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Министарству културе и информисања

Републике Србије

ПРЕДМЕТ: Измене Нацрта Стратегије развоја културе у Републици Србији 2017-

2027.

Поштовани,

Библиотекарско друштво Србије, као највеће и најстарије удружење 

библиотечко-информационих стручњака у земљи, подржава иницијативу 

Министарства културе и информисања за доношење десетогодишње Стратегије 

развоја културе у Републици Србији. Уочљиво је да су неки од ранијих захтева и 

предлога Друштва ушли у нацрт овог документа, као што су перманентно и стабилно 

финансирање културе на свим нивоима власти у земљи, односно проблеми који 

проистичу из третмана књиге и некњижне грађе као робе, што се најбоље манифестује 

кроз набавку књига за библиотеке. Поздрављамо и значајан део Стратегије посвећен 

дигитализацији и новим технологијама које убрзано мењају не само праксу у култури, 

већ и друштвени, економски и интелектуални контекст у коме библиотеке послују. 

Библиотекарско друштво Србије (БДС) је током јавне расправе о Нацрту 

Стратегије развоја културе у Републици Србији 2017-2027.  (у даљем тексту Нацрта) 

организовало између својих чланова прикупљање мишљења и предлога за допуне и 

измене текста Нацрта (на основу јавно доступног текста од 30. маја 2017), које овде 

достављамо Министарству културе и информисања као предлагачу овог документа.

Библиотекарско друштво Србије

У Београду, 28. 9. 2017.
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ПРЕДЛОЗИ БДС ЗА ИЗМЕНУ ТЕКСТА НАЦРТА

Опште напомене

Текстом Нацрта библиотечко-информациона делатност (у даљем тексту БиД) 

позиционирана је у оквиру Савременог стваралаштва, под поглављем „Књижевност, 

издаваштво и библиотечко-информациона делатност“ (стр. 33 Нацрта). Сматрамо да 

је БиД неадекватно позиционирана и представљена у Нацрту, с обзиром да у 

библиотекама процентуално ради највише стручних радника из области културе у 

односу на друге делатности, библиотеке имају и посебан Закон о библиотечко-

информационој делатности којим је делатност веома прецизно дефинисана, 

одређена и позиционирана у оквиру сектора културе Републике Србије. Не треба 

заборавити и да библиотеке постоје у свакој општини Републике Србије (као 

самосталне установе или при центрима за културу), у 35 општина су једине установе 

културе, веће библиотеке (националне, универзитетске, градске, општинске, матичне) 

раде у две смене, као и викендом.

Постојећим предлогом БиД је „заклоњена“ иза књижевности и издаваштва у 

оквиру Савременог стваралаштва (од стране 34). Уважавајући традиционалну везу 

библиотека, књиге, књижевности и издаваштва као делатности, подсећамо да 

библиотеке управљају библиотечко-информационом грађом и изворима, што је 

савремена терминологија којом се описује комплексност услуга које библиотеке 

пружају корисницима свих узраста, интересовања, потреба или захтева, коришћењем 

штампане, рукописне, дигиталне, аудио, видео или мултимедијалне грађе, медија или 

информација у електронском облику. Сматрамо да би текстом Нацрта библиотечке 

установе које законски и финансијски припадају јавном сектору Републике Србије 

морале имати првенство у односу на, рецимо, књижевне манифестације или 

делатности попут издаваштва. Као што је примећено текстом Нацрта на страни 44, 

„Установе културе су кључни актери у спровођењу културне политике и остваривању 

развоја културе.“, очекујемо да се овај принцип примени и у делу текста који се 

директно односи на библиотеке и БиД. Ово нарочито наглашавамо и због чињенице да 

су библиотеке у Србији значајни организатори, између осталог, књижевних 

манифестација и не мање значајни издавачи. У том смислу неопходно је одвојити БиД 

од књижевности и издаваштва у посебно поглавље Нацрта, као што је то урађено за 
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архивску делатност, док би се у делу Нацрта који би се бавио књижевношћу и 

издаваштвом обавезно поменуле библиотеке. Последично, ове измене би се одразиле 

и у делу текста „Циљеви у областима културног развоја“ (страна 94 и даље).

Предложеним текстом Нацрта умањен је значај БиД за културно наслеђе, осим 

у делу где се говори о заштити старе и ретке библиотечке грађе. Развојем нових 

технологија библиотеке су врло рано, почетком овог века, као прве међу установама 

културе, увеле новине у свом пословању у смислу дигитализације и дигиталног 

очувања културне и научне баштине, електронског издаваштва, рада са новим 

медијима, аудио књигама, мултимедијима, аудио-визуелним садржајима. Потребно је 

у оквиру текста о заштити културног наслеђа поменути и улогу БиД за очување и 

неговање националног писма и језика, с обзиром да је та улога практично већ 

призната кроз разне иницијативе и пројекте подржане од стране Министарства 

културе и информисања и других министарстава Републике Србије, у којима 

библиотеке и библиотечко-информациони стручњаци имају важну позицију (на 

пример и даље актуелна иницијатива „Негујмо српски језик“). 

С обзиром да је Нацртом важна улога у остваривању циљева развоја културе 

дата репрезентативним удружењима (вођење поверених послова за област 

репрезентативности, развој кадровског и управљачког потенцијала, унапређење 

доступности културних садржаја припадницима осетљивих група, решавање статусних 

проблема уметника и стручњака у култури, анализа и унапређење нормативних мера, 

итд), потребно је у оквиру Нацрта предвидети да се у току важења Стратегије 

развоја културе у Републици Србији 2017-2027 за све области културно-уметничког 

стваралаштва, бриге о културном наслеђу и других послова у култури који су 

препознати Законом о култури, према важећем Правилнику одреде репрезентативна 

удружења. Библиотекарско друштво Србије не може да не примети да тренутно 

огромна већина репрезентативних удружења долази из сектора савременог 

стваралаштва и уметности, док су напори БДС из ранијих година да буде препознато 

као репрезентативно као најстарије и далеко највеће такво удружење у библиотечко-

информационој делатности остали без ефекта. Као пример из окружења навешћемо 

да је у Републици Хрватској за Хрватско књижничарско друштво тај статус препознат и 

признат без посебне процедуре с обзиром да је једино, као и БДС у Србији, које 

Статутом, мисијом и циљевима постојања представља интересе већине библиотечко-

информационих стручњака у земљи.
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Измене текста

Стр. 19 – преформулисати „послови установљавања матичних функција појединих 

библиотека“ у „послови обављања матичних функција појединих библиотека“ с обзиром 

да су законом те функције матичних библиотека већ установљене и поверене 

библиотекама на обављање. На овом месту у Нацрту цитира се неодговарајућа фуснота.

Стр. 29 – у делу „Заштита старе и ретке библиотечке грађе“ додати реченицу да је 

потребно поново активирати Комисију за надзор заштите ове грађе, која ће 

функционисати кроз јаку спрегу Министарства културе и информисања, Народне 

библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске и матичних библиотека којима су ти 

послови поверени на локалном нивоу. Матичне библиотеке морају бити кадровски и 

финансијски подржане како би ове високо специјализоване и специфичне послове 

успешно обављале на повереним територијама матичности.

Стр. 34 – У реченици „У свакој урбаној средини ради јавна библиотека, а бројне 

градске библиотеке имају огранке у сеоским подручјима.“ на крају уместо тачке 

додати зарез и следећи текст: „који су најчешће једине установе културе на сеоском 

подручју које редовно раде упркос веома тешким условима.“ У следећој реченици о 

јавним библиотекама у општинама Србије додати да „већина јавних библиотека ради 

у две смене радним данима, значајан број градских и матичних библиотека ради и 

суботом, док је рад огранака условљен околностима сваке библиотеке, али сваки 

огранак минимално ради један дан у недељи.“

Стр. 96 – У делу Развој нормативног оквира додати после „Доношење правилника, 

стандарда и упутства за дигитализацију библиотечко-информационе грађе и извора“ 

„и других правилника, стандарда и упутстава који буду потребни да се прате 

динамичне промене у библиотечко-информационој делатности“.

Стр. 107 – „Дигитализација културног наслеђа и савременог стваралаштва“

У првом пасусу овог поглавља дефинисати све аспекте значаја дигитализације али и 

дигиталног чувања (digital preservation) културног наслеђа и савременог стваралаштва, 
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као што су: очување угрожене материјалне и нематеријалне баштине, боља доступност 

такве грађе захваљујући процесу дигитализације, коришћење дигиталних објеката и 

метаподатака у другим пројектима као и од стране истраживача пре свих у друштвено-

хуманистичким наукама, дигитална хуманистика, дигитално културно памћење, 

дигитално издаваштво, едукација и учење кроз дигиталне технологије, односно 

употреба дигиталних медија у наставним програмима, итд.

На овој страни требало би поменути активности Народне библиотеке Србије од 

почетка 21. века и њених партнера међу библиотекама Србије, на дигитализацији 

библиотечко-информационе грађе и извора, односно културног наслеђа у штампаном, 

рукописном, сликовном, аудио и видео облику, која је резултирала највећом 

дигиталном колекцијом у интернет домену Србије (Дигитална НБС), која се и даље 

одржава видљивом и употребљивом на вебу.

Стр. 109 – уместо „савремено стваралаштво“ направљена је грешка и говори се о 

дигитализацији „уметничког стваралаштва“.

Стр. 110 – На овој страни код навођења услова постојања савремене опреме и 

компентентих кадрова за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралштва 

у установама културе, морало би се унети и перманентно усавршавање и едукација 

кадрова који би спроводили дигитализацију у својим установама, тј. успостављали 

сарадњу са другим партнерима.

На истој страни код обавезног депозитног примерка додати и обавезност депозитног 

примерка за аудио, видео и аудио-визуелна дигитална издања за које су урађени CIP 

записи.

Стр. 121 (и даље) – У делу који се бави међународном сарадњом додати и учешће у 

међународним удружењима и асоцијацијама од највећег значаја, које су због дужине 

постојања, броја чланова, глобалног утицаја, већ препознате у Републици Србији као 

кључни чиниоци међународне сарадње и развоја културе, савременог стваралаштва и 

културног наслеђа.
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