је осни вач Скуп шти на гра да Бе о гра да.

Оно што ми је
и бит но и хит но

Оно што ми је
хитно али није битно

Оно што ми је
бит но али ни је хит но

Оно што ми ни је
ни битно ни хитно

1 Про грам пси хо ло шко еду ка тив них ра ди о ни ца за мла де (ја ну ар 2009.) „Ја 
умем и хо ћу бо ље – вред но сти, ста во ви и про ме на по на ша ња“, ауто ри Ве ри-
ца Гу таљ-Жив ко вић и Ка та ри на Чо лак
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UNE SCO је, ис пред Ује ди-
ње них на ци ја, 1949. об ја вио 
„Ма ни фест за јав не би бли о те-
ке” ко ји је имао ви ше ре ви зи ја, 
нај но ви ју 1998. Овај Ма ни фест 
је при пре мљен у са рад њи са 

Ме ђу на род ном фе де ра ци јом би бли о теч ких удру же ња и ин сти ту-
ци ја (IFLA) и до сту пан је на ње ном сај ту на пре ко два де сет је зи ка2. 
Из ме ђу оста лог, у по гла вљу „сва ко днев ни рад и упра вља ње“ пи-
ше: „Оба ве зно тре ба да се утвр ди ја сна по ли ти ка ко ја ће од ре ди ти 
ци ље ве, при о ри те те и услу ге, у скла ду са по тре ба ма ло кал не за-
јед ни це. Јав ну би бли о те ку тре ба ефи ка сно ор га ни зо ва ти и одр жа-
ва ти про фе си о нал не стан дар де ра да”3

За сваког ко се бави планирањем и осмишљавањем постојања 
и рада библиотека, императив је што квалитетнији рад једне 
библиотеке. Био он свакодневни или етапни, важно је да се 
примењује не пре ста ни про цес су штин ског по бољ ша ња по сло-
ва ња и пру жа ња би бли о теч ких услу га, про стор ног об на вља ња и 
стру ков ног на пре до ва ња – па ма кар се то стал но кре та ње ка бо-
љем од ви ја ло и успо ре ним тем пом. 

Би бли о те ке су од раз дру штва у ко ме се раз ви ја ју.4 У Ре пу бли-
ци Ср би ји, окру же ни смо усло ви ма не до вољ но ста бил них дру-
штве них и ма те ри јал них окол но сти. У дру штву смо ко је на чел но 
при зна је ва жност и вред ност би бли о те ка али им у прак си ни је 
пре ви ше на кло ње на. У све тлу са оп ште них чи ње ни ца, пи та те се 
с пра вом „шта да се ра ди?“ Од го вор на пи та ње је за пра во но во 
пи та ње – да ли да се пре пу шта мо не из ве сно из ве сној бу дућ но сти 
или да је пла ни ра мо, ак тив но је од ре ђу ју ћи? 

О стратешком планирању

Иде ја ак тив ног при сту па жи во ту зна чи нај пре про ме ну у на чи-
ну раз ми шља ња, а за тим и де ло ва ња – чо век тре ба да по ста вља 
од ре ђе не, ја сне и оствар љи ве ци ље ве и да гра ди пут ко ји ће га 
до ве сти до њих, уме сто да бес циљ но че ка да га дру ги усме ре и 
на те ра ју да ра ди. Уме сто про јек то ва ња фру стра ци ја и не за до вољ-
ства, пла си ра се оствар љи вост за ми сли и ак ти ва.

Стра те шко пла ни ра ње ука зу је да мо же мо има ти уде ла у ства-
ра њу бу дућ но сти ка кву же ли мо ако пред у зи ма мо ак тив но сти 
пре ко ко јих уно си мо про ме не. Нај пре се, у област сва ко днев ног 
ра да на по слу, уво ди про ме на у на чи ну раз ми шља ња, а за тим про-
ме на у упра вља њу. Ту про ме ну по кре ће по је ди нац или ини ци јал-
на гру па љу ди ко ји су до бро вољ но и идеј но оку пље ни око јед ног 
раз вој ног и иза зов ног по ду хва та. Они по се ду ју по зи тив ну рад ну 
енер ги ју, ауто ри тет и по зи тив не жи вот не ста во ве, тј. за ступ ни ци 
су су штин ских про ме на у свом бли жем и да љем рад ном окру же-
њу. Сво јим план ским, си сте ма тич ним де ло ва њем ства ра ју „ор га-
ни за ци ју ко ја учи”, јер по је ди нац или гру па љу ди раз ви ја се и ис ку-
стве но ра сте кроз по кре ну те по сло ве и про јек те, би ло да су они 
оба вље ни, за у ста вље ни или у фа зи при ме не. На тај на чин из гра ђу-
је се из у зет но ва жан вред но сни лич ни и про фе си о нал ни став ко-
ји се пре но си од ини ци јал ног по је дин ца, пре ко ини ци јал не гру пе, 
но си ла ца про ме на до ти мо ва и чи та вих ор га ни за ци ја. Вред но сни 
став гла си – не пре пу шта мо се бу дућ но сти, већ је пла ни ра мо и ак-
тив но од ре ђу је мо!

Свр ха стра те шког пла ни ра ња је да ство ри мо соп стве ну бу-
дућ ност и да осми шље но бр зо ре а гу је мо на од лу ке ко је су дру ги 
до не ли за нас. Стра те шко пла ни ра ње је на чин раз ми шља ња о 
бу дућ но сти. То је ди сци пли но ва ни на пор да се до не су од лу ке и 
пла но ви де ло ва ња ко ји ће об ли ко ва ти и во ди ти јед ну ор га ни за-
ци ју. Стра те гиј ско пла ни ра ње је ду го роч но по сво јој ори јен та ци ји, 
а фо ку си ра но је на пе ри од од пет и ви ше го ди на. У би бли о те ка ма 
оно је ви ше на чин ор га ни зо ва ног раз ми шља ња и си сте ма тич них 
опе ра ти ва не го низ утвр ђе них и пре ци зних по сту па ка ко ји се мо-
ра ју спро во ди ти.5

Ти пич на три ко ра ка од ко јих се са сто ји про цес стра те шког 
пла ни ра ња су: 

раз ра да ви зи је 1. (тј. оно га што же ли мо да се де си, сли ка бо
ље бу дућ но сти и спо соб ност да се она до сег не (ко рак по 
ко рак), нпр. ак тив но од ре ди ти шта же ли мо за мре жу оп штин-
ских би бли о те ка гра да Бе о гра да – ства ра ње де кла ра ци је са 
ви ђе њем ми си је и свр хе оп штин ске мре же би бли о те ка. 
про цес пла ни ра ња – свој ства и раз у ме ва ње про це са пла2. 
ни ра ња

2.1. план 6

2.2. ана ли за сре ди не (SWOT 7 ана ли за)
2.3. по тре бе ло кал них за јед ни ца (пoлази се од прет по став-
ке да је сва ка за јед ни ца раз ли чи та и да сва ка јав на би бли о-
те ка мо же да иза ђе у су срет по тре ба ма сво је за јед ни це на 
раз ли чит на чин; скуп услу га сва ке би бли о те ке осми сли ти 
та ко да од го ва ра по тре ба ма од ре ђе не за јед ни це)
2.4. про грам ски ни во (од но си се на ор га ни за ци о не ак тив-
но сти ко је ће би бли о те ку по кре ну ти у же ље ном прав цу; 
ту спа да из ја ва о ду го роч ним ци ље ви ма, мер љи ви крат ко-
роч ни ци ље ви, ме ре успе шно сти и вре мен ски ро ко ви)
2.5. примена и евалуација

раз ма тра ње ка ко упра вља ти ор га ни за ци о ним про ме на3. 
ма и по бољ ша њи ма (ор га ни за ци ји ко ја же ли да се про ме ни 
по треб ни су за ступ ни ци про ме не; то мо гу би ти ор га ни упра ве 
би бли о те ке, за по сле ни у ор га ни за ци ји или спољ ни кон сул тан-
ти). У ве зи са тим по себ но тре ба на по ме ну ти сле де ћа ис ку ства 
из прак се. Ин ту и тив но про у ча ва ње по на ша ња по је ди на ца и 
ор га ни за ци ја упу ћу је на за кљу чак да су ор га ни за ци је и њи хо-
ви чла но ви скло ни опи ра њу про ме на ма. 

От пор мо же би ти отво рен (нпр. „ма не ма од то га ни шта”, 
„шта ти ми слиш, да ја ов де црк нем од по сла”, „ко ће то ме ни да 
пла ти”, „дај то не ком мла ђем”, „пр во да по пи јем ка фу...”, „гла-
дан сам, мо рам да је дем...”), по сре дан (све је то ле по, са мо док 
се не сре ди др жа ва... јер ви диш ти ка ко је са да си ту а ци ја са ...”), 
тре ну тан („не ма са да па ра” „ди рек тор је ре као” ... „из гра да су 
ре кли ...” „из Ми ни стар ства су ре кли и по сла ли до пис...”), или 
са за др шком („’ај де до бро, ка жи шта тре ба па ће мо ми то да ти 
од ра ди мо”, „до ђи те сле де ћи пут па ће мо ви де ти...”)

Они ко ји упра вља ју, нај лак ше из ла зе на крај са отво-
ре ним и тре нут ним от по ром. Ве ћи иза зов пред ста вља ба-
вље ње по сред ним и од ло же ним от по ром. Он мо же би ти 
суп ти лан – гу би так ло јал но сти, гу би так мо ти ва ци је, по-
ве ћа ње бро ја гре шки. Ка да се упра вља про ме на ма тре ба 
па зи ти на све те зна ке. От пор мо же би ти по је ди на чан или 
ор га ни за ци о ни. Љу ди се опи ру про ме на ма, јер смо сви ми 
би ћа на ви ка и за то што су про ме не прет ња си гур но сти. 
Они се че сто бо је не по зна тог и мо гу из гра ди ти не га ти ван 
став пре ма пред ло же ним про ме на ма за то што се бо је да 
не ће би ти у ста њу да на у че но ве по ступ ке и да се при ла го-
де но вим на чи ни ма оба вља ња по сло ва (при мер из прак-

6 Тема овог рада нису својства стратешког планирања (шта планирамо?).

7 SWOT (акроним од енглеских речи): Strenghts, Weaknesses, Opportunities, 
Threats – јаке стране, слабе стране, могућности, претње

2 IFLA/UNE SCO Ма ни фест за јав не би бли о те ке, до ступ но на адре си http://www.
ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm [проверено 10.02.2009]

3 Исто

 4 Александра Вранеш „Културно-просветна делатност библиотека“, часопис за 
књижевност, уметност и друштвена питања, год 2, бр. 546 (2004), стр. 261-268

5 др Гордана Стокић-Симончић, др Жељко Вучковић „Менаџмент у 
библиотекама“, Београд, 2003, стр. 67.
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се: БИ СИС ауто ма ти за ци ја би бли о теч ког по сло ва ња). Ор-
га ни за ци је су по сво јој при ро ди кон зер ва тив не. С јед не 
стра не, оне има ју угра ђе не ме ха ни зме (као што су опи си 
по сло ва, пра ви ла и про це ду ре) ко је про из во де при вид ну 
ста бил ност. За то груп не нор ме мо гу де ло ва ти као коч ни-
ца. С дру ге стра не, про ме на мо же зна чи ти прет њу струч-
но сти од од ре ђе не гру пе, прет њу увре же ном од но су сна-
га или на чи ну рас по де ле фи нан сиј ских сред ста ва.

За ступ ни ци про ме не мо гу ума њи ти от пор пре ма про ме на-
ма та ко што ће ко му ни ци ра ти са сви ма и по бри ну ти се да љу ди 
уче ству ју у про це су пла ни ра ња. Те же је про ти ви ти се од лу ци о 
про ме на ма ако сте уче ство ва ли у ње ном до но ше њу. За ступ ни ци 
про ме не мо гу по мо ћи по је дин ци ма та ко што ће их ак тив но са-
слу ша ти, обез бе ди ти обу ку за но ве ве шти не и пру жи ти им лич на 
уве ра ва ња да су спо соб ни за но ви по сао. За при хва та ње про ме на 
мо гу се по ну ди ти на гра де – у ра спо ну од по хва ла и јав них при зна-
ња до по ве ћа ња пла те и уна пре ђе ња. 

О запосленима и …

На чи ни на ко је би бли о те ка ода би ра свој струч ни ка дар, пла ћа 
га и во ди ра чу на о ње го вом раз во ју, на чи ни на ко је би бли о те ка ко-
ри сти сво је људ ске ре сур се, нај бо љи су ин ди ка то ри успе шно сти 
са ко јом ће би бли о те ка ис пу ња ва ти сво ју ми си ју и до при но си ти 
раз во ју за јед ни це у ко јој де лу је. Свр ха ме наџ мен та људ ских ре-
сур са у би бли о те ка ма је сте да оси гу ра да се сви за по сле ни тре ти-
ра ју на прин ци пи ма пра вед но сти и људ ског до сто јан ства, а да они 
при том оста ну ви со ко мо ти ви са ни за ква ли тет но оба вља ње свог 
по сла и стал но струч но уса вр ша ва ње.8

От пор ће би ти ма њи ако је ор га ни за ци ја осми шље на та ко да 
се не пре кид но при ла го ђа ва про ме на ма. Ова кву вр сту ор га ни за-
ци ја на зи ва мо ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ КО ЈЕ УЧЕ. Отво ре на ко му ни ка ци ја, 
без стра ха од кри ти ка или ка зне, во ди се пре ко вер ти кал них и хо-
ри зон тал них ли ни ја по де ле. Љу ди у ор га ни за ци ја ма ко је уче оста-
вља ју по стра ни лич не, као и ин те ре се са мо свог оде ље ња, да би 
сви за јед но ра ди ли на оства ре њу за јед нич ке ви зи је ор га ни за ци је. 
Уна пре ђи ва ње ор га ни за ци је је збир ка пла ни ра них ин тер вен ци ја 
у ци љу про ме не, за сно ва на на ху ма ни стич ким и де мо крат ским 
вред но сти ма. Циљ је по бољ ша ње де ло твор но сти и до бро би ти за-
по сле них. Вред но сти ко је су у осно ви на по ра за уна пре ђе ње ор-
га ни за ци је су по што ва ње лич но сти, по ве ре ње, отво ре ност и 
кли ма по др шке, рав но те жа мо ћи у ко јој се на гла сак по ме ра са 
хи је ра хиј ски уста но вље них ауто ри те та и кон тро ле, отво ре но су
о ча ва ње са кон флик ти ма у ве зи са ци ље ви ма по сла и на чи ни ма 
на ко је се он оба вља ко ри сти се као на чин да се по бољ ша ју рад ни 
про це си, уче ство ва ње. (ако су љу ди по го ђе ни про ме на ма, ви ше 
укљу че ни у про це се од лу чи ва ња о њи ма, ве ћа је мо гућ ност да ће 
се по тру ди ти да при ме не те од лу ке.

SWOT анализа општинске библиотечке мреже Чукарица

Иако се ра ди о су бјек тив ној ме то ди, SWOT aнализа је ко ри-
стан алат, тј. ана ли тич ка ме то да кре и ра ња стра те ги је за упо зна-
ва ње си ту а ци је у ор га ни за ци ји, на ро чи то ка да је ра ди ви ше љу ди. 
За то је објек тив ност нео п ход на јер је не мо гу ће да ор га ни за ци ја 
не ма ма не или опа сно сти на ко је тре ба обра ти ти па жњу. Ана ли за 

зах те ва све о бу хват но раз ми шља ње. Ве ћи број љу ди бо ље ће раз-
мо три ти раз не си ту а ци је и „би ти па мет ни ји од јед ног“. 

SWOT ана ли зом при ка зу ју 
се сна ге, сла бо сти, мо гућ но сти и 
прет ње од ре ђе не по ја ве или си-
ту а ци је кроз при каз уну тра шњих 
сна га и сла бо сти ор га ни за ци је, 
спо ља шњих при ли ка и прет њи с 
ко ји ма се иста ор га ни за ци ја су о-
ча ва. 

По дат ке до би је не овом ана ли зом мо гу ће је ко ри сти ти за од-
лу ке ко је су стра те шки ва жне, за фор му ли са ње ми си је и ви зи је ор-
га ни за ци је, утвр ђи ва ње при о ри тет них ак ци ја у да љем пе ри о ду и 
слич но.

Чу ка рич ка мре жа би бли о те ка јав ног, по зајм ног ти па јед на је 
од по сто је ћих 13 оп штин ских мре жа Би бли о те ке гра да Бе о гра да. 
По че так ра да чу ка рич ке мре же би бли о те ка у кон ти ну и те ту да ти ра 
од 1945. Би бли о теч ка де лат ност је оба вља на са свој ством прав ног 
ли ца и ма тич но сти у пе ри о ду од 1945. до 1989. го ди не, у скла ду са 
ва же ћим би бли о теч ким про пи си ма и за кон ским ак ти ма. На осно-
ву чла на 349 и 376 За ко на о удру же ном ра ду Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да10, 1989. го ди не усво јен је спо ра зум о удру жи ва њу (ин те-
гра ци ји) чу ка рич ке оп штин ске мре же би бли о те ка са Би бли о те ком 
гра да Бе о гра да и оста лим оп штин ским би бли о теч ким мре жа ма. 

Про це сом ин те гра ци је три на ест оп штин ских мре жа би бли о-
те ка Би бли о те ка гра да Бе о гра да по ста ла је нај ве ћа позаjмна би-
бли о те ка у Ср би ји. На осно ву зва нич них по да та ка из го ди шњих 
из ве шта ја, БГБ рас по ла же фон дом од бли зу 2.000.000 је ди ни ца 
сме ште них у 74 објек та укуп не по вр ши не 13.000 m². Чи ном ин те-
гра ци је, Би бли о те ка гра да Бе о гра да на сле ди ла је до бре и ло ше 
стра не за те че ног ста ња оп штин ских мре жа би бли о те ка. 

Ка дро ви, до ку мен та ци ја, опре ма, би бли о теч ке про сто ри је, 
фи нан сиј ски сал до, све је то пре у зе то ак том ин те гра ци је. По сма-
тра но на уоп ште ном ни воу ста ње би бли о теч ких мре жа БГБ (пе ри-
од 1990-2001) из у зет но је оби ло вао па дом при ме не би бли о теч ког 
стан дар да и стаг на ци јом ква ли тет ног би бли о теч ког по сло ва ња 
(по зна ти су раз ло зи стаг на ци је и по сле ди це по др жа ву и на род 
у пе ри о ду 1991-1999). Нај ве ће про па да ње обје ка та, опре ме, књи-
жног фон да, на ста ло је у по ме ну том пе ри о ду и то у ви ду до дат ног 
уру ша ва ња иона ко за ста ре ле опре ме и не у слов них про сто ри ја 
би бли о теч ке мре же (за ста ре ле и бли зу гра ни це до тра ја ло сти пре 
оба вље не ин те гра ци је 1989. го ди не).

Ста ње мре же би бли о те ка на те ри то ри ји оп шти не Чу ка ри ца 
(2004) алар мат но ука зу је на за пу ште ност и по твр ђу је чи ње ни цу 
да је би бли о теч ка мре жа ана хро на, ор га ни за циј ски пре ва зи ђе на 
јер је су ви ше усит ње на, са би бли о те ка ма сме ште ним у пре не у-
слов ним не го за до во ља ва ју ћим про сто рија ма. На за ла га ње ру ко-
во ди о ца Би бли о те ке, уз по др шку упра ве БГБ, од сеп тем бра ме се-
ца 2004. г. спро во ди ла се је ди на мо гу ћа ак тив ност, тј. вр ше на је 
ин тер вент на ра ци о на ли за ци ја и ре ор га ни за ци ја чу ка рич ке мре-
же би бли о те ка. За хва љу ју ћи од лу ка ма чла но ва Управ ног од бо ра 
БГБ а на пред лог ру ко во ди о ца, трај но је за тво рен је дан огра нак а 
три при вре ме но. Мре жу би бли о те ка на Чу ка ри ци тре нут но (2009) 
чи не че ти ри огра на ка и цен трал на оп штин ска би бли о те ка „Ла за 
Ко стић“11. 

По чев ши од ме се ца ју ла 2004. го ди не, наш ин ту и тив ни на чел-
ни рад ни став12, уз по моћ сте че ног ис ку ства и но вих струч них са-
зна ња и ве шти на, до жи вља ва тран сфор ма ци ју. Све ви ше је при-
сут на нео п ход ност из ра де стра те шког пла ни ра ња и раз ма тра ња 

9 Графикон преузет из књиге др Гордана Стокић-Симончић, др Жељко 
Вучковић „Менаџмент у библиотекама“, Београд, 2003

10 Архива Библиотеке града Београда

11 Централна општинска библиотеке “Лаза Костић” (P=206,94 m2), Баново 
брдо и четири активна огранака: “Прометеј” (P=112,53 m²), Баново брдо, 
“Ђура Јакшић” (P=108,25 m²), Железник, “Бранко Ћопић” (P=66,69 m²), 
Жарково, огранак “Душко Радовић”, Церак (P= (65,05 m²). Укупна површина 
библиотечких просторија износи 559,46 m²

12 Свеукупно пословање са пажњом доброг домаћина, организован и активан 
приступ решавању свеколиких библиотечких проблема, остваривање свега 
што је у нашој моћи да набавимо, решимо, поправимо, средимо, очистимо, 
да што више упристојимо боравак и рад у Библиотеци, да брзо применимо 
најбоље могуће решење у односу на проблем(е) ... насупрот чекању да 
нешто «падне са неба» и свакодневних јадиковки на усуд библиотекарства и 
културе.

9

 8 др Гордана Стокић-Симончић, др Жељко Вучковић „Менаџмент у 
библиотекама“, Београд, 2003, стр. 123
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еле ме на та SWOT ана ли зе. Еле мен ти SWOT ана ли зе осми шље ни су, 
за по тре бе чу ка рич ке мре же би бли о те ка, у ви ду раз вој них по ла-
зних по став ки (те за) на сле де ћи на чин. 

Ја ке стра не: оправ да ност по сто ја ња цен трал не чу ка рич ке 
оп штин ске би бли о те ке „Ла за Ко стић“, ми си је и ви зи је; до бра по-
сто је ћа струк ту ра књи жних фон до ва; по тен ци јал ка дро ва, тј. ко-
лек ти ва; по зи тив но рад но на сле ђе и ува жа ва ње струч них вред-
но сти од ра ни јих ге не ра ци ја би бли о те ка ра; број на сту дент ска 
по пу ла ци ја ло кал не за јед ни це (на ро чи то Ба но вог бр да као де ла 
нај ур ба ни зо ва ни је зо не оп шти не Чу ка ри це) и жи во ин те ре со ва-
ње за чи та о нич ке про сто ри је би бли о те ке.

Сла бе стра не13: ве ћин ска не функ ци о нал ност чу ка рич ке би-
бли о теч ке мре же; бу џет ска нео д ре ђе ност и успо ре на бу џет ска 
ло ги сти ка; пи та ње оправ да но сти по сто ја ња огран ка у не у слов-
ним усло ви ма14, пи та ње оправ да но сти по сто је ћег бро ја огра на ка;

Мо гућ но сти: де фи ни са ност бу џе та (ли ниј ски бу џет, па у шални 
бу џет, про грам ски и нул ти бу џе ти)15 са ја сно од ре ђе ним „под бу џе-
том“ за сва ку оп штин ску мре жу би бли о те ка; ка дро ви ко ји су но си-
о ци пром ена; на бав на по ли ти ка, тј. на бав ка књи га – би бли о теч ке 
гра ђе (цен тра ли зо ва ност, де центра ли зо ва ност, де зи де ра ти, ком-
би но ва ни си сте ми); ауто ма ти за ци ја би бли о теч ког по сло ва ња; на-
мен ска зе мљи шта, на мен ски зи да не згра де, објек ти за по тре бе би-
бли о те ка у скла ду са би бли о теч ким стан дар ди ма; јав ни на град ни 
кон кур си за нај ма што ви ти је, нај о ри ги нал ни је ар хи тек тон ско ре-
ше ње згра де би бли о те ке јав ног ти па и/или адап та ци је, до град ње 
по сто је ћем објек ту, за уре ђе ње ен те ри је ра, екс те ри је ра и сл. (пра-
во уче шћа мо гу има ти и ап сол вен ти Aр хит ек то нског фа култе та); су-
штин ска ме диј ска при сут ност (штам па, ра дио, TВ, блог) за раз ли ку 
од по јав ног пе ри о дич ног при су ства са пла си ра њем уоби ча је них 
ин фор ма ци ја (број упи са них, број но вих књи га, итд); осми шља ва-
ње те ма за ме диј ске на сту пе – окру гли сто (ста ње јав них би бли о те-
ка у Бе о гра ду, из град ња но вих обје ка та) у слу жби кре и ра ња на кло-
но сти и прак тич них по те за јав ног мне ња, ути цај них дру штве них 
струк ту ра и по је ди на ца (нпр. осни ва ње фи нан сиј ског клу ба „при-
ја те љи би бли о те ке“ са ја сно од ре ђе ним про гра мом рада, за да ци-
ма и ци ље ви ма ко је ће оства ри ти за од ре ђе ни пе ри од) на по љу 
обез бе ђи ва ња зе мљи шта за из град њу на мен ских обје ка та. 

Прет ње: (ло ши) по ли тич ки, тј. стра нач ки ути ца ји на из бор ру-
ко во де ћих ка дро ва; бу џет ска од ре ђе ност, тј. нео д ре ђе ност; вла-
ди ни про пи си (за кон о би бли о теч кој де лат но сти); ка рак те ри сти ке 
лич но сти кри тич не ма се но си ла ца про ме на.

О ЗАСТУПНИЦИМА ПРОМЕНА – три карактеристична 
језгра

За ступ ни ци про ме на по се ду ју је згра де ло ва ња ко ја се пре кла-
па ју и до пу њу ју. Је дин ство три је згра де ло ва ња омо гу ћа ва пот пу-
ну ком плет ност у обла сти стра те шких пла ни ра ња и про јек то ва ња 
раз во ја људ ских ре сур са (у би бли о те ка ма)

Је згро ком пе тен ци ја1. 
Је згро зре ле лич но сти2. 
Је згро ма ни фе ста ци ја со ци јал не ин те ли ген ци је (ве3. 
шти на)

Језгро компетенција1) 16

Основ на прет по став ка за пла ни ра ње и про јек то ва ње раз во ја 
од но си се на по сто је ћи по тен ци јал би бли о теч ког ка дра. Про ме не 

спро во де љу ди са сво јим лич ним и про фе си о нал ним вред но сти-
ма, нор ма ма, ста во ви ма, пер цеп ци ја ма ствар но сти и бу дућ но сти. 
На тај на чин од ре ђу је се ми шље ње, емо ци је и по на ша ње (оста лих 
чла но ва) ор га ни за ци је „ко ја се учи про ме на ма“. Без струч них ком-
пе тен ци ја, тј. струч них спо соб но сти за ступ ни ка про ме на, не мо же 
до ћи до ства ра ња за мај ца на прет ка. 

Језгро зреле личности2) 
Раз ли чи те кул ту ре има ју раз ли чи те пој мо ве о то ме шта је то 

здра ва или зре ла лич ност. Раз вој здра ве лич но сти ак ти ван је про-
цес у то ку ко јег по је ди нац при хва та од го вор ност за свој жи вот и 
у то ку ко га се раз ви ја на свој је дин ствен на чин. Зре ла лич ност је 
це ло жи вот ни про цес. То је про цес на ста ја ња. При бли жно се мо гу 
иден ти фи ко ва ти основ на обе леж ја мен тал ног здра вља, тј. ка рак-
те ри сти ке зре ле лич но сти17

Зре ла лич ност има вр ло про ши рен осе ћај вла сти тог 1. ја. Та-
кве лич но сти ни су пси хо ло шки оку пи ра не и до жи вот но 
ве за не за се бе и мо гу из се бе иза ћи (не по жељ на осо би на: 
су је та). 
Емо ци о нал на си гур ност и за до вољ ство са мим со бом. Та-2. 
кве лич но сти мо гу отр пе ти и вла сти те не до стат ке а да не 
по ста ну за гри же ни, огор че ни или не за до вољ ни са ми со-
бом или не при ја тељ ски ори јен ти са ни пре ма дру ги ма. Та-
кве су осо бе спо соб не да свла да ју емо ци је као што су бес, 
љут ња, де пре си ја, не у ро тич ни ис па ди та ко да те њи хо ве 
емо ци је и ре ак ци је не угро жа ва ју до бро бит дру гих  (не по-
жељ на осо би на: ма ни фе ста ци је нео ства ре но сти).
Ис так ну то обе леж је од но са пре ма дру гим љу ди ма код 3. 
зре лих осо ба је сте то пла по ве за ност вла сти тог ја са дру-
ги ма – то пли на, са о се ћај ност, раз у ме ва ње / ем па ти ја. (не-
по жељ на осо би на: же ља за по се до ва њем, вла да њем, љу-
бо мо ра).
Зре ле лич но сти обе ле жа ва ју ре ал не а не су бјек тив не пер-4. 
цеп ци је, ве шти не и пре да но сти. Та кве осо бе ви де љу де, 
ства ри и си ту а ци је она кви ма ка ве оне је су, а не она кви ма 
ка квим би они са ми же ле ли да бу ду. Та кве осо бе су у кон-
так ту са ствар но шћу. Зре ле лич но сти по се ду ју од го ва ра ју-
ће ве шти не за ре ша ва ње ре ал них и објек тив них си ту а ци ја 
и про бле ма. Та кве осо бе те же ци ље ви ма ко је лич но сма-
тра ју вред ним и ко ји су ре а ли стич ни.
Зре ле лич но сти су спо соб не за објек ти фи ка ци ју са мих се-5. 
бе (спо соб ност да се бе про у ча ва или упо зна са мог се бе) и 
за ху мор о се би. 
Здра ву или зре лу лич ност ка рак те ри ше је дин стве на жи-6. 
вот на фи ло зо фи ја. Та кве осо бе су спо соб не да све ства ри 
у свом жи во ту ви де на сми слен на чин. 

Сви љу ди не по сти жу пу ну зре лост сво је лич но сти и ни ка да 
ни су пот пу но зре ле лич но сти. 

Језгро манифестација социјалне интелигенције (вештина)3) 
С о  ц и  ј а л  н а 

и н  т е  л и  ге н  ц и ја 
пред ста вља спо-
соб ност уви ђа-
ња дру штве них 
од но са, прет по-
ста вља уче шће 
оп ште ин те ли-
ген ци је, по себ но 
оп штег фак то ра 
уви ђа ња ре ла ци-
ја, али опе ри ше и 
ем па ти јом, ин ту-
и ци јом, раз ви је-
ном со ци јал ном 
п е р  ц е п  ц и  ј о м , 
на ро чи то опа жа-
њем чо ве ка, ње го ве уло ге и ин тен ци јал но сти (сме ра ње, на ме ра, 
усме ре ност ка не ком ци љу). Со ци јал на ин те ли ген ци ја под ра зу ме-

17 Анте Фулгоси „Психологија личности, теорија и истраживања“, Школска 
књига, Загреб, 1981, стр 233-234

18 Пример из праксе: графикон (лавиринт) социјалних вештина, аутор В. Н.

18

13 Стање објеката и мреже огранка крајем фебруара 2009.

14 Хронична тескоба и дотрајалост просторија библиотечких огранака, 
проблем смештаја новопридошлих публикација (чак и у случајевима 
дозвољеног максималног расхода од 10% од укупног књижног фонда 
одређене библиотечке општинске мреже), организације књижног фонда, 
организације неометаног рада са корисницима у прихватљивим условима 
рада; просторије чукаричких библиотечких огранака превазиђене су за 
квалитетан рад у складу са важећим библиотечким стандардима, чак и 
по питању најосновнијих захтева за обављање делатности (доступност 
санитарног чвора, дотрајалост прозора, врата, дотрајалост и неатрактивност 
библиотечке опреме, вишедеценијска неокреченост просторија, 
неодговарајуће грејање, тј. хлађење, проветравање, дотрајале подне 
подлоге, електричне инсталације, слаба физичко-техничка заштита објекта, 
обијање објеката …

15 др Гордана Стокић-Симончић, др Жељко Вучковић „Менаџмент у 
библиотекама“, Београд, 2003, стр. 75

16 Исто, стр. 130-131
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ва и емо ци о нал ну урав но те же ност, не ко рум пи ра ност кри те ри ју-
ма, за тим сло бо ду од сте ре о ти па и иде о ло шких пред ра су да. Со-
ци ја ли за ци ја је про цес ко јим чо век раз ви ја функ ци је нео п ход не за 
па сив но и ак тив но уче ство ва ње у дру штве ним од но си ма.19

Закључак

Ка ко год да нас до жи вља ва ли би бли о те ку и ње ну кул тур но-
про свет ну де лат ност, а не мо же мо је по сма тра ти кроз на о ча ре 
ни ру ског ни аме рич ког ис ку ства јер за ви си од на шег со ци јал ног 
окру же ња, тре ба да има мо на уму да про фе сор ни ка да не мо же 
би ти бит ни ји од ђа ка, апо те ка од бол ни це, па ни ме наџ мент и мар-
ке тинг од са мих би бли о те ка.20

Да кле, стра те шким пла ни ра њем, ја сним од ре ђи ва њем, раз-
ра дом и при ме ном у би бли о теч кој ствар но сти свих ње го вих еле-
ме на та не тре ба да се ба ви мо ра ди по мо дар ства, тј. сно би зма. С 
дру ге стра не, ка да ло ши слу ча је ви прак се пре ла зе у по ја ву, он да 
они по ста ју на о па ко и про бле ма тич но пра ви ло по на ша ња и раз-
ми шља ња. За то, ра ди мо оно у шта ве ру је мо и ве руј мо у оно што 
ра ди мо, јер све оста ло је гу бље ње вре ме на и енер ги је. 

Као љу ди од стру ке, гра ђан ског по на ша ња и ци ви ли зо ва ног 
раз ми шља ња, не ће мо би ти у ста њу да раз ви је мо би бли о теч ку де-
лат ност и си стем без ја сно од ре ђе ног пу та и на чи на нео д ло жног 
по бољ ша ња и убр за ног на прет ка. Би бли о те ке су уста но ве од по-
себ ног дру штве ног зна ча ја. Ако се на зна че ни пут на прет ка трај но 
осу је ти услед про фе си о нал не ко лек тив не ин до лент но сти и ле-
тар ги је ко ја је узроч но-по сле дич но по ве за на са оп ште дру штве-
ном кли мом, по сле ди це ин те лек ту ал ног, оп ште кул тур ног и со ци-
јал ног на за до ва ња ис па шта ће ге не ра ци је жи те ља на ше ло кал не, 
пре сто нич ке и др жав не за јед ни це.
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Библиотека града Београда 
– између јаве и сна 

Са же так: Би бли о те ка гра да Бе о гра да је нај ве ћа јав на би бли о те ка 
у Ср би ји. Без об зи ра на сво ју ве ли чи ну и ва жност, пр вен стве но у 
окви ру сво је за јед ни це, Би бли о те ка још увек не ма ја сно де фи ни са ну 
ви зи ју, ми си ју, ци ље ве, струк ту ру, ка дров ску по ли ти ку, као ни стра-
те шки план за бу дућ ност. У ра ду ће би ти пред ло же не ви зи ја, ми си ја 
и ци ље ви, као и пред лог раз во ја Би бли о те ке. 

Кључ не ре чи: Би бли о те ка гра да Бе о гра да, стра те шко пла ни ра ње, 
ви зи ја, ми си ја, ци ље ви 

Ab stract: Bel gra de City Li brary is the lar gest pu blic li brary in Ser bia. Re-
gar dless of its si ze and im por tan ce, the Bel gra de City Li brary still has no 
cle arly de fi ned vi si on, mis si on, ob jec ti ves, struc tu re, per son nel po licy, 
as well as the stra te gic plan for the fu tu re. This pa per will sug gest vi si on, 
mis si on and ob jec ti ves of the Bel gra de City Li brary, as well as pro po sal 
de ve lop ment li brary. 

Keywords: Belgrade City Library, strategic planning, vision, mission, 
goals

Јав не би бли о те ке би тре ба ло да пра те раз вој на у ке и тех но ло-
ги је, као и да од го ва ра ју на све сло же ни је зах те ве ко ри сни ка 
про на ла же њем но вих мо де ла ра да. Би бли о те ка мо ра кон-

стант но да пра ти нај но ви је трен до ве и де ша ва ња. Град ко ји те жи 
да бу де ме тро по ла мо ра да има и би бли о те ку ко ја ће би ти по др-
шка у тим те жња ма.

Стра те шким пла ни ра њем од ре ђу ју се: ја сан пут ко јим би бли-
о те ка же ли да кре не ка ко у крат ко роч ном та ко и у ду го роч ном 
сми слу, на чи ни оства ри ва ња ци ље ва и сте пен успе шно сти по ста-
вље них пла но ва. Би бли о те ка ко ја те жи да по ста не цен тар ло кал-
не за јед ни це мо ра да има де фи ни са ну стра те ги ју и ци ље ве, што 
укљу чу је од ре ђи ва ње при о ри те та и циљ не гру пе ко ри сни ка, уз 
са гле да ва ње ка па ци те та соп стве них ре сур са и ре ал ну про це ну 
мо гућ но сти. 

Стра те шко пла ни ра ње об у хва та: услу ге, бу џет, људ ске ре сур-
се, ин фра струк ту ру и од но се са јав но шћу. 

Да би оства ри ла свој стра те шки план, би бли о те ка мо ра пр-
вен стве но да по ста ви сво ју ви зи ју, ми си ју, ци ље ве, струк ту ру и ка-
дров ску по ли ти ку. Ве ћи на јав них би бли о те ка у Ср би ји не ма тач но 
од ре ђе ну ви зи ју и ми си ју. У ве ћи ни слу ча је ва кру та би ро крат ска 
и хи је рар хиј ска ор га ни за ци ја, као и тра ди ци о нал ни на чин ра да и 
те шко при хва та ње но ви на у стру ци, оне мо гу ћа ва ју раз вој и про-
на ла же ње ре ше ња. Је дан од при о ри те та је про фе си о на ли за ци ја 
стру ке, ко ја би зна чај но ути ца ла на раз вој и уна пре ђе ње би бли о-
те ка.

Све до са да ре че но би ће су бли ми ра но у идеј ном ре ше њу 
раз вој ног сце на ри ја Би бли о те ке гра да Бе о гра да (у да љем тек сту 
БГБ), струк ту рал но гле да но, нај ком плек сни је и нај ве ће јав не би-
бли о те ке у Ср би ји. 

У са ста ву мре же БГБ-а, ко ја је осно ва на 1989. го ди не, на ла зе се 
цен трал на згра да и 13 оп штин ских би бли о те ка са мре жом огра-
на ка, што је укуп но 78 објек a та. Би бли о те ка гра да Бе о гра да без 
об зи ра на сво ју ве ли чи ну и ва жност, пр вен стве но у окви ру сво је 
за јед ни це, не ма ја сно де фи ни сан стра те шки план за бу дућ ност.

Визија, мисија, циљеви 

Визија – „исказ вредности, аспирација, вредновање: Видети 
и осећати будућност”. 1
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Би бли о те ка гра да Бе о гра да пра ти со цио-кул тур ни, тех нич ко-
тех но ло шки и еко ном ски раз вој гра да и де мо граф ске тен ден ци је. 
Њу чи ни Цен трал на би бли о те ка са мре жом од 13 оп штин ских би-
бли о те ка, 30 огра на ка и 4 би бли о бу са са 50 ста ја ли шта. 

Рад БГБ-а се ба зи ра на при ме ни нај но ви јих стан дар да и смер-
ни ца ко ји де фи ни шу рад би бли о те ка и њи хо ву де лат ност. 

Од го ва ра по тре ба ма нај ши рег кру га ко ри сни ка, без об зи ра на 
пол, ста рост, ра сну или на ци о нал ну при пад ност, вер ско или по-
ли тич ко опре де ље ње, омо гу ћа ва им при ступ нај ра зли чи ти јим вр-
ста ма ин фор ма ци ја и на тај на чин обез бе ђу је усло ве за до жи вот но 
уче ње.

БГБ је нај зна чај ни ја јав на би бли о те ка с раз вој ним, са ве то дав-
ним и обра зов ним слу жба ма у гра ду и зе мљи и члан је европ ске 
мре же би бли о те ка и би бли о теч ких асо ци ја ци ја. 

Ми си ја – „де фи ни ци ја уста но ве и ње ног основ ног сми сла ве о-
ма се рет ко ме ња. Пред ста вља по ла зну осно ву за ис ка зи ва ње ци-
ље ва и за да та ка”.2 

Стратешко планирање пословања Библиотеке града 
Београда 

„Бр зи на и спрем ност би бли о те ка да сво је ци ље ве при ла го де 
тех но ло шким и дру штве ним про ме на ма и да нас и убу ду ће пред
ста вља ће ме ру њи хо ве ви тал но сти и дру штве ног ста ту са и ути
ца ја”.3

Услуге

„Услуге јав них би бли о те ка су очи глед но сла бе на многим ме сти
ма, а ве о ма су рет ке јав не кри ти ке њи хо вог ра да”.4

Пр ви сег мент стра те шког пла ни ра ња су: фон до ви, услу ге и 
кул тур ни про гра ми.

Је дан од пред у сло ва до брог по сло ва ња би бли о те ке је раз ви-
је ност ње них фон до ва. Нај ва жни ји за да так је до бро ор га ни зо ва на 
на бав ка би бли о теч ке гра ђе ко ја би се вр ши ла у скла ду са по тре ба-
ма ко ри сни ка и струк ту ром фон да. Ква ли тет ове услу ге за ви си од 
ре дов ног и на мен ског фи нан си ра ња и ја сно де фи ни са не на бав не 
по ли ти ке. Нео п ход но би би ло да по сто је ре дов ни са стан ци пред-
став ни ка оп штин ских би бли о те ка и Оде ље ња за на бав ку и пла-

сман ка ко би се за до во љи ли 
зах те ви ко ри сни ка на под руч-
ју це ло га гра да. Та ко ђе, не би 
тре ба ло за не ма ри ти и по да так 
о обр ту фон да Би бли о те ке гра-
да Бе о гра да, на ро чи то по оп-
штин ским би бли о те ка ма, ко ји 
ја сно ука зу је на не ак ту ел ност 
фон да и по тре бу да се би бли-
о те ке од луч ни јом ре ви зи јом 
осло бо де не по треб не ли те ра-
ту ре.

При мер до бре прак се je 
Град ска књи жни ца из За гре ба 
ко ја ор га ни зу је ко ор ди ни ра ну 
на бав ку за све би бли о те ке из 
сво је мре же, та ко што ре дов но 
одр жа ва са стан ке ру ко во ди ла-
ца на бав ке на ко ји ма се од лу-
чу је за ко ји ни во би бли о те ке је 
по ну ђе на гра ђа ко ри сна (цен-
трал ну, оп штин ску или огра-
нак). На овај на чин се из бе га ва 
на бав ка не по треб не ли те ра ту-
ре и оп те ре ћи ва ње фон до ва.5

Oдељење за об ра ду и би бли о граф ска ис тра жи ва ња би тре ба-
ло, осим об ра де мо но граф ских пу бли ка ци ја да за поч не са об ра-
дом и дру гих вр ста би бли о теч ке гра ђе. Струч ни рад ни ци би сва ка-
ко тре ба ло да бу ду нај бо ље упу ће ни у све но ви не ко је се ти чу ка-
та ло ги за ци је, кла си фи ка ци је и пред ме ти за ци је и да о то ме оба ве-
шта ва ју ко ле ге из мре же пу тем ре дов них са ста на ка и се ми на ра.

Ве ли ка па жња се мо ра по све ти ти раз во ју ко ри снич ких сер ви-
са као и уво ђе њу стан дар да ква ли те та услу га. Пр ва би бли о те ка 
на срп ским про сто ри ма ко ја је до би ла сер ти фи кат за уво ђе ње си-
сте ма ме наџ мен та ква ли те том – QMS је струч на би бли о те ка Елек-
тро вој во ди не у Но вом Са ду, а ње ним пу тем су по шле и не ке јав не 
би бли о те ке у Ср би ји.

По ред по зај ми це и ре зер ва ци је би бли о теч ке гра ђе, би бли о-
те ка би тре ба ло да ста ви ак це нат и на сле де ће услу ге: из ра ду и 
кон сул то ва ње спи ско ва де зи де ра та, оба ве шта ва ње пре ко СМС-а 
и елек трон ске по ште о тра же ним пу бли ка ци ја ма и ра зним ак тив-
но сти ма, да ме ђу би бли о теч ком по зај ми цом обез бе ди од ре ђе не 
пу бли ка ци је ко је не по се ду је, да вр ши ди се ми на ци ју ин фор ма-
ци ја из ра дом би бли о гра фи ја, бил те на при но вље них пу бли ка ци-
ја у штам па ном и елек трон ском об ли ку, да из ра ђу је во ди че кроз 
би бли о те ку, да ис так не ва жна оба ве ште ња, упут ства и рас по ред 
про сто ри ја у би бли о те ци, да ја сно обе ле жи фонд, да ор га ни зу је 
оби ла ске би бли о те ке за за ин те ре со ва не ко ри сни ке и по се ти о це, 
да обез бе ди услу ге за осо бе са ин ва ли ди те том.

Да би би бли о те ка би ла при јат но ме сто ко је оку пља, ин фор-
ми ше и кул тур но обо га ћу је тре ба кон стант но да ор га ни зу је раз не 
ти по ве ак ци ја. Ви до ви мо гу ћег ани ми ра ња по тен ци јал них чла но-
ва би бли о те ке су: 

по ве зи ва ње са оста лим уста но ва ма кул ту ре на те ри то ри-•	
ји оп шти не пу тем уза јам них учла ње ња (нпр. по пу сти при 
по се та ма по зо ри шти ма, му зе ји ма...); 
до бро твор не и до бро вољ не ак тив но сти (нпр. ор га ни зо-•	
ва ње ху ма ни тар них ак ци ја и бес плат но учла ње ње осо ба 
ко је су од ре ђе ну ак ци ју по мо гле); 
обу ке за ко ри шће ње Ин тер не та, пре тра жи ва ње on-li ne •	
ка та ло га и ба за по да та ка; 
по ну де раз ли чи тих збир ки (нпр. му зич ких, филм ских, за •	
уче ње ра да на ра чу на ру, за уче ње стра них је зи ка...); 
с об зи ром на то да се де мо граф ска сли ка у по гле ду ста ро-•	
сне струк ту ре ста нов ни штва цен трал них град ских оп шти-
на ме ња, тре ба ло би осми сли ти од го ва ра ју ће про гра ме и 
услу ге за њих; 
раз ви ја ње и не го ва ње чи та лач ких на ви ка гра ђа на (нпр. •	
Јед на књига – је дан град...).

Мисија: Најбоље организована, најмодернија библиотека у земљи, центар локалне заједнице који покреће 
и подржава све промене у друштву и струци, прати их и задовољава потребе свих грађана, промовишући 

писменост и доживотно учење.

Стратешки правци и циљеви

Услуге Партнерство Места и простори Одговорна и иновативна

- циљне групе 
- да подржи образовање корисника 
свих узраста 
- да омогући доступност свим 
врстама грађе коју поседује, као 
и оној која није у њеном власништву 
- да израђује квалитетне и 
разноврсне збирке на различитим 
медијима 
- да омогући приступ и коришћење 
мрежних извора и услуга 
- да радно време прилагоди 
потребама корисника 

- да постане центар 
дешавања у локалној 
заједници 
- да сарађује са градским 
секретаријатима и службама, 
као и другим градским 
институцијама у важним 
акцијама 
- да омогући приступ 
информацијама које се 
односе на град и службе кроз 
мрежу библиотека и сајта 

- да сталним 
побољшавањем услова 
обезбеди пријатно место за 
рад, игру, забаву и дружење 
- изградња нових зграда, 
реновирање постојећих 
објеката 
- да омогући коришћење 
својих услуга особама са 
инвалидитетом 
- да подиже еколошку свест 
грађана 

- да постане један од лидера 
развоја библиотечке струке 
- да тимским радом осигура што 
квалитетније услуге 
- да омогући и подржи стручно 
образовање свих запослених како 
би могла да одговори на задатaке 
који се стављају пред њу 
- да уводи нове технологије како 
би побољшала своје услуге 

Основне вредности
Доступна свима – настоји да омогући приступ и услуге свим грађанима 

Одговорна и поуздана 
Иновативна – стално прати новине и побољшава услуге 

Уважава интелектуалне слободе и Право на приватност 
Љубав према читању – подстиче и развија 

Увек на услузи – нове технологије омогућавају коришћење неких услуга и у време када је библиотека 
затворена 

5 Књи жни це гра да За гре ба. „Ко ор ди ни ра на на ба ва”, http://www.kgz.hr/knji zni-
car stvo/ko o na ba va.asp (пре у зе то 04.02.2009.)

1 Ми ле на Дра ги ће вић-Ше шић и Бра ни мир Стој ко вић, Кул ту ра – ме наџ мент, 
ани ма ци ја, мар ке тинг (Бе о град: Clio, 2003), 70

2 Исто.

3 Жељ ко Вуч ко вић, „Бу дућ ност јав них би бли о те ка и про фе си о нал на од го вор-
ност би бли о те ка ра”, Би бли о те кар год. 50, св. 1-2 (2008): 49-55 

4 Гор да на Сто кић Си мон чић и Жељ ко Вуч ко вић, Упра вља ње би бли о те ка у до бу 
зна ња (Ис точ но Са ра је во: Ма тич на би бли о те ка, 2007), 162 
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Буџет

„Буџетско финансирање пружило је могућност свим 
категоријама становништва локалне заједнице да се користе 
библиотеком...” 6

С об зи ром на фор мал ни ста тус БГБ-а по ко ме је она јав но до-
бро и пред ста вља ин те рес ка ко за др жа ву, та ко и за дру штве ну 
за јед ни цу, од го вор ност осни ва ча, тј. фи нан си је ра (у овом слу ча ју 
Скуп шти не гра да Бе о гра да) од ве ли ког је зна ча ја. 

При ли ком пла ни ра ња бу џе та тре ба има ти у ви ду да, по ред за-
кон ски оба ве зног фи нан си је ра, има до пун ског (из дру гих ре со ра) 
и по вре ме ног фи нан си је ра (спон зо ри са ње и фи нан си ра ње по је-
ди нач них про је ка та). 

Је дан од пр вих стра те шких по те за БГБ-а пре ма осни ва чу би-
ла би пре зен та ци ја тре нут ног ста ња би бли о те ке у од но су на би-
бли о те ке истог ти па у окру же њу. То би Скуп шти ни гра да Бе о гра да 
да ло сли ко вит пре глед си ту а ци је у ко јој се би бли о те ка на ла зи. На-
кон то га тре ба утвр ди ти ми ни мал ни бу џет ко ји по кри ва основ не 
по тре бе, а за тим и иде ал ни бу џет ко ји, по ред основ них, под ра-
зу ме ва и пру жа ње оста лих услу га. То по вла чи за со бом ана ли зу 
ин фра струк ту ре, ор га ни за ци је ра да и ка дров ске по ли ти ке у ци љу 
ра ци о на ли за ци је ком плет не мре же (SWOT ана ли за или ана ли за 
си ту а ци је)7.
 

Људски ресурси 

„До бар струч ни ка дар да је сна гу и жи вот ност би бли о те ка ма, 
лош струч ни ка дар сла би њи хо ву енерги ју и раз вој ни по тен ци јал.”8

Би бли о те ке су од у век пред ста вља ле за јед ни цу љу ди и књи га 
у њој, сто га је сег мент ко ји се ба ви људ ским ре сур си ма њен нео-
дво јив део. Да је ово вр ло ком плек сна област го во ри и чи ње ни ца 
да се би бли о те кар на ла зи у са мом вр ху тзв. људ ских ре сур са кул-
тур не уста но ве, па је та ко ви со ко ком пе тен тан и ви со ко ква ли фи-
ко ван ка дар, ин те лек ту ал ни сто жер уста но ве у ко јој ра ди и ко ме 
ово за ни ма ње ни је слу ча јан из бор.

При ли ком стра те шког пла ни ра ња по себ ну па жњу тре ба по-
све ти ти ка дров ској по ли ти ци, ко ја се са сто ји из три сег мен та: 

оп ти ма лан број за по сле них ко ји је до во љан да обез бе ди •	
пред ви ђе не услу ге; 
сте пен ква ли фи ка ци је за по сле них од ко је за ви си ква ли тет •	
пру же них услу га; 
пла ни ра но пер ма нент но струч но уса вр ша ва ње за по сле-•	
них ко је би под ра зу ме ва ло: обу ку, уса вр ша ва ње, омо гу ћа-
ва ње и сти му ли са ње уче ња стра них је зи ка, сту диј ска пу-
то ва ња, уче шће на струч ним се ми на ри ма и кон фе рен ци-
ја ма, го сто ва ње струч ња ка из обла сти би бли о те кар ства, 
ор га ни зо ва ње ра ди о ни ца, пре да ва ња и су сре та уну тар 
би бли о те ке, прет пла ту на струч не ча со пи се и књи ге, де ба-
ту о про ме на ма ци ље ва и су шти не про гра ма би бли о те ке. 

Ко лек тив но уче шће у пла ни ра њу и ор га ни за ци ји по сла, тим-
ски рад и ат мос фе ра у ко јој је сва ка ини ци ја ти ва до бро до шла је-
ди ни је мо дел успе шне ор га ни за ци је. Ру ко во ди лац тре ба да бу де 
са мо во ђа ко ји ко ор ди ни ра рад ти ма и на нај бо љи мо гу ћи на чин 
ко ри сти зна ња, спо соб но сти и дру ге ве шти не ње го вих чла но ва. 
Па жњу би тре ба ло скре ну ти и на мо ти ви са ње за по сле них, а то се 
од но си на од го ва ра ју ће усло ве ра да, ква ли тет не ме ђу људ ске од-
но се, ува жа ва ње зна ња, струч но сти и за ла га ња сва ког за по сле ног. 
Не до ста так јед не од ових ком по нен ти до во ди до не то ле ран ци је, 
су је те, бор бе за лич не ин те ре се и не по што ва ње ко ле га, што у це-
ли ни гле да но до во ди до ло ших ре зул та та ра да. „Без ко му ни ка ци је, 
у би бли о те ци не ма ни са рад ње. Ко му ни ка ци ја је пре но сник ус по-
ста вље ног за јед ни штва.... Зна ње и ве шти на ви ше ни су до вољ ни, 
по треб но је још уме ти са оп шти ти и раз гла си ти”.9

При ли ком из бо ра но вог ка дра пред ност тре ба да ти ди пло-
ми ра ним би бли о те ка ри ма. Па жњу тре ба усме ри ти ка сту ден ти ма 
Ка те дре за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку и при ли ком њи хо вог 
бо рав ка на прак си у БГБ-у вр ши ти њи хо ву про це ну, а са мим тим 
„ре гру то ва ти” оне ко ји су по ка за ли ин те ре со ва ње за рад.

Тре ба ло би спро ве сти пре по ру ку из над зо ра На род не би бли-
о те ке Ср би је из 2002. го ди не и рад на ме ста за ко је је пред ви ђе на 
сред ња струч на спре ма Пра вил ни ком о ор га ни за ци ји и си сте ма-
ти за ци ји по сло ва про ме ни ти у рад на ме ста са ви со ком струч ном 
спре мом, ка ко би се струк ту ра за по сле них по бољ ша ла и би бли о-
те ка мо гла да ис пу ни све зах тев ни је за дат ке.

У ци љу ре ша ва ња про бле ма ма њег бро ја за по сле них од ре-
ал них по тре ба или за ре а ли зо ва ње до дат них услу га и про гра ма 
тре ба ло би раз мо три ти ан га жо ва ње во лон те ра, као и вој ни ка на 
ци вил ном од слу же њу вој ног ро ка. 

Инфраструктура 

Део ви зи је БГБ-а је да на це лој сво јој те ри то ри ји бу де рав но-
мер но раз ви је на мре жа ко ја пра ти со цио-кул тур ни, тех нич ко-тех-
но ло шки раз вој гра да и де мо граф ске тен ден ци је, а то под ра зу ме-
ва од го ва ра ју ћи број обје ка та ко ји ће сво јом ве ли чи ном, функ ци-
о нал но шћу, опре мље но шћу и ка дром омо гу ћи ти за до во ља ва ње 
свих по тре ба ко ри сни ка, па чак и оних ко ји се од но се на естет ски 
ути сак. Ра ци о на ли за ци јом про сто ра из бе гли би се не по треб ни 
тро шко ви за те ку ће одр жа ва ње ко ји умно го ме оп те ре ћу ју бу џет, 
као и про бле ми око не ре ше них вла снич ких од но са. То се нај ви ше 
при ме ћу је при адап та ци ји од ре ђе ног про сто ра ка да ни је мо гу ће 
утвр ди ти ко је за пра во вла сник и на ко ји на чин се мо гу по бољ ша-
ти про стор ни усло ви ра да. 

За то је пред лог да БГБ до би је но ву згра ду у ко јој би би ла сме-
ште на сва оде ље ња и слу жбе; да сва ка оп шти на има на мен ски 
гра ђе ну згра ду за цен трал ну би бли о те ку и у од но су на ве ли чи ну 
те ри то ри је раз ви је ну мре жу огра на ка. Уко ли ко се про це ни као 
не ра ци о нал но отва ра ње ста ци о ни ра них огра на ка, тре ба ло би 
пла ни ра ти на бав ку би бли о бу са. 

Цен трал не оп штин ске би бли о те ке по ста ју ин фор ма ци о ни 
цен три на те ри то ри ји сво је оп шти не. Сход но про пи са ним стан-
дар ди ма мо ра ју би ти сме ште не у аде кват ном про сто ру ко ји под-
ра зу ме ва: 

по зајм но оде ље ње са сло бод ним при сту пом фон ду струч-•	
не књи ге и бе ле три сти ке; 
оп шту чи та о ни цу са ре фе рен сном збир ком; •	
мул ти ме ди јал ну чи та о ни цу са од ре ђе ним бро јем мре жно •	
по ве за них тер ми на ла; 
оде ље ње пе ри о ди ке са чи та о ни цом за днев ну штам пу; •	
деч је оде ље ње са игра о ни цом; •	
за ви чај ну збир ку; •	
пу но рад но вре ме од 8.00 до 20.00 ча со ва; •	
би бли о те ка ре-ин фор ма то ре ко ји се ба ве по сло ви ма об-•	
ра де и сме шта ја фон да, ор га ни за ци јом кул тур них и еду ка-
тив них про гра ма. 

Огран ци ко ји са чи ња ва ју мре жу јед не оп штин ске би бли о те ке 
по ред аде кват ног про сто ра мо ра ју са др жа ти: 

по зајм ни пулт; •	
ми ни мум два тер ми на ла мре жно по ве за на; •	
фонд у сло бод ном при сту пу, са основ ном ре фе рен сном •	
ли те ра ту ром, струч ном ли те ра ту ром, бе ле три сти ком, 
лек ти ром за основ ну и сред њу шко лу; 
про стор за чи та ње днев не штам пе; •	
пу но рад но вре ме од 8.00 до 20.00 ча со ва или у јед ној сме-•	
ни, у за ви сно сти од по тре ба и мо гућ но сти. 

6 Гор да на Сто кић Си мон чић, „Јав не слу жбе у би бли о те ка ма”, Пан че вач ко чи
та ли ште год. 7, бр. 13 (2008): 25

7 Strenghts, We ak nes ses, Op por tu ni ti es, Thre ats - Ја ке стра не, Сла бе стра не, Мо-
гућ но сти, Прет ње (прим. аут.) 

8 Гор да на Сто кић Си мон чић и Жељ ко Вуч ко вић, Упра вља ње би бли о те ка у до бу 
зна ња (Ис точ но Са ра је во: Ма тич на би бли о те ка, 2007), 207

9 Жо ел Ми лер и Жан-Луј Ми лер. Ме наџ мент би бли оте ка (Бе о град: На род на 
би бли о те ка Ср би је, 2006), 93
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Би бли о бу си би би ли нај ра ци о нал ни је ре ше ње на те ри то ри ја-
ма оних оп шти на на ко ји ма не по сто ји по тре ба за ста ци о ни ра ним 
објек ти ма и ко је има ју раз у ђе на на се ља (нпр. Чу ка ри ца, Во ждо вац, 
Зе мун, Гроц ка, Со пот, Мла де но вац, Ба ра је во). Би бли о бу си би са 
од го ва ра ју ћим рас по ре дом ста ја ли шта и вре мен ских ин тер ва ла 
од го во ри ли на по тре бе раз ли чи тих ка те го ри ја ко ри сни ка. Фонд 
би био при ла го ђен под руч ју и струк ту ри ко ри сни ка ко је оп слу жу-
је, омо гу ћен при ступ Ин тер не ту, био би до сту пан осо ба ма са ин-
ва ли ди те том, а у лет њим ме се ци ма би се мо гли чак ор га ни зо ва ти 
и про гра ми у са рад њи са ло кал ном за јед ни цом.

При мер до бре прак се је Ин фо бус Би бли о те ке „Вук Ка ра џић” 
из При је по ља.10 

У слу ча ју да је сце на рио ко ји се од но си на оп штин ске би бли-
о те ке не мо гу ће оства ри ти, у скла ду са по сто је ћом си ту а ци јом и 
ре сур си ма пред ла же мо сле де ће: би бли о те ке по ста ју ин фор ма ци-
о ни цен три у ко ји ма ра де би бли о те ка ри ко ји су све стра но обра зо-
ва ни, оба ве ште ни и на да све пред у зи мљи ви. У огран ци ма би би ли 
за по сле ни књи жни ча ри ко ји би пру жа ли основ не ин фор ма ци је, 
док би се за сло же ни је зах те ве ко ри сни ци упу ћи ва ли на цен трал-
ну би бли о те ку.

Односи с јавношћу

„Да би јав на на родна би бли о те ка успе шно мо гла да ис пу ња ва 
сво ју дру штве ну ми си ју, ци ље ве и функ ци је, она мо ра би ти ви дљи
ва и ја сно пре по зна тљи ва у среди ни у ко јој де лу је.”11

Пре ма Пра вил ни ку о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло-
ва у Би бли о те ци гра да Бе о гра да по сто ји Од сек за кул тур не про-
гра ме и про јек те, из да ва штво и мар ке тинг. У ци љу бо љег функ ци-
о ни са ња овог Oд сека тре ба ло би да по сто ји и план ра да ко ји би 
под ра зу ме вао: 

ре дов но ан ке ти ра ње ко ри сни ка; •	
укљу чи ва ње свих за по сле них у ства ра ње по зи тив не сли-•	
ке о уста но ви; 
ди стри бу ци ју штам па ног ма те ри ја ла (во ди ча, ин фор ма-•	
тив них бро шу ра, го ди шњих из ве шта ја о ра ду, по сте ра, 
фла је ра, обе ле жи ва ча за књи ге, бил бор да...); 
ажу ри ра ње веб-сај та; •	
уче ство ва ње у дру штве ним и кул тур ним до га ђа њи ма у •	
окви ру дру штве не за јед ни це; 
про да ју су ве ни ра са ло гом би бли о те ке, ко ји би при ву кли •	
па жњу ка ко по ру ком та ко и сво јим ди зај ном; 
при сут ност у свим вр ста ма ме ди ја. •	

Од сек би због ра ци о на ли за ци је по сло ва тре ба ло да по кри ва 
це ло куп ну мре жу БГБ-а, с об зи ром на то да у оп штин ским би бли-
о те ка ма по Пра вил ни ку о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји ни су 
пред ви ђе ни би бли о те ка ри ко ји би се ба ви ли тим по слом. 

Че шћим ор га ни зо ва њем раз ли чи тих ак ци ја (нпр. при ку пља ње 
по мо ћи за угро же не, ста нов ни це си гур не ку ће; опи сме ња ва ње; 
до бро вољ но да ва ње кр ви; сла ње књи га ма њим и за о ста лим сре-
ди на ма, школ ским би бли о те ка ма, ста рач ким до мо ви ма и до мо ви-
ма пен зи о не ра; до ста вља ње би бли о теч ког ма те ри ја ла на кућ ну 
адре су осо ба ма са ин ва ли ди те том или ста рим и бо ле сним осо ба-
ма; аук циј ске про да је на ме шта ја; про да ја рас хо до ва них књи га; по-
ди за ње еко ло шке све сти гра ђа на; по кре та ње про јек та ре ци кла же 
уво ђе њем од го ва ра ју ћих кон теј не ра), као и укљу чи ва њем у ак ци-
је дру гих ин сти ту ци ја и ме диј ских ку ћа у гра ду би бли о те ка би се 
ис та кла и слу жи ла као при мер за јед ни ци у ко јој ра ди.

Закључак

Као нај ве ћа јав на би бли о те ка у Ср би ји, Би бли о те ка гра да Бе-
о гра да мо ра да пре у зме ли дер ску уло гу у раз во ју јав ног би бли о-
те кар ства. У том ци љу мо ра да из вр ши мо дер ни за ци ју свог по сло-
ва ња и кон стант но да пра ти со цио-кул тур ни и тех нич ко-тех но ло-
шки раз вој и при ла го ди свој рад но вим стан дар ди ма и по тре ба ма 
стру ке. Ја сно де фи ни са на ви зи ја, ми си ја и ци ље ви, као и стра те ги-
ја основ ни су пред у слов за про спе ри тет. 

Би бли о те ка не мо же да се про ме ни са ма од се бе, ни ти је но вац 
ре ше ње за све. Mора се про ме ни ти по глед на би бли о те ку – из ну-
тра и са стра не. Дру штво у ко ме се на ла зи, као и она са ма, мо ра ју 
по ста ти све сни не ми нов но сти про ме на, пр вен стве но кроз про-
фе си о на ли за ци ју стру ке ко ја би би ла увод у ства ра ње отво ре не, 
флек си бил не и ди на мич не би бли о те ке ко ја је спрем на да од го во-
ри на зах те ве са вре ме ног до ба. 

„Да би оп ста ле и успе шно де ло ва ле у бу ду ћем дру штву, јав не 
на род не би бли о те ке мо ра ју по но во про на ћи се бе и свој сми сао, об-
но ви ти ор га ни за ци о ну струк ту ру, по ви си ти ни во про фе си о нал них 
са зна ња и ве шти на, по пра ви ти сли ку о се би и сво јим мо гућ но сти ма 
и про ши ри ти са рад њу и парт нер ство са срод ним уста но ва ма”.12
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РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ ГРАДСКE 
НАРОДНE БИБЛИОТЕКE „ЖАРКО 
ЗРЕЊАНИН“: СТУДИЈА СЛУЧАЈА

Са же так
Раз вој ни ци ље ви јав не би бли о те ке фор му ли шу се на осно ву де таљ-
них и об у хват них ана ли за окру же ња у ко ме би бли о те ка ра ди. Kратак 
пре глед ак тив но сти Град ске на род не би бли о те ке „Жар ко Зре ња нин“, 
са свим ус пе си ма и не до ста ци ма, по ка зу је до стиг ну ти ни во раз во ја, 
као и те жњу да се упра ва, за по сле ни, али и ло кал на и ши ра за јед-
ни ца, ан га жу ју на обез бе ђе њу до дат них усло ва ко ји би омо гу ћи ли 
ви ши ни во услу га и оптималнe условe за рад Би бли о те ке као кул тур-
ног, ин фор ма ци о ног и обра зов ног цен тра ло кал не за јед ни це.

Кључ не ре чи: ви зи ја, ор га ни за ци ја, ци ље ви, ми си ја, ауто ма ти за ци ја 
по сло ва ња, из да вач ка де лат ност, пер ма нент на еду ка ци ја, стру ков на 
удру же ња

Ab stract
The de ve lop ment go als of the pu blic li brary are for mu la ting con si de ring 
exact and com pre hen si ve analyses of the sur ro un ding in which the li-
brary works. The short de scrip ti on of ac ti vi ti es of Pu blic li brary “Zar ko 
Zren ja nin” with mo re or less suc cessful aspects, shows the ac hi e ved le-
vel of de ve lop ment, as much as the aspi ra ti ons of ma na ging te am, em-
ployees, but al so the lo cal and wi der com mu nity on en ga ge ment for ac-
hi e ve ment of ad di ti o nal con di ti ons for hig her stan dards of ser vi ces and 
op ti mal con di ti ons for work of the Li brary as the cul tu ral, in for ma ti on 
and edu ca ti o nal cen tre of lo cal com mu nity.

Keywords: vi si on, the or ga ni za ti on, go als, mis si on, the auto ma ti on of 
ac ti vi ti es, pu blis hing ac ti vity, per ma nent edu ca ti on, wor kers’ as so ci a-
tions

Увод
Јав не би бли о те ке у да на шње вре ме тра га ју за иден ти те том и 

осо бе ним зна ком, оним што их чи ни је дин стве ним и пре по зна-
тљи вим, при ла го ђе ним но вим усло ви ма тех но ло шког раз во ја. 
Оне мо ра ју да од го во ре зах те ви ма за јед ни це, а пре све га да се 
тран сфор ми шу у мо дер не и отво ре не ин фор ма ци о но-до ку мен та-
ци о не цен тре. Сва ки по ку шај пла ни ра ња раз во ја јав не би бли о те-
ке мо ра да ува жи прак тич не аспек те ра да и ути ца ја ко је она вр ши 
у ло кал ној за јед ни ци, као и прин ци пе и нор ме ко јих се при др жа ва, 
пру жа ју ћи по моћ ко ри сни ци ма да оства ре сво је основ но пра во 
на ин фор ми са ње и до жи вот но уса вр ша ва ње без дис кри ми на ци је 
би ло ко је вр сте и без цен зу ре. (пре ма IFLA/UNE SCO Ма ни фе сту за 
јав не би бли о те ке, 2005)

Да би би бли о те ка оства ри ла сво ју де лат ност и би ла ува же на 
као ин сти ту ци ја од ви тал ног зна ча ја за за јед ни цу, по ред по др шке 
ко ју би мо ра ли да јој пру же ло кал ни и др жав ни ор га ни упра ве, она 
са ма мо ра би ти до бро ор га ни зо ва на, са ја сно из ра же ним ци ље-
ви ма и ми си јом. ГНБ „Жар ко Зре ња нин“, као ни ве ћи на би бли о те-
ка у Ср би ји, не ма фор му ли са ну из ја ву о ми си ји, али оно што би је 
пред ста вља ло би ло би по бољ ша ње усло ва за рад са ко ри сни ци ма 
кроз мо гућ ност при сту па елек трон ским из во ри ма у би бли о те ци и 
ван ње у ци љу пер ма нент ног обра зо ва ња, про мо ви са ње кул ту ре 
чи та ња од нај мла ђег уз ра ста, а пре све га не го ва ње за ви чај но сти 
и ње них нај ве ћих умет нич ких вред но сти кроз пу бли ка ци је би бли-
о те ке и рад Фон да „То дор Ма ној ло вић“.

Како обезбедити релативну самосталност?
Ка ко функ ци о ни ше са рад ња са Гра дом Зре ња ни ном као осни-

ва чем, го во ри по да так да је ре ба лан сом бу џе та за 2008. го ди-
ну Град ској на род ној би бли о те ци „Жар ко Зре ња нин“ ус кра ће но 

2.000.000,00 ди на ра за ре а ли за ци ју Про гра ма ра да, од то га го то во 
1.000.000,00 ди на ра за на бав ку пу бли ка ци ја. По сле ди ца ова квог 
ге ста је би ла да је Би бли о те ка обо га ти ла свој фонд са са мо бли зу 
4.000 но вих пу бли ка ци ја, да је би ла при ну ђе на да из соп стве них 
сред ста ва пла ћа ду го ве ко ји су оба ве за осни ва ча, те ти ме по тро-
ши ла соп стве на сред ства на ме ње на об ја вљи ва њу че ти ри но ве 
књи ге у еди ци ја ма из да вач ке де лат но сти.

По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру су фи нан си ра об ја вљи-
ва ње од ре ђе них пу бли ка ци ја, ча со пи са Ула зни ца, по ма же ак-
тив но сти Фон да „То дор Ма ној ло вић“, фи нан си ра део ак тив но сти 
Ма тич не слу жбе и на бав ку пу бли ка ци ја за ма тич ну би бли о те ку и 
огран ке. Сред ства ни при бли жно ни су до вољ на да се ови про гра-
ми ре а ли зу ју.

Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, већ две-три го ди не 
зре ња нин ској Би бли о те ци ни је до де ли ло ни ди нар, из у зи ма ју ћи 
От куп књи га, ко ји ни је до во љан да се фонд по пу ни аде кват ним 
пу бли ка ци ја ма.

Ка ко се мо гу ре ши ти ови про бле ми? – Соп стве ним сред-
стви ма:

– Под сти ца њем услу жне штам пе, за по че так. У окви ру књи-
го ве зни це ко ја ко ри чи но ва из да ња, оште ће не пу бли ка-
ци је, го ди шта пе ри о ди ке, на ла зи се и штам па ри ја. Би бли-
о те ка штам па сво ја из да ња, али вр ши и услу жну штам пу, а 
та ко за ра ђе ним нов цем обо га ћу је сво ју опре му, на ба вља 
но ве пу бли ка ци је и нео п хо дан ма те ри јал.

– Ула га њем сред ста ва у ку по ви ну пу бли ка ци ја за да љу про-
да ју у Клу бу књи ге, књи жа ри би бли о те ке. Иако је иона ко 
не до во љан про стор још ску че ни ји ње ним по сто ја њем, 
књи жа ра по се ду је око 10.000 на сло ва у пре ко 25.000 при-
ме ра ка бли зу 50 из да ва ча са про сто ра бив ше Ју го сла ви је, 
као и пу бли ка ци је на свет ским, и је зи ци ма ко ји се го во ре 
у на шој сре ди ни. Про да ја обез бе ђу је сред ства за на бав ку 
пу бли ка ци ја за оде ље ња, бу ду ћи да је Клуб књи ге и на бав-
но оде ље ње би бли о те ке. Овим сред стви ма се фи нан си ра-
ју про мо ци је но вих књи га, чи ме се вр ши по пу ла ри за ци ја 
пу бли ка ци ја, њи хо во по зајм љи ва ње на оде ље њи ма и ку-
по ви на.

– Об ја вљи ва њем но вих из да ња у окви ру из да вач ке де лат-
но сти и њи хо вом про да јом; из да вач ка де лат ност Град ске 
на род не би бли о те ке „Жар ко Зре ња нин“ спа да у нај ра зви-
је ни је у на шој зе мљи и чи ни је пре по зна тљи вом. Осно ва на 
је пре ско ро че тр де сет го ди на, а за то вре ме је об ја вље-
но пре ко 400 на сло ва у ти ра жу од око 500.000 при ме ра-
ка. Ула га ње у из да вач ку де лат ност зна чи да се про мо ви ше 
би бли о те ка, обез бе ђу је уче шће зна чај них ауто ра и то не 
са мо у ње ној про дук ци ји не го и у при мар ној би бли о теч кој 
де лат но сти – по пу ла ри са њу књи ге кроз про мо ци је, три-
би не и књи жев не ве че ри. Са фи нан сиј ског аспек та је бит-
на, јер омо гу ћа ва Би бли о те ци да пра ти те ку ћу про дук ци ју 
и по пу ња ва фон до ве, али и да обез бе ди до дат на сред ства 
про да јом књи га у књи жа ри.

Како унапредити коришћење библиотеке?
Пер ма нент но ис тра жи ва ње по тре ба ко ри сни ка не сме би ти 

за не ма ре но ка ко би се обез бе ди ла аде кват на услу га, и при на бав-
ци пу бли ка ци ја и при пру жа њу ин фор ма ци ја.

Пут би бли о теч ке гра ђе до ко ри сни ка у зре ња нин ској би бли-
о те ци за по чи ње иден ти фи ка ци јом по тре бе за на бав ком. Сем ис-
пи ти ва ња и ан ке ти ра ња ко ри сни ка усме ним пу тем, омо гу ће но им 
је да се обра те би бли о те ци и елек трон ском по штом. Ова кав на-
чин ко му ни ка ци је са би бли о те ка ри ма у по чет ку им је био чу дан и 
стран, али ра сте број зах те ва и пи та ња овим пу тем, а нај лак ше га 
је при хва ти ла и ко ри сти га мла ђа ко ри снич ка по пу ла ци ја.

На осно ву уви да у елек трон ске и штам па не ка та ло ге из да вач-
ких ку ћа, у ин фор ма ци је ко је сти жу од ди стри бу те ра свих вр ста 
би бли о теч ке гра ђе и сва ко днев ним уви дом у ста ње фон да, тј. по-
тре ба ма за ње го вим об на вља њем, фор ми ра ју се ли сте за на бав-
ку. Струч ни рад ни ци по тре бе оде ље ња иден ти фи ку ју ди рект ним 
уви дом у фонд, на осно ву де зи де ра та и соп стве ним уви дом у те ку-
ћу из да вач ку про дук ци ју. На осно ву ова ко об је ди ње них са зна ња, 
вр ше се по руџ би не би бли о теч ке гра ђе са ци љем да се на ба ве ак-
ту ел ни на сло ви ко ји би при ву кли ко ри сни ке свих уз ра ста.
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Рад са де цом оба вља се кроз сва ко днев не ак тив но сти Деч јег 
оде ље ња, ко лек тив ни упис ђа ка-пр ва ка, ма ни фе ста ци ју Чи та лач
ка знач ка ко ја про мо ви ше чи та ње, во ђе њем чи та лач ких днев ни ка 
и њи хо вим на гра ђи ва њем, и Пе снич ку шта фе ту. Ова ма ни фе ста-
ци ја тра је већ 35 го ди на и оба вља се у са рад њи са школ ским би-
бли о те ка ма. Пе сник-во ди тељ об ја вљу је сво ју књи гу ко ју пред ста-
вља у 57 шко ле у 5 оп шти на, при том уче ни ци чи та ју сво је ра до ве 
ко ји се на гра ђу ју. За хва љу ју ћи овој ма ни фе ста ци ји, Би бли о те ка 
има јед ну од нај бо га ти јих збир ки деч је књи жев но сти у окви ру 
еди ци је Књи жев ност за де цу и омла ди ну.

Ана ли зе ко је вр ши На род на би бли о те ка Ср би је, на осно ву ан-
ке та из Мре же јав них би бли о те ка, по ка зу ју при лич но по раз не по-
дат ке у ве зи са бро јем ко ри сни ка и обр том књи жног фон да. „По да-
так, ме ђу тим, над ко јим се тре ба за ми сли ти је сте што су би бли о те-
ке у 2006. упи са ле 437.182 чла на, па је про це нат члан ством у јав ним 
би бли о те ка ма об у хва ће ног ста нов ни штва Ср би је све га 6,10, а стан-
дар ди на ла жу да је по треб но да јав на би бли о те ка упи ше нај ма ње 
10 од сто ста нов ни штва ко је оп слу жу је. Про це нат чи та ла ца стаг ни-
ра пу них шест го ди на, као и обим ко ри шће ња књи га. За бе ле же но 
је да је у јав ним би бли о те ка ма у 2006. ко ри шће но 7.588.525 књи га, 
што зна чи да је та ко зва ни обрт ни књи жни фонд из но сио све га 0,54 
иако је пре ма стан дар ди ма нео п ход но да у про се ку сва ка књи га 
има два чи та о ца од но сно ко ри сни ка.“ (Бо гу то вић, 2008) Раз лог за 

ап сти нен ци ју ко ри сни ка на ђен је у огром ном бро ју не ак ту ел них 
на сло ва ко је по се ду ју би бли о те ке, а но ве, ак ту ел не пу бли ка ци-
је на ба вља ју са мо пре ко от ку па или у вре ме Сај ма књи га у Бе о-
гра ду, сред стви ма осни ва ча. Овим по да ци ма се при дру жу ју ло ши 
и не а де кват ни усло ви сме шта ја фон да у јав ним би бли о те ка ма, 
не на мен ски гра ђе не згра де, оде ље ња ко ја се не на ла зе у јед ном 
објек ту, не ра зу ме ва ње осни ва ча, хро нич на бес па ри ца и си ро ма-
штво дру штва у це ли ни. Та ко ђе се мо гу до да ти чи ње ни це да ни су 
сви струч ни рад ни ци ни до вољ но оспо со бље ни, ни до вољ но вољ-
ни да од го во ре по тре ба ма све зах тев ни јих ко ри сни ка. Ни по да ци 
из Из ве шта ја за 2008. го ди ну Град ске на род не би бли о те ке „Жар ко 
Зре ња нин“ не раз ли ку ју се мно го од по да та ка из не тих у Ана ли зи 
На род не би бли о те ке Ср би је, али је, од кад је об но вље на књи жа ра 
ко ја је пре у зе ла уло гу на бав ног оде ље ња, из о ста ла при мед ба да 
не ма но вих на сло ва, та ко да је њи хов обрт из над про се ка.

Уса вр ша ва ње у стру ци је од пре суд не ва жно сти у свим аспек-
ти ма људ ске де лат но сти, па та ко и у би бли о те кар ству, чи ји ста тус 
се на гло про ме нио. Пре по зна те као но си о ци раз во ја чи та вог дру-
штва, чу ва ри ње го вог кул тур ног иден ти те та, би бли о те ке из ла зе 
из сте ре о ти па да се у њи ма ћу ти, а књи га до би је ка да је у фон ду 
или не до би је, ако је за у зе та.

Би бли о те ка ри мо ра ју да ме ња ју уста ље но ми шље ње да они 
из да ју књи ге и дру ге пу бли ка ци је и да има ју ста тус шал тер ских 

слу жбе ни ка. Од јед ном им је при знат на уч но-ис тра жи вач ки рад, 
по ста ли су ин фор ма то ри и но си о ци зна ња.

Ова кав ста тус са со бом но си и ве ли ку од го вор ност – стал но 
уса вр ша ва ње. У да на шње вре ме је не до пу сти во не пра ти ти нај са-
вре ме ни је то ко ве раз во ја стру ке, не ко ри сти ти мо дер ну опре му 
или не сна ћи се у од го во ру ко ри сни ци ма ко ји же ле бр зу ин фор-
ма ци ју.

Струч ни ис пит ни је је ди ни тест зна ња би бли о теч ких рад ни ка, 
ни ти је ди пло ма би бли о те ка ра до вољ на за до бре струч ња ке. Би-
бли о теч ки рад ни ци не пре кид но мо ра ју да бу ду упу ће ни у све оно 
што про из во ди људ ски дух, као и у ино ва ци је у сво јој стру ци. Се-
ми на ри, ра ди о ни це, струч ни ску по ви, пре да ва ња, по се те дру гим 
би бли о те ка ма у зе мљи и ино стран ству као и кон так ти са ко ле га-
ма, пру жа ју но ве ин фор ма ци је и да ју иде је ка ко раз ви ти би бли о-
теч ку де лат ност у сво јој сре ди ни.

„Чак и нај бо ље сми шље ни про јек ти и раз вој ни про гра ми би-
бли о те ка те шко ће мо ћи да се успе шно ожи во тво ре без та лен та, 
спо соб но сти, кре а тив но сти и мо ти ви са но сти за по сле них ко је 
по ве зу ју исти ци ље ви и иста по све ће ност њи хо вој ре а ли за ци ји. 
До бар стру чан ка дар да је сна гу и жи вот ност би бли о те ка ма, лош 
струч ни ка дар сла би њи хо ву енер ги ју и раз вој ни по тен ци јал.“ 
(Сто кић Си мон чић и Вуч ко вић, 2007)

За бр зи ну пру жа ња ин фор ма ци ја, из да ва ња пу бли ка ци ја 
и дру гих услу га ко је је би бли о те ка ду жна да 
пру жи сво јим ко ри сни ци ма, ауто ма ти за ци ја је 
по ста ла нео п хо дан и ну жан про цес. Об у хва-
та све аспек те би бли о теч ког по сло ва ња, али и 
олак ша ва ко му ни ка ци ју са дру гим би бли о те ка-
ма. Сај то ви ко је кре и ра ју по је ди не би бли о те ке 
пру жа ју пот пу ну сли ку о њи хо вој де лат но сти, 
а мно ге су и сво је фон до ве пру жи ле на јав ни 
увид пу тем Ин тер не та. Елек трон ске пу бли ка-
ци је су све че шће про из во ди јав них би бли о те-
ка и до жи вља ва ју по не ко ли ко из да ња, као и 
ча со пи си ко ји има ју сво ју чи та лач ку пу бли ку. 
Фо ру ми и бло го ви та ко ђе да ју увид би бли о те-
ци ка ко је при хва та ју ко ри сни ци и ко је су им 
по тре бе и же ље.

Ду го роч ни циљ осни ва ња Оде ље ња за ин-
фор ма ци о не тех но ло ги је у зре ња нин ској Би бли-
о те ци био је са рад ња са оде ље њи ма и ти мом за 
уна пре ђи ва ње про грам ског па ке та БИ СИС, у 
ко јем се вр ши об ра да пу бли ка ци ја, раз ме на ин-
фор ма ци ја, пре но ше ње зах те ва и су ге сти ја за 
по бољ ша ње по је ди них сег ме на та софт ве ра, те 
њи хо ва им пле мен та ци ја. Упа дљив је и не до ста-
так сај та ко ји би умно го ме олак шао ко му ни ка-
ци ју са ко ри сни ци ма и пру жао ин фор ма ци је о 
ак тив но сти ма, те омо гу ћио увид у фонд. При о-
ри тет ни циљ у овом тре нут ку је ње го ва из ра да, 

уз про ми шље но и урав но те же но пре зен то ва ње по да та ка о де-
лат но сти, ин фор ма ци ја о но вим из да њи ма би бли о те ке и но вим 
пу бли ка ци ја ма у књи жа ри, топ-ли ста нај чи та ни јих и нај про да ва-
ни јих књи га, ди рект на ко му ни ка ци ја са би бли о те ка ри ма, фо рум, 
елек трон ско из да ње ча со пи са Ула зни ца, по ста вља ње ко ри сних 
лин ко ва ко ји би пру жи ли ко ри сни ци ма но ве ин фор ма ци је, итд.

Ви зи ја мо дер ног си сте ма ко ји пру жа ко ри сни ци ма и мо гућ-
ност са мо стал ног тра га ња за ин фор ма ци ја ма, до ступ ност ба за 
дру гих би бли о те ка, ре фе рен сних збир ки свих вр ста, оства ри ће се 
отва ра њем елек трон ске чи та о ни це, ко ја у би бли о те ци не по сто ји 
због не до стат ка про сто ра, иако је одав но без бе ђе на ин фор ма тич-
ка ин фра струк ту ра.

Оно што је пред мет по себ не бри ге сва ке јав не би бли о те ке је 
за ви чај на гра ђа ко ја је чи ни је дин стве ном у од но су на уста но ве 
истог ти па. Спе ци фич ност сва ке за ви чај не збир ке по ка зу је се ње-
ним про мо ви са њем и да ва њем на увид свим за ин те ре со ва ним 
ко ри сни ци ма. Из ра да би бли о гра фи ја свих ти по ва и њи хо во об ја-
вљи ва ње у окви ру из да вач ке де лат но сти је основ на оба ве за оних 
ко ји се ба ве кул тур ном ба шти ном јед не за јед ни це.

За ви чај на збир ка Град ске на род не би бли о те ке „Жар ко Зре-
ња нин“ по пи су је је дин стве ну и спе ци фич ну би бли о теч ку гра ђу 
и укљу че на је у из ра ду те ку ћих, пер со нал них, за ви чај них и ре-
ко ман ди ра них би бли о гра фи ја. За по чет је про цес ди ги та ли за ци је 
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збир ке и по сто ји мо гућ ност да за ин те ре со ва ни ко ри сни ци пу тем 
елек трон ске по ште до би ју ске ни ра ну гра ђу.

Како избећи изолацију?
Мо гућ ност раз ме не ис ку ста ва, пру жа ња струч не по мо ћи, за-

шти та ста ту са и до сто јан ства стру ке, уче шће у до но ше њу за ко на 
од пре суд не ва жно сти за би бли о теч ку де лат ност, из ра да за јед-
нич ких про је ка та, ко је омо гу ћа ва ју све вр сте удру же ња, чи не да 
се рад ни ци у би бли о теч кој де лат но сти осе ћа ју кон струк тив ним 
де лом за јед ни це љу ди са истим ци ље ви ма. Удру жи ва ње би бли о-
те ка ра до при но си њи хо вом раз во ју и стал ном уче њу, али и за шти-
ти њи хо вих ин те ре са на гло бал ном ни воу. За ни мљив је став АLA-е 
(Ame ri can Li brary As so ci a ti on): „Аме рич ко удру же ње би бли о те ка-
ра по др жа ва би бли о те ке и до при но си оства ри ва њу ци ље ва де-
мо крат ског дру штва пу тем обра зов них про гра ма, за ко но дав ства, 
пар ни ца и за сту па ња на су ду.“ (Гор дон, 2007) 

Уочив ши по тре бу за по ве зи ва њем би бли о те ка, зре ња нин ска 
би бли о те ка ак тив но уче ству је у ра ду Би бли о те кар ског дру штва 
Ср би је и За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је. Пот пи сник је 
Про то ко ла о са рад њи би бли о те ка у Зре ња ни ну, Пан че ву и Ки кин-
ди и, за јед но са њи ма, осни вач Асо ци ја ци је би бли о те ка ра Ба на та, 
у чи ји рад су укљу че не би бли о те ке свих ти по ва из овог ре ги о на.

Како бити примећен?
„Ка да би бли о те ка не ма план од но са са јав но шћу, ка да циљ не 

гру пе и ме то де ко му ни ка ци је ни су ја сно де фи ни са ни, ка да је је-
зик ко му ни ка ци је не ра зу мљив, би бли о те ка, за пра во, по ка зу је да 
не ма стра те ги ју раз во ја у ко јој би јав ност мо гла пре по зна ти свој 
ин те рес.“ (Сто кић Си мон чић и Вуч ко вић, 2007). Отво ре ност пре ма 
ме ди ји ма је од не мер љи вог зна ча ја у ми си ји фор ми ра ња иден ти-
те та би бли о те ке. Ње но стал но обра ћа ње јав но сти, пред ста вља ње 
де лат но сти, по др шка ме ди ја про мо тив ним ак тив но сти ма, ука зи-
ва ње на про бле ме, чи не да је по сто је ћи, али и по тен ци јал ни ко ри-
сни ци до жи ве као мо дер ни, отво ре ни си стем, а ло кал на за јед ни ца 
као ме сто кул тур них де ша ва ња и но си о ца вр хун ских кул тур них 
вре до сти.

Шта се може закључити? 
Про бле ми ко ји су за јед нич ки го то во свим би бли о те ка ма у 

овом тре нут ку, фор му ли са ни су кроз пи та ња: ка ко по сти ћи ре-
ла тив ну са мо стал ност, ка ко уна пре ди ти ко ри шће ње би бли о те ке, 
ка ко из бе ћи изо ла ци ју и ка ко би ти при ме ћен. Мо гу ћи прав ци де-
ло ва ња јед не би бли о те ке при ка за ни су кроз сту ди ју слу ча ја, тј. на 
при ме ру Град ске на род не би бли о те ке „Жар ко Зре ња нин“ у Зре-
ња ни ну. Ре ал но са гле да ва ње ста ња у ко јем се тре нут но на ла зи во-
ди ка ја сном од ре ђи ва њу пра ва ца де ло ва ња: 

1. ре ше ња не до стат ка про сто ра, ко ји би био кљу чан и за 
2. уна пре ђе ње ко ри шће ња би бли о теч ких из во ра, до бар 

сме штај фон да и ства ра ње при јат ни јег окру же ња и ат мос-
фе ре за рад и бо ра вак у би бли о те ци, 

3. под сти ца ње пер ма нент ног уса вр ша ва ња за по сле них, кул-
ту ре ор га ни за ци је, про фе си о на ли зма и же ље за стру ков-
ним удру жи ва њем, а пре све га обез бе ђи ва ње сред ста ва 
за сти му ла ци ју и на гра ђи ва ње ини ци ја ти ва и из у зет них 
рад них учи на ка ко ји би ре ши ли ста ње апа ти је и не за ин те-
ре со ва но сти,

4. стал на ко му ни ка ци ја са ме ди ји ма, про мо ци је соп стве них 
из да ња и ис ти ца ње ми си је и за да та ка мо дер ног би бли о-
те кар ства у ци љу на ме та ња све сти о то ме да је би бли о те-
ка рав но прав ни парт нер у кре и ра њу кул тур не по ли ти ке и 
стра те ги је сре ди не и не за о би ла зни део у про це су до жи-
вот ног уче ња.

Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин“ чи ни са став-
ни и не из бе жни део кул тур ног жи во та сво је за јед ни це. Од нос 
пред став ни ка упра ве пре ма тој чи ње ни ци је по зи ти ван, али се не 
огле да увек у аде кват ном фи нан си ра њу. А упра во та вр ста си гур-
но сти и ста бил но сти омо гу ћи ла би фор му ли са ње стра те шког пла-
на ко ји би до жи вео и ре а ли за ци ју, а не са мо остао план, а стал не 
за ра де и на гра де за до бро оба вље ни по сао вра ти ле би је дин ство 
у по љу ља не ме ђу људ ске од но се.

Оно по че му је да нас зре ња нин ска би бли о те ка пре по зна тљи-
ва је пре све га из да вач ка де лат ност и ак тив но сти Фон да „То дор 
Ма ној ло вић“, из чи јег ра да се нај ви ше раз гра на ла бо га та из да вач-

ка про дук ци ја по све ће на по пу ла ри са њу зна чај ног и бо га тог де ла 
То до ра Ма ној ло ви ћа и не го ва њу мо дер ног умет нич ког сен зи би-
ли те та ве за ног за ње го во име.

Ин си сти ра ње на за о кру же ном про це су ве за ном за пу бли ка-
ци је оства ре ном отва ра њем штам па ри је и књи жа ре ис ти че пред-
но сти ве за не за ко му ни ка ци ју са ко ри сни ци ма, али и ве ће мо гућ-
но сти сти ца ња соп стве них сред ста ва у скла ду са тен ден ци ја ма 
упу ћи ва ња би бли о те ка на про на ла же ње до дат них ал тер на тив них 
при хо да.

Ре а ли за ци ја ду го роч них и крат ко роч них пла но ва не за ви си 
увек од би бли о те ке и љу ди ко ји се ба ве ње ним раз во јем. Спо ља-
шњи фак то ри нај че шће пред ста вља ју пре пре ку или во де ка од ла-
га њу. До бро пла ни ра ње под ра зу ме ва и про це ну ри зи ка. Уко ли ко 
је би бли о те ка здрав и ви та лан си стем, љу ди ко ји се ба ве стра те ги-
јом ње ног раз во ја ус пе ће да про на ђу аде ква тан од го вор, при ме не 
од ре ђе не об ли ке при ти ска, бла го вре ме но ре а гу ју и на ђу не ко но-
во ре ше ње. Мо гућ ност тран сфор ма ци је, отво ре ност пре ма но вим 
ис ку стви ма, као и при ла го ђа ва ње си ту а ци ји, си гур ни су пу то ка зи 
у раз во ју мо дер не би бли о те ке.
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ЗАВИЧАЈНИ ПРАСАК
Резиме
Сигурно је да су данас као незаобилазни научно-истраживачки 
центри у оквиру библиотека све важнија и све значајнија управо 
завичајна одељења.
Оно што је у глобалној маси која све више притиска – јединствено, 
посебно, непоновљиво, оригинално, самосвојно и незаобилазно, 
јесте управо оно што се на локалном, завичајном простору дешава 
од стране житеља тог конкретног завичаја. И баш ти сегменти 
попуњавају свеколику слику тог, још увек, на први поглед имагинарног 
и недефинисаног, али очигледно наметнутог глобалног.
Стварајући при народним библиотека завичајна одељења, 
комплексна и јединствена у свим сегментима, моћи ће се одговорити 
све већим и сериознијим захтевима корисника и вре ме ну ко је до ла-
зи. Не бри га пре ма соп стве ном, аутен тич ном и за ви чај ном оста вља 
веч но бе ле мр ље ко је се ни ка да ви ше не мо гу по пу ни ти, а ко је ће вр-
ло бр зо не ка дру га аутен тич ност пре кри ти за сва вре ме на, оста вља-
ју ћи упра во то гло бал но при кра ће но за мно го то га вред ног и не за-
мен љи вог у при чи у ко ју још увек ве ру је мо, да смо Gens una su mus.

Кључ не ре чи: би бли о те ка, за ви чај на оде ље ња, информациoни цен-
тар, раз вој би бли о теч ке де лат но сти.

Век за на ма, два де се ти век, по ка зао је али и по твр дио, као ни 
је дан пре то га, да су би бли о те ке не за о би ла зни цен три. У њи-
ма је књи га и пе ри о ди ка до ми нант на по ну да. Они ни су са мо 

ин фор ма ци о ни цен три, већ пра ви на уч но-ис тра жи вач ко-обра-
зов ни дом све ко ли ких штам па них пу бли ка ци ја, ка ко ми ну лих та ко 
и те ку ћих, ка ко књи жев них та ко и струч них, ка ко гло бал них, још 
ви ше ло кал них, ка ко мо но граф ских пу бли ка ци ја, та ко све ви ше и 
не кон вен ци о нал ног, по го то во елек трон ског ма те ри ја ла. Би бли о-
те ке су за пра во, по ста ле дом не мртвѐ публ икације, већ дом жи-
во та од нај ра ни јег уз ра ста па све до по зних го ди на, чи је бу ду ће 
при ла го ђа ва ње је сте не ми нов ност ко ја нас оче ку је.

У гло бал ном на ди ра њу ми ну ли век је по ка зао пра ву агре сив-
ност у на ме ри да уни фи ку је и стан дар ди зу је не са мо фор му већ 
по че сто и су шти ну, ну де ћи је не са мо као мо гу ћу, већ и као је ди-
ну. Ако се пак сло жи мо да су у на род ним би бли о те ка ма фон до ви 
за по су ђи ва ње, ка ко на деч јим оде ље њи ма, та ко и оде ље њи ма за 
од ра сле го то во иден тич ни по на сло ви ма; ако при хва ти мо да се 
на уч на оде ље ња раз ли ку ју тек у де та љи ма; ако се по ну да пе ри-
о ди ке по кла па од би бли о те ке до би бли о те ке; ако оде ље ње ста ре 
и рет ке књи ге оста је за ни мљи во тек по то ме што се оне у ње му 
чу ва ју; ако оде ље ње об ра де све ви ше по ста је „ре сав ско” пре у зи-
ма ње већ струч но об ра ђе них пу бли ка ци ја, он да су упра во за ви-
чај на оде ље ња та ко ја сво јим спе ци фич ним са др жа јем од ра жа ва ју 
раз ли чи тост. На рав но, ка ко због про сто ра свог по кри ва ња, та ко 
и због су бјек та ис тра жи ва ња са свим оном што то но си, да кле су-
штин ску раз ли чи тост ко ја све ви ше до би ја на зна ча ју.

Због сво је спе ци фич но сти, од но сно раз ли чи то сти од би бли о-
те ке до би бли о те ке и од ме ста до ме ста, ова оде ље ња за слу жу ју 
не ми нов ни раз вој као цен три у ко ји ма ће се као је ди ним, при ку-
пља ти, трај но чу ва ти, об ра ђи ва ти, од ла га ти и по том по ну ди ти све 
ве ћем кор пу су кон зу ме на та сав онај уни кум, спе ци фич ност и је-
дин стве ност, што на не по но вљив на чин де фи ни ше од ре ђе ни за-
ви чај ни про стор, на се ље, град или оп шти ну, по је дин це и до га ђа је, 
јед ном реч ју – за ви чај1.

Циљ ко јем тре ба те жи ти је да кле – об је ди ни ти сву би бли о теч-
ку ан га жо ва ност по при хва ће ним стан дар ди ма2 ко ја по кри ва за-
ви чај ну те ма ти ку, али об је ди ни ти је не са мо фор мал но, са мо на 
па пи ру, већ об је ди ни ти фи зич ки у јед ну је дин стве ну це ли ну, у јед-

ну ма лу за ви чај ну би бли оте ку, у ко јој би и за ви чај ни би бли о те-
ка ри би ли кон стант но у не по сред ном ме ђу соб ном кон так ту, а све 
због по бољ ша ња услу ге ко ја се ну ди ко ри сни ци ма.

ТРЕНУТНО СТАЊЕ
Да на шњи ста тус за ви чај них оде ље ња у мно гим еле мен ти ма 

не од го ва ра зах те ви ма вре ме на3. Сме ште на углав ном на не до-
ступ ни јим и не фре квент ни јим ме сти ма би бли о теч ких обје ка та, за-
ви чај на оде ље ња у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, као да су „на мер но” 
скло ње на од ко ри сни ка. Уз ма ли, не зна тан фонд мо но граф ских 
пу бли ка ци ја, раз дво је ном пе ри о ди ком и не а де кват ним при ку-
пља њем не кон вен ци о нал не гра ђе, ово оде ље ње не од го ва ра зах-
те ви ма због ко јих је фор ми ра но. Не до во љан број би бли о теч ких 
рад ни ка, у не а де кват ном про сто ру4 и без од го ва ра ју ће опре ме, 
без те мељ ног пла на при ку пља ња, по том аде кват не об ра де, чу ва-
ња и ко нач но, по ну де ко ри сни ци ма, ово оде ље ње ни је у ста њу да 
од го во ри тра же ним за да ци ма. У та квим окол но сти ма мно го то га 
вред ног не по врат но не ста је.

Све ве ћи зна чај за ви чај них ин фор ма ци ја и пу бли ка ци ја ко је 
бе ле же исто риј ски ход са ло кал них жи вот них про сто ра, на мет-
ну ће го то во бес по го во ран, сло бод но ре ци мо, ре во лу ци о нар ни 
при ступ на за ви чај ним оде ље њи ма. Та ко би се трај но са чу вао онај 
спе ци фи кум у за ви чај ним оде ље њи ма, у мо за и ку све сил ни јег гло-
бал ног на ме та ња, на рав но, уко ли ко се не же ли да се све оно вред-
но што јед на ге о граф ска и про стор на це ли на но си и ну ди уто пи у 
оке ан чи је се оба ле ви ше не на зи ру.

Тек аде кват ним и пот пу ним оспо со бља ва њем за ви чај них 
оде ље ња у свим ње го вим сег мен ти ма као за о кру же ног и до бро 
уигра ног ти ма, би ће мо у ста њу да са чу ва мо вред ну са мо свој ну и 
је дин стве ну ка рак те ри сти ку, ко ја ће као зна ча јан ка мен чић по том 
чи ни ти све ко ли ку сли ку је дин ства, од за ви чај ног, пре ко др жав ног, 
ре ги о нал ног, кон ти нен тал ног па све до гло бал ног ни воа.

Књижни фонд завичајног одељења
Све ве ћи и на ра сту ју ћи из да вач ки уз лет у сва ком ме сту на-

ме ће пот пу но и ап со лут но са ку пља ње, те из два ја ње за ви чај них 
књи га из дру гих фон до ва са ци љем да се фор ми ра за себ на це ли-
на, у ко јој ће за ви чај ност пу бли ка ци је би ти ис кљу чи ви за јед нич ки 
име ни тељ у об је ди ња ва њу5. На рав но, то не зна чи да за ви чај них 
пу бли ка ци ја у дру гим фон до ви ма ви ше не ће би ти. На про тив. Ако 
при хва ти мо да је за ви чај ни фонд до не кле за шти ћен, он да је ло-
гич но да за ви чај них пу бли ка ци ја, на ро чи то оних за ко је се про-
це ни да ће се од стра не чи та ла ца ви ше и че шће ко ри сти ти, тре ба 
и мо ра да бу де и на дру гим оде ље њи ма, док би се упра во та кве 
пу бли ка ци је на за ви чај ном оде ље њу чу ва ле у ви ше при ме ра ка6. 
Сход но но во при хва ће ним стан дар ди ма про стор за при но вље-

1 Глас би бли о те ке, Ча со пис за би бли о те кар ство 11/2004, Ча чак.

2 Стан дар ди за на род не би бли о те ке, За јед ни ца би бли о те ка бр.1–4/1987, Бе о-
град.

3 Ста ње и пер спек ти ве раз во ја за ви чај них фон до ва. Ча чак, 2004.

4 За јед ни ца ма тич них би бли о те ка Ср би је, 9. сед ни ца, 17. сеп тем бар 2008. Сом-
бор

5 Ста ма то вић, Де сан ка: Ме тод ско упут ство за фор ми ра ње и во ђе ње за ви чај-
них фон до ва у оп штин ским на род ним би бли о те ка ма, На род на би бли о те ка 
Ср би је, 1982. Бе о град.

6 Глас би бли о те ке, ча со пис за би бли о те кар ство, 11/2004, Ча чак
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не књи ге се мо ра, да кле у овом слу ча ју, без ре зер вно обез бе ди ти 
као је дин стве на и не де љи ва про стор на це ли на, из јед но став ног 
раз ло га што се то ком ис тра жи ва ња о јед ној те ма ти ци по је ди не за-
ви чај не пу бли ка ци је не ми нов но на сла ња ју и на до ве зу ју јед на на 
дру гу, тек та да да ју ћи и пот пу ни из вор тра же не ин фор ма ци је.

Завичајна периодика
Ка ко нас за ко но да вац оба ве зу је7 да за ви чај ну пе ри о ди ку у 

пот пу но сти са ку пља мо, а ка ко је пак она из да на у дан све ве ћа и 
раз у ђе ни ја, то је оба збе ђи ва ње аде кват ног про сто ра, као и нео-
п ход них по ли ца за од ла га ње за ви чај не пе ри о ди ке не ми нов ност. 
Про стор на раз дво је ност се риј ских пу бли ка ци ја од це ло ви то сти 
за ви чај ног де ло ва ња се мо ра пре ва зи ћи, јер се по ка за ла вр ло 
ло шим при ме ром ко ји до во ди до не по треб ног оште ће ња, а по не-
ка да и уни ште ња из вор не гра ђе, углав ном са чу ва не тек у јед ном 
при мер ку то ком пре но ше ња или тран спор та из уда ље ни јих, да-
кле про стор но раз дво је них де ло ва би бли о теч ког објек та.

Завичајна читаоница
Спе ци фи чан за ви чај ни ма те ри јал се и ну ди до не кле спе ци фич-

ном ис тра жи вач ком про фи лу ко ри сни ка, ко ји ма је за ви чај не што 
ви ше и не што ин тим ни је но што је то уоби ча је но. Ис тра жи ва ње 
за ви чај ног би бли о теч ког ма те ри ја ла про стор но одво је ног од пре-
о ста лог би бли о теч ког фон да, зах те ва и за себ ну за ви чај ну чи та о-
ни цу, при ла го ђе ну упра во по тре ба ма за ви чај ном ис тра жи вач ком 
по ступ ку, ко ји је спе ци фи чан због ис тра жи вач ке гра ђе на ко јој се 
рад за сни ва. Тек ова ква чи та о ни ца, ко ја би се на ла зи ла уз све ко-
ли ки за ви чај ни фонд, мо гла би ко ри сни ку да пру жи и аде кват ну и 
пра во вре ме ну услу гу.

Чи та о ни ца би би ла по лу ка би нет ског ти па, јер се за ви чај ни ис-
тра жи вач ки ма те ри јал не би сва ког да на од ла гао и вра ћао у фонд 
и опет на ред ног да на из но ва ну дио ко ри сни ку – ис тра жи ва чу, већ 
би га ода бир за ви чај них пу бли ка ци ја че као у им про ви зо ва ним се-
па ре и ма, на сто ло ви ма за ви чај не чи та о ни це, све вре ме док ис тра-
жи ва ње тра је.

Неконвенционални завичајни библиотечки материјал
На ра ста ју ћи број не кон вен ци о нал ног ма те ри ја ла да нас је по-

себ но за пу штен и нео бра ђен у на шим би бли о те ка ма.8 Све ве ћа 
ин фор ма ци о на стре мље ња и ви до ви по ру ка пу тем нај ра зли чи-
ти јег пи са ног и штам па ног ма те ри ја ла, до во де до на го ми ла ва ња 
не бро је них пла ка та и по зив ни ца, ле та ка и афи ша, ка та ло га и нај-
ра зли чи ти јег ма те ри ја ла у елек трон ском об ли ку, ко ји аде кват ном 
об ра дом мо же да пру жи ре ал ну сли ку о дру штве ном и по ли тич-
ком, еко ном ском али и кул тур ном, спорт ском, обра зов ном, аграр-
ном, ту ри стич ком и све ко ли ком дру гом ста њу у јед ној сре ди ни. 
По ред па жљи ве об ра де сва ке по је ди нач не пу бли ка ци је, ње но 
трај но чу ва ње зах те ва по себ не усло ве, пре све га за пла кат ски и 
кар то граф ски ма те ри јал ко ји већ сво јим ве ћим ди мен зи ја ма зах-
те ва аде ква тан про стор и од го ва ра ју ће по ли це.

Рукописно завичајно одељење
Са мо ве ли ке би бли о те ке у нас за са да има ју ор га ни зо ва на ру-

ко пи сна оде ље ња. Ка ко пак у од ре ђе ним сре ди на ма оста је не та-
ко ма ли и за не мар љив ру ко пи сни ма те ри јал, пре све га и го то во 
ис кљу чи во од стра не за ви чај них ства ра ла ца, то је по тре ба за упо-
зна ва њем и струч ном об ра дом овог спе ци фич ног би бли о теч ког 
ма те ри ја ла не ми нов ност. Об ра дом ру ко пи са че сто се ба ца све тло 
упра во на вре ме ко је је не до вољ но ис тра же но, вре ме при кри ве-
них исти на, на до га ђа је ко ји упра во ру ко пи сном ка ри ком за тва ра-
ју чвр сти ну за ви чај ног лан ца. 

Завичајна библиографија
Осим об је ди ње них би бли о гра фи ја на ни воу це ло ви те др жа-

ве у на шој на ци о нал ној би бли о те ци, сва ка ве ћа би бли о те ка, ре-
ци мо овом при ли ком ма тич на, али и све дру ге на род не би бли о-
те ке има ју по тре бу и оба ве зу да во де ка ко ми ну лу, та ко и те ку ћу 
за ви чај ну би бли о гра фи ју, пер со нал ну али и раз не дру ге. Ова кав 

вид не ми нов них струч них би бли о теч ких по ну да но си из у зет ну ва-
жност да као сво је вр сна за о кру же на ре фе рент на пу бли ка ци ја ну-
ди сам по че так и кон стант но осла ња ње у ма ком ис тра жи вач ком 
по ду хва ту. 

Оставштина завичајних стваралаца и легати
Остав шти не ис тра жи ва ча, пи са ца, умет ни ка, ства ра ла ца и 

про фе со ра, зна чај них за ви чај них по је ди на ца у нај ши рем сми слу, 
че сто до жи ља ва ју суд би ну да се на кра ју да ру ју би бли о те ка ма. 
Не ма ли број за ви ча ја ца или њи хо вих по то ма ка је сво је кућ не, по 
мно го че му спе ци фич не би бли о те ке, уз дру ги, нај че шће не кон-
вен ци о нал ни би бли о теч ки ма те ри јал, за ве штао упра во би бли о те-
ка ма, а ни је ре дак слу чај да се да ру ју и умет нич ка де ла за ви чај них 
ства ра ла ца. Нај че шће се да ро ва ни ма те ри јал го то во у пот пу но сти 
од но си на за ви чај, па га та ко и тре ба тре ти ра ти, с тим што он из но-
ва из и ску је пра ви по сту пак у об ра ди, јер по пра ви лу увек до но си 
и не ка но ва са зна ња. 

Завичајна стара и ретка књига
Не рет ко, за пра во ис кљу чи во за ви чај ни фон до ви и по чи њу 

ста ром за ви чај ном књи гом. Је дан, не та ко ма ли део фон да за ви-
чај них књи га за пра во при па да по свом од ре ђе њу ста рој књи зи, 
а и рет ке књи ге ви ше ни су спо ра дич ни при ме ри у за ви чај ном из-
да ва штву.Тек сме ште на уз це ло ви ти за ви чај ни фонд, ста ра и рет ка 
за ви чај на књи га би ла би на ис тра жи вач ком из во ру уз нео п ход ну 
до ступ ност оним по је дин ци ма ко ји се ри о зни је ис тра жу ју и об ра-
ђу ју за ви чај ну гра ђу.

Завичајни библиотечкоинформациони центар
Ка ко би бли о те ке по ста ју све ви ше ин фор ма ци о ни цен три9 за 

низ нео п ход них ин фор ма ци ја не са мо ис тра жи ва чи ма и уче ни ци-
ма, сту ден ти ма и про фе со ри ма, већ и све ко ли ком гра ђан ству, то 
је по тре ба за ства ра њем за ви чај но-би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног 
цен тра све ве ћа, као што је то слу чај у не ким ве ћим би бли о те ка ма. 
Нај че шће ин фор ма ци је би ло из пи са них или елек трон ских ме ди ја, 
ко је ко ри сни ци, го сти или са ми су гра ђа ни, тра же лич но и не по-
сред но или пу тем те ле фо на, упра во су ве за не за за ви чај ни про-
стор, те је ло гич но да од го во ре на по ме ну та пи та ња по ку ша ју да 
по ну де за ви чај ни би бли о те ка ри.

Набавка завичајне библиотечке грађе
Нарастајућa публ иковањa нај ра зли чи ти је за ви чај не гра ђе из-

и ску је се ри о зно пра ће ње на по љу штам пар ства и из да ва штва, не 
са мо у па пир ном већ и у елек трон ском об ли ку. Ка ко још увек не 
по сто ји за кон ска пот по ра о оба ве зном при мер ку на ло кал ном ни-
воу10, то је те мељ но, сва ко днев но, упор но и до след но пра ће ње 
пу бли ко ва ња свог штам па ног ма те ри ја ла на за ви чај ном про сто ру 
вр ло нео п ход но.

При ли ком на бав ке и при на вља ња но во и за шле за ви чај не гра-
ђе, би бли о теч ки рад ник би се у за ви сно сти од про фи ла гра ђе 
опре де љи вао за број при но вље них при ме ра ка. Прак са је по ка-
за ла да се на уч но-струч на, као и исто риј ско-хро ни чар ска из да ња 
ве за на за од ре ђе ни за ви чај ни аре ал ко ри сте и ис тра жу ју у ве ћој 

9 Ка бош, Па вао: Мар ке тинг у би бли о теч ко – ин фор ма циј ској дје лат но сти, 1985, 
Ораш је.

10 Пред на црт За ко на о оба ве зном при мер ку пу бли ка ци ја, 2008.

7 За кон о би бли о теч кој де лат нсо ти („Слу жбе ни гла сник РС” бр.34/94, 
101/2005) 

8 Ву ки ће вић, Де јан: Ана ли за за ви чај них фон до ва ма тич них би бли о те ка у цен-
трал ној Ср би ји, Бе ле жни ца бр. 15, 2006, Бор.
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ме ри у од но су на књи жев не пу бли ка ци је, те је нео п ход но, 
упра во из тог про фи ла обез бе ди ти ви ше при ме ра ка.

Завичајно уметничко благо
Мно ге би бли о те ке у свом вла сни штву по се ду је ре спек-

тбил ну збир ку умет нич ких де ла, нај ви ше сли ка, гра фи ка и 
се ри гра фи ја, али и скулп ту ра, ма ке та и дру гог умет нич-
ког ма те ри ја ла. Мно ге би бли о те ке по се ду ју и при ме ре ну 
га ле ри ју, од но сно из ла гач ки про стор у ко јем ће се трај но 
и кон стант но афир ми са ти за ви чај ни ства ра о ци свих про-
фи ла, за о кру жу ју ћи умет нич ку за ви чај ну је дин стве ност и 
аутен тич ност. Аде ква тан ма га цин ски про стор уз ка мер ну 
га ле ри ју ко ја би чи ни ла це ло ви тост за ви чај ног оде ље ња, 
омо гу ћу је би бли о теч ким рад ни ци ма да по став ка ма из 
соп стве ног фон да оства ру ју и до дат ну, овог пу та ви зу ел ну 
ко му ни ка ци ју са ко ри сни ци ма и то од нај ра ни јег школ ског 

уз ра ста па све до ака де ма ца, од струч ња ка и ис тра жи ва ча до ра-
до зна лих су гра ђа на.

Завичајно издаваштво
У мно гим гра до ви ма је пи та ње из да ва штва удар ног завичаjног 

ча со пи са по ве ре но упра во би бли о те ка ма и то баш би бли о теч ким 
рад ни ци ма са за ви чај ног оде ље ња. Др же ћи се то га да ова пе ри о-
ди ка ко ја већ у на сло ву скри ва бе ле же ња зна чај них са вре ме них 
до га ђа ја као трај ног ве ри фи ко ва ња за ви чај них вред но сти, то је 
за ви чај но би бли о теч ко из да ва штво не за ми сли во без ан га жо ва ња 
за ви чај них би бли о теч ких рад ни ка. Ре дак ци ја пак, скон цен три са-
на на за ви чај ном оде ље њу та ко ђе ће пру жи ти, пре све га за ви чај-
ним ауто ри ма нео п ход на ис тра жи вач ка по ла зи шта у ауто ри зо ва-
њу сво јих тек сто ва.

Опремање завичајних фондова
Уко ли ко се про це ни нео п ход ност оства ри ва ња иде је о об је-

ди ње но сти за ви чај ног оде ље ње у свим на ве де ним сег мен ти ма у 
јед ном це ло ви том и фи зич ки при ме ре но спо је ном про сто ру, у ко-
јем ће се све у куп ни, та ко раз у ђе ни за ви чај ни фонд при ку пља ти, 
об ра ђи ва ти, од ла га ти и по том ну ди ти по тен ци јал ном ко ри сни ку, 
оде ље њу се мо ра као ис кљу чи во ре ше ње обез бе ди ти нео п хо дан 
број би бли о теч ких рад ни ка, али и аде ква тан про стор, уз по треб ну 
опре му, где би се ну ди ле пра ве и бла го вре ме не ин фор ма ци је за-
ви чај ним ко ри сни ци ма. За ви чај но оде ље ње мо ра би ти не по сред-
но об је ди ње но ка ко са књи жним фон дом и пе ри о ди ком, до ступ-
ном чи та о ни цом са до вољ ним бро јем чи та лач ких ме ста, аде кват-
ним про сто ри ма ко ји се на по ме ну те на сла ња ју за ста ру и рет ку 
за ви чај ну књи гу, не кон вен ци о нал ну би бли о теч ку гра ђу, те на ин-
фор ма ци о ни цен тар. По треб но је обез бе ди ти аде ква тан ис тра жи-
вач ки про стор за ви чај не би бли о гра фи је, као и ру ко пи сног фон да 
ко ји би са дру гим би бли о теч ким по сло ви ма ве за ним за за ви чај но 
оде ље ње чи ни ли ло гич ну це ли ну. Та ко об је ди ње но за ви чај но оде-
ље ње сва ка ко би тре ба ло опре ми ти аде кват ном елек трон ском 
опре мом, у ко јој би по ред до вољ ног бро ја ра чу на ра мо рао би ти 
апа рат за фо то ко пи ра ње, ске нер за ве ће ди мен зи је, ди ги тал ни 
фо то граф ски апа рат, али и ми кро чи тач па и при год на ка ме ра. 

Закључак
Са вре ме ни би бли о теч ки то ко ви у пот пу ној ин фор ма тич-

ко–елек трон ској ери у ко јој жи ви мо, зах те ва ју до дат не на по ре од 
над ле жних др жав них ор га на, ми ни стар ста ва, од на ше на ци о нал-
не На род не би бли о те ке Ср би је, као и Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
све до оп штин ских слу жби и ин сти ту ци ја. На рав но, пре и из над 
све га ан га жман би бли о теч ких рад ни ка на об је ди ња ва њу упра во 
оних фон до ва, оде ље ња и слу жби у би бли о те ка ма, за ко је је за-
ин те ре со ва ност од стра не ко ри сни ка у стал ном успо ну. Ако је та 
по тре ба по ве ћа на од стра не ши ро ког ко ри снич ког про фи ла, ка ко 
је то слу чај са за ви чај ним фон до ви ма у ко јем од го вор на сво ја ис-
тра жи вач ка ин те ре со ва ња мо гу на ћи са да већ и уче ни ци основ-
них шко ла, сред њо школ ци, сту ден ти и пост ди плом ци, про фе со ри 
и ис тра жи ва чи, на уч ни рад ни ци и књи жев ни ци, умет ни ци али и 
нај ши ре гра ђан ство, уто ли ко пре тре ба по че ти са об је ди ња ва њем 
и струч ним за о кру жи ва њем за ви чај них оде ље ња у свим нео п-
пход ним еле мен ти ма, у је дин стве ну и функ ци о нал ну це ли ну, у ма-
лу за ви чај ну би бли о те ку, а све у ци љу бла го вре ме ног и тач ног 
ин фор ми са ња ко ри сни ка.

Бу де ли се про пу сти ла при ли ка да се бла го вре ме но фор ми-
ра ју ова по мно го че му нај ва жни ја ис тра жи вач ка оде ље ња у на-
род ним би бли о те ка ма, гло бал на на ме тљи вост11 не у мит но, али и 
не по врат но ће пре кри ти оне то ли ко бит не за ви чај не коц ки це, без 
ко јих ће и та гло бал на сли ка и об је ди ње ност оста ти при кра ће на и 
са мно го бе лих мр ља.

Summary
Li bra ri es, espe ci ally the ir LO CAL DE PART MENTS, ha ve be co me 

cur rently one of the most im por tant sci en ti fic re se arch cen ters.
Un der the pres su re of glo bal mul ti tu de and know led ge, they re-

pre sent the cul tu re he ri ta ge and the ac ti vi ti es of lo cal re gi ons or the ir 
ci ti zens li ke so met hing ori gi nal and ex tra. In ad di ti on, the se com po-
nents of system com ple ment the en ti re sce ne of this ap pa rent, im po-
sed, glo bal ho ri zon.

For ming com plex and uni que NA TI VE COL LEC TI ONS, pu blic li-
bra ri es will ma ke pos si ble re spon ding to se ri o us users re qu ests and 
re spon ding to su per ve ning ti me, in whick lack of ca re for our own aut-
hen tic ho me and lo cal qu a li ti es will le a ve in va lu a ble, of ten ir re pa ra-
ble tra ces. No body will com ple ment the blank spa ces and they will be 
co ve red for all ti me with ot her, new aut hen ti ci ti es. In this ca se, glo bal 
know led ge will be stin ted in many im por tant things. By the way, we 
still be li e ve in sen ten ce Gens una su mus.
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Перспективе развоја 
дечјих одељења

Сажетак
У ра ду су из ло же ни мо гу ћи прав ци раз во ја и ме ђу соб не са рад ње ка-
ко би ква ли тет услу га деч јих оде ље ња јав них би бли о те ка у бу дућ но-
сти мо гао да од го во ри по тре ба ма ко ри сни ка XXI ве ка, јер су раз вој 
ин фор ма ци о не тех но ло ги је, из да вач ке де лат но сти и зах те ви ко ри-
сни ка пред би бли о те ке по ста ви ли ве ли ке за дат ке.

Кључне речи: дечје одељење, јавна библиотека

Увод
Деч ја оде ље ња јав них би бли о те ка у Ср би ји уста но-

вље на су у XX ве ку ка да је ства ран др жав ни си стем обра-
зо ва ња, а јав не би бли о те ке сма тра не кул тур ним ин сти-
ту ци ја ма ко је тај про цес по др жа ва ју, и на оном ступ њу 
раз во ја дру штва у ко ме су де ца пре ста ла да бу ду јеф ти на 
рад на сна га. Иако се и ра ни је осе ћа ла по тре ба за њи хо-
вим устро ја ва њем, ни у Евро пи, ни у Ср би ји, ни је ус пео 
по ку шај да се школ ске би бли о те ке отво ре за јав ност, да 
бу ду до ступ не свим гра ђа ни ма. 

Би бли о теч ка слу жба за де цу пред ста вља уре ђе не 
ко лек ци је књи га на ме ње не ко ри сни ци ма од пред школ-
ског уз ра ста до че тр на ест го ди на. Тер мин деч ја би бли о-
те ка, ко ри сти се за озна ча ва ње раз ли чи тих би бли о те ка 
за де цу и то: деч јих јав них би бли о те ка, ко је пред ста вља ју 
са мо стал не уста но ве са соп стве ним про сто ром, фон дом, 
бу џе том и ка дро ви ма; деч ја оде ље ња при јав ним би бли-
о те ка ма; из дво је них фон до ва књи га за де цу при уста но-
ва ма ко ји ма би бли о те кар ство ни је основ на де лат ност и 
школ ских би бли о те ка.

Све че шће се ме ђу те о ре ти ча ри ма би бли о те кар ства, 
би бли о теч ким рад ни ци ма и дру гим на уч ним рад ни ци ма ко ји се 
ба ве про бле ми ма деч јег чи та ња и де це уоп ште по ста вља пи та-
ње у ко јој су ме ри би бли о те ке у ста њу да за до во ље захте вe нај-
мла ђих ко ри сни ка. Да на шњи раз вој ин фор ма ци о не тех но ло ги је, 
аудио-ви зу ел не гра ђе, по ја ва но вих цр та них и филм ских ју на ка за 
де цу, но ве вр сте пи сме но сти, по ти сну ли су, услов но ре че но, зна-
чај књи ге и чи та ња уоп ште. По тре ба да при ме не и ко ри сте ове 
тех но ло ги је, на ра сли зах те ви ко ри сни ка, раз вој из да вач ке де лат-
но сти, по ста ви ли су пред би бли о те ке ве ли ке за дат ке. 

Од осни ва ња јав них би бли о те ка у Ср би ји основ ни и нај ва жни-
ји по ка за тељ о по тре би фор ми ра ња деч јих оде ље ња, као из дво-
је них де ло ва јав не би бли о те ке, био је уку пан број упи са них ко ри-
сни ка. Ова кво ста ње одр жа ло се и да нас, те су пре ма по да ци ма 
го ди шњих из ве шта ја о члан ству у би бли о те ка ма Бе о гра да, пре ко 
45% укуп ног бро ја упи са них ко ри сни ка би бли о те ка де ца до 14 
го ди на, што до во ди до за кључ ка да су де ца и по ред по пла ве ди-
ги тал них про из во да, ипак нај број ни ја ка те го ри ја ко ри сни ка. Али, 
на жа лост, нај ве ћи број ко ри сни ка не ма стал ну на ви ку до ла ска у 
би бли о те ку, код основ но школ ског уз ра ста под јед нак број де це 
до ла зи у би бли о те ку због лек ти ре и љу ба ви пре ма књи зи и чи та-
њу; код сред њо шко ла ца овај број се знат но сма њу је, па је раз лог 
по се та би бли о те ци, пре те жно школ ска лек ти ра.

Ако узме мо у об зир да је нај ра спро стра ње ни ји об лик деч је 
оде ље ње у са ста ву јав не би бли о те ке, ко је је фон до ви ма и ка дром 
са мо стал но, али фи нан сиј ски, про грам ски и ор га ни за ци о но у са-
ста ву би бли о те ке ко ја га је осно ва ла и на чи јем је бу џе ту, јер за 
раз ли ку од ма њег бро ја зе ма ља ко је су осно ва ле по себ не, са мо-
стал не деч је би бли о те ке (са мо јед на ме ђу на род на у Мин хе ну: „Ин-
тер на ци о нал на би бли о те ка за де цу и омла ди ну”), у на шој зе мљи 
не по сто ји ни јед на деч ја би бли о те ка са ста ту сом прав ног ли ца и 

иако има ју не ко ли ко фор ми, од ко јих је нај че шћа да је фонд књи га 
сме штен у по себ ној про сто ри ји, са на мен ском опре мом, али би-
бли о те кар ко ји ра ди са де цом, оп слу жу је и од ра сле чла но ве би-
бли о те ке, а за груп ни рад са де цом ко ри сте се чи та о ни це за од-
ра сле или дру ги про сто ри1, с пра вом се по ста вља пи та ње да ли 
су и у ко јој ме ри деч ја оде ље ња у мо гућ но сти да од го во ре на све 
зах те ве ко ри сни ка и иду у ко рак са би бли о те ка ма XXI ве ка? 

Како даље?
Тре ну то ста ње упу ћу је на са свим но во, са вре ме но осми шља-

ва ње деч јих оде ље ња. Ра ди се о по тре би да се деч је оде ље ње у 
це ли ни под ре ди зах те ви ма нај мла ђих ко ри сни ка, ко ји су из све-
та бај ки пре шли у сај бер свет, у вир ту ел ну ствар ност. Ако деч ја 
оде ље ња у бу дућ но сти же ле да за др же ко ри сни ке, да им омо гу ће 
кон такт са књи гом и дру гим би бли о теч ким ма те ри ја ли ма у свим 
об ли ци ма, мо ра ју се ре ор га ни зо ва ти и оса вре ме ни ти сво је фон-
до ве, свој про стор, опре му и ка дар. Њи хов бу ду ћи рад и раз вој 
тре ба ло би да се кре ћу у прав цу ма лих деч јих мул ти ме ди јал них 
цен та ра, са бо га тим, ра зно вр сним, ак ту ел ним књи жним фон дом, 
фон дом пе ри о дич них пу бли ка ци ја, фон дом DVD и CD-rom те ком, 
са до вољ ном ра чу нар ском тех ни ком и ин тер нет ве за ма; са обра-

зо ва ним, при ла го дљи вим, стр пљи вим би бли о теч ким ка дром; са 
не пре кид ним ду гим рад ним вре ме ном.

Ре ше ња сва ка ко тре ба тра жи ти и у но вим об ли ци ма са рад ње, 
на при мер из ме ђу деч јих оде ље ња на оп штин ским, град ском и ре-
ги о нал ном ни воу, из ме ђу школ ских би бли о те ка и деч јих оде ље ња 
јав них би бли о те ка, где год је то мо гу ће, пот пи си ва њем спо ра зу-
ма о са рад њи, ка ко би фон до ви, про стор, опре ма и ка дар би ли на 
јед ном ме сту ра ци о нал но ис ко ри шће ни. Осим пот пи си ва ња спо-
ра зу ма о са рад њи са дру гим вр ста ма би бли о те ка, деч ја оде ље ња 
оба ве зна су да са ра ђу ју са јав ним и дру штве ним рад ни ци ма ко ји 
се ба ве де цом, из да ва чи ма, пред школ ским и школ ским уста но ва-
ма, ме ди ји ма и не из о став но деч јим ро ди те љи ма.

Ка дро ви, ка дро ви, ка дро ви
Ста ње ка дро ва у деч јим оде ље њи ма, од раз је и по сле ди ца 

по сто је ће ка дров ске струк ту ре у би бли о те ка ма у чи јем се са ста-
ву деч ја оде ље ња на ла зе. Ме ђу тим, ако се има у ви ду да де ца 
пред ста вља ју спе ци јал ну ка те го ри ју ко ри сни ка, исто та ко се мо-
ра схва ти ти да рад са њи ма има спе ци фич на обе леж ја, од но сно 
уло га би бли о теч ког рад ни ка је мно го ком плек сни ја не го у дру гим 
усло ви ма и зах те ва мак си мал но и све стра но ан га жо ва ње у пе да-
го шком ра ду са де цом.

По ве ћа њем бро ја ком пе тент них, обра зо ва них, за ин те ре со ва-
них, при ла го дљи вих и флек си бил них ка дро ва у деч јим оде ље њи-

1 Деч ја оде ље ња на род них би бли о те ка Ре пу бли ке Ср би је у 2004. го ди ни ∕ Вла-
ди мир Ше ку ла рац ∕∕ Де ца и би бли о те ке : збор ник ра до ва са ме ђу на род ног 
на уч ног ску па одр жа ног у Бе о гра ду од 5. до 9. ок то бра 2005. ∕ уред ник Алек-
сан дра Вра неш. – Бе о град : Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду : 
Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, 2006. – Стр. 189. 
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ма, рад са ко ри сни ци ма био би зна ча ја но по бољ шан. Би бли о те-
ка ри ко ји ра де са де цом у нај ве ћој ме ри на ви кли су на кла сич не 
фор ме ра да, али сти ца њем и не пре кид ним до гра ђи ва њем по сто-
је ћих зна ња и спо соб но сти, про ши ри ва њем соп стве них ин те ре-
со ва ња знат но би уна пре ђи ва ли и об ли ке ра да са де цом на свим 
по љи ма, мо ти ви шу ћи их на стал но и не пре кид но дру же ње са би-
бли о те ком.

Фондови
Фон до ви деч јих оде ље ња јав них би бли о те ка, као и го ди шњи 

при ра штај пу бли ка ци ја, пре ма ис тра жи ва њи ма НБС, и по да ци ма 
го ди шњих из ве шта ја јав них би бли о те ка, за до во ља ва ју про пи са не 
стан дар де. Овај апект по сма тра ња је јед но стран и да је број ча не 
по дат ке о ста њу фон да за де цу у по је ди ним би бли о те ка ма, али 
се њи ме мо же при ка за ти са мо фор мал ни ка рак тер, јер је утвр ђи-
ва ње кван ти та тив не вред но сти књи жног фон да за де цу ве о ма је 
ком плек сно, а без од го ва ра ју ћих кри те ри ју ма и ре ле вант них по-
да та ка, про це на фон да за де цу са овог аспек та, мо же да бу де са мо 
гру бо из вр ше на. Та ко ђе је са свим дру ги про блем у ко јој ме ри ови 
фон до ви од го ва ра ју ин те ре со ва њи ма ко ри сни ка. Што се ти че из-
бо ра књи га за чи та ње, де ца нај ви ше чи та ју бе ле три сти ку, бест се-
ле ре, али и на уч ну фан та сти ку, исто риј ске ро ма не, као и ча со пи се 
и стри по ве. Естет ски мо ме нат код де це је је дан од ва жних фак то ра 
при ода би ру же ље не ли те ра ту ре, од но сно, де ца во ле но ве, чи сте 
и „књи ге ко је ми ри шу”. Об на вља ње фон до ва књи га за де цу од из-
у зет не је ва жно сти, јер је век тра ја ња књи ге знат но кра ћи, рас хо-
до ва ње че шће и обим ни је, те и при ра штај књи га мо ра има ти ве ће 
раз ме ре.

Базе чланова
Фор ми ра њем за јед нич ке ба зе чла но ва свих деч јих оде ље ња 

и школ ских би бли о те ка на оп штин ском и град ском ни воу и омо-
гу ћа ва њем не сме та ног ко ри шће ња фон до ва пре ла зом из јед не у 
дру гу би бли о те ку, сва ка ко би се по ве ћа ло ин те ре со ва ње де це за 
би бли о те ке, јер би им тра же ни ма те ри јал у сва ком тре нут ку био 
до сту пан.

Оnli ne ба зе по да та ка, ин фор ма ци је о књи га ма,  
websaj to vi, ме ди ји
С об зи ром да се у свим вр ста ма би бли о те ка, па и у деч јим те-

жи ка ујед на ча ва њу про це са об ра де пу бли ка ци ја и мо гућ но сти-
ма on-li ne пре тра жи ва ња, фор ми ра њем за јед нич ке ба зе по да та ка 
за сва деч ја оде ље ња јав них би бли о те ка, на оп штин ском, град-
ском, али и ре ги о нал ном ни воу знат но би се сма њи ли тро шко ви 
из ра де раз ли чи тих вр ста ка та ло га, ду пли ра ња по сло ва об ра де, 
ујед на чио оп сег по да та ка ко ји се на во ди при ка та ло шкој об ра ди, 
скра ти ло вре ме би бли о те ка ра на вр ше њу ових по сло ва и пру жи-
ла мо гућ ност до би ја ња бр зе и ква ли тет не ин фор ма ци је за сва ког 
ко ри сни ка. 

Осим то га из ра да ано ти ра них, бо га то илу стро ва них ин фор ма-
ци ја о књи га ма, пла ка та и ажу ри ра њем web-saj tovа, не пре ста но 
би се при вла чи ла па жња и ука зи ва ло се на зна чај би бли о те ке. 

Рад би бли о те ка, а са мим тим и деч јих оде ље ња још увек је не-
до вољ но ме диј ски про пра ћен. Осим зна чај них ју би ле ја и оба ве-
ште ња у би бли о теч ким гла си ли ма, вр ло ма ло се пу тем ра ди ја, те-
ле ви зи је и ин тер не та при ка зу је и го во ри о про гра ми ма и услу га ма 
ко је пру жа ју би бли о те ке. Пра во вре ме ним, до бро осми шље ним и 
ре а ли зо ва ним ме диј ским кам па ња ма, ко је би во ди ли об у че ни, 
ис ку сни би бли о те ка ри сва ка ко би се до при не ло по ве ћа њу ин те-
ре со ва ња за ко ри шће ње би бли о те ка, а исто вре ме но по кре ну ле и 
дру ге ин те ре сне стра не (по пут из да ва ча, вла ди них и не вла ди них 
ор га ни за ци ја и удру же ња) што би до при не ло бо љем ста ту су би-
бли о те ка у дру штву, ши рим мо гућ но сти ма са рад ње, а ре зул ти ра-
ло и по ве ћа њем бу џе та.

Мул ти ме ди јал не чи та о ни це
Са да се, ви ше не го ика да, осе ћа по тре ба из два ја ња чи та о нич-

ког про сто ра за рад са де цом. Отва ра ње бар јед не, за јед нич ке чи-
та о ни це омо гу ћи ло би ко ри шће ње при руч не ли те ра ту ре, пе ри о-
дич них пу бли ка ци ја, али и по ве ћа ло ан га жо ва ње би бли о те ка ра на 
по љу ор га ни за ци је кул тур но-про свет них и обра зов них про гра ма 
за де цу, а исто вре ме но би она мо гла да бу де и мул ти ме ди јал на чи-
та о ни ца са ком пју те ри ма, са при сту пом ин тер не ту, уре ђа ји ма за 

ре про дук ци ју CD-ROM-ова, опре мом за ске ни ра ње, уре ђа ји ма за 
ре про дук ци ју ви део тра ка и опре мом за осо бе са оште ће њем ви-
да или дру гим смет ња ма, чи ме би се мо гле у пот пу но сти за до во-
љи ти по тре бе чла но ва.

Кул тур нообра зов на и про свет на де лат ност
Деч ја оде ље ња има ју оба ве зу да не гу ју раз ли чи те фор ме ра да 

са де цом. У не до стат ку соп стве ног про сто ра, би бли о те ка ри деч-
јих оде ље ња мо гу, и по жељ но би би ло, да овај рад ор га ни зу ју у 
пред школ ским и школ ским уста но ва ма, школ ским би бли о те ка ма, 
до мо ви ма кул ту ре, код из да ва ча. Осим еду ка тив не функ ци је, он 
сва ка ко, тре ба да при-
ка зу је и дру ге фор ме, 
по пут игре и за ба ве. 
Од ор га ни зо ва ња из-
ло жби књи га, чи та лач-
ких ча со ва, так ми че-
ња, три би на, кви зо ва, 
ра зних вр ста сек ци-
ја, мул ти ме ди јал них 
спек та кла, фор ми ра ња 
по зо ри шта са де цом 
глум ци ма, кре а тив них 
ра ди о ни ца до обу ке за 
рад на ком пју те ри ма. Они та ко ђе, тре ба да ин фор ми шу и ин стру и-
ра ју вас пи та че, учи те ље, на став ни ке и ро ди те ље. Ко ор ди на ци јом 
и са рад њом на по љу кул тур но-обра зов не де лат но сти сма њи ла би 
се фи нан сиј ска сред ства утро ше на за ор га ни за ци ју, ко ри сни ци ма 
при бли жи ла би бли о те ка, уво ди ла но ва пи сме ност, а био би ово и 
зна ча јан ко рак ка по нов ном по врат ку де це у би бли о те ке.

По тре ба за бо га ти јим фон до ви ма књи га за де цу у деч јим 
оде ље њи ма, до ступ ност ра чу нар ским учи о ни ца ма и про гра
ми ма на ме ње них де ци, уса вр ша ва ње и оса вре ме њи ва ње на
ста ве и ван на став них ак тив но сти и нео п ход ност уште де и ра
ци о нал ног тро ше ња увек не до вољ них фи нан сиј ских сред ста
ва, упу ти ће (при мо ра ти) би бли о те ке да пот пи шу спо ра зум, или 
да на ђу, бо ља ре ше ња, већ пре ма усло ви ма од ре ђе не сре ди не 
и из ра же них зах те ва и мо гућ но сти. На рав но да ни је у пи та њу 
са мо уште да у про сто ру, ка дру, опре ми и књи га ма, већ и у из
бе га ва њу тро ше ња зна чај них сред ста ва. Сва ка ко да за ова кву 
тран сфор ма ци ју тре ба и вре ме на и фи нан сиј ских сред ста ва, 
али пре све га зна ња и ен ту зи ја зма, ко ји је у свим вре ме ни ма 
био јед на од зна чај них по лу га раз во ја би бли о те ка.
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Сажетак
У ра ду је при ка за на ви зи ја Би бли о те ке гра да Бе о гра да 2020. го ди-
не као ре зул тат де се то го ди шње тран сфор ма ци је у са вре ме ну мре жу 
јав них би бли о те ка срп ске пре сто ни це. Про сто ри ко је Би бли о те ка за-
у зи ма са да су по ме ри ко ри сни ка и омо гу ћа ва ју раз вој нај ра зли чи-
ти јих услу га уз ко ри шће ње нај са вре ме ни је опре ме. Ода бра ни су нај-
бо љи струч ни рад ни ци ко ји ма је обез бе ђе но ре дов но уса вр ша ва ње. 
У скла ду са по тре ба ма ко ри сни ка Би бли о те ка ор га ни зу је бес плат не 
кул тур но-обра зов не про гра ме у сво јим про сто ри ма и ван њих. Услу-
ге Би бли о те ке ре дов но ко ри сти 25% гра ђа на. 

Кључ не ре чи: Би бли о те ка гра да Бе о гра да, ви зи ја

Ab stract
This pa per shows the vi si on of the Bel gra de City Li brary in 2020 as a re-
sult of a 10 year tran sfor ma ti on in a net work of pu blic li bra ri es in Ser bi an 
ca pi tal. Spa ces that li brary oc cu pi es are now re ady for de ve lop ment of 
the ne west ser vi ces for pa trons. Up to da te tec hno logy is in use. The best 
pro fes si o nals are hi red. Ac cor ding to pa trons ne eds li brary or ga ni ze cul-
tu ral and edu ca ti o nal pro gram mes free of char ge. Li brary ser vi ces use 
25% of ci ti zens on a re gu lar ba sis.

Keywords: Bel gra de City Li brary, vi si on

Увод
Бе о град у 2020. ви дим као град у ко ме Би бли о те ка гра да Бе о-

гра да има мре жу јав них би бли о те ка ко ја вр ви од ко ри сни ка. Би-
бли о те ка је ме сто оку пља ња свих гра ђа на без об зи ра на уз раст, 
обра зо ва ње, ин те ре со ва ња и скло но сти. За сва ко га по сто ји не ки 
са др жај због ко га до ла зи. Че сто је цен тар ло кал не за јед ни це, мо-
жда и је ди на ин сти ту ци ја кул ту ре у уко ли ни.

Простор
Мрежу Библиотеке чини:

- Централна библиотека,I 
- 19 јавних библиотека иII 
- 3 библиобуса са 54 пункта.III 

I  Централна библиотека
Цен трал на би бли о те ка се на ла зи у ужој град ској зо-

ни. Про сти ре се на 8.000 м2. У пот пу но сти је до ступ на 
свим ко ри сни ци ма и по себ но при ла го ђе на кре та њу и ко-
ри шће њу осо ба ма са хен ди ке пом. Под јед ним кро вом на-
ла зе се по зајм но оде ље ње за де цу и од ра сле. Оде ље ња 
ни су одво је на ја сним ба ри је ра ма. Ко ри сни ци, на ро чи то 
они мла ђи, мо гу сло бод но да се кре ћу по по зајм ном оде-
ље њу. Фонд је сло жен пре ма струч ним обла сти ма где је, 
без об зи ра на вр сту, на јед ном ме сту гру пи са на гра ђа из 
јед не обла сти (нпр. ге о гра фи је). Уз сва ку струч ну област 
на ла зи се про стор у ко ме се та гра ђа мо же ко ри сти ти. Би-
бли о те ка је про јек то ва на та ко да су ја сно одво је не зо не 
са обез бе ђе ном мак си мал ном ти ши ном за сту диј ски рад, 
као и за одр жа ва ње кул тур но-обра зов них про гра ма.

По себ ни фон до ви (умет ност, бе о гра ди ка) сме ште ни су у аде-
кват ном про сто ру, са при па да ју ћим чи та о ни ца ма опре мље ним 
нео п ход ном тех нич ком опре мом. Ове чи та о ни це омо гу ћу ју ка ко 
сту диј ски та ко и на уч ни рад.

Згра да је по де ље на по зо на ма фре квен ци је ко ри шће ња. Кре-
та ња гру па ко ри сни ка та ко не оме та ју ко ри шће ње по себ них фон-
до ва ко ји зах те ва ју рад у пот пу ној ти ши ни или пак одр жа ва ње 
раз ли чи тих кул тур но-обра зов них про гра ма у за то на ме ње ним 
про сто ри ја ма. Би бли о те ка та ко об је ди њу је тра ди ци о нал ну сли ку 

о се би као ме сту на ко ме вла да бес пре кор на ти ши на, али и до би ја 
но ву функ ци ју и по ста је ме сто су сре та ња ло кал не за јед ни це ко је 
вр ви од де ша ва ња.

II – Јав не би бли о те ке
Мре жа јав них би бли о те ка об у хва та де вет на ест обје ка та ко ји 

су те ри то ри јал но рас по ре ђе ни та ко да гра ђа ни ма не тре ба ви ше 
од 30 ми ну та кре та ња до нај бли же би бли о те ке. Пре ма по вр ши ни 
ко ју за у зи ма ју де ле се на три ти па:

тип А. 600 до 800 м2

тип Б. 800 до 1.200 м2

тип В. 1.200 до 1.800 м2 

Ве ли чи на објек та за ви си од бро ја ста нов ни ка ко ји гра ви ти ра-
ју од ре ђе ној би бли о те ци. Оста ли основ ни па ра ме три ра да би бли-
о те ка при ка за ни су у та бе ли 1 пре ма ве ли чи ни би бли о те ке.

Јав на би бли о те ка је ме сто оку пља ња ло кал не за јед ни це, че-
сто је ди на кул тур на ин си ти ту ци ја у да тој сре ди ни. Пру жа све 
основ не усло ве за раз вој по је дин ца и за јед ни це у це ли ни. Са др жи 
основ ну би бли о теч ку гра ђу ко ју до пу њу ју по себ ни фон до ви Цен-
трал не би бли о те ке. Гра ђа је пр вен стве но на ме ње на по зај ми ци за 
ко ри шће ње ван би бли о те ке. Чи та о ни о це ре фе рен сне ли те ра ту ре 
снаб де ве не су основ ном гра ђом а за не ке спе ци фич ни је зах те ве 
по треб но је кон сул то ва ти Цен трал ну би бли о те ку. Ко ри сник има 
мо гућ ност да оде до Цен трал не би бли о те ке или да му се гра ђа до-
ста ви на ко ри шће ње у нај бли жу јав ну би бли о те ку пу тем ме ђу би-
бли о теч ке по зај ми це.

III – Библиобус
Слу жба би бли о бу са бро ји три во зи ла ко ји оби ла зе те ри то ри је 

град ских оп шти на по де ље не по сек то ри ма. Сва ки сек тор има 18 
пунк то ва на ко ји ма се би бли о бус за др жа ва до три са та јед ном у 
14 да на.

Во зи ла су опре мље на ин фор ма ци о ном и ко му ни ка ци о ном 
тех ни ком и са око 5.000 би бли о теч ких јед ни ца. Ра чу на ри са при-
сту пом ши ро ко по ја сном ин тер не ту ому гу ћа ва ју ко ри сни ци ма 
при ступ свим елек трон ским сер ви си ма би бли о те ке. Та ко ђе, обез-
бе ђен је при ступ елек трон ским из во ри ма, на ро чи то ча со пи си ма. 

Слу жба би бли о бу са има га ра жу и нео п ход не пра те ће про сто-
ри је при јед ној јав ној би бли о те ци ти па В. Ов де се на ла зи це ло-
куп на ло ги стич ка по др шка за сва три во зи ла (ма га цин са 40.000 
би бли о теч ких је ди ни ца, опре мом за основ но одр жа ва ње во зи ла, 
про сто ри ја ма за рад осо бља, при пре му фон да и сл.).

Та бе ла 1. Пре глед обје ка та и основ них па ра ме та ра ко ји  
де фи ни шу рад мре же јав них би бли о те ка

Опрема
У упо тре би је нај са вре ме ни ја тех нич ка опре ма. У цен трал ној 

би бли о те ци се на ла зи ли ни ја за ауто ма ти зо ва но раз вр ста ва ње 
гра ђе. Све вра ће не је ди ни це се до пре ма ју до ли ни је за раз вр-
ста ва ње и при пре ма ју за от пре ма ње у при па да ју ћи обје кат. Ово 

Тип
библиотеке

површина
м2 фонд

број радних сати 
седмично са 

корисницима

број 
стручних 
радника

број 
чланова 

годишње

број коришћених 
јединица годишње

број посета 
годишње

број 
виртуелних 

услуга

централна
(1 објекат) 8.000 700.000 64 70 45.000 900.000 450.000 2.700.000

јавна – тип А
(7 објеката) 700 70.000 48 6 7.000 250.000 110.000 550.000

јавна – тип Б
(7 објеката) 1.000 90.000 50 8 10.000 310.000 140.000 700.000

јавна – тип В
(5 објеката) 1.600 120.000 54 14 15.000 405.000 180.000 900.000

библиобус
(3 возила)
(54 пункта)

- 20.000 25 3 1.000 3.500 1.500 10.000

УКУПНО 
(годишње) 27.900 2.480.000 56.940 247 262.000 6.855.500 3.104.500 15.980.000



30 31

омо гу ћа ва да ко ри сник по зај ми је ди ни цу у би-
ло ком објек ту би бли о те ке и та ко ђе да је вра ти 
где год му је згод но. 

У свим објек ти ма цир ку ла ци ја гра ђе је ве-
ћим де лом ауто ма ти зо ва на уз по моћ уре ђа ја 
са са мо за ду же ње/раз ду же ње. Све би бли о теч-
ке јед ни це су опре мље не RFID та го ви ма за кон-
тро лу и пра ће ње фон да, као и EM та го ви ма за 
за шти ту од кра ђе. Ко ри сник у сва ком тре нут ку 
мо же сам или уз по моћ би бли о те ка ра до би ти 
све ин фор ма ци је о тре нут ном ста ту су сва ке 
би бли о теч ке је ди ни це. RFID тех но ло ги ја омо-
гу ћа ва да се ре дов но вр ши три ја жа фон да на 
осно ву фре квен ци је ко ри шће ња је ди ни ца. Број 
при ме ра ка јед ног на сло ва мо же да се по ве ћа ва 
или сма њу је у сва кој би бли о те ци на осно ву по-
тра жње ко ри сни ка. У сва ком тре нут ку је пре-
ци зно до ступ но ствар но ста ње фон да на осно-
ву ин фор ма ци ја ко је се мо же иш чи та ти из RFID 
та го ва. Ова тех но ло ги ја омо гу ћа ва ве о ма ла ку 
сва ко днев ну про ве ру да ли је фонд пра вил но 
сло жен на по ли ца ма у сло бод ном при сту пу.

Ла бо ра то ри ја за ди ги та ли за ци ју гра ђе је 
за вр ши ла по сао ди ги та ли за ци је по себ них фон до ва и пре шла на 
за дат ке ди ги та ли за ци је те ку ће про дук ци је. Ди ги та ли зо ва на ко-
лек ци ја је део ди ги та ли зо ва не кул тур не ба шти не Ср би је и на тај 
на чин укљу че на у глав не ди ги тал не ко лек ци је Евро пе. До ступ на 
је у „full text“ ре жи му свим ко ри сни ци ма пре ко раз ли чи тих сер ви-
са. Ди ги тал на ко лек ци ја је у пот пу но сти фор мал но и са др жин ски 
об ра ђе на. На овај на чин су по себ ни фон до ви за шти ће ни од да љег 
про па да ња услед ко ри шће ња ори ги нал них је ди ни ца.

Би бли о те ка ко ри сни ци ма пру жа низ елек трон ских услу га: 
Web при ступ би бли о те ци и ко лек ци ја ма у елек трон ском  
об ли ку
Web 4.0 ала те 
Ис по ру ку гра ђе у елек трон ском об ли ку на e-ma il адре су 
Се лек тив ну ди се ми на ци ју ин фор ма ци ја на осно ву про фи- 
ла ко ри сни ка
WAP при ступ елек трон ском ка та ло гу и ко лек ци ја ма у  
елек трон ском об ли ку
WAP при ступ ин фор ма ци ја ма о ак тив но сти ма би бли о те ке 
Оба ве шта ва ње ко ри сни ка у елек трон ском об ли ку (SMS,  
е-ma il, chat) о ак тив но сти ма би бли о те ке, ње го вим оба ве-

за ма пре ма би бли о те ци и сл.
Од го ва ра ње на раз ли чи та пи та ња по ста вље на те ле фо ном  
у елек трон ској фор ми (chat, SMS, e-ma il или на не ки дру ги 
на чин).

Би бли о те ка је ме сто где ко ри сни ци ко ри сте ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је, по го то во они ко ји до ла зе из си ро ма шни јих сло је ва 
дру штва, од но сно они ко ји се би не мо гу при у шти ти кон стант но 
пра ће ње нај но ви јих трен до ва IT.

Би бли о те ка ко ри сти сво је про сто ре за по ста вља ње ра зних 
вр ста елек трон ских уре ђа ја за оба ве шта ва ње, мар ке тинг и огла-
ша ва ње. У упо тре би су ин тер ак тив ни из ло зи, то те ми, бил бор ди, 
ви део во ло ви и ви део из ло зи. По ред огла ша ва ња ак тив но сти Би-
бли о те ке и сер ви сних ин фор ма ци ја гра ђа ни ма на овим уре ђа ји-
ма, део про сто ра је оста вљен за об ја вљи ва ње ко мер ци јал них са-
др жа ја од ко јих уста но ва при хо ду је зна чај на сред ства.

Кадар
Струч ни ка дар Би бли о те ке чи ни 247 за по сле них, од ко јих је 

¾ са ви со ком струч ном спре мом. Сва ко днев на за ду же ња су ја-
сно по де ље на из ме ђу књи жни ча ра и би бли о те ка ра. Књи жни ча ри 
пр вен стве но ра де на по сло ви ма цир ку ла ци је и сла га ња фон да. 
Би бли о те ка ри по ред ра да на цир ку ла ци ји, по ма жу ко ри сни ци ма 
при ли ком пре тра жи ва ња ка та ло га, про на ла же ња ин фор ма ци ја у 
елек трон ским и штам па ним из во ри ма, ор га ни зу ју кул тур но-обра-
зов не про гра ме, ра де на обу ци ко ри сни ка и слич но. Нај струч ни ји 
би бли о те ка ри ан га жо ва ни су на ка та ло шкој об ра ди свих вр ста би-
бли о теч ке гра ђе, на ин дек си ра њу ди ги та ли зо ва не гра ђе, као и на 
про на ла же њу елек трон ских из во ра и њи хо вој си сте ма ти за ци ји и 
ства ра њу сво је вр сних во ди ча за по тре бе ко ри сни ка.

За струч не рад ни ке по сто ји про грам ре дов ног уса вр ша ва-
ња. Сва ки за по сле ни је у оба ве зи да про ве де нај ма ње 60 са ти го-
дишње на ра зним уса вр ша ва њи ма. Обу ка се од ви ја у на став ном 
цен тру Би бли о те ке, у дру гим би бли о те ка ма или ин сти ту ци ја ма 
ко је ну де не ки вид уса вр ша ва ња од ко ри сти за Би бли о те ку. Ове 
обу ке оба ве зно мо ра ју да об у хва те и кур се ве из ко ри шће ња нај-
са вре ме ни је тех но ло ги је ка ко би се др жао ко рак са на прет ком у 
све ту IT.

Пи са ње струч них ра до ва и при ја ва за уче шће на нај ма ње јед-
ном струч ном ску пу го ди шње оба ве за је сва ког струч ног рад ни ка. 
Под сти че се тим ски рад при ли ком пи са ња струч них ра до ва, про-
је ка та или пла ни ра ња уво ђе ња но вих услу га за ко ри сни ке.

При ли ком ан га жо ва ња струч них рад ни ка је дан од усло ва је 
оба ве зно основ но зна ње ен гле ског је зи ка. Би бли о те ка ор га ни зу је 
да ље оба ве зно уса вр ша ва ње ен гле ског је зи ка за све струч не рад-
ни ке. Кур се ви се ор га ни зу ју де ли мич но соп стве ним ре сур си ма а 
де ли мич но ан га жо ва њем пре да ва ча из шко ла за уче ње стра них 
је зи ка. Тра ја ње и уче ста лост одр жа ва ња кур се ва за ви си од ни воа 
зна ња по ла зни ка. Циљ је да сви струч ни рад ни ци бу ду у ста њу да 
пра те ли те ра ту ру на ен гле ском је зи ку, као и да по се ду ју за до во-
ља ва ју ћи ни во кон вер за ци је.

Ру ко во ђе ње ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма се вр ши по мо де лу 
3+3. Ово зна чи да не ко оба вља по сао на ру ко во до ћој по зи ци ји у 
тра ја њу од три го ди не. За то вре ме има по моћ ни ка ко ји му аси сти-
ра у ру ко во ђе њу и при пре ма се да на кон три го ди не пре у зме ру-
ко во де ћу по зи ци ју, док на ње го во ме сто до ла зи но ви по моћ ник. 
Ка да ис тек ну три го ди не ру ко во ђе ња на јед ној по зи ци ји, струч ни 
рад ник би ва рас по ре ђен на рад на дру гом рад ном ме сту ко је мо-
же би ти по моћ нич ко. На овај на чин струч ни ка дар ро ти ра, раз би ја 

Тип
библиотеке

површина
м2 фонд

број радних сати 
седмично са 

корисницима

број 
стручних 
радника

број 
чланова 

годишње

број коришћених 
јединица годишње

број посета 
годишње

број 
виртуелних 

услуга

централна
(1 објекат) 8.000 700.000 64 70 45.000 900.000 450.000 2.700.000

јавна – тип А
(7 објеката) 700 70.000 48 6 7.000 250.000 110.000 550.000

јавна – тип Б
(7 објеката) 1.000 90.000 50 8 10.000 310.000 140.000 700.000

јавна – тип В
(5 објеката) 1.600 120.000 54 14 15.000 405.000 180.000 900.000

библиобус
(3 возила)
(54 пункта)

- 20.000 25 3 1.000 3.500 1.500 10.000

УКУПНО 
(годишње) 27.900 2.480.000 56.940 247 262.000 6.855.500 3.104.500 15.980.000



се мо но то ни ја, ства ра ју се све стра ни струч ња ци спо соб ни да ка-
сни је пре у зму нај сло же ни ја за ду же ња.

Струч ну прак су у Би бли о те ци оба вља ју сви сту ден ти Ка те дре 
за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку Фи ло ло шког фа кул те та. На-
ро чи та па жња се обра ћа на сту ден те тре ће и че твр те го ди не. Нај-
бо љим ди пло ми ра ним сту ден ти ма се ну ди про фе си о нал на са рад-
ња на од ре ђе ним про јек ти ма. Ако се по ка жу до бри, са њи ма се 
нај о збиљ ни је ра чу на на ула зак у тип за по сле них. По пу на ка дра се 
вр ши на осно ву пла на ко ји Би бли о те ка има при пре мљен. На овај 
на чин се мла дим струч ња ци ма пру жа мо гућ ност да од мах по ди-
пло ми ра њу бу ду ан га жо ва ни за рад у Би бли о те ци. Ово је до бар 
мо тив за ства ра ње здра ве кон ку рен ци је ме ђу сту ден ти ма ко ји 
током сту ди ра ња мо гу да по ка жу сво је спо соб но сти и мо ти ви са-
ност за рад.

Сви кул тур но-обра зов ни про гра ми ко је Би бли о те ка ор га ни-
зу је су бес плат ни. На ме ње ни су свим уз ра сти ма, без об зи ра на 
вер ску, на ци о нал ну, пол ну, ра сну или би ло ко ју дру гу при пад ност. 
На ро чи то се во ди ра чу на да осо ба ма са хен ди ке пом бу де омо гу-
ће но да бу ду об у хва ће ни свим про гра ми ма Би бли о те ке. 

Јав не би бли о те ке ти па А, Б и В су нај че шће је ди не ин сти ту ци је 
са кул тур ним са др жа јем на сво јој те ри то ри ји. Оне по ста ју ме сто 
оку пља ња ло кал не за јед ни це где гра ђа ни мо гу пот пу но бес плат-
но да се дру же, ко ри сте мо гућ ност да се обра зу ју и ра зо но де или 
да про во де сло бод но вре ме. Би бли о те ка пру жа мо гућ ност од ре-
ђе ним гру па ма гра ђа на ко ји су се оку пи ли око не ког за јед нич ког 
ин те ре со ва ња да се са ста ну у ње ним про сто ри ја ма. Ова кве гру пе 
мо гу да бу ду, ре ци мо, дру штва го лу ба ра или љу би те ља чо ко ла де, 
хе рал ди сти и мно ги дру ги.

Кон цер ти, филм ске про јек ци је, по зо ри шне пред ста ве, ли ков-
не из ло жбе су са мо не ки од кул тур но-обра зов них про гра ма ко је 
би бли о те ка ор га ни зу је. Про гра ми се ор га ни зу ју не са мо у ци љу 
про мо ци је би бли о те ке већ као кул тур ни са др жа ји на ме ње ни нај-
ши рем кру гу гра ђа на.

Би бли о те ка ор га ни зу је елек трон ско уче ње и уче ње на да љи-
ну. Об у че ни струч ни ка дар фор ми ра гру пе за ин те ре со ва них гра-
ђа на и по ма же им у ре а ли за ци ји ова квог на чи на уче ња. По себ но 
се во ди ра чу на да се ова кав на чин до жи вот ног уче ња ор га ни зу је 
за по себ не дру штве не гру пе ко је су у овом сег мен ту ак тив но сти 
мар ги на ли зо ва не.

Из у зет на па жња при ли ком ор га ни за ци је кул тур но-обра зов-
них про гра ма по све ћу је се нај мла ђим ко ри сни ци ма. Те жи се да 
би бли о те ка по ста не уста но ва где ће ро ди те љи по че ти да до во де 
де цу још у деч јим ко ли ци ма док они ко ри сте не ку од услу га. За тим, 

ка да ма ло од ра сту, има ће мо гућ ност да се игра ју у за то по себ но 
од ре ђе ним про сто ри ма за де цу уну тар би бли о те ка. Кроз игру ће 
до ћи и до пр вих пу бли ка ци ја на ме ње них спо зна ва њу све та око се-
бе, а за тим и до уче ња чи та ња. Та ко ђе, то је ме сто где се игра ју са 
сво јим вр шња ци ма. Ор га ни зу ју се по себ ни про гра ми за де цу из 
вр ти ћа и пред школ це. Са њи ма се па жљи во ра ди на оспо со бља ва-
њу за ка сни је са мо стал но ко ри шће ње би бли о те ке. Ове ак тив но-
сти се нај че шће ор га ни зу ју кроз игру и по себ но осми шље не про-
гра ме. Де ца школ ског уз ра ста у ни жим раз ре ди ма ор га ни зо ва но 
до ла зе у би бли о те ку, уста но ву ко ја им је по зна та из ра ни јих го ди-
на као ме сто где су се игра ли, и са да уче ка ко мо гу да је ко ри сте 
као по моћ при ре ша ва њу школ ских за да та ка. Та ко ђе, ор га ни зу ју 
се и про гра ми ра да на ре ша ва њу до ма ћих за да та ка. Би бли о те ка 
је ме сто где ро ди те љи мо гу да оста ве сво је де те на не ко ли ко са ти 

док оба вља ју дру ге по сло ве. Де ца у би бли о те ци 
мо гу да се дру же, уче, за ба вља ју или уче ству ју у 
раз ли чи тим про гра ми ма ко ји су ор га ни зо ва ни за 
њих (раз не кре а тив не ра ди о ни це, бај ко те ке, сти-
хо те ке, чи та лач ке знач ке, кви зо ви и слич но).

Би бли о те ка ор га ни зу је кул тур но-обра зов не 
про гра ме у са мој би бли о те ци и ван ње. Про гра-
ми се ор га ни зу ју у са рад њи са дру гим кул тур ним 
ин сти ту ци ја ма или ор га ни за ци ја ма уко ли ко је то у 
ин те ре су ло кал не за јед ни це. Та ко про гра ми мо гу 
да об у хва те мно го дру штве них чи ни ла ца као ак-
ци ја „Је дан град – јед на књи га“. У то ку ове ак ци је 
мо гу уче ство ва ти сви, од гра до на чел ни ка па све 
до нај мла ђег уз ра ста. Ова кве ак ци је да ју ве ли ки 
дру штве ни пу бли ци тет. 

Ор га ни зу ју се и ху ма ти ра не ак ци је, по пут до-
бро вољ ног да ва ња кр ви, ко шта не ср жи или при-
ку пља ња по мо ћи за де цу без ро ди тељ ског ста ра-
ња и сл. Те жња би бли о те ке је да бу де мак си мал но 
дру штве но ко ри сна и пре по зна та у ло кал ној за-
јед ни ци као ин сти ту ци ја ко ја ак тив но уче ству је у 
сва ко днев ном жи во ту.

Закључак
Ова ко тран сфор ми са на Би бли о те ка гра да Бе о гра-
да би ла би на до бром пу ту да бу де во де ћа би бли-
о те ка ју го и сточ не Евро пе. Ви ше од свих, доби ли 
би гра ђа ни ко ји ма би би ло омо гу ће но бес плат но 
до жи вот но уче ње и уса вр ша ва ње, као и ра зо но-
да и за ба ва. На овај на чин, Би бли о те ка би по ста ла 

ме сто на ко ме се мо гу ор га ни зо ва ти ра зни су сре ти и та ко раз ме-
њи ва ти ис ку ства и ми шље ња. Би бли о те ка отво ре на за све би ла би 
мо тор по кре тач гра ђан ског дру штва, где су сви „шра фо ви до бро 
под ма за ни“ и где се круп ним ко ра ци ма хи та дру штву знања.
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