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Уводна реч

У процесима професионализације и модернизације библиотекарства посебан значај има приближавање међународним нормативима и стандардима квалитета. Они представљају основ за интеграцију
наше културе и науке у светске интеграционе токове и за реализацију
међународних пројеката из домена библиотекарства.
Стога је главна тема девете међународне научне конференције
у организацији Библиотекарског друштва Србије 2010. године била:
Стандардизација и квалитет библиотечких услга. Конференција је
одржана 4. и 5. новембра 2010. у Медицинској школи у Новом Саду
уз подршку Министарства културе Републике Србије.
Главну тему Конференције пратили су следећи тематски оквири:
стандарди за јавне библиотеке; стандарди за остале типове библиотека; квалитет услуга у различитим типовима библиотека; стандарди
као подстицај квалитету библиотечких услуга; библиотечки стандарди и рад са корисницима; стандарди у библиотекама Србије у европској перспективи и развојне димензије библиотечких стандарда.
Велико интересовање библиотечких стручњака за ову тему резултирало је великим бројем пријављених сажетака, те је Организациони одбор Конференције одлучио да их све уврсти у програм Конференције, будући да су сва излагања имала разноврсне теме. Тако су
у два дана Конференције биле представљене 34 презентације домаћих
и иностраних стручњака на пољу библиотечко – информационе делатности. Од овог броја Зборник радова садржи укупно 31 рад, док
три излагача нису доставила радове, те на крају Зборника доносимо
само њихове сажетке на српском и енглеском језику.
Радови су објављени на језицима излагача односно на: српском,
хрватском и енглеском. Сваки рад садржи сажетак на српском односно хрватском и енглеском језику, попис коришћене литературе и на
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крају абстракт на енглеском језику. Редослед радова у овом Зборнику
представља редослед излагања аутора на Конференцији, сем сажетака оних аутора који нису доставили радове.
Уверени да радови објављени у овом Зборнику значајно доприносе расветљавању теме Конференције, као и да ће свакако представљати корисну литературу у даљим истраживањима – уредници овог
Зборника се у име Организационог одбора Конференције и чланова
Библиотекарског друштва Србије искрено захваљују свим ауторима
на доприносу који су дали развоју и модернизацији библиотекарства
својим радовима.
Уредници

Foreword

Approaching international norms and quality standards has a specially significance in the processes of professionalization and modernization of the
librarianship. This is a prerequisite for the integration of our culture and
science into global international flows as well as for the implementation of
international projects in the field of librarianship.
Therefore, the main topic of the Ninth International Scientific Conference
organized by the Serbian Library Association in 2010, was Standardization and the Quality of Library Services. The Conference was held on 4th5th November 2010 in the Medical School in Novi Sad, with the support
from the Ministry of Culture of the Republic of Serbia.
The main topic of the Conference consisted of the following thematic
frameworks: standards for public libraries; standards for other types of
libraries; service quality in different types of libraries; standards as an incentive for the quality of library services; library standards and work with
customers; standards in libraries in Serbia in the European perspective and
developmental dimensions of library standards.
A great interest of library experts in this topic resulted in the large number
of submitted abstracts, therefore, the Conference Organizing Committee
decided to include them all in the Conference Program, considering that
all the presentations had various topics. Consequently, 34 presentations of
domestic and foreign experts in the field of library and information sciences were given in the two days of the Conference. From this number,
31 papers were included in the Proceedings, whereas three presenters did
not submit their papers and only abstracts of their papers in Serbian and
English can be found at the end of the Proceedings.
Papers were published in the languages of the presenters, i.e. in Serbian,
Croatian and English. Each paper contains an abstract in Serbian, i.e.
Croatian, and English, a list of reference and an abstract at the end of the
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paper in English. The order of papers in the Proceedings represents the
order of presentations at the Conference, except for the abstracts of the
authors who did not submit their papers.
Convinced that the papers published in the Proceedings shall significantly
contribute to the understanding of the topic of the Conference, as well as
that they shall provide useful literature for further research, the editors
of the Proceedings are truly thankful to all the authors on behalf of the
Conference Organizing Committee and members of the Serbian Library
Association for the contribution they have made with their papers to the
development and modernization of the librarianship.
Editors
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A way to evaluate the work of librarians
in art and museum libraries
in German-speaking countries:
The procedure of the „Arbeitsgemeinschaft der
Kunst – und Museumsbibliotheken“ (AKMB –
Working Group of Art and Museum Libraries)

Abstract
The paper describes the certification procedure, developed by members
of the AKMB and supported by external experts, presents the first
experiences while implementing the procedure and can be seen as
a starting point for the exchange of information concerning similar
projects or for the establishment of an international project.
Key words: art libraries, museum libraries, Germany, AKMB, library
evaluation

The Working Group of Art and Museum Libraries (AKMB)
The AKMB was founded in 1995 to enable the exchange of information
and experience, to provide education and training as well as to represent
the interests of this special type of library. At the end of 2009 the working
group comprises more than 230 institutional and personal members.
Structure
The Working Group is directed by a board of seven members (president,
vice-president, treasurer, secretary, three further members of the board),
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elected for two years and re-eligible once. Beside the board several special interest groups were founded, in order to work on special subjects.
At the moment three groups are active: the „Fachgruppe EDV“ (Special
Interest Group for Data Processing), „Fachgruppe Virtuelle Auskunft“
(Special Interest Group for Virtual Information Services) and the „Fachgruppe Standards“ (Special Interest Group for Standards). Furthermore an
editorial board publishes in cooperation with the board of the AKMB two
issues of the journal „AKMB-news“ since 1995, dedicated to subjects of
the day-to-day work – information about the arts, museums and libraries.
The AKMB presents her self through a website (http://www.akmb.de) and
offers a discussion list. The members receive the journal and have special
conditions in case of registering for workshops and seminars, organised in
cooperation with the AKMB.

Illustration 1: Screenshot Homepage AKMB
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Workshops, Seminars and Papers
The AKMB offers at least once a year the internal members meeting, normally in the context of the annual German librarian’s conference, together
with a public accessible presentation of papers. In 2007 at Leipzig the
results of the work of the special interest group standards were presented
and discussed within the AKMB community. This was the starting point to
introduce the certification process within art and museum libraries. All the
meetings and papers are archived on the website of the AKMB, papers are
published in the AKMB-news.
Besides the annual meeting, the AKMB organises workshops and seminars
in cooperation with the „Initiative Fortbildung für wissenschaftliche Bibliotheken“ (Initiative for Education and Training of Scientific Libraries), directed by Evelin Morgenstern (former member of the „Beratungsdienst Spezialbibliotheken am Deutschen Bibliotheksinstitut“, (Consulting Service for
Special Libraries at the German Library Institute at Berlin). Normally two or
three seminars or workshops take place per year: the AKMB has established
the tradition of a two day lasting „Herbstfortbildung der AKMB“ (Autumn
Workshop of the AKMB) in October or November. Furthermore more general
seminars are offered by the Initiative Fortbildung, for example library management in special libraries, information retrieval in the field of art history etc.
Those workshops built also the basis for the development of the standards, to
be used as criteria within the certification process. These activities are documented on the website of the AKMB and published in the journal, too.
History of the Procedure „Certification of Art
and Museum Libraries“
The Special Interest Group for Standards was founded in 2004. The group
decided to develop a procedure for the evaluation of the work of librarians
in art and museum libraries in German-speaking countries (Zangl, 2007,
and Popst, 2008).
Aims
The art and museum libraries have to justify their existence and their services facing the fact to have less financial and human resources at their
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disposal. Furthermore the Internet seems to have an answer to each question, the users of art and museum libraries have directly access – 24 hours
a day, seven days a week. The group has developed criteria in order to be
able to present the funding body of an art and museum library transparent
information concerning the used resources and to be recognized as indispensable for research, education and training.
Development of the Criteria
Twenty one colleagues, working in different types of art and museum libraries, met in 2006 three times at Berlin. The workshops were organised
by the Initiative Fortbildung. Supported by Meinhard Motzko, expert in
the field of library management, the participants discussed and worked
out the criteria, describing the minimal standard with regard to the scope
and aims, working methods and services, structures and skills of the staff.
The criteria have to be measurable and valuable in order to be transparent
and checkable. The criteria have to be checked and – if needed – adapted
to the changing requirements. During a meeting in December 2006 the
criteria were edited and published in January 2007. The criteria cover the
following subjects: aims and target groups, organisation, funding, collection, use of the collection and services, communication and marketing,
cooperation and networking, personal resources, required space, technical equipment.
Examples
Some examples are mentioned to explain the approach:
• Aims and Target Groups: Criteria 3 states, that the library defines in a written statement and in accordance to the funding body measurable aims of its
work, for example the development of the collection, the support of exhibitions, the number of data records to be put in the database per year.
• Funding: Criteria 10 states, that the library specifies a budget for each
year, containing expenses and receipts, for example for the acquisition
of media as journals, monographs, subscription of databases, publication exchange, working material, money for exhibitions and other
events.
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• Collection: Criteria 12 states, that the library lays down principles for
collection development and acquisition, according to the aims of the
funding body, for example the collection profile – with regard to the
subject, the historical and geographical scope, the type of media etc.
The collection profile has to be checked and adapted every three years.
• Use of Collection and Service: Criteria 26 states, that the library is accessible by telephone during the opening hours. During the closing
hours an answer phone shall offer a feedback within the next working
day.
• Communication and Marketing: Criteria 42 states, that the library asks
once a year its users concerning the degree of popularity and the users
needs. The results have to be documented and are used to adapt the library’s services and offers.
• Cooperation and Networking: Criteria 51 states, that the library works
together with other departments of the funding body, for example the
educational service, and other local cultural institutions, for example
schools, colleges, universities. The library offers at least once per year
such services and documents them in a written statement.
• Personal Resources: Criteria 56 states, that for every staff member exists a written job specification, including the requirements. The profile
defines also the needed skills – formal qualifications, subject expertise,
social and management skills, working methodologies, often only acquirable by experience.
The criteria have been presented the first time at the session of the AKMB,
held at the Annual congress of librarians at Leipzig in March 2007, and
were discussed afterwards within the AKMB community until July 2007.
In September 2077 the version 1.0 was published officially on the website of the AKMB, at the moment the version 2.0 (November 2008) are
valid and published (http://www.akmb.de/web/html/fachgruppen/standards.html). Besides the information around the standard, material about
the work of the Special Interest Group and links to comparable activities
can be found there.
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Audit
The standards, i.e. a list of 83 criteria, are checked every year in order
to secure the suitableness and the relevance by a group of auditors, supported by library scholars. Due to international procedures of certification
the implementation of the criteria are controlled within the library by two
specially instructed auditors. A criterion can be reached, not be reached
or exceeded. Criteria, being unfit for the checked institution, have not
to be considered. The number of points to be reached changes therefore
from case to case in detail. An external, independent institution decides,
with regard to the auditors report, about the award of the certification.
The certification is valid for three years. The procedure is voluntary and
with costs. Already the discussion of standards and their implementation
presents the first step within the field of quality management and reflection
about the own work. The certified quality of the art or museum library can
be mentioned as quality criterion of the funding body.
First Implementations and Experiences
In October 2007, during a workshop, 9 colleagues were trained to become
an auditor and the first procedure was realised successfully at the hosting institution, the Institute of Modern Art at Nuremberg. An agreement
between the AKMB and the „Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft“ (Institute for Library and Information Science, Humboldt
University Berlin) was signed in order to confirm officially the role of a
member of the Institute as responsible for awarding the certificates.
The Process
A member of the Special Interest Group is mentioned as contact person
for interested libraries. Other members promote the procedure in libraries
and museums within seminars, conferences and workshops. All members
agreed to advise interested librarians during the preparation of the procedure, to answer all kinds of questions concerning the procedure and to
report about their own experiences.
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Interested
Library

Anouncement
of Interest

Decision
about the
certification

Audition Report

Nomination
of 2 Auditors

Organisation and
Realistion of the
Audit

Cerfitcate
valid for 3 years
Margret Schild, Theatermuseum Düsseldorf / Library – November 2010

Illustration 2: Workflow of the Procedure

Implementations of the Procedure
The AKMB decided to support financially two further procedures. One
procedure was realised at Vienna (Austria) and one at Hannover (Germany). During the librarian’s Annual conference 2008 at Mannheim the
AKMB awarded officially the certificates to those two libraries reaching
the criteria of certification. One library did not reach the criteria. In November 2008 the next auditor’s meeting took place at the Institute of Library and Information Science at Berlin to discuss the experiences of the
auditors and to revise the criteria. The participants changed the criteria in
some details and decided to admit the possibility of correction within a
defined period when only a certain percentage of the points to be achieved
is lacking.
In 2009 the museum library of the „Technoseum“ (Museum of Engineering) at Mannheim received the certificate and other museums have expressed their interest, too. The Group of Special Interest met during the
Annual librarian’s conference at Erfurt 2009 in order to exchange information and to listen to talks, given there, about the experiences of other
initiatives in this field, and in Nuremberg in the context of another autumn
workshop of the AKMB.
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Revalidation and further steps
The certificate is valid for three years. The first library (the library of the
Institute of Modern Art at Nuremberg) has to repeat the evaluation at the
end of 2010. In November 2010 the next meeting of the group will take
place in Berlin in order to review the criteria once again and to discuss the
next steps.
Response from colleagues
Because of several inquiries we know quite a lot about activities concerning the procedure. A teacher of the „Fachhochschule Hannover – Medien,
Information und Design, Abteilung Information und Kommunikation“
(University of Applied Science – Media, Information and Design, Department Information and Communication), and the member of the Special Interest Group, has participated in the workshop for auditors and integrated
the subject into her teaching activities. Quality management and evaluation are subjects of research and training at other German library schools
and university institutes, for example at Stuttgart and at Berlin (see the
collection of literature and material at: http://www.akmb.de/web/html/
fachgruppen/standards.html).
A comprehensive description of the development of the standards, the procedure of quality management and practical examples is presented within
a diploma thesis. The author has applied the procedure to the library of the
„Kunstmuseum“ (Museum of Arts) at Wolfsburg as result of her practical
training in this library (Appel, 2008). Another diploma thesis will be realized with regard to art and museum libraries at Hamburg and has focussed
to a choice of criteria.
Within a project of Austrian students (Programme for Masters of Science,
Library and Information Systems at the Austrian National Library) quality
management procedures were presented and the procedure of the AKMB
discussed on the basis of a survey (Brummen, 2009). The authors received
82 answers, but only 25 % of them considered to implement the procedure
and only a small part of them in the near future. The project report has
been discussed at the meeting at Nuremberg in November 2009 and the
results were published within the AKMB-news (Zangl, 2010).
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Conclusion
The AKMB, specially the Special Interest Group for Standards, obtained
really great interest concerning the developed procedure of quality management. Several publications and presentations were realised since 2008
in order to promote and discuss the procedure. The procedure seems to
be transferable to other types of special libraries (governmental libraries,
music libraries etc.) and into the international context. The AKMB is interested in an exchange of information concerning already existing implementations of evaluation and quality management procedures in art and
museum libraries abroad and a cooperative further development of such
procedures.
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Међународни стандарди
за библиотеке

Сажетак
ISO – International Standard Organization (Међународна организација за стандардизацију), то јесте светска федерација националних институција за стандардизацију, има преко стотину стандарда везаних за област информација и документације. У овом
раду укратко ће бити приказани само они стандарди на чијим
преводима је у последњих неколико година радила Комисија за
информације и документацију при Инситуту за стандардизацију
Србије: ISO 5127: Информације и документација: Терминолошки речник (превод 1. издања из 2001. објављен у јуну 2005); ISO
2789: Информације и документација: Међународна библиотечка
статистика (превод 3. издања из 2003. објављен у априлу 2008;
4. издање ISO објавио 2006.); ISO 11620: Информације и документација: индикатори перформансе библиотека (друго издање из
2008. године је преведено и биће објављено 2011). Посебна пажња у раду биће посвећена стандарду за мерење успешности рада
националних библиотека: ISO/TR 28118: 2009 – Информације и
документација: Индикатори перформансе за националне библиотеке. Овај стандард у форми техничког извештаја ISO је донео у
октобру 2009. године; са његовом применом се тек почело у великим светским и европским националним библиотекама. У раду ће
бити приказани неки од тих индикатора који би се у скорој будућности могли примењивати и у Народној библиотеци Србије.
Кључне речи: ISO стандарди, стандарди у библиотекама, националне библиотеке
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ISO – International Standard Organization
Међународна организација за стандардизацију
ISO1 је највећа светска организација за израду и објављивање
стандарда за све области која је основана 1947. Прва Генерална скупштина одржана је 1949. у Паризу на Сорбони. Данас ISO представља
мрежу националних института за стандардизацију у 163 земље, што
значи да у свакој земљи постоји по један центар. Централни секретаријат се налази у Женеви. По правном статусу ISO је невладина
организација, а у стварности представља мост између јавног и приватног сектора. Све одлуке у ISO се доносе консензусом стручњака за
одређену област. Примена ISO стандарда је добровољна, али је ипак
постала неопходан захтев тржишта.
ISO данас има преко 18.000 стандарда и других нормативних
аката, то јест преко 750.000 страница. Године 2009. објављено је 3769
стандарда. Стратешки планови у ISO се доносе сваких пет година.
Технички комитети припремају стандарде и њих има укупно 256.
Највећи је Технички комитет 1 (TC1) који обухвата подручје информационих технологија, а у оквиру њега до сада је објављено 2.317
стандарда. Технички комитет 46 (TC46) обухвата област информација
и документације, основан је 1947, у оквиру њега до сада је објављено
96 стандарда, а у припреми је још 21.
ИСС – Институт за стандардизацију Србије2
Према подацима ISO још 1939, у тадашњој Краљевини Југосла
вији, постојао је институционализован облик националне стандардизације. Наводимо неке значајне датуме из историјата: Савезна комисија за стандардизацију 1946–1962, Југословенски завод за стандардизацију 1962–1978, Савезни завод за стандардизацију 1978–2003,
Завод за стандардизацију Србије 2003–2006, Институт за стандардизацију Србије 2006 и даље. Према Закону о стандардизацији („Службени гласник Републике Србије“, бр . 36/ 2009) и Одлуци о изменама
и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије
ISO – International Standard Organization (Међународна организација за стандардизацију), www.iso.org (преузето 12.06.2011.).
2
ИСС – Институт за стандардизацију Србије, www.iss rs (преузето 12.06.2011.).
1
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(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 88 /2009), Институт за
стандардизацију Србије је једино национално тело за стандардизацију Републике Србије, установа која има статус правног лица и послује у складу са прописима којима се уређује правни положај јавних
служби. Оснивач Института је Влада Републике Србије. ИСС има
преко 100 комисија.
Комисија А046 за област Информација, документације и библиотекарство постоји од 1979, а до данас је у оквиру ње објављено преко
70 стандарда. Задаци Комисије А046 су: Стандардизовање праксе у
библиотекама, документационим и информационим центрима, архивама, приликом управљања документима, музејском документацијом и у информатици; Стандардизовање протокола, схема, модела
и метаподатака у процесима који се практикују у организацијама које
послују са информацијама, укључујући библиотеке, архиве, музеје,
издаваче и друге.
Чланови Комисије А046 оформљене 2004. су: Милена Матић,
председник Комисије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“; Снежана Младеновић, заменик председника Комисије, Центар
за војнонаучну документацију и информације; Љиљана Брчић, Центар за војнонаучну документацију и информације; Предраг Ђукић,
Библиотека града Београда; Јасна Поповић, Војнотехнички институт;
Душанка Пивљанин, Центар за војнонаучну документацију и информације; Бранкица Поткоњак-Лукић, Центар за војнонаучну документацију и информације; Јасмина Нинков, Библиотека града Београда;
Вера Прокић, Научни институт за ветеринарство, Нови Сад; Војислав Продановић, Историјски архив Београда; Весна Ињац, Народна
библиотека Србије; Гордана Љубановић, Народна библиотека Србије;
секретар комисије Александра Тендјер, ИСС. Тренутно је у току реорганизација и именовање нових чланова Комисије.
Као што смо већ поменули, у оквиру Комисије А046 до данас је
објављено преко 70 стандарда. Неки од њих су повучени, јер су застарели, а неки су важећи и данас. Наводимо неке примере: Кодови
за представљање имена земаља; Упутства за састављање и развој једнојезичних тезауруса; Методе за анализирање докумената, одређивање њихове садржине и одабирање појмова за индексирање; Представљање научних и техничких извештаја; Кодови за представљање
назива језика; Уобличење периодичних публикација; Уобличење чла
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нака у периодичним публикацијама; Библиографска цитирања; Ме
ђународно стандардизовано нумерисање књига; Међународно стандардизовано нумерисање серијских публикација; Принципи библиографског сређивања; Водичи кроз библиотеке, информационе и документационе центре; Обрада информација – Дефиниције појмова и
тако даље.
Народна библиотека Србије врло успешно сарађује са Институтом за стандардизацију Србије. Захтев за усклађивање језичких кодова у ISO 639–2(B) послали су 2008. заједнички Народна библиотека
Србије, Београд, Институт за стандардизацију Србије, Национална и
свеучилишна књижница из Загреба и Државни завод за нормализацију и мјеритељство Хрватске у Конгресну библиотеку, седиште тог
ISO Комитета. Захтев је прихваћен и стари језички кодови scc и scr су
промењени у srp и hrv и усклађени са ISO 639–1, ISO 639–2(Т), ISO
639–3. ISSN Стандард (Стандард за Међународни стандардни број серијских публикација), то јест ревидирани стандард са новим е-ISSN
(ISSN бројем за електронске серијске публикације) биће објављен
2011, а НБС и ИСС су послале заједнички захтев у ISO централу током 2010.
SRPS ISO 5127:2005: Информације и документација:
Терминолошки речник
Овај стандард објављен је у јуну 2005. и има 152 странице3.
Стандард је идентичан са ISO 5127:2001 (ISO/TC 46) – Information
and documentation – Vocabulary, објављен 2001. (150 страница)4. Расположиви делови серије стандарда ISO 5127 објављени су током
осамдесетих година 20. века. Од тада се област информација и документације тако екстензивно развијала да је постало јасно да је ревизија овог стандарда неопходна. Стога је ISO/TC 46/SC 3 на свом
26. састанку 1994. одлучио да приступи ревизији стандарда ISO 5127,
који је у последњој ревидираној верзији објављен 2001. Оригинал
овога међународног стандарда објављен је на енглеском језику, али
SRPS ISO 5127:2005: Informacije i dokumentacija: Terminološki rečnik (Beo
grad: Institut za standardizaciju Srbije, 2005).
4
ISO 5127:2001 (ISO/TC 46): Information and documentation – Vocabulary
(Geneva: ISO, 2001).
3
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садржи и француске еквиваленте за енглеске термине. Стандард је
створен са намером да олакша међународну комуникацију у области
информација и документације. Он представља термине и дефиниције
изабраних појмова који су релавантни за ову област и идентификује
везе између одредница. На крају стандарда дата су три алфабетска
индекса, српски, енглески и француски, који садрже све дефинисане
термине заједно са еквивалентима на енглеском и француском. Сложенице се појављују у алфабетском низу у природном и инвертованом редоследу речи.
Прерађена и преведена верзија међународног стандарда има следећу структуру:
– Основни и структурни термини,
– Документи, носиоци података и њихови делови,
– Институције за документацију и њихови фондови,
– Документациони процес,
		 Планирање колекције, развој и набавка
		 Анализа, представљање и опис садржаја
		 Чување, претраживање и проналажење
– Коришћење информација и докумената,
– Заштита докумената,
– Правни аспекти информација и документације.
SRPS ISO 2789:2008: Информације и документација –
Међународна библиотечка статистика
Овај Стандард објављен је у марту 2008. и има 66 страница5. Стандард је идентичан са: ISO 2789:2006 (ISO/TC 46/SC 8) – Information
and documentation – International library statistics, објављен 2006 (61
страница)6. Трећим издањем из 2006. ставља се ван снаге и заме
њује друго издање (ISO 2789:1991), које је технички ревидирано да
би се уочили и превазишли проблеми при практичној примени ISO
2789:1991 и да би се пратио напредак библиотечке праксе од времена
његовог настанка, нарочито активности које су у вези са електронским
SRPS ISO 2789:2008: Informacije i dokumentacija – Međunarodna bibliotečka
statistika (Beograd: Institut za standardizaciju Srbije, 2008).
6
ISO 2789:2006 (ISO/TC 46/SC 8): Information and documentation – International
library statistics. (Geneva: ISO, 2006).
5
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изворима и аутоматизацијом пословања. Стандард даје библиотечкоинформационој заједници упутство за вођење и представљање библиотечке статистике. Он садржи термине и дефиниције већине еле
мената у библиотечкој делатности за потребе статистике. Такође су
дате препоруке о томе како треба да се броји сваки од тих елемената
укључујући и електронске изворе информација и сервисе. На снажан
притисак да се активности библиотека прикажу и објаве може да се
одговори само ако се прикупљање података у библиотекама спроводи према овом међународном стандарду. Библиотеке треба у највећој
могућој мери да прикупљају све врсте података о својим активностима наведеним у овом међународном стандарду. Он даје библиотечкој и информационој заједници смернице за вођење и представљање
библиотечке статистике: за извештавање на међународном нивоу, за
обезбеђивање саобразности међу земљама у погледу оних статистичких података које руководиоци библиотека често користе, али не у
облику потребном за извештавање на међународном нивоу, за подстицање доброг коришћења статистике при управљању библиотечкоинформационим услугама, за дефинисање података потребних према
међународном стандарду ISO 11620.
SRPS ISO 11620: Информације и документација
– Индикатори перформансе библиотеке
Оригинал овог Стандарда у ISO објављен је 2008: ISO 11620:2008
– Information and documentation – Library performance indicators (86
страница)7. Превод на српски језик у ИСС биће објављен у августу
20118. Друго издање ISO стандарда из 2008. поништава и замењује
прво издање (ISO 11620:1998), његов Амандман 1 (ISO 11620:1998/
Amd.1:2003) и ISO/TR 20983:2003, који су били технички прегледани. Ова ревизија уграђује индикаторе перформансе за електронске и
традиционалне библиотечке услуге и изворе информација у јединствен документ и уводи техничке додатке у индикаторе перформансе електронских и традиционалних библиотечких услуга и извора.
ISO 11620:2008: Information and documentation – Library performance
indicators (Geneva: ISO, 2008).
8
SRPS ISO 11620: 2011: Informacije i dokumentacija – Indikatori performanse
biblioteke (Beograd: Institut za standardizaciju Srbije, 2011).
7
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Стандард се бави вредновањем рада библиотека свих типова и описује 45 индикатора. Међународна библиотечка заједница је изразила
своје опредељење за развој Међународног стандарда за показатеље
перформансе библиотека. Доношење овог Стандарда омогућава да се
унапреди коришћење показатеља перформансе, тако да ће библиотеке у земљама у развоју као и у развијеним земљама имати користи од
знања и вештина придружених формалним поступцима планирања и
процесима прикупљања података. Главна сврха овог Стандарда је да
пропише коришћење индикатора перформансе у библиотекама и да
шири знање о томе како се може вршити мерење перформансе. Квалитет библиотечких услуга повезан је са широм темом управљања
квалитетом и поузданошћу квалитета. Овај Међународни стандард
потврђује и подржава стандарде које припрема ISO/TC 176, то јесте
технички комитет који се бави управљањем и обезбеђивањем квалитета. Сваком индикатору перформансе се у овом Међународном стандарду даје јединствено име које се покаткад разликује од литературе
на којој се опис заснива. Такве разлике се документују у описима.
Индикатори перформансе који су обухваћени овим Међународним
стандардом јесу или у широкој употреби или су добро документовани у литератури. У неке од описа индикатора перформансе уграђене
су измене индикатора перформансе које су описане на другом месту:
оне одражавају искуство из праксе или потребу за уопштавањем. Односи који се заснивају на улазној или изворној информацији веома су
добро документовани у литератури и обезбеђују контекст за библиотечке индикаторе перформансе.
Приликом развоја овог Међународног стандарда било је неких
библиотечких активности и услуга за које углавном нису постојали
тестирани и добро документовани индикатори перформансе. У такве
су спадали индикатори за мерење резултата и утицаја на библиотеке.
Електронске услуге ће наставити да се развијају и унапређују и такав
развој ће изискивати праћење онога што је повезано са индикаторима перформансе у овом Међународном стандарду. Библиотечка и информациона заједница се охрабрује да успоставља механизме и да
даје виши приоритет развијању релевантних индикатора перформансе за библиотечке услуге и изворе информација које постоје или настају. Овај Стандард не обухвата индикаторе перформансе за оцењивање резултата библиотечких услуга нити појединаца, заједница које
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библиотеке услужују или друштва из тог времена. Реч је само о подручју развоја мерења перформансе за библиотеке. Овај Међународни
стандард ће се одржавати, а развоји ће се пратити. Додатни индикатори перформансе ће се уграђивати пошто буду испитани и оцењени.
Индикатори перформансе могу да се користе за поређење током времена у истој библиотеци. Поређења међу библиотекама такође могу
да се изводе, али само са опрезом, јер ће морати да узму у обзир било
које постојеће разлике у саставним чиниоцима ових библиотека, добро разумевање коришћених индикатора перформансе и пажљиво тумачење таквих података.
ISO/TR 28118: 2009 (Технички извештај): Информације и
документација – Индикатори перформансе националних
библиотека
Оригинал овог стандарда ISO је објавио 2009. под насловом:
ISO/TR 28118: 2009 (Technical report): Information and documentation
— Performance indicators for national libraries (90 страница)9.
Он успоставља индикаторе перформансе за националне библиотеке.
Може се примењивати и на библиотеке од регионалног значаја без
дефинисане популације коју опслужују, пошто многи проблеми процене у њима одговарају проблемима у националним библиотекама.
Индикатори перформансе су од посебног значаја за поређења током
времена и у оквиру једне библиотеке. Могућа су и поређења између
различитих националних библиотека, ако се узму у обзир њихове
разлике. Стандард нема намеру да искључи коришћење било којих
других индикатора перформансе који у њега нису укључени, а који се
у пракси користе.
Процена квалитета рада националних библиотека?
Националне библиотеке су јединствене установе у својим земљама и њихове податке није лако поредити. Како је рекао Морис Лин
(Maurice Line): „Пошто је вредност националних библиотека за сваку
ISO/TR 28118: 2009 (Technical report): Information and documentation —
Performance indicators for national libraries (Geneva: ISO, 2009).
9
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земљу сасвим извесно изван сваког спора и пошто не може бити процењена, чему уопште покушавати да се измери њена вредност?...
Дошло је време да се националне библиотеке сложе и да почну да
користе низ јавних индикатора да би њихова успешност могла да се
пореди.“10
Основни проблеми у мерењу индикатора перформансе у националним библиотекама су следећи11:
– Оне могу да имају истовремено више функција (универзитетске и националне, парламентарне и националне),
– Могуће је постојање више од једне националне библиотеке у
једној земљи (примери Русије, Италије, Сједињених Америчких Држава),
– Оне немају прецизно дефинисане корисничке групе као јавне
или универзитетске библиотеке, те и излазни подаци не могу
да се пореде у односу на „корисничке профиле“,
– Мисија, задаци и функције националних библиотека могу да
буду доста различити у појединим земљама.
Зашто нови стандард?
Већ поменути ISO 11620: Информације и документација: Индикатори перформансе библиотеке, друго издање из 2008, описује 45
индикатора за све типове библиотека. Међутим, специјални задаци
националних библиотека њиме нису обухваћени. Постоје многи покушаји да се уведу индикатори за мерење успешности рада националних библиотека: IFLA (International Federation of Library Associations
and Institutions – Међународна федерација библиотечких удружења и
установа), CDNL (Conference of Directors of National Libraries – Конференција директора националних библиотека света), CENL (Con
ference of European National Librarians – Конференција директора на
Maurice Line, „National library and information needs: alternative ways of
meeting them, with special reference to the role of national libraries“. IFLA Journal, год.
15, св. 4, (1989): 306–312. http://ifl.sagepub.com/content/15/4/306.full.pdf+html (преузето 12.06.2011.).
11
Roswitha Poll. „Quality Indicators for National Libraries: The New Standard“
(Рад представљен на World Library and Information Congress: 74th IFLA General
Conference and Council, Québec, Canada,10–14 August 2008): стр. 2, http://www.ifla.
org/IV/ifla74/index htm (преузето 12.06.2011.)
10
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ционалних библиотека Европе). Међутим, сви ти покушаји нису уродили плодом нити конкретним препорукама.
Процедура доношења ISO 28118 била је доста сложена и текла
је овако12:
– Предлог за почетак рада послат је у јуну 2006,
– Прихваћен је у ISO у септембру 2006,
– Први састанак Комитета одржан је у јануару 2007,
– Нацрт је послат на гласање у фебруару 2008,
– Последњи састанак Комитета одржан је у децембру 2008,
– Стандард је објављен у октобру 2009.
Овај стандард израђен је у оквиру Техничког комитета 46 (област
Информација и документације), сталног комитета број 8 (за област
Статистике и евалуације успешности) и Радне групе број 7. Технички комитет 46 има 12 чланова и 2 посматрача, а 11 земаља сарађује
на изради стандарда (Белгија, Канада, Финска, Француска, Немачка,
Јапан, Јужна Африка, Шпанија, Шведска, Швајцарска, Велика Британија). Председавајућa овог Комитета је Розвита Пол (Roswitha Poll).
Овај стандард се неће преводити на српски, јер се односи само на
активности две библиотеке – Народне библиотеке Србије и Библио
теке Матице српске. То ипак не значи да се он неће примењивати.
Напротив, пошто наше националне библиотеке већ чине део светске
и европске мреже нациоалних библиотека, примена ISO 28118 убрзо
ће се показати као неопходност.
Мисија и задаци националних библиотека
Националне библиотеке најчешће имају посебне обавезе у по
гледу културног наслеђа једне земље, дефинисане обично у законима.
Оне прикупљају национално документационо наслеђе и обезбеђују
стални приступ знању и култури прошлости и садашњости у својој
земљи. Развијају централне сервисе и имају водећу улогу у библио
течком и информационом сектору. Услов за успешно пословање
Р Roswitha Poll, „The cat’s pyjamas? Performance indicators for national
libraries“. Performance Measurement and Metrics, Vol. 9 No. 2, (2008); 110–117. www.
emeraldinsight.com/journals htm?articleid=1736794&show=pdf (преузето 12.06.2011.)
DOI 10.1108/14678040810906817
12
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националних библиотека јесте добро управљање и континуирано
усавршавање запослених.
Основни задаци националних библиотека:
– прикупљају националну продукцију (штампану и електронску) углавном путем обавезног примерка,
– прикупљају национално документационо наслеђе у форми рукописа, архивске грађе и тако даље,
– прикупљају иностране публикације на језику земље или о
земљи,
– одржавају колекције иностраних публикација,
– израђују националне библиографије,
– обезбеђују брз и квалитетан приступ колекцијама,
– обезбеђују удаљен приступ путем дигитализације,
– чувају, штите и промовишу националнo документационo наслеђе у свим форматима,
– учествују у библиотечким и информационим истраживањима,
– сарађују са другим установама на националном и међународном нивоу.
Индикатори перформансе за националне библиотеке морају узети у обзир:
– покривеност националне продукције,
– брзину објављивања и свеобухватност националне библиографије,
– напоре заштите и чувања грађе,
– напоре у промоцији културног наслеђа, дигитализацији и организацији културних програма,
– националну и међународну сарадњу.
Извори и структура ISO 28118
Извори за 30 индикатора су13:

Roswitha Poll, „The cat’s pyjamas? Performance indicators for national libraries“. Performance Measurement and Metrics, Vol. 9, No. 2, (2008); 110–117. www.emeraldinsight.com/journals htm?articleid=1736794&show=pdf (преузето 12.06.2011.)
DOI 10.1108/14678040810906817
13
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– ISO 11620 (од укупно 45 индикатора одабрано је и прилагођено
15, недостају индикатори за чување, дигитализацију и сарадњу,
а индикатори „по глави становника“ нису овде примењиви),
– Веб сајтови,
– Извештаји националних библиотека.
Структура TR 28118 изгледа овако:
– 30 индикатора је описано у односу на дефиницију, циљ, метод,
интерпретацију резултата; дати су примери и препоручена литература.
– Анекс о мисији и циљевима,
– Анекс о изградњи колекције веб сајтова.
Листа индикатора перформансе у ISO 2811814
1. Изградња националне колекције
– 1.1. Проценат националних публикација које је национална
библиотека набавила
– 1.2. Проценат тражених наслова из националне продукције
2. Доступност колекција: каталогизација
– 2.1. Проценат нових наслова у националној библиографији
– 2.2 Проценат старе и ретке грађе доступне преко веб каталога
3. Доступност колекција: брз и лак приступ
– 3.1 Просечно време обраде докумената
– 3.2 Време за које публикације стижу на полице
– 3.3 Просечно време проналажења публикације из затворених магацина
– 3.4 Брзина позајмице
– 3.5 Директан приступ матичној веб страници
4. Коришћење
– 4.1 Коришћење иностраних публикација набављених у последње три године
– 4.2 Трошкови преузимања записа из база података
– 4.3 Ниво заузетости корисничких места
– 4.4 Број учесника по кутлурном догађају
ISO/TR 28118: 2009 (Technical report): Information and documentation —
Performance indicators for national libraries (Geneva: ISO, 2009), 12.
14
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– 4.5 Задовољство корисника
5. Дигитализација
– 5.1 Број дигитализованих докумената према 1.000 докумената из укупних фондова библиотеке
– 5.2 Проценат дигитализованих докумената из посебних колекција
– 5.3 Број јединица садржаја преузетих са веба у односу на
укупан број дигитализованих докумената
6. Референсне службе
– 6.1 Ниво коректних одговора на упите корисника
– 6.2 Брзина референсних трансакција
7. Потенцијали за развој
– 7.1 Проценат библиотечког особља које пружа електронске
услуге
– 7.2 Број сати присуства стручном усавршавању по запосленом
– 7.3 Проценат средстава добијених из донација или сопствених прихода
– 7.4 Проценат особља које ради на националним и међународним пројектима сарадње
8. Заштита колекција
– 8.1 Проценат колекција у стабилном стању
– 8.2 Проценат грађе којој је неопходна конзервација или рестаурација
– 8.3 Проценат грађе која се чува у одговарајућим условима
9. Управљачка ефикасност
– 9.1 Трошкови особља по каталогизованом наслову
– 9.2 Трошкови особља по позајмици
– 9.3 Продуктивност запослених у погледу обраде грађе
– 9.4 Продуктивност запослених у погледу позајмице и испоруке докумената.
Примери примене
Још увек већи број националних библиотека не примењује него
што примењује ISO 28118. У примени је у националним библиотекама следећих земаља: Аустралија, Белгија, Велика Британија, Јапан,
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Јужна Африка, Канада, Немачка, Нови Зеланд, Финска, Француска,
Швајцарска, Шведска, Шпанија. Народна библиотека Србије је представила ISO 28118 на Стручно-научном већу почетком 2010. Руководиоци НБС ће проучити које све активности би могле да се мере у
складу са ISO 28118. Неки индикатори ће се примењивати од 2011,
али не сви. У нашим условима још увек је немогуће све прецизно
измерити.
Шта све треба да научимо?
– Како да одаберемо индикаторе од стратешког значаја?
– Како да измеримо оно што нам се на први поглед чини немогућим за мерење?
– Како да стандардизујемо наше податке и да их прилагодимо
индикаторима?
– Како да помоћу индикатора проценимо нашу успешност и квалитет?
– Како да анализом резултата дођемо до унапређења наших услуга?
– Како да надлежне органе упознамо са нашим резултатима?
– Како да све уверимо да нам је циљ изградња друштва знања?
– Како да упоредимо и размењујемо наше индикаторе перформансе са другим националним библиотекама у окружењу и у свету?
– Како да сарађујемо са другим институцијама и организацијама
у изради индикатора перформансе (искуство у сарадњи са Европском
библиотеком, TEL – The European Library, драгоцено је)?
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International standards for libraries
Abstract
ISO – International Organization for Standardization, a global federation of national institutions for standardization, has over a hundred
standards related to the field of information and documentation. This
paper will briefly present only those standards on which translations in
the last few years was worked in the Commission for information and
documentation at the Serbian Institute for Standardization: ISO 5127:
Information and Documentation: Vocabulary (translation of the first
edition from 2001 was published in June 2005), ISO 2789 – Information and Documentation: International Library Statistics (translation
of the 3rd edition from 2003 was published in April 2008, ISO also
published the 4th edition in 2006), ISO 11620: Information and documentation: library performance indicators (2nd edition from 2008 was
translated and will be published in 2011). Special attention is devoted
to the standard related to the measurement of the success of national
libraries: ISO/TR 28118: 2009 – Information and documentation: Performance indicators for national libraries. This standard in the form of
ISO technical report was issued in October 2009 and its implementation is started only in the largest world and European national libraries.
This paper shows some of these indicators that could be applied in the
near future in the National Library of Serbia.
Key words: ISO standards, standards for libraries, national libraries
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Standardizacija u području
informacijske pismenosti:
između iluzije i potrebe

Sažetak
Razvojne smjernice u obrazovnom sektoru određene su restrukturiranjem i težnjom za kvalitetom, odgovornosti i utemeljenosti na ishodima učenja. Knjižnice su oduvijek zauzimale infrastrukturno mjesto u
obrazovanju, a kao odgovor na spomenute izazove u obrazovanju nude
informacijsko opismenjivanje koje postaje polazištem za cjeloživotno
učenje. Pretpostavka je ostvarivanja i implementacije informacijske
pismenosti njena integracija u kurikulum. U tom se kontekstu nameće potreba objavljivanja standarda informacijske pismenosti koji nude
okvir za njeno sustavno uključivanje u kurikulum. Obično su standardi
usmjereni na definiranje karakteristika informacijski pismenog pojedinca ili studenta, uz taksativno navođenje svojstava, atributa, procesa,
znanja, vještina, stavova ili uvjerenja koje takav pojedinac treba izgraditi. Daleko najutjecajnijim standardom koji je preveden na nekolicinu
jezika smatra se američki Information Literacy Competency Standards
for Higher Education ACRL-a (Association of College and Research
Libraries).
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Rad se kritički osvrće na koncept standardizacije informacijske pismenosti te razmatra prednosti i mane preuzimanja i prevođenja postojećeg
i objavljenog standarda poput standarda ACRL. Autorice u radu dolaze
do zaključka da je inozemne standarde potrebno kontekstualizirati i
lokalizirati zbog specifičnih razlika koje postoje u razvijenosti informacijskih društava, obrazovnim sustavima ili tradicijama u bibliotekarstvu. Druga je mogućnost donošenje vlastitih standarda pri čemu
je poželjna suradnja zemalja koje dijele isti kontekst, poput zemalja
Jugoistočne Europe.
Ključne riječi: informacijska pismenost, standardizacija, obrazovni
sustavi, integracija u kurikulum, ACRL

Uvod
Obrazovanje je u svim civiliziranim društvima izvorno načelo, vrijednost
i temeljno ljudsko pravo. No ono je prema svojim karakteristikama, tendencijama i ciljevima ujedno i odraz šireg društvenog i gospodarskog konteksta zbog čega promjene u tim sferama redovito uvjetuju rekonceptualizaciju pristupa obrazovanju. Danas su razvojne smjernice u obrazovanju
određene reformama, restrukturiranjem i težnjom za kvalitetom, izvrsnošću, odgovornošću i komparabilnošću na međunarodnoj razini. Nerijetko
su opisane tendencije posljedica tržišne orijentacije koja počiva na odgovornosti prema javnosti (eng. accountability) pri čemu se odgovornost
vrednuje i mjeri uz pomoć utvrđenih i dogovorenih standarda. Drugim riječima, pojam standarda i standardizacije u domeni obrazovanja najčešće
se odnosi na znanje i vještine koje valja postići/usvojiti kako bi javnost i
financijeri, ali i osobe koje sudjeluju u obrazovnim procesima imali uvid u
rezultate i ishode koje valja postići i/ili usvojiti.
U domeni knjižnica problematika i funkcija obrazovanja u zadnja se dva
desetljeća ostvaruje kroz koncept informacijske pismenosti. Zbog isprepletenosti obrazovanja i informacijske pismenosti trendovi i tradicije u
obrazovanju izravno se odražavaju na dinamiku razvoja i implementaciju
programa informacijskog opismenjivanja. Iz tog razloga trendovi standardizacije nisu zaobišli ni informacijsku pismenost. Iako u svijetu postoji
velik broj standarda informacijske pismenosti na regionalnoj, lokalnoj i
nacionalnoj ili institucionalnoj razini njihovu primjenu i svrhovitost neki
autori dovode u pitanje. Za zemlje u kojima implementacija informacijske
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pismenosti u obrazovnom sustavu, lokalnim zajednicama i društvu općenito teče usporeno, kao što su zemlje Jugoistočne Europe, pitanja standardizacije od osobitog su značaja jer bi mogla usmjeriti daljnji tijek zamaha
i razvoja koncepta informacijske pismenosti.
Informacijska pismenost i suvremeni pristupi obrazovanju
Informacijska pismenost od svoje je najutjecajnije definicije iz 1989.
(ALA, 1989) prolazila kroz dugotrajni proces rasta teorijskih i primijenjenih spoznaja te je danas, nakon više od 20 godina, moguće zaključiti da
je riječ o terminu koji je teorijski konsolidiran u području knjižničarstva,
informacijskih znanosti i obrazovanju. U skoro 40 godina od prve artikulacije pojma ponuđeno je pregršt definicija informacijske pismenosti, no
vjerojatno je najcitiranija ostala ona Američkog knjižničarskog društva iz
1989. godine kojom je nedvosmisleno istaknuta bliska veza između informacijske pismenosti i obrazovanja. U toj se definiciji informacijski pismene osobe određuju kao: „one koje su naučile kako učiti…jer znaju kako je
znanje organizirano, kako pronaći informacije i kako ih koristiti na svima
razumljiv način…to su osobe pripremljene na učenje tijekom cijelog života“. (ALA, 1989) Ova je definicija popraćena popisom kompetencija prema kojem informacijski pismena osoba: a) treba biti svjesna informacijske
potrebe, b) mora moći prepoznati informaciju koja može riješiti problem,
c) zna pronaći potrebnu informaciju, d) vrednovati informaciju, e) organizirati je te f) učinkovito koristiti informaciju.
Informacijska je pismenost s obzirom na kompetencije koje pokriva ključna za funkcioniranje suvremenih modela učenja. Bliska veza informacijske
pismenosti i suvremenih pristupa obrazovanju dolazi do izražaja u nekolicini sintagmi koje slikovito predočuju njihov uzajamni odnos. U njima se
informacijskoj pismenosti pripisuje uloga katalizatora promjena u obrazovanju, definira je se kao preduvjet za cjeloživotno učenje te smatra okosnicom sposobnosti učenja to jest učenja-kako-učiti (eng. learning-to-learn).
Doista, onoga trenutka kada se obrazovni procesi odmaknu od usredotočenosti na memoriranje i reprodukciju činjenica kao glavnih ishoda učenja i
okrenu generičkim vrijednostima i atributima poput rješavanja problema,
kritičkog mišljenja, samostalnog učenja i donošenja odluka informacijska
pismenost postaje kompetencijska okosnica bez koje se suvremeni ciljevi
obrazovanja teško mogu ostvariti. No postavlja se pitanje kako realizirati
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koncept informacijske pismenosti u nastavnom procesu. U IFLA-inim
Smjernicama za informacijsku pismenost u cjeloživotnom učenju navodi
se da bi informacijsko opismenjivanje trebalo postati sastavni dio kurikuluma jer se ono treba odvijati na svim razinama formalnog obrazovanja
– primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj. (Lau, 2011) Ona mora biti uključena u sadržaj, strukturu i slijed nastavnih sadržaja i ne može biti rezultat
jednog predmeta ili kolegija, a za njeno usvajanje ključna je suradnja svih
sudionika u postupku učenja – ponajviše predmetnih nastavnika i informacijskih stručnjaka/knjižničara. Kako bi se omogućila sustavna integracija
informacijske pismenosti u nastavne planove i programe potrebno ju je
izraziti u vidu kompetencija i ishoda učenja koji se objedinjuju u standardima informacijske pismenosti.
Važnost standarda informacijske pismenosti
U svijetu je objavljen veći broj standarda informacijske pismenosti institucionalnog, lokalnog, nacionalnog, međunarodnog ili disciplinarnog dosega. Svi standardi, bez obzira na vrstu, usmjereni su na definiranje karakteristika informacijski pismenog pojedinca ili studenta/učenika te taksativno
navode svojstava, atribute, procese, znanja, vještine, stavove ili uvjerenja
koje informacijski pismen pojedinac treba izgraditi. Standardi predstavljaju spojnicu prema praktično-djelatnim implementacijama modela informacijske pismenosti jer podrobno navode elemente procjene i pokazatelje
uspješnosti te omogućuju testiranje, ocjenjivanje a time i implementaciju
u nastavni proces (Špiranec i Banek, 2008.). Konkretno, svrhu standarda
informacijske pismenosti moguće je opisati na sljedeći način:
• služe preciziranju nastavnih sadržaja,
• orijentir su za učenike i studente koji stječu uvid u sadržaje koje moraju
savladati,
• nude mogućnost ocjenjivanja i procjene razine stečenosti kompetencije,
• pomažu nastavnicima u boljem razumijevanju informacijske pismenosti (transparentnost sadržaja u odnosu na nastavnike),
• omogućuju korelaciju informacijske pismenosti s ostalim nastavnim
sadržajima,
• olakšavaju suradnju s nastavnicima.
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Danas je u svijetu objavljen velik broj standarda informacijske pismenosti. Među najpoznatije spadaju Standard Američkog udruženja za visokoškolske knjižnice – Information Literacy Competency Standards for Higher
Education (ACRL, 2000), Standard Američkog udruženja školskih knjižničara (ALA, 1998) ili Australski i Novozelandski standard (Bundy, 2004).
Zamjetan je i razvoj raznih područnih modela i institucionalnih standarda,
što uglavnom ovisi o knjižničarskim tradicijama pojedinih zemalja, ali i o
stupnju prepoznatljivosti informacijske pismenosti u obrazovnim sustavima. Tek kada određena institucija formalnog obrazovanja poput škole ili
sveučilišta usvoji koncept informacijske pismenosti kao relevantnu kompetenciju i ishod učenja, nastaje i potreba za standardima koji će poslužiti
kao matrica za realizaciju koncepta u praksi to jest obrazovnim procesima.
Stoga ni ne začuđuje da najveći broj standarda dolazi iz anglosaksonskih
zemalja iz kojih je i potekao koncept informacijske pismenosti te je danas
relevantan ishod učenja u nacionalnim obrazovnim politikama.
Zanimljiv i osvježen pristup standardizaciji u području informacijske pismenosti pokušao je učiniti Međunarodni savez knjižničarskih društava i
ustanova (IFLA). U Smjernicama za informacijsku pismenost i cjeloživotno učenje (Lau, 2011) IFLA-ina Sekcija za informacijsku pismenost
artikulirala je standard koji teži da bude generički, primjenjiv u raznim
okruženjima a rezultat je analize prethodno donesenih standarda i modela
i kao takav predstavlja sintezu međunarodnih iskustava. Riječ je o standardu koji je uspješno apstrahiran do dovoljnog stupnja općenitosti, što
omogućuje njegovu primjenu, prilagodbu i proširenje prema lokalnim potrebama. Kako ovaj model pokušava stvoriti jednostavniji obrazac radi se
o pristupu koji maksimalno pojednostavljuje koncept i okuplja ga oko tri
temeljne sastavnice: pristupu, vrednovanju i korištenju informacija.
Kritika standarda informacijskog opismenjivanja
Svi prethodno navedeni argumenti upućuju na važnost standarda informacijske pismenosti, ponajprije zbog toga što su pretpostavka integracije informacijske pismenosti u kurikulume formalnog obrazovanja. No standardi
i standardizacija u području informacijske pismenosti istovremeno je predmet kritičkih osvrta. Protivnika standardizacije u području informacijske
pismenosti nije malo a među prvima su standarde kritizirali autori Webber
i Johnston (2000). Prema njima je standardizacija neučinkovita pa čak i
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kontraproduktivna jer previše pojednostavljuje složeni proces reducirajući
ga na jednostavnije i mjerljive vještine, zapostavljajući složenije kompetencije i misaone vještine višeg reda koje se razvijaju informacijskim opismenjivanjem poput kritičkog mišljenja, tumačenja informacija, vrednovanja i
etike korištenja (Webber i Johnston, 2000). Uz to, kompleksne ishode učenja i misaone procese višeg reda poput interpretacije ili kritičkog mišljenja
nemoguće je ispitati jednostavnim testovima a standardizacija teži ka uspostavi pojednostavljenih mjernih skala (Webber, 2003). Jacobs se pridružuje
ovom kritičkom sagledavanju tvrdeći da su standardi suviše generički i ne
uvažavaju kontekst primjene niti pedagoška polazišta (Jacobs, 2008). Autorice poput Grafstein (2002) ili Holschuh Simmons (2005) također ukazuju na potrebu disciplinarnog određenja (informacijska pismenost nije ista
u, na primer, prirodnim znanostima i humanistici), što potpuno poništava
ideju standarda koji bi trebali vrijediti univerzalno u različitim domenama.
Drugi je raširen pristup standardizaciji u području informacijske pismenosti prevođenje i primjena već spomenutog najutjecajnijeg standarda Američkog udruženja za visokoškolske knjižnice. Riječ je o svojevrsnoj Magni
Charti informacijske pismenosti, daleko najutjecajnijem standardu koji je
službeno preveden na desetak jezika dok je ukupan broj neslužbenih prijevoda čak i veći. Čine ga 5 osnovnih standarda, 22 pokazatelja i ukupno
86 ishoda učenja (Špiranec i Banek, 2008). Preuzeti i prevesti postojeći
iznimno razrađen standard svakako je komotna i povoljna opcija za koju
se odlučuju mnoge sredine. Međutim, nekritičkom preuzimanju i prevođenju najpoznatijeg američkog standarda moguće je prigovoriti budući
da je Standard ACRL-a skrojen prema američkim potrebama te stoga nije
uvijek prilagođen lokalnim potrebama, kontekstu i mogućnostima implementiranja informacijske pismenosti. Kontekstualne karakteristike informacijske pismenosti prema kojima se mnoge sredine međusobno razlikuju
odnose se na društveni, pravni, zakonodavni ili institucionalni okvir koji
u praksi određuju razvoj i primjenu informacijske pismenosti. Primjerice,
standardizacija na globalnoj međunarodnoj razini vrlo je upitna ponajprije
zbog specifičnost obrazovnih sustava, različitog statusa i imidža knjižničara od zemlje do zemlje i specifičnost razvoja informacijskih društva. Ne
treba ni zaboraviti na etičke i pravne aspekte informacija koji su ugrađeni
u standarde a razlikuju se od države do države.
Zanimljivo je spomenuti da izvorno standard ACRL nije ni zamišljen kao
univerzalno primjenjiv standard koji je moguće izravno prevesti i potom

Стандардизација и квалитет библиотечких услуга

47

primjenjivati. U jednom od prvih prikaza L. Snavely upozorava da egzaktni prijevod ACRL-ovog standarda može biti samo prvi korak u koncipiranju i objavljivanju vlastitih, lokalnih (nacionalnih, regionalnih institucionalnih) standarda informacijske pismenosti (Snavely, 2001). Oni
su dobra podloga za dogovaranje o vlastitim standardima koji će uvažiti
okolnosti, tradicije, kulturu, svrhu standarda u pojedinoj sredini. Prema
tome, prijevod standarda ACRL tek je prvi korak nakon kojeg treba uslijediti prilagodba, izmjena i dopuna prijevoda imajući u vidu lokalne potrebe. Ista autorica dalje tvrdi da je potrebno „kopirati“ proces koncipiranja
standarda ACRL, a ne standarde same. Pritom ponajprije misli na važnost
radne skupine koja će raditi na standardima a koja svakako treba reflektirati potrebe različitih dionika poput knjižničara, nastavnika, upravljačkih
tijela (menadžmenta), donosioca političkih odluka (ministarstva), samih
studenata/učenika i tako dalje.
Zaključak
Obrazovanje i obrazovni sustavi danas su protkani brojnim reformama koje
su potaknute novim teorijskim polazištima i transformiranim društvenim
potrebama. Suvremene teorije obrazovanja o kojima je riječ u svom najmanjem zajedničkom nazivniku zahtijevaju aktivniji angažman učenika,
ali i povećanu ulogu informacijskih izvora u obrazovnim procesima. Iz tog
razloga novi i suvremeni ciljevi obrazovanja počivaju na informacijskoj
pismenosti kao valjanom okviru za procese učenja. Kako bi informacijska
pismenost postala sastavni dio učenja i obrazovanja potrebno je poduzeti sustavne korake za integraciju ovog koncepta u kurikulume i nastavne
planove i programe. U tom se kontekstu nameće potreba donošenja standarda informacijske pismenosti koji su pretpostavka za njeno uključivanje
u nastavu. Istraživanja i praksa pokazuju da se bez objavljenog standarda
informacijsko opismenjivanje provodi ad-hoc, nesustavno, sporadično te
vrlo često oslanja na individualni angažman pojedinog knjižničara ili pak
ovisi o osobnim dobrim vezama i pojedinačnoj suradnji između nastavnika i knjižničara.
Proces standardizacije moguće je započeti prijevodom nekog postojećeg
objavljenog standarda, a takvo je rješenje osobito zanimljivo za sredine koje kasne u informacijskom opismenjavanju, poput mnogih zemalja
Jugoistočne Europe. No prijevod može biti tek prvi korak jer je koncept
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informacijske pismenosti iznimno osjetljiv na kontekst. Standard koji je
sročen u zemlji potpunog različitog stupnja razvoja informacijskog društva/ društva znanja, različitih tradicija u obrazovanju (ex cathedra nastava naspram istraživačka nastava) i u knjižničarstvu (status i imidž knjižničara) teško bi bio primjenjiv i uspješan. Zbog svega navedenog prijevod standarda kao što je ACRL-ov standard može biti samo prvi korak,
a uspješna standardizacija u poručuju informacijske pismenosti svakako
podrazumijeva doradu, lokalizaciju i kontekstualizaciju, ili pak rad na zajedničkom standardu onih zemalja koje dijele isti kontekst, poput zemalja
Jugoistočne Europe.
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Standardization in the Information Literacy domain:
between necessity and illusion
Abstract
The educational sector is being restructured and redefined by addressing issues of quality and focusing on accountability and outcomebased education and research. Libraries are responding to this challenge through information literacy (IL) which becomes a prerequisite
of lifelong learning. Generally it is believed that for IL to be effective,
it should be integrated into the curriculum. In this context IL standards are very important and a precondition for curriculum integration.
Standards are usually directed towards defining the profile of an information literate person by listing characteristics, attributes, knowledge,
skills, values and attitudes of the person who learns. The most influential standard which is translated in several languages is the ACRL
Information Literacy Competency Standards for Higher Education.
In the paper, the authors will critically review the concept of standardization in the IL area and analyze advantages and drawbacks of translating widely-used standards like the ACRL Compentency standards.
It will be argued that foreign standards should be contextualized and
localized due to specific differences in the development of information
societies, educational systems or traditions in librarianship. A second
option si the development of new standards. In this case the cooperation between counties who share the same context, e.g. South-East European countries, could be beneficial.
Key words: information literacy, standardization, educational system,
curriculum integration, ACRL
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Библиотека Министарства финансија РС, Београд
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Примена менаџмента квалитета
у библиотекама:
шта је добра библиотечка услуга?

Сажетак
Сврха овог рада је да се – дефиницијом самог квалитета
и приказом стандардног комплета показатеља за успешност би
блиотека Међународне организације за стандардизацију (ISO –
International Standard Organization) – побољша разумевање онога
што библиотечке услуге чини привлачним корисницима (тo јест
чему библиотеке служе) и потенцијалним корисницима (то јест
коју улогу библиотеке могу играти у будућности). То ће се, у суштини, постићи основним означавањем скупа својства квалитета.
Гарвин (Garvin) je прво представио осам, а затим их је модификовао и проширио на десет, и потом применио на библиотеке. То су
следећа својства: одлике, додатна својства, усклађивање, поузданост, издржљивост, актуелност, услужност, естетика, доживљени
квалитет и доступност. Важност оваквог приступа, прво, јесте у
веома јасном усредсређењу на очекивања корисника – квалитет је
дефинисан појмовима сврхе за корисника и његовим очекивањима – друго, у истицању важности сталног побољшавања (библиотека треба да се бави променом коју мотивише блискост с корисниковим потребама и жељама). Посебно питање у овој анализи
било би да се одреди где се завршава одговорност библиотеке
– на пример, колико одговорности библиотека преузима на себе
у помагању корисницима да развију своје сазнајне могућности.
Циљ рада је да закључци, изведени на основу сазнајних увида и
пружања коректног резимеа основних проблема и аргумената на
које се позивају учесници расправе о вредновању библиотечких
услуга, потврде чињеницу да је суштина библиотеке да се нађе у
средишту између информација и употребе, између онога ко пружа информације и ко их користи. Успешна библиотека је она која
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управља службама тако да максимално повећа добробит свих који
су с њом у вези, пре свега крајњег корисника. Становише овог
рада је да задовољавање потреба корисника остаје суштина библиотечких услуга, шта год друго оне радиле.
Кључне речи: Међународна организација за стандардизацију (ISO), информација, менаџмент квалитета, вредновање би
блиотечких услуга, задовољавање потреба корисника, одговорност библиотеке

Увод: Квалитет – глобални феномен
Квалитет данас осваја цео свет и представља најзначајнији феномен наше епохе. Квалитет је захтев светског тржишта и питање
опстанка. Перфекција и изврсност постају стандарди квалитета, а не
изузеци. Револуција квалитета која је започета у првој половини, а
која се драматично шири на крају 20. и почетком 21. века, представља
цивилизацијски одговор на изазове које је донело индустријско и које
доноси информатичко друштво. Данашње међународно тржишно окружење карактерише повећање броја конкурената и интензивирање
конкурентских напора на свим нивоима и у свим доменима. У таквим
околностима, развој квалитета и његово континуирано унапређење
добија суштински значај.
Сусрећући се са менаџмент изазовима на раскршћу другог и
трећег миленијума, менаџери морају све више бити проактивни,
иновативни, флексибилни и у свему фокусирани на квалитет. Квалитет све више постаје пресудан тржишни и диференцирајући фактор
сваке организације. Квалитет данас означава глобални феномен који
је у свом пуном значењу, након Јапана и Америке освојио и Европу. Јапански покрет за квалитет је имао велики утицај на глобални
менаџмент стил. Данас је то позитивно глобално искуство које је из
основа трансформисало менаџмент. Нови концепт квалитета садржи нови глобални језик споразумевања и методологију за савладавање стандарда и правила у свакој области људске делатности па и
у библиотекарству. Тако је, током последње трећине 20. века, доста
учињено у вези с показатељима рада библиотека, већином полазећи
од системског приступа примењеног на библиотеке. Системски
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модел помаже у дефинисању библиотека јер се оне баве процесима у
посебном контексту информација и њиховог коришћења. Међутим,
током касних осамдесетих и деведесетих година 20. века тежиште се
донекле померило на примену концепција менаџмента квалитета на
библиотеке.1 Овај рад ће покушати да одговори на питање „Шта је
добра библиотечка услуга?“ са становишта менаџмента квалитета.
Квалитет оријентисан на корисника
У средишту овог рада је признање да, пошто представља услужну
делатност, основна мотивација библиотеке треба да буде да задовољи
потребе својих корисника најбоље што може. Менаџмент квалитета
је заснован управо на оваквом обрасцу, његови темељи су на дефиницијама квалитета које истичу да се „добар квалитет“ производа или
услуге може измерити само на основу тога у којој мери задовољава захтеве муштерије или корисника2. У формалном смислу, квалитет је дефинисан као „спремност на испуњење основне намене“ или
„потврдни одговор на захтеве“.3 Менаџмент свеукупног квалитета
(TQM – Total Quality Management) као основне вредности наглашава
гледиште корисника и непрекидно побољшавање.4
Према Питеру Брофију (Peter Brophy), важност примене менаџмента квалитета у библиотекама јесте, прво, у веома јасном усредсређењу на очекивања корисника – квалитет је дефинисан појмовима
сврхе за корисника и његовим очекивањима – друго, у истицању важности сталног побољшавања. Утолико се он бави променом, али променом коју мотивише блискост с корисниковим потребама и жељама.
Детаљније о развоју библиотекарства и менаџмента као научних дисциплина
видети у: Гордана Стокић Симончић, „Библиотекарство и менаџмент: могућа паралела“, Гласник Народне библиотеке Србије год. 5, бр.1 (2003): 25–40.
2
Корисник је, дакле, тај који дефинише и потврђује ниво квалитета услуге. Опште је прихваћен став да квалитет услуге представља степен задовољавања захтева,
потреба и очекивања корисника. Једина мерљива оцена квалитета је лично мишљење
корисника. Квалитет оријентисан на корисника је данашњи лајтмотив.
3
Детаљније о унапређењу квалитета библиотечких услуга у нас видети: Гордана Стокић Симончић и Љиљана Милић. „Унапређење квалитета услуга у домаћим
библиотекама“. Панчевачко читалиште год. 4, бр. 6 (2005): 24–28.
4
Piter Brofi, Biblioteka u dvadeset prvom veku: nove usluge za informaciono doba
(Beograd: Clio, 2005), 107.
1
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Исти аутор сматра да даља важност менаџмента квалитета за садашње
потребе – то јест, да побољша разумевање чему библиотеке служе и
коју улогу могу играти у будућности – јесте у дефиницији самог квалитета.5
Према овом концепту квалитет је, дакле, оријентисан на планирање, превентиву и побољшање којима се спречавају узроци појава
мањкавости, отказа и пропуста у свим процесима библиотечког рада.
То води снижењу укупних трошкова библиотечког пословања и побољшавању преформанси библиотечких услуга и резултата рада библиотеке у целини.6 Овакав приступ је, чини се, супериоран у односу
на све друге и омогућава дугорочан развој библиотеке, јер се квалитет не посматра као највиша перформанса, ликсуз, „врх лествице“,
већ као економичан и прилагођен одговор на исказану потребу. Ваља
навести да усмереност библиотека на информационе потребе корисника7 експлицитно наглашава и Ив Франсоа Ле Коадик (Yves-Francois Le Coadic): „Информациони системи, информациони сервиси,
информациони производи8 намењени су томе да пруже одговоре
на информационе потребе бројних и разноврсних корисника који
ће информације које добију користити у различитим облицима и за
различите сврхе.“9
Димензије квалитета
Детаљан увид у концепт менаџмента вуче корене из рада који је
први у Сједињеним Америчким Државама објавио Дејвид А. Гарвин
Piter Brofi, Biblioteka u dvadeset prvom veku: nove usluge za informaciono doba
(Beograd: Clio, 2005), 108–109.
6
Детаљније о мерилима за успешност библиотеке видети: Žoel Miler i ŽanLuj Miler, Menadžment biblioteka: rukovođenje zaposlenima (Beograd: Clio i Narodna
biblioteka Srbije, 2005), 48–68.
7
О расту важности вредновања фонда усмереног на кориснике видети и:
Piter Klejton i Geri Judžin Gorman, Upravljanje izvorima informacija u bibliotekama:
upravljanje fondovima u teoriji i praksi (Beograd: Clio, 2003), 201–232.
8
Од Интернет сервера преко документационог центра до библиотеке, од књиге преко новина до часописа, од банке информација преко реферативног билтена до
библиографије.
9
Iv-Fransoa Le Koadik, Nauka o informacijama (Beograd: Clio i Narodna biblioteka
Srbije, 2005), 118.
5
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(David A. Garvin), професор са Харварда.10 У суштини, Гарвин је
означио скуп својстава квалитета, који из потрошачког угла дефинишу
квалитет. Гарвинових првобитних осам димензија квалитета су
модификовани и проширени на десет и примењени на библиотеке.
Циљ је да се побољша разумевање онога што библиотечке услуге
чини привлачним корисницима и потенцијалним корисницима. У
приказу који следи11 биће дат основни опис сваког својства.
Одлике
То су главне функционалне одлике производа или услуге – шта
би сваки корисник очекивао да производ има, да се то подразумева.
Њихово постојање мало утиче на задовољење корисника, али њихово
одсуство неизбежно води ка жалбама и незадовољству. Прецизна де
финиција својстава ових основних одлика, наравно, зависи од по
јединачне библиотеке и мисије коју она покушава да испуни (овде
спадају: каталози, добро организован фонд, простор за учење, квали
фиковано особље, односно оно што би сваки корисник очекивао од
библиотеке).
Додатна својства
Ово су пропратне оперативне одлике, које, као додатак производу
или услузи, у очима корисника целу услугу чине много привлачнијом,
а да при том нису њен органски део. Питер Брофи наводи да није
увек лако направити разлику између особина „одлика“ и „додатних
својстава“, нарочито због тога што оно што је од суштинске важности
за једног корисника, може бити ствар додатног избора за другог. Шта
више, временом „додатна својства“ теже да постану особине „одлике“
– врло је вероватно да ће испорука докумената кренути овим путем,12
David A. Garvin, Managing quality: The Strategic and Competitive Edge (Free
Press, New York, 1988), 49–69.
11
Интерпретирамо према: Piter Brofi, Biblioteka u dvadeset prvom veku: nove
usluge za informaciono doba (Beograd: Clio, 2005), 109–114.
12
То би, на пример, могла да буде могућност да се од куће или са радног места
везом преко онлајн каталога уједно и поручи документ или библиотечка јединица,
пошаље обавештење о приновама на лични захтев и слично.
10
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поставши суштинско проширење библиотечких услуга. И поред тога,
сматра Брофи, треба направити јасно разграничење. Један од начина је
да се постави питање „Да ли овај аспект услуге ствара ’задовољство
корисника’“? Најчешће се особине одлика узимају здраво за готово –
корисник примети само онда кад их нема и онда се жали. Одсуство
додатних својстава се, с друге стране, не примети будући да их корисник
није ни очекивао. Када постоје, корисник је изненађен овом „додатном“
добробити и тада изражава своје задовољство услугом.
Усклађивање
Овде се поставља питање да ли производи и услуге задовољавају
усвојене стандарде, подједнако националне и међународне (на пример, техничке стандарде), и локално утврђене стандарде услуга (на
пример, правила каталогизације и класификације, праћење измена и
допуна, COBISS, стандарди услуга – просечно време за набавку и реализацију међубиблиотечке позајмице). Сами стандарди, како год да
су осмишљени, наравно, морају стајати у вези са захтевима корисника. Ово је нарочито важно, не само да би се имали утврђени циљеви
услуга, него да се одреди да ли су ти циљеви доследно остварени.
Поузданост
Поузданост се односи на непостојање могућности лошег функционисања или квара на производу у одређеном периоду. Корисници
веома цене ако могу да се поуздају у производ или услугу. За производе, то обично значи да се понашају очекивано (или боље). Што се
услуга тиче, поузданост се најбоље преводи као „коректна услуга“.
Поузданост, такође, обухвата доступност услуга као што су поузданост добијених информација или исправност хипервеза на веб-страни библиотеке (у једном периоду то је био чест проблем с компјутерским системима, али се данас јавља само ако се библиотека претплатила на мали број истовремених приступа тако да корисник не може
да добије приступ бази података док се неко други не одјави).
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Издржљивост
Гарвин дефинише „издржљивост“ као „дужину употребе произ
вода пре него што почне да пропада до тачке када су замена или одбацивање препоручљивији него поправка“. За библиотечке услуге,
нарочито оне засноване на информационим технологијама (IT), вероватно ће се покренути питање дуговечности усвојеног решења.
Ово, до извесне границе, зависи од технолошког напретка који није
тако лако предвидљив, али могуће је сагледати да ли се услуга налази у склопу главног правца развоја или треба усвојити ризичнији
приступ.
Актуелност
За већину корисника библиотека, актуелност информација, то
јест колико је актуелна информација када је корисник затражи, много
је важније питање него издржљивост. Актуелност чини праћење текуће продукције и правовремена набавка актуелних наслова књига и
часописа, затим правовремена доступност дневних новина и друго.
Услужност
Услужност се односи на брзину, учтивост, професионалност и
лакоћу корекција у пружању услуга, као и прихватање и разматрање
предлога и жалби. У производњи се услужност огледа у брзој, стручној поправци, а када је реч о услугама, односи се на брзо исправљање
грешака на фин и љубазан начин. Међутим, када су у питању библиотечко-информационе услуге, када ствари крену наопако, поставља се
питање колико је потребно да би се исправиле? Колико брзо се могу
поправити? Колике ће неугодности и трошкове трпети корисник? Ово
последње не подразумева само директне трошкове, него и непријатности и тиме нанете губитке кориснику. Најопштије говорећи, библиотеке и информационе службе раније нису морале да посвећују много
пажње овим питањима, али она добијају на важности, нарочито тамо
где је успостављена онлајн информациона служба која послује на комерцијалним принципима. Посебан изазов за библиотеке, према Брофију, биће способност да испоруче „прави“ информациони објекат,
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као одговор на лоше формулисан захтев; то је нешто што заокупља
пажњу свих водећих Интернет претраживача.
Естетика
Ово својство се односи на изглед, звук, мирис, укус производа,
то јест на комплетан доживљај производа или услуге. Иако је ово веома субјективно подручје, може да буде од прворазредне важности
за корисника. На пример, модерна, светла, прозрачна зграда, која је
лепо дизајнирана и лепо постављена може пружити утисак о квалитету који можда превазилази стварно коришћење услуге. Релативно
лоша услуга у естетски пријатном окружењу може добити предност у
односу на просечну услугу у згради која је суморна и негостољубива.
Први утисци су често основ за корисников избор услуга и при том
често имају врло мало везе са стварном функционалношћу.
Доживљени квалитет
Видљиви, доживљени квалитет односи се на субјективан суд корисника о квалитету одређеног производа или услуге. Ово је, према
Питеру Брофију, једна од најзанимљивијих одлика јер показује да сви
корисници доносе своје судове на основу непотпуних информација.
Они не спроводе детаљна истраживања стопе одзива система, не испитују одлике конкурентних система за претраживање информација
нити проверавају проценат реализованих захтева за међу-библиотечком позајмицом у току две недеље. Они не читају програмске документе библиотечких служби или њихове стандарде и дају све од себе
да заобиђу странице са упутствима на сајту библиотеке. Међутим,
они ће врло брзо дати суд о одређеној услузи, заснован на претходно створеном мишљењу са свог корисничког становишта и на угледу
који нека служба ужива међу њиховим колегама и познаницима.
Доступност
Питање које се овде поставља је „Може ли овај корисник да користи ову услугу?“ Већина услуга и производа дизајнирана је за
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„просечног“ корисника – високе особе могу да ударе главом о висећи
знак док ниски корисници не могу да дохвате књиге на највишој полици. Још озбиљније је да велики део корисника библиотека пати од неке
врсте смањене способности и потребна су посебна прилагођавања (што
подразумева да ли библиотека поседује, на пример, аудио веб-претраживаче, отисак на Брајевом писму, миша за леворуке) да би користили
неку од библиотечких услуга у електронском добу (на пример, два одсто популације у Великој Британији – преко милион појединаца – има
неки облик оштећења вида). Живописна, динамична, мултимедијална
веб страница може изгледати предивно многим корисницима, али ће
представљати препреку онима са оштећеним видом.13
Десет набројаних одлика пружају извесну представу о томе шта
се подразумева под „квалитетом“ у контексту библиотеке и односе
се на укупну корисничку процену квалитета. Међутим, производ или
услуга не морају да буду најбољи у свим димензијама. Кључно је да
библиотечко информациони центри процене које су димензије корисницима најбитније – у светлу онога што су себи поставили као
циљ – и да се усмере на њих.
Утврђивање квалитета и успешности библиотеке
Поред Гарвинових својстава квалитета постоје и други начини
за утврђивање квалитета и успешности библиотеке. Овом приликом
ваља навести да се један од важних концепата квалитета везује за однос квалитета и цене и да је евалуација, такође, једна од мера за процену квалитета у библиотеци.
Анализа „трошкови – резултати“
Однос квалитет/цена нарочито долази до изражаја када библиотека прави услугу која је на веома високом нивоу по свих десет горе
Питер Брофи је изложени збирни приказ основног описа сваког својства илустровао табеларно са два примера. И то: лева колона је пример из аутомобилске индустрије која има дугогодишње искуство с применом менаџмента квалитета и која мора
да се суочава са јаком конкуренцијом и брзим променама, а десна колона се односи на
библиотечке услуге које смо укратко изложили. Видети детаљније: Brofi Piter, Biblioteka
u dvadeset prvom veku: nove usluge za informaciono doba (Beograd: Clio, 2005), 109–114.
13
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наведених критеријума. Отуда виши ниво квалитета не резултира увек
повећањем цене, јер, често, унапређење квалитета редукује трошкове
квалитета. Ипак, анализа „трошкови – резултати“ мора стално бити
присутна у процесу менаџерског одлучивања у библиотекама.14 Оне
треба да покажу да дата средства користе за прави циљ и на најбољи
начин, те да омогућавају високи квалитет услуга. Другим речима
од библиотека се очекује да докажу своју вредност да би оправдале
своје расходе и да прихвате нове праксе које укључују значајно побољшање и ширење услуге за кориснике. Поменућемо још једном да
је квалитет библиотека повезан са услугама, производима као и са
кадровима, опремљеношћу, простором и другим.
Евалуација
„ (...) Евалуација се најчешће дефинише као процена вредности неке активности или објекта по неком утврђеном критеријуму
или стандарду.“ Циљеви евалуације би се могли исказати као: прво,
утврђивање у којој мери библиотека задовољава захтеве својих корисника и околине у којој делује; друго, дефинисање слабости, недостатака и ограничења у пословању библиотеке и, треће, предлог
мера за побољшање пословања библиотеке. „Процена успешности
рада библиотеке морала би да буде саставни део процеса планирања
и одлучивања у свакој библиотеци.“15
Закључак
У времену висококвалитетних производа и услуга и све веће конкуренције на тржишту информација, свака библиотека мора да као
приоритетни циљ постави себи – квалитет. Квалитет – на сваком нивоу! Примена менаџмента квалитета у библиотекама значи континуирану потрагу за бољим техничким, технолошким, маркетиншким и
Детаљније о економским показатељима успешности библиотека видети:
Poll Roswitha and Peter te Boekhorst: Measuring Quality: Performance Measurement in
Libraries, 2nd revised edition (Munchen, K.G. Saur, 2007).
15
Ивана Гавриловић и Наташа Папић, „Организација рада и контрола квалитета у Библиотеци Дома културе 'Студентски град'“. Панчевачко читалиште, год.
10, бр. 11 (2011): 51.
14
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било којим другим унапређењима и побољшањима која ће произвести жељени резултат, а то је – задовољство корисника. Да би се дошло
до задовољнијег корисника треба му пре свега пружити супериорнији
квалитет услуге. Данас корисници све више захтевају квалитет, а за
руководство је од есенцијалног значаја да на свим нивоима буде опседнуто и истрајно у његовом достизању. Пут до жељеног резултата
је дуг процес и требало би да обухвати сваки делић библиотеке али
његови резултати су видљиви и дуготрајни.
Библиотеке у будућности не би смеле да се воде идејом да је квалитет библиотечке услуге ствар „стручњака квалитета“ него да квалитет зависи од учинка сваког појединца у библиотеци. Квалитет мора
да постане „начин живљења“ сваког појединца. Аутори Стонер, Фримен и Џилберт (Stoner, Friman and Gilbert) револуционарност TQMa виде у ставу да „радници теже ка обавезама, знању и унапређењу
својих способности, и желе да докажу да су способни да самостално
раде.“16 „Преношењем дела одговорности“, наводи Гордана Стокић,
„обезбеђује се да квалитет не буде везан само за менаџерски врх или
појединце у организацији, већ да постане истинска брига свих запослених у њој“.17
Добра библиотечка услуга са становишта менаџмента квалитетата тражи различита прилагођавања библиотекара и осталих
запослених у библиотеци и представљања ресурса, различит библиотечки менаџмент и структуре радних група и непрекидну обуку и
образовање библиотекара у различитим областима. У том контексту,
вредновање библиотечких услуга, иде у прилог чињеници да је суштина библиотеке да се нађе у средишту између информација и употребе,
између онога ко пружа информације и ко их користи, и да је успешна
библиотека она која управља службама тако да максимално повећа
добробит свих који су с њом у вези, пре свега крајњег корисника.
Становише овог рада је да задовољавање потреба корисника остаје
суштина библиотечких услуга, шта год друго оне радиле. Отуда је
и пракса библиотечког менаџмента квалитета данас преко потребна. Наведених десет својстава квалитета оснажују иначе јаку усмереDžejms A. F. Stoner, Edvard R. Friman i Daniel R. Gilbert, Menadžment, (Beo
grad: Želnid, 2002), 198.
17
Гордана Стокић, „Библиотеке и управљање укупним квалитетом“, Глас библиотеке бр. 11 (2004): 42.
16
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ност на кориснике која је утицала на многе послове у библиотечкој
делатности, и пружају додатне анализе које помажу да се практично
прикажу питања која ће вероватно бити нарочито важна за библиотеке у будућности.
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Application of quality management in libraries:
What makes a good library service?
Abstract
The aim of this paper is to improve – by using the definition of quality
and presentation of standard manual of library performance indicators
of International Standard Organization (ISO) – understanding of the
factors which make the library service more appealing to their users
(the purpose of libraries) and prospective users (the role which libraries may have in the future). It will be achieved, basicaly, by describing
the main characteristics of the quality management. Garvin presented
originally eight such characteristics, which were then modified and enlarged and applied to libraries. They are as follows: features, extras
features, coordination, reliability, durability, actuality, serviceability,
esthetics, experienced quality and availability. The importance of this
kind of approach lies in fact, first, in clear focus on the users` expectations – the quality is defined by using the concepts of the purposes for
users and their expectations, and second, by stressing the importance
of permanent improvement (a library should introduce changes which
would encourage a close touch with users` needs and wishes). Another
important issue raised in this paper refers to the responsibilities of a
library – for instance how much responsibility does a library have in
helping its users develop their cognitive potentials. The aim of this
paper is to prove that its conclusions, drawn on the basis of cognitive
insights and proper summary of the main issues and arguments, presented by the participants in the discussion about the evaluation of the
library services, confirm the fact that the essence of library is to be in a
center between information and use, between the person who provides
information and the one who uses it. An efficient library is one which
manages its services in such a way to maximize the benefits of everybody related to it, particularly the end user. The main standpoint of this
paper is that the essence of a library service is to meet the needs of its
users, although it may carry other activities as well.
Key words: International Standard Organization (ISO), information,
quality management, evaluation of library services, meet the needs of
users, library responsibilities.
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Merila informacione (ne)pismenosti
Sažetak
Namena. U radu se poredi koncept informacione pismenosti s konceptom informacione nepismenosti. Koncept informacione pismenosti posledica je jednim delom razvoja informacione nauke uopšte, a drugim
delom primene informacione tehnologije upravo u bibliotekama. Prema standardima za kompetenciju informacione pismenosti u obrazovanju Američkog bibliotekarskog društva (ALA) bibliotekarima je namenjena uloga učitelja veština informacione pismenosti prevashodno
u visokoškolskim i školskim bibliotekama. Informaciona nepismenost
je termin koji koriste bibliotekari kada opisuju korisničko nesnalaženje
u traženju informacija. Za razliku od informacione pismenosti koja je
u bibliotečkoj i informacionoj nauci dobro utvrđena i opisana, koncept
informacione nepismenosti tek se razmatra. Nije reč samo o prostoj
dihotomiji informaciona pismenost – informaciona nepismenost, nego
zahteva poseban pristup kojim se pozabavilo nekoliko teoretičara. Tradicionalne veštine korištenja biblioteke i njenih servisa porede se i povezuju sa veštinama koje se danas nalaze u standardima za kompetenciju informacione pismenosti u obrazovanju i shodno tome ukazuje na
nedostatke te vrste pismenosti, tj. na informacionu nepismenost.
Metodologija. Rad je usredsređen na istraživanje literature o sticanju
kompetencije informacione pismenosti u postojećim standardima. Na
osnovu nađenih članaka u onlajn bazama, sumirana su praktička iskustva bibliotekara i njihova razmišljanja kako da se prepozna informaciono nepismena osoba i kako da joj se pomogne. Naročito nas je interesovao odgovor na pitanje: kako neko koji sakuplja materijal za neku
temu može da odredi kada je sakupio dovoljno materijala?
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Rezultati. Prema istraživanju literature o standardima za kompetenciju
informacione pismenosti u obrazovanju i poređenju nađenog sa opisima informacione nepismenosti u praksi, iznosimo sledeće: 1. koje
veštine i znanja pokriva definicija informacione pismenosti kao efikasnog rešenja teškoća kod sakupljanja, analize i procene informacija te
kod manipulisanja velikim obimom podataka i relevantne istraživačke
literature, 2. kakve metode koriste učitelji informacione pismenosti da
promene stanje informacione nepismenosti u stanje informacione pismenosti, 3. kako bibliotekarska zajednica treba da se stara oko savladavanja veština za informacionu pismenost i tako opismenjena osoba
kako da bude prožeta sposobnošću da upravlja informacijama, jer joj
to obezbeđuje dobru poziciju u akademskom okruženju bogatom podacima. Ostaje pitanje kako da se to sprovede u praksi, pa se predlažu
rešenja nađena u savremenoj literaturi.
Praktička primena. Rad može da bude koristan bibliotekarima, nastavnom osoblju, studentima zainteresovanim korisnicima zato što: sažima
poglede o problemu standardizacije informacione pismenosti suprotstavljene konceptu informacione nepismenosti, daje uvid šta je sve od
tradicionalne bibliotečne prakse postalo deo informacionih veština i
tumači značenje pojma informaciona (ne)pismenost u različitim kontekstima. Australijska bibliotekarka Rozmeri Grin (Rosemary Green)
u istraživanju koje je izvršila za svoju doktorsku tezu o primeni pedagogije u kritičkim prikazima literature u doktoratima na američkim i
australijskim univerzitetima kaže: „Informaciona pismenost je fantastičan primer žargona. Mi uvek smatramo da ljudi znaju šta znači, ali
oni to ne znaju. „Idu joj u prilog i druga istraživanja koja pokazuju da
diplomirani studenti i naučnici uopšte precenjuju svoje informacione
veštine. Takođe i sam izraz ‘informaciona pismenost’ nije deo aktivnoga rečnika korisnika. Na samim bibliotekarima leži zadatak da korisnike obrazuju kako da steknu veštine informacione pismenosti.
Ključne riječi: informaciona pismenost, bibliotekari, standardi,
korisnici

Uvod
Standardi (merila) u bibliotekarstvu su kriterijumi za vrednovanje i merenje bibliotečkih usluga, kolekcija i programa. Propisuju ih profesionalna udruženja, akreditacijska tela i vladine agencije. Bibliotečki standardi
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opisuju zajedničke vrednosti i principe rada biblioteka. Imaju tendenciju
da budu sveobuhvatni pokrivajući širok spektar programa i usluga. Definišu kvalitativna i kvantitativna merila ukazujući na ciljeve ka kojima
teži profesija. Takođe se odnose na formalna pravila ili procedure uspostavljene od strane nacionalnih i međunarodnih organizacija (standardi
za bibliografsku kontrolu, UNIMARC kodovi za mašinski katalog, UDK
klasifikacija, CIP format i dr.) 1.
Standardi su u opštem smislu kriterijumi utvrđeni zakonom, ugovorom,
običajem, prema kojem proizvođači, praktičari, istraživači mere i vrednuju postupke, izvođenje, kvantitet, kvalitet i primenu kriterijuma u nekoj
delatnosti ili profesiji.
Standardima se nastoji u skladu sa ciljem da se obezbedi kvalitet i/ili ujednačenost rezultata. Njima su po nameni slični dokumenti zvani smernice
(guidelines) i zahtevi (requirements). Smernice opisuju kako da se ispune
zahtevi i kako da povežu usluge, a dele se na preporuke (recommendations) i sugestije (suggestions). Preporuke preporučuju, a sugestije sugerišu
šta treba da se uradi.
Primena standarda, preporuka i sugestija u nekoj delatnosti ili profesiji
pokazuje javnosti, vladinim telima, agencijama i drugim zainteresovanim
stranama da je delatnost ili profesija posvećena održavanju kriterijuma.
Provođenje propisanih merila pokazuju primeri najbolje prakse (best practice) i postaju referentne tačke za procenu efektivnosti primene standarda
i smernica.
Informaciona pismenost poznata je kao koncept u bibliotekarstvu skoro
četiri decenije. Za sve to vreme objavljeno je mnogo strateških dokumenata i članaka o tome kako da se za nju sastave standardna merila slična
onima koja se već primenjuju u bibliotekarstvu kao što su to međunarodni
standardi za opis bibliotečke građe. Pitanje je kako treba da se oblikuje
standard za informacionu pismenost jer on u sebi sadržava dva termina:
noviji informaciona i stariji pismenost.
Osim na primeni i pridržavanju propisanih standarda, savremena bibliotečka delatnost oslanja se i na smernice i preporuke, osobito u delatnostima vezanim za informacionu tehnologiju. Standarde, smernice i preporuke donose nacionalna i međunarodna tela. Međunarodno bibliotekarsko
udruženje IFLA zaduženo je za donošenje standarda, smernica i preporuka
Prema definiciji standards u ODLIS — Online Dictionary for Library and Information Science by Joan M. Reitz standards na http://lu.com/odlis/odlis_s.cfm
1
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na svetskom nivou. Nacionalna bibliotekarska udruženja kao što srpsko,
odnosno hrvatsko prihvataju ih i primenjuju. Saradnja među bibliotekarima širom sveta doprinela je delatnost raspolaže mnogim standardima
koji se tiču rada sa bibliotečkom građom uslugama. Uvođenje informacione tehnologije u biblioteke promenilo je tradicionalna bibliotečke alate
i usluge i zamenilo novima koji rade prema merilima za digitalne biblioteke. Daljnje je pitanje u kojoj meri standard za informacionu pismenost
pripada tradicionalnom, a u kojoj meri digitalnom okruženju.
Na web strani Udruženja za digitalne biblioteke DFL od Digital Library Federation na adresi http://old.diglib.org/standards.htm nalazi se popis standarda i
primera najbolje prakse. Na strani se navodi sledeće: „Udruženje za digitalne
biblioteke DFL će da identifikuje, dokumentuje i organizaciono podržava i
promoviše usvajanje standarda i primera najbolje prakse koji podržavaju efikasnu nabavku, razmenu, istrajnost i procenu digitalne bibliotečke kolekcije i
usluge. Ove stranice se otvaraju za rad u ovoj oblasti.“
Rad u oblasti, kako je ovde navedeno, pokazuju primeri najbolje prakse.
Praksa se odvija primenom novih tehnoloških veština. Njihov je koncept
opisao je i nazvao informaciona pismenost Paul G. Zurkovski (Zurkowski)
1974. godine2. Dakle, ideja o potrebi za novom vrstom pismenosti započinje zajedno sa sve većom primenom informacijske tehnologije u 1970-tim
godinama. Prema tome, standard za informacionu pismenost tiče se digitalnoga okruženja.
Za razliku od opšte poznatih primena standarda i smernica u bibliotekarstvu, standardi za informacionu pismenost suštinski se razlikuju: tiču se
istovremeno veština samih delatnika u biblioteci i veština korisnika njihovih usluga. Delatnicima u tom sektoru stalo je da se korisnici informaciono
opismene jer tek tada imaju na raspoloženju sve prednosti savremenih infomacionih izvora. To znači da sami, bez posrednika, mogu da pronalaze,
prepoznaju, procenjuju i koriste potrebnu informaciju. U bibliotekarskom
okruženju to znači da sami korisnici poseduju veštine snalaženja i izbora
bibliotečke građe na način kako to radi sam bibliotekar. Drugim rečima,
bibliotekar mora da na korisnike prenese deo svojih profesionalnih veština
ali sa što manje ulaženja u bibliotečku terminologiju i praksu vezanu za
manipulisanje bibliotečkom građom.
Zurkowski, P. G., „The information service environment: relationships and priorities“, National Commission on Libraries and Information…
2
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Informaciona pismenost u bibliotekarstvu i informacionoj nauci
Interes za probleme informacione pismenosti od strane bibliotekara i informacionih stručnjaka ogleda se u velikom broju objavljene literature
počevši od 1974. do danas. Standard za informacionu pismenost ne može
da se izradi prema obrascima poznatih standarda kao što je, npr. standard
za izradu bibliotečkog kataloga. Elementi koji se navode u katalogu jasno
su određeni dok se koncept informacione pismenosti postepeno razvija i
još nije završen. Pitanje je pre svega šta znači informaciona pismenost,
kako se određuje ko je informaciono pismen, a tko je informaciono nepismen. Nadalje se pita ko može, gde, kako, kada i zašto da obučava informacionu pismenost i najvažnije – šta sve čini sadržinu informacione
pismenosti.
Prvi standard za informacionu pismenost pojavio se 2000. u SAD-u3, a
zatim u Australiji4. Nastali su za potrebe školstva – visokog i osnovnog.
U njima se navode merila koja treba da zadovoljava informaciono pismen
pojedinac: on ume da pronađe, nabavi, vrednuje i primeni potrebnu informaciju. Slične delatnosti obavlja i bibliotekar na svom radnom mestu,
ali u daleko većem obimu i za zadovoljenje najrazličitijih informacionih
potreba korisnika biblioteke. Insistiranje bibliotekara na sticanju informacione pismenosti je opravdan zahtev. Tako opismenjeni korisnici mogu
sami da nađu i prepoznaju upravo ono što im je potrebno, a to su unapred
za njih pronašli, nabavili i pripremili sami bibliotečni delatnici. Američko
bibliotekarsko udruženje (ALA) u svom završnom izveštaju 1989.5 izričito
traži da informaciono pismen pojedinac:
• prepoznaje potrebu za informacijom,
• određuje obim potrebne informacije,
• efikasno pronalazi potrebnu informaciju,
• procenjuje vrednost informacije i njezinih izvora,
• uključuje odabranu informaciju u svoju bazu znanja,
• razume ekonomske, pravne, društvene i kulturne probleme u korišćenju
informacija,
Association of College and Research Libraries, “Information literacy competency
standards for higher for higher education“, Chicago, IL: The Association of College and
Research Libraries…
4
Council of Australian University Librarians, „Information literacy standards“…
5
American Library Association, “Presidential Committee on Information Literacy.
Final Report“, Chicago: American Library Association,
3
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• koristi informaciju na etički i legalan način,
• klasifikuje, sprema, manipulira i prilagođava nađenu informaciju i
• prepoznaje informacionu pismenost kao uslov za doživotno učenje.
Prema tom opisu informaciona pismenost je preduslov efikasnog kori
štenja savremenih bibliotečkih i drugih informacionih usluga. Takav poje
dinac zna gde da potraži i kako da nađe informaciju, prepoznaje njenu
vrednost i ispravno je primenjuje. Drugim rečima, suvereno se snalazi u
domeni zapisane građe kojoj donedavna nije mogao pristupiti bez pomoći
posrednika, tj. bibliotekara.
Nabrojani zahtevi za informaciono pismenog pojedinca potakli su pojavu
mnogih strateških dokumenata, smernica, preporuka i praktičnih primera
za provođenje obuke informacione pismenosti u bibliotekarstvu, školstvu
i drugim delatnostima koje počivaju na primeni tehnologije, npr. u zdravstvu, istraživačkoj delatnosti, društvenim i humanističkim naukama i dr.
Razlog tome je taj što svaka struka ima svoje zapisane izvore znanja koje
mora da bude dostupno na efikasan način.
Prvi je koncept informacione pismenosti opisan 1974. u dokumentu pod
naslovom Okruženje informacionog servisa: odnosi i prioriteti. Upućen je
Nacionalnoj komisiji za biblioteke i informacionu nauku SAD-a6. Sastavio
ga je Pol Zurkovski, predsednik Asocijacije za industrijsku informaciju
(Information Industry Association). U dokumentu je upotrebljen naziv
informaciona pismenost (engl. information literacy). Ta vrsta pismenosti pomaže kod rešavanja problema informacionih resursa koji se i sada,
uskoro četiri decenije docnije, ističu kao problemi informacione pismenosti, bibliotekarstva i informacione nauke uopšte. Zurkovski smatra da je
sticanje informacione pismenosti prioritet jer živimo u svetu prebogatom
informacijama. Po njemu, preobilje informacija osujećava našu sposobnost procene7. Za njega je informaciona pismenost deo opće pismenosti. O
informaciji u svom dokumentu iz 1974. navodi:
„Informacija nije znanje; to je koncept ili ideja koja ulazi u čovekovo perceptivno polje, vrednovana je i asimilirana učvršćujući ili menjajući individualni koncept realnosti i/ili sposobnost delovanja. Kao što je lepota u
oku gledaoca, tako je i informacija u umu korisnika.“8
Zurkowski, P. G., „The information service environment : relationships and priorities“, National Commission on Libraries and Information …
7
Ibid., page 1.
8
Ibid.
6
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Značenje pojma informacije Zurkovskog nije egzaktno. Informaciju poređuje sa subjektivnim doživljajem lepote u oku gledaoca. Smešta je u
um korisnika i tako ukazuje da je informacija obeležje sisteme. Kada se u
sistemi pojavi prekobrojnost dostupnih informacija, prevazilazi se sposobnost procene. Nemogućnost procene prekobrojnih informacija nastaje po
njemu zbog tri razloga:9
1) jer je procedura traženja informacija svakog pojedinca različita u
različito vreme i za različite namene,
2) jer postoji mnogo izvora i puteva do informacije pa to rezultira šarolikim
pristupima kojima ljudi zadovoljavaju informacione potrebe; pristupi
izvorima informacija slabo se razumeju i slabo su iskorišteni,
3) jer se sve više događaja i artefakta ljudskog postojanja bavi informa
cijama i njenin ekvivalentima te zahteva prekvalifikaciju celokupnog
stanovništva.
Nabrojane stavke čine okvir delatnosti savremenih informacionih institucija čiji su glavni predstavnici još uvek biblioteke, ali sve više i mrežni resursi na internetu. Korisnik informacija treba da bude svestan šta se nudi,
a to stiče učenjem principa i veština informacione pismenosti.
Pregledom sadržina kurseva informacione pismenosti i postojećih standarda i smernica, stavke koje Zurkovski pominje su glavni razlozi za njeno
obučavanje. U tački 1. prepoznaje se princip savremenog bibliotekarstva i
interneta – informacija je dostupna svakom, bilo kada i bilo gde. Iz tačke
2. očevidno je da je nalaženje informacije umeće koje treba da se razume,
ako hoće da se koristi. Tačka 3. govori o nastajanju informacija na dnevnoj
bazi i potrebi da se njom manipuliše.
U istom dokumentu Zurkovski obrazlaže tokove informacije u bibliotekarstvu, izdavaštvu i obrazovanju. Biblioteke, izdavači i obrazovne institucije čine infrastrukturu za podršku informacionog servisa. U njih se
ulažu formalna i neformalna materijalna sredstva za sakupljanje, obradu
(procesiranje), proizvodnju (generiranje), publikovanje, skladištenje, ispo
ručivanje i komunikaciju informacija, koncepata i ideja radi korištenja.
Sve se te delatnosti baziraju na primeni informaciono-komunikacijske tehnologije (umreženi računari, kamere, diskovi, itd.).
Komercijalni tok informacija kreće od izdavača koji proizvode sve vrste
informacionih izvora (knjige, časopise, novine, televizijske emisije,
9

Ibid.
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filmove, kazališne predstave, mape, audio-trake, računarske baze i sl.).
Biblioteke sakupljaju i organizuju izvore, a škole i druge obrazovne institucije ih koriste. Uz komercijalne izvore nastaje i velika količina nekomercijalnih informacija koje su poizvod informaciono-komunikacijske
tehnologije poznatih pod nazivom open sors. Korisnici treba da se snađu u
jednim i drugim resursima.
Životno i radno okruženje u savremenom društvu obeležava potreba korištenja informacionih izvora u opisanom kontekstu. Pojedinac treba da
vešto barata tehnološkim uređajima da bi pristupio izvorima informacije
za poslovne i privatne potrebe. Zbir takvih veština nazivan je: informaciona pismenost, informatička pismenost, IT pismenost (od informaciono-tehnološka pismenost), računarska pismenost, bibliotečka pismenost,
medijumska pismenost, mrežna pismenost, digitalna pismenost, e-pismenost. Odnedavna se pojavio i naziv transpismenost (tranliteracy). Sveopšta
pismenost ili transpismenost10 (trans znači ‘preko, kroz’) je sposobnost da
se čita, piše i komunicira kroz niz platformi, alata i medija, pismeno i
usmeno, preko štampe, TV-a, radija, filma i digitalnih društvenih mreža.
Obilje termina ukazuje da se koncept informacione pismenosti još nije
posve ustalio i da se slični koncepti nazivaju različito.
Bibliotekarstvo je deo informacione nauke i tradicionalna bibliotekarska
sredstva manipulisanja informacijama i uslugama sve više počivaju na
informaciono-komunikacijskoj tehnologiji. U opisima informacione pismenosti vezanim za bibliotečku delatnost ističu se njena obeležja koja
su ujedno i sadržina obučavanja. Uglavnom se polazi od shvatanja da je
informaciona pismenost razumevanje i zbir sposobnosti pojedinca da prepozna kada mu je informacija potrebna i da zna da je nađe, proceni i efikasno upotrebi,
Postavlja se pitanje kako da bibliotečka zajednica najefikasnije provede i
organizira obučavanje informacione pismenosti. Obuka treba da pouči o
tri ključne sastavnice: šta su informacione potrebe, kako se prepoznaju,
kako da se nađe ono šta je potrebno, kako da se proceni da li nađeno odgovara potrebi i kako da se primeni. Zadatak nije lak jer zahteva od bibliotekara, s jedne strane, da objasni kako koristi svoje profesionalne veštine
i znanja u radu sa bibliotečkom zbirkom i informacionim izvorima, a s
druge strane, mora da to objašnjenje svede na najmanju moguću meru sa
što manje stručnog rečnika.
10

http://en.wikipedia.org/wiki/Transliteracy
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Obučavanje informacione pismenosti prema standardima
za informacionu pismenost
U januarskom broju 2010. godine međunarodni u časopisu Journal of librarinship and information science objavljuje članak španskih autora u
čast 30. godišnjice informacione pismenosti pod naslovom Trideset godina informacione pismenosti (1997–2007) : terminološka, konceputalna i
statistička analiza11. Analizom publikacija (knjiga, članaka, disertacija) o
toj temi, autori daju pregled terminologije nastala tokom tri decenije i uvid
u koncepte i modele informacione pismenosti. Iz toga proizlazi da je informaciona pismenost postala trajan deo bibliotečke delatnosti.
Ima i članaka koji kritički sagledavaju probleme informacione pismenosti.
U časopisu The Journal of Academic Librarianship izlazi 2003. članak
Informaciona pismenost i univerzitetska biblioteka : kritički pogled na
koncept i kontroverze koje je okružuju12. U njemu se razmatra na koliko
se načina može da razume izraz informaciona pismenost i kako ga tumače
pojedini autori. Za autora članka razumevanje termina krije se u značenju
pojednih delova, tj. odgovora na pitanje šta je informacija, odnosno šta
je pismenost. I za značenje reči informacija i za reč pismenost postoje
mnoge definicije u rečnicima i izvan njih, zavisno od područja. Tome se
još pridružuje i razmatranje šta je znanje jer se ono često dovodi u vezu pa
i poistovećuje s informacijom. „Informacija nije znanje i dobivanje informacija nije razmišljanje“, samo je jedan od primera koje je autor članka
naveo po tom pitanju.
Od same definicije informacione pismenosti važnije pitanje je kako se ona
stiče. Uglavnom se polazi od praktične definicije Američkoga bibliotekarskoga udruženja (ALA) koja se svodi na veštine. Da se podsetimo: informaciono pismen pojedinac može da prepozna kada mu je informacija
potrebna, zna da je nađe, proceni i efikasno upotrebi. Zasluga za takvo
praktičko opredeljenje pripada začetniku ideje informacione pismenosti
Zurkovskom koji jer je povezuje s poslom, tačnije zanatom. Zurkovski
ima odgovor ko je informaciono pismen, a ko nepismen. „Ljudi obučeni
u primeni informacionih resursa u njihovom poslu mogu se nazvati
Pinto, Maria, José Antonio Cordón, and Raquel Gómez Díaz, „Thirty years of
information literacy (1977—2007): a terminological, conceptual and statistical analysis“…
12
Owusu-Ansah, Edward K., „Information literacy and the academic library: a critical look at a concept and the controversies surrounding it“…
11
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informaciono pismenim.“13 „Pojedinci u preostalom delu stanovništva,
sve dok su pismeni u smislu da mogu da čitaju i pišu, nemaju meru za
vrednost informacije, nemaju sposobnost da prilagode informaciju svojim
potrebama te se stvarno mogu da smatraju informaciono nepismenim.“14
Merila informacione pismenosti danas zbog stalnog razvoja i primene informacione tehnologije nadmašuju okvire koje je zadao Zurkovski. Sam
koncept informacione pismenosti nije do kraja definisan i menja se zajedno s tehnološkim promenama. Bibliotekarska zajednica teži da se delatnost stabilizuje eda bi se propisila standardna merila za sve vrste biblioteka: školskih, visokoškolskih, narodnih i ostalih. Prvi pokušaj sastavljanja
standarda informacione pismenosti nastao je za potrebe visokoga obrazovanja pod nazivom Standardi sposobnosti (kompetencija) informacione pismenosti u visokom obrazovanju (Information Literacy Competency
Standards for Higher Education). Sastavilo ga 2000. godine telo Udruženje koleđa i istraživačkih biblioteka tj. Association of College and Research Libraries, skraćeno ACRL15.
Iz naslova standarda ACRL-a jasno je da se informaciona pismenost tiče
sposobnosti koje treba da se svladaju. To drugim rečima znači da standard
sadrži smerove za programe obuke informacione pismenosti u visokom
obrazovanju s ciljem da se stekne sposobnost informacione pismenosti.
U tekstu se ponavlja i proširuje koncept informacione pismenosti prema
Američkom udruženju bibliotekara, ALA (vidi u ulomku Informaciona pismenost u bibliotekarstvu i informacionoj nauci). Takođe naglašava razliku između informacione pismenosti i informacione tehnologije smatrajući
je poznavanje informacione tehnologije preduslov sticanja informacione
pismenosti. Standarde sposobnosti informacione pismenosti odobrio je
Upravni odbor Američkog udruženja bibliotekara u januaru 2000. godine.
Sadrži pet različitih odvojenih standarda sa 22 izvršna pokazatelja i 87 ishoda. Izvršni pokazatelji pokazuju koje sposobnosti informaciono pismen
student posjeduje, a u ishodima je navedena njihova primena, tj. šta sve
student ume da uradi. Za primer navodimo deo drugoga standarda koji
Zurkowski, P. G., „The information service environment : relationships and priorities“, National Commission on Libraries and Information …, page 6.
14
Ibid.
15
Association of College and Research Libraries, “Information literacy competency
standards for higher for higher education“, Chicago, IL: The Association of College and
Research Libraries…
13
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govori o pristupu traženoj informaciji. Ima pet izvršnih pokazatelja i 22
ishoda, a za primer uzeta su prva tri.
Standard 216
Informaciono pismen student pristupa traženoj informaciji efektivno i
efikasno.
Izvršni pokazatelji:
1. Informaciono pismen student bira najadekvatniji istraživački metod ili
sistemu za pretraživanje potrebne informacije.
Ishodi uključuju:
a. prepoznavanje odgovarajućeg istraživačkog metoda (npr. laboratorijski
eksperimenat, simulaciju, rad na terenu),
b. istraživanje prednosti i primenljivosti različitih istraživačkih metoda,
c. istraživanje obima, sadržaja i organizacije informacija u sistemi za pretraživanje,
d. biranje efikasnog i efektivnog pristupa informacijama potrebnim za
istraživanje.
2. Informaciono pismen student konstruiše i sprovodi efikasnu strategiju
pretraživanja.
Ishodi uključuju:
a. razvijanje plana istraživanja koji odgovara istraživačkim metodama,
b. prepoznavanje ključnih reči, sinonima i srodnih naziva za potrebnu informaciju,
c. biranje kontrolisanoga rečnika specifičnog za područje ili informacioni
izvor,
d. sastavljanje strategije pretraživanja zavisno od sisteme (npr. Bulovi operatori, kraćenje, približni nazivi, indeksi),
e. korišćenje različitih korisničkih interfejsa i pretraživača, protokola i
parametara pretrage,
f. pretraživanje …
Association of College and Research Libraries, “Information literacy competency
standards for higher for higher education“, Chicago, IL: The Association of College and
Research Libraries…., page 9.
16
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3. Informaciono pismen student pretražuje informacije na mreži ili …
Iz primera ulomka ACRL-ovog standarda može da se zaključi da ishodi
mogu da posluže i kao smernice jer navode praktičke ciljeve uspešnog
programa obuke informacione pismenosti. U njima se nabrajaju poželjni
rezultati. Izvršni pokazatelji s jedne strane, a ishodi s druge strane veoma
su zahtevni te prevazilaze pomoć koja se može da se očekuje od bibliotekara. Takođe veoma proširuju predmet za koji se traži informacija i na
tragu su specijalizovanih znanja. Obim kursa informacione pismenosti je
popriličan jer se mora dobro da razradi svih 87 ishoda prema 22 pokazatelja informacione pismenosti. To znači da na svakog pokazatelja otpada
prosječno 4 ishoda, tj. vještina koje se tiču manipulisanja informacijom.
Zaključak
Četrdesetak godina razvoja koncepta informacione pismenosti i dalje se
nastavlja sa sve većom primenom u praksi. Tečajevi za informacionu pismenost ne provode se više samo u bibliotekama vezanim za obrazovanje,
nego postaju praksa i u naučnim i istraživačkim biblotekama. Bibliotekarska zajednica tražila je dugo odgovarajući termin. Kad se naziv informaciona pismenost nekako uspeo da ustali, javili su se novi problemi. Nastali
su čim su „pismenosti“ trebali da se pouče visokoobrazovani delatnici u
institutima i laboratorijama. Na biblioteke i njihove delatnike gleda se kao
na servis naučnicima i istraživačima pa se u neku ruku smatraju podređenima. Kurseve informacione pismenosti provode „podređeni“ bibliotekari,
a polaznici su „nadređeni“ učenjaci i istraživači sa najvišim znanstvenim
stepenima.
Takve probleme veoma dobro obrazlaže biliotekarka Marien Seker
(MaryAnne Secker) u svom članku17 o kursu informacione pismenosti u
jednoj znanstveno-istraživačkoj organizaciji. Kao iskusan bibliotekar-menadžer bila je deo tima koji je naučnike trebao da pouči o prepoznavanju
informacionih potreba, vrednovanju i organizaciji informacija te rešavanju problema kod pretraživanja informacija u mrežnom okruženju baziranom na tehnologiji. Kad je bibliotečka edukatorska grupa predložila temu
Secker, MaryAnne, „A humanistic approach to information literacy training :
the programme at the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
(CSIRO)“, J. M. Rendel Laboratory, Rockhampton, http://www.une.edu.au/sat/pdf/CSIROliteracy.pdf (preuzeto 04.04.2011)
17
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kursa, morali su prvo da eliminišu naziv „informaciona pismenost“. Ciljanoj skupini naučnika, polaznika kursa, zvučao je uvredljivo. Razumeli su
ga na način da su nedovoljno pismeni i deficitarni pa treba da se dodatno
obrazuju. Nije pomoglo ubeđivanje da se radi o opšteprihvaćenom obrazovnom terminu, žargonskom izrazu u obrazovanju i bibiotekarstvu.
Kurs se preimenovao u Trening za informacione izvore (Information Resources Training) i odmah je bio prihvatljiviji za polaznike. Ovaj događaj
posledica je novih odnosa koju donosi tehnološko doba: stara znanja brzo
zastarevaju i stalno treba da se uči novo, a sve je više spefičnih znanja
koja nisu nužno vezana za akademsku hijerarhiju. Stoga svaki pojedinac
bez obzira na društveni status mora da bude spreman da prati savremena
dostignuća od svakog bolje upućenog.
Bez obzira na teškoće i kontroverze oko informacione pismenosti koje ne
može da reši ni sastavljanje standarda, informaciona pismenost angažirala
je velik broj bibliotekara i iznedrila mnoge korisne radionice i kurseve.
Međunarodna organizacija UNESCO u suradnji sa IFLA-om organizirala je 2009. međunarodni natječaj za znak (logo) informacione pismenosti
kada se održavala međunarodna radionica u Milanu. Pobednički znak nacrtao je tada dvadesetpet godišnji Kubanac Edgar Luy Pérez. Informaciona pismenost predstavljena je sličicom razlistane knjige iznad koje lebdi
krug. Znak na jednostavan način prikazuje ljudsku sposobnost traženja
i primanja informacija, ne samo na tradicionalni načinom preko knjige,
nego i putem IKT-a (informaciono-komunikacijske tehnologije) koja nas
okružuje.
Prema tome, ako je rad na informacionoj pismenosti, vrtnja u krugu, taj
se krug zahvaljući predanosti biblioteka širi, a korisnicima omogućuje da
odaberu pravi smer na informacionoj superautostradi.
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Criteria for information (il)literacy
Abstract
Purpose. This paper compares the concept of information literacy with
the concept of information illiteracy. The concept of information literacy is partly a consequence of the development of information science
in general, and partly just the application of information technology in
libraries. According to the information literacy competence standard
for education of the American Library Association (ALA) librarians
should be involved in teaching information literacy skills primarily
in academic and school libraries. Information illiteracy is a term used
by librarians when describing users’ disorientation in finding information. In contrast to information literacy, which is established and well
described in Library and Information Science (LIS), the concept of information illiteracy has yet to be considered. It is not a simple dichotomy of information literacy – information illiteracy only, but it requires
a special approach applied by several theorists. The traditional skills
in using the library and its services are compared and related with the
skills presently found in the information literacy competence standards
in education, and acordingly point to the shortcomings of this kind of
literacy, i.e. of information illiteracy.
Methodology. The paper focuses on the research literature on the acquisition of information literacy skills in the existing standards. Based
on the articles found in online databases, an overview is provided of
practical experiences of librarians and their consideration on how to
identify an information illiterate and how to help him or her. Particular
interest is devoted to the question: how can someone who gathers material for a topic can determine when enough material is collected?
Results. According to the research into the literature on information
literacy competency standards for education and comparing the results with the descriptions of information literacy in practice, the
following:is presented: What skills and knowledge are covered by
the definition of information literacy as an effective solution to the
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difficulties of gathering, analysing and evaluating information, managing large amounts of data, knowledge, and the relevant research literature. What kind of methods are used by information literacy educators in order to change the condition of information illiteracy into the
condition of information illiteracy. How the library community should
care about ensuring for a person educated in information literacy to be
able to manage information in order to achieve a good position in the
academic environment rich in data. The question remains how to implement it in practice, and what solutions are offered in contemporary
literature.
Practical application. The paper may be useful to librarians, teachers, students and interested users. Namely, it summarizes the views
of the problem of standardization of information literacy opposed to
the concept of information illiteracy, it provides insight into what the
traditional practice is that has become part of the library information
skills and interprets the meaning of the term of information literacy as
opposed to lack of information literacy in different contexts. In her survey conducted for her doctoral thesis on the application of pedagogy
in the critical reviews of the doctorates at the U.S. and Australian universities, the Australian librarian Rosemary Green says: „Information
literacy is a fantastic example of jargon. We always think that people
know what it means, but they do not know it“. This is corroborated by
other research showing that graduate students and scholars in general
overestimate their IT skills. Moreover, it is a fact that the term ‘information literacy’ is not a part of the users’ active vocabulary. Librarians themselves are obliged to educate users to acquire information
literacy skills.
Key words: information literacy, librarians, standards, library users
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Библиотечки стандарди и њихова
примјена у Републици Српској

Сажетак
Недавно је вођена јавна расправа о Стандардима за јавне
библиотеке у Републици Српској. Они се доносе ради утврђивања
објективних и примењивих мјерила за осигурање квалитетa библиотечких служби и услуга. Покушаји законског уређења у области библиотекарства, задње двије деценије, давали су понекада и
скромне резултате, па се тек сада стандарди за јавне библиотеке
први пут и утврђују. У времену транзиције, библиотекарство се
својим ауторитетом није довољно наметнуло широј друштвеној
јавности и није скренуло пажњу на свој значај и визију будућег
развоја. У раду се покушава представити садашње стање у библиотекарству Републике Српске, значај примјене стандарда за осигурање квалитета рада библиотека, као и њихову примјереност за
развој савременог библиотекарства.
Кључне ријечи: библиотечки стандарди, библиотекарство
Републике Српске, библиотечке услуге, јавне библиотеке, осигурање квалитета у библиотекарству.

Кратке назнаке претходног стања
На просторима бивше Југославије донесен је Минимум југословенских стандарда за народне библиотеке 1973. године1, који је и
Текст усвојен на Петој Скупштини Савеза друштава библиотекара Југославије
одржаној 26–28. септембра 1973. године у Београду. „Minimum jugoslovenskih standarda za narodne biblioteke“: (Usvojen tekst), Bibliotekarstvo, год. 19, br.4 (1973): 87–90.
1
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обавезивао све тадашње републике да ускладе своје прописе. У Босни и Херцеговини се осјећала потреба за уређењем библиотечке дјелатности, па је услиједио и нешто раније покушај израде стандарда
за народне библиотеке. То можемо и потврдити навођењем текста
Minimalni Standardi za narodne biblioteke (nacrt) објављеног у часопису Библиотекарство2 1971. године. О напорима, а и проблемима за
њихову реализацију, Фахрудин Календер у уводном дијелу овог текста закључује: „Ми, у Босни и Херцеговини, нисмо у стању донијети
стандарде за народне библиотеке који би садржавали све елементе
модерног библиотечког пословања. Не због тога што се они не би
могли прецизирати, него због тога што би их било веома тешко и
немогуће примијенити, јер јавно библиотекарство код нас није достигло степен развоја који би то омогућио“3. За наредни период, на
који су мјере усмјерене од 1971. до 1975. године, предвиђа се могућност отклањања најелементарнијих тешкоћа за њихову реализацију.
Мјере су се односиле нарочито на постизање минимума за оснивање
библиотека, величину фондова, простора и опреме, особље, и друге
основне показатеље у библиотечкој дјелатности.
Свакако да су овој проблематици допринијели и нови законски
прописи4, а и обавеза о вођењу библиотечке статистике као параметра за праћење стања у библиотекарству. Прописи су донесени
према UNESCО-вим препорукама шездесетих година5, а стандардизовани обрасци за библиотечку статистику донесени на савезном
нивоу изражавали су најзначајније показатеље о раду библиотека.
Финансирање библиотека је било буџетског карактера, тако да су
се средства додјељивала библиотекама обично према броју књига,
уписаним корисницима, броју запослених и културним активностима, што је представљало квантитет, али не и квалитет у раду.
Временом формирани СИЗ-ови за културу организовали су различите
комисије које су се бавиле том проблематиком. Набавна политика
Fahrudin Kalender: „Standardi za narodne biblioteke“, Bibliotekarstvo, god.17,
br.3–4 (1971) : 59–63.
3
Исто. Стр.59.
4
„Zakon o bibliotečkoj delatnosti“ Bibliotekarstvo, god. 24, br.1–2 (1978): 94–
105.
5
Mirjana Bilek: „Statistika u bibliotekama“, Bibliotekarstvo, god.10, br.3 (1964):
21–33.
2
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је била свакако у духу постојеће идеологије и друштвеног уређења6.
Систем стимулације и награђивања био је недовољно развијен у библиотекарству, што није довело ни до довољног подстицаја у раду.
Законски оквир у библиотечкој дјелатности је успостављен, али
је изостала потребна професионализација дјелатности. Основане библиотекарске школе, а и факултети, нису се наметнули као обавезујући
фактор у библиотекарству. Законска подршка образовању нејасно је
дефинисана до данашњег времена, па није омогућила и потребну
квалификациону структуру кадрова.7 Oдлука о оснивању Групе за
библиотекарство на Вишој педагошкој школи у Сарајеву донесена је
1961. године8, а већ 1972. године основан је на Филозофском факултету у Сарајеву и Одсјек за општу књижевност, сценске умјетности
и библиотекарство9. Све то говори о малом броју визионара који су
придавали значај овом вeoмa значајном и часном позиву. Избијање
рата на овим просторима 1992–1995. године, и поред кадровских
проблема, није прекинуо студиј библиотекарства који је настављен
у Федерацији Босне и Херцеговине, а и основан на простору Републике Српске10. И поред тога, структура запослених кадрова је остала
незадовољавајућа, финансијска средства из буџета скромна, што је
резултирало спорим и недовољним промјенама у библиотекарству.11
Набавка књига за библиотеке Босне и Херцеговине дјелимично
је била обезбеђена из фондације нашег нобеловца Иве Андрића. Он је
Adela Leota „Nabavna politika u univerzitetskim i nacionalnim bibliotekama“,
Bibliotekarstvo, god.15, br.1–2 (1969): 57–61.
7
Vodič kroz javne biblioteke Bоsne i Hercegovine. (Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2006): 202; Милка Давидовић: Водич кроз
народне библиотеке Републике Српске, (Бања Лука: Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2007): 224.
8
Sreten Asanović „Neophodno više stručno obrazovanje bibliotekara“. Oslobođenje,
god. XVIII (30.09.1961):4.
9
Spomenica (1950–1980). Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. (Sarajevo,
Filozofski fakultet, 1980): 144–148.
10
Милена Максимовић, „Школовање библиотекара у Републици Српској“.
Панчевачко читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства,
год. 9, бр. 16, (мај, 2010): 6–8.
11
Милена Максимовић: „Традиционални и нови задаци данашњих библиотекара“. Библиотекарство Српске : часопис из области библиотекарства и библиотехничко-инфармационе дјелатности = Librariranship of Srpska: Journal of Library
Information Function. год. 2, бр. 2, (2010), 3–14.
6
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половину износа Нобелове награде поклонио библиотекама Босне и
Херцеговине12 на основу писма које је упутио 17. априла 1962. године. Тако се бар у сегменту обогаћивања фондова дошло до трајнијег
извора средстава до ратног периода на овим просторима. Задњих двадесетак година застарјели и дјелимично уништени фондови су један
од великих проблема у библиотекама Босне и Херцеговине.
Што се тиче простора и опреме, све до деведесетих година библиотеке су већином поштивале стандарде за опрему, која се и намјенски производила, али простори су остали ненамјенски. Ријетко су
грађене зграде за библиотеке и најчешће су биле у саставу домова
културе или стамбених објеката.
Констатације из уводног текста, који смо споменули на почетку
Minimalni Standardi za narodne biblioteke (Nacrt) из 1971. године, могле би се и данас примјенити, након скоро чердесет година, у библиотекарству Републике Српске. Мали лични дохоци који су пратили ову
професију, а и мишљење о лагодности посла који може свако oбављати, били су често мјеста удомљења многих неамбициозних кадрова,
технолошких вишкова или политичких неистомишљеника. Вријеме
транзиције оставило је библиотекарство на веома ниском нивоу развоја. Ентузијазам појединаца је присутан, али недовољан да би се
стање у глобалном смислу промијенило.
Библиотекарство у Републици Српској
Почетком рата 1992. године библиотекарство се у Федерацији Босне и Херцеговине, а и у Републици Српској потпуно различито развијало, уз доношење различитих законских и подзаконских аката. Оно
што се може констатовати да је Република Српска више тражила узор
у законским прописима Србије, а Федерација Босне и Херцеговине је
више оријентисана према Хрватској и Словенији. Претходне прописе,
донесене на нивоу бивше Босне и Херцеговине, баштинила је Федерација Босне и Херцеговине. Стање је и нешто сложеније, пошто је
у Федерацији Босне и Херцеговине друштвено уређење по принципу
кантона који имају своју законодавну и извршну власт, па сваки кантон
Писмо Иве Андрића, којим половицу износа Нобелове награде поклања
библиотекама Босне и Херцеговине од 17. априла 1962. године, сачувано у фондовима Архива БиХ. http://www.arhivbih.gov.ba/bos/start htm (преузето 26.07.2010.)
12
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доноси своје прописе. Контакти и сарадња између библиотека и два
друштва библиотекара на нивоу Босне и Херцеговине још увијек је на
минимуму, што не доприноси доношењу заједничких рјешења. Тако
се ни Стандарди за јавне библиотеке не усаглашавају у ентитетима
Босне и Херцеговине. О квалитету библиотечких услуга се само парцијално говори, а Показаљтељи успјешности рада библиотека се и не
помињу. Закон о библиотечкој дјелатности донесен у Републици Српској 1993.13 године био је дуго једина смјерница за рад библиотека.
О примјени Међународних стандарда за библиотечку статистику још нема јасних назнака. Скретање пажње на значај овог сегмента у раду библиотека, како би своје резултате рада могле и мјерљиво
исказати, била је само нека од тема на стручним скуповима14. Примјена међународних стандарда за библиотечку статистику (Међународна
библиотечка статистика ISO 2789:200315, Показатељи учинка библиотека ISO 11620:1998. и Стандард за оцјену квалитета ISO 9000)
би захтијевала много више претпоставки и активности у Републици
Српској. У Босни и Херцеговини је Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине (BAS), усвојио стандард Međunarodna bibliotečka
statistika са ознаком NS/BAS ISO 2789:2008.16. Неопходно је и званично стандард превести, како би био доступан широј јавности, са
препорукама за његово кориштење.
У библиотекарству Републике Српске, које је уређено по пирамидалном принципу, на челу са Народном и универзитетском библиотеком Републике Српске17 нису примјењивани стандарди за библиотеке, него само законски и подзаконски акти који прописују услове за
оснивање библиотека. Статистички обрасци који се користе су Извјештај о раду библиотека, који је донесен на основу Одлуке Народне
„Закон о библиотeчкој дјелатности.“. Службени гласник Републике Српске,
децембар 1993. бр. 26,
14
Милена Максимовић: „Библиотечка статистика, електронске услуге и наша
стварност“, Библиотекарство пред новим изазовима. (Источно Сарајево: Матична
библиотека, 2009): 61–66.
15
Међународна библиотечка статистика ISO 2789:2003, Народна библиотека Србије, http://www nb.rs/view_file.php?file_id=1376 [преузето: 12.08.2010].
16
ISO 2789: 2006 (E) International standard . Information and documentation –
International library statistics. Information et documentation – Statistiques internationalеs
de bibliothéques. (1 izd.)(pr)(en)(61 str.)
17
Основана Одлуком Вледе РС 7. децембра 1999. године.
13
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скупштине РС 01–258/05 („Службени гласник РС“ бр.46/05), образац
БИБ-1. и Анкета о библиотечком пословању, која доноси само податке
о фондовима библиотека, а не и о пословању, како је у наслову наведено. Народна и универзитетска библиотека Републике Српске у Бањој
Луци, као национална установа, води сву евиденцију о библиотекама,
па и Централни регистар библиотека, гдје је прописан Образац РБ-1
за регистрацију библиотека са општим подацима за све библиотеке у
Републици Српској. О стандардима за библиотеке се мало и недовољно говорило, а о успјешности рада библиотека паушално.
Приједлог стандарда за јавне библиотеке
Тек 2010. године од стране надлежног министарства направљен
је приједлог Нацрта Стандарда за народне (јавне) библиотеке у Републици Српској. У самом уводу предлагач се позива на Закон о библиотечкој дјелатности, подзаконске акте и препоруке међународних
организација IFLA/UNESCO Манифест за јавне библиотеке (1994)
и Смјернице за јавне библиотеке (2001). До сада у библиотекарству
Републике Српске нису вођене шире расправе о стандардима за библиотеке, него само о подзаконским актима који прописују услове за
оснивање библиотека. О нашој спорости у времену брзих промјена у
библиотекарству, говори тек недавно доношење Нацрта Стандарда
за народне (јавне) библиотеке у Републици Српској18. Чекање на њихово доношење траје већ двије деценије, и све ће то утицати на спорост у развоју библиотекарства на овим просторима.
У тексту Стандарда, користи се терминологија савременог библиотекарства, и представљају се сви облици рада примјерени развијеном библиотекарству. На самом почетку, када се говори о сврхи
библиотека и дјелатности, примјећује се неутралност у идеолошком
смислу и прилагођеност принципима развоја демократског друштва.
Мрежа јавних библиотека предвиђа пирамидалну класичну организацију, од матичне библиотеке до огранка. Број становника почетни
је параметар за мјерљивост већине послова у библиотеци као што су
библиотечки фондови, њихова набавка, састав и обрт. У библиотечкој
грађи уврштена је осим књига и периодике и мултимедијална грађа,
Стандарди за народне (јавне) библиотеке.( Нацрт).( Бања Лука: Библиотечки савјет РС, 2010).
18
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некњижна грађа и играчке. Обрада библиотечке грађе подразумијева
примјену међународних стандарда за обраду свих врста грађе.
У дијелу који говори о Библиотечком особљу, предвиђа се завршен
основни студиј или еквивалент. Наглашава се да дипломирани библиотекари имају предност при запошљавању, али се задржава могућност
запошљавања и обављања послова лицима различитих кадровских
профила. Параметри за број запослених су број становника, број издатих библиотечких јединица, број уписаних корисника, радно вријеме библиотеке, број одјељења и служби. Наглашене су и специјалне
потребе одређених врста корисника и облици организовања библиотечке мреже. У овом дијелу је уврштена и систематизација послова
која се односи на сва звања у библиотеци. Оно што је индикативно, а
већ дуже и у пракси присутно је, и даље изједначавање послова вишег
библиотекара и библиотекара или књижничара и вишег књижничара.
Ту се враћамо на стару бољку, годинама присутну у библиотекарству.
У оквиру текста укључени су и опис послова и норме за њихово извршење што би требало да буде предмет другог документа.
Библиотечки простор и опрема се базирају на броју становника, али подразумијевају се и савремено опремљене читаонице са радним станицама. Споменута је и остала опрема и техничка опрема која
подразумијева прикључке за локалну рачунарску мрежу.
Поглавље Кориштење библиотеке обухвата услуге за одрасле,
омладину, дјецу и лица са посебним потребама. Прецизира се број
обавезних сати за рад са корисницима, чији је параметар број становника, величина библиотека, али се наглашава и обавезан рад суботама. Статистички извјештаји су само начелно наведени као обавеза.
Приједлог стандарда је рађен по угледу на развијеније средине
са нагласком на класично библиотекарство, без довољно предвиђања
мјерљивости савремених облика рада у библиотекарству.
Закључно разматрање
Без обзира на све примједбе и отежану примјену Стандарда за јавне библиотеке, с обзиром на постојеће стање у библиотекарству Републике Српске, пожељно би било да се они и примјењују. У изради Нацрта Стандарда имамо покушај савременог приступа библиотекарству.
С обзиром на садашње стање библиотека, ратне и поратне околности и
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постојећи кадар, који би све то требало да реализује, неопходно је одредити и прелазни период за њихову примјену. У том смислу требало
би примјенити и вођење библиотечке статистике, према Међународним
стандардима за библиотечку статистику, како би се могли исказати
мјерљивост рада, квалитет и поређење са другима.
Како се стандарди доносе ради утврђивања објективних и примењивих мјерила за осигурање квалитетa библиотечких служби и
услуга, обезбјеђујући њихову примјену, онда можемо говорити и о
Показатељима успјешности рада библиотека. Стандарда за јавне
библиотеке су основни показатељи за уређење библиотечке дјелатности. Сада о квалитету услуга можемо само вербално говорити, без
покрића, као и о структури и профилу кадрова који су нам потребни.
Оно што нам је заједничко у цијелој Босни и Херцеговини су исти
проблеми, од финансијских до кадровских, а и полупрофесионалан
приступ у развоју дјелатности. Постоји велика опасност да библиотеке постану складишта књига са малим бројем корисника, библиотекарима библиофилима, или онима који немају друго ухљебљење.
Смањен број корисника у свим библиотекама говори да се оне нису
прилагодиле промјенама и демократизацији друштва, али да се нисмо
ни ми довољно наметнули владајућим структурама као значајна непрофитабилна дјелатност.
На основу изнесених података може се закључити да смо почели са
цитирањем увода из текста објављеног 1971. године који је, нажалост,
још увијек актуелан. Стандарди у овој области су веома значајни, али
се морају обезбиједити материјална средства, кадрови и прелазни период за њихову примјену. Оно што су најчешће примједбе на ове Стандарде су високи критерији за број становника, књижни фонд, број уписаних корисника, што није лако примјенљиво на садашњи ниво развоја
библиотекарства у Републиоци Српској. По питању професионализације библиотечке струке, немамо довољно чврсту подршку ни у овим
стандардима. Закони о библиотечкој дјелатности, на простору Босне
и Херцеговине, требали би бити тако уређени да представљају чврсту
основу за доношење осталих подзаконских аката, норматива и смјерница које ће обезбиједити развој савременог библиотекарство. Свакако
да то мора бити подржано од владајућих структура и да ова дјелатност
мора бити изван различитих идеологија, приступачна свима са циљем
презентације и очувања културног насљеђа и личног индентитета.
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Abstract
Recently there was a public discussion about public libraries standards
in Republic Srpska. Standards are made for the purposes of determining objective and practical measures to secure quality of library departments and services. Attempts to legally regulate areas of librarianship, in the past two decades, gave modest results; therefore it is only
now that standards for public libraries are made. In the era of transition, librarianship with its authority did not impose itself enough to
the broader society and attract enough attention to its significance and
vision of future development. In this paper, we will try to show current situation in librarianship in Republic Srpska, importance of implementing standards for securing quality of work in libraries, as well as
their appropriateness for development of contemporary librarianship.
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Uloga standarda u promicanju
kvalitete knjižničnih usluga u
hrvatskom obrazovnom sustavu

Sažetak
U radu se analiziraju Standardi školskih i visokoškolskih knjižnica u
Republici Hrvatskoj u odnosu na usluge za korisnike i stvarne potrebe korisnika. Logično je analizirati standarde upravo ovih dviju vrsta
knjižnica zbog nužne sličnosti u osnovnoj orijentaciji prema učenju,
sličnim funkcijama i djelatnostima, izgradnji fonda, prostornim specifičnostima i razvojno orijentiranom opremanju knjižnica. Komentira
se i pravni okvir oba standarda.
Svrha rada je ustanoviti slijede li Standardi upravo ove logične zajedničke preduvjete te kroz analizu odgovoriti na eventualno pitanje zašto
tome nije tako.
Metodologija: U radu se autorice služe komparativnom analizom te
dostupnim statističkim podatcima.
Rezultati: Na osnovi analize teksta obaju trenutno važećih Standarda,
usporedbe u smislu očekivane sličnosti, ali i nužne sveobuhvatnosti
Standarda, pokazat će se koliko su oni aktualni, samim time i kvalitetni
i koliko mogu poslužiti svojoj osnovnoj svrsi, a to su jasno naznačene
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odrednice njihova funkcioniranja. Predlažu se i eventualna poboljšanja
u pravnoj formi tekstova pojedinoga standarda.
Ključne riječi: Standardi za školske knjižnice; Standardi za visokoškolske knjižnice; pravna forma knjižničnih standarda

Uvod
Učenje i poučavanje, na različite načine, u različitim okolnostima, vođeno
od različitih poučavatelja traje za sve ljude cijeli život, što jasno govori
o cjeloživotnim učenicima u cjeloživotnom obrazovnom okruženju. Ono
se ne događa uvijek svjesno i vezano uz pozitivan kontekst, dapače, često
se uči neorganizirano, nepovezano, nesvjesno, a i sve češće iz negativnog
konteksta.
Znanstvena zajednica je uredila vrijeme, mjesto, profil osobe poučavatelja, izvore informacija i znanja i metode i strategije po kojima valja učiti.
To je formalni dio poučavanja, koji traje za vrijeme školske dobi, a vezan
je uz školu i fakultet te daljnje poslijediplomsko obrazovanje. Neformalni
dio poučavanja i učenja, nužno potreban za usavršavanje u određenoj struci, također mora biti organiziran i u tom kontekstu je u procesu sličan ili
čak i isti kao i formalno poučavanje.
Najvažnija i najčvršća poveznica svih uređenih procesa učenja su izvori
informacija i znanja, prema kojima se učenje planira i ostvaruje. Svo to,
najčešće i najduže učeće vrijeme, još uvijek prati odgojno-obrazovni rad,
koji neposredno ili posredno vode učitelji i nastavnici. Znano je da kvalitetno učenje mora biti praćeno i širokom odgojnom komponentom, kako
bi se u konačnici postigla i kvalitetna znanja. Neposredni nastavni rad u
školama i na fakultetima jedan je dio procesa učenja, a drugi je uvijek bio,
a u današnje vrijeme i sve više jest, okrenut samostalnom istraživanju informacija, učenju i usvajanju znanja kroz raspoložive izvore.
Poveznica ovih ključnih čimbenika procesa učenja su ustanove koje po
svojoj vrsti, odnosno namjenski izgrađenim fondovima i pripadajuće razvijenim djelatnostima, prate korisnike učenike i studente, a to su školske
i visokoškolske knjižnice. Jednaka je, dakle, svrha ovih knjižnica, osnovne zamisli o funkcijama su slične, pa je za očekivati da su i predviđene
djelatnosti slične.
Potrebe učeće populacije korisnika navedenih knjižnica usmjerene su u
najranijoj školskoj dobi i posve su formirane na fakultetskoj razini, čineći
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vertikalu sličnog informacijskog ponašanja. Podudarnosti školskih i visokoškolskih knjižnica samim time navode i na hipotezu da su slični ili bi
bar trebali biti i Standardi po kojima se ove knjižnice izgrađuju, opremaju,
razvijaju, funkcioniraju i vrednuju.
1. Obrazovna politika u Republici Hrvatskoj
Među hrvatskim dokumentima koji potiču promjene u odgoju i obrazovanju na prvom je mjestu Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.
– 2010.1, strateški i temeljni dokument Ministarstva znanosti, obrazovanja
i športa koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske 9. lipnja 2005. godine.
Dokument se „temelji na sveobuhvatnom promišljanju sustava odgoja i
obrazovanja, a cilj mu je usmjeravanje cjelokupne politike na unaprjeđivanju odgoja i obrazovanja kao sustava koji povezuje zakonske, kadrovske,
materijalne, znanstvene i stručne pretpostavke. Polazište je u utvrđivanju
sadržaja i djelatnosti koji trebaju pridonijeti razvoju kvalitetnijeg, dostupnijeg, prilagodljivijeg i učinkovitijeg sustava obrazovanja radi stvaranja
intelektualnoga i radnog ljudskog kapitala kao ključnog bogatstva hrvatske države.“
Iz posebnih prioritetnih područja izdvajaju se ona koja su važna za područje školskog i visokoškolskog knjižničarstva:
• Poboljšanje uvjeta rada u školama/fakultetima i njihove opremljenosti,
• Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije,
• Poboljšanje poučavanja i učenja,
• Razvijanje navike cjeloživotnog učenja sukladno potrebama,
Strateški dokument od kojeg se pošlo u promjene je „Deklaracija o znanju – Hrvatska temeljena na znanju i primjeni znanja“ Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
(2004). Pedeset pet preporuka za povećanje konkurentnosti Hrvatske – „Obrazovanje za
rast i razvoj“ Nacionalnog vijeća za konkurentnost (2004) je drugi hrvatski dokument važan za promjene. Od europskih dokumenata treba spomenuti načela i ciljeve Lisabonske
deklaracije „Obrazovanje i strateško usavršavanje do 2010. godine (2000), koja poziva
zemlje članice na osuvremenjivanje obrazovnih sustava kako bi Europska unija postala
najkonkurentnija i najdinamičnija ekonomija utemeljena na znanju. Plan se razvoja poziva i na Kopenhagensku deklaraciju (2002) europskih ministara ovlaštenih za strukovno
obrazovanje i Bolonjsku deklaraciju, koja se odnosi na uspostavu europskog prostora
visokog obrazovanja do 2010. godine i od ključne je važnosti za promicanje teritorijalne
i profesionalne mobilnosti građana i njihovoga zapošljavanja. Republika Hrvatska je potpisala Bolonjsku deklaraciju 2001. godine.
1
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• Razvijanje navike cjeloživotnog učenja sukladno potrebama tržišta
rada.
Zato su pristup znanju i multikulturalnom bogatstvu svijeta, baš kao i cjeloživotno učenje i pismenost, postali glavnom zadaćom hrvatskoga informacijskog društva i društva znanja. U tom se kontekstu, kao ključni čimbenici obrazovne politike, ističu:
• Kvaliteta obrazovanja
(Očituje se u obrazovnim i odgojnim postignućima učenika i studenata,
odnosno odraslih polaznika odgojno-obrazovnog procesa),
• Jednakost i socijalna pravda u obrazovanju
(Ključni element obrazovne politike. Ujednačavanje mogućnosti pristupu obrazovanju – „Jednako kvalitetno obrazovanje za sve“),
• Ekonomska djelotvornost sustava
(Novčani resursi ograničeni, zato se traže učinkovite mjere koje će jamčiti što veći i brži povrat sredstava, uloženih u obrazovanje).
Kao što se vidi, postavljeni prioriteti obrazovne politike u Hrvatskoj u suglasju su s glavnim prioritetima obrazovnih politika u europskim zemljama. U tom kontekstu, utvrđivanje standarda koji omogućuju ostvarivanje
navedenih prioriteta, predstavlja nužan uvjet da se ti ciljevi postignu.
2. Svrha i određenje Standarda
Standardi su podzakonski propisi koji donose pravila, smjernice i karakteristike za određenu djelatnost ili njezine rezultate. Namijenjeni su za zajedničku upotrebu i kao takvi su usmjereni prema postizanju optimalnog
stupnja uređenosti u nekom području.
Knjižnični standardi2 u odgojno-obrazovnom sustavu u Republici Hrvatskoj su:
• Standard za školske knjižnice3,

Slijede zakonske odredbe u području knjižnične djelatnosti, govore o propisima
vezanim za stručno uređenje knjižnica, od prostora, knjižnične građe, opreme do knjižničnog osoblja.
3
Standard za školske knjižnice promovirao je ministar prosvjete i športa 15. ožujka
2000. godine, na prijedlog Hrvatskoga knjižničnog vijeća.
2
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• Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja4,
• Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja,
• Standardi za visokoškolske knjižnice5.
2.1. Standard za školske knjižnice
Praksa, razvijene djelatnosti školske knjižnice i njene potrebe ishodile su
Standarde za školske knjižnice u Republici Hrvatskoj. Već u Članku 1.
izrijekom se kaže: „Ovim Standardom određuju se minimalni uvjeti glede knjižnične građe, knjižničnog osoblja, prostora i opreme za obavljanje
djelatnosti školskih knjižnica u osnovnim i srednjim školama u Republici
Hrvatskoj te se utvrđuju objektivni i primjenjivi stručni kriteriji i mjerila
za promicanje kvalitetne knjižnične djelatnosti.“
Ovaj je Standard optimalan okvir stručnih, tehničkih i drugih materijalnih
uvjeta koje bi morala postići svaka školska knjižnica u osnovnoj i srednjoj
školi u primjerenom razdoblju i sukladno mogućnostima i sredstvima koja
će se moći izdvojiti za knjižnice.
2.2. Pedagoški standardi i ostvarivanje obrazovnih prioriteta
U navedenim Pedagoškim standardima, kojima se žele osigurati jednakopravni i istovjetni uvjeti učenja i poučavanja u hrvatskoj školi, posebno se
ističe koncepcija cjeloživotnoga učenja. Svrha je optimalan način razvoja
ljudskoga kapitala i cjeloživotna edukacija stanovništva jer se ona sastoji u usklađenom odnosu svih oblika obrazovanja, na temeljima urođenih
dispozicija, obiteljskih uvjeta i djelovanjem drugih čimbenika u okruženju
određene zajednice.
Standardima se „utvrđuju minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski
uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni
razvoj osnovnoga školstva na čitavom području Republike Hrvatske“, kao
Državne pedagoške standarde osnovnoga i srednjega školstva donio je Hrvatski
sabor na sjednici 16. svibnja 2008. godine, a objavljeni su u Narodnim novinama broj 63.
od 2. lipnja 2008. godine.
5
Standardi za visokoškolske knjižnice su usvojeni na sjednici Savjeta za biblioteke
Hrvatske 21. lipnja 1999. godine.
4
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i „jedinstveni uvjeti za kvalitetan odgojno-obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka u srednjoškolskim ustanovama.“
Osnovni pokazatelji su:
• Mjerila za broj radnika u školi,
• Mjerila za stručno usavršavanje, napredovanje i licenciranje učitelja,
nastavnika stručnih suradnika i ravnatelja te osposobljavanje i usavrša
vanje ostalih radnika,
• Mjerila za prostor i opremu,
• Mjerila za financijske uvjete rada.
Temeljem istaknutih prioriteta može se reći da su, upravo Pedagoški standardi, nužan i preduvjet i uvjet za postignuća svih odgojnih i obrazovnih
ciljeva u školama i njihovim knjižnicama.
2.3. Standardi za visokoškolske knjižnice
Osnovna svrha Standarda za visokoškolske knjižnice, je „utvrđivanje
objektivnih i primjenjivih stručnih kriterija i mjerila za osiguranje kva
litetnih knjižničnih službi i usluga kao podloge za neometano obavljanje
znanstvene i nastavne djelatnosti na sveučilištima u Republici Hrvatskoj“.
Posebno se ističe da su visokoškolske knjižnice „nezaobilazan čimbenik
suvremeno postavljenih i organiziranih obrazovnih i znanstvenih sustava,
pa je stoga prijeko potrebno da u svoju organizaciju kontinuirano ugrađuju
suvremena dostignuća knjižnične djelatnosti i znanosti.“
No, nigdje se u tekstu, kao u prethodno navedenim Standardima, ne kaže
jasno da se radi o određivanju minimalnih uvjeta glede građe, osoblja,
prostora i opreme, što je, zapravo, nužna i temeljna zadaća Standarda, u
smislu određivanja preduvjeta za promicanje i razvijanje djelatnosti.
3. Definicija knjižnice u Standardima
U Članku 2. Standarda školska se knjižnica definira kao: „organizirana
zbirka knjižne i neknjižne građe koja kroz djelatnost knjižničnog osoblja
nabavlja, obrađuje, čuva i daje na upotrebu građu radi zadovoljavanja
obrazovnih, kulturnih, informacijskih i stručnih potreba korisnika i permanentnog obrazovanja.“
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Školska je knjižnica, prema navedenim Pedagoškim standardima, dru
štveni prostor, koji je:
• Sastavni dio odgojno-obrazovnog sustava,
• Izravno uključen u nastavne i izvannastavne aktivnosti,
• Na raspolaganju učenicima, nastavnom osoblju i drugim korisnicima,
• Prostor prilagodljiv promjenama u školskome obrazovnom programu i
novim tehnologijama.
Kao polazišta se navode:
• Veličina prostora, koja ovisi o broju učenika, odnosno o broju razrednih
odjela,
• Dimenzioniranje prema svjetskim prostornim standardima – u čitaonici
istovremeni boravak 5% učenika škole,
• Radni prostor po jednom korisniku 2 m²,
• Školska knjižnica ne smije biti manja od 60m2
Kolika je važnost prostornih uvjeta za kvalitetno funkcioniranje knjižnice
u školi, najbolje potvrđuje detaljno navođenje potrebnih prostora i njihova
veličina (koje oba navedena Pedagoška standarda identično definiraju):
„Knjižnica se sastoji od prostora za rad knjižničara u radu s korisnicima
i obradi građe veličine do 15 m², prostora za smještaj knjižnične građe u
slobodnom pristupu koji se izračunava kao 5,5 m² na 1000 knjiga, računajući 15 knjiga po korisniku, računalnih mjesta za individualni rad korisnika, računajući za 3–5 mjesta = 15 m², prostor za smještaj učiteljskog
fonda od najmanje 5 m², čitaonički prostor za individualni i skupni rad,
izložbeni prostor i spremište za knjižničnu građu. U sklopu knjižnice, u
školi optimalne veličine, multimedijska se učionica dimenzionira za 20
korisnika x 3 m = 60 m2. U sklopu knjižnice nalazi se i kabinet knjižničara
od najmanje 15 m2.“
U visokom školstvu propisani Standardi (1. Poglavlje – definicije i organizacija) knjižnice opisuju kao „institucije koje prikupljaju, obrađuju, pohranjuju i daju na korištenje dokumente i informacije znanstvenog, obrazovnog i opće kulturnog karaktera.“ Kao takve one su „sastavni dio znanstveno nastavne i istraživačke infrastrukture, jer svojim fondovima, službama
i uslugama doprinose razvoju znanosti i pomažu unapređivanju odgojnoobrazovnog i znanstveno-istraživačkog rada na sveučilištu. Visokoškolske
knjižnice predstavljaju komunikacijska središta preko kojih se posreduju
znanstvene i stručne publikacije i informacije nastale kao rezultat:
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Znanstveno-istraživačkih procesa na matičnom sveučilištu,
Stručne obradbe vlastitih fondova,
Stručne obradbe fondova relevantnih knjižnica u zemlji i inozemstvu,
Stručnog rada u raznim informacijsko referalnim jedinicama i službama
obradbe znanstvenih informacija.“

U definiranju toga što školska, odnosno visokoškolska knjižnica jest, što
se naglašava u analiziranim Standardima, vidljivo je da su određenja po
prilici istoznačna i prepoznatljiva prema onome kako knjižnice doista i
funkcioniraju u praksi.
4. Zadaće knjižnice u Standardima
U Standardu za školske knjižnice (Članak 3.) određuju se striktno zadaće
školske knjižnice:
• Promicanje i unapređivanje svih oblika odgojno-obrazovnog procesa,
• Stvaranje uvjeta za učenje,
• Mogućnost prilagodbe prema različitim oblicima učenja i očekivanjima
sudionika u procesu učenja,
• Pomoć učenicima u učenju, poticanje istraživačkog duha i osobnog
prosuđivanja,
• Poticanje odgoja za demokraciju,
• Razvijanje svijesti o vrijednostima nacionalne kulture, posebno jezika,
umjetnosti i znanosti te vrijednosti multikulturalnosti,
• Stvaranje uvjeta za interdisciplinarni pristup nastavi,
• Poticanje duhovnog ozračja škole.
Državni pedagoški standardi osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava
odgoja i obrazovanja nemaju detaljne opise zadaća školskih knjižnica, osim
već navedenih prostornih uvjeta za kvalitetan odgojno-obrazovni rad.
Za razliku od školskih knjižnica, u Standardima za visokoškolske knjižnice zapravo se i ne govori u smislu standardiziranja nečega. U odjeljku
„Obvezni zadatci fakultetske“, a potom i „Sveučilišne knjižnice“ nabrajaju se poslovi, odnosno svakodnevne djelatnosti koje u knjižnici valja
obaviti. U tome dijelu Standard je nepotrebno opširan i nije pisan u jasnim
odrednicama, koje bi se mogle slijediti pri organizaciji rada knjižnice, što
i ne čudi, obzirom na „starost“ Standarda. Vrijedno spomena je područje
službi i usluga u 2. Poglavlju u kojem se ističe da „svaka visokoškolska
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knjižnica organizira službe i usluge u skladu s dostignutim stupnjem teorijskih spoznaja na području sveučilišnog knjižničarstva i mreža te zahtjeva i predvidivih potreba svojih neposrednih korisnika.“
Za očekivati je da je dvadeset jednogodišnji „staž“ u povijesnom i razvojnom kontekstu u cijelosti promijenio ključne sastavnice još uvijek važećeg
Standarda, što će, sigurno, uskoro pokazati struktura novog, revidiranog
Standarda za visokoškolske knjižnice.
5. Knjižnično osoblje u Standardima
Standard za školske knjižnice u Članku 17. detaljno određuje stručne poslove
koje obavlja stručni suradnik – školski knjižničar. Prema važećim zakonskim
propisima. „On ostvaruje program rada u suradnji s učiteljima, nastavnicima,
ostalim stručnim suradnicima, ravnateljem, roditeljima i ustanovama koje se
bave obrazovanjem i odgojem djece i mladeži. Provodi i program poučavanja učenika za samostalni rad na izvorima informacija i znanja u knjižnici i
omogućuje korisnicima najveću moguću upotrebljivost fonda.“
U Pedagoškom osnovnoškolskom standardu u Pojmovniku (Članak 2.) tumače se pojedini pojmovi, a u kontekstu ovoga rada važan je „Stručni suradnik – stručno osposobljena osoba za pomoć u nastavnome i školskome radu,
obavlja poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te
pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu“. Ovo je zajednički opis stručnih
suradnika i ne ulazi se u pojedine zadaće prema stručnim kvalifikacijama.
Državni pedagoški standard srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Članku 11. govori koji su stručni suradnici u srednjoj školi: „pedagog, psiholog,
knjižničar i stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila.“ Zanimljivo je
da se nigdje ne navodi da jedan od suradnika mora biti knjižničar. To potvrđuju navedeni podatci u istom Članku Standarda:
„Škola do 180 učenika zapošljava 2 stručna suradnika od kojih jedan mora
biti pedagog. Škola s više od 180, a manje od 500 učenika zapošljava 3
stručna suradnika sukladno vrstama i opsegu programa koje izvodi. Škola
s više od 500 učenika zapošljava 4 stručna suradnika po istom kriteriju
odabira profila stručnog suradnika.“
U Standardu za visokoškolske knjižnice, (5. Poglavlje – Knjižnično osoblje), govori se da „o broju i stručnoj spremi knjižničnih radnika zaposlenih u visokoškolskim knjižnicama odlučuju mnogi činioci: od veličine i
namjene knjižničnih fondova do broja korisnika i prirode zahtjeva.“
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Standard govori o bibliotekarima, koji izvršavaju „temeljne stručne i znanstvene zadatke“ što podrazumijeva i „odgovarajuće akademsko i stručno knjižnično
obrazovanje.“ Ostali zaposlenici „knjižničari i viši knjižničari imaju odgovarajuće srednjoškolsko ili više obrazovanje i položen stručni ispit iz knjižničarstva,
a obavljaju stručne poslove nižeg stupnja složenosti i odgovornosti.“
Iz predstavljanja i opisa knjižničnih djelatnika i njihovih zadaća vidljivi su
različiti pristupi, koji su, dijelom, takvi zbog velike razlike u godinama nastanka pojedinih Standarda. To znači da je sada pravo vrijeme za jednake
potrebe korisnika i jednake usluge školskih i visokoškolskih knjižnica jer
se želi postići visoka kvaliteta odgojno-obrazovnog sustava, a samim time
i ostvariti željene ishode učenja učenika i studenata.
6. Zaključak
U kontekstu potreba globalne zajednice i zahtjeva informacijskoga doba
knjižnice se smatraju „javnim mjestima“ za komunikaciju i slobodan protok znanja i kulture, a sve zahtjevniji korisnici razlog su osmišljavanja novih programskih i marketinških ideja koje su protuteža selektivnoj ponudi
masovnih medija i obrazovnog sustava. Važnost odgoja i obrazovanja za
nacionalni razvoj svake zemlje se povećava, pa je zbog toga 21. stoljeće
proglašeno „stoljećem znanja“.
Postojeći Standardi u hrvatskom obrazovnom sustavu, koji su analizirani i
komentirani komparativnim pristupom pojedinih poglavlja i pripadajućih
članaka, temeljni su u promicanju kvalitetnih knjižničnih usluga u školskim i visokoškolskim knjižnicama. Bez kvalitetne zakonske regulative ne
može se govoriti o promicanju knjižničarstva općenito, kao ni o kvaliteti
rada u navedenim knjižnicama.
Primjer provjere promicanja kvalitetnih knjižničnih usluga, koji bi trebale
slijediti i visokoškolske knjižnice, govori o praćenju i vrednovanju poslova u IFLA-inim i UNESCO-ovim Smjernicama za školske knjižnice
(2005.). Kvalitativni pokazatelji se očituju kroz proces ispunjavanja zadaća školske knjižnice, koje uprava škole mora neprestano pratiti i procjenjivati razinu usluga, kako bi osigurala da se primijenjenim strategijama
postižu u njima postavljeni ciljevi.
Iz tih se razloga u određenim vremenskim razdobljima trebaju provoditi statističke analize, a godišnja procjena bi trebala obuhvatiti glavna područja plana i programa rada, kako bi se utvrdilo:
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• „Ostvaruju li knjižnice zadane ciljeve i zadaće nastavnoga programa i
škole?
• Zadovoljavaju li potrebe školske zajednice?
• Mogu li zadovoljiti promjenjive potrebe svojih korisnika?
• Jesu li odgovarajuće financirane?
• Jesu li isplative?“
Ovo su valjani i poticajni pokazatelji za što hitniju reviziju Standarda za školske i visokoškolske knjižnice u Republici Hrvatskoj jer su se u proteklih dvadesetak godina dogodile korjenite promjene u školskom i visokoškolskom
knjižničarstvu, koje su i omogućile promicanje kvalitete knjižničnih usluga
u hrvatskom obrazovnom sustavu. Ova razmatranja navode na zaključak o
potrebi u svemu sličnih (ako ne i istih) Standarda za obje vrste knjižnica.
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ROLE OF THE STANDARDS IN PROMOTING QUALITATIVE
LIBRARY SERVICES IN THE CROATIAN EDUCATION SYSTEM
Abstract
The paper analyzes the Standards for school libraries and libraries in
higher education in the Republic of Croatia in relation to services for
users and real needs of users. It is logical to analyze the standards of
precisely these two types of libraries because of necessary similarities in the basic orientation toward learning, similar functions and activities, collection development, physical characteristics and development-oriented equipping of the libraries. It is also commented on the
legal framework of both standards.
Purpose of this paper is to find out if the Standards follow this very
logical and common preconditions and to answer the question of why
this is not so by using the analysis.
Methodology: In this paper the authors use a comparative analysis
and available statistical data.
Results: Based on the analysis of both Standards, comparisons in terms
of expected similarities, but also the necessary comprehensiveness of
the Standards will show how much they are current and consequently
qualitative, so they can serve its primary purpose. These are clearly indicated determinants of their function. The authors suggest some possible improvements in the legal form of the texts of each standard.
Key words: Standards for school libraries; Standards for libraries in
higher education; legal form of the library standards.
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Стандарди за школске библиотеке као
подршка образовном систему Србије

Сажетак
Основна функција савремене школске библиотеке састоји
се у унапређивању свих облика и подручја образовно-васпитног
процеса. Усвојени стандарди образовања и васпитања у Србији
подразумевају опште и посебне стандарде знања, вештина и
вредносних ставова ученика и одраслих.
Од школског библиотекара се очекује да познаје и разуме опште принципе и циљеве система образовања и васпитања прописане домаћим правним актима, стратешким документима, као и
међународним конвенцијама и декларацијама из области образовања.
У раду се скреће пажња на значај доношења стандарда за рад
школских библиотека и даје њихов оквирни модел за разматрање
– заснован на нацрту који је израдила Комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије током 2008.
године. Од школског библиотекара је важно очекивати да познаје
и разуме и библиотечко–информациону делатност прописану Законом и осталим актима и препорукама, као и да познаје и разуме
стандард за професију библиотекара – и у складу са њим реализује свој професионални рад у школи.
Доношење и поштовање савремених стандарда за школске
библиотеке представља важну претпоставку за компетентну и
континуирану подршку образовном систему Србије.
Кључне речи: стандарди за школске библиотеке, стандарди
образовања и васпитања, школска библиотека.
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1. Увод
Основна функција савремене школске библиотеке одређена је с
аспекта унапређивања свих облика и подручја образовно-васпитног
процеса у Србији. Овакво одређење нове улоге школске библиотеке
утемељено је још Законом о основама система образовања и васпитања
РС из 2003.1, док се новим Законом из 2009, као и изменама и допунама
из 2011.2, инсистира на поседовању како „општих компетенција“ за
живот у савременом друштву и развијању нових знања и вештина
за 21. век, тако и „стручних компетенција“ у складу са стандардима
занимања, захтевима тржишне економије, науке, технологије.
Законом из 2009. године је по први пут системски утврђена обавеза професионалног развоја и сталног стручног усавршавања наставника, директора, секретара као и стручних сарадника3 основних
и средњих школа у Србији. На овај начин, обавеза континуираног образовања и стручног усавршавања је успостављена системски и институционално чиме се обезбеђује елементарна претпоставка његовог
успешног остваривања. Доношење овог Закона је свакако од изузетног
значаја за успостављање и изградњу савременог, демократског и ефикасног образовног система у Србији, у коме школски библиотекар има
важно место и значајну улогу.
После доношења Закона који регулише ову обавезу, Министарство просвете Републике Србије је донело већину подзаконских
аката у циљу ефикасног спровођења Закона, као што је Правилник о
сталном стручном усавршавању и стицању звања, на пример. Национални просветни савет је радио на припреми нацрта Стандарда
знања, вештина и вредносних ставова (компетенција) за наставнике,
стандарде за одређене наставне предмете као и друга потребна документа, док је Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ)
2008. године добио задатак од Министарства просвете да припреми
нацрт стандарда за рад школских библиотека.
„Закон о основама система образовања и васпитања РС“. Службени гласник
РС, бр. 63 (2003). Измене Закона су објављене у Службеном гласнику бр. 58/2004,
62/2004, 101/2005).
2
„Закон о основама система образовања и васпитања РС“. Службени гласник
РС, бр. 65 (2009). Измене Закона су објављене у Службеном гласнику бр.52/2011.
3
Термин „стручни сарадник“ представља „обједињени назив“, између осталих,
за психолога, педагога, здравственог радника, социјалног радника ...као и школског
библиотекара.
1
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Комисија ЗУОВ је крајем 2008. године израдила нацрт ових Стандарда4, а у његовој изради су учествовали, поред стручњака Завода,
и стручњаци из области библиотекарства (представници Катедре за
библиотекарство Филолошког факултета у Београду, Библиотекарског друштва Србије, Друштва школских библиотекара, као и Народне библиотеке Србије). Нацрт је потом, према утврђеној законској
процедури, требало да усвоји Национални просветни савет (НПС),5 а
тако утврђен текст би постао предмет јавне расправе. Узимајући у обзир примедбе и сугестије из јавне расправе, био би утврђен коначни
текст стандарда које доноси Министар просвете и науке Републике
Србије. Оваква процедура обезбеђује предуслове за системску и једнообразну примену стандарда и њихово поштовање у свим школским
библиотекама основних и средњих школа Србије.
Иако ни после три године овај документ није усвојен, а разлози
за одлагање његовог усвајања нису познати библиотечкој јавности,
доношење стандарда за школске библиотеке сматрамо извесним, будући да је нужно дефинисати питања минималних услова за обављање
библиотечке делатности у основним и средњим школама у Србији.
И мада нам за сада није познато да ли је поменути нацрт и даље
актуелан или ће се овом важном послу приступити изнова, у овом раду
су представљени општи оквири стандарда за рад школских библиотека који је припремила Комисија ЗУОВ6. Уколико буде израђен потпуно
нови текст, уверени смо да он не може одступити од универзалних и
есенцијалних смерница, које препоручује IFLA/UNESCO Манифест за
школске библиотеке, а на чијим основним начелима је, такође, утемељен
текст нацрта стандарда из 2008. године. Полазећи од основне премисе
Манифеста да је школски библиотекар „део образовно–васпитног процеса школе, задатак школске библиотеке се састоји у „пружању информација и сазнања која су неопходна за успешно учествовање у савременом друштву заснованом на информацијама и знању7“.
„Нацрт стандарда за рад школских библиотека“, Завод за унапређивање образовања и васпитања РС, текст нацрта од децембра 2008. Необјављен.
5
Национални просветни савет утврђује правце развоја и унапређивање квалитета образовања у држави.
6
Аутор овог рада је био члан Комисије која је израдила Нацрт стандарда за
школске библиотеке.
7
IFLA / UNESCO Манифест за школске библиотеке. http://www.ifla.org/en/
publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999 (преузето 2.11.2010).
4
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2. Општи исходи и стандарди образовања и васпитања
У општим одредбама, одељку 5. чл. 5. „Закона о основама система образовања и васпитања“, Општи исходи и стандарди образовања и васпитања представљају „резултат целокупног процеса образовања и васпитања којим се oбезбеђује да деца, ученици и одрасли
стекну знања, вештине и вредносне ставове кojи ће допринети њиховом развоју и успеху, развоју и успеху њихових породица, заједнице
и друштва у целини.“8 Стога Закон у десет тачака таксативно наводи
шта систем образовања у Србији мора да обезбеди како би ученици
и одрасли могли да постигну опште исходе, односно да буду оспособљени да:
1. усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено
знање;
2. науче како да уче и да користе свој ум;
3. идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи
критичко и креативно мишљење;
4. раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и заједнице;
5. одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима;
6. прикупљају, анализирају, организују и критички процењују
информације;
7. ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним,
визуелним и симболичким средствима;
8. ефикасно и критички користе науку и технологију, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и животној средини;
9. схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разумеју да нису изоловани;
10. покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и имају предузетнички приступ и јасну оријентацију ка
остварењу циљева и постизању успеха.
У истом члану у пет тачака Закон даље одређује шта обухватају
стандарди образовања и васпитања:
Члан 5. „Закона о основама система образовања и васпитања“. Службени
гласник РС, бр.52 (2011).
8
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1. опште и посебне стандарде знања, вештина и вредносних ставова ученика и одраслих;
2. стандарде знања, вештина и вредносних ставова за професију
наставника и васпитача и њиховог професионалног развоја;
3. стандарде компетенција директора, просветног инспектора и
просветног саветника;
4. стандарде квалитета уџбеника и наставних средстава;
5. стандарде квалитета рада установе.
Закон даље наводи да су стандарди постигнућа „скуп исхода образовања и васпитања који се односе на сваки ниво, циклус, врсту
образовања, образовни профил, разред, предмет, односно модул...“,
а да се утврђују „на основу општих исхода образовања и васпитања
по нивоима, циклусима и врстама образовања и васпитања, односно
образовним профилима“ (чл. 5).
Као што можемо приметити, у стандарде образовања и васпитања не спадају и стандарди знања, вештина и вредносних ставова
за професију школског библиотекара, иако му је Закон наменио
одговорну улогу у процесу унапређивања свих облика и подручја
образовно-васпитног система. С друге стране, школски библиотекар
је у обавези да познаје и разуме опште принципе и циљеве система
образовања и васпитања прописане домаћим правним актима, стратешким документима, као и међународним конвенцијама и декларацијама из области образовања.
Познавање и разумевање Закона о библиотечко–информационој
делатности и других закона „о књизи и библиотекама“, подзаконских
аката, упутстава, смерница, стандарда у библиотекарству представља
conditio sine qua non за одговоран и стручан рад школског библиотекара. Ова знања и разумевања су такође значајна за обликовање профила савременог школског библиотекара као образованог, стручног,
професионално одговорног, информационо писменог, вештог, креативног стручњака чији су корисници претежно најосетљивија популација – деца и млади од 6 до 18 година.
Доношење и поштовање савремених стандарда за рад школских
библиотека представља такође кључну претпоставку за компетентну
и континуирану подршку образовном систему Србије.
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3. Стандарди за рад школских библиотека
3.1. Основ, функција, циљ и задаци школске библиотеке
Правни основ за утврђивање стандарда за рад школских библиотека представља позитивно законодавство у области образовања и
васпитања и у области библиотечко-информационе делатности. Овде
имамо на уму најновије законе који уређују области основа образовања и библиотечко информационе делатности.9
Важно је такође имати у виду и IFLA/UNESCO Манифест и
Смернице за развој школских библиотека, као општеприхваћених
међународних препорука у библиотечко-информационој делатности. У успостављању стандарда за рад школских библиотека важно је
поћи и од досадашњих остварених резултата, као и од захтева праксе у библиотечко–информационој делатности уопште. И стандарди
за рад осталих типова библиотека, нарочито јавних, које је Библиотекарско друштво Србије донело 2009. године, могу послужити као
основ за успостављање стандарда за рад школских библиотека, чиме
би био дат допринос креирању такозваног универзалног стандардизованог библиотечко– информационог система Србије.
Функција школске библиотеке се може одредити као унапређивање свих облика и подручја образовно-васпитног процеса, док је
циљ остваривање образовно-васпитног процеса, библиотечко-информационе и културно-јавне делатности.
Задаци школске библиотеке би могли бити постављени као:
• остваривање наставног плана и програма,
• пружање информација и стицање знања, умећа и вештина,
• омогућавање ученицима да овладају вештинама налажења и
критичког процењивања информација и самосталног и перманентног учења током читавог живота,
• развијање и неговање навике читања, као и коришћења библиотеке током читавог живота.

Нови „Закон о библиотечко–информационој делатности“ и „Измене и допуне
Закона о основама система образовања и васпитања“ донети су јула 2011. године.
9
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3.2. Делатност школске библиотеке
Школска библиотека има једну од најкомплекснијих улога у односу на све остале типове библиотека. Поједина подзаконска акта
из области образовања (нарочито Правилник о сталном стручном
усавршавању запослених) делатност школске библиотеке деле на три
кључне делатности: образовно–васпитну; библиотечко–информациону и културно–јавну делатност.
И мада је задатак сваке школске библиотеке велики број активности које се не могу увек експлицитно одређивати као остваривање
неке од наведених делатности (често се једном активношћу реализују
све три делатности истовремено), имајући у виду ову поделу следи
оквирни преглед све три врсте делатности:
Образовно-васпитна делатност школске библиотеке доприноси
остваривању циљева и задатака образовања како је Закон дефинише.
Стога би образовно-васпитни рад са ученицима морао да обухвати:
упознавање ученика са радом школске библиотеке, њеним фондом
и могућностима његовог коришћења; омогућавање једноставног и
слободног приступа библиотечком фонду и изворима информација;
систематско обучавање корисника за самостално коришћење библиотечке грађе и информационог апарата библиотеке; развијање читалачких навика ученика; припремање и реализовање посебних програма намењених појединим групама ученика; оспособљавање ученика
за правилно руковање библиотечком грађом (чување и заштита); развијање навике посећивања библиотеке и изграђивање критичког односа према различитим изворима знања; укључивање у организацију
и реализовање часова у библиотеци и слично.
Сарадња са наставницима, другим стручним сарадницима и запосленима у школи, као и са родитељима обухвата учествовање библиотекара у припремању годишњег и развојног плана школе; планирање библиотечког развоја и набавке библиотечке грађе потребне за
реализацију наставе; сарадња с наставницима у коришћењу ресурса
библиотеке, као и у примени различитих метода у настави и у истраживачком раду; сарадња са другим стручним сарадницима и директором школе (набавка библиотечке грађе, коришћење, организација рада
школске библиотеке); остваривање сарадње са родитељима и друго.
Библиотечко-информациона делатност школске библиотеке одвија се у складу са важећим прописима из библиотечко-информационе
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делатности и она обухвата нарочито: (систематско и одговорно) планирање и набавку библиотечке грађе; физичку обраду и инвентарисање;
каталогизацију и класификацију; коришћење библиотечке грађе; пружање инфромација релевантних за наставу и коришћење фонда; спровођење поступка ревизије и отписа библиотечке грађе; вођење библиотечке статистике и све остале активности предвиђене Законом, подзаконским актима, стандардима, смерницама и препорукама.
Културно–јавну делатност школска библиотека остварује кроз
сарадњу са образовно-васпитним установама, установама културе,
стручним друштвима, удружењима и другим организацијама и институцијама. Она такође учествује у организацији и промоцији садржаја
из области културе, као што су: трибине, такмичења, промоције књига, изложбе, квизови и слично у циљу промоције и подизања свести
код ученика о значају књиге, читања и библиотеке.
3.3. Библиотечки фонд
Библиотечки фонд омогућава да школска библиотека одговори свом
основном задатку: да буде подршка целокупном наставном процесу. Успешан рад школске библиотеке зависи од брижљивог и планског формирања библиотечког фонда усклађеног са наставним планом и програмом школе. Зато је важно да у планирању фонда учествују библиотекар,
наставници, стручни сарадници, управа школе, као и представници
ученика. Библиотечки фонд намењен је ученицима, наставном особљу,
стручним сарадницима и осталим запосленим у школи.
Нацрт Стандарда за школске библиотеке који је припремила Комисија ЗУОВ, садржао је и структуру библиотечког фонда коју би
требало да чине различите врсте библиотечке грађе. У том смислу
дат је предлог да грађа буде подељена на: књижну грађу (публикације у штампаном облику); некњижну грађу (аудиовизуелна грађа,
дијапозитиви, микрофилмови; географске карте, мапе, атласи; дидактичке игре и слично); електронски извори (обухваћен приступ
Интернету: електронске публикације, посебне библиографске базе
података, базе података пуног текста, онлајн публикације, образовни
софтверски пакети), као и Брајеве књиге, звучне књиге и часописи
и речници гестовног/знаковног језика (за ученике којима је потребна
посебна друштвена подршка). Одређен је и стандард садржаја библиотечке грађе коју треба да има свака школска библиотека:
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– лектира за наставу српског, односно матерњег језика (минимално 25 примерака за школе до 4 одељења, односно по 1 примерак на свака 4 ученика више за школе које имају више од 4
одељења по разреду);
– класична дела књижевности;
– уџбеници (минимум 5 по предмету);
– стручна и научна литературу из свих области;
– референсна збирка (енциклопедије, лексикони, речници, библиографије);
– психолошко-педагошка и методичка литература;
– научно-популарна литература за све научне области примерена деци и младима;
– белетристика за децу и младе која по својој литерарној и педагошкој вредности одговара ученицима;
– литература на страним језицима;
– закони и подзаконска акта из области образовања, васпитања и
библиотекарства.
У школама где се настава одвија на језицима националних мањина библиотечки фонд је и на језицима националних мањина.
Комисија је такође предложила структуру библиотечког фонда
која би морала бити усклађена са наставним програмом школе и која
би била утврђена на следећи начин:
– у библиотеци основне школе са 60% заступљена је литература
потребна у настави српског, односно матерњег језика, а са 40%
стручна и остала литература;
– у библиотеци средње школе са 50% заступљена је литература
потребна у настави српског језика и књижевноси, односно матерњег језика и књижевности, а са 50% стручна литература (уз
сразмерну заступљеност свих стручних предмета).
Величина библиотечког фонда била би одређена према броју
ученика, наставника и стручних сарадника и то:
– најмање 10–12 библиотечких јединица по ученику,
– најмање 40 библиотечких јединица по наставнику и стручном
сараднику.
Предлог стандарда садржао је и одредбе о набавци, смештају, обради, заштити, ревизији и отпису библиотечке грађе које су упућивале
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на позитивне правне прописе у библиотечко–информационој делатности, а које доноси министар културе, односно управник Народне
библиотеке Србије и односе се на све типове библиотека у Србији.
3.4. Коришћење библиотечке грађе
Коришћење услуга школске библиотеке је бесплатно, а право
на коришћење услуга имају ученици и сви запослени у школи. При
упису у библиотеку корисници добијају чланску карту, а радно време
библиотеке би било организовано према радном времену школе тако
да библиотека може корисницима пружати услуге у обе смене. Школски библиотекар има обавезу да води дневну, месечну и годишњу статистику о коришћењу услуга библиотеке.
Детаљно регулисање коришћења школске библиотеке је остав
љено свакој школској библиотеци да уреди сопственим Упутством о
раду школске библиотеке.
3.5. Статистика у школској библиотеци
Вођење библиотечке статистике је такође предвиђено као обавеза сваке школске библиотеке. Она обухвата израду дневних, месечних и годишњих статистичких извештаја. Библиотечка статистика
води се на јединствен начин и омогућава да се на основу прикупљених података прати, анализира, оцењује и планира рад библиотеке за
одређени период. Статистички подаци се бележе у складу са библиотечким прописима и на јединственим обрасцима са показатељима о
величини, о прираштају фонда, његовом коришћењу и активностима
библиотеке.
Статистика у школској библиотеци обухвата одређен скуп података који се односе на:
• опште податке о школи, броју ученика, одељења и наставника;
• податке о величини и структури фонда;
• податке о коришћењу фонда и осталих услуга библиотеке;
• податке о особљу библиотеке;
• податке о простору и опреми.
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Статистички извештај је део извештаја о раду школске библиотеке и редовно се доставља наставничком већу, школском одбору и
матичној библиотеци.
3.6. Простор и опрема школске библиотеке
Стандардом је важно одредити положај школске библиотеке тако
да она буде смештена у такозваном средишњем делу школске зграде
и то на приступачном месту, заштићеном од буке, у непосредној близини наставних просторија и по могућству у приземљу. Ово су истовремено и идеални показатељи да је школској библиотеци место у самом „срцу“ школе како би она била лако доступна свим корисницима.
Школска библиотека је и место које многи школски библиотекари с
правом називају „уточиштем“ за своје кориснике.
Функционална организација библиотеке треба да омогући флексибилност простора и опреме, чиме би се створили услови за различите активности, као и могућност прилагођавања променама наставног програма и технологије. Библиотечки простор треба планирати
тако да сви делови буду међусобно повезани. Захтев да библиотека
буде у приземљу, лако приступачна свима, има свој смисао и за децу
са посебним потребама, што подразумева испуњеност свих прописаних услова који су дефинисани важећом правном регулативом.
Нацрт стандарда ЗУОВ предвиђа да школска библиотека треба
да има следће просторне целине:
• Простор за изнајмљивање – информациони пулт,
• Простор за стручни рад библотекара,
• Простор за смештај библиотечке грађе,
• Читаоница,
• Простор за онлајн информације,
• Мултимедијална учионица и кабинет.
Уважавајући чињеницу да су школе у Србији на веома различитом нивоу развоја, овакав предлог просторних целина сматра се минимумом стандарда, док би свака школа прилагодила простор библиотеке према својим специфичностима и могућностима.
Нови стандарди би морали бити прописани и за ученике са
сметњама у развоју. У зависности од врсте сметњи, у оквиру простора
школске библиотеке треба обезбедити адекватне услове (на пример,
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за ученике са оштећењем вида: хоризонталне оријентире на поду; информације на Брајевом писму; контрастне линије; сензорна светла и
слично).
Естетски, визуелни изглед школске библиотеке доприноси пријатном осећају њених корисника, делује стимулативно на оне који
бораве у њој, али и побуђује жељу за новом посетом. Пажљиво креиран ентеријер школске библиотеке подразумева адекватан намештај и
техничку опрему, као и стварање пријатне атмосфере унутрашњости
сваке школске библиотеке.
Опрему библиотеке чини намештај и техничка опрема. Намештај
треба да испуњава хигијенске, педагошке, техничке и естетске захтеве, да је једноставан по конструкцији и стабилан, да је функционалан
и удобан, погодан за одржавање, да је лако покретљив и компатибилан са другом опремом и прилагођен за коришћење лицима са посебним потребама. Намештај се сматра одговарајућим ако је стављен у
промет и поседује сертификат материјала и производа о испуњењу
ISO стандарда, наведено је Нацртом стандарда.
3.7. Особље библиотеке
Стандардима је потребно регулисати ко може да обавља послове у школској библиотеци у складу са позитивним прописима. Нацрт
стандарда ЗУОВ садржи одредбу да „послове у школској библиотеци
обавља стручни сарадник – школски библиотекар у складу са овим
стандардима“. Он такође учествује у свим активностима на плану остваривања и подршке наставе, ваннаставних и слободних активности.
Школски библиотекар је пре свега библиотечко–информациони
стручњак који, како дефинише IFLA Манифест, има улогу „да допринесе задатку и мисији школе“. „Закон о основама система образовања и васпитања“ и подзаконска акта у области образовања прописују све формалне услове које стручни сарадник мора да испуњава
да би обављао послове школског библиотекара, али и услове и начин
његовог професионалног развоја и напредовања у каријери.
„У образовно-васпитном систему школски библиотекар и даље
припада групи стручних сарадника које и прошли и нови закон експлицитно одређују према врсти послова које обавља: „стручне послове у
школи обављају стручни сарадници: психолог, педагог и библиотекар,
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у музичкој школи – психолог, педагог, нототекар и медијатекар, а у школи за образовање одраслих – андрагог, психолог и библиотекар.“10
Дефинишући задатке стручног сарадника, законодавац успоставља нову улогу школског библиотекара чије задатке одређује чланом
116. Закона о основама система образовања и васпитања на следећи
начин: „задатак стручног сарадника је да својим компетенцијама, саветодавним и другим облицима рада унапређује образовно-васпитни
рад и сарадњу са родитељима, односно старатељима у установи, да
прати остваривање утврђених стандарда постигнућа, пружа подршку
наставницима и васпитачима за унапређивање њиховог образовноваспитног рада, у складу са принципима, циљевима и стандардима
постигнућа, помоћ наставницима у развијању индивидуалних образовних планова и помоћ деци, ученицима, родитељима, наставницима и васпитачима, по питањима која су од значаја за образовање и
васпитање и развој професионалне каријере ученика“.
Закон, дакле, експлицитно одређује улогу школског библиотекара као стручњака који помаже и подржава укупан образовно–васпитни
процес, али се његова улога која проистиче из библиотечко–информационе делатности не помиње и не може препознати као основна. Стога
је важно јасно регулисати новим стандардима улогу школског библиотекара као библиотечко–информационог стручњака.
4. Закључак
У раду су представљени општи исходи и стандарди образовања
и васпитања и стандарди за школске библиотеке према Нацрту који је
припремила компетентна Комисија ЗУОВ на предлог Министарства
просвете Републике Србије крајем 2008. године.
Истакнут је значај доношења нових стандарда после скоро четрдесет година,11 који би поред своје основне намене, о којој је у овом
раду било речи, имали и важно место у даљем развоју система професионалног развоја запослених у образовању, односно у процесу израде програма сталног стручног усавршавања школских библиотекара.
Весна Црногорац. „Систем професионалног развоја школског библиотекара“. Библиотекар. Год. 51, бр. 1–4 (2009):38
11
Минимум југословенских стандарда за рад школских библиотека донети су
1973. године.
10
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Модерна школска библиотека може бити значајна подршка и
ослонац у процесу система обезбеђивања квалитета, заснованих на
самовредновању школе и школском развојном планирању – као будућим, савременим обавезама сваке школе.
Садржај и примена стандарда у крајњем исходу доприносе квалитетном задовољењу потреба корисника школских библиотека, међу
којима деца и млади заузимају централно место. Поштовањем савремених стандарда и свих релевантних прописа у области образовања и
библиотекарства остварују се образовни циљеви, односно образовна
улога наставе.
Било какве активности које промовишу културу континуираног
побољшања образовања младих људи и деце, не могу бити замишљени без активне улоге школске библиотеке и њеног стручног библиотекара.
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Standards for school libraries as a support
of the Serbian education system
Abstract
The primary function of the modern school library is to improve all
forms and areas of the education process. The adopted standards of
education in the Republic of Serbia include general and specific standards of knowledge, skills, values and attitudes of the pupils and the
adults.
The school librarian is expected to know and understand general principles and the objectives of the educational system prescribed by the
local legal documents, policy documents of the state, as well as international conventions and declarations in the field of education.
The paper draws attention to the importance of adopting standards
for school libraries and gives them a framework for considering the
model, based on the draft developed by the Commission of the Institute for the Advancement of Education in the Republic of Serbia in
2008.
The paper draws attention to the important fact that the school librarian is expected to know and understand the library and information
function prescribed by law and standards, along with the standard for
the librarian profession, and in accordance with it, to carry out their
professional work at school.
Adoption of and compliance with modern standards for school libraries is an important prerequisite for a competent and continuous support
of the education system of Serbia.
Key words: standards for school libraries, standards of education,
school library
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Јавне библиотеке: флексибилност
као стандард

Сажетак
Дефинисање и примена стандарда у области библиотекарства није само потреба за одређивањем параметара и смерница који
уређују делатност, већ нужност која доприноси професионализацији, успешном пословању и развоју библиотека. Недавно усвојени домаћи стандарди за јавне библиотеке представљају значајан
корак у српском библиотекарству јер прецизирају потребне услове
за рад – што треба да подстакне напредак и спречи неравномерност
развоја појединих библиотека. Стандардима су обухваћени сви предуслови неопходни за функционисање савремених јавних библиотека – од делатности, организације, ресурса (библиотечка грађа и
кадрови), простора и опреме – до коришћења фондова и услуга.
Осим усаглашавања са „Законом о библиотечкој делатности“
и подзаконским актима, полазна основа Стандарда били су Ifla/
Unesco Манифест и Смернице за јавне библиотеке. Као подстицајан документ, Ifla/Unesco Смернице се фокусирају на чиниоце
који доприносе трансформацији јавних библиотека у установе са
новом улогом и сврхом: са наглашеним друштвеним ангажовањем
и одговорношћу, оне су покретачи промена. Та нова улога није остварљива без неопходне флексибилности јавних библиотека. Иако
је прилагодљивост библиотека карактеристика која се редовно
прокламује, у пракси она често изостаје. Ако разумемо и прихватамо чињеницу да су квалитетне услуге кључ успеха јавних библиотека, то подразумева да су оне по мери нове генерације корисника који имају комплексније захтеве и измењен животни стил.
У друштву брзих промена, брзог развоја технологије и науке, неопходно је да стратегије пословања јавних библиотека обухвате
флексибилност као стандард, методологију рада и пут до успеха.
Прилагођавање променама обезбеђује јавним библиотекама задовољне кориснике, друштвени статус и партнерску позицију. Иако
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представља изазов, тај непрекидни процес није лак: обухвата
мноштво различитих чинилаца и трпи деловање спољних и унутрашњих фактора.
Кључне речи: јавне библиотеке, стандарди, флексибилност,
промене, корисници, услуге, ефекти.

Увод
Библиотечко-информациона делатност, као високо стандардизована делатност, примењује различите групе стандарда који су јасно
подељени на обавезујуће и подстицајне (необавезујуће). Сврха сваког
стандарда је уређење делатности – као основе за испуњавање свих
функција библиотека, за развој и професионализацију струке. Значајан корак у српском библиотекарству учињен је усвајањем домаћих
стандарда за јавне библиотеке којима су обухваћени сви предуслови
неопходни за рад савремених јавних библиотека. Дефинисање потребних услова (простор, опрема, ресурси, организација, коришћење
фондова и услуга) има за циљ отклањање неравномерности у развоју
ових библиотека у Републици Србији и подстицање њиховог напретка. Примењивост и квалитет нових стандарда двојако су обезбеђени:
усаглашавањем са Законом о библиотечкој делатности и подзаконским актима они су уклопљени у реалне могућности и испоштована
је законска регулатива; ослањањем на међународна документа (IFLA/
Unesco Манифест и Смернице за јавне библиотеке), као на полазну
основу, и консултовањем најновијих стандарда за јавне библиотеке
земаља у окружењу, делимично је дефинисана и она група стандарда
која утиче на развој и осавремењавање библиотека.
Домаћи стандарди су ставили акценат на неопходне услове за рад
јавних библиотека, што је произашло из објективне потребе за уједначавањем и достизањем минимума квалитета. Међународни стандарди су суштински подстицајни, шири и свеобухватни: фокусирају се
на чиниоце који доприносе трансформацији јавних библиотека у установе са новом улогом и сврхом – у установе које су покретачи промена, друштвено ангажоване и одговорне. Та улога није остварљива
уколико библиотеке не примене флексибилност као неопходан принцип и адекватан начин прилагођавања променама.
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Зашто флексибилност?
Прилагодљивост на промене значајна је карактеристика сваког типа библиотеке и представља способност библиотека да прате
друштвени развој и одговоре на потребе корисника. Кад су у питању
јавне библиотеке, прилагодљивост мора да постане њихова изражена карактеристика. Због чега је флексибилност толико важна за јавне библиотеке? Првенствено због чињенице да оне имају различите
категорије корисника. У друштву брзих промена, мења се и животни
стил корисника, а њихови захтеви постају све комплекснији и разноврснији. Да би испуниле све своје функције и прихватиле нову улогу и одговорност, јавним библиотекама флексибилност треба да буде
стандард. Међутим, иако се флексибилност стално прокламује, она у
пракси често изостаје.
Фактори који утичу на флексибилност
У пословању библиотека, прилагођавање представља непрекидан процес на који делују различити фактори. Ти фактори се условно
могу разграничити на унутрашње и спољне. Поуздано се може рећи
да унутрашњи фактори имају највећи утицај и зависе од самих библиотека и библиотекара. Из скупа ових фактора најзначајнији су они
који доприносе ефективности, односно, крајњим резултатима израженим бројем и задовољством корисника.
1. Најважније – и без чега нема флексибилности у раду – јесте
елиминисање отпора ка променама. Позитивно деловање запослених
у библиотекама је кључ напуштања традиционалног пословања и отварања ка савременим моделима рада, свежим идејама и конструктивним решењима. Људски ресурси, као носиоци посла, од замисли до
реализације, пресудни су за рад библиотека у 21. веку. У развијеним
земљама, велика пажња се посвећује области управљања људским
ресурсима, а на основу чињеница да улазимо у нову еру, доба човека,
у средишту новог начина пословања је човек и његов таленат. Квалитетни, талентовани кадрови значајнији су него икада пре, у било којој
области рада, па и у библиотечко-информационој делатности.
2. Следећи важан унутрашњи фактор је синхронизован тимски
рад. Савремено пословање захтева добру организацију свих служби у
библиотеци, функционалну поделу задатака, конкретан допринос (и
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одговорност) свих учесника у реализацији посла и сагледавање резултата, као исход квалитета тимског рада.
3. Један од фактора који утичу на флексибилност је усвајање и
примена правила професионалног понашања. Ова правила (као и остали стандарди) не ограничавају рад, већ уређују пословање, подстичу
инвентивност, креативност и иницијативу. У времену када многе професије (нарочито оне које имају професионална удружења) имају усвојена слична документа, несхватљиво је да библиотекарска професија,
осим Кодекса библиотекара, не примењује правила која потврђују да
се процесу професионализације струке приступило свеобухватно.
4. Континуирано стручно усавршавање библиотекара је императив за испуњавање комплексних задатака и развој библиотека. Непрекидно информисање о добрим примерима из праксе и размена искустава велики су подстицај за преузимање оних модела флексибилности
који су пружили добре резултате
5. Стимулација за успешне резултате и иновативна решења су
врло важна у примени флексибилности и требало би да буду регулисана одређеним правилником. Охрабрење (и награђивање) за реализацију нових идеја осавремењује рад библиотека, отвара пут до
нових корисника и помаже проналажењу позитивних решења.
Спољни фактори су сложени, променљиви и на њих се не може
непосредно деловати. Библиотеке још увек немају довољно утицаја
на промену спољних чинилаца, али на основу узрочно-последичних
процеса, односно повећаног броја задовољних корисника, могу да коригују спољне факторе и да производу позитивне реакције локалне
заједнице, повећају друштвену ангажованост и благовремено реагују
на потребе корисника. Свака локална средина јавну библиотеку препознаје као лидера у развоју демократског друштва. За такво позиционирање флексибилност је неопходна.
Шта флексибилност укључује?
Осим што обезбеђује библиотечку грађу и информације, данас
јавна библиотека све више постаје „треће место“ у животу људи. То
значи да је она:
– место где корисници проводе слободно време,
– место за самообразовање и доживотно учење,
– место сервисних услуга.
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На основу резултата анализе састава становништва у локалној
заједници и њихових потреба, библиотека дефинише приоритете и
циљне групе. Полазећи од IFLA/Unesco Смерница за јавне библиотеке које истичу начело „планирања делатности библиотеке са становишта услуга, а не зграде“, развијање нових услуга је приоритет
за који је флексибилност преко потребна. Прилагођавање захтевима
нове генерације корисника искључује стереотип у раду, а традиционализам своди на оквир неопходан струци. Хармонизација савремених и традиционалних модела рада у библиотекама је неминовност
и реалност, у којој само флексибилност пружа решења.
Брзина прилагођавања јавних библиотека видљива је највише
кроз услуге и организацију рада. То се односи на:
– формирање нових услуга,
– пружање услуга изван библиотечке зграде (алтернативне би
блиотеке),
– осавремењивање и обогаћивање постојећих услуга,
– прилагођавање радног времена.
Развијањем нових услуга библиотека појачава актуелност и атрактивност, и заокупља пажњу корисника и шире јавности. Услуге
могу и треба да буду разноврсне – попут услуга за слободно време – и
у њима треба да се испољава флексибилност библиотеке да:
– прати друштвене промене,
– помаже очување културе, историје и традиције,
– подстиче културни и уметнички развој људи различите старосне доби,
– организује сусрете појединаца и група,
– спроводи едукацију и оспособљавање,
– доприноси информисању грађана,
– развија програме намењене младима.
Увођење сервисних услуга је веома важно за рад јавних библиотека, нарочито у мањим местима. Потребама становника за услугама
административне природе, за информацијама о прописима, огласима,
банкарским условима и слично, јавна библиотека мора да изађе у сусрет, јер на тај начин и у пракси потврђује да служи људима у премошћавању дигиталног јаза.
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Пружање услуга изван библиотечке зграде, на местима где
се људи окупљају и где је велика фреквенција, у складу је са опредељењем јавних библиотека да иду у сусрет кориснику. Могућности
су бројне, а ефекти су искључиво позитивни. Пример таквог облика активности је Градска библиотека у Новом Саду која има трогодишње искуство рада алтернативне библиотеке на новосадској градској плажи. Под слоганом Библиотека је тамо где сте ви, у јулу и
августу, свакодневно (и викендом) и током читавог дана, посетиоци
могу позајмити књиге и прочитати дневну и илустровану штампу у
читаоници испред Библиотеке. Изабрани наслови књига и периодике
обезбеђени су и за одрасле читаоце и за децу, а библиотечке услуге
употпуњавају програми Књижевне вечери на Дунаву и креативне радионице. Изузетно велика медијска пажња која прати ове активности
на реци доприноси промовисању Библиотеке на најбољи начин.
Осавремењивање услуга представља способност библиотеке да
постојеће услуге унапреди и да им подигне квалитет. Оваквом флексибилношћу библиотека елиминише устаљене форме и уноси новине
које побуђују пажњу корисника. Постоји више начина да се обогате
устаљени садржаји, као што су:
– уношење иновација и свежих идеја,
– комбиновање различитих медија,
– спајање различитих уметничких израза,
– уношење сегмента изненађења, као неочекиване и пријатне
промене,
– интерактивност садржаја.
Категорија радног времена је у српском библиотекарству изразито крута, непроменљива и оптерећена правилницима и нормативним
актима. Флексибилност радног времена је нарочито важна за јавне
библиотеке, односно њене кориснике. Иако пружају највећи број услуга радно активном становништву и корисницима који су у процесу
институционалног образовања, јавне библиотеке нису прилагодиле
своје радно време слободном времену ових корисника. Изненађује
што ни од библиотекара није потицала иницијатива за корекцију
радног времена, и поред чињенице да број корисника јавних библиотека опада (или стагнира) – што се тумачи (и правда) сталним коришћењем Интернета и конкуренцијом јавних електронских медија.
Ако флексибилно радно време – по ком библиотеке раде и у термину
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када су корисници слободни – представља ефективан потез, део решења првенствено треба тражити у оквиру струке и у професионалном приступу.
Флексибилност као стандард
Прилагођавање променама је непрекидан процес, што представља изазов, али и тежак задатак за јавне библиотеке. Прихватање
одговорности за нову улогу у друштву подразумева доследност у вршењу свих функција и спровођење мисије библиотека. Примена стандарда у библиотечко-информационој делатности доприноси квалитету и развоју струке. Пошто стандардизација обухвата све сегменте и
процесе у библиотечком пословању, флексибилност, као неопходан
принцип и начин рада, може се прихватити као стандард, незаобилазан за јавне библиотеке.
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PUBLIC LIBRARY: FLEXIBILITY AS STANDARD
Abstract
The definition and implementation of standards in domain of library
is not only a need for determining of parameters and guideline that
regulate the activity, but a necessity that contributes to the professionalization, the successful business development of libraries. Recently
adopted national standards for public libraries are important steps in
Serbia because they specify the necessary conditions for work – you
need to stimulate growth and prevent unevenness of development of
individual libraries. Standards are included in all conditions necessary
for the functioning of modern public libraries – from business, organizations, resources (library materials and staff), premises and equipment – up to use of funds and services.
But compliance with the law on library services and by-laws, the
starting point of the Standards were IFLA / UNESCO Manifesto and
the Guidelines for public libraries. As compelling document, IFLA /
UNESCO Guidelines focus on the factors that contribute to the transformation of public libraries in institutions with a new role and purpose: a pronounced social engagement and responsibility, they are the
drivers of change. This new role is not feasible without the necessary
flexibility in public libraries. Although the adaptability library feature
that regularly proclaims, in practice it often fails. If you understand
and accept the fact that the key to quality services in public libraries,
this means that they fit the new generation of users who have more
complex requirements, and altered lifestyle. In the fast changing society, rapid development of technology and science, it is necessary that
business strategies in public libraries include flexibility as a standard
methodology and the way to success. Adaptation to changes provides
public libraries satisfied customers, social status and the partner’s position. Even pose a challenge; the continuous process is not easy: factor
includes many different activities and suffers internal and external factors.
Key words: public libraries, standards, flexibility, changes, users,
services, effects
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Стандардизација услова и ресурса
јавних библиотека у Републици Србији

Сажетак
У актуелним међународним програмским документима дефинисана су начела развоја јавних библиотека и наглашена пуна
одговорност локалних и државних органа управе за њихов рад и
развој која се релизује кроз обавезу доношења посебних правних
прописа и обавезу обезбеђивања услова и ресурса неопходних
за остваривање њихових функција. За ближе одређивање функционалних и реалних параметара делатности јавних библиотека,
међународна библиотечка асоцијација препоручује израду стандарда, односно смерница на нивоу држава.
Правни статус и финансирање јавних библиотека у Србији
утемељени су законима које су донели државни органи, Законом о
култури и Законом о библиотечкој делатности, док су стандарде
који ближе дефинишу услове и ресурсе јавних библиотека донеле
библиотечке асоцијације и централне матичне библиотеке. Стандарди које нису донели државни органи имају, међутим, низак степен обавезности за осниваче јавних библиотека, што је основна
слабост постојећег нормативног оквира за рад јавних библиотека.
За даље унапређење услова и ресурса јавних библиотека у
Србији неопходна је даља доградња и иновирање законске регулативе на плану стандардизације услова и ресурса, као предуслова
за стандардизацију услуга и успешно остваривање њихових функција.
Кључне речи: јавне библиотеке, услови, ресурси, стандарди,
Србија
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Стандардизација делатности јавних библиотека
Стандардизација мреже, услова и ресурса јавних библиотека
је основна претпоставка стандардизације њихових услуга, односно
претпоставка стандардизације система квалитета као инструмента
изградње библиотеке која ће оптимално испуњавати потребе корисника, односно реализовати законом прописане функције у библиотечко-информационој делатности.
Будући да су јавне библиотеке установе за чије су оснивање и
рад одговорне државе и за стандардизацију њихове мреже, услова и
ресурса одговорне су државе, односно њихове владе.
Најчешће постоје четири нивоа стандардизације: међународни,
национални, регионални и локални. Основ стандардизације су међународни и национални извори права који су комплементарни, а у
појединим државама су присутни и регионални и локални извори као
допуна националним изворима.
Међународни извори права за стандардизацију
делатности јавних библиотека
Као међународни извори права за јавне библиотеке релевантна
су пре свега два документа: IFLA/UNESCO Манифест за јавне библиотеке1 и IFLA/UNESCO Смернице за развој јавних библиотека2, али
су присутна и неопходно их је имати у виду када се ова проблематика
разматра и још два документа Међународне федерације библиотечких удружења и институција (IFLA): Смернице за библиотечке услуге
за децу3 и Смернице за библиотечке услуге за младе4.
IFLA/UNESCO Манифест за јавне библиотеке. У: IFLA/UNESCO Смернице
за развој јавних библиотека, Београд : Народна библиотека Србије : Библиотека
града Београда, 2005.
2
IFLA/UNESCO Смернице за развој јавних библиотека / у име Секције јавних
библиотека припремила Радна група којом је председавао Филип Џил ; [преводилац Гордана Љубановић]. – Београд : Народна библиотека Србије : Библиотека града Београда, 2005.
3
IFLA/UNESCO Смернице за библиотечке услуге за децу. У: Гласник Народне
библиотеке Србије, 1/2006, стр. 205–209, Београд, 2006.
4
IFLA/UNESCO Смернице за библиотечке услуге за младе. У: Гласник Народне библиотеке Србије, 1/2006, стр. 211–217, Београд, 2006.
1
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Прва два наведена документа наглашавају значај јавних библиотека за развој једне заједнице у информатичком друштву и утврђују
одговорност локалних и државних органа управе за њихов рад и развој, утврђују обавезу доношења посебних правних прописа од стране
држава и влада као основе за њихов рад, афирмишу начело да су услуге јавне библиотеке бесплатне те сагласно том принципу утврђују
обавезу њиховог финансирања из буџета на државном, регионалном
или локалном нивоу.
Друга два наведена документа дефинишу основе библиотечких
услуга за децу, односно младе, при чему има и елемената за стандардизацију услова и ресурса јавних библиотека, посебно у одредбама где се наглашава неопходност обезбеђивања довољних буџетских
средстава за одржавање и побољшање квалитета грађе намењених
деци и потребе за обезбеђивањем посебног и препознатљивог простора за услуге намењене деци, као и обезбеђивање посебног простора за услуге намењене младима.
Степен обавезности међународних извора права је минималан
те је, да би њихова примена у конкретној држави била ефективна,
неопходно националним прописима прописати конкретне обавезе оснивача према јавним библиотекама.
Међународни извори права садрже, такође, минимум стандардних параметара те је прописима на нивоу држава неопходно, у оквирима датим међународним докуменатима, ближе одредити функционалне и реалне стандарде делатности јавних библиотека понаособ у
свакој држави, зависно од економске моћи државе, степена развијености националне мреже јавних библиотека и координата утврђене
државне културне политике.
Национални извори права за стандардизацију делатности
јавних библиотека у Републици Србији
Национално законодавство сваке поједине државе је комплементарно са међународним изворима и њиме се обезбеђује неопходан
степен обавезности субјеката одговорних за обезбеђивање стандардизације мреже, услова и ресурса и прописују конкретни и адекватни
параметри за њихово исказивање, мерење и евалуацију. Тек се, дакле,
са националним прописима који су на основама међународних извора
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утврђени и са њима усклађени, уређују мрежа, услови и ресурси неопходни за рад и развој мреже јавних библиотека у једној држави.
Основни законски акт на основу кога се оснивају, остварују делатност и укидају установе које раде на остваривању права грађана
у Србији у областима образовања, науке, културе, физичке културе,
здравствене заштите, социјалне заштите, ученичког и студентског
стандарда, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања и здравствене заштите животиња је Закон о јавним службама5.
Овај Закон је системски закон који је утврдио правни основ за
оснивање и функционисање установа јавних служби које раде на задовољавању потреба грађана у поменутим областима, па дакле и у
библиотечко-информационој делатности као делу области културе,
односно у мрежи јавних библиотека као делу система установа културе.
Законом о јавним службама утврђени су основи остваривања
укупне делатности установа јавних служби па тиме и питање стандардизације мреже, услова и ресурса установа јавних служби међу
које припадају у јавне библиотеке.
Одредбама члана 15. овог Закона прописано је, наиме, да се установа уписује у судски регистар, чиме стиче статус правног лица, „кад
надлежни орган управе утврди да су испуњени услови за почетак
рада и обављање делатности који су утврђени законом“.
Чланом 25. истог Закона прописано је, даље, да је орган надлежан за вршење надзора над законитошћу рада установе овлашћен
да утврђује испуњавање законом прописаних услова и да, сагласно
утврђеном стању одређује рокове за испуњење недостајућих или недовољних услова. У случају да установа не испуни услове у року одређеном од надлежног органа исти орган забраниће даљи рад установе и о томе обавестити оснивача, прописано је овим Законом.
Чланом 26. поменутог Закона предвиђено је, такође, да установа може бити укинута „ако не испуњава законом прописане услове
за обављање делатности“, а поступак за укидање установе, сагласно
члану 27. Закона, покреће оснивач или орган за вршење надзора над
законитошћу рада, а акт о укидању установе доноси оснивач после
чега се спроводи поступак редовне ликвидације.
Закон о јавним службама. Службени гласник Републике Србије, бр. 42 (1991),
71 (94).
5
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Поменути системски закон дефинише правни основ за доношење
гранских закона којима ће бити обезбеђена стандардизација делатности јавних установа, па и установа културе, односно јавних библиотека, односно доношење гранских закона чији је степен обавезности
потпун и који дефинишу правни основ за стандардизацију услова и
ресурса јавних установа, односно јавних библиотека.
Комплементаран по домету и по одредбама Закону о јавним службама је Закон о локалној самоуправи6 којим је дефинисана општа обавеза органа локалне самоуправе према јавним установама, па и према
јавној библиотеци, чиме је као одговорни субјекат за обезбеђење услова за развој мреже јавних библиотека у Републици Србији одређена
локална самоуправа, односно градови и оштине.
Два напред поменута закона могу се, са становишта процене законских услова за развој делатности јавних библиотека у Републици
Србији, оценити као прописи компатибилни међународним документима и као прописи који пружају добру основу да се гранским законима у култури и библиотечко-информационој делатности, посебно
у делатности јавних библиотека обезбеде основе за стандардизацију
њихове мреже, услова и ресурса.
Финансирање делатности културе у Републици Србији било је
од 1992, године до марта 2010. године регулисано Законом о општем
интересу у области културе7 који је финансирање делатности јавних
библиотека регулисао из општинског буџета. Степен обавезности
овог гранског закона био је потпун, али је његова озбиљна слабост
била у томе што није имао утврђене критеријуме расподеле средстава из општинског буџета те се та мањкавост при смањеном обиму
средстава најнеповољније одражавала на мрежу јавних библиотека,
посебно на висину средстава за набавку библиотечке грађе и извора.
Нови Закон о култури8 који регулише финансирање делатности
јавних библиотека из општинског буџета, сагласно одредбама Закона о јавним службама и Закона о локалној самоуправи, ступио је на
снагу марта 2010. године. Степен обавезности овог Закона је потпун,
Закон о локалној самоуправи. Службени гласник Републике Србије, бр.
9(2002), 33 (2004), 135 (2004) и 129 (2007).
7
Закон о делатностима од општег интереса у области културе. Службени гласник Републике Србије, бр. 49 (1992).
8
Закон о култури. Службени гласник Републике Србије, бр. 72 (2009).
6
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а за утврђивање приоритета расподеле средстава из општинског/градског буџета њиме је предвиђен нови инструмент у односу на раније
решење из Закона о општем интересу у области културе. Њиме је,
наиме, уместо обавезе израде критеријума за расподелу средстава за
културу локална самоуправа обавезана да израђује План развоја културе за подручје града, односно општине. На јавној библиотеци је,
дакле, одговорност да учествује у изради поменутог документа и да,
са ослонцем на међународне и националне, односно регионалне и локалне стандарде, обезбеди услове за сопствени рад и развој.
Правни основ за стандардизацију услова за рад установа у појединим делатностима јавних служби у Србији успостављен у Закону о
јавним службама омогућио је да се у убедљивој већини ових области
донесу подзаконски акти који прописују услове за обављање делатности. У правном систему Републике Србије који регулише остваривање делатности јавних служби постоји око четрдесет оваквих подзаконских аката. Најчешће су именовани као правилници (правилник о
условима, правилник о ближим условима, правилник о нормативима,
правилник о нормативима и стандардима), али има и аката који су
именовани као уредбе (уредба о нормативима и стандардима, уредба о критеријумима). Поменута подзаконска акта донели су државни
органи те се њихов степен обавезности може сматрати потпуним. И у
делатности културе постоје два таква акта.
На основу члана 71. Закона о културним добрима9 прописано
је да је за оснивање установа заштите (завода за заштиту споменика
културе, музеја, архива, кинотека и библиотека које обављају заштиту старе и ретке књиге) неопходно испуњавање „посебних услова у
погледу просторија, техничке опреме и стручног кадра“.
Другим ставом истог члана утврђено је да министар културе пропи
сује ближе услове из става 1., а Министарство културе утврђује и испуње
ност услова за почетак рада и обављање делатности истих установа.
На основу члана 71. став 2. Закона о културним добрима, министар културе донео је Правилник о ближим условима за почетак рада
установа заштите културних добара10 којим су прописани услови

Закон о културним добрима. Службени гласник Републике Србије, бр. 71 (1994).
Правилник о ближим условима за почетак рада установа заштите културних
добара. Службени гласник Републике Србије, бр. 21 (1995).
9
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у погледу простора, техничке опреме и стручног кадра за почетак и
обављање делатности установа заштите.
У области културе, односно кинематографије, постоји још један
подзаконски акт, донет од стране Републичког секретаријата за културу на основу Закона о личном раду11, Правилник о условима за јавно приказивање филмова12, чијим одредбама су одређени минимални
санитарно технички услови у погледу опреме и просторија за јавно
приказивање филмова.
Правни основ за прописивање услова за остваривање делатности
дефинисан у Закону о јавним службама није, међутим, искоришћен
у библиотечко-информационој делатности за прописивање услова за
рад јавних библиотека. Основни закон који регулише рад јавних библиотека Закон о библиотечкој делатности13, наиме, не садржи одредбе којима би било уређено питање мреже, услова и ресурса рада
јавних библиотека.
Поменути Закон чланом 12. обавезује јединицу локалне самуправе (град, односно општину) да оснује јавну библиотеку као самосталну јавну установу и да обезбеди услове за остваривање њене делатности: „Ради задовољавања потреба грађана у библиотечкој делатности општина оснива библиотеку“. Овом одредбом је установљен
основ мреже јавних библиотека у седиштима општина, односно у
градским насељима Републике Србије, али није уређено питање мреже у насељеним местима међу којима има око 900 насеља са више од
хиљаду становника. Ова одредба Закона представља значајно унапређење у односу на претходно законодавсто, али ипак не регулише у
потпуности питање мреже јавних библиотека.
Основни услови и ресурси за рад сваке библиотеке дефинисани
су чланом 14. Закона о библиотечкој делатности: „Библиотека може
почети са радом и обављати делатност ако има најмање: 3.000 књига
и других публикација, једног библиотекара с високом стручном спремом и просторије за пријем читалаца и за смештај публикација с одговарајућим намештајем и опремом“.
Закон о личном раду. Службени гласник Републике Србије, бр. 54 (1989).
Правилник о условима за јавно приказивање филмова. Службени гласник
Републике Србије, бр. 60 (1989).
13
Закон о библиотечкој делатности. Службени гласник Републике Србије, бр
34 (1994) и 101 (2005).
11
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Ово су минимални услови за све библиотеке, било да су самосталне, као што су јавне библиотеке, било да су организационе јединице других установа, предузећа или организација и не могу се применити на јавне библиотеке.
Степен обавезности овог Закона је потпун, али су дати услови за
оснивање јавних библиотека минимални. Изостала је одредба којом
би се овластио државни орган да донесе стандарде за јавне библиотеке, као и одредба којом би се одредио државни орган овлашћен да
утврђује испуњеност стандардима прописаних услова.
Правни основ за прописивање услова за остваривање делатности дефинисан у Закону о јавним службама искоришћен је у Закону
о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине Војводине14 а затим и у Закону о утврђивању надлежности Аутономне
покрајине Војводине15 који чланом 9. односно чланом 45. овлашћује
Аутономну покрајину Војводине, да преко својих органа: „утврђује
мрежу библиотека на територији АП Војводине“,“утврђује ближе услове за рад библиотека“ и „утврђује испуњеност услова за почетак
рада и обављање делатности библиотека„, али подзаконски акт који
би се односио на мрежу јавних библиотека у АП Војводини чије је
доношење омогућено на основу овог Закона није донет.
Будући да стандарди који би регулисали мрежу, услове и ресурсе
јавних библиотека у Републици Србији по доношењу нових закона са
почетка последње деценије прошлог века нису донети, библиотечкој
заједници у Републици Србији на располагању су били само стандарди из претходног законодавног система чија је примена била спорна
како по степену обавезности тако и по садржају у високом степену
анахроних решења непримерених новонасталој пракси и потребама
за дефинисањем нове улоге јавних библиотека у промењеном окружењу.
Стандарди за народне библиотеке16 донети су у оквиру пројекта
Стандарди простора, опреме и нормативи рада у култури на чијој
је реализацији од 1983. године радио Завод за проучавање културног
Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине Војводине. Службени гласник Републике Србије, бр. 6 (2002).
15
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине. Службени гласник Републике Србије, бр. 99 (2009).
16
Стандарди за народне библиотеке. У: Заједница библиотека, бр. 1–4/1987,
стр. 37–73, Београд, 1987.
14
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развитка Србије на основу Друштвеног плана СР Србије за период
1981–1985, а урадили су их стручњаци Одељења за унапређење и развој библиотечке делатности Народне библиотеке Србије. Заједница
народних библиотека Србије је у сарадњи са Заводом за проучавање
културног развоја организовала јавну расправу о предлогу Стандарда на саветовању библиотечких радника у Аранђеловцу, 21. 11. 1985.
године, а редакциона група је, на основу примедби изнетих на саветовању, предложене измене и допуне уградила у текст Стандарда.
Коначна верзија Стандарда је разматрана и прихваћена на Библиотечком савету Републике, Републичком комитету за културу и Републичкој заједници културе.
Ови Стандарди донети су од стране библиотечке асоцијације
што је у време њиховог доношења и функционисања самоуправних
интересних заједница било релативно прихватљиво са становишта
обавезности њихове примене од стране тадашњих оснивача – општинских скупштина и финансијера јавних библиотека – самоуправних интересних заједница културе. Стандарди су дефинисали функције, мрежу, простор, опрему, колекције, организацију и коришћење,
особље и финансирање јавних библиотека. По доношењу новог Закона о библиотечкој делатности и централизације одлучивања и
финансирања културе Стандарди су, као докуменат из претходног
друштвеног уређења, изгубили степен обавезности законског акта јер
их није донео државни орган.
У мрежи јавних библиотека Србије присутни су и локални стандарди, Стандарди за библиотеке Београда, усвојени 1996. године од стране Извршног одбора Скупштине града Београда на предлог Библиотеке
града Београда и Секретаријата за културу. Ови стандарди не дефинишу
ближе мрежу ни простор и опрему, већ само колекције и особље јавних
библиотека. Будући да су ови стандарди донети од стране државног органа, може се сматрати да имају одговарајући степен обавезности, како
за осниваче јавних библиотека на подручју Града Београда тако и за
библиотечку заједницу јавних библиотека у Београду.
Нови, актуелни Стандарди за јавне библиотеке у Републици
Србији17донети крајем 2009. године представљају иновирану и модернизовану верзију стандарда, али су их донеле две библиотечке
Стандарди за јавне библиотеке у Републици Србији. У: Библиотекар, бр.
1–4/2010, стр. 197–217, Београд, 2010.
17
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асоцијације (Библиотекарско друштво Србије, Заједница матичних
библиотека Србије) и две централне матичне библиотеке (Народна
библиотека Србије и Библиотека Матице српске) и њихове одредбе
нису обавезујуће за осниваче јавних библиотека јер немају степен
обавезности законског акта будући да их није донео државни орган,
нити неки орган по његовом овлашћењу, већ релевантни представници библиотечке заједнице.
Овим Стандардима уређена су питања сврхе, мреже, простора, библиотечке и техничке опреме, библиотечко-информационих
стручњака и библиотечко-информационе грађе, као и питања организације стручног рада и коришћења фондова јавних библиотека.
Недограђена правна регулатива која прописује мрежу, услове
и ресурсе за рад јавних библиотека у Републици Србији не може се
сматрати релевантном надоградњом и операционализацијом принципа
међународног библиотечког законодавства. Део те регулативе донет је
на републичком нивоу, али недостаје основ за стандардизацију мреже,
услова и ресурса јавних библиотека. Део те регулативе донет је на покрајинском нивоу, али нису донети предвиђени подзаконски акти. Постојећа стандардизација донета на републичком нивоу од стране библиотечке заједнице има озбиљну слабост јер није донета од стране овлашћеног државног органа те одредбе тих Стандарда нису обавезујуће за
осниваче јавних библиотека који су одговорни управо за успостављање
и развој мреже и обезбеђивање услова и ресурса неопходних за функционисање мреже у стандардним условима примереним времену и цивилизацијском, економском и културном простору у коме делују.
У циљу стандардизације мреже, услова и ресурса јавних библиотека неопходно је иновирање законске регулативе, пре свега Закона о
библиотечкој делатности, уношењем одредбе којом би се прецизније
одредиле законске основе за прописивање мреже, услова и ресурса за
остваривање делатности јавних библиотека и доношењем стандарда
за јавне библиотеке од стране државног органа.
Новим Законом неопходно је одредити:
а) обавезу доношења подзаконског акта од стране државног органа којим би се ближе регулисало питање мреже, услова и ресурса за рад јавних библиотека,
б) државни орган овлашћен за доношење одговарајућег подзаконског акта (министар за културу),
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в) државни орган овлашћен да утврђује испуњеност услова прописаних Законом и подзаконским актом (министар за културу
или орган оснивача) и
г) стручну институцију на основу чијег ће се мишљења утврђивати испуњеност услова (надлежна матична библиотека).
Субјекти унапређења законодавног основа у државној управи
су: Министарство културе, информисања и информационог друштва
Републике Србије на основу члана 21. Закона о министарствима18
према коме ово Министарство обавља послове државне управе коjи
се односе на: „развоj и унапређење културе“ и „обезбеђивање материjалне основе за библиотечку делатност“, односно Покрајински секретаријат за културу, који на основу члана 45. Закона о утврђивању
надлежности Аутономне покрајине Војводине, као орган АП Војводине у области културе, у библиотечкој делатности „утврђује мрежу
библиотека на територији АП Војводине“ и „утврђује ближе услове
за рад библиотека“.
Субјекти унапређења законодавног основа у библиотечкој заједници су: библиотечке асоцијације (Библиотекарско друштво Србије,
Заједница матичних библиотека Србије, Заједница библиотека универзитета Србије), централне матичне библиотеке (Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске), Библиотека града Београда
и матичне јавне библиотеке по основу обавеза прописаних Законом о
библиотечкој делатности: обавезе координирања изградње и развоја
јединственог библиотечко-информационог система на јединственој
информатичкој технологији и обавезе обављања матичних функција.
На седници Народне Скупштине Републике Србије 14. јула 2011.
године донет је нови Закон о библиотечко-информационој делатности који, између осталих новина, садржи и неопходна законска решења као претпоставку за израду подзаконских аката којима ће се
уредити питање стандардизације мреже, услова и ресурса за рад јавних библиотека у Републици Србији.

18

Закона о министарствима. Службени гласник Републике Србије, бр. 65 (2008)
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Standardization of conditions and resources
of public libraries in the Republic of Serbia
Abstract
Current international program documents define the principles of public library development and emphasize the full responsibility of local
and state government agencies for their work and development which
is realized through the adoption of specific legal regulations and also
the obligation of providing the conditions and resources necessary for
the exercise of their functions. For further determination of the functional and real parameter activity of public libraries, International Federation of Library Associations and Institutions recommends development of standards or guidelines on the state level.
Legal status and funding of public libraries in Serbia are based upon
laws that are brought by state authorities, the Law on Culture and the
Law on library services, while standards that define the conditions and
resources of public libraries are brought by library associations together with central libraries.
Standards that are not brought the authorities, however, have a low
level of binding for the founders of public libraries, which is the fundamental weakness of the existing normative framework for public libraries.
For further improvement of the conditions and resources of public libraries in Serbia it is necessary to further upgrade and update legislation in the field of standardization of conditions and resources, as a
precondition for the standardization of services and successful implementation of their functions.
Key words: public libraries, conditions, resources, standards, Serbiа
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Стандардизација формирања и
вођења колекција периодике
у јавним библиотекама

Сажетак
У првом делу рада говори се о правном оквиру за формирање и вођење колекција периодике. Наведене су основне одредбе
међународних и националних докумената (закона, правилника,
стандарда и упутстава) које се односе на ову проблематику.
Други део рада бави се тренутним стањем фондова периодике у српским јавним библиотекама. Констатује се да је лоше стање
колекција периодике условљено: недовољним и нередовним материјалним средставима за набавку, хроничним помањкањем простора за смештај и коришћење, а у стручном раду непоштовањем
стандарда и недовољном мотивисаношћу особља.
Трећи део рада предлаже мере за превазилажење тренутно
неповољног стања фондова периодике у јавним библиотекама.
Као један од приоритетних задатака јавних библиотека наглашава се правилно конституисање и вођење фонда периодике. У
циљу рационалнијег планирања и спровођења набавке периодичних публикација препоручује се да свака јавна библиотека изради смернице за набавку грађе с обзиром на своје циљеве, задатке,
постојећи фонд и потребе корисника. Стручна обрада периодике
обавља се применом међународног ISBD(CR) стандарда, који треба да буде саставни део софтверских решења у аутоматској обради библиотечко-информационе грађе. Ради одржавања оптималнг
обима колекције периодике препоручује се редовно обављање ревизије и отписа грађе.
Кључне речи: јавне библиотеке, колекције, периодикa, стандарди
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Правни оквир
Серијске публикације су један од основних фондова јавних библиотека. Оне су главни носиоци актуелних информација и најновијих
научних сазнања па су зато све траженији фонд у јавним библиотекама. Потреба за периодиком обележила је и сам почетак формирања
српског библиотекарства – прва српска читалишта (касније читаонице) редовно су, поред књига, набављала и домаће и стране новине.
Формирање и вођење колекција периодике у библиотекама регулисани су следећим међународним и националним правним документима:
А. Закони
1. Закон о библиотечкој делатности
2. Закон о културним добрима
Б. Подзаконска акта
Правилници:
1. Правилник о евиденцији библиотечке грађе
2. Правилник о ближим условима за чување библиотечке грађе
Стандарди
1. IFLA/UNESCO смернице за развој јавних библиотека
2. Стандарди за јавне библиотеке Републике Србије
3. ISBD(CR) – Међународни библиографски опис серијских публикација и других континуираних извора
Упутства
1. Упутство о ревизији и отпису библиотечке грађе
2. Упутство за обраду библиотечке грађе
Закони
Закон о библиотечкој делатности1 у уводном делу одређује
библиотечку делатност као делатност која, поред осталих облика библиотечке грађе, обухвата прикупљање, обраду, чување и коришћење
часописа и новина. Овај Закон, даље, прописује да се обрада библи1

Службени гласник Републике Србије год. 50, бр. 34 (1994)
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отечке грађе врши на јединствен начин, према усвојеним међународним стандардима. О серијским публикацијама, као и о осталој библиотечкој грађи, воде се: књига инвентара и алфабетски (азбучни, абецедни) каталог, као и други каталози.
Закон о културним добрима2 о серијским публикацијама говори
у одељку о старој и реткој књизи где се одређује да стару и ретку књигу сачињавају: рукописи, рукописне и штампане књиге, периодика и
друга библиотечка грађа настала до краја 1867. године, ретке књиге,
одређени примерци периодичних издања и друге ретке библиотечке
грађе настале и после ове године, одређена библиотечка грађа која се
на основу овог закона доставља овлашћеној библиотеци као обавезни
примерак и документација о њој, као и посебне библиотечке целине
које су због свог садржаја, уметничке, културне и историјске вредности значајне за науку и културу.
Подзаконска акта
Правилници
Правилник о евиденцији библиотечке грађе3 прописује врсте и
садржаје књига инвентара, врсте каталога и начин њиховог вођења,
као и начин вођења централног каталога библиотечке грађе и податке
који се у њега уписују. Књиге инвентара посебно се воде за сваку
врсту библиотечке грађе, а књига инвентара за серијске публикације
води се на Обрасцу 2 и садржи рубрике у које се уносе: редни број,
датум, наслов, поднаслов, место издавања, држава, годиште, година,
свеска (том), број свезака, димензије, повез (повезано, неповезано),
начин набавке (обавезни примерак, куповина, размена, поклон), цена,
сигнатура и напомена. Библиотеке чије је пословање аутоматизовано, израђује инвентарске листе након завршене обраде, а на основу
података унетих у базу приликом наруџбине, пријема и обраде библиотечке грађе. За сву библиотечку грађу, укључујући, наравно, и серијске публикације, воде се алфабетски (азбучни, абецедни), стручни,
предметни и други каталози (лисни или електронски). Јединствен начин обраде библиотечке грађе заснива се на примени: 1) јединствене
2
3

Службени гласник Републике Србије год. 50, бр. 71 (1994)
Службени гласник Републике Србије год. 51, бр. 7 (1995)
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каталошко-библиографске обраде према међународним стандардима
за библиографски опис – ISBD (International Standard Bibliographic
Description) – Међународни стандард за библиографски опис – Серијске публикације ISBD(S)4; Међународни стандард за библиографски опис – Саставни делови ISBD(CP) и 2) јединствене стручне класификације публикација према правилима Универзалне децималне
класификације УДК.
Правилник о ближим условима за чување библиотечке грађе5
упућује да се новине и часописи повезују, а до повезивања да се чувају у привременим корицама, с исписаним насловом, годиштем и
бројевима свезака. При повезивању периодичних публикација води
се рачуна о томе да дебљина повезане целине не буде већа од 8,5 цм
за часописе мањег формата, а 5 цм за новине и часописе већег формата. Оштећена библиотечка грађа, коју није оправдано расходовати,
упућује се, у зависности од стања, на конзервацију и рестаурацију
у Народну библиотеку Србије, односно у Библиотеку Матице српске. Преповез, конзервација и рестаурација поступци су који се примењују на оштећеној библиотечкој грађи ради продужавања века њеног трајања и употребљивости. У циљу заштите библиотечке грађе и
уштеде у простору, ретка и библиотечка грађа фолио формата микрофилмује се и користи у форми микрооблика.
Стандарди
Према IFLA/UNESCO смерницама за развој јавних библиотека6
колекције и услуге јавних библиотека обавезно треба да обухвате све
врсте одговарајућих медијума и модерних технологија, као и традиционалну грађу. Поред осталих фондова, јавна библиотека је у обавези да
формира и одржава и фонд периодике који ће обухаватати: часописе,
локалне, регионалне и националне новине, информације о заједници,
службене информације, укључујући информације о локалним органима управе, пословне информације, збирке исечака из новина.
Од 2004. године ISBD(CR)
Службени гласник Републике Србије год. 50, бр. 63 (1994)
6
IFLA/UNESCO Смернице за развој јавних библиотека (Београд : Народна
библиотека Србије : Библиотека града Београда, 2005).
4
5
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Према новим Стандардима за јавне библиотеке у Републици
Србији7 свака јавна библиотека (матична или општинска) у својој организацији обавезно треба да има и одељење за периодику са одговарајућом читаоницом. Свака јавна библиотека и њен огранак (стационирани или покретни) треба да набавља дневне и недељне новине,
часописе и стручну и научну периодику у штампаном или електронском облику.
Најмањи број наслова текуће периодике у штампаном или електронском облику у односу на број становника одеђује се према следећој табели:
Број становника
до 10.000
од 10 до 20.000
од 20 до 35.000
од 35 до 60.000
од 60 до 100.000
преко 100.000

Најмањи број наслова текуће периодике
10 наслова
20 наслова
30 наслова
40 наслова
50 наслова домаће и 2 наслова стране периодике
70 наслова домаће и 5 наслова стране периодике

Ако у општини живи више од 1.500 становника који су припадници националних мањина или етничких заједница, јавна библиотека
је у обавези да набавља најмање један наслов новина или часописа на
језицима националних мањина или етничких заједница.
Јавна библиотека треба да израђује годишњи план набавке библиотечко-информационе грађе, обавезна је да физички обрађује и инвентарише сваку јединицу у складу с прописима о евиденцији библиотечко-информационе грађе и да формира или јединствен електронски каталог или конвенционалне каталоге (међу којима је и каталог
серијских публикација).
ISBD(CR) – Међународни библиографски опис серијских публикација и других континуираних извора8 прописује јединствен
опис наслова серијске публикације као основ за добро уређен каталог. Стандард се бави описом континуираних извора који обухватају
и серијске публикације и текуће интегративне изворе. Овим стандардом је прецизно утврђен редослед података у каталошком опису, при„Стандарди за јавне библиотеке у Републици Србији“, Библиотекар год. 52,
бр. 1/4 (2010): 197–217.
8
ISBD(CR) : Међународни стандардни библиографски опис серијских публи
кација и других континуираних извора. Београд : Народна библиотека Србије, 2004.
7
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мена одређеног система интерпункције која добија значење симбола
и преузимање података из утврђених извора.
Упутства
Упутство о ревизији и отпису библиотечке грађе под библиотечком грађом подразумева, између осталог, и часописе и новине, а
као прилог Упутству дати су Методи ревизије библиотечког материјала који препоручују одговарајуће методе за различите фондове
и типове библиотека (међу њима и одговарајући метод за ревизију
фонда периодичних публикација).
Упутство за обраду библиотечке грађе прописује примену
стандарда које препоручује IFLA за библиографски опис публикација
– ISBD(S)9 за опис серијских публикација и ISBD(CP) за опис саставних делова (аналитичка обрада чланака из периодике). Прописано је
формирање и вођење алфабетских и стварних каталога; између осталог, дато је и детаљно упутство за израду библиографског описа
серијских публикација са Оквирном схемом ISBD(S)-а и упутство за
библиографски опис саставних делова публикације праћено Схемом
описа саставног дела.
Стање колекција периодике у јавним библиотекама
Фондови периодике су углавном запостављени у јавим библиотекама Републике Србије. Мали је број библиотека које овом делу фонда поклањају одговарајућу пажњу – најразвијеније јавне библиотеке.
С обзиром на чињеницу да се послови евиденције ове врсте библиотечког материјала често не обављају правилно и редовно, у многим
библиотекама још увек се не зна ни тачан број наслова периодике.
Поред тога, фондови неких библиотека оптерећени су гломазним томовима раније укоричених листова који се одавно не набављају (и не
користе); од неких наслова библиотеке чувају само по једно, често
непотпуно годиште. У неким библиотекама завичајна периодика још
увек није издвојена из општег фонда периодике, није обрађена и није
прикључена завичајном фонду.
9

Односно ISBD(CR)
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Разлози за лоше стање фондова периодике у јавним библиотекама су, поред недовољних материјалних средстава за набавку (која
унапред морају бити обезбеђена и стална), и хронично помањкање
простора за смештај и за коришћење, а у стручном раду непоштовање
стандарда који обавезују библиотеке да овој врсти библиотечког материјала поклоне већу пажњу и недовољна мотивисаност библиотечког особља да се бави овим фондом.
Фонд периодике захтева озбиљнији однос библиотечког особља
– он се не може набављати ни стихијски, нити по шаблону јер свака
средина има специфичне потребе које треба унапред сагледати. Евиденцији ове врсте библиотечког материјала мора се посветити одговарајућа пажња јер је то грађа која захтева да се у што краћем временском периоду обради и стави на располагање корисницима.
Према статистичким подацима обим редовне годишње набавке
периодике на нивоу Републике одговара стандардима, али у укупној
набавци за све јавне библиотеке на територији Републике Србије скоро половина отпада на набавку за 25 матичних библиотека. Највећи
проблем редовне набавке лежи у недостатку средстава које је дужан
да обезбеди оснивач, па су јавне библиотеке приморане да користе и
сопствена средства, средства од спонзора, донатора, комерцијалних
промотивних програма. Неповољна материјална ситуација донекле
је ублажена повременим поклонима, посебно избором часописа које
финансира Министарство културе Републике Србије, а значајан допринос набавци је и размена за сопствена издања.
И поред бројних материјалних проблема који готово редовно прате набавку може се рећи да је избор периодике у матичним библиотекама доста добар. С обзиром на материјалне и просторне могућности
библиотеке се опредељују за новине које се највише читају и часописе
који су водећи у одређеној области. Добром избору часописа највише
доприноси избор часописа које финансира Министарство културе.
Осим матичних библиотека остале јавне библиотеке периодику
набављају у малом обиму и углавном без изграђених критеријума
– то су по правилу неколико наслова дневних, дечјих и забавно-популарних листова, књижевних часописа и по који наслов из области
друштвених наука.
С обзиром на чињеницу да је у јавним библиотекама фонд периодике најчешће неинвентарисан и необрађен, приоритетан је задатак јавних библиотека конституисање фонда, његово правилно

148

Standardization and the Quality of Library Services

инвентарисање, евидентирање, каталошка обрада и формирање јавних каталога. Поред редовног евидентирања и каталошке обраде потребно је и редовно прочишћавати фонд или бар у законским роковима обављати ревизију и отпис грађе.
Предлог мера за унапређење
Набавка
Према међународним и националним стандардима основна сврха јавне библиотеке јесте да обезбеди изворе и услуге на различитим
медијумима који ће задовољавати потребе свих појединаца и група
у погледу образовања, информисања и личног развитка, као и за разоноду и слободно време. Јавна библиотека је у обавези да формира
и одржава фонд периодике који ће обухаватати: часописе, локалне,
регионалне и националне новине, информације о заједници, државне
и локалне службене информације, пословне информације. Величина
колекције периодике једне јавне библиотеке зависиће од: величине
простора за смештај фонда, обима финансијских средстава за редовну набавку, структуре корисника библиотеке, близине других библиотека, значаја колекције у оквирима региона, могућности приступа
електронским изворима, процене локалних потреба, процента набавке и отписа, и програма размене фонда са другим библиотекама.
Фондове треба формирати имајући у виду потребе друштвене
средине у којој делује библиотека и из које долазе њени корисници,
па приликом избора наслова библиотека треба да се опредељује према
структури и жељама својих корисника. Јавна библиотека треба да набавља грађу у свим форматима и да је редовно садржински обнавља
да би задовољила променљиве потребе група и појединаца. Завичајна
збирка треба да обухвати сву локалну периодику са подручја којем
библиотека припада.
Да би се превазишао проблем недовољног и нередовног финансирања препоручује се да библиотеке једног округа успоставе сарадњу у погледу набавне политике, да координирају и специјализују
набавку периодике према општим потребама округа и специјалним
потребама општине, како би се избегла непотребна дуплирања у набавци и осигурала рационална набавка од интереса за цео округ и
обезбедио одговарајући пораст и разноврсност фондова.
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Проблем недовољног простора за смештај фонда јавне библиотеке превазилазе тако што се опредељују које све наслове набављају, а
које од тих наслова трајно (или одређено време) задржавају у фонду.
Треба обезбедити што већи број наслова, али не треба оптерећивати
фонд чувањем свих наслова и годишта.10
Приликом формирања фондова периодике у јавним библиотекама препоручује се састављање писаног програма (смерница) о формирању колекције који ће прихватити тело које руководи библиотеком
да би се осигурала доследност у формирању и одржавању колекције.
Овај документ треба да дефинише сврху, тематски обухват и садржај
колекције. На овај начин се тачно утврђују принципи набавне политике и избегавају импровизације.
Осмишљеном набавном политиком постиже се јединствен став
особља према набавци (који делови фонда ће се посебно развијати),
усклађује се делатност особља одговорног за формирање фонда, постиже се доследност односно усклађеност фонда, избегавају се импровизације и различит приступ особља, смањује се утицај субјективног фактора у одлучивању, обезбеђује се континуираност набавке и
рационално трошење финансијских средстава.
Смернице, поред осталог треба да садрже:
• критеријуме селекције (потребе, интереси и захтеви заједнице, приступ другим библиотечким изворима, садашња збирка,
средства за набавку, критеријум вредности који се односи на
садржајну и физичку вредност публикације, критеријум потражње, који наслови су приоритети...)
• списак наслова које библиотека набавља: (дневна штампа,
недељна штампа, стручни и научни часописи, дечји листови,
електронске публикације, стручни библиотекарски часописи)
• да ли се сви наслови које Библиотека набавља трајно задржавају у фонду (ако не, који су то наслови)
• поступак прихватања поклона (саставити правилник о поклону)
• поступак прочишћавања колекције (критеријуми за излучивање или премештање дупликата, ретко коришћене грађе или
грађе која због различитих разлога није више за употребу, то
Библиотека може, на пример, да набавља десетак наслова дневних новина, а
да се одлучи само за један наслов који ће задржавати трајно а да од осталих наслова
задржава само примерке за последњу годину.
10
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јест не задовољава критеријуме за укључивање у библиотечки
фонд и разлози због којих се излучивање спроводи)
• грађа која се не прикупља (библиотека се може определити да
не набавља, на пример, ретку и стару периодику, школске листове и слично).
Свака библиотека мора донети свој план развоја колекције периодике. Библиотека треба, према условима у којима делује (с обзиром на
циљеве и задатке оснивања, планове развоја, расположиви фонд, скуп
корисника, расположива финансијска средства и простор за смештај
фонда), да предвиди оптималне границе у грађењу збирке периодике.
Приликом селекције треба водити рачуна о вредности и значају
публикације, али у исто време и о интересима и интересовањима корисника.11 Селекцијом се тачно утврђује који наслови ће се конкретно
набављати за одређену библиотеку, а за то је неопходно имати што
бољи увид у издавачку продукцију и озбиљно приступити планирању
набавке јер се збирка формира на дуге стазе.
Селекција се обично заснива на једном од два основна начела:
начелу вредности и начелу потражње. Библиотечко особље најчешће
тежи да помири оба начела. Библиотеке пре свега служе корисницима
па би библиотечки фонд морао бити изграђен према њиховим жељама
и потребама, али би у исто време морао бити и основа за ширење њихових интереса. Квалитет као критеријум селекције поштује се тако
што се при избору наслова узима у обзир углед издавача публикације,
актуелност и релевантност тема којима се публикација бави, физички
квалитет публикације и њена цена. Потребе корисника утврђују се
тако што се прати коришћеност одређених врста публикација, учесталост фотокопирања прилога и међубиблиотечка позајмица као и
конкретни предлози корисника.
Приликом селекције процењује се вредност сваког наслова појединачно при чему се води рачуна о релевантности за садашње или потенцијалне потребе заједнице. Најпре треба уврстити наслове који покривају
шире области, публикације граничних подручја, публикације мултидисциплинарног карактера и грађу која има трајну литерарну или друштвеноисторијску вредност. Треба набављати пре свега публикације које ће
служити ширем кругу корисника, односно наслове за којима влада веће
11

При чему треба избегавати да се набављају публикације за уски круг читалаца.

Стандардизација и квалитет библиотечких услуга

151

интересовање и који задовољавају информативне, образовне и рекреативне потребе заједнице. У селекцију треба обавезно уврстити: национално
водеће дневне и недељне информативне листове, званичне публикације
(службене листове, националне библиографије, статистичке годишњаке),
литературу за слободно време и разоноду, дечју и омладинску штампу, научно-популарна издања, актуелну политичку литературу, значајније књижевне и научне часописе, образовне часописе, часописе који се односе на
гранична подручја и који ће омогућити интердисциплинарни приступ у
раду, издања која се баве локалном и националном историјом.
Из сваке научне области треба одабрати најзначајније и најугледније часописе12. Имајући у виду специфичности заједнице у којој делује јавна библиотека селекцијом треба да обухвати и часописе од регионалног значаја, водити рачуна и о заступљености публикација на
језицима националних мањина и из суседних земаља за погранична
подручја у зависности од националног састава корисника. За потребе
библиотечког особља треба уврстити часописе из савременог библиотекарства и референсну литературу.
Посебно се мора водити рачуна о континуираној набавци завичајне штампе. Завичајна збирка треба да буде исцрпна, да обухвати
сва локална периодична издања и за ову збирку треба набављати ретроактивно и примерке из претходних годишта ако недостају у збирци
(у штампаном или микро облику).
Приликом селекције треба пратити и доступност публикације
– чињеницу да се одређени часопис може добити у некој другој библиотеци у окружењу и могућност добијања фотокопија посредством
међубиблиотечке позајмице. Поред класичних (штампаних) облика периодике, тамо где то технички услови дозвољавају, треба омогућити и
приступ електронским изворима – часописима, базама података и другим изворима информација. Кад год је публикација објављена у више
формата треба се определити за микроформе и дигитална издања.
Селекција треба да буде таква да се у фонд укључе најважнија
издања и набављају само наслови који имају ширу циљну групу, а за
наслове које траже мале групе корисника треба обезбедити ефикасну
набавку фотокопија кроз међубиблиотечку позајмицу. За огранке јавних
библиотека неопходно је обезбедити редовно примање дневне штампе.
У ту сврху се може затражити савет стручњака из одговарајуће области
(универзитетских професора, на пример).
12
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Стручна обрада и коришћење
Све информације које поседује једна јавна библиотека треба што
пре да се ставе на располагање корисницима, независно од формата у
којем се налазе. Због тога у најкраћем могућем року библиотека треба
да класификује и каталогизује своје изворе према прихваћеним међународним и националним библиографским стандардима. Превасходан
задатак јавних библиотека у Србији је да се периодика стручно обради – да се инвентарише и формирају каталози серијских публикација.
Пошто се електронски каталози све брже формирају у великом броју
јавних библиотека, а у многима од њих периодика до сада није инвентарисана нити се каталошки обрађивала, препоручује се библиотекама да се интензивира рад на електронској обради периодике у одговарајућем библиотечком софтверском пакету који ће обухватити евиденцију, инвентарисање и каталошку обраду и, наравно, бити доступан
корисницима. Препоручује се да се најпре обради завичајна штампа,
затим текућа периодика и наслови који се често користе, да би се временом у електронски каталог унео целокупан фонд периодике.
Препоручује се да се, поред класичних начина заштите серијских
публикација (коричењем и фасциклирањем), настави и даље развија
дигитализација периодике и стварање организованих дигитализованих збирки у сарадњи са Народном библиотеком Србије.
У циљу промовисања и популарисања фонда серијских публикација корисно би било чешће организовати тематске изложбе – за одрасле, децу и ученике; ово би могао да буде и добар повод да се том приликом серијске публикације стручно обраде и да се комплетирају фондови;
изложбе би, уз то, привукле и већи број корисника периодичних издања.
Пошто ниједна јавна библиотека не може обезбедити фонд периодике који ће у сваком тренутку бити довољан да би се задовољиле све потребе њених корисника, неопходно је успоставити ефикасан систем међубиблиотечке позајмице између јавних и свих других типова библиотека.
Поред класичних (штампаних) облика серијских публикација у
јавним библиотекама треба омогућити и приступ електронским изворима, укључујући онлајн приступ часописима, базама података и
другим изворима информација. У ту сврху јавне библиотеке треба да
обезбеде слободан приступ Интернету за своје кориснике, што захтева планирање финансијских средстава за набавку, замену или надоградњу постојеће технолошке опреме.
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Ревизија и отпис грађе
Библиотека је, поред осталог, дужна и да стално излучује дотрајале и застареле и безвредне (за одређену средину) наслове периодике из свог фонда као и оне који се не користе. Преоптерећени и
претрпани фондови велика су сметња за лако и брзо руковање, за правилан рад библиотекара и за сналажење читалаца. Зато је поступак
прочишћавања фонда саставни део политике развоја колекција. Циљ
прочишћавања фонда је постизање максималне актуелности фонда –
годишње треба издвојити онолико публикација колика је набавка, да
би се уз оптималну величину фонда постигла стална контрола његовог коришћења. Ови проблеми су посебно изражени приликом одржавања колекције периодике јер се фонд непрестано повећава (пристижу нове свеске) и обогаћује новим насловима. Ограниченост простора тако условљава да величина колекције периодике мора остати
стабилна. Одлука о прочишћавању фонда доноси се и независно од
проблема простора и везана је за осмишљену политику формирања
фонда јер временом одређене публикације губе вредност с обзиром
на заинтересованост корисника. Ако се публикација набавља а не користи – или смо погрешили у набавци, или су се захтеви корисника
променили. Ако се нека публикација не користи, а библиотечки радници сматрају да је интересантна, такве публикације могу се издвојити и направити изложба да би се препоручиле читаоцима.
Приликом прочишћавања фонда врши се контрола и вредновање
која подразумева рад наслов по наслов – за сваки наслов врши се процена да ли и даље треба да буде део колекције периодике одређене библиотеке. Одстрањивање сувишака је врло осетљив посао који захтева
искусно и стручно особље, најстручнији кадар који учествује у набавци, информаторе и стручњаке из одељења за рад са корисницима.
Приликом прочишћавања фонда треба се руководити унапред дефинисаним принципима и методама бирања и отписивања грађе. Критеријуми за одстрањивање грађе одређују се с обзиром на њена физичка обележја, величину фонда и квалитет грађе. Најпре се посматра
физичко стање грађе и отписују се уништене и оштећене публикације,
затим некомплетни наслови (непотпуна годишта и распарени бројеви),
одстрањују се сувишци (непотребни дупликати, нетражени и нежељени поклони), отписује се референсна периодика (застарели адресари,
статистички, школски и годишњи извештаји, алманаси, библиографије,
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водичи...), информатичка литература која иначе брзо застарева, публикације на страним језицима (нарочито на језицима који се слабо користе), застареле службене публикације, зборници радова мање важних
институција. Треба пратити коришћеност (цитираност, фотокопирање
прилога и међубиблиотечку позајмицу) и на основу тога повлачити
грађу која није занимљива за кориснике; при отписивању треба узети у
обзир и релевантност публикације (задржати у колекцији само основне
публикације из неке области). Као неактуелна може се отписати литература из области марксизма, лењинизма, самоуправљања. Могу се
искључивати из фонда ранија годишта часописа (на пример старијих
од 5 или 10 година) изузев службених гласила која се обавезно чувају.
Када су у питању новине библиотека се може определити да чува само
текућу годину или неки краћи период (на пример до 3 месеца); ако је
библиотека у могућности треба да обезбеди микрофилмове за ранија
годишта новина што би значајно растеретило простор (у иностраним
библиотекама се одавно, због оскудице у простору, целокупна дневна
штампа чува само у облику микрофилма).
Не мора се аутоматски искључити из фонда све оно што се више
не набавља уколико се наслов сматра вредним и потребним да се задржи у фонду. Отпис треба обављати опрезно код хуманистичких наука за разлику од технике и других примењених наука. Осетљив је
и проблем публикација из књижевности – дешава се да се после извесног периода поново тражи нека литература која се годинама није
користила. Завичајна периодика се обавезно чува, а ако је библиотека
у могућности и у редовном фонду треба да задржи локалне дневне
листове и листове од националног значаја. За потребе библиотечког
особља треба чувати стручне библиотекарске часописе.
Приликом одлучивања да ли ће се неки наслов задржавати треба
размотрити и доступност публикације – чињеницу да се наслов може
добити и из неке друге библиотеке у окружењу или је доступан неки
алтернативни облик (електронска верзија, кориснички сервиси, микроформа).
Свака одлука о искључењу из фонда треба да буде одобрена од
стране управног одбора библиотеке. Грађа која је излучена из фонда
треба да се попише и да се понуди другој библиотеци за размену или
као поклон. Када се исцрпе све могућности да се грађа размени или
поклони, отписана грађа се уништава (даје се на рециклажу).
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Чести су отпори одстрањивању фонда – то је пре посао који захтева одговорност, много напора, времена и високу стручност, могуће
су и грешке у раду, а један број библиотечких радника противи се
одстрањивању фонда. Чак ни велике, добро организоване библиотеке
не могу идеално одржавати фонд, али то не значи да треба дићи руке
од овог посла.
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collection of periodicals in public libraries
Abstract
The first part of this paper deals with the legal framework for forming
and managing collections of periodicals and states essential points of
international and national documents (laws, rule books, standards and
instructions) that deal with this subject.
The second part is about the present state of periodicals funds of Serbian public libraries. It is established that the poor state of the collections of periodicals is the result of insufficient and irregular material
resources for purchasing, chronic lack of space for storage and use as
well as the staff’s lack of motivation and failure to adhere to standards.
The third part suggests solutions for overcoming the present unfavorable state of periodicals funds in public libraries. Correct forming as
well as managing of the periodicals funds is stressed as one of the
top-most priorities of public libraries. With more rational planning and
purchasing of periodical publications in mind, it is recommended that
each public library come up with guidelines for purchasing material
while taking into account its goals, tasks, existing funds as well as the
needs of its users. Professional processing of periodicals is carried out
using the international ISBD(CR) standard, which is supposed to be an
integral part of softwares used for processing library information materials. So as to maintain an optimal range of periodicals it is recommended that regular revision and writing off of items be done.
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Библиографска начела и међународни
стандарди за библиографски опис
од специјализације ка интеграцији

Сажетак
Библиографска начела представљају референтни оквир за обликовање библиографског система и структурирање библиографског метајезика. Све промене на концептуалном плану, у сфери
општих и посебних библиографских начела, одражавају се на редефинисање каталошког дискурса у садржинском, методолошком
и лексичком контексту.
Реализација Универзалне библиографске контроле (Univrsal
Bibliographic Control) и Универзалне доступности библиографских података о објављеним изворима (Universal Availability
of Publications) – темељних IFLA-иних пројеката – заснована је
на концепту Међународног стандардног библиографског описа
(International Standard Bibliographic Description – ISBD). На развојној линији ISBD-a, дугој готово пола века, омеђеној Париским
начелима (1961) и Франкфуртским начелима (2003) у OPAC окружењу, присутна је перманентна активност IFLA-e на ревизији
појединачних ISBD-a, прилагођавању семантици и организационом моделу FRBR-a (Functional Requirements for Bibliographic
Records) и редефинисању методолошког приступа.
Ново обједињено издање ISBD-a (International Standard
Bibliographic Description. Preliminary Consolidated Ed., 2007,
Consolidated Ed, 2010) настало је спајањем сродних одредаба постојећих ревидираних стандарда и сједињавањем објављених верзија текстова за различите врсте грађе. Обједињени ISBD доприноси конзистентности при размени библиографских информација
и ефикасније се уклапа у концепт међународних каталошких правила.
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Кључне речи: библиографска начела, библиографски си
стем, библиографски метајезик, каталошка правила, ISBD, OPAC,
FRBR.

Разумевање језика комуникационог процеса и његове улоге у
преношењу и трансформисању информације у знање и креирање
ефикасног система за проналажење забележеног знања у непосредној
су вези са успостављањем и редефинисањем библиографских циљева
и библиографских начела. У тој концептуалној равни, коју Џозеф Нитецки (Joseph Nitecki)1, постављајући библиотекарство у контекст социјалне епистемиологије, дефинише као динамичан процес мењања
односа између постојећег и новог аспекта људског сазнања, одвија
се теоријско и методолошко утемељење основних смерница и обавезујућих упутстава за формирање правила за обликовање библиографских система и библиографског метајезика у складу са утврђеним
циљевима који треба да материјализују корисничке потребе.
Каталошка начела прихваћена у савременој англоамеричкој теорији и пракси полазе од интереса корисника (начело примерености кориснику) промовишући опис ентитета (начело представљања) у складу
са речником већине корисника (начело опште употребе), при чему опис
ентитета треба да буде релевантан (начело тачности), довољан за постизање утврђених библиографских циљева, без редундантних елемената
(начело довољности и нужности и начело значајности), стандардизован
и контролисан (начело стандардизације) заснован на заједничком скупу
правила свих врста извора (начело интеграције). Поред ових посебних
начела, још увек су актуелна и општа библиографска начела за које се
залагао Ранганатан у студији о темељним каталошким принципима2. То
су начело економичности које налаже да тамо где постоји више начина
за постизање циља, економичније решење има предност и начело непристрасности (довољног разлога) по коме основа за сваку одлуку мора да
буде одбрањива, дакле јасно и недвосмислено постављена.
За праћење концептуалног оквира у коме се формирала и реструктуирала развојна линија ISBD-a3 – дефинисана у својој почетној
Joseph Nitecki, „Metaphors of Librarianship : a Suggestion for a Metaphysical
Model“, Journal of Library History, 14, (1979).
2
S. R. Ranganathan, Heading and Canons : Comparative Study o Five Catalogue
Codes (Madras : Viswanahran, 1957).
3
International Standard Bibliographic Description.
1
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фази Париским начелима (1961)4, редефинисана у OPAC5 окружењу
у складу са Франкфуртским начелима (2003)6 и методолошки усклађена са структуром RDA7, новог каталошког кода за опис извора и
приступ организованом систему метаинформација – од посебне важности је начело стандардизације. Анализирајући ово начело, Илејн
Свенонијус (Elaine Svenonius)8 указује на значај развоја стандардизоване lingua franca за библиографски опис као достигнућа двадесетог
века за чију је успешну реализацију заслужна IFLA. Кључна тачка
у активностима IFLA-е у вези са стандардизацијом била је Међународна конференција о начелима каталогизације (1961) на којој је
артикулисана идеја о усаглашавању принципа за стандардизацију и
селекцију метаподатака за опис и приступ библиографским информацијама. Осам година касније, на Међународном састанку каталошких експерата9 усвојена је одлука о изради међународних стандарда
за библиографски опис. Унификација библиографског описа нашла је
своје пуно теоријско оправдање и утемељење у IFLA-иним пројектима Универзалне библиографске контроле10 чији је основни циљ био
успостављање међународног система за контролу и размену библиографских метеподатака и Универзалне доступности публикација11 која
је била усмерена ка брзом и ефикасном приступу основним библиографским подацима свих објављених извора у међународним оквирима. Доношење међународних стандарда за библиографски опис представљало је најзначајнији корак у процесу уједначавања каталошких
начела, развијању концепта узајамне каталогизације, изграђивању
Statement of Principles adopted at the International Conference on Cataloguing
Principles, Paris, October, 1961 (London : IFLA Committee on Cataloguing, 1971).
5
Online Public Access Catalogue.
6
Izjava o Međunarodnim kataloškim načelima : nacrt prihvaćen na Prvom IFLAinom sastanku stručnjaka za izradu Međunarodnog kataloškog pravilnika, Frankfurt,
Nemačka, 2003. g., sa promenama prihvaćenim na IME ICC2 sastanku, Buenos Aires,
Argentina, 2004. g. i IME ICC3 sastanku Kairo, Egipat, 2005. g., http://www.nb rs/pages/
article.php?id=1807 (преузето 20.7.2011) изворни текст преузет са: http://www.loc.
gov/loc/ifla/imeicc/pdf/statement7
Resource Description and Access.
8
Ilejn Svenonijus, Intelektualna osnova organizovanja informacija, prev. s engleskog Ljiljana Kovačević (Beograd: Clio, 2007), 116.
9
International Meting of Cataloguing Experts, Copenhagen, 1969.
10
UBC – Universal Bibliographic Control.
11
UAP – Universal Availability of Publications.
4
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стандардизовног лексичког корпуса и изради иновираних националних правилника за каталогизацију.
Ако су унификација и стандардизација кључне речи карактеристичне за каталошки концепт седамдесетих и осамдесетих година
прошлога века, онда се може рећи да период деведесетих, у коме је
окончана прва фаза ревизије појединачних ISBD-a, карактеришу модификована библиографска начела која утичу на преобликовање лексике и синтаксе библиографског језика у контексту OPAC окружења
и FRBR модела12, условљавајући померање тежишта са нормативне
контроле на контролу приступа. Стандардизација у овом периоду
добија атрибуте флексибилности ограничавајући се на аспекте који
су битни за идентификацију извора (обавезујућа и изборна правила)
чиме се постиже да начело стандардизације и начело опште употребе нису у конфликту, односно да стандардизација не прерасте у систем ригидних правила која немају утемељење у пракси и која ометају
нужне промене у библиографском универзуму. У том контексту, Илен
Свенинијус закључује да „као што очување различитости унапређује
универзални приступ у сваком подухвату, тако и стандардизација која
не пориче потребу за локалним варијацијама представља дивовски
корак ка универзалној библиографској контроли“.13
Други пројекат опште ревизије свих ISBD-a одвијао се у периоду
од 1990. до 2000. године с циљем усаглашавања одредаба ISBD-a са
концептуалним моделом FRBR-a. Група за ревизију ISBD-a указала је
на потребу да се усаглашавање са објектно-релационим моделом, који
подразумева виши ниво апстракције, не одвија у контексту инкорпорирања модела у структуру ISBD-a, који би требало да задржи своју аутохтону лексику, већ да се у Стандарду дају прецизне дефиниције којима
ће се указати на концептуалну повезаност ISBD и FRBR термионологије. Хармонизација ова два модела исказана је у документу Упоредна
табела ISBD елемената FRBR ентитета, атрибута и односа14 коју је
одобрио Стални одбор Секције за каталогизацију 2004. године.
Франкфуртска начела (2003) заменила су и проширила Париска
начела. Конципирана тако да укључе све врсте извора и све аспекте
Functional Recuirements for Bibliographic Records.
I. Svenonijus, Intelektualna osnova organizovanja informacija, 119.
14
Mapping ISBD Elements to FRBR Entity Attributes and Relationships, http://
www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/iabd-frbr-mapping.pdf (преузето 20.7.2011)
12
13
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библиографских и нормативних записа, Начела су утврдила јединствени оквир за развијање и усаглашавање постојећих националних и
међународних правилника, полазећи од прагматичног става – израдити правилник примерен потребама корисника у чијем ће фокусу бити
постављени темељни задаци каталога:
• проналажење (лоцирање) библиографског извора;
• идентификација библиографског извора или посредника;
• селекција (одабир библиографског извора који одговара потребама корисника);
• приступ релевантним библиографским изворима (директан,
онлајн);
• навигација (претрага кроз линеарни след лисних структура
или хијерархијски систем покоординираних система).
Модел савременог правилника почива на отвореној интегративној
структури, повезаности општих и посебних правила, успостављању
вишеаспектних релација између ентитета и атрибута, избору битних
тачака приступа, економичности у исказу, стандардизованој селекцији елемената података у више нивоа и нормативизованој лексици.
Полазећи од овако конципираног модела, Начела прокламују принцип интеграције појединачних ISBD-a, с намером да библиографски опис буде заснован на „међународно договореном стандарду“
који треба да задовољи потребе каталогитазора и других корисника
библиографских информација. Задатак библиографског описа је да
представи манифестацију (физички израз дела). Опис може да буде
израђен на више нивоа потпуности у зависности од функција каталога, односно библиографске базе података.
Студијска група за развој ISBD-a, конституисана на IFLA-иној
конференцији у Берлину 2003. године, отпочела је рад на интегрисаном и ажурираном Стандарду чија је структура заснована на заједничким усаглашеним одредбама описа свих врста извора и посебним одредбама релевантним за појединачне изворе. У Уводном обједињеном
издању ISBD-a15 објављеном 2007. године узета је у обзир свака од
последњих ревизија појединачних стандарда. Основни циљеви ISBDа у начелу су остали неизмењени:
International Standard Bibliographic Description : (ISBD). Preliminary Consolidated Ed. (München : K. G. Saur, 2007).
15
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• обезбедити прописе за компатибилну дескриптивну каталогизацију у међународним оквирима како би се унапредила размена библиографских метаинформација између националних
библиографских агенција у оквиру читаве библиотечке и информационе заједнице;
• омогућити размену записа из различитих извора без обзира на
језичке баријере;
• олакшати конверзију библиографских записа у електронски
облик;
• повећати компатибилност с другим стандрадима.
Описни елементи означени су као обавезни, условни или изборни. Као и до сада, од националних библиографских агенција очекује
се да преузму пуну одговорност за креирање потпуног и коначног
библиографског записа за сваки извор који припада националној издавачкој продукцији. Овај принцип односи се на све библиотеке које
међусобно размењују библиографске податке. Уводи се и могућност
поделе одговорности за креирање записа са другим релевантним институцијама.
У предговору Уводног обједињеног издања ISBD-a наглашена је
потреба за даљим радом на побољшању и хармонизацији текста са
одредбама Међународног каталошког правилника16. Две године касније, 2009. године, Обједињени ISBD обогаћен је новим подручјем
библиографског описа. Студијска група за ознаку грађе, формирана са задатком да испита примену опште и посебне ознаке грађе на
вишеврсне облике и комбиноване медије, израдила је коначан текст
Подручја 0 које се односи на облик садржаја, карактеристику садржаја и врсту медија. Полазећи од значаја овог описног елемента за
кориснике каталога при идентификацији и селекцији библиографских извора, Група је предложила формирање самосталне, јединствене и обавезне компоненте описа означене као садржај/носилац или
садржај/медиј. Структура и терминологија ове компоненте заснована
је на верзији 1.0 RDA/ONIX оквира за категоризацију извора17. Наглашена је потреба за успостављањем логичне, недвосмислене и лако
разумљиве терминологије која треба да буде флексибилна како би се
16
17

IME ICC – IFLA Meeting of Experts on a International Cataloguing Code.
RDA/ONIX Framework for Resource Categorization, 2006.
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могла прилагођавати новим облицима и врстама извора и компатибилна са терминологијом других заједница које користе метаподатке.
Обједињено издање ISBD-a18 објављено је 2010. године резултат
је истрајног и усаглашеног рада IFLA-иних радних група и секција
на изради консолидованог, хармонизованог и флексибилног стандарда
намењеног широком спектру корисника у аутоматизованим библиотечким системима, али и ван традиционалног библиотечког окружења,
с намером да се постигне ефикасан ниво усклађености са релевантним стандардима који се користе у библиотекама, музејима, архивима,
издавачким удружењима, информационим сервисима и сродним институцијама и системима. Током готово пола века постојања у библиографском окружењу које је пролазило кроз интензивне и динамичне
промене на концептуалном и контекстуалном плану, референтни оквир
ISBD-а сачувао је своју конзистентност. Бројне ревизије само су обогатиле и осавремениле његову структуру водећи ка смањењу редундантности, економичнијем исказу, поједностављењу нивоа обавезности, поштовању различитих писама и увођењу иновиране и проширене
лексике у складу са важећим библиографским циљевима и начелима
која у пуној мери уважавају потребе корисника.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

FRBR : Functional Recuirements for Bibliographic Records : final report.
München : Saur, 1998.
IFLA Cataloguing Principles : report from the 1st IFLA Meeting of Experts
on an International Cataloguing Code, Frankfurt, 2003. München: K. G.
Saur, 2004.
International Standard Bibliographic Description: (ISBD). Preliminary
Consolidated Ed. München: K. G. Saur, 2007.
International Standard Bibliographic Description : (ISBD). Consolidated
Ed. München; Berlin: De Gruyter Saur, 2011.
Statement of Principles adopted at the international Conference on Cataloguing Principles, Paris, October, 1961 (London: IFLA Committee on Cataloguing, 1971).
Svenonijus, Ilejn. Intelektualna osnova organizovanja znanja. Prevela s engleskog Ljiljana Kovačević. Beograd : Clio, 2007.

International Standard Bibliographic Description : (ISBD). Consolidated Ed., http://
www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd_wwr_20100510_clean.pdf (преузето 20.7.2011)
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Bibliographic Principles аnd International
Standards for Bibliographic Descriptions
from specialization to integration
Abstract
Bibliographic principles represent a reference frame for bibliographic
system design and for bibliographic meta-language structure. All of
the changes in the conceptual level regarding general and specific bibliographic principles, reflect on a redefinition of catalogue discourse as
we look at it contextually, methodologically and lexical.
Realization of the Universal Bibliographic Control and Universal
Availability of Publications, IFLA’s core projects, is based upon International Standard Bibliographic Description (ISBD) concept. In a ISBD’s time line, nearly half a century long, defined by Paris Principles
(1961) and Frankfurt Meeting (2003) in a dominating OPAC (Online
Public Access Catalogues) environment, IFLA’s constant activity is
noticeable, especially in revising individual ISBDs, adapting FRBR’s
(Functional Requirements for Bibliographic Records) semantic and redefining methodological procedures.
New, unified ISBD edition (International Standard Bibliographic
Description. Preliminary Consolidated Ed., 2007, Consolidated Ed.,
2010) was made by combining similar regulations of existing revised
standards and merging of published versions of texts regarding different types of records. This integrated ISBD brings to the consistency
in bibliographic information’s exchange and fits more efficiently in a
concept of national and international cataloguing rules.
Key words: bibliographic principles, bibliographic system, bibliographic language, cataloguing rules, ISBD, OPAC, FRBR
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Културни програми јавних библиотека:
стандардне активности и
нестандардизована мерила вредновања

Сажетак
Овај рад се бави питањем једне од важних улога сваке јавне библиотеке – улогом у обликовању културног идентитета локалне заједнице. Пажња се посвећује културним програмима, као
најзначајнијем виду активности кроз које библиотеке остварују
ту улогу. Културни програми су сагледани у светлу чињенице да
су они, за разлику од осталих сегмената библиотечког пословања,
изузев препорука у виду примера добре праксе, заправо несводиви на било какве норме, као и чињенице да не постоји утврђен
начин њиховог вредновања.
Посматрани узорак библиотека показује велику разноликост
у приступима и разумевању проблема креирања културне политике, у облицима у којима се она остварује и количини средстава
која се издвајају за ту намену. У вредносном смислу, разлике се
крећу од утиска да јавне библиотеке унапређују културни живот
својих средина, обухватајући својим програмима широк старосни, интелектуални и образовни спектар своје публике, до утиска
да су понегде, будући увек срачунати на исти профил посетилаца,
заправо у служби одржавања различитих стереотипа и својеврсне
конзервације укуса и културних потреба.
Као закључак, намеће се потреба пажљивијег и свеобухватнијег приступа овом проблему од стране управa библиотека и тимова задужених за креирање и реализацију културних програма,
као и уверење да је унапређење и ове области нужно и могуће.
Кључне речи: културни програми, јавне библиотеке, вредновање
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Увод
Културно-просветна мисија је иманентно својство јавних библиотека. Ова мисија је била и главни покретачки моменат и упоришна тачка приликом оснивања и деловања првих читалишта у Србији,
претечама данашњих јавних библиотека. Радећи на унапређењу образовања, просвете, трговине и занатства и подстичући рад позоришних дружина, музејске и других активности1, читалишта су у својим
срединама деловала као мултидисциплинарни и интерактивни културно-просветни центри. Током времена, у измењеним друштвеним,
економским и свеколиким другим околностима, културно-образовну
мисију преузимају и друге институције, али ова чињеница није суштински умањила значај јавних библиотека као отворених, свима приступачних друштвених пунктова са снажним културним и просветним потенцијалом.
Овај постојани потенцијал, присутан у свим јавним библиотекама света, препознат је и апострофиран и у документима Међународне
федерације библиотечких удружења и институција. Тако се у почетном поглављу IFLA/UNESCO Смерница за развој јавних библиотека2,
у коме се разматра сврха јавне библиотеке, каже да једна од њених
важних улога јесте да, поред омогућавања личног креативног развоја
појединца, она треба да буде и средиште културног и уметничког развоја заједнице и да помаже у обликовању њеног културног идентитета. Међу начинима на које библиотека може остварити ту своју улогу,
експлицитно је наведена и организација културних програма.
Домаћи стандарди – Стандарди за јавне библиотеке у Републици
Србији3, утемељени на међународним документима и дугогодишњој
библиотечкој пракси, такође истичу важност културно-просветне
улоге јавних библиотека у својим срединама. Стандардима се препоручује организовање различитих културних програма и предвиђају
одговарајуће службе и одељења која тиме треба да се баве. При томе
се наглашавају потребе организовања културних манифестација,
Десанка Стаматовић, Читалишта у Србији у XIX веку (Београд : Народна
библиотека Србије, 1984), 81–82.
2
IFLA/UNESCO Смернице за развој јавних библиотека (Београд : Народна
библиотека Србије : Библиотека града Београда, 2005), 9–16.
3
„Стандарди за јавне библиотеке у Републици Србији“, Библиотекар, бр. 1–4
(2010): 197–217.
1
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креативних радионица, трибина и других активности прилагођених
различитим узрастима, односно посебних програма за децу, младе и
одрасле. Потреба садржајне разноликости културних догађања у јавним библиотекама имлицитно је садржана у разноликости наведених
програмских облика, а експлицитно наглашена потреба обухваћености свих старосних група. Кад је реч о овом сегменту библиотечког
пословања, то су заправо и једине „норме“ које Стандарди предвиђају. И док су сви други елементи постојања и рада јавних библиотека, као што су простор, набавка, смештај, обрада, коришћење и кадрови, мање или више стриктно омеђени правилима и бројкама, дотле
се креирање и организовање културних програма издваја као једино
ненормирано подручје – као слободна област у којој свака појединачна институција треба да пронађе и понуди сопствени одговор.
С обзиром да су културни програми објективно несводиви на
било какве норме и задате оквире и да су они увек одговор појединачних библиотека на стварне или претпостављене културне потребе своје локалне заједнице, поставља се питање да ли то онда значи
да квалитет тих програма измиче сваком вредносном просуђивању,
или, ако се у просуђивање ипак упушта, на основу којих критеријума
се то чини. Најзад, уколико немамо јасне критеријуме за (пр)оцену
постојећег стања, последично се као најважније испоставља питање
могућности унапређења ове области.
Шта (не) показују подаци?
У Србији је прво велико истраживање културно-образовних
програма извршено 2007. године. Анализом Културна, образовна
и просветна делатност народних библиотека у Србији у периоду
2001–2005. године4 било је обухваћено 115 народних библиотека у 18
округа на подручју Централне Србије без Београда. Главни циљеви
овог истраживања су били да се добију подаци који би одговорили на
следећа питања: колико су наше народне библиотеке унапредиле културне активности, какав је облик и обим ове делатности и њена регионална дистрибуција, те колико је квалитетан и узајамно-зависан однос
Дубравка Симовић. Културна, образовна и просветна делатност народних
библиотека у Србији у периоду 2001–2005. године, www.nb rs/view_file.php?file_
id=2140 (преузето 21.10.2010.)
4
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између локалних заједница и библиотека у њима. Презентујући резултате истраживања, ауторка је скренула пажњу на чињеницу да подаци
који су се налазили у извештајима о раду углавном нису давани ни
прецизно ни потпуно, чиме је покренула и питање правилног извештавања у нашим библиотекама. Ради лакшег сагледавања резултата,
активности су груписане према свом садржају у следеће категорије:
изложбе, књижевни сусрети и промоције, предавања и трибине (разврстане тематски), забавни програми, позоришне представе и филмске пројекције, различите акције и програми (у којима су посебно издвојени: смотре и такмичења, месец књиге, наградни конкурси, курсеви и радионице, књижевни и други клубови, пројекти и акције) и веће
манифестације. Резултати су представљани табеларно и графички, уз
детаљна објашњења и навођења примера. У одељку Дискусија констатовано је да постоји широк програмски распон ових активности и да
су библиотекари „препознали потребе локалне заједнице“. Закључци
анализе своде се на оцену да наше народне библиотеке „интензивно
унапређују активности у својој културној мисији...“ и да се, судећи
по обиму и квалитету манифестација и по обухвату различитих профила корисника, јасно очитава „велики труд библиотекара да пруже
што квалитетније и што разноврсније услуге“. За укупан број свих
активности, који је износио 8884, констатовано је да „делује довољно, међутим, пошто немамо ниједну претходну анализу ове врсте, не
можемо схватити њен значај“. Регионална дистрибуција активности
оцењена је као „интересантна, посебно с обзиром на чињеницу, да њихов број није у сразмери с развијеношћу округа“ а сарадња са другим
библиотекама, установама у култури и привредним предузећима као
недовољна и слаба. На крају ове анализе дате су и препоруке за даља
истраживања међу којима издвајамо „правилно извештавање о раду“
и „покретање гласила за комуникацију међу библиотекама на тему
културних, образовних и просветних активности“.
За сврху овог рада и у покушају да се одговори на нека од постављених питања, током октобра 2010. спроведено је једно мање истраживање, и то у народним библиотекама у Крушевцу, Јагодини,
Краљеву, Чачку и Крагујевцу, односно матичним библиотекама Расинског, Поморавског, Рашког, Моравичког и Шумадијског округа.
Уз ових пет матичних библиотека с подручја централне Србије, истраживање је извршено и у пет општинских библиотека с подручја
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Расинског округа, и то у народним библиотекама у Ћићевцу, Варварину, Александровцу, Трстенику и Брусу.
Истраживање се односило на 2009. годину и у матичним библиотекама је спроведено анкетирањем5 а у општинским, консултовањем
базе података Мрежа библоиотека Србије, годишњих извештаја и извештаја о непосредном увиду у рад.
Тражени су подаци о броју организованих изложби, предавања,
књижевних сусрета, трибина, манифестација из категорије „осталог“
(испитаници су требали да је сами наведу). Нови елемент уведен у
испитивање у односу на горњу анализу јесу средства издвојена за ту
намену. У оквиру анкете била су постављена и питања о просечном
броју посетилаца културних програма, намењености различитим
старосним добима и образовним профилима, затим питање тематске разноврсности изражене кроз процентуалну заступљеност појединих УДК група (културни програми везани за књижевност, уметност,
медицину, религију и друго). Постављена су и питања о томе да ли
се спроводе анкете о степену задовољства корисника организованим
културним програмима, затим питање о постојању прецизних планова културних активности за наредна два, три или више месеци и,
најзад, о томе да ли библиотека сарађује са другим културним институцијама у граду око креирања културне политике.
У приложеним табелама6 изложени су неки од добијених података, оних који су могли да се преточе у прецизну нумеричку вредност.
Но, ови квантитативни показатељи у суштини су отворили више питања него што су понудили одговора. Најпре се уочава велики распон
у средствима издвојеним за организовање културних програма (тај
распон је природан и очекиван на релацији општинска-матична библиотека, али је изненађујуће велики унутар једног типа библиотека –
општинских, односно матичних), као и то да висина издвојених средстава не кореспондира увек са развијеношћу средине. Оно што је још
важније јесте да висина издвојених средстава не даје аутоматски и
већи број остварених културних програма. У чак две општинске библиотеке није издвојен ни један динар за ове намене, а ипак се бележе
Подаци су добијени захваљујући љубазности колега из матичних служби
ових библиотека.
6
Библиотеке у овим табелама нису именоване јер су послужиле само као
илустративни примери.
5
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неке активности на овом пољу – у једној од њих забележено је чак 27!
Ово намеће и питање: колики је уопште пожељни, оптимални број
реализованих програма у једној библиотеци, и колики у односу на
уложена средства? Најважнији закључак је ипак да нас квантитативни показатељи нису уопште приближили одговору о квалитету тих
програма – такозвани аутпути су и даље остали непрозирни. Тако, на
пример, кад је о изложбама реч, мале поставке књига поводом обележавања јубилеја неког писца, сакупљене на брзу руку и презентоване на једном паноу, у оваквим истраживањима потпуно равноправно
заузимају место са великим изложбама које су подразумевале израду
плаката и каталога и студиозно изучавање огромног материјала.
Општинске Изложбе Предавања Књижевни Трибине Остало Средства
библиотеке
сусрети
I
6
0
7
0
14
0,00
II
18
3
6
2
4
45.981
III
1
0
0
0
1
0,00
IV
1
0
21
1
0
445.889
V
15
6
10
2
22
300.030
Број културних програма и издвојена средства за ту намену
у 2009. години у општинским библиотекама Расинског округа
Матичне Изложбе Предавања Књижевни Трибине Остало Средства
библиотеке
сусрети
I
8
2
8
0
12
383.764
II
19
3
17
1
74
70.800
III
61
16
37
12
103
1.643.000
IV
8
0
18
0
50
2.520.000
V
87
12
38
5
419
865.544
Број културних програма и издвојена средства за ту намену
у 2009. години у пет матичних библиотека централне Србије

Гледајући збирно, и у овом случају се посматране библиотеке исказују као виталне институције које делују као истински културни и
креативни центри у својим срединама. Будући да су заступљени разноврсни облици културно-просветне делатности и обухваћен широк
старосни, интелектуални и образовни спектар публике, може се рећи
да посматране јавне библиотеке доприносе унапређењу културног
живота својих средина. Међутим, гледајући стање појединачно, и то
кроз годишње извештаје неких општинских библиотека (које због
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непостојања стандардизованог облика извештавања често није ни могуће упоређивати), уочава се несигурност у поимању ове проблематике. Присутна је недовољна заступљеност програма за децу и младе и
стиче се утисак одсуства јасне културне стратегије (програми се организују интуитивно, по „сећању“, то јест наслеђеној формули). Понегде се чак може рећи да, услед несразмерно велике заступљености
књижевних програма на штету свих осталих, долази до стереотипизације понуде, а затим и, гледајући саме те књижевне програме, који су
срачунати углавном увек на исти профил посетилаца – до механичке
хомогенизације и својеврсне конзервације укуса и културних потреба.
Подаци о посећености културних манифестација (који у годишњим извештајима о раду општинских библиотека и нису дати)
остају усамљени, тешко употребљиви факти, нарочито с обзиром на
питање да ли се одређеним програмом повлађивало укусу просечне
или високосензибилисане и образоване публике.
Општи закључак који произилази из оба истраживања јесте да
бројчане вредности могу само донекле да нам сугеришу степен развијености културно-просветних активности у нашим библиотекама,
а о њиховом квалитету готово да не говоре ништа, тим пре што ми, у
ствари, и не знамо са сигурношћу шта су стандарди квалитета у овој
области.
На крају, једино што се испоставља као извесно јесте да свака
средина за себе треба да дефинише стандард културних потреба, то
јест интересовања (њихов опсег и садржај) и то с обзиром на пол,
старосну доб и образовни ниво својих корисника; на специфично историјско наслеђе, етничку заступљеност, као и унутрашње материјалне, просторне и људске потенцијале.
Могућности унапређења ове области
Чињеница да за оцену развијености и квалитета културних програма јавних библиотека не постоје поуздани показатељи, управе и
одговарајуће службе у библиотекама, али и шире структуре, односно
друге значајне субјекте библиотечке делатности, ипак не ослобађа од
одговорности за унапређење ове области.
Међу мноштвом узорних примера који се могу пронаћи у библиотечкој пракси широм света и који поткрепљује ову тврдњу, издваја
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се пример из америчког библиотекарства. Наиме, при Америчком
библиотечком удружењу (American Library Association – ALA) делује
Канцеларијa за Јавне програме (АLA / Public Programs Office) чија
је основна мисија да промовише културно програмирање као суштински део библиотечких услуга. На веб страници ове канцеларије
редовно се доносе најновије вести и информације о трендовима у
овој области, као и примери најбоље праксе. Посебно се објављују и
годишњи извештају у којима се може видети да хиљаде библиотека
широм земље добија средства од Фондације за библиотечке програме, различите материјале или „готове производе“ (као што су, на пример, изложбе посвећене великанима америчке историје). Поред тога,
у оквиру годишње конференције ALA–е организују се специјалне сесије из области културног програмирања, али се скупови одржавају и
самостално. Спроводе се и бројне радионице, онлајн курсеви и обуке, прикупљају средства и осмишљавају програми који потом постају
пракса у библиотекама широм Сједињених Америчких Држава. Овај
вид централизоване бриге о културним програмима, нарочито се показао делотворним у срединама које не располажу довољним материјалним и кадровским потенцијалима.
Наведени пример показује да културну политику и стратегију, уз
сво поштовање чињенице да свака локална библиотека и заједница
имају своју индивидуалност и своје специфичности, не треба у потпуности препуштати стихији, интуицији и индивидуалној процени. Као
најцелисходнији, чине се посредни начини утицаја на управе и одговарајуће службе у нашим библиотекама. Један од њих би могао бити
обавеза стандардизованог извештавања које би укључило и питања
о посећености, обухваћености популације с обзиром на старосне и
друштвене групе и садржинску разноврсност програма, као и обавезу
анкетирања корисника и систематског праћења рецепције постојећих
програма, уз периодична истраживања нових културних аспирација.
Основни циљ оваквог извештавања био би навођење креатора и организатора културних активности на промишљенији приступ овом проблему, дугорочније планирање и боље разумевање задатка.
Аналогно америчком примеру, покретање секције при Библиотекарском друштву Србије, која би се бавила овим питањем, где би
се размењивала искуства и износили примери добре праксе, организовале радионице и обуке, такође би могло значајније утицати на
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унапређење ове области. У недостатку средстава за предложено покретање гласила за комуникацију међу библиотекама на ове теме, могла би се, опет по угледу на америчку Канцеларију за јавне програме,
отворити посебна страна на веб сајту Друштва за ове намене. Такође,
потребно је стално охрабривати и упућивати библиотеке на сарадњу
с другим институцијама у граду у дефинисању „идентитетских тачака“ локалне културе, као и на укључивање у шире акције и сарадњу с
другим библиотекама, и то не само из непосредног окружења.
Основни циљеви овакве бриге о унапређењу мисије која је библиотекама иманентно дата, били би: подизање стандарда укуса, с
дугорочним циљем промене у понашању корисника библиотеке (повећана мотивација за читање, истраживање, дружење и размену); рационалније коришћење ресурса (на пример: једна гостујућа изложба
посвећена неком значајном јубилеју или феномену националне или
светске културе, значајно би умањила утрошак енергије и средстава
у мноштву мањих библиотека које би то радиле независно једна од
друге); боља културна понуда у малим и сиромашним срединама и,
на крају − побољшање имиџа сваке појединачне библиотеке.
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Public Libraries’ Cultural Programmes:
Standard activities and inconsistent means of
evaluation
Abstract
This paper is dealing with one of the most important roles of every
public library – the role of modelling the cultural identity of a local
community. The attention is drawn to cultural programmes as the most
significant mode of activity by which libraries achieve the role in question. Cultural projects are seen in the light of the fact that they themselves, opposed to other segments of librarianship and leaving aside
some references concerning examples of good practice, in fact, can’t
be standardized and there is no consistent way of their evaluation.
The corpus of libraries in this research shows a great variety in approaches and grasping the problem of creating a cultural policy, in the
forms through which it is realized as well as in the levels of funding
being provided for that purpose. As far as evaluation is concerned, the
differences vary, from the impression that public libraries improve the
cultural life of its environment, since their programmes cover a wide
range of age, intellectual and educational groups, to the impression
that, in some places, being uniformed and intended for the same profile
of visitors, libraries tend to preserve various stereotypes, conserve the
taste and standard of cultural needs.
As a conclusion, all this calls the libraries’ managements and their
creative teams for applying a more integrated and more insightful approach to this problem as well as insurance that improvement of this
field is both necessary and possible.
Key words: cultural programmes, public libraries, evaluation.
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Смернице за специјалне библиотеке
Квалитет библиотечких услуга у Србији
у периоду од 2005. до 2010. године

Сажетак
Специјална библиотека представља главни извор информација у установи и њој служи. Запослени у специјалној библиотеци
су одговорни у обезбеђивању библиотечке грађе и услуга усаглашених са потребама корисника такве врсте библиотеке на оном
пољу које је од интереса матичне установе, односно оснивача.
Дакле, специјална библиотека установљава, обезбеђује, организује, даје на коришћење информације, придржава се селективне
дисеминације информација и то у оквирима активности установе.
Специјална библиотека захтева такву библиотечку грађу и информације које ће одговарати садашњим потребама корисника, али и
неким будућим потребама. Ова грађа мора бити организована на
најефикаснији начин како би била доступна корисницима и запосленима. Библиотечко особље, када постане свесно корисничких
потреба, може поставити грађу и информације тако да оне привуку пажњу корисника чак пре него што их корисник захтева.
Извори ван специјалне библиотеке такође могу бити употребљени како би се одговорило на корисничке захтеве. Специјалне библиотеке Србије су препознале ову функцију и повезале се.
Како би њихов рад био професионалан а идеје усклађене, покренуле су међусобну сарадњу која је крунисана протоколом између
Секције специјалних библиотека Библиотекарског друштва Србије и Секције библиотекара и књижничара Музејског друштва
Србије. Резултат те сарадње је израда Смерница за рад специјалних библиотека Србије.
Кључне речи: специјалне библиотеке у Србији, квалитет услуга у специјалним библиотекама, задаци специјалне библиотеке,
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запослени у специјалним библиотекама, корисници специјалне
библиотеке

Према међународном стандарду ISO 2789 уопштено је дефинисан
појам специјалне библиотеке и њених подтипова, и то углавном појмо
вима шта то она није: специјална библиотека није академска, национална, јавна или школска библиотека. Такође, постоје разни типови
библиотека које се могу класификовати као специјалнe библиотекe,
рангирајући их при том од мале традиционалне библиотеке специјализованих музеја до савремених информационих електронских центара
фармацеутске или нафтне компаније. Свакако, реч је о типу библиотека
чија је примарна делатност усмерена на праћење и развијање задатака и
циљева установе у чијем саставу делује. Стручна лица запослена у таквом типу библиотеке поседују таква знања погодна за обављање прописаних делатности од стране оснивача, односно установе у чијем је
саставу, и с друге стране, из области библиотекарства и информатике.
Специјалне библиотеке су специфичне, а та посебност је довела до потешкоћа које су се манифестовале при изради Смерница за
специјалне библиотеке Србије. Таква специфичност је произашла из
интегралне улоге коју има, појединачно сагледавши, свака специјална библиотека (њих око 230 регистрованих – према подацима са сајта
Народне библиотеке Србије), јер служе различитим циљевима својих
оснивача, установа, организација и томе слично, док саме библиотеке
представљају организациону јединицу, најчешће хетерогеног типа у
односу на јавност свог рада. Испуњавање различитих циљева и задатака установе, односно оснивача, с једне стране, и, на пример, циљева струковног удружења попут Библиотекарског друштва Србије, с
друге стране, представља један од аспеката у којем је сублимиран
значајан број карактеристичних задатака пред којим се нашао овај
тип библиотека. Разлике су се покушале помирити, како би Смернице
биле у својој једноставности применљиве, али и да би се истакле додирне тачке свих специјалних библиотека.
Разноликост није само карактеристика, већ и суштина која олакшава увођење флексибилности у библиотечком пословању, затим
осетљивост и реаговање на потребе корисника, али нас, такође, обавезује да будемо иновативни, креативни, да имамо потребу за ефикасном научном и техничком комуникацијом. Специјалне библиотеке
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подразумевају постојање сличности у испуњавању циљева и задатака,
затим у погледу коришћења фонда, величини, предметним одредницама, вођењу каталога, типу документа, квалитету услуга, потребама
корисника и слично.
Смернице за специјалне библиотеке Србије донете су на основу
одлуке управних одбора Библиотекарског друштва Србије, Народне
библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске и Заједнице матичних
библиотека Србије. Смерницама су обезбеђени минимални услови
за обављање делатности, а донете су на основу тада важећег Закона
о библиотечкој делатности, подзаконских аката, актуелне позитивне
праксе међународних асоцијација и институција, као и праксе у специјалним библиотекама Србије. Стога, Смернице представљају реалне и корисне релевантне вредности, које су произашле из:
– општих и признатих дефиниција на којима се заснива универзум специјалне библиотеке;
– разноликости у погледу збирки, садржају, величини, оперативној процедури, задацима и особљу;
– различитости у циљевима и одговорности коју свака библиотека остварује код свог оснивача.
Резултат је оптимум који је изражен:
– јединственим условима за рад у специјалним библиотекама;
– организовањем стручног рада, и
– коришћењу фондова.
Специјалне библиотеке Србије су препознале ову функцију и повезале се. Како би њихов рад био професионалан а идеје усклађене,
покренута је међусобна сарадња која је крунисана протоколом између
Секције специјалних библиотека Библиотекарског друштва Србије и
Секције библиотекара и књижничара Музејског друштва Србије. Резултат овакве сарадње је израда Смерница за рад специјалних библиотека Србије.
Функције специјалне библиотеке као сервиса конципиране су у
складу са обезбеђивањем информација за даље пласирање, са основним задацима организације у којој је библиотека оформљена. Њен
укупан систем услуга је динамичан процес у ком запослени препознају потребе. Ипак, специјална библиотека може да позајмљује библиотечку грађу, али са изузецима у референсној збирци и другим јасно
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дефинисаним рестриктивним издањима. Позајмица подразумева ефикасну употребу и надокнаду у циљу промптног одговора на захтев корисника. У том смислу, специјална библиотека захтева такву библиотечку грађу и информације које ће одговарати садашњим потребама
корисника, али је неопходно предвидети и будуће потребе, што може
директно утицати на богатство збирке једне специјалне библиотеке.
Дубина и покривеност оних поља интересовања кључних за интерес
установе, зависе и од организације пословања1. Позајмна политика
може бити довољно флексибилна како би се максимално искористила
грађа. Стога ове библиотеке морају имати посебни систем контроле
докумената за класификовање рестриктивне грађе.
Мере квалитета специјалне библиотеке могу зависити од циљева,
корисника и задатака библиотеке. Квалитет библиотечких услуга у задовољењу свакодневних потреба одређеног броја корисника дефинисан је брзином и доступношћу референтних података и информација,
могућношћу директног приступа колекцијама библиотеке и специјалном службом за кориснике, као и укупном ценом свих услуга.
Специјална библиотека служи свима који имају одређене потребе за њеном услугом. Циљеви библиотеке су усклађени према онима који користе њене услуге. Како би услуге библиотеке биле што
ефектније, неопходно је да се периодично преиспитају и ревидирају
у циљу усклађивања рада са претходно примећеним променама у организационима активностима код оснивача библиотеке, с једне стране, и променама у библиотекарству и информационој технологији,
с друге стране. Имајући у виду карактеристике по ISO стандарду
11620, у специјалним библиотекама квалитет услуга је управо моменат који одлучује о перцепцији код оснивача, затим, у професионалним асоцијацијама, друштву уопште. Дакле, у професионалном
окружењу, где је ангажовање специјалних библиотека видљиво. При
Бибилиотекарском друштву Србије у протеклом периоду од 2005. до
2010. године јасно је да овај тип библиотека постаје део одговора на
информационе потребе прогресивног ширења науке. Смернице, које
имају перспективу максималне применљивости у пракси, омогућиће
Неким библиотекама је неопходна велика референсна збирка, више копија и
радова који имају историјску вредност; друге имају строго селектирану збирку, која
се, на пример, придржава искључиво књижевних дела и издаје их само у микроформи, као што су старија периодична издања и слично што се ретко користи.
1
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да специјалне библиотеке Србије буду не само део јединственог библиотечко-информационог система, већ и део концепта образовања у
Србији за другу декаду 21. века.
Литература:
1.
2.

Закон о библиотечкој делатности. Службени гласник Републике Србије,
бр 34 (1994)
Смернице за специјалне библиотеке у Републици Србији, http://www.
bds.rs/smernice (преузето 2. 11. 2010.)
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Guidelines for special libraries:
quality of library services in Serbia
in the period 2005–2010.
Abstract
Special library is the main source of information in the home institution. Employees in the special library are responsible for providing
library materials and services that are adjusted to the needs of this type
of library customer needs in accordance with the fundamental interests of the parent institution and the founder of the library. Therefore,
a special library provides, organizes, complies, preserves, loans and
delivers information with the selective dissemination of information
and interests within the institution. Special library requires this type of
material and information that meets current users needs, but also some
future.
This material must be organized in the most efficient way to make it
available to customers and employees. Library staff, when it becomes
aware of user needs, can set up materials and information to attract
the attention of users, even before the user request. Sources outside of
special libraries can also be used to respond to user requests. Serbian
special libraries have recognized this function and are mutually connected. To make their work more professional and ideas more consistent, they launched mutual cooperation which was crowned by the
protocol between the Section for special libraries of Serbian Library
Association and the Section of librarians and technicians of Serbian
Museum Association. Result of this collaboration is the creation of the
Guidelines for special libraries in Serbia.
Key words: special libraries in Serbia, special libraries services, special library objectives, staff in special library, special library users
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Смернице за специјалне библиотеке
– домаћа пракса и међународни
контекст

Сажетак
Током 2009. године стручна комисија састављена од представ
ника Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, Би
блиотекарског друштва Србије и Заједнице матичних библиотека
Србије, припремила је текст Смерница за специјалне библиотеке у
Србији. Смернице су почетком 2010. године усвојили управни од
бори наведених институција, односно удружења, залажући се на тај
начин како за развијање и унапређивање стручног рада у специјал
ним библиотекама, тако и за интензивнији утицај на њихове осни
ваче ради побољшања статуса и положаја специјалних библиотека
у матичним установама. Доношење оваквог документа доприноси
и наглашавању припадности специјалних библиотека јединственом
библиотечко-информационом систему у Републици Србији, као и
бриге библиотечке заједнице у Србији за њихову судбину.
Кључне речи: смернице, специјалне библиотеке.

Сврха Смерница
Током 2009. године стручна комисија састављена од представни
ка Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, Библио
текарског друштва Србије и Заједнице матичних библиотека Србије,
припремила је текст Смерница за специјалне библиотеке у Србији.
Смернице су почетком 2010. године усвојили управни одбори наве
дених институција, односно удружења, залажући се на тај начин како
за развијање и унапређивање стручног рада у специјалним библио
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текама, тако и за интензивнији утицај на њихове осниваче ради по
бољшања статуса и положаја специјалних библиотека у матичним
установама. Доношење оваквог документа доприноси и наглашавању
припадности специјалних библиотека јединственом библиотечко-ин
формационом систему у Републици Србији, као и бриге библиотечке
заједнице у Србији за њихову судбину.
Доношење Смерница значајно је и јер се усвајањем оваквог оп
штег документа евентуално може извршити утицај на неке осниваче
ради побољшања статуса и положаја специјалних библиотека у њи
ховим установама и утицати на учвршћивање положаја специјалних
библиотека у Србији. Ова чињеница има наглашен значај у актуелном
процесу транзиције у коме је положај специјалних библиотека у великој мери доведен у питање. Наиме, промена система власничких
односа продубила је проблеме са којима се овај тип библотека суочавао годинама уназад, а одређени број специјалних библиотека је и
угашен. Такође, недовољан прилив средстава у област културе у на
шој држави одражава се и на недовољан обим набавке и у овим типо
вима библиотека, а што за последицу има смањење броја корисника,
односно обрта књижног фонда и фонда научних часописа.
Структура Смерница
Текст Смерница за специјалне библиотеке конципиран је на на
чин који јасно дели два велика и суштински различита подручја која
чине предмет овог документа: услове за рад у библиотекама (о којима
брину њихови оснивачи), и организацију рада у библиотекама (што
представља предмет професионалног ангажмана самих библиотека
ра, односно библиотечког руководства). С тим у вези, након усвајања
новог Закона о библиотечкој делатности којим ће бити предвиђена
обавеза министра културе да донесе подзаконски акт којим се бли
же уређује питање услова за рад у библиотекама, део Смерница, у
облику какав је договорен, био би издвојен из овог документа и (уз
евентуалне интервенције Министарства културе) издигнут на ниво
подзаконског акта. С друге стране, стручна библиотечка заједница би
наставила да унапређује ужа стручна питања која се тичу утврђивања
структуре библиотечког фонда, начина коришћења библиотеке, дигитализације грађе и сродних питања, која представљају материју која
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се по природи разликује од оне која спада у обавезе оснивача, због
чега треба да и у будуће остане предмет интерних међубиблиотечких
споразума, односно заједничких општих аката.
Смерницама су утврђени минимални услови за обављење делатности специјалних библиотека у Републици Србији и то полазећи од
Закона о библиотечкој делатности (Службени гласник РС, бр. 34/94,
101/2005), подзаконских аката, аектуелне позитивне праксе Међународне федерације библиотечких удружења и институција, као и праксе у специјалним библиотекама у земљи.
Уводним одредбама дефинише се сврха специјалне библиотеке,
њена делатност, као и услови за оснивање.
Прво велико подручје Смерница, које обухвата услове за рад у
специјалним библиотекама, дефинише:
– минимални потребни простор за обављење делатности, величину и структуру сваке од предвиђених просторија, начин њихове повезаности,
– врсту и интензитет осветљења просторија,
– библиотечку и техничку опрему, њихову намену, препоручене
димензије и доступност,
– број и структуру библиотечко-информационих стручњака запослених у специјалној библиотеци, као и неопходност њиховог континуираног стручног усваршавања,
– библиотечко-информациону грађу у специјалној библиотеци.
Друго подручје Смерница дефинише организацију стручног рада
у специјалној библиотеци:
– набавку књига и друге библиотечко-информационе грађе, видове набавке, правилнике о набавци,
– физичку обраду и инвентарисање библиотечко-информационе
грађе,
– библиографску и садржинску обраду библиотечко-информационе грађе,
– заштиту библиотечко-информационе грађе,
– ревизију и отпис библиотечко-информационе грађе,
– услове и начин коришћења библиотечко-информационе грађе,
– начине вођења библиотечке статистике и евалуирања рада специјалних библиотека,
– начине промовисања рада специјалних библиотека.
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Међународне препоруке
С обзиром на изражену хетерогеност специјалних библиотека и
тешкоће у дефинисању њихових заједничких карактеристика, Међу
народна федерација библиотечких удружења и институција (IFLA) је
одустала од праксе да специјалне библиотеке посматра као јединствен тип. Уместо тога, она их дели на подтипове међу којима су академске и истаживачке библиотеке, библиотеке са литературом из области уметности, друштвених наука, природних наука и технологије,
права, библиотеке за особе са инвалидитетом и друге.
Сходно томе, у складу са поменутом међународном праксом,
потребно је усагласити и трендове у српском библиотекарству и тиме
остварити предуслове за евентуалну каснију могућност разрађивања
препорука које дефинишу рад и организацију поменутих подтипова
специјалних библиотека. Тако је могуће предвидети да се за сваки
појединачни тип специјалне библиотеке могу доносити ближе препо
руке у вези са организацијом рада, полазећи од специфичности њеног
положаја, актуелних потреба испољених у домаћој пракси, као и од
међународних искустава.
Иако не прописује опште препоруке за рад специјалних библиотека, Међународна федерација библиотечких удружења и институ
ција има праксу доношења смерница које дефинишу рад поједначних
подтипова специјалних библиотека које би могле послужити као узор
на основу кога би се доносиле сродне препоруке и на домаћем плану.
У складу са актуелном праксом Међународне федерације библи
отечких удружења и институција, и у оквиру Библиотекарског дру
штва Србије могуће би било предвидети унутрашњу поделу Секције
за специјалне библиотеке на мање конститутивне јединице, према по
менутим типовима специјалних библиотека. Свака од новоформира
них јединица би у оквиру свог домена пратила актуелну праксу на
међународном плану, као и домаћу, и доносила ближе препоруке за
њихов рад, а након расправе на Секцији за специјалне библиотеке.
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Guidelines for Special Libraries in Serbia
– national practice and international environment
Abstract
During the year 2009, professional team which consisted of representatives of the National Library of Serbia, Library of Matica srpska,
Serbian Library Association and Parent Library Community of Serbia,
prepared the text of Guidelines for Special Libraries in Serbia. Enga
ging for the development of professional work in special libraries, as
well as for more influence on their promoters in order to improve their
status in their parent institutions, boards of our main professional insti
tutions and associations adopted the guidelines by the beginning of the
2010. Creation of this document contributes emphasizing the fact that
special libraries belong to the unique library and information system
in Serbia, and also shows the care of the library community in Serbia
for their fate. This paper presents the text of the guid elines, as well as
principles and problems concerning their application..
Key words: guidelines, special libraries.
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Стандарди као подстицај библиотечким
услугама у специјалним библиотекама

Сажетак
Стандардизација библиотечког пословања у специјалним
библиотекама је најбољи пут ка побољшању система квалитета у
пружању услуга корисницима. Tреба имати у виду да библиотечке
услуге нису везане само за непосредан рад са корисницима, већ
да оне обухватају и библиотечку размену, сарадњу са другим библиотекама, набавну политику и тако даље. Стога би било добро
да активности везане за стандардизацију квалитета библиотечких
услуга временом прерасту у стандардизацију комплетног библиотечког пословања.
У специјалним библиотекама постоји велики проблем успостављања стандарда, јер њихово пословање зависи од матичне
установе. Питање је колико је та институција спремна да улаже у
рад библиотеке: да обезбеди адекватан простор за њен рад, магацински простор, средства за набавку књига, каталога и периодике.
Без свих тих компоненти библиотека не може да функционише,
као ни да побољша услуге за своје кориснике.
ци.

Кључне речи: стандарди, специјалне библиотеке, корисни-

Рад са корисницима
Стандардизација библиотечког пословања у специјалним библиотекама је најбољи пут ка побољшању система квалитета у пружању услуга корисницима. Tреба имати у виду да библиотечко пословање није
везано само за непосредан рад са корисницима, већ да подразумева и
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њихово обавештавање о новим издањима, затим међубиблиотечку позајмицу, сарадњу са другим библиотекама, креирање набавне политике и друго. Специјалне библиотеке се формирају у оквиру културних,
образовних, истраживачких, научних, стручних и других установа.
Доприносе развоју матичне организације и континуираном праћењу
друштвеног и научно-технолошког развитка у области којој припадају. Разликују се по врсти материјала који прикупљају и техници коју
користе у раду. Самим тим и постоји велики проблем успостављања
стандарда, јер пословање специјалне библиотеке зависи од матичне
установе и њене спремности да улаже у рад библиотеке – у адекватан
простор за рад са корисницима, магацински простор, средства за набавку књига, каталога и периодике... Јер без тога библиотека не може
да функционише, као ни да побољша корисничке услуге.
У овом раду су презентоване чињенице до којих сам дошла на
основу дванаестогодишњег рада у специјалној библиотеци Музеја
савремене уметности, као и на основу разговора са колегама из других сродних институција. Закључак је да се сусрећемо са истим проблемима и да недостатак стандарда знатно отежава наш рад.
За пословање у специјалним библиотекама се морају створити
услови. Стога би било добро да активности везане за стандардизацију квалитета библиотечких услуга временом прерасту у стандардизацију комплетног библиотечког пословања.
Истраживањем саме појаве стандарда у библиотекама дошло се
до следећих података. Стандардизација је схваћена као нормирање,
свођење на појединачну меру, величину, као преписивање услова који
одређени производ, материјални или духовни, треба да задовољи.
Прва међународна конференција икада одржана о стандардима, одржана је у Дрездену 1886. године и то у области електротехнике.
Међународно удружење за стандардизацију, које није било везано
за одређену област науке већ је било општег карактера, основано је
1926. године и било је претеча Међународне организације за стандардизацију, основане 1946. године. Конференција која је одржана у
Лондону 14. октобра 1946, када је донет и Статут ове организације,
проглашен је за светски Дан стандарда, а сама институција је основана 24. октобра 1946. године.
Исте те године (1946) Југославија је донела уредбу о стандардима и о формирању Савезне комисије за стандарде, а први Закон о
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стандардима формулисан је 1960. године када је основан и Савезни
завод за стандардизацију као носилац активности у вези са нормирањем квалитета. Стандарди у области библиотекарства доносе се
прво током 19. века на националном нивоу и теже уопштавању, док
је у другој половини 20. века процес обрнут и од општег се креће ка
појединачном, то јест од међународно усвојених препорука и стандарда ка националним. Сва подручја у библиотекарству су покривена
одређеном врстом препорука и стандарда. Наравно, том облику уједначавања и нормирања праксе најподложнија су подручја каталогизације и библиографског описивања. На њу је битно утицало успостављање машинског формата за библиографско описивање. Обрада
се врши према библиотечким прописима и одређеним међународним
стандарима које препоручује IFLA: ISBD(M), ISBD(S), ISBD(NBM).
Сав библиотечки материјал има сигнатуру и инвентарски број на насловној страни или на другом одговарајућем месту. Основни видови
информисања корисника о библиотечком материјалу су: алфабетски
и стучни/предметни каталог. Одређени библиотечки материјали смештају се по формату у полице у магацину, а унутар формата по броју,
јер књиге исте или проближно исте величине најправилније стоје једна поред друге, тако се најлакше чисте и враћају на место. Зато библиотекари специјалних библиотека настоје да пронађу што више информација о литератури, помажу корисницима да и сами проналазе
информације, обучавају кориснике како да користе библиотечке изворе и како да врше библиотечка истраживања. Процес обавештавања
корисника може да има различите облике, може се обављати преко
следећих информационих медија1:
– копија чланака из часописа,
– билтена,
– билтена апстраката,
– спискова нових часописа који садрже нове изворе информација,
– испоруке чланака из електронских часописа,
– слањем списка нових књига и изложбених каталога и друго.

Stella Trench, „Dissemination of Information“. У: Handbook of Special Librarianship and Information Work. Sixth Edition. Edited by Patti Dosset (London: ASLIB,
1997).
1
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Само особље у појединим специјалним библиотекама није довољно обучено, јер су то обично стручњаци из области којим се бави матична институција, тако да се истовремено баве и својом струком и библиотекарством, а имају само положен стручни испит. Такође, по потреби
обављају и друге послове који нису у вези са њиховом струком.
Многе специјалне библиотеке немају потребне услове за чување
библиотечке грађе. Према Павилнику о ближим условима за чување
библиотечке грађе, просторија у којој се чувају књиге, каталози и часописи, мора бити заштићена од пожара, влаге, физичких, биолошких, хемијских и других узрочника који могу довести до оштећења
или уништавања фонда. Публикације би требало да се чувају на металним полицама, у сувој просторији са правилним осветљењем. Јака
светлост је један од највећих узрочника оштећења грађе. То је нарочито видно у исечцима из штампе где боја папира жути, а текст бледи
и временом се губи. Превентивне мере су предузете код старије грађе
која се скенира и преводи у дигитални облик и на тај начин заштићује
од прекомерног излагања светлости, претеране употребе и хабања.
Књиге би требало да се чувају у дрвеним орманима под кључем. Библиотечка грађа би требало да се чува на устаљеној температури од
16–20◦C, а влажност не би требало да буде већа од 60%. Али већина
специјалних библиотека не задовољава те услове, јер простор који
се добија за библиотеку, обично је најмање квадратуре и нема адекватних услова за чување библиотечке грађе. Такође, нема довољно
простора за кориснике, а корисници специјалних библитека обично
су колеге, студенти, професори и други стручњаци, а изношење грађе
из библиотеке није дозвољено (осим у изузетним случајевима). Корисници специјалне библиотеке су дефинисана група чије су потребе
и интерес за информацијама добро познати и који се могу специфично и до извесног степена, индивидуално задовољити. Могу се утврдити циљне групе корисника које бибиотекар претпоставаља да треба
опслуживати, као и који су приоритети. Очигледно је да у неким случајевима специјална библиотека може такве услуге бесплатно да пружи члановима своје матичне организације, док се такве врсте услуга
наплаћују спољним корисницима. Но у већини случајева одговорност
специјалне библиотеке према разним групама корисника увек је добро дефинисана. Веома је важно да библиотекар једне специјалне библиотеке познаје захтеве за информацијама не само својих садашњих
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корисника, него и потенцијалних. То је често напоран посао, нарочито у организацијама чији су стручњаци информационо неписмени.
Што се тиче простора, обично су у читаоници смештени и запослени у библиотеци, део фонда библиотеке, као и простор за кориснике. Затим, корисници који нису из институције, морају да се најаве
телефоном, да би им се припремила жељена литература и обезбеди
простор за рад. Дешава се да је већ неко најављен за долазак у библиотеку, а да нема довољно простора за рад већег броја посетилаца. Исто тако, библиотека понекад служи за одржавање састанака и
стручних већа.
За специјалне библиотеке још увек не постоје стандарди. До сада
су урађене Смернице за специјалне библиотеке. То је покушај да се у
специјалним библиотекама успоставе стандарди, да би се на неки начин утицало на управнике матичних институција библиотека, будући
да многи немају разумевања за њихово пословање.
Посматрајући развој специјалних библиотека са међународног
аспекта, поређења су могућа само ако постоје прихваћени међународни стандари који се користе. За сада, такви стандарди не постоје.
Према Мјусикеровој дефиницији стандард је „нешто што је утврдио
ауторитет, обичај или општа сагласност, модел или пример, који треба следити“. И поред свих настојања, англоамеричких правила, пруских правила, Паниција, Лубецког, Гормана, до париске конференције
и начела, стандардизација на нивоу каталошко библиографске праксе
у међународним оквирима постигнута је тек седамдесетих и осамдесетих година 20. века. Асоцијација специјалних библиотека 1970.
године је објавила „Стандарде за специјалне библиотеке“. У публикацији коју је издао UNESCO „Стандарди за специјалне библиотеке“2
спомињу се стандарди за специјалне библиотеке, али њима се посвећује врло мало пажње. Рад Џона Дина3 (John Dean) и његова истраживања „Оccasional papers no 1“ могу се узети као основа за израду
стандарда за специјалне библиотеке. Међутим, и ти стандарди имају
својих слабости. Већина стандарда није увек обавезна, то јест нису
F. N. Withers, Standards for Library Service (Paris: UNESCO, 1970 – UNESCO
COM/WS.151), 227.
3
John Dean, ed. „Standard of Practice for West African Libraries“. (Proceeding of
a Seminar held at the Institute of Librarianship, University of Ibadan, April 15–16, 1967)
(Ibadan: University of Ibadan, Institute of Librarianship, 1969), 116.
2
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увек прописани од ауторитета. Стандарди не могу да постоје ако нису
засновани на низу добро дефинисаних циљева. Они немају апсолутно
вечну или заувек важећу вредност – прихваћени од једне генерације,
не морају бити прихваћени и од следеће. Имајући у виду ова ограничења, Дин разликује две врсте стандарда:
1. формалне – они су прихваћени и пропагирани од стране компетентних ауторитета,
2. неформалне стандарде – који су заједнички производ и резултат искуства, али који немају ауторитет.
Из ове поделе можемо да закључимо да је већина формалних стандарда претходно била неформалног карактера. Могу бити намењени
за разне сврхе: стандарди за циљ, или функцију, за тип библиотеке, за
библиотечки фонд, зграду библиотеке, екстеријер, опрему, особље, за
обављање стручних послова и служби, рад са корисницима и простор
у коме раде; стандарди везани за праксу – метод, процесе, као и стандарди за квантитет и квалитет.
Библиотечки материјал специјалних библитека чине: књиге, часописи, изложбени каталози и тако даље. Библиотечка грађа се најчешће попуњава разменом, затим сопственим издањима, поклоном,
па тек онда куповином и претплатом који би требало да буду и најважнији вид набавке. Дешава се да и поједини корисници библиотеке
поклањају библиотеци нека своја издања публикација, као и колеге из
других институција. Куповина се обавља наручивањем књига од издавача, поштом, телефоном, електронским путем, као и на сајмовима,
а набавну политику креира стручна служба библиотеке са колегама
из стручних одељења. Јер, грађа се купује једном годишње, и то ако
остане новца у буџету.
У библиотеци Музеја савремене уметности, ради евиденције
библиотечког материјала библиотека води: инвентаре књига, периодике и изложбених каталога. Библиотечки материјал се даје на коришћење након библиографске и каталошке обраде. Сав библиотечки
материјал се, након обраде у књигама инвентара, обрађује и компјутерски. Специјална библиотека треба да посредује у прикупљању
информација и ван библиотечке мреже, укључујући се у електронске информационе системе. За сада су библиотекарима домаћих специјалних библиотека на располагању следећи софтверски пакети и
програми за обраду библиотечке грађе: НИБИС, ПЕРГАМ, БИСИС
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и COBISS. Многе специјалне библиотеке нису у могућности да купе
неки од ових програма, јер опет зависе од матичне институције. То
би у многоме олакшало пословање, јер би се много брже долазило до
жељених података, а и рад са корисницима би био ефикаснији.
Због реконструкције Музеја савремене уметности, сви запослени, уметничка дела као и библиотека, измештени су из досадашњег
у нови, много мањи простор, у другој згради. По завршетку реконструкције, планирано је да се за библиотеку издвоји много већи простор, како за смештај фонда, тако и за особље и посетиоце библиотеке. Предвиђени су и рачунари, преко којих ће посетиоци много брже
доћи до информација о фондовима библиотеке. Уколико у постојећем
фонду не буде жељене публикације, корисник би се могао упутити на
другу библиотеку која поседује дату публикацију.
Из свих потешкоћа са којима се сусреће библиотекар специјалне
библиотеке, јавила се потреба да се поред Смерница израде и стандарди за специјалне библиотеке. Њихово успостављање би утицало
на побољшање рада у библиотеци и пружање бољих услуга корисницима – јер специјална библиотека због њих и постоји.
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Standards as stimulation of library services in
special libraries
Abstract
The standardization of the library management in special libraries is
the best way for improving the quality system in providing services to
users. It should be emphasized that the library services are not related
only to direct work with users, but they also include the interlibrary
loans, cooperation with other library, acquisition policy, etc. It would
be necessary that activities related to standardization of the quality
of library services in due time develop into the standardization of the
complete library activities.
There is a big problem of setting standards in special libraries because
their work is depending on home institution. It is always the question
whether this institution is ready to invest in the library: to provide adequate space for work, books warehouse, resources for buying books,
catalogues and periodicals. Without all these elements, the library can
not function and improve services for users.
Key words: standards, special libraries, users
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Стандардизовање и систематизација
аудиовизуелне грађе
(са аспекта завичајних фондова)

Сажетак
У раду се разматра дефинисање појмова везаних за збирку/
збирке аудиовизуелне грађе са аспекта завичајних фондова, а с
акцентом на непостојању стандардизоване терминологије која
често прави конфузију на завичајном фонду. Аудиовизуелна грађа
припада некњижној грађи, релативно је новија врста библиотечке грађе и последица је све чешће помињане дематеријализације
књиге и њеног преобраћања у екранску форму. До сада је ова врста библиотечке грађе систематизована на веома различите начине.
Овде ће бити предложена и образложена следећа систематизација
аудиовизуелне грађе (у ширем смислу): 1. аудио грађа (магнетофонске траке, грамофонске плоче, аудио касете, музички CD-и), 2.
визуелна грађа (микрофилмови, дијафилмови, слајдови), 3. аудиовизуелна грађа у ужем смислу (видео касете, филмови, DVD-и).
Кључне речи: некњижна грађа, аудио грађа, визуелна грађа,
аудиoвизуелна грађа, микрофилм, збирке завичајних фондова.

Глобално гледано библиотекарство се не може, нажалост, похвалити да је као струка окончала (ако је то уопште посао који има крај)
процес стандардизације и нормирања. Истина је да се доста урадило,
да су сачињени стандарди за библиографски опис већег дела библиотечке грађе, али и даље је остао нерешен проблем израде међународно прихваћеног стандарда за библиографски опис рукописа. Парадоксално, урађени су стандарди за најновије облике као што су електронски ресурси, а за грађу која је првобитно настала тога још нема.
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Слично је и са терминологијом. На глобалном плану нису уједначени многи појмови, дешава се чак да се у две суседне општинске
библиотеке различито третирају и користе неки стручни термини. На
једном завичајном фонду наћи ће се, рецимо, плакати заједно са ликовном грађом, на другом биће са визуелном, а на трећем, пак, у збирци ситног документационог материјала. Овај рад биће покушај да се
да нова систематизација аудиовизуелне грађе која иначе последњих
деценија трпи значајне трансформације и иновације.
Према дефиницији Међународног стандарда за библиографски опис некњижне грађе, некњижна грађа је „čitav niz jedinica (koje
se razlikuju od jedinica kojima se bave ostali ISBD-i), čija je primarna
namena prenos ideja, podataka i estetskog sadržaja“.1 Ова, у најмању
руку, рогобатна дефиниција више замагљује него што појашњава. Mala jugoslovenska enciklopedija bibliotekarstva и Bibliotekarski
leksikon дају идентичну дефиницију: „Neknjižni bibliotečki materijal
(nekonvencionalni), bibliotečki materijal koji nema formu knjige.“2 Овде
се већ уводи и појам неконвенционалне грађе, као и формални критеријум: оно што нема облик књиге. Постоје, наравно, и друге врсте
библиотечке грађе које немају форму књиге, као што су рукописи, рецимо. У наведеним дефиницијама осетна је тешкоћа да се прецизније
одреди појам некњижне грађе пре свега зато што је у доброј мери
разнородан када се има у виду шта све у њега улази.3
Некњижну грађу на завичајном фонду углавном чине:
– аудиовизуелна грађа,
– мултимедијална или вишеврсна грађа,
– музикалије,
– картографска грађа,
ISBD(NBM): Međunarodni standardni bibliografski opis neknjižne građe. (Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 2006), 13.
2
Vladimir Jokanović i dr. Bibliotekarski leksikon. (Beograd : Nolit, 1984), 133;
Vladimir Jokanović, E. Popović, M. Stojanović. Mala jugoslovenska enciklopedija bibliotekarstva. (Beograd : Nova knjiga, 1988), 176.
3
Честа заблуда библиотечких радника завичајних фондова састоји се у неразликовању „некњижне“ од „некњижне завичајне грађе“, па се на завичајном фонду
нађе оно што му припада потпуно равноправно с оним чему ту није место. Овакву
праксу би требало што пре искоренити. Уколико постоји одлука библиотеке да се у
оквиру завичајног фонда чува и некњижна (незавичајна) грађа, онда се она свакако
мора јасно оделити од некњижне завичајне грађе и чинити збирку за себе.
1
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– плакати и леци,
– графичка грађа,
– фотографије,
– разгледнице и
– ситан документациони материјал.
Аудиовизуелна грађа релативно је новија врста грађе и последица је све чешће помињане дематеријализације књиге и њеног преобраћања у екранску форму. Профил библиотеке из године у годину се
мења и ако не прати технолошки прогрес, изгубиће корак. Важно је
истаћи да би библиотека, чак, требало да иде корак испред корисника
у освајању нових технологија.
Веома богата литература о овој теми, на српском и осталим језицима, говори о нарастајућем значају ове врсте грађе. Овим питањем озбиљно се бавила Љубинка Башовић: „Načelno, AVM u bibliotekama čine:
kolekcije gramofоnskih ploča (fonoteke, diskoteke), dijapozitivi (dijateke,
anastatički materijal originalnih umjetničkih slika i grafike (artoteke, grafoteke). (...) U pogledu sistematizacije AVM, dosadašnja podjela 1 – vizuelni,
2 – zvučni i 3 – vizuelno-zvučni materijal, podliježe korekciji u savremenim
uslovima, jer zahtijeva veću detaljizaciju i specifikaciju. Neki autori predlažu
ovakvu sistematizaciju AVM: 1 – zvučni materijal, 2 – vizuelni i vizuelnozvučni materijal statičke projekcije i dinamičke projekcije, 3 – vizuelni materijal, 4 – trodimenzionalni materijal, 5 – kompleksni materijal.
U prvu grupu bi došle: gramofonske ploče, magnetofonske trake, u
drugu – dijafilmovi i dijapozitivi (nijemi i zvučni), faulenceri (transparenti), 8 mm i 16 mm filmovi, televizijske kasete, ploče sa reprodukovanom
slikom i zvukom; u treću – umjetničke reprodukcije, plakati, snimci, oglasi, poštanske dopisnice, karte, planovi, tabele, sheme, različit izbor izomaterijala (anastička štampa) za nastavne svrhe, originalne umjetničke slike
i grafika; u četvrtu – diorame (okrugle slike na providnoj hartiji), globusi,
makete, modeli, konstrukcije, i druge igre; u petu – audiovizuelni kursevi
u čiji sastav ulaze knjige AVM i drugi programirani materijal za nastavne svrhe. Međutim, problemi sistematizacije, kao i ostala pitanja vezana
za klasifikovanje i čuvanje AVM, još uvijek nisu našla svoj pravi odgovor i jedinstvena rješenja u bibliotečkoj teoriji i praksi.“4 Са последњом
Dušanka Eraković: „Audiovizuelni materijal u bibliotekama“. Bibliotekarstvo,
god. 27, (1981): 82.
4
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реченицом лако је сагласити се јер заиста ова врста грађе из дана у дан
добија нову форму и захтева непрестано ревидирање класификационе
шеме.
Бавећи се овим проблемом Александар Стипчевић на луцидан начин каже следеће: „Istina je da se ne dešava prvi put u historiji biblioteka
da etimološko značenje njihova imena ne odgovara materijalu što su ga one
skupljale i čuvale; takvo je značenje bilo nerijetko preusko i neadekvatno za
sve one funkcije što su ih biblioteke vršile u pojedinim historijskim razdobljima, ali je revolucija koju danas doživljuju biblioteke daleko zamašnija
i korjenitija od svih dosadašnjih, ne samo zbog gubljenja skoro monopolističkog položaja što ga je knjiga dosada imala u našem obrazovanju nego
u prvom redu i zbog promjena u našim shvaćanjima o ulozi biblioteka u
savremenom društvu. Pojava gramofonske ploče, magnetofonske vrpce, filma, radija, televizije itd. reducirali su u izvjesnoj mjeri ulogu knjige u našem
svakodnevnom životu, a spomenuta i druga tehnička pomagala omogućuju
ljudima da do nekih saznanja dođu na mnogo jednostavniji, brži, efikasniji
način nego što je to čitanje pisane riječi. Zvuk i slika upotpunjuju pisanu
riječ na način koji je donedavno bio nezamisliv za čovjeka.“5
Једноставно дефинисање аудиовизуелне грађе (audire – слушати, visere – гледати) као „zajednički izraz za bibliotečku građu koja na
korisnika deluje putem uha i oka“6 никако није задовољавајуће и мора
се даље проширити и на „bilo koji materijal – čiji je cilj da prezentuje
Aleksandar Stipčević „Audiovizuelni materijal u bibliotekama“. Peti kongres Saveza društava bibliotekara Jugoslavije. (Sarajevo : Zavod za izdavanje udžbenika, 1984),
159–161.
Александар Стипчевић нуди следећу поделу: „Možemo za audiovizuelni smatrati onu vrstu materijala koji se modernim tehničkim pomagalima auditivno ili vizuelno
reproducira, odnosno koji sam služi za reproduciranje. Izdvojiti ćemo glavne vrste takvog materijala:
a) filmovi,
b) mikorifilmovi,
c) fotokopije,
d) dijateke (dijapozitivi),
e) diskotečki materijal (gramofonske ploče i magnetofonske vrpce),
f) radio i televizija.“
Као што се види, Стипчевић уводи чак и медије као што су радио и телевизија,
мада није јасно на који начин их он види у једном завичајном фонду.
6
Dušanka Eraković: „Audiovizuelni materijal u bibliotekama“. Bibliotekarstvo,
god. 27, (1981): 11
5
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neku informaciju pomoću slike ili zvuka, ili, istovremeno i jednog i drugog, a isto tako, i kao sredstvo komunikacije za čije je čuvanje i korišćenje
neophodan prenosnik – reprodukovanje ili povećanje, i na kraju – kao materijal namijenjen audio i vizuelnoj percepciji“7. Кад је у питању подела
ове врсте грађе, постоји мноштво различитих виђења, од тога да се у
аудиовизуелну грађу укључују и плакати, леци, графике, фотографије
и разгледнице, до мултимедијалне грађе. Ова врста грађе је стекла,
чини се, самосталан статус и треба је третирати засебно.
У овом раду предлаже се следећа систематизација:
1. аудио грађа (магнетофонске траке, грамофонске плоче, аудио
касете, музички CD-и),
2. визуелна грађа (микрофилмови, дијафилмови, слајдови),
3. аудиовизуелна грађа у ужем смислу (видео касете, филмови,
DVD-и).
Аудио грађа је дефинисана самим називом а медији који улазе у
фонотеку завичајног фонда из дана у дан ће се мењати. За сада су то
углавном магнетофонске траке (на којима се могу снимати сведочанства најстаријих житеља краја, или звуци неке егзотичне животињске
врсте која обитава у крају, рецимо), грамофонске плоче, касете и музички CD-и на којима је неопходно да само један од аутора потиче из
краја (уколико се цео садржај не односи на крај).
Аудио грађа у приручнику Инвентарисање библиотечке грађе
дефинисана је овако:
„Под звучном грађом се подразумева снимак звука који није пропраћен визуелним сликама.
Звучну грађу чине: грамофонска плоча, звучни картриџ, звучна
касета и колут магнетофонске траке.
Грамофонска плоча је пластична плоча (или од неког другог материјала) са непрекинутим браздама на површини, у које се уносе
звучни титраји помоћу игле која реагује на те титраје; репродукција
се врши сличном иглом, повезаном са системом појачавања.
Звучни картриџ је један колут магнетофонске траке затворен у
кутији, а крајеви те траке повезани су тако да без премотавања омогућавају континуирану репродукцију.
Ljubinka Bašović. „Audiovizuelni materijal u bibliotekama“, Bibliotekarstvo,
god. 25, br. 4, (1979), 82.
7
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Звучна касета је систем магнетофонске траке затворен у кутији
која садржи колут за намотавање и колут за одмотавање.
Колут магнетофонске траке је отворен колут на који је намотана магнетофонска трака.“8
Звучни сигнали могу се снимати на отворени котур с траком
(обично се данас користи за професионална снимања), или на касетну
траку. Рикордери са отвореним колутовима омогућавају избор бр
зине снимања, и већа брзина снимања доводи до бољег квалитета
репродукције. Аудио касете се окрећу на брзини од 4,75 цм у секунди
(1 и 7/8 ипс). Најновије откриће међу аудио тракама је ДАТ (дигитална
аудио трака), која обећава квалитет компактних дискова, и чија је
предност снимање и брисање траке.
Визуелну грађу чине, као што је речено, микрофилмови, дијафилмови и дијапозитиви (слајдови), а поменути приручник је дефинише овако:
„Визуелна пројекција је дводимензионална слика (или скуп таквих слика) произведена у изворном облику техником цртања, сликања или фотографисања а намењена је употреби с пројектором. У
визуелну пројекцију спадају: дијафилм (филмстрип), дијапозитив
(слајд), одрезак филма и прозирница (фолија).
Дијафилм – филмстрип је континуирани низ ликовно и садржајно повезаних слика (фотографија или цртежа) снимљених узастопно
на филмској траци од 16 или 35 мм.
Дијапозитив – слајд је дводимензионална слика на филму или на
другом прозирном материјалу, који се може користити непосредним
гледањем или уз употребу дијапројектора.
Одрезак филма је кратак комад филма који није намотан на колут.
Прозирница – фолија је лист прозирног материјала са сликом који
се може уметнути у картонски оквир и користи се помоћу видеоскопа
или друге светлеће кутије.“9
Душица Ристић и Надежда Петронић. Инвентарисање библиотечке грађе.
(Београд: Народна библиотека Србије, 1998), 55.
Некада су се уместо винила (пластике) користили материјали као што су восак, стакло, шелак и слично.
9
Исто, стр. 36.
8
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Дијафилм је заправо снимљени и обрађени позитив, ређе негатив филмске траке и садржи серију од више десетина међусобно садржајно повезаних слика. Дијапозитиви или слајдови нису међусобно
повезани као што су повезани снимци на дијафилму и најчешће се
користе дијапозитиви формата 24 x 36 мм и 60 x 60 мм. Пожељно је
да завичајни фонд има и ову врсту грађе како би се могле правити
презентације неких делова завичаја (попут спелеолошких снимака,
рецимо) који нису најдоступнији обичном грађанству или су посматрани из необичног угла (из авиона, на пример).
Свакако најзанимљивије и најкорисније визуелне пројекције у библиотечком смислу су микрофилмови. Ова технологија пронађена је још
у 19. веку10 а њено откриће инспирисано је ратним дешавањима. Ова
техника била је и од раније позната, али у литератури постоје бар два опречна мишљења о томе када је заиста настала. Једно потиче од Душанке
Ераковић: „Godine 1860. David Brewster tkđ. Englez uradio je naučni rad
u kome je izneo način predstavljanja informacija na prostoru ne većem od
tačkice mastila. Ovu Brewsterovu ideju praktično je realizovao Rene Dagron,
1871. godine, u vreme francusko-pruskog rata i opsade Pariza. On je tada
snimio vojne depeše preko kojih je francuska vlada komunicirala sa svojim
snagama u Parizu. Na film dužine svega nekoliko inča snimljeno je više od
3.000 strana informacija. Srolan, u maloj futroli film je slan putem goluba
pismonoše. Tako je jedan golub mogao da prenese do 80.000 depeša od po 20
reči (oko 5.400 strana formata A4).“11 Друго становиште припада Александру Стипчевићу који још раније датира настанак микрофилма: „Tehnika
mikrofilmiranja otkrivena je još 1852. god., ali se mikrofilm u bibliotekama
počeo uveliko upotrebljavati tek u novije vrijeme.“12
Љубинка Јовановић. „Микрофилм“. Библиотекар, год. 6, бр. 1, (1954), 31:
„Микрофилм води порекло од микрографије која је била позната још Грцима и
Римљанима. Кад се развило штампарство, за библиофиле су често штампана издања у смањеном облику, врло ситним словима, тако да су се могла читaти само
уз помоћ лупе. О правом почетку микрофилма можемо говорити тек са појавом
фотографије. Француз René Dagron (1819–1900), сматра се његовим зачетником. Он
се, као фотограф у Паризу, био специјализовао за израду сасвим малих фотогрфија
које су се стављале у рупице од држаља или разних успомена из Париза испод малих округлих стакала.“
11
Dušanka Eraković: „Audiovizuelni materijal u bibliotekama“. Bibliotekarstvo,
god. 27, (1981): 13.
12
Aleksandar Stipčević „Audiovizuelni materijal u bibliotekama“. Peti kongres Saveza
društava bibliotekara Jugoslavije. (Sarajevo : Zavod za izdavanje udžbenika, 1984), 162.
10
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Од 1935. први пут микрофилм се примењује у библиотекама
Америке, а Национална библиотека у Паризу 1937. оснива фотографско одељење. Највећу примену техника микрофилмовања нашла је у националним библиотекама, али је корисна и у мањим институцијама од којих свака за себе треба да има своје критеријуме
по којима ће микрофилмовати грађу. Приликом избора грађе за микрофилмовање првенство ће имати, наравно, вредни, стари и ретки
документи, од новије грађе све што је ретко и све што је сачувано
у малом броју примерака. Предности микрофилмовања грађе су велике:
1. обезбеђивање библиотечког фонда од оштећења, уништења и
губитака,
2. заштита ретког, драгоценог и често употребљаваног библиотечког материјала од оштећења услед сталне употребе,
3. смањење простора за смештај и трошкова опреме за чување,
4. комплетирање и супституција грађе,
5. коришћење за потребе документације.
Оно што је можда најважније за један завичајни фонд је, осим,
наравно, микрофилмовања највредније грађе, микрофилмовање дезидерата које је тешко или немогуће набавити. То су обично примерци књига којих више нема у продаји, свеске серијских публикација
које поседују друге библиотеке, рукописне заоставштине и слично.
С овом врстом грађе треба бити веома опрезан. Кад је у питању
смештај, мора се водити рачуна о влажности, превише сув ваздух
учиниће филмску траку кртом и ломљивом. На микрофилм неповољно делује и нагла промена температуре, неопходно је заштитити га
од прашине и огреботина, мала огреботина на филмској траци може
учинити филм неразумљивим.
„Под микрообликом се подразумева микроснимак текста или
друге визуелне грађе за чију су употребу неопходни специјални
уређаји за читање.
У микрооблик спадају: колут микрофилма, микрокартриџ, микрокасета, одрезак микрофилма, непрозирни микролистић и прозирни
микролистић (микрофиш).
Микрокартриџ је један колут микрофилма трајно затворен у кутији, чији су крајеви повезани тако да допуштају континуирано извођење без премотавања.
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Микрокасета је систем микрофилма трајно затворен у кутији
која садржи колут за намотавање и колут за одмотавање.
Колут микрофилма је отворени колут који садржи филм одређене дужине с комплетом микрофотографија, распоређених према линијском следу.
Одрезак микрофилма је кратки комад филма који није намотан
на колут.
Непрозирни листић је правоугаони непровидни листић који садржи скуп дводимензионално распоређених микрофотографија.
Прозирни микролистић – микрофиш је правоугаони комадић
филма који садржи комплет дводимензионално распоређених микрофотографија. Прозирни микролистићи обично имају стварни наслов и
друге библиографске податке који се могу читати без повећавања.“13
Визуелна средства захтевају и одговарајућу технику којом би се
користила, па тако на једном месту наилазимо на следећу поделу:
„U zavisnosti kakav AV materijal primaju, projektori se dele na:
1. episkope i epidijaskope,
2. dijaprojektore,
3. automatske dijaprojektore za dijafilmove,
4. dijaprojektore za dijapozitive,
5. elektronske dijaprojektore,
6. dijatakte,
7. audiovizuelne dijaprojektore i
8. sisteme zvučnih dijapozitiva.“14
Аудиовизуелну грађу у ужем смислу представљају видео касете, филмови, DVD-и и неке врсте CD-ROM-ова. Уколико се ради о
већој филмотеци, могу се издвојити следеће групе:
1. документарни,
2. уметнички,
3. образовни,
4. научни,
5. историјски филмови.
Душица Ристић и Надежда Петронић. Инвентарисање библиотечке грађе.
(Београд: Народна библиотека Србије, 1998), 46.
14
Dušanka Eraković: „Audiovizuelni materijal u bibliotekama“. Bibliotekarstvo,
god. 27, (1981): 16.
13
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„Под филмом уопште подразумева се филм одређене дужине с
магнетским или оптичким звучним записом, или без њих, и садржи
низ слика које, при брзој пројекцији, стварају илузију кретања. Филм
обухвата: кинокартриџ, кинокасету, петљу кинофилма и колут кинофилма.
Кинокартриџ, кинокасета, петља кинофилма и колут кинофилма
су различити облици за смештање филма.
Кинокартриџ је колут филма који је трајно затворен у кутији а
крајеви су му повезани тако да допуштају континуирано извођење
без премотавања.
Кинокасета је систем филма трајно затворен у кутији, која садржи колут за намотавање и колут за одмотавање.
Петља кинофилма је непрекинута петља кинофилма од 8 мм, с
временом трајања највише од 4½ минута, и најчешће у облику картриџа.
Колут кинофилма је отворени колут кинофилма намењен за
употребу пројектора који има свој колут за намотавање.
Под видеоснимком уопште подразумевају се визуелне слике,
обично у покрету и уз пратњу звука, намењене за емитовање преко телевизијског пријемника. Видеоснимак обухвата: видеокартриџ, видеокасету, колут видеотраке, и видео плочу – видеодиск. Видеокартриџ,
видеокасета и видеотрака су разни облици за смештање магнетних
трака са видеосликама, намењених емитовању путем телевизијског
пријемника.
Видеокартриџ је колут магнетофонске траке са видеосликама
трајно затворен у кутији, који садржи колут за намотавање и колут за
одмотавање.
Колут видеотраке је отворени колут са видеотраком.
Видеоплоча – видео диск је плоча од пластике или другог материјала на којој су снимљени озвучени или неозвучени видеосигнали,
а намењена је извођењу путем телевизијског пријемника.“15
Трака од 35 мм стандардно се користи за биоскопску дистрибуцију филмова, од 16 мм за потребе у образовању и школовању (још
увек је у употреби, посебно кад су у питању групне пројекције), а
8 мм и супер 8 мм за снимање кућних филмова. На видео касетама
Душица Ристић и Надежда Петронић. Инвентарисање библиотечке грађе.
(Београд: Народна библиотека Србије, 1998), 41.
15
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покретна слика се снима као електронски сигнал на магнетну траку
која је најчешће у виду касете. Предност овог медијума је што може
да се брише и преснимава, мана је што услед лошег смештаја може
доћи до брисања записа.
Аудиовизуелни материјал завичајног фонда подразумева да се
корисницима обезбеде одговарајуће радне просторије, односно кабинети и лабораторије. У оптималним условима библиотека би требало
да има фонотеку, фототеку, микротеку, дијатеку, филмотеку, као и фото-лабораторију.
Ова врста грађе изборила је своје место у библиотекама.16 Може
се рећи да су у томе најдаље стигле библиотеке у Сједињеним Америчким Државама. Прва филмотека у оквиру једне народне библиотеке основана је 1935. године у Каламанзуу, у држави Мичиген.17
Кад је у питању аудиовизуелна грађа, више него у случају осталих
врста, ваља разликовати оригиналну грађу од оне која је направљена
за потребе завичајног фонда. У другу врсту улазе сви снимци, звучни
записи и слично битних догађаја, знаменитих личности, географских
предела, биолошких врста и тако даље.
За обраду аудиовизуелне грађе користи се ISBD(NBM) стандард
или Међународни стандард за библиографски опис некњижне грађе
(non-book material).
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Standardization and systematization
of audiovisual material (from the local
history collections point of view)
Abstract
The intention of this paper is to define all notions related to audiovisual collection/collections from the local history collections point of
view. Also, there is the inclination to amplify the subject of not existing standardized terminology, which inevitable leads to the confusion concerning local history collections. Audiovisual materials are
non-book materials component and it is rather young library material
category. Also, audiovisual materials emerging is the reflection of expanded transformation of written book in to a screen, e-form. This type
of library materials has been described on so many levels and from different points of view. Here will be presented and validated audiovisual
materials systematization and terminology (from the wider perspective): 1. audio material (phonotapes, gramophone records, audio tapes,
audio compact discs – CDs), 2. visual material (microfilms, diapositive
films, slides), 3. audiovisual material in shorter term (videocassettes,
movies, digital video discs – DVDs).
Key words: non-book materials, audio materials, visual material, audiovisual material, local history collections.
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Стандардизована каталогизација
и класификација библиотечке
грађе као подстицај унапређењу
услужног квалитета академских
библиотека Србије

Сажетак
Креирање електронске библиотеке данас укључује креирање
онлајн јавног приступног каталога, израду веб сајта, омогућавање
корисницима да претражују Интернет као и агрегате база података са комплетним текстовима електронских чланака. Не занемарује се набавка библиотечке грађе нити постојање лисног каталога. Међутим, ма колико да је напредна библиотека у савременом свету научно-техничких достигнућа, електронски каталог је
њен образ према свету, односно, слика њене стварности у погледу
фонда.
Претраживање кумулативног електронског каталога академских библиотека Србије као и осталих библиотека чланица ВБС-а
(Виртуелне библиотеке Србије) јесте често први корак у тражењу
неопходне грађе за највећи број студената, истраживача, професора и осталих корисника. Од квалитета тог каталога као и расположивости литературе зависиће степен сатисфакције потреба
корисника. Њихова лојалност према библиотеци не може се лако
изградити без поузданог ослонца какав је стандардизован и употпуњен електронски каталог стручних, односно, научних публикација. Његов квалитет зависиће, поред осталог, и од начина на који
библиотекари користе у своме раду иностране базе података.
Стандардизована обрада библиотечке грађе јесте несумњиво
подршка професионализацији домаћег академског библиотекар
ства, али и императив у процесу глобализације друштва. Трансформација библиотека које се аутоматизују подразумева неопходност
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примене међународних стандарда не само ради укључивања у
светске културне и научно-информационе токове, него и да би се
у њима остало као и доприносило глобалном знању. Библиотекари као менаџери знања који спроводе експертска претраживања
информационих ресурса користе и достигнућа Виртуелне библиотеке Србије. Њој је континуирано неопходна одговарајућа техничка опрема, успешна организација рада и перманентно оспособљавање библиотечког кадра да би задаци из њенога делокруга
могли ефикасно да се обављају у складу са заједничким циљевима
библиотека чланица током дужег периода.
Kључне речи: академске библиотеке, Србија, е-каталог, квалитет услуга, стандарди.

Увод
Према „Лексикону страних речи и израза“ Милана Вујаклије, стандард јесте „свака законом утврђена мера, нормална мера, мерило;...
нешто што важи као узор, образац, што је признато као класично...“1.
Стандардизација процеса рада у библиотекама има, поред осталога за
циљ да га учини ефикаснијим, односно, бржим и успешнијим али и
да омогући лакши пласман домаћих знања у међународним оквирима.
Примена интернационалних правила у раду омогућава библиотекарима
да негују заједнички језик у својој струци са колегама из целога света.
Академске библиотеке Србије махом имају техничку основу рада
такву да би могле или могу да унапређују квалитет својих услуга. Које
су њихове фокусне групе, односно, на које кориснике услуга су оне усредсређене? Свака библиотека распознаје властито циљно „тржиште“
у складу са типом коме припада као и статутом који се односи на њен
рад. Дакле, академске библиотеке Србије јесу усредсређене на студенте
додипломских и последипломских студија, докторанте, научно-наставно
особље, односно, професоре и истраживаче који се баве тачно и јасно
одређеном професијом у њеним најразличитијим видовима. Маркетиншка истраживања су пожељна у библиотекама ма ког типа, самим тим и
у академским библиотекама, како би се континуирано пратиле потребе и
жеље стварних и потенцијалних, интерних и екстерних корисника.
Милан Вујаклија. Лексикон страних речи и израза. (Београд: Просвета,
1980), 869.
1
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Инпут и аутпут у библиотечко-информационом систему
Ако су већ створене техничке претпоставке за правилно обављање
каталогизације и класификације библиотечке грађе, поставља се питање: шта заправо доследним односом према стандардизацији може
да се унапређује? Каталогизација али и класификација требало би да
буду у жижи тог унапређивања. Наиме, сваки библиотечко-информациони систем има свој инпут али и свој аутпут. Нема квалитетног
аутпута без одговарајућег инпута. Другим речима, излазна информација као стандардизовани библиографски опис не може бити пожељна и прикладна ако се набавна политика библиотеке не одвија
у складу са њеним циљевима, односно, њеним типом и потребама
њених фокусних група. Осим тога, најпожељније јесте да се каталогизација, класификација и редакција врше у складу са стандардима
за библиографски опис књижне и некњижне грађе које је усвојила
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions –
Међународна федерација библиотечких удружења и институција). То
и јесу настојања сваке појединачне академске библиотеке у Србији.
О унапређивању каталогизације и класификације
библиотечке грађе
Класификовати ма коју библиотечку јединицу значи проговорити
језиком бројева који јесте један од вештачких језика. Садржински обрадити, односно, класификовати чланак, часопис, књигу, магистарски
или докторски рад, значи превести садржину тог дела на универзални језик бројева. У академским библиотекама Србије је Универзална
децимална класификација (УДК) у најширој употреби.
Примена софтверске опреме COBISS 2 омогућила је обраду библиотечке грађе у складу са међународним стандардима за ту сврху. То
не значи да рад у академским библиотекама у овом сегменту тече без
икаквих проблема. Има их и то не мало.
Искрсавање такозваних „дупликата“ није ретка појава. У ситуацији у којој запослени уради садржинску обраду дела како би тек
на самом крају схватио да претраживање узајамног каталога није
дало у старту одговарајући резултат (упркос његове свесрдне усредсређености на посао) говори у прилог томе да се интелектуални
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капитал занемарује због нелогичности у библиотечко-информационом систему. Оваква појава заслужује велику пажњу и критички осврт. Преузимање старијега записа у локалну базу података само зато
што је „старији“ а не „квалитетнији“, није у складу са професионализацијом библиотекарства. Мада се одређеним даљим корацима у
раду могу редактирати, зарад преузимања у локалну базу података,
нечији претходно урађени а накнадно пронађени записи који су већ
похрањени у узајамну базу података, однос према времену запосленог, ипак, изискује нарочиту пажњу. Појава „дупликата“ јесте кочење
запосленог у радном процесу, спутавање библиотекара у намери да
свој посао уради на најсавеснији и најкоректнији могући начин.
Однос према акумулираним знањима јесте итекако битан за унапређење радног процеса у домену каталогизације и класификације библиотечке грађе. Добро обављена каталогизација је незамислива ако и
класификација није урађена на истом или приближном нивоу. За садржинску обраду библиотечке грађе од кључне је важности стручност
запосленог у смислу стечених академских знања, затим његов ниво
језичке културе, добра организација рада али и одговарајућа техничка опремљеност раднога места. Библиотекари нису ретко сведоци
ситуације у којој је каталогизација мало запостављена због класификације библиотечке грађе или обрнуто. То обесмишљава напоре оних
запослених лица која настоје да се обрада књига, часописа, чланака,
CD-ROM-ова, DVD-а и осталих библиотечких докумената одвија у
обједињеном процесу током кога би каталогизација и класификација
требало да су по квалитету што уједначеније.
Пишући подробно о Универзалној децималној класификацији
(УДК), Слободанка Тодоровић, поред осталог каже: „Бројне могућности комбиновања класификационих ознака из различитих стручних
подручја представљају значајан квалитет у систему строго детерминисаних и одељених наука и струка, јер се логичким спајањем више
симбола у комплексну, али семантички јединствену нумеричку целину, отварају могућности за индексирање таквих тематских садржаја
за које не постоје посебне ознаке у оквиру хијерархијске поставке.“2
Наука и техника се проширују и усложњавају, а неминовно се,
протоком времена одвијају одређене промене у уметности и кулSlobodanka Todorović. Stručna klasifikacija po sistemu UDK : u lisnom i elektronskom katalogu, (Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 2001), 34.
2
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тури уопште. Тако се употпуњавају и УДК таблице. Самим тим је,
дакле, веома упутно да библиотекари прате промене у њима које се
повремено објављују како би коректно обављали послове обраде библиотечке грађе.
Електронски каталог јесте образ библиотеке према свету. Без обзира на ниво техничке развијености библиотеке у свету интензивног
научног прогреса, интелектуално је сиромашна свака установа која
нема похрањене библиографске описе о грађи из свога фонда. То би
за академске установе у Србији као и у другим државама Европе, вероватно и света, било тешко допустиво.
Аналитичком обрадом чланака који су објављени у некој серијској
публикацији, академски библиотекари учествују у изради Библиографије
истраживача. То је још један вид посла у коме се може потврдити способност појединца да обавља обједињену, а не само делимичну обраду
библиотечког материјала. Библиографија истраживача јесте незаобилазна и изискује у пракси велику пажњу по питању квалитета и квантитета
обављеног посла уколико се има у виду да данас стручњаци, односно,
научници проблеме излажу, расветљавају и поткрепљују најјезгровитије
оним статистичким подацима које објављују у чланцима.
У обради, конкретније – у класификацији библиотечке грађе,
требало би истаћи следећа потпоља:
675 Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK)
$ a Broj..............................................................
$ b Grupa...........................................................
$ c UDK za pretraživanje...................................
Попуњавање потпоља 675c указује на то да има не мало проблема у обради библиотечке грађе. Шифрарник УДК бројева се показује
више пута као неразуђен у довољној мери да би класификација могла
беспрекорно да се одвија. Библиотекар је, по природи посла којим
се бави, у позицији да селектује из шифрарника одговарајући број
како би попунио потпоље 675c, а затим га надоградио у потпољу
675а комбинујући основне бројеве са помоћним бројевима за потребе
класификације. Суочава се са чињеницом да помоћни бројеви нису
обухваћени расположивим шифрарником, односно, шифрарницима,
и то конкретно – помоћни бројеви за место, то јест географску локацију, али и они за форму публикације. Тако запослени бива често
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у позицији да прекида посао и из информационога друштва улази у
традиционално друштво информација. Мада остаје у друштву знања,
он мора да таласа како би креирао информацију за потребе корисника која ће бити у складу са међународним стандардима и касније похрањена у електронски каталог библиотеке или, пак, у узајамну базу
података.
Аутоконтрола библиотекарског рада у контексту
евалуације рада библиотека
У интересу је сваке библиотеке да врши редовно евалуацију свога
рада. Нема квалитета без квантитета, што је уопштено познато. Што
више библиотечких јединица појединац обради то ће боље упознати
фонд установе и стећи искуство, односно, рутину у каталогизацији и
класификацији.
Редакција библиотечке грађе може бити корисна уколико се спроводи у процесу обједињене обраде или неког њеног сегмента, а под
претпоставком да је редактор стручно лице које се потврдило како
у каталогизацији тако и у класификацији. Парцијална редакција би
могла да изазове читаву серију неспоразума што не би било у функцији унапређења посла.
У библиотекама чланицама Виртуелне библиотеке Србије створени су услови запосленим библиотекарима свих нивоа стручности,
а у домену обраде библиотечке грађе да коришћењем службених префикса прате квантитет обављенога посла. То је неопходно због правилне евалуације њиховог рада. Другим речима, створени су такви
технички услови који искључују могућност манипулисања подацима
о ма чијој продуктивности рада на пословима обраде библиотечкога
материјала.
Сваки похрањени библиографски опис може бити предмет пружања услуге од стране библиотекара који ради са корисницима, то
јест на првој услужној линији. Говорећи о библиотечкој статистици
као средству вредновања, Милена Максимовић каже: „Развојне службе националних библиотека неопходно је да направе програме, корак
по корак, којим ће мотивисати библиотеке, а и библиотекаре да схвате
значај библиотечке статистике и да у својим обрасцима примјене показатеље према међународном стандарду за библиотечку статистику.
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То значи да ћемо на тај начин обезбедити показатеље рада, вредновања, учинка и система квалитета.“3
Тиери Ђапикони (Thierry Giappiconi), говорећи о дисциплинама
које, здружене чине менаџмент библиотека, спомиње: право и администрацију библиотека, културну политику, маркетинг библиотека,
стратегијски менаџмент библиотека, изградњу и уређење библиотека, развој фондова, библиографију, руковођење магацинима, мрежом
покретних огранака и пружање услуга на даљину.4 Ово само потврђује
да би пружањем услуга на даљину, као сегментом менаџмента требало да се баве они библиотекари који веома добро познају међународне стандарде у својој делатности.
Сарадња између запослених у процесу обраде библиотечке грађе
и особља на првој услужној линији је неминовна ако су корисници
у фокусу, дакле, ако је установа у своме раду усредсређена на задовољавање њихових професионалних потреба. Осим тога, сарадња је
и у функцији унапређења квалитета библиотечких услуга. Евалуација
рада библиотека би се донекле могла сагледати кроз повећање њених
укупних прихода, што не мора да буде неминовност.
Академске библиотеке имају несагледив утицај на развој информационог друштва. Гордана Стокић Симончић коректно запажа:
„Развој друштва не може се замислити без развоја науке, а предуслов динамичног развоја науке јесу академске, научне, стручне и специјалне библиотеке које својим фондовима, услугама и програмима
најпре обезбеђују базу за научна истраживања, а затим и транспарентност резултата научног рада. Није тајна да земље са највећим бројем
најугледнијих светских истраживача имају и најбоље опремљене и
организоване библиотеке. Систем рада тих библиотека подређен је
убрзању тока и квалитету начног истраживања, које је тимски подухват, резултат синергије, експертског знања и размене информација“.5
Милена Максимовић. „Статистика и евалуација у електронској библиотеци и
наша Стварност“. У: Електронска библиотека, Међународна научна конференција.
(Београд: Филолошки факултет, 25–28.09.2008), 131.
4
Thierry Giappiconi. „De la bibliothéconomie au management. Subordonner la
gestion aux Missions“. Bulletin des Bibliothèques de France, XLIII, 2 (1998): 28.
5
Гордана Стокић – Симончић. „Лидерство као одраз друштвене стварности“.
У: Лидерство у библиотекама : спона науке, културе и привреде. Зборник радова
са међународног научног скупа одржаног у Београду од 19. до 21. октобра 2006.
године, (Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, Библиотекарско
друштво Србије, 2007), 120.
3
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Закључак
Академске библиотеке Србије настоје да у своме раду примењују
међународне стандарде за библиографски опис књижне и некњижне
грађе. Њихова техничка опремљеност рада им омогућава да обављају
каталогизацију и класификацију библиотечког материјала у складу
са тим стандардима. Рад уз примену програмске опреме COBISS 2
има своје предности али и недостатке које би било неопходно уклонити како интелектуални капитал не би био потискиван у други план
и како би рад запослених био успешнији. Да ли ће рад уз употребу
програмске опреме COBISS 2 бити више или мање успешан зависи,
поред осталог, од организације рада и самог одлучивања у конкретној
библиотеци у Србији.
Библиотекари могу сами да врше евалуацију свога рада у смислу
јасног и правилног сагледавања његовог квантитета. Зато је неминовно прихватање библиотечке статистике као сталног пратећег посла
међу запосленима, а у домену обраде библиотечке грађе. Библиотеке
као установе или организационе јединице у саставу факултета, односно института, требало би континуирано да прате продуктивност
свога рада у систему Виртуелне библиотеке Србије.
Академске библиотеке Србије доприносе својим радом пласману
научних информација у домаће и светско професионално окружење.
То је у значајној мери резултат стандардизованог начина рада запосленог персонала али и разумевања императива савременога доба. Од
велике важности је наставити у правцу доприношења глобалноме
знању од стране домаћих академских библиотека.
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la gestion aux missions“. Bulletin des Bibliothèques de France, XLIII, 2
(1998): 28.
Максимовић, Милена. „Статистика и евалуација у електронској би
блиотеци и наша стварност“. У Електронска библиотека, Међународна научна конференција, 131, Београд: Филолошки факултет, 2008.

Стандардизација и квалитет библиотечких услуга

4.

5.

217

Стокић – Симончић, Гордана. „Лидерство као одраз друштвене стварности“. У: Лидерство у библиотекама : спона науке, културе и привреде. Зборник радова са међународног научног скупа одржаног у Београду од 19. до 21. октобра 2006. године, 120. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, Библиотекарско друштво Србије, 2007.
Todorović, Slobodanka. Stručna klasifikacija po sistemu UDK – u lisnom i
elektronskom katalogu, Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 2001.

218

Standardization and the Quality of Library Services

МА Vesna Župan
University Library „Svetozar Marković“, Belgrade
buzupan@rcub.bg.ac.rs
STANDARDIZED CATALOGUING AND CLASSIFYING LIBRARY
MATERIALS AS AN IMPULSE FOR IMPROVING THE SERVICE
QUALITY OF SERBIAN ACADEMIC LIBRARIES
Abstract
The creation of an electronic library today includes the creation of an online public access catalogue (OPAC), the creation of a web site, making
possibilities for users to search Internet as well as the aggregated databases
with full texts of electronic articles. The acquisition of library materials in
a traditional form as well as the existence of paper catalogue are not being
neglected. However, no matter whether a library is technically more or less
advanced, electronic catalogue is its’ face towards the world, it is the image
of its’ reality as far as collections are concerned. The retrieval of a cumulative electronic catalogue which includes academic libraries of Serbia as
well as other libraries – members of the VLS (Virtual Library of Serbia) is
often the first step in looking for indispensable materials for the vast majority of students, researchers, professors and other users. The degree of users’
satisfaction will depend on the quality of that catalogue and the availability of literature. Their loyalty towards a library cannot be developed easily without a reliable base such as a standardized and completed electronic
catalogue of academic and scientific publications. Its’ quality will depend
also on the way librarians use foreign databases in their work.
Standardized cataloguing and classification of library materials is undoubtedly a support to the professionalization of local academic librarianship as well as an imperative in the process of social globalizing. The
transformation of libraries which are being automated implies the indispensability of implementing international standards not only because of
the inclusion into the world cultural, scientific and information streams
but also in order to stay there and contribute to the global knowledge.
The librarians as knowledge managers who carry out expert retrievals of
information resources use also the achievements of the Virtual Library
of Serbia. It continuously needs adequate technical equipment, successful organization of work and permanent training of library staff so that
tasks from its’ framework may be realized efficiently in accordance with
common aims of libraries-members during a long period.
Кеy words: academic libraries, Serbia, e-catalogue, service quality,
standards.
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Примена стандарда у високошколским
и специјалним библиотекама
на територији уже Србије

Сажетак
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ је као матична библиотека за високошколске и специјалне библиотеке на
територији уже Србије надлежна да у својој редовној делатности
прати како се примењују стандарди у њима. Стручни рад се одвија
у складу са постојећим стандардима кроз перманентно праћење и
пружање стручне помоћи овим библиотекама. Стандарди за високошколске библиотеке су из 1996. године и односе се на све типове библиотека у саставу универзитета и виших школа. Њима се
регулише минималан број књижног фонда, простора и опреме, као
и број и структура библиотечког кадра. За специјалне библиотеке
постоје смернице које одређују минималне услове за обављање
њихове делатности, а односе се на све библиотечко-информационе делатности, број стручног особља, библиотечки простор, опрему и коришћење библиотеке и њенe грађе. Примена Болоњске декларације и изградња јединственог библиотечко-информационог
система захтевају усклађивање стандарда као законске регулативе
у високошколским и специјалним библиотекама.
Кључне речи: стандарди, високошколске библиотеке, специјалне библиотеке.
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„Законом о библиотечкој делатности“ („Службени гласник РС“,
бр. 34/94) се утврђују: општи интерес у библиотечкој делатности, услови и начин обављања те делатности, док библиотечку делатност
могу обављати сва правна и физичка лица под условима и на начин
утврђен овим законом. Библиотечка делатност у смислу овог закона
обухвата: прикупљање, обраду, чување и коришћење књига, часописа
и новина, списа, музичких дела, репродукција уметничких слика и
цртежа, картографских публикација, планова насеља, фонодокуме
ната, репрографске грађе, плаката, огласа, фотодокумената, видео и
филмских записа и других дела која су умножена штампањем или на
други начин, те рукописа и меморијске грађе, као и прикупљање, обраду и пружање информација и података који се односе на библиотечку грађу.
„Закон о библиотечкој делатности“ разликује два типа библиотека – библиотеке које као установе јавне службе остварују општи
интерес у библиотечкој делатности и библиотеке које, као организационе јединице у саставу других организација, могу обављати библиотечку делатност уколико су уписане у регистар библиотека. Прве су
самосталне установе, а друге нису.
Високошколске установе имају фондове који одговарају научним
подручјима факултета, вишим школама и катедрама у чијем су саставу,
док специјалне библиотеке у својим фондовима имају специфичну врсту библиотечке грађе, а најчешће преовлађују периодичне публикације.
Високошколске библиотеке су повезане у мрежу библиотека коју
чине: универзитетска библиотека као централна библиотека, библиотеке при факултетима (катедрама, одељењима), вишим школама, ин
ститутима удруженим у универзитете и студентским домовима. Библиотеке при факултетима, вишим школама и институтима спадају у
специјализоване библиотеке, док су библиотеке у студентским домовима општеобразовне.
Организација и пословање универзитетских библиотека су прописани стандардима за овај тип библиотека који су усклађени са међународним стандардима и следе препоруку UNESCO-ве радне групе да свака
земља треба да има квалитативне и квантитативне регионалне прописе.
Они су, као и међународни стандарди, направљени само за „чист“ тип
универзитетских библиотека (иако је било више библиотека са двојном
функцијом – националних и универзитетских) и да би првенствено послужили при оснивању нових универзитетских библиотека.
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Стандарде за библиотеке универзитета у Југославији је израдила Радна група за стандарде универзитетских библиотека на основу
Међународних стандарда и први пут их је представила на 6. скупштини СДБЈ1 1975. године, док је нацрт нових стандарда урађен 1986.
године, али они нису прихваћени. Оба се односе на дефиницију, организацију система, задатке и функције, службе у библиотеци, библиотечке фондове, информационе изворе, кадар библиотеке, простор и
опрему, а нацртом су шире обухваћена права и обавезе корисника.
Тако су према стандардима из 1975. године универзитетске библиотеке институције са организованим збиркама рукописних, штампаних и другим путем умножених докумената, као и аудио-визуелних
материјала; оне су комуникациони центри научних и осталих информација садржаних у овим збиркама и доприносе развоју науке и културног прогреса са посебним значајем за научноистраживачки рад
и високо образовање на универзитетима и високим школама. Према
нацртима стандарда високошколске библиотеке су библиотеке високошколских и других радних организација које су удружене у универзитет.
Због специфичности југословенског библиотечко-информационог система, који се разликовао од многих у свету, средишња универзитетска библиотека је постала матична за све библиотеке универзитета.
Законом о библиотечкој делатности из 1994. године дефинисана
је матична делатност у библиотекарству Републике Србије, као и подзаконским актима Министарства културе Републике Србије од којих
су најважнији „Решење о одређивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечкој делатности“ и „Правилник о надзору
над стручним радом у библиотекама“, оба из 1994. године.
„Законом о библиотечкој делатности“ је утврђен општи интерес
у библиотечкој делатности, услови и начин обављања те делатности,
па тако библиотечку делатност могу обављати сва правна и физичка
лица под условима и на начин утврђен овим законом. По члану 26.
овог закона матичне функције у библиотечкој делатности су:
1. вођење регистра библиотека,
2. вођење каталога библиотечке грађе,
3. пружање стручне помоћи библиотекама,
1
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4. надзор над стручним радом библиотека,
5. старање о усавршавању кадрова за обављање библиотечке делатности,
6. праћење и проучавање стања, потреба и услова рада у библиотечкој делатности,
7. предлагање мера за унапређивање библиотечке делатности и
њихово спровођење.
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ је као матична библиотека за високошколске и специјалне библиотеке (у научним
и научноистраживачким установама) на територији уже Србије (и то
на територији Града Београда и општина Мачванског, Колубарског,
Подунавског, Браничевског, Шумадијског, Поморавског, Борског, Зајечарског, Златиборског, Моравичког, Рашког, Расинског, Нишавског,
Топличког, Пиротског, Јабланичког и Пчињског округа), надлежна
да у својој редовној делатности прати како се примењују стандарди
у њима. Перманентним праћењем и пружањем стручне помоћи овим
библиотекама, стручни рад се одвија у складу са постојећим стандардима који су усвојени на 4. скупштини Заједнице библиотека универзитета у Србији 1997. године и односе се на све типове библиотека у
саставу универзитета и виших школа, а одређују организацију библиотека универзитета у Србији, њихово повезивање у мрежу, аутоматизацију, пословање, услове рада, фондове и простор. Као прилози уз ове
Стандарде иду и нормативи за одређивање броја стручних радника.
Стандарди се позивају на „Закон о библиотечкој делатности“, на многе
друге подзаконске акте: „Правилник о евиденцији библиотечке грађе“,
„Правилник о ближим условима за чување библиотечке грађе“, „Правилник о надзору над стручним радом у библиотекама“, „Правилник
о садржини и начину вођења регистара библиотека“, „Правилник о
врсти стручних послова у библиотеци, врсти и степену стручне спреме за њихово обављање“, „Правилник о ближим условима за стицање
звања лица која обављају стручне послове у библиотеци“, „Правилник о програму стручног испита у библиотечкој делатности и начину
његовог полагања“, „Решење о одређивању библиотека које обављају
матичне функције у библиотечкој делатности“, „Упутство о ревизији и отпису библиотечке грађе“, „Упутство за обраду библиотечке
грађе“, „Стандарди за народне библиотеке“, „Југословенски стандарди за опрему библиотека“; као и на друге прописе који се примењују
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у библиотечкој делатности: „Закон о културним добрима“, „Закон о
публикацијама“, „Закон о култури“, „Закон о јавним службама“, и на
„Модел правилника о раду високошколске библиотеке“.
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ у Београду је
једна од корисница базе података Мрежа библиотека Србије (МБС),
која је намењена прикупљању, обради и статистичкој презентацији
података о библиотекама у Србији. Програмски пакет је реализован
1997. године у оквиру Програма за развој и аутоматизацију матичних
библиотека, уз финансијску подршку Министарства културе Србије,
а у сарадњи стручњака из Народне библиотеке Србије и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“.
Програм је инсталиран у библиотекама које обављају матичне
функције и на тај начин је омогућено праћење библиотека и стања у
њима, као и ефикасније обављање матичних функција. Сви програмски пакети омогућавају прикупљање истих података, али су прилагођени матичној библиотеци и округу у коме се налази. У Народној
библиотеци Србије се обједињују подаци из свих матичних библиотека и од 1997. године се прикупљају континуирано.
МБС база података омогућава евиденцију свих типова библиотека, а у њој су заступљене: народне библиотеке, огранци народних
библиотека и месне или друге јавне библиотеке које нису у саставу
општинске народне библиотеке, школске библиотеке (у основним и
средњим школама), библиотеке општег типа у предузећима или установама чији су фондови општег карактера, високошколске и универзитетске библиотеке, специјалне библиотеке или ИНДОК центри.
Не обухвата библиотеке које нису обухваћене матичним функцијама
– војне библиотеке и библиотеке верских заједница. Подаци се прикупљају за сваку библиотеку посебно, а обухватају: податке потребне за идентификацију библиотеке, податке о библиотечком простору,
фондовима, опреми (библиотечкој, рачунарској и комуникационој),
аутоматизацији, библиотечком кадру, његовој структури, корисницима и њиховој структури, коришћењу библиотечких фондова и услуга,
врстама инвентара и каталога, финансирању. Библиотеке се уписују
у базу на основу кодираног шифрарника. Република Србија је подељена на округе (укупно 30), а у оквиру округа додатно и на општине. Од укупно 10 цифара које чине ознаку сваке библиотеке првих
5 представљају ознаку округа и општине, следеће 2 означавају тип
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библиотеке, док се последње 3 цифре додељују произвољно, обично
по редоследу уписа у базу.
Скуп података који се уноси у базу МБС одабран је у Народној
библиотеци Србије на основу вишегодишње праксе, као и међународних препорука за библиотечку статистику.
Међународни стандард „ISO 11620:1998 – Информације и документација: индикатори перфомансе библиотека“ израдио је тим
стручњака у овој области, који је 2003. године издао и технички извештај (ISO/TR 20983) са додатним индикаторима перформансе електронских сервиса библиотека.
ISO 11620 је намењен за примену у свим типовима библиотека,
у свим деловима света. Он јасно одређује индикаторе и даје методологију којoм се треба служити за прикупљање и анализу података.
Ипак у њему изричито стоји да не садржи „индикаторе за вредновање
утицаја библиотека на појединце и друштво“. Стандард има 5 индикатора:
1. перцепција корисника,
2. јавне услуге,
3. техничке услуге,
4. промоција услуга,
5. услуге за кориснике.
ISO Техничка комисија 46, Информација и документација, Поткомисија 8, Статистика и евaлуација перформансе, непрекидно ревидира Стандард ISO 11620.
Према подацима из базе Мрежа библиотека Србије за 2009. годину који обухватају 97 библиотекa универзитета у Београду, универзитета уметности, универзитета у Нишу, универзитета у Крагујевцу,
универзитетске библиотеке и института који се налазе у саставу универзитета, видимо да и даље постоје библиотеке које немају ниједног
библиотекара (њих пет), као и библиотеке у којима постоје запослени
без положеног стручног испита (њих десет), а нажалост и библиотеке
у којима ниједан од запослених нема положен стручни испит. Иако је
пре пар година направљен велики помак, те нема више библиотеке која
је без рачунара (иако и даље постоје библиотеке без приступа Интернету), стање рачунарске опреме је генерално лоше (и даље се користе
рачунари са ознакама 386, 486, а негде су то и једини рачунари).
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Број библиотека са и без приступа Интернету у 2009. години
Назив Универзитета
има модем
нема модем
Универзитет у Београду
41
3
Универзитет „Светозар Марковић“
3
6
Универзитет у Нишу
14
6
Укупно
58
15

Од анкетираног узорка само девет библиотека нема ниједан програм за библиотечко пословање. Најзаступљенији је COBISS програм у коме раде 53 библиотеке (планирано је да се у оквиру Темпус пројекта прикључи још неколико високошколских библиотека
са Београдског универзитета), следе програми PERGAM и BIBLIO,
док су на универзитету у Нишу најзаступљенији SATIS и WINISIS. И
даље има библиотека које упоредо користе по два различита програма или раде у неком од локалних програма који нису задовољавајући,
јер не поштују правила каталошког описа, па као такви нису погодни
за конверзију података у неки од званичних програма.
Програми за библиотечко пословање на универзитетима
у 2009. години
Назив Универзитета
Универзитет у
Београду
Универзитет уметности у Београду
Универзитет
„Светозар Марковић“
Универзитет у Нишу
Укупно

cobiss pergam mmarc biblio interni winisis satis libra nibis
program
rium
36
6
1
8
1
2
0
0
0
3

0

1

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

1

0

0

0

1

2
49

0
6

0
2

0
8

1
3

2
4

3
3

1
1

0
1

Специјална библиотека је библиотека која се по неким критеријумима разликује од библиотеке општег типа. Постоји више дефиниција специјалне библиотеке, а шира би била да специјална библиотека постоји као сервисна јединица унутар неке организације која
нема библиотечке циљеве. Њени циљеви су одређени циљевима и
задацима матичне организације која је основала библиотеку. Према UNESCO-вој класификацији специјална библиотека је она библиотека која услужује посебне, затворене групе корисника везане
за одређену институцију у чијем се саставу и сама налази, а у циљу
задовољења њихових потреба. Специјалну библиотеку као посебну
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организациону јединицу оснивају правна и физичка лица у складу са
законом, а чија је делатност везана за неку специфичну област знања
и рада.
Асоцијација специјалних библиотека је 1970. године публиковала
„Стандарде за специјалне библиотеке“. „Смернице за специјалне библиотеке у Републици Србији“ су донете 2010. године на основу одлуке
Управног одбора Библиотекарског друштва Србије, одлуке Управног
одбора Народне библиотеке Србије, одлуке Колегијума Библиотеке
Матице Српске и одлуке Управног одбора Заједнице матичних библиотека Србије. Њима се одређују минимални услови за обављање
делатности специјалних библиотека у Републици Србији полазећи од
важећег „Закона о библиотечкој делатности“ и међународних докумената као што су IFLA/UNESCO смернице за специјалне библиотеке,
IFLA/UNESCO смернице за поједине типове специјалних библиотека
и смернице Асоцијације специјалних библиотека. Њима се одређује
сврха постојања специјалне библиотеке, оснивање, делатност, услови
за рад у специјалној библиотеци, простор, библиотечка и техничка
опрема, број стручног особља, организација рада, коришћење фондова. Планирано је да се ревидирају сваких десет година, а ступиле су
на снагу даном усвајања и објављивања на веб сајту Библиотекарског
друштва Србије.
Тачан број специјалних библиотека у Републици Србији није познат, нити у садашњим околностима (важећа правна регулатива, материјалне, организационе и кадровске могућности) постоји начин да се
он поуздано утврди. Може се основано претпоставити да је број специјалних библиотека уписаних у Централни регистар мањи од стварног стања, односно да библиотеке из различитих разлога (неинформисаност, немар, избегавање законских обавеза, општа запуштеност
библиотеке, честе друштвене и статусне промене) не подносе пријаве
за упис у евиденцију библиотека код своје матичне библиотеке.
Треба указати и на чињеницу да актуелни процес транзиције угрожава положај специјалних библиотека, па чак и њихов опстанак.
Промена система власничких односа доводи до бројних случајева гашења специјалних библиотека. С обзиром на честе и брзе промене
које је донела својинска трансформација, настаје и додатни проблем
евидентирања овог типа библиотека, односно ажурирања евиденције
о њима.
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Сврха специјалне библиотеке је да корисницима обезбеди библиотечко-информационе услуге путем приступа различитим изворима
информација и њихово коришћење у циљу задовољавања потреба научника, стручњака и уметника, у погледу истраживања специфичне
области интересовања, образовања и информисања у различитим научним, стручним, уметничким и другим областима.
Специјална библиотека, осим за одређену област знања, може
бити специјализована и за потребе одређене категорије корисника.
Таква специјална библиотека није специјализована у односу на делатност запослених у организацији којој библиотека припада нити је
превасходно намењена задовољавању њихових потреба, већ служи
јединственим потребама њених корисника који нису чланови те организације (библиотеке за особе с инвалидитетом, затворске библиотеке, болничке библиотеке).
У специјалним библиотекама је мало лошија ситуација, па тако у
осам института немају раднике са положеним стручним испитом, док
званично у само једној библиотеци немају радника са високом стручном спремом. У институтима постоји и проблем да услед недостатка
материјалних средстава не запошљавају радника који би радио само у
библиотеци, већ се дешава да те послове са скраћеним радним временом обављају радници распоређени на другим радним местима. То би
свакако требало променити и запослити квалификованог радника за
дату струку који би радио пуно радно време, а библиотека током целог дана била на располагању истраживачима. И овде је потпуно иста
ситуација по питању застарелости рачунарске опреме, а од програма
је овог пута најзаступљенији PERGAM, а за њим долазе BIBLIO и
COBISS у коме раде само два института којима је матична универзитетска библиотека.
Развој савременог библиотекарства у свим типовима библиотека мора да прати и ажурирање закона јер добро уређени закони не
само да одржавају већ и употпуњују и подстичу на усавршавање запослених, на одређен систем рада са корисницима, са библиотечком
грађом, на увођење иновација у изгледу и функционалности просторија. Нове технологије брзо застаревају, и када би помоћу стандарда
ухватили корак са њима, наше библиотеке би биле барем мало ближе
библиотекама напреднијих земаља, па би након тога, корак по корак,
могли да испуњавамо захтеве које смо сами себи поставили.
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APPLICATION OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION AND
SPECIAL LIBRARIES IN THE TERRITORY OF SERBIA
Abstract
University Library „Svetozar Markovic“ as a central library for academic and special libraries in the territory of Serbia is authorized to
monitor the implementation of standards in all of them as its regular
activities. The professional work is in accordance with existing standards by permanent monitoring and providing of professional support
to these libraries. The standards for academic libraries are from 1996.
and apply to all types of libraries in the university and colleges. They
regulate the minimum number of library funds, premises and equipment, as well as the number and structure of the library staff. There
are also guidelines for special libraries that regulate the minimum preconditions to carry out their activities, and they concern all library and
information activities, number of professional staff, library facilities,
equipment and use of the library and its holdings. Implementation of
Bologna Declaration and creation of unique library and information
system require harmonization of standards as a legislation in academic
and special libraries.
Key words: standards, academic libraries, special libraries.
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Значај стандардизације процеса
узајамне каталогизације у формирању
узајамних каталога у националним
и међународним оквирима

Сажетак
Библиотечки каталози настају на оном нивоу развоја
библиотека када оне постају намењене ширем кругу корисника, а
не само привилегованим појединцима и када су њихови фондови
толико увећани да их је било немогуће користити без каталога.
Развој каталога прати и развој теоријске мисли у области
каталогизације. Институционално формирање каталога везано је
за настанак елементарних правила и препорука за каталогизацију.
У Европи је до 16. века организовање каталога било индивидуална
активност сваке библиотеке. Први европски национални каталошки
правилник се појављује 1791. године, а развој каталошких
правилника почиње током прве половине 19. века. Почетком 20.
века јавља се потреба за доношењем међународног каталошког
правилника. Велики корак ка стварању међународно усвојених
каталошких правила је Париска конференција чији је резултат
усвајање Париских начела. Париска начела ће касније бити основа
за израду многих националних каталошких правилника.
Основне принципе израде каталога у Србији први је
дефинисао Стојан Новаковић. Од тог тренутка могуће је пратити
развој теоријске мисли у области каталогизације код нас. Она се
данас креће у правцу развоја узајамног електронског каталога
који почива на ISBD стандардима, Pravilniku i priručniku za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, 2 Eve Verone и COMARC/B формату
за машински читљиву каталогизацију. Питање редефинисања
националног каталошког правилника условиле су динамичне
промене у свету информација, а оно је актуелизовано усвајањем
IFLA-ине Изјаве о међународним каталошким начелима. Следећи
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корак у развоју стандардизоване узајамне каталогизације у Србији
је даље усаглашавање са међународном каталошком теоријом и
праксом чији би исход свакако било формирање каталога по мери
корисника.
Кључне речи: библиотечки каталози, узајамни електронски
каталози, каталогизација, каталошки правилници, стандардизација библиографског описа

Увод
Међу нипурским таблицама из 2000. г. п. н. е. је пронађен попис
наслова таблица који указује на то да је потреба за систематизовањем
збирки стара колико и оне саме.1 Наравно да се појам каталогизације
не може везати за такве елементарне пописе, али низови таблица пронађени у Хатушу су сасвим сигурно почеци процеса каталогизације с
обзиром на то да су таблице садржале податке о делима које и данас
користимо као библиографске елементе.2 До 16. вeка је организовање
каталога било индивидуална активности сваке библиотеке. Библиотеке су стварале каталоге према својим потребама и принципи њихове
организације су се разликовали од библиотеке до библиотеке. Форма
каталошке јединице и распоред елемената који је чине су такође били
различити. Институционално формирање каталога везано је за настанак елементарних правила и препорука за каталогизацију. У предговору штампаног каталога Универзитетске библиотеке у Лајдену 1595.
године су објављена каталошка начела по којима је израђен каталог, а
тек 1791. године се појављује први европски национални каталошки
правилник („Упутства француске владе за поступак са књигама конфискованим за време Револуције“). Каталог као „организовани, кодификовани систем“3 настаје на оном нивоу развоја библиотека када
оне постају намењене ширем кругу корисника, а не само привилегованим појединцима и када су њихови фондови толико увећани да
Aleksandar Stipčević. Povijest knjige. (Zagreb: Matica hrvatska, 2006), 14.
Исто, стр. 24.
3
Svetlana Jančić, „Nacionalna kataloška pravila i AACR2: ka novoj kataloškoj
paradigmi“ (Рад представљен на COBISS konferenciji, Марибор, Словенија, 2004).
Објављено у преводу на словеначки језик у Organizacija znanja, 2004, стр.183.
1

2
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их је било немогуће користити без каталога. Развој каталога прати
и развој теоријске мисли у области каталогизације. Једно од виђења
развоја теоријске мисли у овој области је да се он креће од „настајања
елементарних правила и препорука без чвршће теоријске основе и
лексичке и методолошке утемељености“ до „активности IFLA-e на
изради нових међународих каталошких правила“.4
Развој међубиблиотечке сарадње је повећао потребу за унификацијом каталошке праксе од националног до међународног нивоа.
Од половине 19. века настаје низ каталошких правилника, при чему
су најранији правилници резултат индивидуалних напора, а касније
постају колективни подухвати. Почетком 20. века јавља се потреба за
доношењем међународног каталошког правилника. Англо-америчка
правила за каталогизацију,5 већ прихваћена у земљама енглеског говорног подручја, па и у неким европским земљама због своје широке распрострањености постају каталошки правилник који би могао
да буде усвојен као међународни, али су Пруске инструкције6 велика
препрека за то с обзиром да су на основама овог правилника своју
каталошку праксу градиле средњоевропске земље и неке земље источне и јужне Европе. Велики корак ка стварању међународно усвојених каталошких правила је Париска конференција чији је резултат
усвајање Париских начела. Париска начела ће касније бити основа за
израду многих националних каталошких правилника. Следећи важан
догађај у формулисању међународних каталошких правила, чије је
доношење већ постало неопходно, је Међународни састанак каталогизатора у Копенхагену 1969. године на коме је договорено да се развије стандард за опис монографских публикација. То је била полазна
тачка за доношење стандарда ISBD(M)7 и ISBD(S)8.
Преглед развоја каталошких правилника осликава давнашњу
потребу да се каталогизација обликује као јединствени процес, а
каталози као интернационални кодификовани систем. Каталози су
најснажнија потврда човекових напора да окупи целокупно светско
Исто, стр. 183.
Anglo-american Cataloguing Rules.
6
Instruktionen für alphabetischen Kataloge der preussuschen Bibliotheken.
7
ISBD(M) – International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications – Међународни стандардни библиографски опис монографских публикација.
8
ISBD(S) – International Standard Bibliographic Description for Serials – Међународни стандардни библиографски опис серијских публикација.
4
5
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знање и оптимално су оруђе за постизање тог циља. Међународно
прихваћени каталошки правилници стварају „међународне“ каталоге.
Својом интернационализацијом каталози постају општи, свима доступни шифрарници за откривање знања.
Стандардима у библиотекарству се одређују неопходни услови
за рад библиотека и начин њиховог функционисања. Стандарди примењени на процес каталогизације омогућавају квалитетну размену
информација и њихову општу доступност. Размена информација доприноси усвајајњу нових знања што је основно очекивање корисника
у најширем смислу у односу на библиотеке. Задовољити очекивања
корисника је императив сваке библиотеке, а библиотечки каталози су
један од основних инструмената за испуњење тог циља. Мера у којој
је тај циљ постигнут је уједно и параметар за вредновање рада у овој
области.
Промене друштвеног контекста узроковале су и промене у библиотечкој делатности. Мења се улога библиотека, начин организације
рада, потребе корисника, врсте услуга које библиотеке треба да пружају. Нова достигнућа науке и технике пратиле су и библиотеке. Намена, облик и садржај каталога се мења. Они више нису само основни
инструмент откривања фондова библиотека већ постају библиотечка
артефакта, инструмент који посредује између корисника и информације, облици ораганизовања и интерпретације знања. Теоретичари
библиотекарства одавно упозоравају, а данас констатују, да увођење
појма информације више него било које друго откриће означава прекретницу у библиотекарству. Он потпуно мења слику, улогу и место
библиотека у друштву. Примена ревидираних и осавремењених стандарда и правилника на креирање каталога је основ хармонизације каталога са потребама савременог корисника.
Заједничко коришћење информација
Библиографска контрола је први пут споменута на Париској конференцији 1961. године када је Франк Френсис (Frank Francis) изнео
своје решење смањења времена утрошеног на процес каталогизације
тако што би се свака публикација каталогизовала у земљи из које потиче, а остале библиотеке би користиле ту каталошку јединицу за
своје каталоге. Теоретичари библиотекарства сматрају да је та идеја
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и почетак програма Универзалне библиографске контроле. Потреба
за оваквом врстом сарадње у националним и међународном оквиру
је појачана све већом применом рачунара у изради каталога. Велики
догађај у развоју међународне сарадње на подручју каталогизације је
програм „Shared Cataloging“9 који развија Конгресна библиотека у Вашингтону и који је први покушај ове врсте сарадње у оквирима који
превазилазе националне границе. Стручњаци који су даље развијали
ову идеју су одмах упозорили на могуће тешкоће које су се односиле
на неуједначену библиографску обраду грађе. Јасно је било да библиографске јединице које се размењују морају бити стандардизоване.
Франц Георг Калтвасер (Franz Georg Kaltwasser) је ту неопходност и
образложио својом тврдњом да је размена библиографских информација на међународном нивоу могућа само ако оне имају стандардизован облик у погледу одредница, описа и у техничком смислу.10 То
је довело до смањења актуелности националних каталошких правилника. Није више било довољно и најважније прикупити информације
под окриље једног каталога већ и омогућити што бржу и једноставнију размену тих информација. Како се програм „Shared Cataloging“
проширио у „Универзалну библиографску контролу“11, остваривање
тог програма је било немогуће без уједначавања каталошких поступака. Ефикасност овог система зависи искључиво од постигнутог
степена стандардизације.
Универзална библиографска контрола подразумева да се једна
публикација библиографски обради само једном, у земљи из које је
потекла и да се тако израђена каталошка јединица стави на располагање свим другим библиотекама. Проблеме везане за уједначеност
коју је требало постићи у ту сврху, Ева Верона је поделила у две
групе: а) питања о међународном уједначавању поступака око избора и облика одредница и редалица, б) питања о међународном уједначавању каталошког или библиографског описа. На захтев IFLA-е
Мајкл Горман (Michael Gorman) је саставио студију о прописима за
опис публикација који се користи при изради неких националних
библиографија, с циљем да се установи да ли постоји могућност да
Програм узајамне каталогизације.
Eva Verona. „Univerzalna bibliografska kontrola i međunarodno ujednačavanje
kataložnih postupaka“. Informatologia yugoslavica 8 (1976): 1–22.
11
Universal bibliographic control – UBC.
9

10

236

Standardization and the Quality of Library Services

се изради међународни стандард за библиографски опис. Тај текст је
1971. године објављен у облику препорука и већ следеће године су
ове препоруке почеле да се примењују при изради националних библиографија многих земаља. На основу ове студије, после извршених
промена и допуна објављено је коначно издање стандарда ISBD(M).
Овај стандард прописује утврђен редослед елемената и употребу одређене интерпункције. Доношење овог стандарда је требало да испуни три циља:
• да каталошка јединица израђена у једној земљи или једном говорном подручју буде разумљива у другим земљама или другим говорним подручјима (у смислу идентификације публикације описане том каталошком јединицом);
• да каталошка јединица израђена у једној земљи може да буде
уложена у каталоге других земаља;
• да каталошка јединица у писаној или штампаној форми може
да буде конвертована у машински читљив облик, уз минималне измене.
Појава онлајн каталога је прерастање каталога из строго централизованих и контролисаних система ка кориснички оријентисаним централизовано-децентрализованим системима. Електронски
каталози су својим могућностима проширили функције каталога са
налажења и сакупљања на налажење, идентификовање, одабирање и
прибављање. Тиме је потреба за заједничким скупом међународних
каталошких начела постала још снажнија. IFLA је на својим Састанцима стручњака за израду Међународног каталошког правилника
2003, 2004, и 2005. године усвојила нацрте Изјаве о међународним
каталошким начелима како би Париска начела прилагодила онлајн
каталозима. Коначна верзија изјаве усвојена је 2009. године. Увођење
и развој аутоматизованих система за креирање и обраду библиографских података, стварање и брз раст бројних база података, стални раст
издавачке продукције као и брзина протока информација наметнули
су још један вид стандрадизације каталошких процеса. Каталошке
листиће су заменили библиографски записи које је могуће користити у различитим контекстима. Зато је требало преиспитати елементе
података у запису у односу на потребе корисника. То је резултирало
доношењем концептуалног модела „Функционални захтеви за библиографске записе“ (FRBR – Functional Requirements for Bibliographic
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Records) који је пружио одговор на питање какве информације треба да нуди библиографски запис и како он на најбољи могући начин
може да одговори потребама корисника. Подела на стварне и формалне каталоге више није прихватљива, пошто су карактеристике и
једних и других интегрисане у електронски каталог.
На каталогизацију у затвореним, строго централизованим системима у данашњим условима може да се гледа као на каталогизацију ради себе саме. Бројни су, неки већ и споменути разлози да се
данас под каталогизацијом подразумева узајамна каталогизација.
Стварањем узајамних каталога библиотеке као друштвене институције учествују у развоју информационих инфраструктура. Изградња
електронских каталога мора да почива на јединственим принципима,
они морају да садрже податке у кодификованом облику како би се
обезбедила њихова једнозначност и омогућила њихова размена. Зато
се узајамни електронски каталози сматрају основом изградње библиотечко-информационих система као подсистема ширих информационих контекста.
Теоријска основа развоја каталогизације у Србији
Уколико се попис фондова Народне библиотеке Србије који је израдио Милован Спасић сматра првим каталогом на овим просторима
или претечом каталога, први штампани каталог у Србији је каталог Народне библиотеке. Израдио га је Стојан Новаковић који је у предговору првом делу Каталога12 дефинисао и основне принципе на којима је
он израђен. Од тог тренутка могуће је пратити развој теоријске мисли
у области каталогизације код нас. Следећу етапу у развоју каталошке
праксе и каталошких правилника у Србији означава доношење „Правила о унутрашњем уређењу и раду у Народној библиотеци“ 1901.
године која су важила више од пет деценија. „Правила за каталогизацију“ су формулисана 1957. године као обједињавање каталошке праксе Народне библиотеке Србије и Универзитетске библиотеке „Светозар
Марковић“. Доношењем ових Правила каталогизација у Србији престаје да буде индивидуална активност сваке појединачне библиотеке
и почиње да се остварује процес јединствене каталогизације у Србији.
Каталог Српске народне библиотеке у Београду. Део 1, Странска књижевност. Београд, 1871.
12
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Посматрано са аспекта постављања теоријских основа за овакву каталогизацију, текст Правила је један од првих каталошких правилника и
приручника из те области код нас, пошто су у њему поштовани и принципи националног правилника Словеније, принципи Англоамеричких
каталошких правила и пруских и совјетских правила. Тиме каталошка
пракса у Србији почиње да излази из строго националних оквира. Треба имати у виду да је у то време одржана и Париска конференција која
је имала снажан утицај и на тадашњу целокупну југословенску каталошку праксу, као и на каталошку праксу других земаља и подстакла
доношење бројних националних каталошких правилника, заснованих
на принципима Париских начела. Ову етапу развоја каталогизације у
Србији и другим бившим републикама СФРЈ у великој мери је обележило доношење „Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga“13
Еве Вероне. Израђен је на принципима Париских начела, али прилагођен југословенској каталошкој пракси.
Преглед развоја каталошких правилника у Србији представља и
праћење формирања каталога као система односно њиховог уобличавања ка јединственом артефакту који који захваљујући нормама на
којима почива омогућава заједничко коришћење и размену библиографских информација. До 1961. године, када је Комисија за каталогизацију Савеза друштава библиотекара Југославије донела препоруку да се изради општејугословенски каталошки правилник заснован
на Париским начелима, тадашње републике Хрватска, Словенија и
Србија су имале своје правилнике, па се о стандардизованој каталогизацији на том нивоу не може ни говорити. Већ споменута „Правила за каталогизацију“ из 1957. године у Србији су била прихваћена
у већини српских библиотека што указује на почетке уједначене каталошке праксе на нивоу тадашње републике. Та правила су важила
све до доношења PPIAK. Dio 1, 2, заснованог на Париским начелима, који својом чврстом основом са унутрашњом повезаношћу надомешћује све недостатке претходног правилника. У Уводном поглављу
Правилника су разрађена главна начела на којима се он темељи. Први
део Правилника је објављен 1970. године, а други део 1984. године.
PPIAK. Dio 1, 2 године 1987. Самоуправним споразумом о јединственој примени међународних стандарда за библиографски опис и
13

Даље у тексту PPIAK, Dio 1, 2.
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о координираној каталогизацији14 званично постаје југословенски
национални каталошки правилник. Истим споразумом усвојен је и
UNIMARC стандард за машински читљиво каталогизирање.
Као резултат Међународног састанка стручњака за каталогизацију одржаног у Копенхагену 1969. године, 1971. године је објављен
документ „Међународни стандардни библиографски опис (за једнотомне и вишетомне монографске публикације)“ – ISBD15. Током
наредних година овај формат су прихватиле многе националне библиогрфске агенције, а након Конференције IFLA-е у Греноблу 1973.
године објављују се ISBD(M) i ISBD(S). Допуњено и комплетирано
издање ISBD(M)-а је 1974. године објавило Америчко библиотечко
удружење (ALA – American Library Association). Одредбе овог стандарда требало је да буду инкорпориране у националне каталошке правилнике оних земаља које су Стандард прихватиле. Други део Правилника Еве Вероне прописује библиографски опис монографских
публикација у складу са одредбама ISBD(M)-a. Имајући у виду значај
праћења и примене међународних договора у области каталогизације
и усклађивања домаће праксе са међународном, поменути стандард је
у Србији постао обавезујући за све типове библиотека 1976. године.
Развоју уједначене каталошке праксе у Србији доприноси и формирање Централног каталога СРС 1972. године, што је требало да
обезбеди максимално коришћење фондова, координирану набавку и
планско попуњавање фондова и централизовану и уједначену библиографску обраду.
Готово четири деценије PPIAK. Dio 1,2 у Србији остаје да важи као
национални каталошки правилник, уз праћење свих ревизија ISBD-a.
Стандардизација каталогизације и електронски каталог
Народна библиотека Србије је 1985. године усвојила студију
„Увођење аутоматске обраде података (АОП) у библиотечко-информациону делатност Народне библиотеке Србије и мрежу библиотека у
Србији“. Усвајање ове студије је почетна етапа стварања електронског
Драган Бараћ, прир. Зборник прописа о библиотекарству у СФРЈ. (Нови
Сад: Заједница југословенских националних библиотека, 1987), 62.
15
International Standard Bibliographic Description (for Single Volume and MultiVolume Monographic Publications).
14
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каталога у Србији чији је развој могуће пратити кроз неколико кључних тачака.
Од 1988. године у Србији је функционисао систем односно мрежа
библиотека која је била део библиотечке мреже Југославије. Библиотечка мрежа је створена у оквиру пројекта изградње Система научних
и технолошких информација Југославије (СНТИЈ). Носилац развоја
организационих решења и програмске опреме је био Институт информацијских знаности из Марибора.16 Он је имао и улогу информационог сервиса и хоста. Овакав систем је функционисао до 1992. године и
данас се може карактерисати као почетна етапа организовања модела
размене информација и остварења чвршћих спона унутар библиотечке мреже, у националним оквирима. Након тога у Србији наставља да
функционише више паралелних локалних система без успостављене
узајамне комуникације. Као надоградњу првобитно успостављеног
система IZUM развија систем узајамне каталогизације COBISS (Кооперативни онлајн библиографски систем и сервиси) који је као систем
узајамне каталогизације и умрежавања библиотека у Србији прихваћен
2003. године. С обзиром на хетерогеност новоформиране узајмне библиографске базе података COBIB.SR (аутономни библиотечко-информациони систем Србије) неопходно је констатовати значај стандардизације у процесу каталогизације односно поштовање договорених принципа библиографске и садржинске обраде у циљу постизања конзистентности националне библиографске базе.
Уједначавање каталошке праксе на националном нивоу је полазна тачка ка њеном уједначавању са светском праксом. У домаћој каталошкој пракси следећи корак или међуниво између националног и
међународног нивоа је успостављање мреже COBISS.Net. Споразум о
успостављању мреже COBISS.Net и слободном протоку библиографских записа је потписан 2003. године између Босне и Херцеговине,
Црне Горе, Словеније, Македоније и Србије. Предуслов за слободан
проток библиографских записа је компатибилност база података умрежених библиотека. Са аспекта каталогизације то подразумева унификацију и стандардизацију библиографских записа. Између узајамних
библиографских база података држава у региону је то у знатној мери
и постигнуто, захваљујући чињеници да су те државе биле у саста16

Даље у тексту IZUM.
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ву бивше Југославије која је имала јединствену каталошку праксу у
оквиру националног библиотечко-информационог система.
У електронском окружењу, теоријску основу за каталогизацију у
Србији чине ISBD стандарди, PPIAK. Dio 1, 2, правила за садржинску обраду, а за размену података формат за машински читљиво каталогизирање COMARC (Cooperative Machine-Readable Cataloging). С
обзиром на то да је општеприхваћено становиште да је електронски
национални каталог COBIB.SR у Србији оптималан пут ка потпуној
уједначености библиографског описа, пошто је он једини софтверски
пакет у Србији који обезбеђује рад у режиму онлајн узајамне каталогизације и прихваћен је од највећих библиотека, тај облик каталога је
полазна тачка за разматрање предузетих корака ка постизању максималне конзистентности узајамне базе података и акција које треба тек
предузети. Конзистентност узајамне базе података је директно повезана са квалитетом библиографских информација које се нуде кориснику у циљу задовољења његових информационих потреба. Светлана Јанчић у свом излагању на COBISS конференцији 2004. године
наводи основне принципе уједначавања и одржавања кооперативне
библиографске базе података које је дефинисао Редакциони тим Виртуелне библиотеке Србије (ВБС):17
• Усаглашавање примене националних каталошких правила
(PPIAK. 1,2) и њихово редефинисање у складу са концептом
AACR218,
• Применa UNIMARC/Authorities19
• Разматрање и примена ревидираних ISBD-a,
• Усаглашавање језика и писма у блоку 7 и 9 COMARC-a,
• Преиспитивање и редефинисање обима података у каталошком
запису,
• Усаглашавање каталогизације монографских публикација у
више делова,
Svetlana Jančić. „Nacionalna katalogizacijska pravila in AACR2 : ob novi katalogizacijski paradigmi“, Organizacija znanja let. 9 zv. 4 (2004): 183–187.
18
Anglo-American Cataloguing Rules 2nd Ed.(Скраћено издање Англо-америчких
каталошких правила)
19
UNIMARC формат за нормативне податке је развијен деведесетих година
20. века и омогућава креирање нормативних и упутних записа с циљем остваривања размене нормативних података у машински читљивом облику.
17
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• Однос према CIP запису (Каталогизација у публикацији –
Cataloguization In Publication) као извору информација.
Редефинисање националних каталошких правила сасвим сигурно треба означити као први корак који би обезбедио оквир за даље
решавање проблема ка постизању конзистентности библиографске
базе података. Основни ниво уједначавања каталошке праксе је национални ниво и то је могуће постићи применом јединствених каталошких правила. Каталошки правилници су већ дефинисани као полазна
тачка за стандардизовану обраду библиографских података, која је од
кључног значаја за формирање квалитетног узајамног каталога. Важећи каталошки правилник у Србији, настао много пре аутоматизације библиотечких процеса, примењен je на електронски каталог без
иновирања и прилагођавања електронском окружењу. Стога је његово
редефинисање, као базичног инструмента за стандардизовану библиографску обраду, од круцијалног значаја.
У контексту значаја стандардизације процеса каталогизације, коју
је једино могуће постићи међународном сарадњом, на савремену каталошку праксу у Србији велики утицај је имао развој нових IFLA-иних
модела, упутстава, ревизије различитих ISBD-ова и појава обједињеног
текта ISBD-a, као и усвајање коначне верзије IFLA-ине Изјаве о међународним каталошким начелима. Ови документи, које су међународна тела
и ауторитети препоручили као основ изградње нових или полазне тачке
у осавремењавању постојећих националних каталошких правилника,
имају за циљ да допринесу међународној размени података и остваривању идеје централизоване каталогизације у међународним оквирима,
зачете још половином прошлог века. То би, уједно, било и потпуно остваривање програма Универзалне библиографске контроле (UBC).20
Нов теоријски оквир за стандардизовану каталогизацију у Србији
подразумевао би инкорпорирање следећих концепата у национални каталошки правилник: концепата AACR2, FRBR (Functional Requirements
for Bibliographic Records)21, FRAD (Functional Requirements for Authority
Data)22, FRSAD (Functional Requirements for Subject Authority Data)23,
као проширење FRBR-a, и ISBD (International Standard Bibliographic
UBC – Universal Bibliographic Control.
FRBR – Функционални захтеви за библиографске записе.
22
FRAD – Функционални захтеви за нормативне податке.
23
FRSAD – Функционални захтеви за нормативне предметне ознаке.
20
21
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Description)24 на којима, поред осталих докумената, почива Изјава о
међународним каталошким начелима25, GARR26 i GSARE27.
Стандардизација каталогизације на међународном нивоу не подразумева само примену међународно усвојених стандарда и концепата. Каталошки поступци и одређене активности такође морају бити
координирани. Развијање нормативних датотетка једна је од кључних
активности у националним оквирима на путу ка остваривању међународне сарадње. Предности ових пројеката су:
• помоћ кориснику при претраживању и проналажењу података,
• помоћ каталогизатору при обради нових докумената,
• контролу квалитета и уједначавање података,
• вишејезички приступ, како локалном тако и удаљеним нормативним инструментима.
Нормативна контрола је од велике важности за кориснике каталога, јер омогућава доследан приступ подацима; за каталогизаторе
јер повећава ефикасност процеса каталогизације; за библиотеке јер
омогућава заједничко или усклађено коришћење библиографских записа. Доследност, ефикасност и заједничко коришћење информација
сасвим сигурно подижу степен квалитета услуга библиотека и осигуравају минимум испуњења очекивања која корисници имају у односу
на библиотеке. Поред тога, она је део дугорочне политике програма
Универзалне библиографске контроле.
Закључак
Електронски каталози се сматрају „мрежом повезаних инфор
мација“.28 У том контексту, активности које се реализују морају се
ISBD – Међународни стандардни библиографски опис.
Документ су израдили стручњаци Секције IFLA-е за каталогизацију.
Објављен је у фебруару 2009. године и доступан је на сајту IFLA-е на више језика,
а постоји и у штампаној форми. Документ је израђен на низу састанака стручњака
IFLA-е за израду Међународног каталошког правилника.
26
GARR – Guidelines for Authority Records and References – Упутства за
нормативне записе и упутнице.
27
GSARE – Guidelines for Subject Authority and Reference Entries – Упутства за
предметне нормативне и упутне јединице.
28
Koraljka Golub. Predmetno pretraživanje u knjižničnim katalozima sa web-sučeljem. (Zagreb: Filozofski fakultet, 2003), 8.
24
25
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посматрати као сегменти стандардизованог процеса који се надовезују један на други и стварају чврсте везе између података захваљујући
којима они прерастају у информације. Мари Лиу Као (Mary Liu Kao)
наводи основне кораке каталогизације. Дескриптивна каталогизација
(Descriptive cataloging) је први корак процеса каталогизације и то је
физички опис грађе и одређивање приступних тачака. Други корак,
предметна каталогизација (Subject cataloging) подразумева две радње:
додељивање предметних одредница и додељивање класификационих
бројева.29 Овако теоријски сагледан процес каталогизације наводи на
закључак да су библиографска, предметна и садржинска обрада грађе
неодвојиви елементи једног процеса и да се под каталогизацијом подразумева јединствена идентификација документа са више аспеката. Идентификација је и једна од кључних речи око којих се окупљају сви елементи укључени у библиографске записе електронских каталога.
Интернационализација каталога је започета много пре него што
су се јавили проблеми везани за питање која ће каталошка пракса
бити прихваћена у неком националном оквиру. Питање доминације
одређене каталошке праксе, као и многа друга везана за формирање
каталога, треба посматрати у ширем контексту и њихове корене треба
тражити у идеји о стварању светске колекције знања. Иако је реално
немогуће створити такву колекцију, творци каталога и даље несвесно
теже ка том циљу. Националне библиотеке прве теже остваривању те
идеје. Каталози су такође и начин организације и презентовања кумулираног знања и то, сасвим разумљиво, првенствено националног.
Општи интерес је да национално знање изађе из националних оквира
и буде укључено у свеопште знање. У том смислу, национални каталози морају истовремено имати и интернационални карактер како би
потврдили своју улогу у друштвеном оквиру. То доводи до закључка да је неминовно напустити мање важне властите интересе да би
важнији властити интереси били остварени. Најважнији интерес при
креирању каталога је опште коришћење информација садржаних у
њему и у том циљу примена стандарда треба да буде означена као
заједнички језик споразумевања твораца информација, оних који их
организују и оних који их користе.
Mary Liu Kao. Cataloging and Classification for Library Technicians. (New
York: The Haworth Press, 2001. – 2nd ed.)
29
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„Електронски каталог постао је приоритет развоја сваке би
блиотеке у свету која држи до свог развоја, свог опстанка и својих
корисника“.30 Ова констатација произилази из бројних функција
електронског каталога, могућности које он пружа и његове кључне
улоге у развоју сваке библиотеке. Каталози су полазна тачка развоја
библиотека и истовремено библиотечка артефакта. Без обзира на њихов појавни облик, они су ситем знакова. За обављање процесас комуникације неопходно је да учесници у том процесу познају језик
комуникације и да тај језик карактерише једнозначност. Посматрани
у оквиру процеса комуникације каталози су комуникациони канал.
Они су информациони инструмент, веза између извора информација
и крајњег корисника. Један од кључних аспеката каталога је представљачки аспект. Свака каталошка јединица идентификује публикацију која је њом описана, укључујући и њен интелектуални или уметнички садржај. Знаковни систем, ако тако означимо скуп описних
елемената садржаних у каталошкој јединици, прописују каталошка
правила. Зато су она наглашена као кључ за утврђивање садржаја каталошких јединица и њиховог разумевања. Каталошки правилници
односно једнозначност, прецизност и теоријска утемељеност принципа садржаних у њима директно условљавају квалитет и могућност заједничког коришћења каталога на које су примењени. Стога каталошке правилнике засноване на међународно прихваћеним каталошким
начелима и стандардима треба сматрати базичним инструментом за
стандардизацију процеса каталогизације која ће у пуној мери остварити свој циљ.
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The importance of shared cataloging standardization
process in the creation of cooperative catalog
at national and international level
Abstract
Library catalogs appear at the level of library development when they
become a library intended for a wider range of users, not just the privileged individuals, and when their funds are so enlarged that it was
impossible to use them without a catalog. The catalog development is
followed by development of theoretical thinking in the field of cataloging. Institutional catalog is related to the development of basic rules
and recommendations for cataloging. In Europe, until 16th century organizing catalog was individual activity of each library. The first European national cataloging code appears 1791. and the development of
cataloging begins during the first half of the 19th century. In the early
20th century there is a need for the adoption of international cataloging
rules. Major step towards the creation of internationally accepted cataloging rules was the Paris Conference whose outcome was the adoption of the Paris Principles. The Paris Principles would later be the
basis for the development of many national cataloging codes.
Stojan Novakovic was first defined the basic principles of creating a
library catalog in Serbia. From that moment it is possible to follow the
development of theoretical thinking in the field of cataloging in this
country. It is now moving towards the development of shared electronic catalog based on the ISBD standards, regulations and The Rules
and Guide for the creation of the alphabet catalog. Part 1,2 by Eva
Verona and COMARC/B format for machine-readable cataloging. The
issue of redefining national catalog rules caused the dynamic changes
in the world of information, and what is actualized by adopting IFLA
Statement of International Cataloging Principles. The next step in the
development of standardized shared cataloging in Serbia is still comply with the international cataloging theory and practice whose outcome must have been the creation of catalogs according to the needs
of the catalog users.
Key words: library catalogs, cooperative computer catalogs, cataloging, cataloging codes, standardization of bibliographic description.
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Стандарди који се односе на
репозиторије са отвореним приступом
у академским библиотекама

Сажетак
У раду су ауторке дале дефиницију академских библиотека и задатака са којима се сусрећу библиотекари у том типу библиотека, да
би се осврнуле на потребу јавности за научним информацијама и да
би дефинисале шта је то отворен приступ научним информацијама.
Репозиторији научних институција са отвореним приступом су нов
начин објављивања научних документа. У савременом свету постоји
пуно програма за израду репозиторија, те ће у раду бити говора о
DSpace софтверу, као једном од таквих програма. Ауторке су изнеле
и неколико предлога о постављању стандарда везаних за израду репозиторија са отвореним приступом у академским библиотекама.
Кључне речи: академске библиотеке, репозиторији научних
институција, DSpace софтвер

Академске библиотеке и библиотекари
Постоји више дефиниција академских библиотека, од којих ћемо
навести једну која је довољно обухватна и која ће послужити као увод
у расправу о репозиторијима. Хоаре (Hoare) је дао следећу дефиницију: „Академске библиотеке су оне које су повезане са научним институцијама као њихове организационе јединице, а служе да задовоље
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образовне и истраживачке потребе студената и запослених.“1 Из саме
дефиниције је јасно да постоји двострука улога академских библиотека, па самим тим и библиотекара у тим библиотекама, а то је да
подржавају образовни програм установе чији су део и да подржавају
истраживачки рад универзитета, факултета и студената. Библиотеке
представљају део образовног и истраживачког рада универзитета, а
тамо где постоје уметнички, а не само научни програми, академске
библиотеке су део и овог вида делатности универзитета.
Значај академских библиотека огледа се у томе што: а) олакшавају процес учења прибављањем информација и б) помажу наставном особљу, студентима, као и истраживачима да добију тражени
документ или информацију. Стога се библиотекари у академским
библиотекама баве низом активности неопходним да се задовоље ове
потребе. Они: а) прикупљају публикације за специјалне колекције, б)
пружају услуге корисницима, в) усавршавају се и развијају вештине
и прате информативни и научни развој, г) обављају широк дијапазон
других послова, д) учествују у развоју политике и процедура на матичним академским установама.
Научне информације и отворен приступ
У савременом свету потребе за научним информацијама порасле
су до неслућених размера. Развој нових информационих технологија
довео је до тога да су преко Интернета доступне многе информације
које су раније биле објављиване у папирној форми, тако да је било неопходно да протекне одређени временски период од момента објављивања информације до момента када ће она стићи до крајњег корисника
у библиотекама. Данас се то време у тој мери скратило да је путем
компјутера могуће информацију учинити доступном готово истовремено с моментом у ком је креирана. Имајући ту чињеницу у виду, јасно
је да све институције које се баве едукацијом и научноистраживачком
делатношћу морају бити спремне да користе нове технологије и алате
који би имали за циљ прикупљање и пружање научних информација.
С друге стране, велик број објављених информација чини немогућим лако и брзо долажење до одговарајуће, поуздане и научно
Peter Hoare, „Academic Libraries“, u International Encyclopedia of Information and
Library Science, urednici John Feather i Paul Sturges (New York: Routledgе, 1997), 2.
1
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верификоване информације, јер су се традиционални системи за контролу квалитета информација због појаве Интернета трансформисали, да не кажемо да су се потпуно изгубили. За науку и квалитетан
научни рад неопходно је да све што је објављено буде свима доступно, како би се научни рад надовезивао на већ постојећа достигнућа,
јер је огроман губитак и за научног радника, али и за институцију за
коју ради, као и за финансијера, долажење до научних открића која су
већ објављена и верификована од стране научне јавности. Из тог разлога, настала је идеја о креирању репозиторија или отворених архива
публикованих радова аутора из научних установа, те стварање репозиторија постаје главна тема на научним скуповима почетком друге
деценије XXI века. Израда репозиторија је потпуно у складу са Иницијативом за отворени приступ, јер промовише слободан приступ
академске и научне популације информацијама.
Репозиториј
Репозиториј, шта је то? Најкраће речено, репозиторији универзитета, факултета, научних института и других академских установа
представљају електронску отворену архиву ауторских радова научних радника запослених у тој установи. Веома често научни радови
који се објављују, представљају само део материјала до којег се дошло током научноистраживачког процеса. Научни рад подразумева и
вођење евиденције о истраживању, израду пројектне документације,
прављење различитих мањих база података који се потом на одређен
начин сортирају или користе на други начин у раду, а постоји и низ патената, пратећих докумената и другог материјала који се не објављује
у чланцима, монографијама или уџбеницима из одређене научне области. Ова множина електронског материјала остаје изван домашаја
јавности, а често може бити коришћена и за нове научне радове. Како
би се скратило време неопходно за квалитетан научноистраживачки
рад, дошло се до закључка да је могуће направити такве базе података
при институцијама које би биле погодне да се сав материјал креиран у
научној институцији нађе у овим електронским складиштима.
На тај начин, приступ научним радовима постаје отворен, укидају се све врсте рестрикција, што је од нарочитог значаја за земље у
развоју које често нису у могућности да плате високе цене приступа
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базама података које се налазе на тржишту, чиме се аутоматски доводе
у неравноправан положај у науци. То није безначајно, јер развијање
академског друштва путем приступачности информацијама води ка
бржем социјалном и економском развоју друштва. Излаз је могућ кроз
отварање приступа научним информацијама и стога Иницијатива за
отворен приступ има толики значај за савремени свет. Резултати новијих истраживања показују да се публиковање у отвореном приступу
веома брзо развијало у периоду од 1993. до 2009. године. Процењује
се да је само током 2009. године 191.000 чланака објављено у 4.769 часописа од чега је удео чланака у часописима са отвореним приступом,
у односу на све рецензиране чланке, достигао 7,7%.2
Постоје три типа публиковања у односу на време које протекне
од објављивања чланка у научном часопису до момента када ће се он
појавити у отвореном приступу. Један се зове Зелени начин или Green
Road, када издавач или институција у којој истраживач ради има ауторска права, други је Златни пут или Golden Road, када аутор има
потпуну слободу да рад публикује где хоће или да већ објављен чланак
поново публикује, а трећи је Хибридни пут или Hybrid Road, када се
само поједини чланци нађу у отвореном приступу након објављивања.
Последњи начин се односи на часописе који имају хибридни отворени приступ, где се део чланака не наплаћује, а за друге се плаћа или
претплата или нека врста надокнаде за трошкове публиковања. Отворене архиве или репозиторији спадају у Зелени режим публиковања.
Како би научноистраживачки рад имао што боље резултате, потребно је повезати високошколске установе и међународне и националне академске центре и на тај начин олакшати рад научницима, истраживачима,
студентима и другим категоријама заинтересованих страна. У овоме се
препознаје веома значајна или чак и централна улога библиотека академских институција. Репозиторији научних институција представљају резултат развоја и комплексности друштвених мрежа и на најбољи начин
одражавају потребу за повезивањем и разменом знања које се креира у
научним институцијама. Архивирање грађе у репозиториј подразумева:
а) уношење, б) идентификовање, в) класификовање и г) чување
Видети опширније о томе у чланку: Mikael Laakso, Patrik Welling, Helena
Bukvova, Linus Nyman, Bo-Christer Björk, Turid Hedlund, „The Development of Open
Access Journal Publishing from 1993 to 2009“, PloS ONE, 6 (2011): e20961. doi:10.1371/
journal. pone.0020961.
2
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дигиталних јединица. Ове јединице се описују помоћу метаподатака
како би биле претраживе и доступне у будућности.
Репозиторији могу да садрже: дигитализовану грађу, радове
који су скенирани са публикације у папирном облику, текстове настале у електронском облику, административну грађу, грађу преузету
са веб портала, видео снимке, аудио снимке, презентације и друго.
Сваки документ који се уноси у репозиториј описује се метаподацима. Метаподаци олакшавају проналажење документа и стога је неопходно да се уносе без грешака и пропуста, у противном документ
је изгубљен за јавност. Колико метаподатака ће садржати опис, зависи од програма који се користи. Неки програми подразумевају унос
великог броја метаподатака, док други своде тај број на минимум. Коришћењем метаподатака и њиховим комбиновањем у претраживачу
долазимо до жељеног рада из репозиторија, на потпуно идентичан
начин на који се уносом метаподатака долази до жељене публикације
из електронског каталога библиотеке.
Репозиториј би требало да садржи све што академски радници
креирају или објаве, без обзира на ком је језику писано. Домаћа јавност има право да буде упозната са целокупним опусом академских
радника. Чињеница да су научни радници објављивали своје радове
у иностраним публикацијама и на различитим светским језицима у
протеклом периоду стварала је потешкоће у прикупљању њихових
дела, јер библиотеке академских институција нису у могућности да
буду претплаћене на све научне часописе који се објављују у свету.
На тај начин, део опуса научних радника остаје скривен од очију научне популације управо оне земље из које матична институција научника потиче. Формат постављених радова може бити онај који одабере библиотекар, односно онај који захтева репозиториј. Најчешћи
формати су: pdf, xml, html, Wоrd, али има и других формата.
Када се говори о уносу докумената у репозиторије, неминовно се
дотичемо и питања ауторских права. Сваки издавач који објављује нечији научни рад преузима ауторска права од аутора, те се строго мора
водити рачуна о томе да се оно не повреди. Неки издавачи дозвољавају
постављање post-print (већ објављене), а неки pre-print (необјављене)
верзије научног рада на институтске репозиторије. Сајт http://www.
sherpa.ac.uk/romeo/ нас упознаје са ауторским правима и полисом, односно копирајтом издавача. Постоји листа свих издавача где се прецизира која верзија објављеног рада може бити стављена у репозиториј.
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Довољно је пронаћи издавача у претраживачу и прочитати његов копирајт, односно ограничења која даје у вези са даљим објављивањем и
прештампавањем чланака. Ево како изгледа SHERPA сајт3:

У вези са објављивањем у репозиторију постоје и недозвољене
радње. На пример, када се изгуби публикација, недозвољено је преснимити рад у целости (у пуном облику) са неког од плаћених електронских сервиса или база података научне литературе као што су
ScienceDirect, Springer, OVID, Wiley и у таквом облику га поставити
на репозиториј, јер ти сервиси имају своју економску цену.
Програми за израду репозиторија
За израду репозиторија користе се различити програми. Постоје
слободни софтвери помоћу којих се радови лако постављају у репозиторије. Термин слободан програм има више значења. Програм може
бити: а) бесплатан, б) може се подразумевати слобода приступања
документима, в) може бити слободно читање радова у пуном тексту и
г) може постојати слобода дистрибуирања радова. Неопходно је да се
при избору софтвера за репозиториј води рачуна о томе да се софтвер
лако инсталира, да буде лако руковање њим, као и да постоји уговорено одржавање програма.
Слободни програми за креирање репозиторија омогућују формирање нове дигиталне библиотеке и чување интелектуалног или
уметничког стваралаштва. Најпознатији су софтвери: Dspace, ePrints,
Fedora (Fedora Community), Greenstone, OAI-PMH (Open Archives
3

SHERPA сајт: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/(преузето: 13.07.2011).
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Initiative – Protocol for Metadata Harvesting), као и много других програма. Ми смо одлучиле да библиотечкој јавности Србије представимо софтвер DSpace4. На недавно одржаној конференцији на Криту,
велики број присутних библиотекара потврдио је да користе овај програм и да задовољава њихове потребе.
DSpace платформа формирана је 2007. године преносом ауторских права са пројекта Библиотеке Технолошког института у Масачусетсу (Massachusetts Institute of Technology – MIT) и Лабораторија
Хјулит-Пакард Компаније (Hewlett-Packard Company – HP) на компанију која се звала DSpace Foundation Inc. Ова корпорација се 2009.
године спојила са Fedora Commons и настала је нова институција под
називом DuraCommons. DSpace софтвер служи за стварање репозиторија у које се архивирају документа различитих формата. Флексибилан је, може се прилагођавати и проширивати у зависности од потреба. Прогам се придржава међународних стандарда за формирање
метаподатака. Овако изгледа приступна страница DSpace програма и
заштитни лого софтвера у којем се објашњава коме је намењен репозиториј и у којем је кључна реченица да знање нема границе:

Пре инсталације програма, неопходно је да буду задовољени одређени предуслови, односно да постоји следеће окружење за рад:
• Java 1.4 или новија верзија (стандардни SDK је довољан, није
неопходан Ј2ЕЕ),
• Apache Ant 1.5 или новија верзија (Java алатка за постизање
сличности),
• PostgreSQL 7.3 или новија верзија, релациона база података у
слободном приступу, може и Oracle 9 или виши,
4

DSpace сајт: http://www.dspace.org/ (преузето: 13.07.2011).
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• Jakarta Tomcat 4.x/5.x или еквивалент, на пример Jetty или
Caucho Resin,
• DSpace софтвер.
Претрага у DSpace платформи ради се као и у другим библиотечкоинформационим системима. Могуће је претраживање једном речју или
фразом уз помоћ Булових оператера AND / OR / NOT писаних великим
словима или коришћењем симбола & (AND), II (OR), ! (NOT). Постоје и
посебне карактеристике DSpace програма као што су: провера правописа (check spelling), језичко препознавање, DNK анализа, транскрипција.
Веома важна одлика је што је могуће препознавање плагијата.
Овако изгледа приступна страница DSpace репозиторију:

Садржај који се уноси у репозиториј састоји се од збирки докумената
које стварају академски аутори и научна заједница. Збиркама електронских докумената управља библиотека научне институције, она их чува и
дистрибуира преко институционалног репозиторија. Свако одељење има
право да направи своју колекцију докумената унутар репозиторија. Ово
је страница на којој се види како се уносе метаподаци о јединици, као и
да нису свима дозвољени приступи свим документима:
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Репозиториј је обавезан да ауторима понуди писани уговор о делимичном преносу ауторских права с аутора на институционални репозиториј. Свака институција уређује овај однос са ауторима према
својим потребама. Постоји Лиценца за дистрибуцију у DSpace програму. Иако постоје различите могућности за пренос ауторских права
са појединца на институцију, ми сматрамо да би било добро да постоји истоветна лиценца и да она гласи овако на српском језику:
Лиценца за коришћење
Ово је један од последњих корака који је потребно предузети
како би се помоћу Репозиторија _________ (назив институције) репродуковали, преносили и дистрибуирали ваши уноси широм света, а
за то је неопходно да потпишете лиценцу:
Лиценца за коришћење
Потписивањем и подношењем ове лиценце, ви (аутори или власници ауторских права) преносите на Репозиториј _________ (назив
институције) неексклузивно право да репродукује, пренесе (као што
се дефинише касније) и/или дистрибуира ваш унос (укључујући и
апстракт) широм света у штампаном и електронском формату и на
било којем медију, што подразумева, али не ограничава аудио и видео
запис.
Ви се слажете са тим да Репозиториј _________ (назив институције), без икаквих промена садржаја документа, пренесе ваш унос на
било који медиј или у било који формат како би се обезбедило чување
документа.
Такође, слажете се са тим да Репозиториј _________ (назив институције) чува једну или више копија вашег рада у циљу очувања,
прављења резервне копије и заштите документа.
Ви тврдите да је унос ваш оригинални рад и да имате право да
пренесете ауторска права која су наведена у овој лиценци. Ви такође
тврдите да, према вашим сазнањима, објављивање документа не крши
ничија ауторска права.
Ако унос садржи делове на које немате ауторска права, ви тврдите да сте од власника ауторског права добили неограничену дозволу

258

Standardization and the Quality of Library Services

да пренесете на Репозиториј _________ (назив институције) права
која се наводе у овој лиценци, те да је такав материјал на који ауторска права има трећа страна јасно обележен и да су наведени његови
аутори у тексту или у садржају вашег уноса.
Ако је унос базиран на раду који је спонзорисан или потпомогнут од стране институције или организације која није Репозиториј
_________ (назив институције), ви тврдите да сте испунили сва права
на приказ или друга права која произлазе из уговора или споразума.
Репозиториј _________ (назив институције) ће јасно назначити
ваше име(на) као аутора или власника уноса, и неће правити никакве
врсте измена, осим оних које су наведене у овој лиценци, на садржају
вашег уноса.
***
После преноса ауторских права на институционални репозиториј, програм предлаже да се унос похрани на следећи начин:

Унете податке могуће је претраживати у самом репозиторију:
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Програм даје више могућности за претраживање радова унутар репозиторија и то у читавом репозиторију према: а) Одељењу и/или колекцији, б) Датуму објављивања, в) Аутору или ауторима, г) Наслову,
д) Области или предмету; у оквиру једне колекције према: а) Датуму
објављивања, б) Ауторима, в) Наслову, г) Области или предмету. Постоји и напредни облик претраживања у којем се може користити више
параметара за претраживање. Оно што се налази у репозиторију, аутоматски је могуће претраживати и преко других претраживача на Интернету, најчешће преко Google Scholar, Scopusa и других претраживача.
Неопходно је истаћи да је креирање репозиторија обиман посао који
захтева тимски рад. Пре свега, неопходна је сарадња библиотекара задуженог за израду репозиторија с администратором мреже. Рад са разним
стручњацима доноси више идеја, јер сваки од њих ради на различитим
медијима и производи најразличитије електронске форме. На пример,
неки од аутора можда ће сугерисати да се додају биографије академских
аутора, фотографије, патенти, мапе, нотни материјали и слично.
Наши предлози су следећи: 1) да се покуша са стварањем репозиторија у академским библиотекама у Србији, 2) да иницијатива
потекне од библиотечких радника, 3) да се сачини предлог мисије и
визије академских репозиторија, 4) да се као софтвер користи OSS
или неки други који је доступан на матичној институцији, 5) да се
покрене иницијатива да се преведу постојећи међународни стандарди
којима се уређује ова област. Наше мишљење је да ће та врста активности умногоме допринети препознавању нове улоге библиотекара
као карике која спаја научну заједницу једне институције са другим
академским институцијама у земљи и иностранству.
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Abstract
In the paper authors gave a definition of academic libraries and the
most common tasks performed in that type of library, and they refered
to the public need for scientific information and they gave a definition
of the open access to scientific information. Academic institution repositories with an open access are the new way of publishing of scientific documents. In the modern world there are a lot of softwares for the
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Стандарди селекције и финансирања
као гарант квалитетног управљања
колекцијама у академским библиотекама

Сажетак
У раду се разматрају две врсте стандарда који се тичу набавне делатности у библиотекама, а то су стандарди селекције и
финансирања. Стандарди селекције чине основу за формулисање
докумената о политици управљања фондовима а уједно су кључни елемент за процену сврсисходности финансирања набавке.
Специфичност академских библиотека очитује се у тежњи да се
интерни стандарди ускладе са захтевима матичне институције,
али и са онима које доносе струковна удружења. Основни задатак
централне научне библиотеке јесте прибављање актуелних и кредибилних информационих ресурса за све научне дисциплине које
се изучавају на универзитету, а он може бити реализован само
дословним испуњавањем прецизно артикулисане набавне политике засноване на разговетно и чврсто постављеним стандардима
селекције који гарантују формирање уравнотежених колекција у
складу са наставно-научним потребама корисника и функцијом
библиотеке у ширем друштвеном контексту. Међутим, немогуће
је примењивати селективни приступ у набавној пракси, ако стандарди селекције нису чврсто повезани са стандардима финансирања. Зато је доношење смерница и норми које регулишу финансирање библиотечке делатности у оквиру универзитета један од
основних услова за обезбеђивање висококвалитетног управљања
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колекцијама академских библиотека, опстанак и очување њихових традиционалних фондова и формирање нових дигиталних колекција, нарочито оних које су резултат активности припадника
универзитетске заједнице.
Кључне речи: академске библиотеке, стандарди селекције,
финансирање развоја колекција, побољшање квалитета

Набавна делатност у академским библиотекама:
задаци и набавна политика
Основни задатак Универзитетске библиотеке као централне научне библиотеке у мрежи факултетских, катедарских и институтских
библиотека јесте селективна набавка страних и домаћих публикација
у класичном и електронском облику из свих научних области које се
изучавају на универзитетима и факултетима у Србији. Набавна делатност се, међутим, од пуког прибављања разноврсног библиотечког материјала све више одмиче у правцу управљања колекцијама. Наиме, у
савременим библиотекама функција набавке убрзано прераста традиционалне и још увек актуелне задатке као што су одабирање, поручивање и пријем свих врста библиотечког материјала, или пак комплетно
извођење послова који се тичу куповине, поклона и размене.
Ова делатност данас укључује и низ разноразних нових активности као што су координација, имплементација и евалуација свих сегмената формирања и развоја колекција, затим учествовање у преговорима
и закључивањима уговора који се тичу лиценци за електронске публикације, селекција бесплатно доступних мрежних садржаја релевантних
за корисничку публику, кao и креирање извештаја и статистичких прегледа који образлажу финансијски аспект пословања. У академским
библиотекама набавна делатност има значајну улогу и у формирању
научних репозиторијума, и то у оној фази идентификације и сакупљања
адекватних извора знања који се потом организују у рационалан и максимално претражив систем у оквиру кога се обавља ефикасна размена
међу појединцима, институцијама и организацијама.
Набавка може бити функционална само ако се заснива на чврстим и јасним принципима дефинисане и усвојене набавне политике,
а то су, кад је реч о Универзитетској библиотеци: усаглашеност са
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студијским програмима, равномерност у покривању научних и стручних области, координација са сродним библиотекама, актуелност заснована на краткорочним и перспективност заснована на дугорочним
плановима, и коначно, евалуација и селекција. Селекција би по природи ствари требало да буде кључни принцип набавке у оваквом типу
библиотеке, што консеквентно доводи до закључка да би куповина
требало да буде основни вид набавке публикација. Селекција је процес приликом кога се на основу највеће могуће објективности и уз
помоћ специјализованих стручњака одлучује која грађа је примерена
за фонд, узимајући у обзир тип и функцију библиотеке, профил фонда, потребе корисника, актуелност, квалитет, обим и цену.
Критеријуми за поручивање као рутински посао набавке проистичу
директно из критеријума селекције који се морају стриктно уважавати
ако се жели избећи креирање непримерених, конфузних, непотпуних
и некредибилних колекција које се не уклапају у ниво фонда, не обезбеђују његов континуирани развој, не одговарају сврси библиотеке нити
наставно-научним потребама корисничке популације. То значи да приликом редовног посла стално треба имати на уму да критеријуми селекције нису универзални. На пример, зборници радова са научних саветовања и конгреса нису релевантни за већину градских библиотека, али су
за кориснике академских библиотека од прворазредног значаја. С друге
стране, практичне публикације о кулинарству и моди или пак лако штиво из пера домаћих ауторки за Универзитетску библиотеку нема никакав
значај, али је за многе градске библиотеке драгоцено због привлачења
оних читалаца који иначе не би ни користили библиотеку.
Ако закључимо да Универзитетска библиотека може спровести
своју мисију само дословним испуњавањем прецизно артикулисане
набавне политике у чијем средишту би требало да се налазе разговетно и чврсто постављени стандарди селекције, одмах се поставља цео
сет питања: шта подразумевамо под стандардима, зашто су нам они
толико важни и да ли је неопходно да буду формализовани у јасан и
прегледан правилник-водич.
Стандардизација набавне делатности:
између норматива и предрасуда
Када се бавимо стандардизацијом ове делатности, прво морамо
обезбедити концептуални оквир који обухвата целокупан процес набавке
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и дефинише однос између његових појединих сегмената (на пример, између куповине, поклона и размене), а затим извршити стандардизацију
и у оквиру самих сегмената (на пример, селекција и деселекција, примање и одбијање поклона, поручивање и плаћање при куповини, нивелација размене, и слично.). Осим овога, непходан је и генерички оквир
који омогућује релацију са осталим системима, стандардима и протоколима (превасхосно са стандардима за обраду публикација, а онда и са
финансијским протоколима). Дакле, уопштено говорећи, стандардизација се обавља на два нивоа: нижи ниво дефинише унутарбиблиотечке
процедуре, кодификује операције у оквиру куповине, поклона, размене
и формулише се кроз интерне правилнике, док виши ниво дефинише
однос према оснивачу и финансијеру, кодификује међусобна права и
обавезе и формулише се кроз протоколе о сарадњи.
Стандарди који се примењују у набавци треба да буду јасно формално артикулисани у документу који може имати облик правилника
или водича, али који свакако мора бити званично усвојен од највиших
инстанци (Управни одбор, Стручно веће). Предности које овакав документ доноси су вишеструке: минимизирање импровизације, идентификација краткорочних и дугорочних циљева, препознавање приоритетних потреба корисника, обезбеђење квалитета и континуитета
колекционирања. Осим тога, овај документ служи као врста водича за
ново особље, критеријум за самоевалуацију и поуздана заштита библиотеке од незаконитог и неетичког притиска у смислу набавке неодговарајућих или ирелевантних публикација, примања неадекватног
поклона, пролиферације материјала и слично. У Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ на снази су два акта која регулишу набавну делатност – Правилник о пријему и дистрибуцији библиотечке
грађе добијене путем поклона и Процедура приликом пријема поклона
домаћих публикација из обавезног примерка Народне библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске, док је трећи – Документ о набавној
политици Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у фази
усвајања. (Напоменимо врло симптоматичну чињеницу да не постоје
документа израђена у сарадњи са оснивачем и финансијером!)
Усвајање ових документа део је стратешког планирања и подразумева претходно формулисање и усвајање плана политике развоја
колекција. Тај план је одраз конзистентне и континуиране набавне
политике и садржи неопходан скуп смерница приликом доношења
одлука које се тичу набавке класичних публикација као и приступа
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електронским ресурсима, затим њиховог интегрисања у кохерентне
колекције, обезбеђења њихове трајности и раста, као и организовања
одговарајуће заштите. Артикулисан, образложен и усвојен план набавке и развоја чини циљеве потпуно разумљивим и олакшава координацију и сарадњу како унутар библиотеке, тако и у оквиру ширег
система. Ако имамо у виду да свака библиотечка делатност мора
бити тако организована да подразумева стратешко повећање квалитета, онда управо усвојена набавна политика, дефинисане процедуре и
имплементација стандарда у складу са међународним нормама обезбеђују могућност процене квалитета набавке од стране корисника,
колега, надлежних управних и стручних тела, али и финансијера.
Нажалост, чак и неки искусни библиотекари не помишљају да
рад у набавној делатности подразумева перманентну усаглашеност
са врло прецизно постављеним стандардима. Бар два разлога производе такав утисак. Пре свега, и код истог типа библиотека постоје
велике разлике у пракси, то јест у техничком аспекту набавке, али
оно што је још важније, набавка се често перципира као нека транзиторна делатност која је само предрадња за систематски и озбиљно
стандардизоване библиотечке делатности каталогизације и циркулације. Међутим, као што је универзални библиографски опис основни
предуслов за приступ колекцијама, тако је и стандардизација набавне
делатности основни предуслов управљања колекцијама! То имплицира потребу да ревидирамо уобичајен приступ овом послу као најнеобавезнијем и чврстим правилима најнеподложнијем од свих библиотечких послова. Што значи да се морамо одмаћи од предрасуде да
је набавка релативно слободна и прилично индивидуална активност
која се обавља у декодираном и нестандардизованом амбијенту, а који
бива уређен у правилан и логичан систем тек у оквирима оних активности које обезбеђују приступ. Неопходно је озбиљно се позабавити
идентификацијом и стандардизацијом оних елемената набавне делатности од којих непосредно зависи профил и квалитет колекција, од
чега опет дословно зависи тип и функција одређене библиотеке као
и њен статус међу сродним институцијама. Кад је реч о академским
библиотекама, поглавито о Универзитетској библиотеци, тај кључни
сегмент набавке је управо селекција. Али, немогуће је примењивати
селективни приступ у набавној пракси, ако стандарди селекције нису
чврсто повезани са стандардима за перманентно наменско финансирање набавне делатности.
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Чак и новајлија у набавци врло брзо схвати у чему је ствар, па
осим питања која се тичу конкретних техничких послова, одмах поставља питање колики је расположиви буџет, затим који су приоритети
приликом његове расподеле и коначно који су критеријуми најважнији
приликом одабирања грађе. Ова, на први поглед необавезна питања,
јасно рефлектују саму суштину набавне делатности у академским
библиотекама, односно оно што је њен базични предуслов – чврста
повезаност селективног процеса и наменског финансирања. Оставимо
најделикатније питање буџета за крај и позабавимо се мало детаљније
питањима приоритета и критеријумима за евалуацију и селекцију.
Трајни приоритети и општи критеријуми селекције
у академском окружењу
Да би се искључила било каква импровизација и спречило дејство субјективног фактора неопходно је да се приоритети јасно уобличе, убедљиво аргументују, систематски вреднују и ревидирају када се
за то укаже потреба. Трајни приоритети који не подлежу ревизији су:
1. Да се обезбеди висок и континуиран квалитет, релевантност
и актуелност публикација неопходних за одржавање наставно-научног рада, максимално уважавајући потребе корисника
артикулисане како кроз наставно-научне планове и програме,
тако и кроз сугестије и дезидерате професора и научника.
2. Да се изузетна пажња поклони набавци најактуелнијих публикација из интердисциплинарних наука и нових научних дисциплина при чему треба уложити додатни труд да се у складу
са општим развојем науке антиципирају потребе академске популације.
3. Да се одабирају публикације које се по типу и значају надовезују на постојећи фонд чиме се успоставља целина која се континуирано развија, такође да се празнине у фонду благовремено попуњавају како би се избегло формирање непотпуних а
самим тим и некредибилних колекција.
4. Да се постојећи фонд обнавља рационално и у складу са расположивим финансијским могућностима, при чему се узима
у обзир да се неке публикације могу добити међубиблиотечком разменом, из поклона, преко електронских база података и
других информационих сервиса.
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Из процеса селекције изузимају се искључиво специјалне збирке,
за које се набавља све што се уклапа у њихов профил без обзира на
квалитет, цену и годину издања. У случају Универзитетске библиотеке у Београду селекција се не обавља уколико је у питању грађа која
се бави Универзитетом у Београду и самом Универзитетском библиотеком. Осим тога, ова Библиотека је депозитна (?) за све докторске
дисертације одбрањене у Србији (?) и зато се по један њихов примерак аутоматски уступа и укључује у фонд.
У колекције академских библиотека може бити укључен само
онај материјал који задовољи следеће опште критеријуме селекције:
Критеријуми садржаја:
• квалитет и релевантност садржаја као и његова усаглашеност
са наставно-научним програмима,
• допринос садржаја развоју и богаћењу колекције како по ширини, тако и по дубини предмета,
• актуелност садржаја или његова историјска вредност,
• инструктивни, интелектуални, естетски, литерарни и друштвени значај,
• усклађеност теме, стила, језика и критичке апаратуре са нивоом и потребама академских корисника.
Критеријуми ауторитета:
• компетенције и квалификације аутора, издавача, уредника,
приређивача, писца предговора и поговора, преводиоца,
• повољне оцене квалификованих стручњака у стручним часописима,
• ауторитет личности (професора, научника) која препоручује
или тражи набавку одређене публикације,
• ауторитет друге сродне (домаће или стране) библиотеке која
располаже дотичним материјалом.
Критеријуми услова набавке:
• уклопљеност цене у буџет и однос према ценама других упоредивих публикација, такође што повољнији услови лиценце,
• евентуално увећање цене кроз процедуру набавке (царински
трошкови, транспорт), или одржавање (код нетрадиционалних
формата),
• могућност набавке у алтернативном, на пример онлајн формату,
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• могућност налажења истоветне публикације из неког другог
ресурса у оквиру академске заједнице (катедарске или институтске библиотеке),
• могућност одговарајућег смештаја (депои, полице) и кориш
ћења (опрема).
Уз критеријуме селекције обавезно је имати у виду и критеријуме
за искључивање библиотечког материјала: промена наставних планова, застарелост садржаја, превазиђена организација и презентација
теме, лоше физичко стање публикације, безначајна фреквентност коришћења, могућност читања у погоднијем формату.
Подстицајан пример стандардизоване селекције
у British Library
Као национална библиотека, British Library (BL) има законску
обавезу да на основу обавезног примерка формира депозит комплетне
националне издавачке продукције, али такође има и улогу централне
научне библиотеке јер у оквиру Document Supply Service-а (DSS) извршава задатак селективне набавке и дисеминације оног библиотечког материјала који подржава и унапређује учење, извођење наставе и
научно истраживање како на универзитетима, колеџима и у научним
институцијама, тако и у владиним привредним, здравственим, истраживачким и другим установама. У оквиру овог сервиса библиотечки
материјал се набавља поглавито куповином и може се дуплицирати
са основним фондом управо зато што има сасвим другачију сврху колекционирања, између осталог и за потребе међубиблиотечке позајмице, што са депозитом није случај.
У оквиру генералне набавне политике водећи принцип селективне набавке је исказан само у једној реченици која гласи: основни
задатак је прибављање публикација које репрезентују озбиљан научни приступ предмету из свих академских дисциплина! Одмах потом
исказан је чврст став да се селекција обавља без дискриминације на
основу пола, расе и националности аутора, или пак његових верских
и политичких опредељења. Чак се могу укључити и наслови који исказују схватања која појединци или групе доживљавају као екстремна, бласфемична, агресивна или неукусна, уколико задовољавају
кључни критеријум а то је легитиман академски интерес. После ових,

Стандардизација и квалитет библиотечких услуга

269

наведена су још три незаобилазна принципа: пуно поштовање ауторских права и услова лиценце, затим могућност ревизије набавне политике (осим кључних принципа), као и важност укључивања корисника у процес селекције преко индивидуалних захтева (дезидерата).
У наставку се таксативно наводи врста материјала која се начелно
одбацује јер не задовољава прокламовани ниво квалитета садржаја.
То су каталози издавача и других библиотека, рекламни материјал,
ценовници, сајамски информатори и брошуре. Такође, у фонд не улази омладинска, ђачка и популарна литература, забавно-рекреативни
материјал као и практичне публикације типа „како да“ које се тичу
домаћинства, баштованства, здравља, моде, кулинарства и слично. Не
уносе се ни психолошки или тестови знања, испитни материјал и разноразни упитници, нити пак тезе одбрањене на страним универзитетима, осим ако их је објавио неки велики издавач.
Начелно, предност имају традиционалне монографске публикације, али и остали формати под условом да добављач дозвољава доставу корисницима преко DSS. Ако је, на пример, реч о књизи која
садржи CD са рестриктивном лиценцом, књига може ићи у процес
међубиблиотечке позајмице, али не и CD. Такође се одабирају и публикације које укључују приступ мрежи, али без обавезе да се за кориснике обезбеди лозинка. Ако не постоји конвенционална верзија,
а реч је о супстанцијалном документу који се налази на Интернету,
треба га селектовати само ако је дозвољено скидање и коришћење у
оквиру DSS. Међутим, избегава се набавка електронских књига, јер
најчешће не постоји дозвола за размењивање.
Да би се схватило колики значај се у библиотекама оваквог реномеа придаје прецизном, такорећи минуциозном спецификовању критеријума селекције довољно је осврнути се на само једну од многобројних области истраживања које су обухваћене овим документом,
а то је област уметности, музике, филма, телевизије и фотографије. У
обзир долазе следеће публикације:
– научни и академски радови који обрађују теоретски, историјски, естетски или филозофски аспект уметности,
– дела која пружају критички коментар, историјску перспективу
или социо-културну анализу,
– монографије појединих репрезентативних аутора, колекција
или уметничких праваца,
– каталози значајних изложби,
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– критичка издања часописа, дневника, писама, теоретских и аутопоетичких радова аутора или манифеста уметника или уметничких покрета,
– висококвалитетне компилације репродукција, албуми уметничких фотографија значајних уметника и нотни материјал
композитора, али у сва три случаја само ако постоји и пратећа
критичка апаратура,
– историјска документација о уметницима, епохама, правцима и
жанровима.
Из селекције се у сваком случају искључују следеће публикације:
– популарна дела намењена просечном читаоцу,
– елементарни прикази уметничких дела,
– романсиране биографије уметника,
– практични савети који се тичу технике и опреме,
– продајни или аукцијски каталози,
– репродукције без пратећих критичких текстова,
– порнографски материјал.
Пошто су на исти начин обрађене и све остале научне и стручне
дисциплине, сасвим је минимализована могућност да неко ову важну
делатност обавља на непрофесионалан начин, препуштајући се сопственом субјективном суду, личном укусу или приватним интересовањима.
Погрешан и непримерен избор који срозава колекцију врло брзо и објективно се може утврдити и доказати управо коришћењем овог прецизно артикулисаног правилника који не оставља места импровизацији и
дилетантизму. На пример, књижевност је она област са којом у пракси
има највише проблема, јер већина сматра да их сама склоност чини довољно компетентним за селекцију, па се онда из такозване белетристике
у фонду нађе којешта чему никако није место у једној научној библиотеци. Зато је у BL јасно наведено да се, кад је реч о књижевности, одабирају критичке студије и теоретски радови високог академског ранга,
научни есеји и преводи супстанцијалног значаја, а такође и репринти и
факсимили од важности за историјска научна истраживања. У фонд се
не укључују проза, поезија, драме и преводи, осим најзначајнијих аутора (класика и живих добитника најпрестижнијих награда) и то ако дело
садржи одговарајућу критичку апаратуру или пратеће текстове и коментаре еминентних теоретичара, критичара или професора књижевности.
И у једној тако деликатној области као што је национална историја владају такође оштри критеријуми селекције, па се дозвољава укључивање
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само темељно научно заснованих и документованих дела од академског
интереса као и радова који садрже ретке и ексклузивне документе, мапе
и фотографије, док се априори одбацују дела локалног интереса, она без
озбиљне научне апаратуре, генеолошка стабла, историјати породица или
локалних заједница и региона, као и носталгичне илустроване историје.
Неколико добрих примера систематичног селектовања
и његов етички аспект
University of California, Berkeley – The Library: у оквиру документа Acquisitions Performance Standards наведено је укупно 48 научних
и стручних области (и уз сваку од њих име и контакт селектора)1
Princeton University Library: процес селекције изводи се кроз
укупно 84 научне области, а у оквиру сваке ангажовано је до три експерта чије су електронске адресе понуђене за перманентни контакт2.
Library of Congress: 71 област селекционирања, а за сваку дат детаљан опис и спецификација на 3 (антропологија), 5 (медицина), 6
(књижевност и језици), 7 (технологија), 9 (биотехнологија), или чак
11 страница (економија и бизнис) 3.
Cambridge University Libraries – Collection Development Policy 2009–
10: селекција се обавља кроз 30 категорија (преводи, нова издања, тезе,
репринти, референсна дела, периодика, званични документи, мапе, аудио-визуелни материјал, електронске публикације, ретке књиге, специ
јалне збирке...), а у оквиру њих дата је предметна класификација са приоритетима и критеријумима за тридесетак специјализованих области 4.
ALA Statement on principles and standards of acquisition practice5:
У свим активностима које се тичу набавне делатности од библиотекара се очекује, између осталог, да:
University of California, Berkeley, The Library, „Acquisitions Performance Standards“
http://www.lib.berkeley.edu/AboutLibrary/reports/srceacq html (преузето 27.04.2010.)
2
Princeton University Library http://library.princeton.edu/about/libraryguide/
pdfs/09.../09–10_30–31.pdf (преузето 27.04.2010.)
3
Library of Congress http://www.loc.gov/acq/devpol/cpsstate html (преузето
27.04.2010.)
4
Cambridge University Libraries, „Collection Development Policy 2009–2010“
http://www.lib.cam.ac.uk/CDP2008_9.pdf (преузето 27.04.2010.)
5
American Library Association, „Statement on principles and standards of acquisition practice“, http://www.ala.org/ala/issuesadvocacy/proethics/explanatory/acquisitions.
cfm (преузето 27.04.2010.)
1
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• уважава предност сопствене институције, уз потпуно поштовање декларисаних начела набавне политике,
• настоји да за расположива средства обезбеди максимално вредан библиотечки материјал,
• свим добављачима пружи једнак третман и статус у оквирима
зацртане набавне политике,
• у процесу набавке, нарочито куповине, максимално уважава
етичка начела часног и фер поступања, одупирући се сваком
облику и манифестацији подмићивања,
• одбија изразе личне захвалности кроз поклоне и чашћавање,
• стреми да константно буде у току са издавачком продукцијом,
• унапређује практичне и ефективне методе набавне делатности,
• сарађује и помаже колегама у циљу што квалитетнијег обав
љања набавке.
Стандарди у области финансирања
Политички чиниоци радо истичу значај образовања, културе и
науке као и значај њиховог финансирања, али су њихови искази најчешће демагошке природе без обзира да ли су у питању програмски
документи, јавна иступања или писани текстови. Парадигма оваквог
„залагања“ јесте изјава потпредседника владе Божидара Ђелића у његовој књизи узнемирујућег наслова Када ће нам бити боље: „Образовање је кључни елемент конкурентности земље. У њега вреди инвестирати. А образовано друштво је отпорније на манипулације и алергично на диктатуру. У суштини је демократско“6. За време његовог
дугогодишњег учешћа у Влади Србије, међутим, проценат издвајања
за образовање у Србији није порастао, будући да се задржао на нивоу
од 3,5% бруто државног производа, наспрам 6% колико препоручује
UNESCO и 7%, што је просек у земљама Европске уније. Уместо да
се повећавају буџетска издвајања усмерена ка крајњим корисницима,
буџет и даље претежно покрива најнеопходнију ставку за функционисање система – плате запослених.
Највећи помаци у финансирању начињени су у области сталног
стручног усавршавања, уз истовремено фаворизовање независних
Божидар Ђелић, Када ће нам бити боље (Београд : Службени гласник : Б-92,
2006), 8
6
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специјализованих организација, невладиног сектора и занемаривање
материјалних трошкова функционисања традиционалних делова система као што су школе, факултети, институти, библиотеке. Врло мала
укупно издвојена средства за финансирање библиотека у образовним институцијама, повећани материјални трошкови и немогућност
да се они намире из додељених средстава довели су до скоро општег
кршења стандарда у области финансирања високошколских библиотека који кажу да „библиотеке не смеју да буду финансиране са мање
од 5% укупних средстава матичне институције, а библиотеке у развоју, првих 5 година, са мање од 7% укупних средстава одговарајуће
куће.“7 Исти стандарди наводе и да „Факултети и друге институције,
удружене у универзитет, обезбеђују услове за рад својих библиотека.“,
не помињући начине на који ће они то учинити. Неповољна ситуација
у оквиру које није могуће функционисање образовне институције финансирати у оквиру буџета у нестабилном транзиционом оквиру доводи до непризнавања ових стандарда и до њиховог следственог занемаривања које тежи да буде институционализовано чак и на легислативном нивоу, за шта је добар пример Закон о високом школству који не
помиње ни постојање ни функцију Универзитетске библиотеке.
Ради процене одрживог развоја институција неопходна је стална
евалуација образовних установа у постојећем друштвеном контексту
која укључује и њихове библиотеке. Параметри на основу којих се
она изводи на плану финансирања најчешће су следећи:
• Укупни буџет библиотеке, који укључује све врсте финансирања, све врсте трошкова и расхода,
• Удео набавке публикација у буџету, са посебним освртом на
различите врсте носилаца информација (монографије, периодика, електронски извори, приступ сервисима); њихово порекло (домаће и стране публикације) и начин набавке (куповина,
размена, поклон, претплата),
• Утрошак за публикације по студенту (који је могуће одредити
према укупном броју студената, односу према броју уписаних
студената),

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд, „Стандарди за библиотеке универзитета“, http://www.unilib.bg.ac rs/zajednica01/standardi/
Standardi_za_bibl_uni.doc (преузето 27.04.2010.)
7
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• Удео буџета библиотеке у буџету надређене институције (практично једини елемент који је одређен постојећим стандардима),
• Однос укупног броја уписаних студената и корисника библиотеке.
Добар пример анализе ситуације пружа нам француски Извештај
министру за високо образовање и науку који су почетком ове године
поднеле Сузан Жугле и Клер Вејсад, a чијој изради су претходиле ниске оцене у евалуацији француских академских библиотека, посебно у
односу на америчке. Извештај открива корелацију између појединих
буџетских ставки и степена коришћења расположивих ресурса као
ставке подложне евалуацији. У извештају су анализиране могућности
унапређења одређених врста услуга и њихова ограничења због расположивог буџета, при чему се раздвајају традиционалне и електронске
колекције као различити ентитети. Закључак студије јесте да су буџети француских библиотека сувише скромни да би оне могле повећати релевантне оцене мерама као што су продужење радног времена
или маркетиншке активности за популаризацију постојећих ресурса.
А буџети тринаест француских централних универзитетских библиотека обухваћених извештајем варирају од 1,5% до 6,5% од укупног
учешћа у буџету универзитета, при чему буџет за набавку публикација по студенту на универзитету на годишњем нивоу износи од 27
у Универзитетској библиотеци Гренобл II до 171 евра на Сорбони.8
Просечно учешће буџета за набавку публикација у укупном буџету
библиотека варира од 41,6% у Универзитетској библиотеци Лион I до
„свега“ 15% у библиотекама Гренобл II, Париз X и БНУС9. Најбоље
укупне резултате у односу услуга и трошкова имале су библиотеке
које имају највеће учешће у различитим библиотечким мрежама које
омогућују синхронизовано коришћење електронских ресурса: универзитетске библиотеке из Стразбура, Монпељеа и Нанта.

Сорбона се по овом критеријуму налази тек на десетом месту од 27 анализираних библиотека, док је на првом Универзитетска библиотека Станфорд са
невероватних 789 евра намењених набавци публикација по студенту на годишњем
нивоу. Са изузетком Универзитетске библиотеке из Мадрида, све иностране библиотеке одвајају више од стотину евра годишње по уписаном студенту за набавку
публикација.
9
BNUS, Национална и универзитетска библиотека из Стразбура.
8
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Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ са својих
89.292.000 укупних прихода у 2009, при чему се око 84% обезбеђује
из буџета, 13% из тржишног прихода и 3% из донација, у односу на
француске библиотеке још је у незавиднијем положају. За набавку публикација издвојено је 991.000 динара што значи да је учешће набавке
публикација у буџету Библиотеке било на нивоу од 1,1% што само по
себи буди суморне мисли, а поготово ако се има у виду да се просечно
учешће набавке у буџету у француским (такође државним) универзитетским библиотекама креће од 15 % (Париз X) до чак 41,6% (Лион I)10!
Начин набавке монографских публикација веома речито говори о
статусу набавне делатности унутар институције која из републичког
буџета не прима наменска средства за набавку публикација, односно
средства добијена из буџета због наметнутих буџетских ограничења
не сме да троши на набавку публикација:
• куповина монографских публикација сасвим је симболична –
свега 0,83% (или једна књига на 88 уписаних студената),
• доминантан вид набавке публикација је поклон са 84,67% (захваљујући солидарности библиотека које уступају обавезни
примерак – Народна библиотека Србије и Библиотека Матице
српске),
• разменом (у коју се шаљу искључиво публикације добијене
путем поклона) обезбеђено је 14,49 % нових наслова, и скоро
60% нових страних књига.
Приликом покушаја да се израчуна утрошак за набавку публикација по студенту, односно проценат који се издваја за функционисање
библиотеке, отежавајућу околност представља чињеница да мрежне
странице Министарства просвете и Универзитета у Београду не износе званичне податке ни о броју студената (слободне процене се крећу
између 60–78.000) ни о укупном буџету Универзитета. Током 2009. године у Универзитетску библиотеку учланило се укупно 4758 студената
основних и последипломских студија. По уписаном студенту, у 2009.
за набавку публикација утрошено је 208 динара, што је мање од 2 евра,
док рецимо библиотека Универзитета Станфорд утроши чак 789 евра!
Vayssade S. Jougelet, Comparaison internationale des bibliotheques : etude
de cas. http://media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2010/78/0/Rapport_etude_
comparative_18_fevrier_2010_definitif_137780.pdf (преузето 27.04.2010.)
10
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Управо је 2009. била пета година без икаквог финансирања основне делатности, 2010. године није купљена ниједна књига, а за 2011. је
најављено усвајање Закона о обавезном примерку који ће Универзитетску библиотеку оставити без тог неадекватног, али јединог прилива књига
на коме се заснива и попуна основног фонда и формирање резервног
фонда из кога се обавља размена са страним библиотекама партнерима.
Из свега наведеног је лако закључити да је финансирање прецизнији показатељ статуса институције, него што су то законска решења
(која се не спроводе), лепе декларације (које остају мртво слово на папиру) и обећавајући пројекти (који се понекад ни не започињу). Нетранспарентност буџета доводи до манипулације подацима, нередовност финансирања спречава планирање, а његово потпуно изостајање
доводи до сасвим неподношљивог понижавања институције. Хронични недостатак средстава, манипулисање подацима, прелазак са основне на споредне делатности, задовољавање скромним резултатима и
губитак лидерске позиције међу сродним установама полако постају
природно стање ствари на које се запослени полако навикавају, скоро и
не примећујући да је њихова институција практично екскомуницирана
из живог образовног процеса у оквиру кога по својој функцији треба
систематски да пружа конкретне услуге због којих је и основана.
Срећом, ентузијазам и воља запослених понекад успевају да бар
донекле надоместе овај разорни ефекат неадекватне политике финансирања научних библиотека у Србији, будући да је ситуација целе
мреже високошколских библиотека у глобалу подједнако лоша. Поштовање стандарда селекције у пракси је онемогућено непоштовањем
стандарда финансирања, а то ће потрајати све до тренутка када коначно почну да се уважавају упозоравајуће поруке стручне јавности.
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SELECTION AND FINANCING STANDARDS AS GUARANTEE
OF QUALITY COLLECTION MANAGEMENT IN ACADEMIC
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Abstract
This paper considers two kinds of standards for library acquisitions
concerning selection and financing. Selection standards are fundamental for collection management policy and also the key element for costeffectiveness evaluation. The most relative characteristic of academic
libraries is their aim to harmonize internal standards with patron’s
expectations and with regulative adopted by library associations. The
main role of central academic scientific library is to provide actual and
credible information resources for all university scientific disciplines.
This task could be realized only if the precisely articulated acquisition
policy is literally followed. Such policy is based on clearly defined
selection standards as guarantee of the balanced collections in accordance with user needs and library function at the broad social context.
But, it isn’t possible to apply the selection principles in the acquisition
practice, if the selection standards aren’t in the strong correlation with
standards of financing. Guidelines and normative which regulate the
financial aspect of library activities in the frame of university budget
are essential for achieving high-quality collections at academic libraries, for preserving their traditional resources, and also for building new
digital collections, especially when they are produced by the university community.
Key words: academic libraries, selection standards, collections development financing, quality improvement
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Veb pristupačnost i elektronski
formati za pristup informacijama
za osobe sa invaliditetom

Sažetak
Autor opisuje kontekst razvoja tehnologije i društvenih odnosa koji
u međusobnim uticajima značajno menjaju odnos i interakciju čoveka sa informacijama i pristupom znanju. Razvoj društva informacija
značajno menja ulogu biblioteka i zahteve bibliotekara da odgovore
tehnološkim i drugim izazovima informacionih tehnologija. Razvoj
informacionih tehnologija je doveo do značajne ekspanzije produkcijskih kapaciteta društva pa je i produkcija informacija svojom ekspanzijom zahtevala standardizovanje formata pristupa, distribucije,
čuvanja i arhiviranja. Otvorenost izvora informacija i demokratizacija
društva dovele su do isticanja pravnih aspekata prava osoba sa invaliditetom. Autor se poziva na članove konvencije o pravima osoba sa
invaliditetom koji zahtevaju da države potpisnice primenjuju standarde pristupačnosti elektronskih informacija za osobe sa invaliditetom.
Autor predstavlja standarde i tehničke specifikacije koje regulišu pristupačnost veb interfejsa, kompjuterskih programa i formata datoteka.
Posebno je naglašen njihov značaj u radu biblioteka. Savremene biblioteke, naglašava autor, moraju da usvoje i koriste formate pristupačne
za osobe sa invaliditetom kako primena savremenih tehnologija ne bi
povećala diskriminaciju nad osobama sa invaliditetom i kako bi omogućila ravnopravnu upotrebu bibliotečkih sadržaja i efikasnije funkcionisanje savremenih biblioteka.
Ključne reči: osobe sa invaliditetom, pristupačnost, biblioteke, formati
datoteka, standardi
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Društvo informacija – teorijski koncept i razvoj društva
Razvoj industrije, nauke i tehnologije doveli su do značajnog razvoja saobraćajnih i komunikacijskih infrastruktura. Razvoj telefonske industrije
i kompjuterskih mreža doveo je do stvaranja ideja o kreiranju globalnih
kompjuterskih mreža koje povezuju ne samo računare već i televizore, telefone, kućne uređaje, razne aparate, vozila, industrijske mašine i druge
uređaje koji imaju više funkcija zasnovanih na upotrebi komunikacijskih
protokola i tehnologija. Razvoj Interneta uspostavio je komunikacione protokole koji omogućavaju takvo povezivanje. Internet protokol verzija četiri
(IPv4)1 će za par godina potrošiti svoj adresni opseg što govori o ekspanziji broja umreženih uređaja. Promovisanje Internet protokola verzija šest
(IPv6)2 govori o prognozama koje redovno vrši Internet društvo (Internet
Society) upozoravajući da uvođenje Internet protokola verzija šest (IPv6)
omogućava praćenje trenda ekspanzije umreženosti raznih uređaja.
Istorijski gledano, transport i distribucija roba, kulturnih dobara, znanja
tekli su paralelno sa razvojem industrije što je podstaklo akademske slojeve društva da započnu istraživanja o sistemskim analizama distribucije tih
dobara te regulisanju pristupa informacijama i znanju. Iako obrazlaganje
koncepcije društva informacija prevazilazi okvire ovog članka i zahteva
posebnu studiju, veoma je važno uočiti značajne napore u konceptualizaciji i teorijskim pristupima uticaja kreiranja i distribucije informacija
na razne segmente savremenog društva. Naučnici su proučavali aspekte
distribucije i pristupa znanju i informacijama u razvoju društva još u prvoj polovini dvadesetog veka. Ekonomist Fric Mahlup (Fritz Machlup) je
1933. godine započeo istraživanja o odnosima patenata i pristupa informacijama. Njegov naučni rad artikulisan je u knjizi „Produkcija i distribucija
znanja u SAD“ („The Production and Distribution of Knowledge in the
United States“) koju je objavio 1962. godine. Njegova studija prevedena
je na nekoliko jezika i izvršila je značajan uticaj na mnoge naučnike širom
sveta. Japanski naučnik Johoka Šakai (Johoka Shakai) početkom pedesetih godina prošlog veka razmatra ideje društva u kojem distribucija informacija čini značajan segment društva. U studijama japanskih naučnika
naglašava se da je društvo informacija sa aspekta društvene evolucije na
višem nivou društvenog razvoja. Brojni autori naglašavaju sve veći uticaj
1
2

IPv4 – Internet protokol verzija četiri.
IPv6 – Internet protokol verzija šest.

Стандардизација и квалитет библиотечких услуга

281

informacija i znanja u ekonomiji, kulturi, međunarodnoj saradnji, pojavi
novih tehnologija i društvenih fenomena. Žan Fransoa Liotar (Jean-François Lyotard) naglašava da je znanje postalo veliki pokretač produkcije
te da će zahvaljujući tehnologijama dospeti do laika i rezultirati decentralizacijom vlasti kao i raznih institucija. Manuel Kastels (Manuell Castells)
govori o mrežnom društvu naglašavajući važnost paradigme koncepcije
mreže koja je podloga za distribuciju informacija. Kristian Fuks (Christian
Fuchs) u svojim studijama naglašava uticaj Interneta na razvoj društva
razvijenog na paradigmi mreže. Darin Barni (Darin Barney) naglašava da
savremena društva treba da pored prisustva mreža i digitalne infrastrukture
institucionalizuju mrežne i međumrežne aktivnosti u prikupljanju, distribuciji i kreiranju informacija i znanja. Konsekventno tome, pored potrebe
stvaranja novih državnih funkcija i institucija naučne, univerzitetske i druge biblioteke i informacioni centri imaju posebno važnu ulogu u razvoju
savremenih društava. Niko Šter (Nico Stehr) predlaže da se znanje odredi
kao kapacitet da se deluje („a capacity to act“) i u skladu sa time predviđa
mogućnost veće kompetencije i kapaciteta društva da preduzme društvene
promene.
Danas nekoliko međunarodnih organizacija pokazuje ostvarenje teorijskih koncepcija koje Barni, Šter i drugi naglašavaju. Internacionalna Telekomunikacijska Unija (International Telecommunication Union), Svetski veb konzorcijum (World Wide Web Consortium), Internet društvo,
Internet korporacija za dodeljena imena i brojeve (Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers), Dejzi konzorcijum (DAISY Consortium), Internacionalni forum za digitalno izdavaštvo (International Digital
Publishing Forum), Koalicija za prava čitanja (Reading Rights Coalition)
i druge organizacije svojim delovanjem i ekspertizom imaju vodeću ulogu
u transformaciji delovanja organizacija i institucija koje se bave kreiranjem, distribucijom, indeksiranjem, arhiviranjem informacija i znanja.
Iako je koncept društva informacija heterogen, može se zaključiti da društvo informacija podrazumeva da se značajna pažnja, aktivnosti kao i tehnološke, ekonomske, pravne i političke dimenzije društva zasnivaju na
intenzivnom kreiranju i distribuciji informacija. Ekonomija znanja podrazumeva da se značajan deo ekonomskih aktivnosti odvija ekonomskom
eksploatacijom znanja, razumevanja i učenja. Budući da se primena ove
prakse u društvima nameće kao neophodna dimenzija razvoja, savremeni
bibliotekari dobijaju novu ulogu. Bibliotekari nisu više samo čuvari knjiga
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već postaju kolekcionari i distributeri informacija upotrebom modernih
tehnologija. Povećanje pristupa telekomunikacijskih resursa omogućava
svakom korisniku informacionih tehnologija da sakuplja i distribuira informacije i znanje putem telekomunikacijskih mreža.
Analiza osnovnih teza gore navedenih autora ukazuje da razvoj informacijskih tehnologija dovodi do značajnih promena u sledećim razvojnim
aspektima društva:
a) Sve veća potreba za pristupom informacijama značajno redefiniše aspekte patenata, standardizacije i drugih pravnih ograničenja pristupa
informacijama. Zahtev za liberalizacijom regulacija pristupa informacijama ima značajn uticaj na ubrzanje razvoja društva.
b) Društvene interakcije i institucije postaju otvorenije, decentralizovane,
orijentisane na multidiscplinarnu upotrebu informacijskih tehnologija.
c) Društvene strukture prevazilaze paradigmu mehaničke industrije i transformišu se u pravcu paradigmi telekomunikacijskih tehnologija u obliku mrežnih struktura.
d) Uređaji i drugi instrumenti utilitarnih aspekata življenja postaju definisani umrežavanjem, digitalnim informacijama i multifunkcionalnim
uređajima za obradu, objavljivanje, distribuciju i upotrebu informacija
i znanja.
e) Pravna regulativa društvenog delovanja uključuje pravo na pristup
elektronskim informacijama i znanju kao univerzalno i osnovno ljudsko pravo uključujući i osobe sa invaliditetom.
f) Ekonomski aspekti funkcionisanja društava podrazumevaju da su informacije i znanje sastavni delovi ekonomske eksploatacije društvenih
kapaciteta i društvenog delovanja.
g) Međunarodna tela i naučni instituti definišu standarde koji regulišu razne aspekte upotrebe elektronskih informacija uključujući i formate,
protokole i druge standarde i tehničke specifikacije koje omogućavaju
osobama sa invaliditetom da kreiraju, objavljuju, distribuiraju i upotrebljavaju informacije i znanja.
Pravno definisanje prava na pristup informacijama osoba
sa invaliditetom
Iako je štampana knjiga ili publikacija dominirala vekovima kao oblik
prenosa tekstualnog sadržaja, određene vrste korisnika ih nisu mogle
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uspešno koristiti. Naime, osobe koje ne vide nisu mogle da čitaju, a osobe koje ne mogu u rukama držati i prelistavati knjigu nisu mogle da je
uspešno koriste. Iskustvo je pokazalo da osobe koje zbog raznih uslova
(starost, trenutna, periodična ili hronična medicinska dijagnostifikovana
i nedijagnostifikovana stanja, razvojni i kognitivni poremećaji) ne mogu
da čitaju štampane knjige ili druge vrste publikacija bitno zaostaju za drugim osobama u obrazovanju i drugim oblicima učestvovanja u društvu.
Premda je štampanje Brajovom azbukom značajno pomoglo osbama koje
ne vide, pokazalo se da su potrebe za pristupom informacijama i znanju
daleko veće od dometa štampanja knjiga i drugih publikacija Brajovom
azbukom.
Georg Kešer (George Kescher) je 1998./1999. godine uveo termin print
disabled3 kojim je definisao širu populaciju koja nije u mogućnosti da
uspešno koristi štampane sadržaje. Njegova definicija određuje da osobe
onemogućene da koriste štampane sadržaje jesu „osobe koje ne mogu efikasno čitati štampane sadržaje zbog vizualne, fizičke, opažajne, razvojne,
kognitivne onemogućenosti ili onemogućenosti učenja“. Ova definicija se
ne odnosi na invaliditet isključivo u medicinskom smislu već na onemogućenost kao takvu koja može podrazumevati različite uzroke onemogućenosti uključujući i invaliditet. U Sjedinjenim Američkim Državama ima
oko trideset miliona, a u Evropskoj uniji oko pedeset miliona osoba koje su
onemogućene da efikasno upotrebljavljaju štampane sadržaje. „Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom“ u članu 9. obavezuje države potpisnice da u svojim zakonodavstvima omoguće da se promovišu informacione
i komunikacione tehnologije koje primenjuju standarde pristupačnosti u
najranijoj fazi primene tehnologija kako bi se kasnije lakše koristile bez
dodatnih troškova za osobe sa invaliditetom. U tom članu države potpisnice se obavezuju da promovišu i podstiču razvoj, oblikovanje, proizvodnju
i distribuciju pristupačnih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i
sistema uključujući i Internet.
Član 21. „Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom“ obavezuje države
potpisnice da pružaju informacije namenjene široj javnosti u formatima i
oblicima prikladnim raznim oblicima invaliditeta te da se koriste znakovni
jezici, Brajova azbuka i drugi oblici alternativnih tehnologija u službenim
interakcijama, kao i da davaoce raznih usluga putem Interneta podstiče da
usluge daju u formatima pristupačnim za osobe sa invaliditetom.
3

print disabled – onemogućen da se koristi štampani materijal.
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Republika Srbija je potpisala i ratifikovala „Konvenciju o pravima osoba
sa invaliditetom“ i „Opcioni protokol“ koji definiše procedure i uslove
pravne zaštite osoba sa invaliditetom, te je tim postupkom prihvatila na
sebe obaveze koje proističu iz „Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom“ i iz „“Opcionog protokola“. Iako metodologija i trajanje procedure
celokupne i uspešne primene članova „Konvencije o pravima osoba sa
invaliditetom“ zahteva mnogo vremena i kontinuiranu evaluaciju uspešnosti ove obaveze se moraju primenjivati. Ovaj postupak iziskuje napor,
vreme, dodatno obrazovanje bibliotekara, multidisciplinarno vođenje procesa. Uspešnost sprovođenja ovog postupka se prevashodno zasniva na
spremnosti bibliotekara da se obrazuju i dosledno sprovode naučene tehnike, veštine i znanja u primeni standarda pristupačnosti. Stečena pozitivna
iskustva u Švedskoj, Italiji, Kanadi, SAD, Španiji, Nemačkoj, Australiji,
Japanu i drugim državama mogu se uspešno preneti u našu praksu saradnjom između biblioteka i drugih institucija.
Pristupačnost okruženja za kreiranje, upotrebu i distribuciju
pristupačnih informacija
Pristupačnost elektronskih informacija je pitanje kojim se razne kompanije, univerziteti, instituti i državni organi mnogih država bave više od
petnaest godina. Rezultati tih napora najviše se očituju u standardima,
obrazovnim programima, proizvodima i uslugama koje nude razna tela,
konzorcijumi i kompanije koje se bave ovom temom. Pored fizičke pristupačnosti koja definiše pristupačnost objekata, prilaza, prostorija i slično,
tehnološka pristupačnost se može podeliti na sledeće oblike:
a) Pristupačnost uređaja – ergonomski zahtevi vezani za uređaje kao
što su kompjuteri, tastature, fotokopir uređaji, skeneri, štampači, delovi
uređaja za povezivanje sa drugim uređajima, mobilni telefoni, memorijski uređaji i slično.
b) Pristupačnost kompjuterskih programa – mogućnost kreiranja i čitanja pristupačnih datoteka te pristupačnost interfejsa i komandi kako
bi osoba sa invaliditetom mogla da u celosti efikasno koristi kompjuterske programe ravnopravno sa drugim osobama. Ova pristupačnost
uključuje i programe koji se izvršavaju u veb interfejsu.
c) Pristupačnost Interneta i drugih oblika mrežnih komunikacija – iako
je veb interfejs dominantan u upotrebi Interneta, njegova pristupačnost
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nije uvek jedini dovoljan uslov za definisanje pristupačnosti Interneta i mrežnih komunikacija. Deo ove pristupačnosti se definiše
pristupačnošću samih programa sa grafičkim interfejsom ili programa
koji se izvršavaju u tekstualnom terminalu.
d) Pristupačnost formata datoteka – mogućnost čitanja, upravljanja, arhiviranja, distribucije datoteka kako bi ih osobe sa invaliditetom mogle
ravnopravno koristiti kao i drugi.
Gore navedeni oblici tehnološke pristupačnosti međusobno se prožimaju,
a potpunu pristupačnost moguće je realizovati doslednom primenom svih
oblika pristupačnosti.
Standardi za pristupačnost kompjuterskih programa,
veb interfejsa i datoteka
Pristupačnost kompjuterskih programa
U ovom radu nećemo detaljno obrazlagati sve standarde, već ćemo
radi konzistentnosti argumentacije predstaviti osnovne kriterijume pomenute u standardima neophodne za institucionalnu primenu i garanciju
funkcionalne i pravne prihvatljivosti funkcionisanja bibliotečkih kapaciteta i resursa. Korisnici kompjuterskih programa, uključujući i operativni
sistem, interagiraju sa programom, podacima, informacijama i uređajima
i aktivnostima kojima određeni kompjuterski program upravlja. Zakonodavstva SAD i drugih država svojim zakonima definisali su kriterijume
funkcionalne pristupačnosti kompjuterskih programa kako bi se obezbedila ravnopravna upotreba kompjuterskih programa za sve korisnike.
Istraživanja i iskustva u razvoju kompjuterskih programa sumirana su u
standardu ISO 9241–171:2008, koji je nastao revizijom standarda ISO/
TS 16071:2003. Standard ISO 9241–171:2008 odnosi se na ergonomske
aspekte upotrebe raznih kompjuterskih programa za upotrebu u kancelarijama ili u veb interfejsu uključujući i bibliotečke sisteme. Kontrolna
lista kriterijuma pristupačnosti kompjuterskih programa ima sledeće elemente:
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Br. Kate
Opis kriterijuma
gorija
1 Upotreba Da li je omogućen pristup svim komandama dodeljenim upotretastature bi miša?
Da li postoje jasne instrukcije o upotrebi tastature u korisničkom
priručniku?
Da li su instrukcije za upotrebu tastature dostupne svima?
Da li program ima logičan prelaz tab tasterom u druge elemente
interakcije?
Da li fokus navigacije u dijalozima i ekranima sledi logičan redosled prelaza tab tasterom?
Da li je moguće upotrebom strelica, razmaknice ili Enter tastera
fokusirati i odabrati deo programa?
Da li postoje prečice na tastaturi za sve elemente padajućih menija?
Da li program podržava postojeće ugrađene kriterije pristupačnosti u operativnom sistemu?
Da li program omogućava da korisnik modifikuje izvršavanje
2 Vreme
funkcija u vremenskom intervalu?
3 Elementi Da li su nazivi i opisi naziva polja postavljeni levo ili neposredekrana
no iznad kontrola odnosno da li završavaju dvotačkom kako bi
čitači ekrana lako dodelili nazive odgovarajućim poljima?
Da li svaki prozor, objekat i kontrola imaju dodeljen jasan naziv?
Da li program više koristi standardne kontrole ili korisnički definisane kontrole?
Da li program omogućava da korisnik odabere opcije za prikaz
4 Ikone
teksta na ikonama ili bez ikona ili tekstualnih objašnjenja ikona?
Da li je upotreba ikona konzistentna u celom programu?
Da li su ponuđeni ekvivalentni tekstualni opisi za svaku funkciju izvršivu ikonom na meniju, trakama za alate ili formatiranje?
5 Zvukovi Da li postoje alternativna vizualna upozorenja za svako zvučno
upozorenje?
Da li program podržava mogućnost pristupa zvukovima kad su
zvukovi ugrađeni u operativni sistem?
Da li korisnik može da onemogući ili kontroliše glasnost zvukova?
Da li se informacije predstavljene u zvučnom formatu mogu prikazati u vizualnom formatu?
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Da li je program oslobođen od predefinisanih grafičkih mustri u
pozadinama iza teksta ili važnih grafičkih prikaza?
Da li korisnik može da odredi veličinu i vrstu slova za štampu i
prikaz teksta?
Da li korisnik može da onemogući treperenje, rotaciju i pokretanje raznih prikaza? (treperenja moraju imati frekvenciju manju
od 2Hz ili veću od 55Hz)
Da li softver izbegava prenos informacija isključivo bojom?
7 Boja
Da li program podržava upotrebu boja predefinisanih od strane
korisnika u celom sistemu?
Da li je moguće naglašavanje bojom i kod invertovanih boja namenjenih za postizanje visokog kontrasta?
8 Veličina Da li program ima veličinu prozora definisanu od strane korisnika u kontrolnom panelu?
Da li su svi priručnici i dokumenti ponuđeni u pristupačnim for9 Dokumenti-pri- matima?
ručnici
Da li korisnik može da odabere da svaku poruku koju generiše
program dobije kao ASCII tekstualnu datoteku?
Da li je obezbeđena obuka korisnika na pristupačan način za
10 Obuka
upotrebu asistivnih tehnologija?
Tabela 1: Kriterijumi pristupačnosti kompjuterskih programa

Kontrolna lista pristupačnosti je veoma važan dokument kod razvoja ili
nabavke programa za biblioteke bez obzira da li se radi o programima
namenjenim katalogizaciji, upotrebi bibliotečkih sadržaja ili administrativnim i drugim funkcijama biblioteke jer osobe sa invaliditetom imaju
pravo da budu zaposlene u bibliotekama i da ravnopravno izvršavaju bibliotekarske funkcije ravnopravno sa drugim zaposlenim osobama u biblioteci.
Pristupačnost veb interfejsa
Iako je veb interfejs postao dominantan u upotrebi Interneta on ga ne iscrpljuje u celosti. Drugi interfejsi za upotrebu Internet usluga u drugim situacijama odnose se na interfejse i pristupačnost kompjuterskih programa
za koje važe kriteriji pristupačnosti kompjuterskih programa ili pristupačnost programa i aktivnosti koje se izvršavaju u terminalu. Pristupačnost
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veb interfejsa i informacija u veb interfejsu određuje se zadovoljenjem
pristupačnosti veb interfejsa, programa koji se izvršavaju u veb interfejsu i informacija objavljenih u veb interfejsu. W3C4 je okupio naučnike,
kompanije, međunarodne agencije i tela i definisao tehničke specifikacije
pristupačnosti veb interfejsa i sadržaja objavljenih u njemu.
Veb pristupačnost može se podeliti na tri oblika pristupačnosti:
a) Situaciona pristupačnost podrazumeva da su primenjeni postupci i
procedure koje omogućavaju da se veb stranicama i sadržajima može
pristupiti upotrebom mobilnih tehnologija kao što su mobilni telefoni i
slični uređaji. Ovim putem se omogućava svim korisnicima uključujući
i osobe sa invaliditetom da pristupe veb sadržajima biblioteke svojim
mobilnim uređajima.
b) Socio-kulturna pristupačnost podrazumeva da smo u toku kreiranja
i objavljivanja sadržaja u veb interfejsu uzeli u obzir rodne, etničke i
individualne (u situacijama gde postoji individualizacija interfejsa) karakteristike i da ne namećemo pismo, jezik, rodne osobine ili estetičke
prezentacije datoteka ili interfejsa. Određeni sadržaj može se ponuditi
napisan na dva ili više pisama, jezika odnosno da rodno određenje korisnika podrazumeva mogućnost izbora rodno određenog sadržaja. Grafički izgled i druga estetička rešenja sajta ne smeju biti nezamenjiva ili
značajno i isključivo nametati estetičko rešenje koje može narušavati
socio-kulturni integritet korisnika.
c) Funkcionalna pristupačnost podrazumeva primenu standarda, smernica i tehničkih specifikacija koje omogućavaju osobama sa invaliditetom i drugim osobama koje trajno, periodično ili trenutno koriste
asistivne tehnologije da uspešno koriste veb sadržaje. Funkcionalna
pristupačnost se odnosi na postupke, pravila i procedure koje omogućavaju da se opažajne, motoričke ili kognitivne onemogućenosti podrže
alternativnim metodama i tehnikama koje omogućavaju tekstualni opis
audio sadržaja, audio opis vizualnog sadržaja i niz drugih navigacijskih, upravljačkih, opažajnih i kognitivnih postupaka u čitanju, opažanju i upravljanju veb sadržajima.
Sva tri oblika veb pristupačnosti definisana su tehničkim specifikacijama
i smernicama koje su mnoga zakonodavstva primenila u svojim zakonima
koje regulišu ovu oblast.
4

W3C – World Wide Web Consortium.
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Tehničke specifikacije pristupačnosti veb interfejsa definisane su prema
smernicama koje se bave pristupačnošću veb sadržaja, alata za kreiranje
sadržaja, agenata za upravljanje multimedijalnim sadržajima ili pristup
veb sadržajima.
WCAG 2.05 – smernice pristupačnosti veb sadržaja definišu strukturne
aspekte interfejsa i formatiranja informacija u veb interfejsu kako bi korisnici mogli da ostvare uspešnu navigaciju, interakciju, upotrebu objavljenih sadržaja, pokretanje, administraciju i instalaciju programa koji se
izvršavaju u veb okruženju.
ATAG 2.06 – smernice koje određuju pristupačnost alata za kreiranje sadržaja jer osobe sa invaliditetom nisu samo pasivni primaoci informacija već
imaju pravo da ravnopravno kreiraju, autorizuju i objave sadržaje.
UAAG 2.07 – smernice koje određuju kako razni programi za veb pregledavanje Interneta ili prikaz multimedijalnih informacija i drugi agenti
omogućavaju interakciju korisnika sa njima.
IMS AccessForAll 2.08 – standard koji definiše pristupačnost metapodataka u prenosu i definisanju izvora informacija. Ovaj standard je prihvaćen
od strane ISO/IEC9.
ISO FDIS 24751 – standard koji određuje aspekte individualizacije korisničkog interfejsa kako bi korisnici mogli definisati preferirane oblike
komunikacije (zvučni, vizualni, tekstualni).
Provera pristupačnosti se vrši tako što stručno lice pregledava kod i sadržaj
i utvrđuje u kojoj meri podleže standardima pristupačnosti. Ovaj dugotrajan rad sve češće se zamenjuje posebnim programima koji automatski vrše
analizu da li su veb strane izrađene u skladu sa standardima pristupačnosti.
Iskustvo pokazuje da automatska provera pristupačnosti ovim programima pomaže u značajnoj meri, ali ona sama po sebi ne proverava smisao
WCAG 2.0 – Web Content Accessibility Guidelines, Smernice pristupačnosti web
sadržaja verzija 2.0
6
ATAG 2.0 – Authoring Tools Accessibility Gudelines 2.0, Smernice pristupačnosti
alata za kreiranje sadržaja verzija 2.0
7
UAAG 2.0 – User Agent Accessibility Guidelines 2.0, Smernice pristupačnosti
korisničkih agenata verzija 2.0
8
IMS AccessforAll 2.0 – IMS Global Learning Consortium AccessforAll 2.0 –
IMS Konzorcij za globalno učenje, Pristup za sve verzija 2.0
9
ISO/IEC – International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission, Internacionalna organizacija za standardizaciju/Internacionalna
elektrotehnička komisija
5
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sadržaja, njegovu logičku povezanost, socio-kulturne aspekte i logičku
strukturu sadržaja. Ove aspekte je potrebno kontinuirano proveravati u saradnji sa osobama sa invaliditetom imajući u vidu senzorske, motoričke i
kognitivne aspekte invaliditeta.
Formati datoteka
Celokupna pristupačnost može se uspešno ostvariti ako su formati datoteka pored ostalih aspekata pristupačnosti kreirani tako da omogućavaju
uspešnu upotrebu informacija sadržanih u njima. Kompanije, individue i
druge institucije koje se bave razvojem kompjuterskih programa najčešće
formate datoteka zaštićuju patentima i drugim restriktivnim načinima onemogućavanja uvida korisnika u način formatiranja informacija i podataka
u datotekama. Slobodan softver svojom licencom daje potpunu slobodu
korisnicima da imaju uvid u format datoteka. Iako to nije dovoljan uslov
pristupačnosti on omogućava analizu, proučavanje, modifikaciju i predlaganje unapređenja formata datoteka radi postizanja bolje pristupačnosti.
HTML10 format dominira veb stranicama. Tehničke specifikacije pristupačnosti HTML datoteka su definisane tehničkim specifikacijama i standardima veb pristupačnosti. Verzija 5 HTML jezika omogućava ostvarenje mnogo veće pristupačnosti tako da može zadovoljiti i najzahtevnije
potrebe pristupačnosti. Izgled i oblikovanje strane vrši se pomoću CSS11
datoteke koja se može lako kreirati kao vrsta pristupačnog šablona i lako
primeniti na razne vrste HTML datoteka što omogućava lakšu implementaciju standarda pristupačnosti u institucionalnim sredinama.
EPUB12 je format kojeg je usvojio DPF13. EPUB se sastoji od tri tehničke
specifikacije koje definišu formatiranje sadržaja, strukturu EPUB datoteke i
arhiviranje svih datoteka koje čine EPUB publikaciju u jednu komprimovanu ZIP arhivu. EPUB takođe koristi CSS datoteke za oblikovanje izgleda i
određene specifikacije koje je prethodno usvojio Dejzi konzorcijum. Novije
verzije EPUB formata će imati u sebi tehničke specifikacije za sinhronizaciju audio i video podataka. Brojni kompjuterski programi i uređaji mogu čitati EPUB datoteke. Slobodan program epubcheck služi za proveru pravilne
HTML – Hypertext Markup Language, Hipertekst markap jezik.
CSS – Cascade Style Sheet, Kaskadne stranice stila.
12
EPUB – Electronic publication, Elektronska publikacija.
13
DPF – Digital Publishing Forum, Forum digitalnog izdavaštva.
10
11
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primene strukture EPUB datoteke što omogućava njen integritet i pristupačnost. Programi za obradu teksta Openofis, Librofis, Abiword (Abiword) i
drugi će imati podršku za izvoz svojih datoteka u EPUB format što značajno
olakšava izvoz postojećih datoteka u pristupačan EPUB format.
DAISY14 datoteka namenjena je prvenstveno osobama koje zbog smanjenih funkcija vizualnog opažanja, disleksije ili kognitivnih disfunkcija
imaju potrebu za upravljivim audio datotekama. DAISY ima mogućnost
izbora delova sadržaja i prelaska sa jednog dela na drugi što zamenjuje uobičajen prelazak sa jednog poglavlja na drugo ili sa jedne strane na drugu u
ekvivalentnim štampanim publikacijama. Ovaj format u sebi ima datoteke
koje sadrže informacije vezane za interakciju sa asistivnim tehnologijama,
sinhronizaciju, kontrolu navigacije i razne oblike predstavljanja podataka
i načine upravljanja podacima. DAISY je prihvaćen kao standard ANSI/
NISO15 Z39.86–2005, a Dejzi konzorcijum je imenovan kao ovlašćena institucija za tehničko održavanje tog standarda. DAISY format se sve više
koristi i u rekreativnom čitanju kod starijih osoba i drugih koji nisu u mogućnosti da drže knjigu, pa im je DAISY format dobra audio zamena za
štampanu knjigu. DAISY format se koristi upotrebom kompjuterskih programa za slušanje i upravljanje DAISY datotekama ili prenosivim uređajima koje osobe mogu nositi i slušati bibliotečke sadržaje.
DOC16 format nije sam po sebi pristupačan, ali program Mikrosoft vord
(Microsoft Word) ima mogućnosti da se u njemu kreiraju pristupačni DOC
dokumenti. Pravila pristupačnosti DOC dokumenata slede veoma sličnu
logiku pristupačnosti kao i kod HTML dokumenata.
PPT17 format nije sam po sebi pristupačan, ali program Mikrosoft pover
point (Microsoft Power Point) ima mogućnosti da se u njemu kreiraju pristupačni PPT dokumenti. Pravila pristupačnosti PPT dokumenata slede
veoma sličnu logiku pristupačnosti kao i kod HTML dokumenata.
ODT18 format ima u sebi primenjen deo standarda pristupačnosti, pa se
ovakve datoteke mogu lako kreirati tako da budu pristupačne osobama sa
DAISY – Digital Accessible Information System, Digitalni pristupačan informacijski sistem.
15
ANSI/NISO – American National Standards Institute/National Information Standards Organization, Američki nacionalni institut za standarde, Nacionalna organizacija
za informacione standarde.
16
DOC – document, format datoteke za tekstualne dokumente kompanije Mikrosoft.
17
PPT – Power point, format datoteke za prezentacije kompanije Mikrosoft.
18
ODT – Open Document Text, otvoreni format datoteke za tekstualne dokumente.
14
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invaliditetom. Openofis i Librofis koji kreiraju dokumente u ODT formatu
mogu da ovakve dokumente izvezu u takozvani „tagged“19 PDF datoteke
što omogućava da se prilikom izvoza ne izgube oznake koje omogućavaju
pristupačnost datoteka. Budući da je tehnička specifikacija ovog formata
otvorena, omogućeno je ravnopravno učestvovanje svih zainteresovanih
za unapređenje ovog formata.
ODP20 format je namenjen datotekama za prezentaciju poput PPT datoteka. Ovaj format ima u sebi delimično primenjene standarde pristupačnosti,
pa se dokumenti kreirani u ovom formatu mogu učiniti pristupačnim. Openofis i Librofis koji kreiraju dokumente u ODP formatu mogu da ovakve
dokumente izvezu u takozvane etiketirane PDF datoteke što omogućava
da se prilikom izvoza ne izgube oznake koje omogućavaju pristupačnost
datoteka. Budući da je tehnička specifikacija ovog formata otvorena omogućeno je ravnopravno učestvovanje svih zainteresovanih za unapređenje
ovog formata.
RTF21 je format pogodan za jednostavnije dokumente i može se lako koristiti u interakciji sa asistivnim tehnologijama. Državna tela nekih država
koriste ovaj format za korespodenciju jednostavnijim dokumentima čime
omogućavaju brzu i laku pristupačnost osobama sa invaliditetom.
PDF22 je format koji je doživeo najviše unapređenja od samog početka
upotrebe. Kompanija Adobe je kreirala svoj Akrobat čitač (Acrobat Reader) koji može tekstualne datoteke sačuvane u PDF formatu da izveze u
pristupačan tekstualni format. Mnogi programi namenjeni za čitanje PDF
datoteka imaju ugrađenu podršku za interakciju sa asistivnim tehnologijama ili primenu pravila pristupačnosti na postojeće PDF datoteke (promena
boje pozadine teksta, interakcija sa čitačima ekrana i slično). Skenirani
tekstualni dokumenti nisu pristupačni za čitače ekrana u PDF formatu jer
su to, u stvari, slike koje čitač ekrana ne prepoznaje kao tekst. Najveći
problem u pristupačnosti PDF datoteka predstavljaju razni obrasci koji su
kreirani kao PDF datoteke. Da bi se unapredila pristupačnost tih obrazaca
potrebno je primeniti pravila pristupačnosti kao za obrasce kreirane u veb
interfejsu.
tagged – etiketiran, označen etiketom.
ODP – Open Document Presentation, otvoreni format datoteke za prezentacije.
21
RTF – Rich Text Format, bogati tekstualni format.
22
PDF – Portable Doucment Format – otvoreni standard za format za portabilne
dokumente-datoteke koji je kreirala kompanija Adobe Sytems.
19
20
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Web Accessibility and Electronic File Formats for
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Abstract
Author describes the context of the development of technological and
social relationships and how they mutually made changes on ways
how people interact with information and access to knowledge. The
development of societies changed significantly the role of libraries and
posed new technological and other challenges due to the development
of information technologies. Since the development of information
technologies caused expansion of production capacities in societies
there was additional need to standardize production of formats of access, distribution, archiving of information. Due to democratic character of many developed societies, openness of information and human
rights emphasized an importance of legal aspects and rights of persons with disabilities. Author mentioned articles of the UN Convention of Rights of Persons with Disabilities which required that parties
which ratified convention should implement accessibility standards
for persons with disabilities. Author presented standards and technical
specifications that define accessibility of web interface, computer software and file formats. It is especially emphasized that those standards
are important in libraries. Modern libraries should adopt and use file
formats which are accessible for persons with disabilities in order to
avoid risk of increased discrimination against persons with disabilities if inaccessible technologies will be used. Author believes that this
would help persons with disability to see library resources and services
equally as other users do.
Key words: persons with disability, accessibility, libraries, file formats, standards
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ISBD(CP) и његова примена
у систему COBISS

Сажетак
Одлука да се установи међународно утврђен оквир за обраду чланака из серијских публикација, поглавља и других делова
из монографских публикација, појединачних записа на звучним
записима, као и других „радова у оквиру радова“ донета је на
Генералној конференцији IFLА-е, која је одржана 1977. године у Бриселу. И поред неких спорних питања, дефинисаних на
првом састанку Радне групе (која је у међувремену формирана),
настављен је рад на уједначавању стандарда све до 1983. године када се ово тело, због немогућности проналажења правог решења, и формално распало. Следеће године на Сталном комитету
Секције за каталогизацију донета је одлука о формирању ad hoc
групе, која је требало да разреши насталу ситуацију. Аd hoc група
1985. године у Чикагу представља први нацрт „Упутстава“ чији
је финални текст усаглашен и изгласан 1987. године. У раду је,
поред приказа самог ISBD(CP) стандарда, дат и његов упоредни
однос са COMARC/B форматом, саставним делом COBISS платформе, која представља референтни модел националних библиотечко-информационих система како Србије, тако и већине земаља
у окружењу.
Кључне речи: ISBD(CP), саставни делови, каталошка пракса, COMARC/B
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Увод
Потреба за међународно прихваћеним стандардом за обраду
компонентних (саставних) делова довела је до израде ISBD(CP)-а1,
односно „Упутстава за примену ISBD-а у опису компонентних делова“. ISBD(CP) је резултат дугогодишњег рада радних група чији
је задатак био да помире захтеве две заједнице које имају различиту
праксу у библиографском опису, библиотечке заједнице и заједнице
која врши израду апстраката и индексирање.
IFLA2 је на Генералној конференцији у Бриселу 1977. године донела одлуку да се почне са израдом ISBD(CP)-а. Следеће године формирана је радна група која је дефинисала спорна питања (опсег рада,
структура описа, и тако даље). Коначан нацрт ISBD(CP)-а дат је на
разматрање широј јавности 1981. године, али је број прикупљених
коментара и критика довео радну групу у безизлазну ситуацију, тако
да је две године касније уследио њен распад. Ипак, 1984. године, одлучено је да се формира ad hoc група пред коју су стављени донекле
ублажени захтеви.
Аd hoc група предала је 1985. године прву верзију нацрта „Упутстава“, која је након одрећених пречишћавања текста, крајем 1987. године усвојена од стране Сталних комитета Секције за каталогизацију
и Секције за серијске публикације.
ISBD(CP) и његови основни сегменти
Под компонентним, односно саставним делом публикације, подразумева се чланак или прилог у серијској публикацији, поглавље у
монографској публикацији, појединачни записи на звучним записима, као и други „радови у оквиру радова“. Компонентни део не може
да стоји самостално и његова библиографска идентификација зависи
од идентификације матичне јединице у којој се тај део налази.
Компонентни део се може састојати и од два или више поткомпонентних делова (вишеделни компонентни део), као што је, на пример,
случај са чланцима у више наставака у серијским публикацијама.

1
2

International Standard Bibliographic Description for Component Parts.
International Federation of Library Associations.
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ISBD(CP) се не односи на библиографски самосталне делове
публикација, као што су, на пример, посебно насловљени томови вишетомних дела, затим на појединачне монографске публикације у оквиру монографских серија, као ни на посебне отиске, то јест сепарате.
Стандард садржи само упутства која се односе на опис компонентних
делова, а све остале елементе, који употпуњују библиографски запис
(одреднице, класификациони бројеви и тако даље), утврђује агенција,
то јест установа која учествује у изради библиографског описа.
ISBD(CP) стандард се састоји из четири основна сегмента:
1. опис компонентног дела,
2. елемент повезивања,
3. идентификација матичне публикације,
4. локацијски подаци компонентног дела у оквиру матичне публикације.
Језик и писмо описа првог, трећег и четвртог сегмента одговарају
језику и писму матичне публикације (у четвртом сегменту термини
који се не налазе на публикацији могу се дати на језику агенције која
ради опис). Термини коришћени у другом сегменту дати су на језику
и писму агенције, односно установе која припрема опис.
Интерпункција у оквиру описа првог и трећег сегмента следи
шему одговарајућег ISBD-а. У односу на прописану интерпункцију
једини изузетак је у случају потребе сажетог описа, када се уместо интерпункцијске ознаке тачка-размак-црта–размак („. – „), која
претходи сваком подручју описа, може оставити само тачка са једним
или два размака.
1. Опис компонентног дела
Опис компонентног дела формиран је према структури ISBD(G)–
a и зависи од врсте грађе која се обрађује, користећи при томе ISBD
стандард за ону врсту публикације која је по својој форми најближа
самом компонентном делу. Поједина подручја у оквиру ISBD-а биће
укључена у библиографски опис компонентног дела само у случају
ако се информација садржана у оквиру самог компонентног дела разликује од оне која је садржана у оквиру матичне јединице (подручје
издања, издавања, то јест дистрибуције, и тако даље).
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У оквиру COBISS система, односно формата за размену библиографских података COMARC/B, опис компонентног дела одређен је
маском „А“ (чланци и други саставни делови) и одговарајућим пољима и потпољима.
ISBD(CP)
подручје наслова и одговорности

COMARC/B
Поље: 200
Потпоља: $а,$d,$e,$f,$g
подручје физичког описа
Поље: 215
Потпоља: $а,$c
подручје напомене
Пољe: 300 $а
Поље: 320 $а
подручје стандардног броја
Поље: 011
Потпоља: $а,$s
Табела 1: Основна подручја библиографског описа по ISBD(CP)-у
и одговарајућа поља и потпоља по формату COMARC/B

2. Елемент повезивања
У оквиру ISBD(CP)-а крај описа компонентног дела, као и почетак идентификације матичне јединице, назначен је елементом повезивања. Физичка припадност компонентног дела може бити изражена терминолошки („У“,“На“, и тако даље), или интерпункцијским
знаком две косе црте („//“).
У случају терминолошког изражавања језик самог термина даје
се на језику агенције, односно центра који врши опис. Центар који
врши обраду може да одлучи да ли ће елемент повезивања бити увек
једнозначан, или ће варирати зависно од самог односа компонентног
дела и матичне јединице.
Интерпункцијски знак две косе црте („//“) се као елемент повезивања користи код описа компонентног дела у сажетој форми.
Учтиво обраћање у српском и пољском језику / Предраг Обућина.
У: Славистика. – ISSN 1450–5061. – Књ. 5 (2001), стр. 99–112.
Слика 1: Примена терминолошког елемента повезивања
Tomas Hobs : četiri stotine godina od rođenja / Jovan Babić // Gledišta.
ISSN 0017–1166. 29 : 11–12 (1988) 3–6.
Слика 2: Примена интерпункцијског елемента повезивања (сажет опис)
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COMARC/B као елемент повезивања користи само терминолошки елемент „У“, који се аутоматски исписује. Обрада у сажетој форми
је искључена, па самим тим и употреба интерпункцијског знака „//“.
3. Идентификација матичне публикације
Као и код описа компонентног дела, у оквиру ISBD(CP)-а основу идентификације матичне публикације чини ISBD(G) стандард са
свим специфичностима осталих ISBD-а. Који ће елементи ISBD-а
бити укључени зависиће од тога да ли је неки од њих неопходан за
идентификацију матичне публикације.
ЕЛЕМЕНТИ ISBD-а
Стварни наслов
Општа ознака грађе
Упоредни наслов
Поднаслов
Податак о одговорности
Податак о издању
Посебна ознака
(или врста) грађе
Место издања,
Дистрибуције
Назив издавача,
Дистрибутера

ИДЕНТИФИКАЦИЈА МАТИЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ
увек се укључује у идентификацију матичне јединице
углавном се искључује из идентификације
искључује се из идентификације
углавном се укључује у идентификацију
по правилу се укључује у идентификацију
– код монографских публикација се укључује
– код серијских публикација се искључује
углавном се изоставља

изоставља се, изузев код серијских публикација које
имају идентичан наслов
– укључује се код монографских публикација,
– код серијских се укључује само у случају идентичних наслова
Податак о физичком по правилу се изоставља
Опису
Збирка
по правилу се изоставља
Напомене
по правилу се изостављају
Стандардни број
увек је укључен у идентификацију матичне јединице
Кључни наслов
код серијских публикација кључни наслов може да
замени остале елементе описа (наслов, податак о
одговорности, и тако даље)
Табела 2: Основни елементи ISBD-а који се по ISBD(CP)-у
укључују/искључују из идентификације матичне публикације

300

Standardization and the Quality of Library Services

Приликом електронске обраде компонентих делова у COBISS си
стему, односно COMARC/B формату, неопходно је прво у локалној бази
оформити запис за серијску, односно монографску публикацију, јер у
електронском облику компонентни део не може да стоји самостално.
Чланак, односно компоненти део серијске публикације, повезује
се са матичном публикацијом преко ISSN броја за чланак, односно
важећег ISSN броја матичне серијске публикације, који је у масци за
обраду чланака уписан у поље 011$а. Приликом обраде чланака из
повезаног прилога или подсерије, за идентификацију матичне публикације неопходно је поред поља 011$а попунити и поље 011$s (ISSN
серијe/подсериje/прилогa).
Дупла идентификација преко ISSN броја и COBISS ID броја унетог
у поље 464$1 је потребна једино у случају обраде компонентних делова
из тематских бројева серијских публикација. У том случају је неопходно
прво обрадити тематски број као монографску публикацију.
011$а
200$а
215$а
464$1

0004–1963 (TI==Arhiv za farmaciju)
Značaj metaboličke kontrole i samokontrole dijabetesa
Str. 255–262
26141711 (TI==Savremeni pogled na terapiju dijabetesa)

Слика 3: Пример двоструке идентификације матичне публикације
приликом обраде чланка из тематског броја часописа (COMARC/B)

Идентификација матичне јединице дефинисана је, за монограф
ске публикације, идентификационим бројем записа за матичну публикацију (COBISS ID бројем), који се у масци за обраду чланака
уписује у поље 464$1. ISBN број се као елемент идентификације у
електронском облику сматра непоузданим, јер за једну монографску
публикацију може постојати више различитих ISBN бројева.
200$а Internet u nastavi za decu oštećenog sluha
215$а Str. 543–550
464$1 140477196 (TI==Nove tendencije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji)
Слика 4: Пример идентификације матичне публикације приликом обраде
компонентног дела из монографске публикације (COMARC/B)

Приликом обраде компонентних делова из монографских публикација које имају наслов у генеричком облику (Зборник, Тransactions,
и тако даље) у COMARC/B формату, уколико се као формат исписа
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користи стандард ISO 6903 идентификација матичне јединице није
могућа без уноса поља 970$а. Ово поље је намењено уносу података о примарној корпоративној одговорности и неопходно је у изради
електронских библиографија, јер податак о наслову који се уноси у
поље 200$а није у овом случају довољно информативан.
4. Локацијски подаци компонентног дела у оквиру
матичне публикације
Под локацијским подацима ISBD(CP) подразумева место компонентног дела у оквиру матичне публикације. У ком облику ће локацијски подаци бити унети зависиће, колико од самог компонентног
дела, толико и од његове матичне публикације.
Тако ће, на пример, код закључених монографских публикација,
локација бити представљена терминолошким изразом „стр.“ за којим
следи податак о пагинацији, дат у облику прве и последње странице
које су међусобно одвојене цртом. У оквиру вишетомних публикација
ови подаци ће садржавати ознаку тома и пагинацију у оквиру њега, а
код серијских публикација, поред података о пагинацији, биће укључени и подаци о књизи, годишту, броју и свесци матичне серијске публикације. Локација компонентног дела у оквиру некњижне грађе биће
дата изразима и нумерацијом одговарајућим за конкретну врсту грађе.
По формату COMARC/B, положај компонентног дела у оквиру
матичне публикације садржан је у пољу 215, које одговара подручју
физичког описа у ISBD-у. Зависно од тога да ли се ради о монографској
или серијској публикацији, попуњавају се одговарајућа потпоља у оквиру поља 215. За монографске публикације то је потпоље $а, и евентуално $h, а за серијске публикације потпоља $a,$g,$i,$h,$k, и у случају
прилога, подсерија серијских публикација потпоља $o,$p,$q,$r,$s.
011$а 0004–1963 (TI==Arhiv za farmaciju)
200$а Neželjena dejstva kortikosteroida
215$а str. 211–221
$i Vol. 58
$h br. 2/3
$k 2008
Слика 5: Локација компонентног дела у серијској публикацији (COMARC/B)
3
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200$a Internet u nastavi za decu oštećenog sluha
215$a Str. 543–550
464$1 40477196 (TI==Nove tendencije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji)
Слика 6: Локација компонентног дела у монографској публикацији
(COMARC/B)

Вишеделни компоненти
У случају да се компонентни део састоји из више поткомпонентних делова (чланци у више наставака, монографије које садрже више
посебно насловљених поглавља у оквиру јединственог наслова, и
тако даље), они се по ISBD(CP) стандарду обрађују на два или више
нивоа. У том случају се локацијски подаци у првом нивоу дају кумулативно, а у другом и осталим нивоима су везани за сваки појединачни поткомпонент. У другом и следећим нивоима се испред наслова
сваког поткомпонента ставља нумеричка или словна ознака (Део 1,
Том 3, и тако даље), уколико је она назначена. Ове ознаке се од наслова поткомпонената одвајају помоћу интерпункцијског знака две тачке
(„ : “).
Barrages-reservoirs / H.Varlet. – Paris : Eyrolles, 1966. – 3 knj. : ilustr. ; 23 cm
Tom 1.: Hydrologie-geologie. – 335 str.
Tom 2.: Barrages-poids et barrages vontes. – 398 str.
Tom 3.: Barrages en terre et en enrochements. – 309 str.
Слика 7: Вишеделни компонентни део обрађен по ISBD(CP)-у

Приликом креирања записа за вишеделне монографске компоненте у електронском облику, то јест у COMARC/B формату, креира
се један библиографски запис у случају да поткомпонент нема посебан наслов. Уколико поткомпонент има један или више подједнако
значајних наслова, или је заједнички наслов неки генерички израз
(Сабрана дела, и тако даље), креира се више појединачних библиографских записа.
Посебност обраде вишеделних компонената (чланака) из серијских пубиликација у оквиру COMARC/B формата састоји се у томе
што ће обрада зависити од тога да ли се обрађује чланак у три или
више наставака. У случају да чланак има до три наставка поље 215, у
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које се уносе локацијски подаци, се понавља онолико пута колико има
наставака. Ако чланак има више од три наставка локацијски подаци
се уносе у континуитету у једно поље 215, и то на такав начин да се
уноси први и последњи број серијске публикације у којима се наставак појављује, са интерпункцијским знаком цртица („ – “) између ова
два податка. У овом случају се податак о странама не наводи.
011$a
200$a
215$i
$h
$k
300$a

1450–9725 (TI==Građanski list)
O posvajanju grada
God. 7
br. 2276/2277–2570/2574
10–11. mart 2007–29. dec. 2007–2. jan. 2008
Izlazi u nastavcima u dvobrojima za subotu i nedelju.

Слика 8: Обрада чланака у више од три наставка (COMARC/B)

Обрада компонентних делова у сажетој форми
ISBD(CP) стандард предвиђа могућност обраде компонентних
делова у сажетом облику, при чему се поједини елементи описа, који
су у одговарајућим ISBD стандардима означени као необавезни, изостављају из библиографског описа.
Следећи упутства Међународне организације за стандардизацију, дужи наслови се могу скраћивати, а при идентификацији матичних серијских публикација користе се кључни наслови. Напомене
се изостављају из описа, а локацијски подаци су приказани у сажетој
форми, без словних ознака и уз одговарајућу интерпункцију. Словни
елемент повезивања (У, На...) се у овом случају изоставља и уместо
њега се користи двострука коса црта („//“).
У електронској форми, то јест у оквиру COMARC/B формата,
обрада компонентних делова у сажетој форми није предвиђена.
Закључак
ISBD(CP) стандард пружа основу и даје смернице, односно
упутства за опис компонентних делова. Он подразумева добро познавање свих ISBD стандарда везаних за различите врсте грађе и односи
се на оне аспекте библиографског описа који су везани само за опис
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компонентног дела, а нису садржани у осталим ISBD стандардима.
Време у коме се налазимо и публиковање све већег броја електронских публикација и нових облика грађе диктира потребу да се сам
стандард прилагођава новонасталим условима убрзаног технолошког
развоја.
Обрада компонентних делова у електронском облику, односно у
COMARC/B формату заснованом на COBISS платформи, користи и
има за основу ISBD(CP) стандард, као и све остале ISBD стандарде
везане за различите врсте грађе, уз све специфичности и посебности
које сам електронски облик са собом носи.
Литература:
1.
2.

Institut informacijskih znanosti, COMARC/B : format za bibliografske podatke. (Maribor: IZUM, 1991-)
Međunarodna federacija bibliotekarskih društava i ustanova, Uputstvo za
primenu ISBD-a u opisu komponentnih delova. (Novi Sad: Biblioteka Matice srpske, 1989)
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description of journal articles, chapters and other parts of monographs,
individual tracks on sound recordings, and other types of „works in the
works“ was taken at the IFLA General Conference, held in Brussels in
1977. In spite of some disputable issues, as defined in the first meeting
of the Working Group (which has been established in the meantime),
the work on the harmonization of standards was continued until 1983.
when this group, because of the impossibility of finding the right solution, was formally dissolved. The following year, at the Standing Committee of the Section on Cataloguing the decision was made to form an
ad hoc group, which was supposed to resolve the situation. In Chicago,
in 1985 ad hoc group presents the first draft of the „Guidelines“ and the
final version was approved and voted in 1987. In the paper, besides the
review of the ISBD(CP) standard, was given its comparative relationship with COMARC/B format, an integral part of COBISS platform
which represents a reference model of the national library information
systems of Serbia and most countries in the region.
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Нормативне датотеке личних имена
– светска искуства и почеци израде
нормативних датотека код нас

Сажетак
Током седамдесетих година IFLA је усмерила свој рад на успостављање међународног система нормативне контроле. Међународна правила имала су за циљ да побољшају квалитет библиотечких услуга обезбеђујући да се приликом претраживања, без обзира
на варијанте имена истог аутора у библиографијама и библиотечким
каталозима широм света брзо и ефикасно добије тражена информација. Развијени светски библиотечки системи већ дуги низ година
раде на изради и коришћењу нормативних датотека, док се у нашој
земљи врше тек почетне припреме за њихову израду. Највећи проблем на почетку израде нормативне датотека личних имена у Србији било је постојање фонетске и етимолошке одреднице у нашим
библиотекама који је разрешен увођењем паралелних одредница
што је поткрепљено примерима у тексту. Предуслов за увођење каталогизације са нормативном контролом јесте почетна база података нормативних записа за одреднице личних имена. У досадашњој
пракси система COBISS записи који задовољавају дате критеријуме
су записи са јединственим евиденционим бројем истраживача и
записи обухваћени текућом националном библиографијом.
Кључне речи: нормативна датотека личних имена, нормативна контрола, библиотечки каталози, одреднице личних имена,
шифра истраживача, E-CRIS.SR
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1. Увод
Нормативна контрола је процес у коме се утврђује и успоставља
јединствени (преферентни) облик одреднице, који се након тога искључиво користи да означи одређен ентитет или појам. Нормативни
запис осим одреднице садржи и упутнице са непреферентних на преферентни облик одреднице, упутнице на сродне одреднице, више врста напомена и информације о изворима података.
Нормативна контрола је од велике важности за кориснике каталога, јер омогућава доследан приступ подацима. Такође је од непроцењиве важности за каталогизаторе јер повећава ефикасност процеса
каталогизације, а библиотекама јер омогућава заједничко (усклађено)
коришћење библиографских записа.
Нормативна контрола, која данас представља незаобилазни еле
мент интегрисаних и кооперативних библиотечко-информационих
система, развијана је дуже од двадесет година.
На конференцији UNESCO-а 1974. године једна од главних пре
порука била је потврда да је свака национална библиографска агенција одговорна за успостављање нормативних датотека са именима
аутора из своје земље, називима колективних тела, као и стварање
нормативних датотека за њих. Из ових разлога је 1977. године на
Међународном конгресу о националним библиографијама под заједничком организацијом IFLA-е и UNESCO-а, једна од препорука
била да „свака национална библиографска агенција треба да одржава
систем нормативне контроле за национална имена, као и за лична и
колективна имена и да треба да уједначи наслове у складу са међународним упутствима“. Да би овај циљ могао да буде остварен оформљене су радне групе које су имале своје специфичне задатке.
Прва група се бавила разматрањем и формулисањем детаљних
описа међународног нормативног система у циљу задовољења библиографских потреба библиотека, што значи да је требало израдити
стандарде за утврђивање услова за унос елемената. Резултат је био
доношење распореда тих елемената и описа система интерпункције.
Ово је постигнуто 1984. године, издавањем приручника Упутства за
нормативне и упутне јединице (GARE – Guidelines for Authority and
Reference Entries), који је био намењен само за штампане и микро облике. Развој нових технологија резултирао је израдом проширеног издања, названог Упутства за нормативне записе и упутнице (GARR-
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Guidelines for Authority Records and References), које је издато 2001.
године и покрива знатно већи број медија.
Друга група је радила на развијању UNIMARC формата за нормативне датотеке. Овај посао је био поверен Координационом телу
које је формирано 1984. године и које је укључивало чланове Секције
IFLA-е за каталогизацију. Тај циљ је постигнут 1991. године, издавањем првог издања UNIMARC/Нормативни подаци.
Трећа група се бавила развијањем метода за ефикаснију и успешнију размену нормативних података. Биле су потребне године да
би се дошло до прелаза са традиционалног приступа ка прихватању
чињенице да су нове технологије у стању да обезбеде аутоматизована средства за повезивање свих нормативних записа те да више није
неопходна употреба појединачних усвојених облика одредница. Овај
нови приступ истиче потребе корисника који могу да прикажу писмо/
језик своје земље, док су националне библиографске агенције те које
су и даље одговорне за контролу у својој земљи.
У завршном извештају Радне групе препоручено је да међународно узајамно коришћење нормативних података може да помогне библиотекама и нацоналним библиографским агенцијама у смањивању
трошкова каталогизације. Такође је инсистирано на међународном
узајамном коришћењу података, али је на крају ипак признато да је нереално захтевати да сви користе исти облик одредница, те да је важно
допустити очување различитости упутних облика одредница које на
најбољи начин треба да обједине језичке и културне потребе корисника. Извештај је прописао и елементе података који су обавезни за
међународно узајамно коришћење нормативног записа. То су: статус
записа, врста записа, ентитет, ниво кодирања, идентификатор записа
(контролни број записа), међународни стандардни број за нормативне
податке (ISADN), датум уноса у датотеку, идентификатор верзије, језик
каталогизације, скуп знакова, писмо каталогизације, правила описа,
агенција која је израдила изворни запис, утврђени и неутврђени облици
личног имена, усвојена одредница, националност ентитета (може бити
неодређен), варијанте усвојених одредница (види упутнице), сродне
усвојене одреднице (види и упутнице), извор библиографске напомене.
Посебно се препоручују: библиографски, историјски и други подаци о
ентитету, извори података нису пронађени, опште напомене.
Предлог чланова Радне групе је био да нормативни подаци сваке националне библиографске агенције буду доступни на Интернету
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и да при том користе приступну страницу IFLA-е за регистровање
текућих података о томе шта је доступно а шта није. Приступ датотекама би требало да буде само за читање, а не и за преузимање датотетека. Пракса је ограничена на нормативне записе за лична имена, називе колективних тела, конференција и за јединствене наслове.
Она изоставља издавачке целине, предметне одреднице и нормативну
класификацију.
2. Светска искуства
По доношењу ових правила у земљама где су библиотечки системи веома развијени одмах се почело са израдом нормативних датотека личних имена. На следећем примеру видећемо како изгледа
одредница за истог аутора, са усвојеним псеудонимом, у америчкој и
руској нормативној датотеци личних имена.
Нормативна база Конгресне библиотеке
Нормативна база личних имена Конгресне библиотеке у Вашингтону као усвојене облике имена аутора садржи све облике имена под
којима је аутор писао. Све друге варијанте тих облика воде се као
неусвојени облици имена аутора.
*(1XX)Heading (одредница) – усвојени облик имена аутора
*(5XX)Search Also Under (тражи и под) – варијантни усвојени
облик имена аутора
*(4XX) See (види) – упутни неусвојени облик имена аутора
Усвојени облици имена аутора
FIELD
Select a Link to View the Authority Record
Heading (1XX)
Twain, Mark, 1835–1910
Search Also Under (5XX)
Clemens, Samuel Langhorne, 1835–1910
Search Also Under (5XX)
Conte, Louis de, 1835–1910
Search Also Under (5XX)
Snodgrass, Quintus Curtius, 1835–1910
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Нормативни запис имена аутора са свим усвојеним
и неусвојеним облицима имена
– усвојено име Twain, Mark са припадајућим упутницама
100
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
500
500
500

1_ |a Twain, Mark, |d 1835–1910
1_ |a Tvėn, Mark, |d 1835–1910
1_ |a Tuėĭn, Mark, |d 1835–1910
1_ |a Tuwayn, Mārk, |d 1835–1910
1_ |a Twayn, Mārk, |d 1835–1910
1_ |a Tʻu-wen, Ma-kʻo, |d 1835–1910
1_ |a Tven, M. |q (Mark), |d 1835–1910
1_ |a Alden, Jean François, |d 1835–1910
1_ |a Touen, Makū, |d 1835–1910
1_ |a Twain, Marek, |d 1835–1910
0_ |a Make Tuwen, |d 1835–1910
1_ |a Tuwen, Make, |d 1835–1910
0_ |a Make Teviin, |d 1835–1910
1_ |w nnnc |a Clemens, Samuel Langhorne, |d 1835–1910
1_ |w nnnc |a Snodgrass, Quintus Curtius, |d 1835–1910
1_ |w nnnc |a Conte, Louis de, |d 1835–1910

– усвојено име Clemens, Samuel Langhorne са припадајућим упутницама
100
400
400
400
500

10 |a Clemens, Samuel Langhorne, |d 1835–1910
10 |a Klemens, Sami‘u‘ėl, |d 1835–1910
10 |a Klemens, Seĭmeul Lenghorn, |d 1835–1910
10 |a Kʻo-lan-man-ssu, Sai-mi-erh Lang-en, |d 1835–1910
10 |w nnnc |a Twain, Mark, |d 1835–1910

– усвојено име Conte, Louis de са припадајућим упутницама
100 1_ |a Conte, Louis de, |d 1835–1910
400 1_ |a De Conte, Louis, |d 1835–1910
500 1_ |w nnnc |a Twain, Mark, |d 1835–1910

– усвојено име Snodgrass, Quintus Curtius са припадајућим упутницама
100 10 |a Snodgrass, Quintus Curtius, |d 1835–1910
500 10 |w nnnc |a Twain, Mark, |d 1835–1910
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Нормативна база Руске националне библиотеке
Нормативна база личних имена Руске националне библиотеке
у Санкт Петерсбургу састоји се из два сегмента. У једном су имена
руских аутора и страних аутора чија су дела преведена на руски (ћирилична база), а други сегмент се односи на стране ауторе чија дела
нису преведена на руски језик (латинична база).
*(1XX) Heading (одредница) – усвојени облик имена аутора
*(5XX) Search Also (види и) – варијантни усвојени облик имена
аутора
*(4XX) Seen from (пронађено и као) – упутни неусвојени облик
имена аутора
Нормативни запис имена аутора са свим усвојеним
и неусвојеним облицима имена у ћириличној бази
Sys. No.
000003832
Твен, Марк (1835–1910)
Heading
Твэн, Марк (1835–1910)
Seen from
Клеменс, Самюэль Лангхорн (1835–1910)
Клеменс, Самуэль (1835–1910)
Twain, Mark 1835–1910
See also
Произведения этого авт. на иностр. языках
Name Complex SA Ref
см. под именем: Twain, Mark (1835–1910)
Псевдоним. Подлинное имя автора: Клеменс,
Explantory Ref.
Самюэль Лангхорн (1835–1910)
1001
4001
4001
4001
5001

|a Твен, Марк |d 1835–1910
|a Твэн, Марк |d 1835–1910
|a Клеменс, Самюэль Лангхорн |d 1835–1910 |w ngnb
|a Клеменс, Самуэль |d 1835–1910 |w ngnb
|a Twain, Mark |d 1835–1910

Нормативни запис имена аутора са свим усвојеним
и неусвојеним облицима имена у латиничној бази
Sys. No.
000003773
Twain, Mark (1835–1910)
Heading
Clemens, Samuel Langhorne (1835–1910)
Seen from
Твен, Марк 1835–1910
See also
Произведения этого авт. на рус. языке см.
Name Complex SA Ref
под именем: Твен, Марк (1835–1910)
Псевдоним. Подлинное имя автора:
Explantory Ref.
Clemens, Samuel Langhorne (1835–1910)
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1001 |a Twain, Mark |d 1835–1910
4001 |a Clemens, Samuel Langhorne |d 1835–1910 |w ngnb
5001 |a Твен, Марк |d 1835–1910

3. Стање у Србији
Србија се налази у фази припрема за израду нормативних датотека личних имена. Нажалост, у Србији нема јединствене нормативне
базе, али највећу нормативну базу која је у изради чини узајамна база
библиотека које ради на COBISS платформи. Оснивачи базе су Народна библиотека Србије, Библиотека Матице Српске, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ и све остале библиотеке које су
се прикључиле у систем COBISS.SR. Један од проблема који се јавио
на почетку израде нормативне датотеке личних имена је био тај што
су библиотеке у библиотечким системима COBISS водиле каталоге
на ћириличном и латиничном писму. Наиме, од појаве првих латиничних каталога у српским библиотекама, иста имена почела су да се
појављују у два облика, латиничном и ћириличном. При томе се у сваком од тих каталога за дела објављена на оригиналном писму поштовао етимолошки облик имена. У различитим библиотекама постојале
су две врсте одредница за ауторе преведених дела. То су етимолошка
и фонетска одредица, с тим да је етимолошку одредницу пратило латинично писмо а фонетску ћирилично. Пошто библиотечки центри у
Србији и данас користе оба писма, приликом плана израде нормативне датотеке, постигнут је договор за испуњење првог предуслова за
стварање нормативне базе личних имена тако што ће се успоставити
парови именских одредница за оба облика имена аутора.
Да би се увела каталогизација са нормативном контролом мора
да постоји почетна база података нормативних записа за одреднице
личних имена, која обимом и квалитетом може да обезбеди несметану
каталогизацију. Систем COBISS омогућава аутоматско креирање ових
записа на основу податка из потпуних, квалитетних, прегледаних и редигованих библиографских записа из узајамне базе података.
Избор библиографских записа почива на следећим општим критеријума:
1. предност имају имена домаћих аутора
2. у случају имена страних аутора дајемо предност онима, чија су
дела преведена на српски језик
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3. предност дајемо именима која су повезана са више библиографских јединица
4. имена, повезана са збиркама од изузетног значаја, такође могу
имати предност
У досадашњој пракси система COBISS поменуте критеријуме задовољила је селекција следећих записа:
– записи са јединственим евиденционим бројем истраживача
– записи обухваћени текућом националном библиографијом
Припрема записа за нормативну базу личних имена
у систему COBISS
У библиотекама у Србији, које су у систему COBISS, у току су
припреме записа за нормативну базу. Прва фаза нормирања записа
подразумева само примарна индивидуална ауторства, док ће се касније означавати колективна и секундарна ауторства као и предметне
одреднице за лична, породична и колективна имена. Библиотека која
је утврдила јединствени облик имена аутора дужна је да означи запис
за нормативну базу. Уколико су утврђени сви релевантни подаци за
аутора, као и фонетизовани облик имена за преведена дела, запис се
означава са „joli“ (јединствени облик имена аутора), а уноси се и податак о одговорности за утврђени облик (акроним библиотеке); записи за публикације на страном језику се, уколико се не може утврдити
фонетски пар, означавају са „jolilat“; трећи начин означавања записа
је са „jolilrv“, за недовољно утврђен облик индивидуалног ауторства.
Сам нормативни запис дели се по својој структури на неколико
подручја: информативни подаци о особи, усвојен облик имена (или
више усвојених облика имена у вишејезичким срединама, односно
срединама са више различитих писама) и сви остали тзв. варијантни
облици имена. Док варјантни облици имена, заједно са јединственим
служе за претраживање, дотле јединствени облици имена служе само
за исписе. Библиографске јединице индивидуалних аутора се у оквиру једног каталога исписују под једним утврђеним обликом. Као
обавезан податак уведена је и година рођења/смрти као и, у случају
да се година рођења не може утврдити, средње слово или делатност
којом се аутор бавио.
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Ево примера како изгледају записи у локалним базама библиотека
које су у систему COBISS, а који се припремају за нормативну базу
података. Као што је већ речено успостављени су парови именских
одредница за оба облика имена аутора. Један облик имена аутора се
налази у блоку 7XX, а други у блоку 9XX са индикатором 3 или 4 у зависности од библиотечког центра који је публикацију каталогизовао.
Пример 1.
– енглески аутор у каталогу УБ „Светозар Марковић“
Блок 7XX – усвојени, етимолошки облик имена аутора
Блок 9XX – индикатор 4 – усвојени, фонетски облик имена аутора
Блок 9XX – индикатор 9 – сви неусвојени облици имена аутора
700 1[a]Shakespeare [b]William [f]1564–1616 [4]070 – autor
830 [a]joli
830 [a]UBSM
900 4[a]Šekspir [b]Vilijam [f]1564–1616
900 9[a]Šekspir [b]Viljem [f]1564–1616
900 9[a]Šekspir [b]Vilijem [f]1564–1616
*индикатор 4 указује да се одредница у пољу 900 исписује ћирилицом
– енглески аутор у каталогу Народне библиотеке Србије
Блок 7XX – усвојени, фонетски облик имена аутора
Блок 9XX – индикатор 3 – усвојени, етимолошки облик имена аутора
Блок 9XX – индикатор 9 – сви неусвојени облици имена аутора
700 1[a]Šekspir [b]Vilijam [f]1564–1616 [4]070 – autor
830 [a]joli
830 [a]NBS
900 3[a]Shakespeare [b]William [f]1564–1616
900 9[a]Šekspir [b]Vilijem [f]1564–1616
900 9[a]Šekspir [b]Viljem [f]1564–1616

*индикатор 3 указује да се одредница у пољу 900 исписује латиницом. Уколико желимо да се неки од неусвојених облика испише ћирилицом или латиницом, а разликује се од онога што је по дифолту,
обавезна је употреба контролних знакова за писмо. Постоји само једна
латинична (етимолошка) и једна ћирилична (фонетска) одредница
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Пример 2.
– амерички аутор са усвојеним псеудонимом у каталогу УБ „Светозар
Марковић“
Блок 7XX – усвојени, етимолошки облик имена аутора – псеудоним
Блок 9XX – индикатор 4 – усвојени, фонетски облик имена аутора – псеудоним
Блок 9XX – индикатор 9 – сви неусвојени облици имена аутора
700 1[a]Twain [b]Mark [f]1835–1910 [4]070 – autor
830 [a]joli
830 [a]ubsm
900 4[a]Tven [b]Mark [f]1835–1910
900 9[a]Tvejn [b]Mark [f]1835–1910
900 9[a]Clemens [b]Samuel Langhorne [f]1835–1910
900 9[a]Klemens [b]Semjuel Langhorn [f]1835–1910

*индикатор 4 указује да се одредница у пољу 900 исписује ћирилицом
– амерички аутор са усвојеним псеудонимом у каталогу Народне
библиотеке Србије
Блок 7XX – усвојени, фонетски облик имена аутора – псеудоним
Блок 9XX – индикатор 3 – усвојени, етимолошки облик имена аутора –
псеудоним
Блок 9XX – индикатор 9 – сви неусвојени облици имена аутора
700 1[a]Tven [b]Mark [f]1835–1910 [4]070 – autor
70201[a]Milivojević [b]Ivana [4]730 – prevodilac [4]340 – urednik [4]080 –
autor dodatnog teksta
830 [a]joli
830 [a]NBS
900 9[a]Tvejn [b]Mark [f]1835–1910
900 3[a]Twain [b]Mark [f]1835–1910
900 9[a]<LAT>Clemens [b]<LAT>Samuel Langhorne [f]1835–1910
900 9[a]Klemens [b]Semjuel Langhorn [f]1835–1910

*индикатор 3 указује да се одредница у пољу 900 исписује латиницом. Уколико желимо да се неки од неусвојених облика испише
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ћирилицом или латиницом, а разликује се од онога што је по дифолту,
обавезна је употреба контролних знакова за писмо. Постоји само једна латинична (етимолошка) и једна ћирилична (фонетска) одредница
Пример 3.
– руски аутор у каталогу УБ „Светозар Марковић“

При успостављању парова именских одредница за оба облика
имена аутора, који потичу из земаља које користе ћирилично писмо,
један облик имена аутора се налази у блоку 7XX, а други у блоку 9XX
са индикатором 3 или 4 у зависности од библиотечког центра који
је публикацију каталогизовао. На основу договора оснивача ВБС-а
(НБС, БМС и УБСМ) пар именских одредница чине транслитерисани
облик имена аутора на латиници и етимолошки облик имена аутора
на ћирилици.
Блок 7XX – усвојени, транслитерисани облик имена аутора
Блок 9XX – индикатор 4 – усвојени, етимолошки облик имена аутора на
руској ћирилици
Блок 9XX – индикатор 9 – сви неусвојени облици имена аутора, па и фонетски облик имена
700 1[a]Tolstoj
830 [a]joli
830 [a]UBSM
900 4[a]Tolstoî
900 9[a]Tolstoj
900 9[a]Tolstoï

[b]Lev Nikolaevič [f]1828–1910 [4]070 – autor
[b]Lev Nikolaevič [f]1828–1910
[b]Lav Nikolajevič [f]1828–1910
[b]Léon [f]1828–1910

*индикатор 4 указује да се одредница у пољу 900 исписује ћирилицом
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– руски аутор у каталогу Народне библиотеке Србије
Блок 7XX – усвојени, етимолошки облик имена аутора, на руској ћирилици
Блок 9XX – индикатор 3 – усвојени, транслитерисани облик имена аутора
Блок 9XX – индикатор 9 – сви неусвојени облици имена аутора, па и фонетски облик имена
700 1[a]Tolstoî [b]Lev Nikolaevič [4]070 – autor [f]1828–1910
830 [a]joli
830 [a]NBS
900 3[a]Tolstoj [b]Lev Nikolaevič [f]1828–1910
900 9[a]Tolstoj [b]Lav Nikolajevič [f]1828–1910

Припрема записа за нормативну базу личних имена у УБСМ
С обзиром да је Универзитетска библиотека у Београду носилац
пројекта израде персоналних библиографија истраживача, а да записи са јединственим евиденционим бројем истраживача задовољавају
критеријуме за израду нормативне базе личних имена, неопходно је
објаснити поједине детаље који се односе на ове записе.
Шта је у ствари јединствени број истраживача? Институт информацијских знаности из Марибора (ИЗУМ) је свим корисницима
COBISS пакета понудио и веб апликацију E-CRIS, како би се у оквиру
националних библиотечко-информационих система успоставила евиденција научних радника (истраживача), научних установа (истраживачких организација) и пројеката. Структура података усклађена је
са препорукама CERIF-а (Commnon European Research Information
Format). За разлику од словеначког система SICRIS који садржи и
податке о оним истраживачима који живе и раде у иностранству, у
Е-CRIS.SR се налазе само подаци о истраживачима у Србији. Систем
Е-CRIS.SR је повезан са системом COBISS.SR тако да омогућава онлајн испис персоналних библиографија истраживача. Практично, то
значи да научни радници и истраживачи из Србије могу избором линка Библиографије, на главном менију COBISS.SR, сами да исписују
своје персоналне библиографије преко веба у стандардном формату
за испис библиографских референци ISO 690, али само под условом
да им је додељена шифра истраживача, и да за њихове радове постоје
записи у узајамној бази податакa.
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Шифру истраживача додељује УБСМ и то на основу захтева који
садрже следеће податке: презиме, име, датум рођења, подручје делатности; институција у којој је запослен; катедра/одељење, радно место, адреса, телефон, факс, мејл (пословни). У систему E-CRIS.SR тренутно (10.06.2011.) је евидентирано 9332 истраживачa. База података
истраживача садржи следеће податке:
– основне идентификационе податке (име, презиме, образовање,
истраживачка организација, одељење),
– податке за комуникацију (телефон, телефакс, електронска адреса, УРЛ),
– подаци о запослењима истраживача (организација, одељење,
датум запослења, радно место, звање),
– списак истраживачких пројеката у које је истраживач укључен,
– подручје истраживања и опис експертних знања (кључне речи,
класификација, образовање, знање језика),
– репрезентативне библиографске јединице.
Приликом каталогизације дéла аутора који је и регистрован у
систему E-CRIS.SR као истраживач, каталогизатор је дужан да у блоку 7XX потпоље 7 унесе одговарајућу шифру
Пример уноса јединственог броја истраживача у COBISS.SR:
700 1[a]Mančić-Milić [b]Aleksandra [4]070 – autor [f]1961– [7]03997
[8]SR13–01.22 – Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
830 [a]joli
830 [a]ubsm
900 6[a]Milić [b]Aleksandra Mančić– [f]1961–

Након стварања релевантног корпуса припремљених записа
предвиђено је да се записи пренесу у нормативну базу личних имена, под називом CONOR база, где би сваки идивидуални аутор добио
свој CONOR id број, а аутори који су регистровани и у E-CRISу поред
CONOR id броја добили би и шифру истраживача.
Нормативна база већ постоји у Словенији од 2001. г. и сада је у
фази редакције. На основу наведених примера из CONOR.SI лако је
утврдити како ће изгледати и наша CONOR база.
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Примери из словеначке нормативне базе
– индивидуални аутор са шифром истраживача и CONOR id бројем
1. Mazić, Gordana (40035)
Bibliotekarka.
< Popović-Bošković, Gordana
< Bošković, Gordana Popović< Popović Bošković, Gordana
< Bošković, Gordana Popović
< Popović, Gordana
CONOR.SI-ID=6557283
– индивидуални аутор са CONOR id бројем
2. Ahlin, France, 1905–1977
< Ahlin, F. (drugo)
< Ahlin, Franc (drugo)
< Ahlin, Fr. (drugo)
< Ahlin
CONOR.SI-ID=3427

Када CONOR.SR база буде успостављена претраживање ће бити
могуће преко шифре истраживача, шифре установе, имена установе,
седишта организације, националности, језика, кључних речи, делу
властитог имена, властитог имена.
На успостављању нормативне базе личних имена у Србији ради се
већ више од две године. Само у локалној бази Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ постоји око 16 000 редигованих записа за
потребе нормативне базе личних имена. Стварањем нормативне базе успоставиће се јединствени облик имена. Постојаће и могућност претраживања на све остале варијантне (неусвојене) облике имена аутора, што
ће у многоме олакшати корисницима пут до тражених информација.
Литература:
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Authority Files for Personal Names
– international experiences and beginnings in Serbia
Abstract
During the seventies, IFLA initiated development of international system of authority control. International rules have been designed to improve the quality of library services by ensuring during the search to
find the required information quickly and efficiently regardless of the
variation forms of the author’s name in library catalogues and bibliographies worldwide. Various national bibliographic agencies have long
standing experience on creating and maintaining library’s authority
files, but Serbia has only made the first step in preparing for development of such autority files. The biggest problem at the beginning
was the existence of phonetic and etymological headings in our libraries. That issue was resolved by creating parallel headings which are
supported by examples in the text. In order to start cataloguing with
normative contol it is necessary to create authority files for personal
names. In the COBISS system, records that fulfill given criteria are
records with unique researchers id number and records which are included in the current national bibliography.
Key words: authority files for personal names, authority control, bibliographic catalogues, author’s personal name, researchers id number,
E-CRIS.SR.
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Колико је добра ваша библиотека?

Сажетак
Субјективни осећај и добри односи са јавношћу нису довољни да спољашњој и унутрашњој јавности докажете да је ваша библиотека ефикасна и ефективна организација. Библиотеке све више
уважавају неопходност да на мерљив начин представе своје пословање и корисност својих активности за заједницу. Увођење евалуације као показатеља успешности, ефикасности и корисности
неке делатности с обзиром на постављене циљеве значи и прихватање квалитета заједно са стандардима који га подржавају. Сваки
пројекат мерења успешности пословања библиотеке захтева детаљно одређивање параметара који ће се упоређивати и који ће
приказати колики је степен евалуације ваше библиотеке. Библиотечки стандарди представљају основне критеријуме према којима
се мере и вреднују простор, опрема, особље, услуге, колекције,
програми рада и активности библиотека. Њих доносе професионална удружења, акредитована тела или националне агенције. Важан део библиотечких стандарда представљају правила и смернице међународних библиотечких удружења. Стандарди у библиотекарству брзо се развијају и директно утичу на пословање и процес
управљања у библиотекама. Вредновање квалитета и учинка рада
библиотека доводи нас до сазнања да је квалитет вредност иманентна библиотеци.
Кључне речи: стандарди, евалуација, вредност, квалитет

Шта чини добру библиотеку? Како се оцењује нека библиотека? Да ли су пружене услуге оне најбоље у односу на уложена
средства? Ова питања нису нова у нашој делатности. Библиотеке
у читавом свету све више уважавају неопходност да на мерљив
и егзактан начин представе не само своје унутрашње резултате и
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квантитативне показатеље пословања већ и друштвену корисност
својих активности.
Мерење успешности пословања саставни је део процеса управљања и укључује утврђивање потреба једне заједнице, постављање
циљева у складу са овим потребама, пружање услуга које ће омогућити да ове потребе буду задовољене, праћење учинка и измену циљева
и задатака у складу са променама потреба.
Увођење евалуације као показатеља успешности, ефикасности и
корисности неке делатности с обзиром на постављене циљеве значи и
прихватање квалитета заједно са стандардима који га подржавају.
Евалуација се дефинише као процес оцене вредности неке активности или објекта, али и као суштинска компонента менаџмента.
Стандардом ISO 11620:1998 евалуацијa се дефинише као процес
оцењивања успешности, ефикасности, употребљивости и релевантности неке услуге, опреме или простора.
Постоји велики број добрих разлога због којих би библиотеке
требало да буду заинтересоване за евалуацију својих услуга.
Пре свега потребно је да се успоставе јасни критеријуми који ће
дати егзактне, прецизне одговоре на ком нивоу се пословање библиотеке тренутно одвија.
Евалуација може послужити да се идентификују потенцијални
недостаци и да се ниво услуга библиотеке подигне на виши ступањ
квалитета.
Затим, библиотеке јесу непрофитне организације али су и оне
такође изложене тржишним законитостима. Обавезне су да делују у
јавном интересу. На њихов рад делују како унутрашњи (управа, запослени) тако и спољашњи фактори (оснивачи, органи власти, други
финансијери, корисници, конкуренција). Интерес је библиотека да комуницирају са јавношћу и да кроз ту комуникацију на што успешнији
начин представе значај своје делатности за заједницу у којој делују.
Кораци у процесу евалуације
Укупне друштвене промене захтевају и промене у организацији и
пословању библиотека и увођењу савремених метода управљања.
Почетни корак је формулисање дугорочне визије развоја. Визија
шаље јасну поруку запосленима и средини о томе како библиотека
треба да послује у будућности.
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Следећи корак је да се јасно одреди мисија библиотеке – шта
ради и коме је намењена. Затим је потребно дефинисати циљеве и задатке библиотеке. Важно је да у том процесу учествују, осим управе и
стручњаци из редова запослених и представници оснивача.
Сваки пројекат мерења успешности пословања библиотеке захтева детаљно одређивање параметара који ће се упоређивати и који
ће приказати колики је степен евалуације ваше библиотеке.
Ти параметри, и примарни и секундарни, су величине које се
могу квантитативно изражавати и пратити. Они немају вредност сами
по себи, већ могу бити евалуирани само у односу на улогу коју играју
у остваривању пожељних излаза.
Подаци се могу прикупљати из различитих извора као што је
библиотечка статистика и други подаци који сведоче о карактеристикама и ефектима библиотечког пословања у складу са очекивањима и
потребама корисника и заједнице у којој библиотека делује.
Статистика и стандарди
Библиотечка статистика представља сакупљене, класификоване
и обрађене важне нумерички изражене податке о раду библиотека и
библиотечких система. Статистика представља и информацију о активностима библиотека на локалном, регионалном и националном нивоу. Традиционална библиотечка статистика пратила је податке о набавци, колекцијама и финаснијским средствима у одређеном периоду.
Први званични статистички подаци о пословању библиотека јављају
се у 19. веку. У нашој земљи први прописи о вођењу библиотечке статистике објављени су 1953. године. Југословенски завод за статистику израдио је према Унесковим препорукама јединствене прописе за
вођење библиотечке статистике. Ти статистички извештаји су редовно
објављивани. Библиотечка статистика обавља се у циљу унапређења
пословања библиотеке, развоја и унапређења услуга. Води се у складу
са препорукама IFLA-е и UNESCO-a и према међународном стандарду
за библиотечку статистику ISO 2789. Стандард прописује јединствен
начин прикупљања података у различитим државама, дефинише прикупљање података потребних за одређивање показатеља из стандарда
ISO 11620, уводи метод узимања узорака, мерење електронске збирке
и њене употребе. Намена му је да настави добру праксу коришћења
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статистичких података у управљању библиотекама и информационим службама и да детаљно опише податке које тражи стандард ISO
11620:1998. У стандардима ISO 2789 дате су дефиниције термина, типова библиотека, свих врста библиотечке грађе, корисника и услуга,
опреме, простора, трошкова, главни принципи библиотечке статистике. Нова дефиниција збирке обухвата поред књига, серијских публикација, архивске грађе и базе података, дигиталне документе, електронске књиге, часописе, мултимедијална документа. Коришћење библиотеке подразумева и преузимање електронских записа, електронске
услуге, претраживање, виртуелне посете...
Библиотечки стандарди представљају основне критеријуме према којима се мере и вреднују простор, опрема, особље, услуге, колекције, програми рада и активности библиотека. Њих доносе професионална удружења, акредитована тела или националне агенције.
Важан део библиотечких стандарда представљају правила и
смернице међународних библиотечких удружења. Стандарди у библиотекарству брзо се развијају и директно утичу на пословање и процес управљања у библиотекама.
Национални центри за прикупљање и анализу статистичких података о библиотечко-информационој делатности усаглашавају стандарде са међународним стандардима у циљу међународног поређења
и побољшања квалитета. ISO – Међународна организација за стандардизацију највећи је светски центар за развој и одржавање међународних стандарда и усаглашавање система. У оквиру ISO делује
Технички комитет за информационе и документационе стандарде
који развија стандарде за библиотечко-информационе системе. Потпуна стандардизација библиотечке статистике није могућа јер се библиотекарство у свету развијало и развија у различитим условима и
друштвеном окружењу, те не постоји ни потпуна стандардизација
библиотечке делатности. Такође треба рећи и да се ISO стандарди
стално ревидирају а старе верзије повлаче.
Постоје различити показатељи успешности рада библиотека. ISO
11620 – стандард о показатељима успешности пословања библиотеке
из 1998. године има 29 показатеља који су подељени у три групе: мерење задовољства корисника, мерење јавних и мерење техничких услуга. Данас се осим показатеља о успешности користе и показатељи
о ефикасном коришћењу финансијских средстава.
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Закључак
Библиотеке морају да одговоре на захтеве заједнице и да обезбеде квалитет. Неопходно је да осмисле начин којим ће својим корисницима представити нове технологије и обучити их како да пронађу информацију, приступе јој и оцене је.
Ефекти таквог рада, по мишљењу Розвите Пол, могу бити реални
или потенцијални. Дугорочни ефекти рада библиотека могу бити:
• развој информатичке писмености,
• успех у учењу,
• боља перспектива у професионалној каријери,
• промене у понашању,
• економски учинци за појединца, организације или заједнице.1
Вредновање квалитета и учинка рада библиотека доводи нас управо до ових циљева, али и сазнања да је квалитет вредност иманентна библиотеци.
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Амброжич, Мелита.Утврђивање успјешности пословања високошколских књижница: од квантитативних до квалитативних показатеља.
Докторска дисертација. Загреб: Филозофски факултет, 1999.
Brophy, Peter. Measuring library performance. London: Facet, 2006.
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1989.
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HOW GOOD IS YOUR LIBRARY?
Abstract
Subjective feeling and good PR are not enough to prove that your library is efficient and effective organization to the inner and outer public. Increasingly, libraries respect the necessity of presenting their issue and the utility of their activities for the community in a measurable
way.
Introduction of evaluation as the indicator of performance, efficiency
and the utility of some activity, considering the set objectives, also
mean accepting the quality together with the standards which support
it. Each project about measurement of library business performance
demands the detailed determination of parameters which would be
compared and which would show the degree of evaluation of your library.
Library standards represent the basic criteria according to which the
space, the equipment, the staff, the services, the collections, the work
programs and the library activities are valued.
The important parts of library standards are the rules and guidelines
of the international library associations. The standards in librarianship
develop fast and directly affect the business and the management in the
libraries. Evaluation of quality and performance of the library brings
us to the cognition that the quality is the value library imminent.
Key words: standards, evaluation, value, quality
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Примена библиотечких стандарда
у обради изложбених каталога
ликовних и примењених уметности
(на примеру праксе Народне
библиотеке Србије)

Сажетак
По својој структури, изложбени каталози ликовних и примењених уметности представљају специфичну врсту монографских публикација, често нетипичног ауторства и садржаја. Имајући
то у виду, јединствена обрада ове врсте публикација отвара низ
каталогизаторских и класификаторских дилема, а адекватан опис
сваке такве публикације, који у потпуности поштује библиотечке
стандарде, могућ је искључиво применом одговарајуће типологије. Будући да код библиографске обраде постоје јасно дефинисани међународни стандарди, али и локална решења (правила) на
којима се ова обрада темељи, начин њихове примене дефинише
критеријуме за формирање типологије. Исти принцип важи за
Универзалну децималну класификацију – УДК (Universal Decimal
Classification – UDC) чија јединствена правила прописује IFLA
– International Federation of Library Associations. Правила која се
односе на предметну класификацију настала су као резултат усаглашавања искуства и дугогодишње праксе у Народној библиотеци Србије са принципима базираним на Предметном каталогу Конгресне библиотеке (Library of Congress Subject Headings).
Применом постојећих међународних стандарда и локалних решења, у складу са одговарајућом типологијом, формира се јасно
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дефинисано и уједначено правило чијим се доследним придржавањем током целокупног процеса обједињене обраде документа
изналази адекватна формулација јединствених одредница Кључних за израду нормативних датотека.
Кључне речи: Изложбени каталози ликовних и примењених
уметности, библиотечки стандарди и правила за опис монографских публикација, типологија, библиографски опис, предметна
класификација, Универзална децимална класификација – УДК,
нормативне датотеке.

Са становишта библиографског описа, предметне и стручне класификације, изложбени каталози ликовних и примењених уметности
заузимају посебно место међу монографским публикацијама, а њихов
адекватан опис могућ је искључиво применом важећих библиотечких
стандарда и одговарајуће типологије.
Библиографска обрада темељи се на јасно дефинисаном Међународном стандардном библиографском опису монографских публикација (International Standard Bibliographic Description for Monographic
Publications – ISBD(M))1, југословенском Правилнику и приручнику за
израду абецедних каталога2 који детаљно разрађује и на конкретним
примерима објашњава примену ISBD(M)-a и Алфабетском каталогу
монографских публикација3 насталим са намером његових аутора да се
у домаћу каталошку праксу уведу извесне новине у односу на претходни
начин рада (ово се, између осталог, односи на проблематику колективног
тела). Стручна обрада примењују се на основу правила Универзалне децималне класификације – УДК (Universal Decimal Classification – UDC)4
ISBD(M): Међународни стандардни библиографски опис монографских публикација, прир. Међународна федерација библиотекарских друштава и установа, прев.
Добрила Бегенишић, Биљана Ракочевић (Београд: Народна библиотека Србије, 2004).
2
Eva Verona, Pravilnik i priručnik za izradu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednice
i redalice, 2. izmijenjeno izd. (Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1986); Eva Verona, Pravilnik i priručnik za izradu abecednih kataloga. Dio 2, Kataložni opis (Zagreb:
Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983).
3
Мирјана Бабовић, Светлана Јанчић, Алфабетски каталог монографских публикација: израда и формирање (Београд: Народна библиотека Србије, 1985).
4
Univerzalna decimalna klasifikacija. Deo 1, Sistematske tablice, odg. ur. Svetlana
Simonović-Mandić, prev. Јasmina Anđelković et al., 2. srphrv. srednje izd. (Beograd:
YUBIN, 2004).
1
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која прописује IFLА – International Federation of Library Associations, док
је предметна класификација базирана на принципима Конгресне библиотеке у Вашингтону (Library of Congress Subject Headings)5 усаглашеним
са искуствима Народне библиотеке Србије6. Сви важећи стандарди и
правила у корелацији су са програмским окружењем COBISS у оквиру
којег се њихова примена остварује.
Применом наведених стандарда и решења, а у складу са одговарајућом типологијом, формира се јасно дефинисано и уједначено
правило чијим се доследним придржавањем током целокупног процеса обједињене обраде изналази адекватна формулација јединствених одредница кључних за израду нормативних датотека.
На основу вишедеценијске праксе у Народној библиотеци Србије, где се (према подацима за последњих пет година) на годишњем
нивоу обради између 300 и 500 изложбених каталога, дошло се до
неколико типизираних решења, која се, у зависности од публикације,
могу сврстати у следећих пет категорија:
1. изложбени каталози уметникâ;
2. каталози изложби које имају идентификовани назив;
3. изложбени каталози музејских збирки;
4. изложбени каталози приватних збирки;
5. изложбени каталози пројеката.
Примери дати у наставку имају за циљ да кроз форму листића и
одговарајућих поља и потпоља из система COBISS објасне ситуације
карактеристичне за сваку од наведених категорија.
1. Изложбени каталози уметникâ
1.1. Каталог једног уметника
а) Ауторска одредница
Уколико каталог изложбе истовремено садржи репродукције радова одређеног уметника и пропратни текст о том уметнику, аутором
Library of Congress Subject Headings, prepar. by The Cataloging Policy and Support Office, Library Services, 25th ed. (Washington, D. C.: Library of Congress, Cataloging Distribution Service, 2002).
6
Дивна Глумац, Предметни каталог у библиотеци општег типа (Београд:
Народна библиотека Србије, 1980).
5
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публикације сматра се она особа чији је удео у публикацији значајнији. Другим речима, уколико у каталогу преовлађују репродукције
уметничких дела која се излажу, главна каталошка јединица израђује
се за аутора тих дела, то јест уметника (Пример 1), док се у случају
када каталогом дoминира текст о уметнику аутором сматра особа која
је тај текст написала (Пример 2).
Када није могуће утврдити чији удео у публикацији је значајнији,
примењује се формални принцип, тј. предност се даје оној особи која
је у подацима о одговорности наведена прва по реду.
Уколико каталог изложбе садржи само репродукције уметничких
дела, или само текст (значајан по свом обиму и садржају), главна каталошка јединица израђује се за аутора уметничких дела, односно за
аутора текста, зависно од случаја.
Пример 1:
Листић

ПОПОВИЋ, Мирјана, 1939–
Мирјана Поповић : таписерије : Павиљон у Тврђави, 20. IX – 10. X 2009.
/ [предговор Радмила Костић]. – Ниш : Галерија савремене ликовне
уметности, 2009 (Ниш : Пунта). – 14 стр. : илустр. ; 24 cm
Тираж 300. – Мирјана Мања Поповић: стр. 3.
ISBN 978–86–7740–045–3 (брош.)
700
а Поповић
b Мирјана
f 1939–
4 040

Пример 2:
Листић

ТИМОТИЈЕВИЋ, Мирослав, 1950–
Паја Јовановић = Paul Joanowitch : Галерија САНУ, [Београд], децембар
2009 – фебруар 2010. / [аутор студијских текстова Мирослав Тимотијевић ;
фотографије Вељко Илић, Владимир Поповић, Митар Трнинић]. – Београд :
Народни музеј, 2009 (Београд : Публикум). – 235 стр. : репродукције ; 24 cm
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Према уводној речи Татјане Цвјетићанин, изложба је реализована поводом 150
година од рођења Паје Јовановића. – Податак о аутору преузет из колофона. –
Слике П. Јовановића. – Тираж 2.000. – Стр. 9: Уводна реч / Небојша Брадић.
– Стр. 11: Уводна реч / Татјана Цвјетићанин. – Хронологија живота и стваралаштва Паје Јовановића: стр. 232–233. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Одабрана литература о Паји Јовановићу: стр. 234–235.
ISBN 978–86–7269–108–5 (брош.)
700
а Тимотијевић
b Мирослав
f 1950–
4 070

б) Предметна одредница
Изложбени каталози који се односе на једног уметника у највећем броју случајева завређују предметну одредницу, јер, готово без
изузетка, садрже пропратни текст о уметнику чија се дела излажу; тај
текст може се односити на живот уметника, на његово стваралаштво
или на оба ова аспекта (Пример 1).
Уколико се каталог изложбе односи на уметника чије се географско (а најчешће и етничко) порекло разликује од простора на којем
ствара, та се разлика обавезно изражава кроз тематску одредницу
која прати персоналну (Пример 2).
Пример 1:
Листић

Поповић, Мирјана (1939–) – Таписерије – Изложбени каталози
600
а Поповић
b Мирјана
f 1939–
x Таписерије
w Изложбени каталози
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Пример 2:
Листић

Величковић, Владимир (1935–) – Изложбени каталози
Српско сликарство – Француска – 20в – Изложбени каталози
600
а Величковић
b Владимир
f 1935–
w Изложбени каталози
606
a Српско сликарство
y Француска
z 20v
w Изложбени каталози

в) УДК
Стручна класификација по систему УДК, у случају каталога изложби једног уметника, подразумева типизирани однос броја за одговарајућу
субспецијалност којом се дати уметник у оквиру ликовне/примењене
уметности бави (нпр.: сликарство – 75.071.1, витраж – 748.5.071.1 итд.) и
броја за биографију (929), након којег се додаје презиме и иницијал имена уметника, а уз иницијал помоћни број за изложбене каталоге. Поред
комбинације ова два УДК броја, чији је задатак да представе конкретног
уметника, по правилу се додељује још један УДК број који третира област уметниковог стваралаштва (нпр. сликарство), простор (нпр. Србија)
и временско раздобље (нпр. 19 в.) у оквиру којег уметник ствара. Овај
УДК број, за разлику од броја који прати персоналну одредницу, не мора
имати и најчешће нема пандан у тематској одредници.
Пример:
Листић

745.52.071.1:929 Поповић М.(083.824)
745.52(497.11)“1971/2007“(083.824)
675
а 745.52.071.1:929 Поповић М.(083.824)
b 74
c 929
675
а 745.52(497.11)“1971/2007“(083.824)
c 745/749
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1.2. Каталог два, три и више уметника
а) Ауторска одредница
Када каталог изложбе садржи радове два или три уметника чији
је удео у публикацији доминантан, главна каталошка јединица се израђује под именом и презименом првог уметника, док се за другог/
трећег израђујe спореднa каталошкa јединицa (Пример).
Уколико је у каталогу присутно више од три уметника чији радови доминирају у односу на текст каталога, публикација се третира као
анонимно дело.
Ако текст каталога доминира у односу на уметничке радове који
се репродукују, главна каталошка јединица се израђује под именом и
презименом аутора текста.
Пример:
Листић

ANTIĆ, Igor, 1962–
Igor Antić, Stevan Kojić : ikonografija bordela = iconography of a
bordello : Mestna galerija, Ljubljana, 12. 6. – 31. 7. 2006. / [tekst, text
Svetlana Mladenov ; prevod iz srbskega jezika v slovenščino, slovene
translation Petra Pogorevc, prevod v angleščino, english translation Tamara
Soban ; fotografija, photography Igor Antić, Stevan Kojić]. – Ljubljana :
Mestna galerija, 2006 (Ljubljana : Povše). – [15] str. : ilustr. ; 21 cm
Tiraž 400. – Str. [12–15]: Biografija.
ISBN 961–6587–08–0 (broš.)
700
а Антић
b Игор
f 1962–
4 040
701
a Којић
b Стеван
f 1973–
4 040
4 600

б) Предметна одредница
За два или три уметника заступљена каталогом изложбе увек се
израђују персоналне одреднице (Пример 1), док у случају више од
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три уметника оне изостају, осим у изузетним ситуацијама, као у Примеру 27. Са друге стране, тематска одредница у случају каталога два
или три уметника може али и не мора да постоји, док је за каталоге
више од три уметника она обавезна и најчешће једина одредница која
се додељује (осим у неким специфичним ситуација, као што је случај
код Примера 2, где је тематска одредница замењена тематском пододредницом у циљу допуне персоналне одреднице).
Пример 1:
Листић

Антић, Игор (1962–) – Изложбени каталози
Којић, Стеван (1973–) – Изложбени каталози
600
a Антић
b Игор
f 1962–
w Изложбени каталози
600
a Којић
b Стеван
f 1973–
w Изложбени каталози

Пример 2:
Листић

Блануша, Милан (1943–) – Скулптуре – Изложбени каталози
Крстић, Велизар (1947–) – Скулптуре – Изложбени каталози
Оташевић, Душан (1940–) – Скулптуре – Изложбени каталози
Шобајић, Милош (1945–) – Скулптуре – Изложбени каталози
600
a Блануша
b Милан
Овде је реч о каталогу посвећеном четворици сликара, али у којем су
представљени њихови вајарски а не сликарски радови. С обзиром на то да је тема
публикације специфична, да су њом са јасном намером обухваћени управо ови
уметници и управо ова њихова дела, предметизација има смисла једино ако сваки
од тих уметника добије одговарајућу персоналну одредницу, јер се на тај начин
стиче јасан увид у крајњи циљ који је аутор каталога желео да постигне.
7
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f 1943–
x Скулптуре
w Изложбени каталози
600
a Крстић
b Велизар
f 1947–
x Скулптуре
w Изложбени каталози
600
a Оташевић
b Душан
f 1940–
x Скулптуре
w Изложбени каталози
600
a Шобајић
b Милош
f 1945–
x Скулптуре
w Изложбени каталози

в) УДК
Принцип доделе УДК бројева код каталога изложби два или три
уметника исти је као и у случају једног уметника, с тим што се за
сваког уметника додељује посебан број који прати његову персоналну одредницу. Приликом доделе ових бројева треба водити рачуна
о томе која је примарна струка/делатност сваког од ових уметника,
јер у неким случајевима уметници нису дипломирали на факултету
ликовних, односно примењених уметности, већ на неком другом факултету, или се, пак, баве сасвим другом делатношћу, а уметност им
представља хоби, лично задовољство и сл. Тако ако је уметник чија се
дела излажу и о коме је у каталогу реч познатији по својој примарној
струци/делатности, биће му додељен број који се односи на ту струку/делатност у односу на број за биографију, иза којег следи презиме, иницијал имена и помоћни број за изложбене каталоге. Примера
ради, ако је уметник познатији као лекар, а уметношћу се бави узгред
и своја дела излаже спорадично, УДК број ће бити: 61:929 Презиме
И. (083.824). С друге стране, ако аутор уметничких дела која се у каталогу репродукују по струци није уметник али је познат и препознатљив првенствено по свом уметничком стваралаштву, третираће се
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као уметник у правом смислу те речи и биће му додељен број из групе за уметност.
Поред ових бројева који представљају сваког појединачног уметника обухваћеним датом публикацијом, додељује се још један УДК
број који има за циљ да представи опус изложених радова, односно
заједничко уметничко дело или тему која изложене радове обједињује.
У случају каталога изложби који се односе на више од три уметника
ово је и једини број који се додељује, јер се за више од три уметника,
као што је већ речено, скоро никада не израђују персоналне одреднице, па самим тим ни њима одговарајући „персонални“ УДК бројеви
(изузетак представљају ситуације попут оне која је у претходном блоку – Предметна одредница дата у оквиру Примера 2; у овом случају
поступа се као и код каталога посвећених уметницима чији се број
креће до три).
Пример:
Листић

75.071.1:929 Антић И.(083.824)
730.071.1:929 Којић С.(083.824)
675
a 75.071.1:929 Антић И.(083.824)
b 75
c 929
675
a 730.071.1:929 Којић С.(083.824)
c 929
675
а 7.038.55(497.11)“20“(083.824)
c 7.038

2. Каталози изложби које имају идентификовани назив
а) Ауторска одредница
Изложбе које имају идентификовани назив у каталошком смислу
третирају се као колективно тело (манифестација) и у публикацији
им се увек приписује примарно ауторство, док се за остала ауторства
израђују споредне каталошке јединице.
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Пример:
Листић

ОКТОБАРСКА изложба (52 ; 2010 ; Крушевац)
[Простор] / 52. октобарска изложба, Уметничка галерија Крушевац,
Крушевац, 7. октобар – 7. новембар, 2010. ; [аутор концепције изложбе [и]
уредник каталога Биљана Грковић ; фотографије Петар Ћеранић]. – Крушевац :
Народни музеј, 2010 (Крушевац : Сиграф плус). – 31 стр. : илустр. ; 16 cm
Ств. насл. преузет са прелим. стр. – Тираж 300. – Стр. 5–6: Простори
Октобарске изложбе / Биљана Грковић.
ISBN 978–86–84669–54–6
710
a Октобарска изложба
d 52
f 2010
e Крушевац

б) Предметна одредница
У каталогу изложбе која има идентификовани назив обавезно се
израђује одредница под називом, редним бројем, годином и местом
одржавања те изложбе, а као пандан истоветној ауторској одредници (Пример). Уколико је неопходно, поред ове обавезне, могу се израдити и додатне одреднице. То се обично чини у ситуацијама када
постоји издвојена тема изложбе и/или када су приложене биографије
уметника чија се дела излажу, али није грешка ако се ови садржаји
изразе искључиво УДК бројевима, а предметном одредницом истакне
само корпоративно тело, односно изложба, јер она је та која је доминантна, док су поменути садржаји пратећег карактера.
Пример:
Листић

Октобарска изложба (52 ; 2010 ; Крушевац) – Изложбени каталози
601
a Октобарска изложба
d 52
f 2010
e Крушевац
w Изложбени каталози
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в) УДК
Као што се из примера који следи може видети, први УДК број
представља однос броја за ликовне уметности обухваћене конкретном
изложбом и броја за изложбе периодичног карактера. Иза ове комбинације следе помоћни бројеви којима се одређују земља и година одржавања изложбе, а напослетку помоћни број за тип публикације из
којег се закључује да је реч о изложбеном каталогу. Други УДК број
односи се на тему изложбе (у овом случају то је ликовна уметност на
тлу Србије у 21. веку), док трећи доноси информацију о томе да публикација садржи биографске податке о уметницима чији су радови
изложени (у овом случају то су ликовни уметници из Србије, рођени
у 20. веку).
Пример:
Листић

73/77:069.9(497.11)“2010“(083.824)
73/77(497.11)“20“(083.824)
73/76.071.1(497.11)“19“:929
675
a 73/77:069.9(497.11)“2010“(083.824)
b 73/76
c 069
675
a 73/77(497.11)“20“(083.824)
c 73/76(083.824)
675
a 73/76.071.1(497.11)“19“(083.824)
c 929

3. Изложбени каталози музејских збирки
а) Ауторска одредница
Уколико каталог приказује фонд или део фонда одређеног музеја,
главна каталошка јединица се израђује под именом и седиштем тог
музеја (Пример 1).
Када каталог има аутора чији је удео у публикацији значајан,
главна каталошка јединица се израђује под именом и презименом тог
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аутора, а за установу чији се фонд представља израђује се споредна
каталошка јединица (Пример 2).
У случајевима када репродукције једног уметника чине битан део
ове врсте каталога, главна каталошка јединица се израђује под именом и презименом тог уметника, док се за особу одговорну за израду
каталога, као и за установу којој збирка припада, израђују споредне
каталошке јединице (Пример 3).
Пример 1:
Листић:

МУЗЕЈ примење уметности (Београд)
Ново у колекцијама : аквизиције 2001–2010. : Музеј примење уметности,
Београд, [6. новембар 2010. – 15. јануар 2011.] / [аутори текстова Драгиња
Маскарели ... [и др.] ; превод Ангелина Милосављевић ... [и др.] ; фотографија Веселин Милуновић, Оливер Цвијовић, Хранислав Мирковић] = New
in the Collections : acquisitions 2001–2010 : Museum of Applied Art, Belgrade,
[November 6, 2010 – January 15, 2011] / [authors of the texts Draginja Maskareli
... [et al.] ; translations Angelina Milosavljević ... [et al.] ; photography Veselin
Milunović, Oliver Cvijović, Hranislav Mirković]. – Београд : Музеј примењене
уметности = Belgrade : Museum of Applied Art, 2010 (Београд : Графипроф =
Belgrade : Grafiprof). – 157 стр. : фотогр., репродукције ; 26 cm
Упоредо срп. текст и енгл. превод. – Подаци о ауторима преузети из колофона. – Текст штампан двостубачно. – Тираж 500. – Напомене и библиографске
референце уз текст.
ISBN 978–86–7415–147–1 (брош.)
710
а Музеј примењене уметности
c Београд

Пример 2:
Листић

ЖИВАНОВИЋ, Звездана, 1982–
Графика у збирци Уметничке галерије Народног музеја Крушевац : Уметничка галерија, Крушевац, 11. фебруар – 8. март 2010. / [аутор изложбе и текста
у каталогу Звездана Живановић ; фотографије Петар Ћеранић]. – Крушевац :
Народни музеј, 2010 (Крушевац : Сиграф плус). – 19 стр. : репродукције ; 24 cm
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Податак о ауторки преузет из колофона. – Тираж 300. – Напомене и библиографске референце уз текст.
ISBN 978–86–84669–48–5
700
а Живановић
b Звездана
f 1982–
4 904
4 070

Пример 3:
Листић

МИЛОСАВЉЕВИЋ, Пеђа, 1908–1987
Пеђа Милосављевић : изложба слика из Народног музеја у Београду :
поводом стогодишњице рођења : Галерија РТС, Београд, 24. децембар 2008. –
31. јануар 2009. / [аутор изложбе и каталога Љубица Миљковић ;
фотографије Владимир Поповић]. – Београд : Народни музеј : Радио телевизија
Србије, 2008 (Београд : ПГП РТС). – 23 стр. : репродукције ; 30 cm
Текст штампан двостубачно. – Слика П. Милосављевића. – Тираж 2.000. –
Предраг-Пеђа Милосављевић: стр. 23.
ISBN 978–86–81733–67–7 (брош.)
700
а Милосављевић
b Пеђа
f 1908–1987
4 040

б) Предметна одредница
Када се у каталогу представљају новонабављенa уметничка дела
из фонда одређеног музеја, предметна одредница се увек израђује под
именом и седиштем тог музеја. Овакву одредницу увек прати тематска пододредница аквизиције и пододредница за временски распон у
којем су експонати набављени (Пример 1).
Уколико се у каталогу излажу уметничка дела из фонда неког музеја, увек се води рачуна о томе да ли у оквиру музеја постоји подела
на одељења и збирке. Када таква подела постоји, одредница се изрђује
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под именом и седиштем музеја, а подтело и збирка обавезно се исказују пододредницама. Ако у публикацији назив збирке није прецизно
дефинисан, колекција се именује према врсти приказаних дела. Поред
одреднице која се односи на институцију израђује се и тематска одредница којом се исказује представљени уметнички опус (Пример 2).
Ако се из збирке музеја излажу само радови једног уметника, а постоји текст о збирци, поред персоналне одреднице за датог
уметника израђује се и одредница под именом и седиштем музеја са
пододредницом за збирку. Уколико не постоји податак о збирци, израђује се само персонална одредница (Пример 3).
Пример 1:
Листић

Музеј примењене уметности (Београд) – Аквизиције – 2001–2010 – Изложбени каталози
601
а Музеј примењене уметности
c Београд
x Аквизиције
z 2001–2010
w Изложбени каталози

Пример 2:
Листић

Народни музеј (Крушевац). Уметничка галерија – Збирка графике – Изложбени каталози
Графика – Србија – 20в – Изложбени каталози
601
а Народни музеј
c Крушевац
b Уметничка галерија
x Збирка графике
w Изложбени каталози
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Пример 3:
Листић

Милосављевић, Пеђа (1908–1987) – Слике – Изложбени каталози
600
а Милосављевић
b Пеђа
f 1908–1987
x Слике
w Изложбени каталози

в) УДК
Аквизиције се изражавају УДК бројем за музејску набавку у односу на број који ближе одређује врсту предмета и уз истицање временског распона у којем су ти предмети набављени (Пример 1).
Када уметничка дела представљена каталогом припадају неком
музеју, првим УДК бројем се увек прецизира да је реч о музејским
експонатима и приказује начин на који су они груписани у оквиру
музеја, односно његових збирки, док се другим бројем утврђује врста уметничких предмета, простор и време њиховог настанка (Пример 2).
Аналогно изложбеном каталогу једног уметника, и овде се првим
УДК бројем идентификује уметник чија се дела у каталогу репродукују, док се другим дефинише врста изложених дела, простор и време
њиховог настанка (Пример 3).
Пример 1:
Листић

069.41:745/749(497.11)“2001/2010“(083.824)
675
a 069.41(497.11)“2001/2010“(083.824)
b 069
c 745/749
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Пример 2:
Листић

069.51:76(497.11)(083.824)
76(497.11)“19“(083.824)
675
a 069.51:76(497.11)(083.824)
b 069
c 069.5
675
a 76(497.11) )“19“(083.824)
c 73/76(083.824)

Пример 3:
Листић

75.071.1:929 Милосављевић П.(083.824)
75(497.11)“19“(083.824)
675
a 75.071.1:929 Милосављевић П.(083.824)
b 75
c 929
675
a 75(497.11)“19“(083.824)
c 73/76(083.824)

4. Изложбени каталози приватних збирки
а) Ауторска одредница
Када репродукције једног уметника чине битан део ове врсте каталога, главна каталошка јединица се израђује под именом и презименом тог уметника (Пример 1).
Уколико ова врста каталога има аутора чији је удео у публикацији значајан, главна каталошка јединица се израђује под именом и
презименом тог аутора (Пример 2).
Ако аутор каталога не постоји, или је наведен само уредник, публикација се третира као анонимно дело (Пример 3).
У сва три случаја, за власника збирке чије је име наведено у примарном или секундарном извору података израђује се споредна католошка јединица.
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Пример 1:
Листић

ЈОВАНОВИЋ, Анастас, 1817–1899
Литографије Анастаса Јовановића из збирке Срђана Стојанчева : Галерија
Музеја рудничко-таковског краја, Горњи Милановац, 2–30. децембар 2008. /
[аутори текста Милена Врбашки, Борисав Челиковић]. – Горњи Милановац :
Библиотека „Браћа Настасијевић“ : Културни центар : Музеј
рудничко-таковског краја, 2008 (Горњи Милановац : Codex Print). – 48
стр. : илустр. ; 16 x 16 cm
Слика А. Јовановића. – Тираж 500. – Срђан В. Стојанчев: стр. 48. –
Напомене и библиографске референце уз текст.
ISBN 978–86–82877–28–8 (МРТК)
700
а Јовановић
b Анастас
f 1817–1899
4 040

Пример 2:
Листић

ВУЧИНИЋ, Здравко, 1943–
Вујичић колекција : уметност у Србији 1950–70. : Продајна галерија
„Београд“, септембар–октобар 2010. / Здравко Вучинић ; [фотографије,
photographs Александар Милосављевић, Немања Мараш]. – Београд :
Продајна галерија „Београд“, 2010 (Београд : Грид студио). – 28 стр. :
репродукције ; 22 x 22 cm
Тираж 200.
ISBN 978–86–6141–005–5
700
а Вучинић
b Здравко
f 1943–
4 070
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Пример 3:
Листић

ZBIRKA Savremeno figurativno slikarstvo = Collection
Contemporary Figurative Painting / [glavni urednik, editor in chief
Zvonimir Biro ; fotografija, photography Đorđe Čubrilo, Dušan Milijić ;
prevod, translation Sandra Gagić, Olivera Valešinski]. – Zemun :
Birograf, 2008 (Zemun : Birograf). – 262 str. : ilustr. ; 32 x 32 cm
Uporedo srp. tekst i engl. prevod. – Tekst štampan dvostubačno. – Tiraž
1.000. – Str. 8: Reč kolekcionara / Zvonimir Biro. – Str. 12: Predgovor /
Stanislav Živković. – Str. 16: Predgovor / Zoran Nastić. – Str. 20–36:
Savremeno figurativno slikarstvo / Dejan Đorić. – Str. [268]: Pogovor /
Vesna Maricki Ostojić. – Biografije umetnika uz tekst. – Biografije autora
tekstova: str. [270–271]. – Bibliografija: str. [272].
ISBN 978–86–907323–0–2 (karton sa omotom)

б) Предметна одредница
Ако се из приватне колекције излажу само радови једног уметника (без обзира на то да ли колекцију чине дела већег броја уметника
па се из ње издваја опус само једног, или су дела једног уметника
искључиви садржај колекције), а постоји текст о колекционару, поред
персоналне одреднице за датог уметника израђује се и одредница за
колекционара (Пример 1). Када податак о колекционару не постоји,
израђује се само персонална одредница за уметника.
Уколико је породица власник збирке уметничких дела и о њој
постоји одговарајући текст, одредница се израђује под породичним
именом, а тематска пододредница под називом збирке (Пример 2).
Пример 1:
Листић

Јовановић, Анастас (1817–1899) – Литографије – Изложбени каталози
Стојанчев, Срђан В. (20в) – Збирка литографија Анастаса Јовановића –
Изложбени каталози
600
a Јовановић
b Анастас
f 1817–1899
x Литографије
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w Изложбени каталози
600
а Стојанчев
b Срђан В.
f 20в
x Збирка литографија Анастаса Јовановића
w Изложбени каталози

Пример 2:
Листић

Биро (породица) – Збирка савременог фигуративног сликарства – Изложбени
каталози
602
а Биро (породица)
x Збирка савременог фигуративног сликарства
w Изложбени каталози

в) УДК
Када се каталог изложбе односи на дела једног уметника која су
приватно власништво, а постоји податак о власнику, први УДК број се
додељује за аутора тих дела, други за власника, док се трећим представљају сама дела (Пример 1).
Ако је у каталогу реч о делима већег броја уметника, као и о приватној колекцији у оквиру које се та дела чувају, први УДК број се додељује
за власника колекције, а други за уметничка дела (Пример 2).
Пример 1:
Листић

76.071.1:929 Јовановић А.(083.824)
76.074:929 Стојанчев С.(083.824)
763(497.11)“18“(083.824)
675
a 76.071.1:929 Јовановић А.(083.824)
b 76
c 929
675
a 76.074:929 Стојанчев С.(083.824)

Стандардизација и квалитет библиотечких услуга

349

c 929
675
a 763(497.11)“18“(083.824)
c 73/76(083.824)

Пример 2:
Листић

75.074:929.52БИРО(083.824)
75(497.11)“19/20“(083.824)
675
a 75.074:929.52БИРО(083.824)
b 75
c 929.5
675
a 75(497.11)“19/20“(083.824)
c 73/76(083.824)

5. Изложбени каталози пројеката
а) Ауторска одредница
Уколико постоји аутор публикације, главна каталошка јединица
се израђује под његовим именом и презименом (Пример 1).
Ако је у подацима о одговорности наведен само уредник каталога, публикација се третира као анонимно дело (Пример 2).
Пример 1:
Листић

ПЕЈОВИЋ, Катарина
Beleženje grada – beleženje vremena : [dokumenti i istraživanje
kolektivne i individualne memorije urbanih prostor-vremena (2006–2009)].
Epizoda Beograd : Radionica i forum „Senčenje grada“, Kulturni centar Rex,
Beograd, 14–16. novembar 2008. / [autori Katarina Pejović i Boris Bakal –
Bacači sjenki] ; [prevod na engleski Katarina Pejović]. – Beograd : Fond
B92, 2010 (Beograd : Zajkon print). – 74 str. : ilustr. ; 17 cm
„Ovaj program je deo najnovije faze višegodišnjeg kreativno-istraživačkog
projekta Beleženje grada/Beleženje vremena, koja će biti zaključena
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međunarodnim simpozijumom Senčenje grada : hipertekstualizacija urbanog
prostora (Zagreb, maj 2009.).“ --> str. 5. – Deo teksta uporedo na srp. i
engl. jeziku. – Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. – Tekst štampan
dvostubačno. – Tiraž 130. – Biografije učesnika radionice: str. 12–23.
ISBN 978–86–910133–3–2
700
а Пејовић
b Катарина
4 070
4 730

Пример 2:
Листић

LOBI kulture = The Culture Lobby : arhiva kulturne memorije : an
archive of cultural memory / [urednici, editors Ana Adamović, Milica
Pekić]. – Beograd : KIOSK, 2010 (Beograd : Publikum). – [384] str. :
ilustr. ; 23 cm
Prema Uvodu, publikacija je proizvod trogodišnjeg saradničkog fotografskog
projekta „Lobi kulture“, koji je pokrenut kao inicijativa za kreiranje
participativnog arhiva zemalja zapadnog Balkana, pri čemu je arhiv sačinjen
od audio-vizuelnog materijala nastalog u procesu dokumentovanja odgovora
građana na pitanje: Šta mislite da će se promeniti ili nestati u Vašem
svakodnevnom životu kada Vaša zemlja uđe u Evropsku uniju?. – Deo teksta
uporedo na više jezika. – Tiraž 500. – Str. [4–5]: Uvod / Cindy Blažević,
Milica Pekić, Pascal Paquette. – Umetnici: str. [371–373]. – Napomene i
bibliografske reference uz tekst.
ISBN 978–86–84977–05–4

б) Предметна одредница
Када је реч пројекат неотуђива од контекста, oдредницу чини
пун назив тог пројекта (Пример 1). Уколико је реч пројекат од секундарног значаја, одредница је као у Примеру 2.
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Пример 1:
Листић

Пројекат Бележење града – бележење времена – Изложбени каталози
Урбана култура – Интердисциплинарни приступ – Србија – 21в – Изложбени
каталози
605
а Пројекат Бележење града – бележење времена
w Изложбени каталози
606
а Урбана култура
x Интердисциплинарни приступ
y Србија
z 21в
w Изложбени каталози

Пример 2:
Листић

Лоби културе. Пројекат – Изложбени каталози
605
а Лоби културе
l Пројекат
w Изложбени каталози

в) УДК
Први УДК број који се додељује код каталога уметничких пројеката дефинише тему пројекта, други се најчешће односи на место
и време одржавања изложбе која пројекат прати, а трећи се додељује
уколико постоје подаци о учесницима пројекта.
Пример 1:
Листић

7:069.9(497.11)“2008“(083.824)
7.038.54(497.11)“20“(083.824)
7.07(497.11)“19“:929
316.7(497.11)“20“(083.824)
675
a 7:069.9(497.11)“2008“(083.824)
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b7
c 069
675
a 7.038.54(497.11)“20“(083.824)
c 7.038
675
a 7.07(497.11)“19“:929
c 929
675
a 316.7(497.11)“20“(083.824)
c 316.7

Пример 2:
Листић

7.038.53:77(497)“20“(083.824)
7.071.1(497):929(083.824)
675
a 7.038.53:77(497)“20“(083.824)
b7
c 7.038.53
675
a 7.071.1(497):929(083.824)
c 929
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Abstract
In their structure, the exhibition catalogues of fine and applied arts are
specific type of monographic publications, often atypical authorship
and contents. Considering this, a unique processing of such publications makes an array of catalogue and classification dilemmas. Following library standards completely, an adequate description of each
publication is only possible by applying a corresponding typology.
Considering that bibliographical processing is clearly defined by international standards, as well as by local regulations on which this
processing is based, the appliance mode defines criteria for making
typology. The same principle is also valid for Universal Decimal Classification – UDC which rules are issued by IFLA – International Federation of Library Associations.
The subject classification regulations are made as a result of compatibility of National Library of Serbia’s experience and long-standing
practice and principles based on the Library of Congres’s subject catalogue (Library of Congress Subject Headings), and this was taken as a
base of subject catalogue typology. A clearly defined and standardized
rule is formed by using present foreign standards and local regulations
in accordance with the corresponding typology. Applying this rule
consistently during the whole process of collective cataloguing there is
a formulation of standardized definitions which are of key importance
for processing authority files.
Key words: Exhibition catalogues of fine and applied arts, library
standards and rules for descryption of monographic publications, bibliographic description, subject classification, Universal Decimal Classification – UDC, authority files.
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Управљање квалитетом уз примену
сегмента COBISS2\Позајмица
у Универзитетској библиотеци
„Светозар Марковић“

Сажетак
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ је од 2003.
године у систему COBISS2\Позајмица. Чланови Библиотеке имају
право коришћења публикација из фонда Библиотеке и могућност
претраживања база података којима Библиотека располаже или су
јој доступне преко Интернета.
Кључне речи: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“; провера квалитета; високо образовање; стандарди

Увод
„Стратегију обезбеђења квалитета“1 Универзитет у Београду је
усвојио 2007. године. Документ који ће се периодично преиспитивати, мењати, допуњавати и служити као основа за израду акционих
планова у области обезбеђења квалитета, а само праћење, унапређење
„Strategija obezbeđenja kvaliteta“. Glasnik Univerziteta u Beogradu, бр.135
(2007): 231–235.
1
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и развој квалитета ближе су уређени „Правилником о обезбеђењу
квалитета“. 2
Универзитет је истакао своје опредељење за унапређење квалитета високог образовања у оквиру мисије и визије даљег развоја, са
јасно дефинисаним циљем унапређења високог школства у целини.
Увођење концепта квалитета, и посебно укупног управљања
квалитетом у библиотеке, тема је која је све присутнија у светском
библиотекарству. Показало се да су стандарди из серије ISО 90003
применљиви и у библиотекама као институцијама које пружају услуге корисницима. Квалитет у библиотекама значи да библиотечка
услуга одговара потребама корисника. Управљање квалитетом у овом
случају значи да квалитет услуге треба планирати, контролисати и
стално прилагођавати потребама корисника, како би се успешно управљало квалитетом. Партиципативни менаџмент4 је заснован на
чињеници да конкретан посао најбоље познаје онај ко га обавља.
Корисници и коришћење библиотеке подразумевају и активне
кориснике, преузимање електронских докумената, електронске услуге и испоруку електронских докумената, захтеве за информацијама,
интернет сесије, ОPAC, преузимање записа, одбијене сесије, претраживање, трајање сесије, виртуелне посете, веб страницу.5
Примена софтверског програма COBISS2\Позајмица
COBISS6 представља софтвер који омогућава електронски облик
целокупног процеса пословања у библиотекама. Овај програм омогућава аутоматизацију пословања – постојање јединственог електронског каталога, набавку, електронску обраду и позајмицу (циркулацију)
„Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta“. Glasnik Univerziteta u Beogradu, бр.135
(2007): 237–241.
3
JUS ISO 9000: 2001: Sistemi menadžmenta kvalitetom. Osnove i rečnik. I izdanje. http://www.unilib.bg.ac.yu/zajednica01/standardi.php (преузето 28.06.2010).
4
Gordana Stokić Simončić i Željko Vučković. Upravljanje bibliotekama u doba
znanja. (Istočno Sarajevo: Matična biblioteka, 2007), 143.
5
Stela Filipi Matutinović i Vera Petrović. „Kontrola kvaliteta u visokoškolskim
bibliotekama uže Srbije“. U: Uspostava kvalitete u specijalnim i visokoškolskim knjižnicama – Knjižnice u bolonjskom okruženju. (Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo,
2009), 143–149
6
COBISS.NET http://www.cobiss.net/default-SR.asp (преузето 28.06.2010).
2
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књижног фонда. Почетком јануара 2003. године у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ je почео да се примењује и
део софтвера COBISS2\Позајмица. Корисницима је омогућено, уз
савремену техничку подршку, електронско задуживање и раздуживање
публикација, електронска наплата услуга (уписа, пенала), евиденције
потраживања, израда чланских карата са шипкастим кодом,
електронско претраживaње грађе, а успостављено је и електронско
евидентирање података о свим члановима Библиотеке.
Програмски сегмент COBISS2 омогућава: уписивање и одржавање података о члановима библиотеке (са уносом бројева уписа или
са употребом шипкастог кода); позајмицу и враћање свих врста грађе,
продужавање рока враћања, резервације, наручивање и евидентирање
изгубљених примерака грађе (са уносом инвентарних бројева, односно бројева за позајмицу или са употребом шипкастог кода); претрагу
локалних каталога с библиографским подацима и детаљним подацима
о фонду; увид у стање грађе (да ли је грађа слободна или позајмљена,
подаци о члану који је грађу позајмио, рок враћања, и тако даље); израду опомена; систем финансијског пословања, с могућношћу ручног
или аутоматског евидентирања потраживања (поравнање потраживања може да буде делимично или у целини, готовинско или неготовиско), испис различитих потврда за чланове, и тако даље; аутоматизацију функција библиобуса, књигомата и телефонског одзивника.
Програмски сегмент COBISS3/позајмица омогућава основне фукције позајмице: упис, претраживање, промену података или
броја чланске карте; позајмицу грађе ван библиотеке, враћање грађе,
продужење рока позајмице и промена датума истека; претраживање
грађе, увид у стање грађе и упис напомене о грађи; постављање параметара позајмице (временски параметри, календар, начин позајмице
и други параметри); исписе и статистику за позајмицу; потпуну везу
са сегментом COBISS2/фонд; електронско обавештавање чланова о
скорашњем истеку рока позајмице; подршку сталним резервацијама
серијских публикација.
Применом овог софтера, рад са корисницима је добио на квалитету, ефикасности и контроли. Радно место руковаоца уписа и позајмице је евoлуирало, оно садржи много више елемената, а кључни су руковање фондом, новцем и пружање информационих услуга
корисницима. Од некада једноставног манипулативног референта,
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он је постао библиотечки информатор, јер даје велики број неопходних информација корисницима библиотечких услуга. Он је један од
првих у низу стучних радника са којим се корисник сусреће, а најчешће и заршава посету библиотеци. Данас руковалац уписа и позајмице пружа обавештења почев од, на први поглед, небитних информација, попут питања о распореду просторија у оквиру библиотеке,
па до проналажења потребне публикације у електронском каталогу.
Таксативно набројано, то су следећи послови: учлањивање, израда
корисничких легитимација, штампање налепница, формирање електронске евиденције корисника и унос личних података, активирање
додатних опција у налогу корисника, наплата за прекорачење рока за
држање књига, вођење евиденције о прекорачењу рокова за држање
књига и испис опомена корисницима, издавање признаница и разних
врста уверења, пријем захтева (реверса) за позајмицу књига и часописа и контрола њихове исправности, брига о личним документима
корисника, издавање књига, њихово задуживање и раздуживање кроз
компјутерски програм, пружање информација корисницима, стручна
помоћ у претраживању фонда Универзитетске библиотеке, информисање корисника о правима и обавезама члана Библиотеке, о томе шта
је сигнатура, које су све могућности претраживања електронског каталога и друго.
Контрола квалитета у раду са корисницима подразумева перманентно образовање: положен стручни испит; знање рада на рачунару
– поседовање серификата ECDL (European Computer Driving License)
као водећег светског сертификационог програма компјутерских вештина; стручну обученост у програму у ком се врше радне активности;
знање једног страног језика.
Кључна је повезаност сегмента позајмице и COBISS/OPAC
претраге фонда библиотеке у оквиру платформе COBISS (потпуна
веза са сегментом COBISS2/фонд и позајмице), јер корисник услуга
приликом претраге електронског каталога одмах види да ли је публикација коју тражи слободна, или када ће очекивано бити доступна. Самим тим, позајмица има огроман значај за службе каталога, јер
евиденцијом позајмљених публикација, њиховим задуживањем и раздуживањем, пружа тачну слику доступне библиотечке грађе. Овим
путем долази до спајања каталошких функција и функција уписа и
позајмице библиотеке.
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Верзија COBISS2/Позајмица има предвиђену могућност резервације публикације. Велико је интересовање корисника за ову софтверску могућност, која може бити искоришћена на више начина. Преко
интернета, електронском поштом или преко опције „Моја библиотека“, телефоном, или, евентуално, лично, уколико се публикација коју
је корисник тражио већ налази код другог корисника, па би, одмах по
њеном враћању, била доступна за следећег корисника који је извршио
резервацију.
Могућност резервације преко интернета, то јесте веб сајта установе, јесте опција „Моја библиотека“, која се активира приликом уписа корисника или на његов накнадни захтев. Кориснику је омогућено
да преко интернет мреже приступи свом налогу и у сваком тренутку
провери када му истиче чланарина, које публикације је позајмио, када
истиче рок за њихово враћање и тако даље. Корисници се за могућност коришћења ове услуге информишу усмено приликом доласка у
Библиотеку, телефоном, електронском поштом, или информисањем
корисник-корисник.
Резервација публикације би донела обострану корист, како кориснику, тако и библиотеци, корисник би могао да преузме публикацију
без чекања и, самим тим, штедео би сопствено време, а ефикасност
службе за упис и позајмицу би се повећала.
Потпуна реализација коришћења овог дела софтвера ће бити могућа тек после реорганизације рада у Библиотеци.
Закључак
Нови систем студирања по Болоњској декларацији донео је значајне промене које се најпре тичу броја корисника, студената и универзитетског особља у универзитетским и факултетским библиотекама, а нарочито на примеру Универзитетске библиотеке „Светозар
Марковић“.
Библиотека од 2003. године води базу података о корисницима.
База података располаже са подацима о преко 30.000 корисника. Студенти су најбројнији, њих је 23.275, а преко 700 корисника је наставно особље Универзитета.
Много чешћа израда семинарских радова, активније учешће студената у настави због новог система вредновања на факултетима,
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учинили су да библиотеке имају много већу фреквенцију пружених
услуга. Нови тип корисника захтева примену нових технологија, а од
стручних радника се очекује да њима овладају, чиме и контрола квалитета налази своју примену у пракси.
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ се показала
као лидер у примени нових информационих технологија.
Литература:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

COBISS.NET http://www.cobiss.net/default-SR.asp (преузето 28.06.2010)
Filipi Matutinović, Stela i Vera Petrović. „Kontrola kvaliteta u visokoškolskim
bibliotekama uže Srbije“ U: Uspostava kvalitete u specijalnim i
visokoškolskim knjižnicama – knjižnice u bolonjskom okruženju. Zagreb:
Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009.
JUS ISO 9000: 2001: Sistemi menadžmenta kvalitetom. Osnove i rečnik.
Prvo izdanje. http://www.unilib.bg.ac.yu/zajednica01/standardi.php (преузето 28.06.2010)
Петровић, Вера: „Читаонице у Универзитетској библиотеци „Светозар
Марковић“ у Београду“. Рад представљен на Библионету, 1–2. јун 2009,
Сомбор. https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fzajednica.
nb.rs%2Ffiles%2Fizdanja%2FPrezPosteri2.pdf (преузето 28.06.2010)
„Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta“. Glasnik Univerziteta u Beogradu,
бр.135(2007): 237–241
Stokić Simončić, Gordana i Željko Vučković. Upravljanje bibliotekama u
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бр.135(2007), str. 231–235
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QUALITY MANAGEMENT WITH APPLICATION OF SEGMENT
COBISS2\LOANS IN THE UNIVERSITY LIBRARY
„SVETOZAR MARKOVIĆ“
Abstract
University library „Svetozar Marković“ is in the COBISS2\Loan system since 2003. Library users can use publications from the Library
collections and search all databases which the Library possesses or to
which it has access through the Internet.
Key words: University library „Svetozar Markovic“; quality control;
higher education; standards.
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Стандарди и квалитет услуга у
високошколским библиотекама Србије
кроз пример библиотека Филозофског
факултета Универзитета у Београду

Сажетак
На примеру једанаест библиотека Филозофског факултета
Универзитета у Београду, код којих се могу препознати различити
обрасци функционисања, анализирана је примена међународних
стандарда и квалитет услуга у високошколским библиотекама
Србије. У исто време представљен је и могући пут даљег развоја
библиотека Филозофског факултета у циљу побољшања квалитета услуга и задовољења потреба првенствено студената и наставника, али и шире корисничке популације.
Рад је настао на основу анализе препоручених и прихваћених
стандарда за високошколске библиотеке, поређења правилника о
раду факултетских библиотека и анализе примене важећих норматива и правила у пракси. Највећи део коришћеног материјала доступан је на сајтовима одговарајућих факултета, Универзитетске
библиотеке „Светозар Марковић“, Заједнице библиотека универзитета у Србији и Библиотекарског друштва Србије. Разговори са
колегиницама и колегама са и ван Универзитета у Београду били су
драгоцени извор информација које чине саставни део овог рада.
Кључне речи: стандарди, квалитет услуга, високошколске
библиотеке, Филозофски факултет Универзитета у Београду

Неоспорно је да је за даљи развој библиотекарства у Србији од
пресудног значаја приближавање међународним нормативима и стандардима квалитета. Позитивне последице досадашњег примењивања
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међународних библиотечких стандарда уочљиве су и у развоју наше
културе и науке.
Међутим, имајући у виду стање и положај библиотекара у библиотекама високошколских установа, и поред усвојених многобројних
правних аката, намећу се питања:
• колико су стандарди у оквиру тих регулатива прихваћени под
спољним притиском, односно, у којој мери је стварно препозната потреба за њима?
• да ли је међународно прихваћене стандарде лакше применити
у великим, или, у малим високошколским библиотекама, у традиционалним, или, у библиотекама на новооснованим факултетима и универзитетима?
• да ли је данас у побољшању квалитета услуга пресуднији људски фактор или материјалне околности?
• колико су сами библиотекари одговорни за садашње стање у високошколским библиотекама, односно, колико су заинтересовани
за стручни дијалог, мотивисани за усавршавање и колики је њихов утицај на вођење кадровске политике у библиотеци?
Трагање за одговорима на свако од ових питања нужно задире у
остала три, чинећи наизглед неразмрсиво клупко узрочно-последичних веза. Међусобна повезаност и условљеност се не може порећи,
али да ли је клупко баш толико замршено?
Потребно је на почетку да се кратко осврнемо на положај библиотекара у високошколским установама: однос према њима се разликује
од факултета до факултета (од одељења, или катедре, до одељења) у
зависности од личних особина и међуљудских односа, али, генерално
посматрајући, на универзитетима се није одмакло далеко од сврставња
библиотекара у категорију административног или помоћног особља,
како је то констатовала др Александра Вранеш, професор на Катедри
за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду.
Истом приликом, то јесте на Округлом столу „Функције универзитетских и факултетских библиотека у процесу транзиције универзитета“,
одржаном у Новом Саду 2002. године, А. Вранеш је истакла неопходност увођења система квалитета у библиотекарсто, на универзитете, а
самим тим и у високошколске библиотеке: „Увођење система квалитета, као и управљања њиме у високошколским библиотекама на унверзитету поспешило би квалитетом постојеће процедуре, обавезивало и
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кориговало њихово извршавање, олакшало успостављање библиотечко-информационог система Србије и укључивање у светске токове.“1
Неки од закључака поменутог Округлог стола били су и: „...x)
трансформација универзитета довешће до значајнијег учешћа факултетских библиотека у образовној и научноистраживачкој делатности, као и до нове улоге библиотечких радника у процесу управљања
знањем али и у процесу стварања знања; xx) у одговарајућим законским и подзаконским актима потребно је дефинисати статус, улогу
и значај библиотека и библиотечких радника, нарочито део који се
односи на библиотечко-информациону делатност (учешће треба да
имају и библиотечки радници); xxx) увести систем квалитета на универзитете и библиотеке као њихове организационе јединице.“2
У протеклих осам година доста је учињено у правцу утемељена
ових закључака у високошколско библиотекарство: на универзитете
је ушао систем квалитета, одговарајућим актима је дефинисан статус,
улога и значај библиотека, али трансформација универзитета, бар кад
је реч о факултетима друштвено-хуманистичких наука, није довела
до значајнијег учешћа факултетских библиотека у образовној и научноистраживачкој делатности.3 Стварањем Виртуелне библиотеке Србије и оснивањем Конзорцијума за координирану набавку (КоБСОН)
часописа и електронских сервиса, високошколске библиотеке су почеле да хватају корак са светом, а запосленима у њима пружена је
велика могућност да своју професију представе у одговарајућем светлу. Ова изузетно значајна подршка раду високошколских библиотекара дошла је из струке, јер су носиоци поменутих пројеката биле три
највеће библиотеке Србије: Народна библиотека Србије, Библиотека
Матице српске и Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“.
Удруженим напорима ове институције су подстакле заинтересованост
Силвија Бркић, „Округли сто: Функције универзитетских и факултетских би
блиотека у процесу транзиције универзитета“. Инфотека год. 3, бр. 1/2 (2002): 108.
2
Исто: 109.
3
Када је у питању Универзитет у Београду – Филозофски факултет, то учешће
је и директно оспорено: предлог библиотекара да се један од почетних чланова правилника о раду високошколских библиотека, којим се дефинише да високошколске
библиотеке обављањем својих послова и задатака учествују у наставном, научноистраживачком и стручном раду матичне установе, унесе у Правилник о раду
библиотека Филозофског факултета, одбила је Комисија за библиотеке и Управа
факултета.
1
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високошколских библитекара за стручна питања и створиле услове за
њихово активније учешће у решавању истих.
Током разматрања стандарда и квалитета услуга у библиотекама Филозофског факултета Универзитета у Београду, треба имати у
виду неколико основних чињеница: према подацима из 2006. године, поред Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, у оквиру Београдског универзитета на 31 факултету постоје 63 факултетске
библиотеке, са 161 запосленом особом, од којих је 91 библиотекар.4
Једини факултети на Универзитету који немају централну библиотеку, већ библиотеке одељења, катедара, то јесте семинара, су Филозофски и Филолошки факултет. На њима заједно има 28 библиотека и
50 библиотекара.5 Дакле, више од половине библиотекара запослених
у факултетским библиотекама Београдског универзитета ради на ова
два факултета. Међутим, овако велики број библиотекара не гарантује и одређен квалитет услуге, већ пре сведочи о необједињености
заједничких послова, то јесте о изостанку организације у којој би се
надгледало спровођење стандарда у пракси и успешно пратили постојећи и нови трендови у библиотекарству.
Табела 1. Филозофски факултет, октобар 2010.

библио- библио- биб. са
биб. са приближан потенцијал. записи у е- позајмица
теке
текари стручним COBISS фонд мон. и корисници е-каталогу (бр. евид.
испитом лиценцом сер. пуб.
корисника)
1. ИС
3
2
2
58.000
12.023
450
2. СТВ
1
1
1
19.500
129
3. ВИЗ
4.733
4. ЕА
2
2
2
30.000
10.881
5. ИУ
2
2
2
20.000
4.024
6. АРХ
2
2
2
25.800
4.688
7. СОЦ
2
2
2
29.000
5.312
8. ФИЛ
2
2
1
29.050
2.817
9. ПЕА
3
3
3
80.000
13.444
10. ПСИ
2
1
1
23.000
2.301
11. КФ
2
2
1
34.500
473
Укупно
21
19
17
354.033
3.519
56.092
450
ФФБГ
уписаних
студената
Милена Матић и Стела Филипи-Матутиновић, „Ка прелиминарним образовним активностима за побољшање квалитета библиотечких радних процеса“. Инфотека год. 7, бр. 1–2, (2006): 4.
5
Филолошки факултет има 17 библиотека и 29 библиотекара. Захваљујем госпођи Бојани Поповић, вишем библиотекару, Катедра за англистику, на информацијама у вези са библиотекама Филолошког факултета.
4
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Филозофски факултет има 11 библиотека, 21 библиотекара и
књижни фонд преко 350.000 монографских и серијских публикација.
Свако од 9 факултетских одељења има по једну библиотеку, осим
Одељења за историју, које у свом саставу има 3 библиотеке: библиотеку Одељења и две семинарске библиотеке, Византолошког семинара и
Семинара за историју Старог века.6 Библиотеке одељења отворене су
радним данима 12 сати дневно. Библиотекари углавном раде све врсте
послова, а највећи део времена одлази на позајмицу. Начин вођења и
подела послова наслеђивани су од старијих библиотекара, на пример,
начин вођена књига инвентара, смештај по УДК или по текућем броју,
раздвајање по формату и тако даље. Углавном није вођена никаква статистика; тај недостатак се протеже до данас. И даље не постоји никаква координација послова међу библиотекама. У таквим условима
број од 56.000 записа у електронском каталогу Филозофског факултета може се сматрати великим успехом. Заправо, први кораци ка обједињавању библиотечко-информационе делатности начињени су приступањем Виртуелној библиотеци Србије 2003. године и формирањем
јединственог факултетског електронског каталога.
Према Статуту Филозофског факултета библиотеком руководи
управник одељења (чл. 186). Међутим, ни у једном факултетском акту
се не наводе надлежности управника одељења у вези са библиотеком.
На факултету постоји Комисија за библиотеке. Њене надлежности су
конкретизоване у Правилнику о раду библиотека Филозофског факултета. Свако одељење има свог представника у овој Комисији: поред 9 наставника, чланови Комисије су један представник Кабинета
за језике и један представник студената. Године 2009. у састав Комисије коначно су и формално ушла три библиотекара, чијим представницима је неколико претходних година било дозвољено присуство на
састанцима Комисије. Ова четрнаесточлана комисија, далеко највећа
међу сличним комисијама на Београдском универзитету,7 првенствено
Поједини институти Филозофског факултета имају библиотеке са више
хиљада публикација чији је статус недефинисан.
7
На пример, Комисија за библиотеке на Филолошком факултету састоји се од
пет чланова, које именује декан, а један од чланова мора бити библиотекар. И на другим факултетима Београдског универзитета овакве комисије броје од 3 до 5 чланова.
Комисија Филозофског факултета јединствена је на Универзитету и по томе што једина у свом саставу има представника студената, те што је потреба за студентским
представником у Комисији препозната пре потребе присуства библиотекара у њој.
6
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обавља годишњу расподелу новчаних средстава за набавку књига по
библиотекама.
Условљени добијањем акредитације, универзитети и факултети
Србије су били принуђени да припреме многа документа и усвоје низ
правних аката, међу њима и Правилник о стандардима и поступцима
за обезбеђивање квалитета и самовредновање. Прегледањем факултетских сајтова уочљиво је да скоро сви имају видно истакнуте правне акте, међу њима и Правилник о стандардима са сличним називом.
Занимљиво је поредити стандарде за библиотеке између појединих
факултета, али то би могла бити тема посебног рада. За потребе овог
рада поређени су стандарди за библиотеке, унети у Правилник Филозофског факултета, са препорученим стандардима за високошколске
библиотеке, које су саставили сами библиотекари примењујући међународне стандарде у тој области, а која су усвојила њихова удружења
у Србији, али не и одговарајући државни органи. Анализирана је, такође, примена факултетских библиотечких стандарда у пракси.
Филозофски факултет је Правилник о стандардима добио у новембру 2007: Стандард 7 Правилника наводи стандарде за утврђивање квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса.8 Иако библиотекари у току израде стандарда, а ни после,
нису консултовани, уз по неку допуну, сви наведени ставови везани за
библиотеку су коректни: „у коришћењу библиотеке студенту стручну
помоћ пружа библиотекар“ – библиотекар пружа стручну помоћ сваком кориснику који помоћ затражи, нису искључиво студенти наши
корисници; претрага библиотечког фонда јесте омогућена помоћу
различитих каталога, али поједини делови фонда су претраживи само
у једној врсти каталога, на пример, књиге које су ушле у фонд после
2003. године углавном су претраживе само у електронском каталогу; свакако да је „библиотекар ... обавезан да редовно проверава да
ли је литература предвиђена програмом предмета доступна студентима у библиотекама Факултета или у Универзитетској библиотеци“,
уколико му се ажурирани спискови литературе редовно достављају.
Неки од стандарда се примењују само у појединим библиотекама,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, „Правилник о стандардима
и поступцима за обезбеђивање квалитета и самовредновање“ (2007), Универзитет у Београду, Филозофски факултет, http://www.f.bg.ac rs/pravna_akta (преузето
15.10.2010).
8
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као што је обука студената прве године о начину коришћења библиотечког фонда. Међутим, када је у питању опремљеност библиотеке „потребним бројем библиотечких јединица, као и опремом за рад
библиотеке“, тешко да би се нашао и један библиотекар на факултету,
који би овакав исказ могао да потврди. У пракси се доводи у питање и
систематично праћење, оцењивање и унапређење структуре и обима
библиотечког фонда, осим уколико се ове радње не врше без знања
библиотекара. Како се у библиотекама не саставља било какав билтен нових књига, систематично праћење структуре и обима фонда
се своди на годишњи захтев рачуноводства да се достави бројчано
стање фонда. Већина библиотека даје збирни број монографских и
серијских публикација, јер се због ранијег, у неким библиотекама недоследног начина вођења инвентарних књига, прецизан број једних
и других публикација не може утврдити. Заправо, поуздани подаци о
обиму факултетског библиотечког фонда могу се добити тек када се
целокупан фонд електронски обради.
Прегледајући даље Стандард 7 долазимо до два става која немају
потпору у стварности:
1. „Библиотекари редовно, најмање једном годишње подносе извештај о стању библиотечког фонда Комисији за библиотеке.“
Многи библиотекари Филозофског факултета никада у свом
радном веку нису написали ни један извештај, нити је то од
њих захтевано. Они који су ипак писали дописе, писали су их
на сопствену иницијативу, углавном покушавајући да скрену
пажњу Управе факултета на проблеме са којима су се суочавали: недовољна средства за куповину књига и часописа, неадекватан смештај појединих делова фонда, недостатак опреме за
библиотеке, неодговарајући статус библиотекара.
2. „Комисија за библиотеке редовно, а најмање једном годишње
подноси извештај о стању библиотечког фонда Наставно-научном већу.“ Уколико су такви годишњи извештаји састављани,
намеће се питање зашто библиотекари нису (били) упознати са
њима?
У недостатку библиотечке статистике и редовног извештавања,
није јасно на који начин се „компетентност и мотивисаност особља за
подршку у библиотеци континуирано прати, оцењује и унапређује“,
што, такође, стоји у Стандарду 7. Радна група Комисије за евалуацију
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Филозофског факултета у Београду је у оквиру „Пројекта вредновања
наставе на Филозофском факултету“ у јулу 2003. године анкетирала
15 библиотекара и на основу њихових одговора саставила Извештај о
евалуацији услова рада библиотекарске службе на Филозофском факултету. Библиотекари су физичке услове рада окарактерисали као
веома проблематичне, стање књижног фонда генерално лоше, мотивисаност за рад несразмено висока у односу на статус библиотекара,
а констатована је и незаинтересованост Управе за рад библиотека. Комисија је закључила „да је укупно стање у ком се налазе библиотеке
веома незадовољавајуће, што је основни катализатор незадовољства
библиотекара“.9 Шест година касније у извештају о раду библиотека који је, након стручне посете, састављен у Матичној служби Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, констатован је такође,
недовољан простор за смештај фонда, незадовољавајуће одржавање,
неопходност квалитетније и бројније техничке подршке, недовољно
финасирање набавке нових књига.10 Осим што су приступањем Виртуелној библиотеци Србије и радом у програмском систему COBISS
обавезе библиотекара постале веће, ништа друго се у факултетским
библиотекама у распону од шест година није променило. Изостанком
реорганизације библиотека и необједињавањем заједничких послова,
библиотекари су остали разапети између манипулативних и стручних
послова.
Стога не изненађује чињеница да су у библиотекама Филозофског факултета потпуно занемарена два важна сегмента библиотечког
рада, наведана у чл. 10 Стандарда за библиотеке универзитета: на
штету корисника, запостављена је међубиблиотечка позајмица и, на
штету библиотекара и библиотеке, што на крају опет води до корисника, библиотечка статистика.11 Иако се међубиблиотечка позајмица
помиње у чл. 16 Правилника о раду библиотека Филозофског факулРадна група Комисије за евалуацију Филозофског факултета у Београду, „Извештај о евалуацији услова рада библиотекарске службе на Филозофском факултету“ (2003). Необјављени материјал.
10
Вера Петровић и Маја Ђорђевић, „Извештај о увиду у стручни рад библиотека Филозофског факултета у Београду“ (2009). Необјављени материјал.
11
Народна библиотека Србије, „Стандарди за библиотеке универзитета“
(1996), Народна библиотека Србије, http://www.nb rs/pages/article.php?id=1807 (преузето 15.10.2010).
9
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тета као један од начина коришћења библиотечког фонда,12 она се у
пракси не примењује, због лошег искуства, делимично узрокованог
компликованом процедуром око трошкова слања или потраживања
одређење публикације, делимично због недовољне гаранције надокнаде евентуалног губитка или оштећења исте. Други приметан недостатак у раду библиотека Флозофског факултета је већ поменуто неприкупљање података о сопственим активностима. Како се истиче у
Међународним библиотечким стандардима, библиотеке би требало
да „користе своју статистику за стратешко планирање, одлучивање и
конкурисање за средства“, а у циљу праћења резултата рада у односу
на стандарде и ради поређења са сличним организацијама.13 Двадесетогодишње искуство рада на Филозофском факултету сведочи о одсуству озбиљнијег разговора на тему развоја факултетских библиотека и о стихијском доношењу одлука надлежних који су тренутно у позицији да одлучују у вези са њима. У току протекле деценије често је
била поражавајућа незаинтересованост, делом и самих библиотекара,
за резултате новина које су увођене у рад појединих библиотека. Декларативно позивање на добробит студената искључивало је праћење
резултата и вођење статистике која би показала вредност библиотечких услуга за кориснике, а управо: „Вредност такве статистике је у
томе што указује на одређене проблеме и достигнућа и што бројчано
исказује њихов значај, уместо да пружа појединачне одговоре и објашњења. Планови за будућност“, како је истакнуто у ISO 2789, „треба
да почну од солидне статистичке основе.“14
Из до сада наведеног може се закључити да су библиотечки стандарди унети у факултетска акта због акредитације факултета. Не само
да није довољно развијена свест о потреби примењивања стандарда
прихваћених на нивоу универзитета и факултета, већ се може сумњати и у стварно препознавање потребе за њима како у надлежним министарствима, тако и у читавој државној управи. Ову констатацију
потврђује изостанак на свим нивоима једног изузетно важног члана из
Универзитет у Београду – Филозофски факултет, „Правилник о раду библиотека Филозофског факултета у Београду“ (2009), Универзитет у Београду – Филозофски факултет, http://www f.bg.ac.rs/pravna_akta (преузето 15.10.2010).
13
Народна библиотека Србије, „ISO 2789 Информације и документација –
Међународна библиотечка статистика“ (2003), Народна библиотека Србије, http://
www nb.rs/view_file.php?file_id=1376 (преузето 15.10.2010).
14
Исто.
12
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Стандарда за библиотеке универзитета, чл. 20, у коме се наглашава
да „библиотеке не смеју да буду финансиране са мање од 5% укупних
средстава матичне институције, а библиотеке у развоју, првих 5 година, са мање од 7% укупних средстава одговарајуће куће.“15
Илустрације ради, на Филозофском факултету је за библиотеке
(набавку књига и коричење) за 2010. годину издвојено 1.650.000 динара, што је 1,77% дела годишњег прихода овог факултета.16 По висини годишње суме издвојене за библиотеке, Филозофски факултет
ипак није на дну листе факултета у саставу Београдског универзитета. На појединим факултетима нема никаквог издвајања средстава за
обнову библиотечког фонда на годишњем нивоу, те се све своди на
довитљивост библиотекара и његову убедљивост пред факултетском
управом.
Без обзира на степен вољности и разумевања са којима су библиотечки стандарди прихваћени, на њихову примену у пракси утиче низ
околности: у већим библиотекама, које су, природно, у свом развоју
морале проћи кроз неку реорганизацију, већ следећи стандарде, нови
послови се увек лакше могу уклопити у постојећу или нову поделу
рада. Ове библиотеке, такође, имају лакши приступ финансијским
средствима која су им потребна за имплементацију стандарда, то јесте
навикле су да се боре за њих. С друге стране, у мањим факултетским
библиотекама, као што је већи број библиотека на Филозофском факултету, где је вишедеценијски начин рада некритички преношен на
библиотечке раднике углавном запошљаване без вођења озбиљније
кадровске политике, и где су због величине књижног фонда давно
превазиђене могућности семинарских библиотека, изгубљено интересовање за праћење стандарда и нових трендова у библиотекарству
довело је до тога да се умањи способност прилагођавања. У таквим
случајевима запослени, утонули у летаргију, промене у начину рада
почињу да доживљавају, не као могућност побољшања квалитета
Народна библиотека Србије, „Стандарди за библиотеке универзитета“
(1996), Народна библиотека Србије, http://www.nb rs/pages/article.php?id=1807 (преузето 15.10.2010).
16
Новчана сума од 1.650.000 динара је 1,77% прихода факултета од школарина самофинансирајућих студената од прве до четврте године основних студија за
школску 2010/11. годину. Захваљујем надлежнима на Филозофском факултету, који
су ми омогућили да дођем до овог податка.
15
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услуга, већ као угрожавање „старе, добре традиције“. Због тога је
вредновање тих промена кроз статистику неопходно.
Уколико се промишљено поставе циљеви и следе правци развоја
струке, који су се технолошким напретком и ширењем интернета
последњих петнаест година разгранали, библиотеке на новооснованим приватним факултетима и универзитетима имају велику шансу
да успешно конкуришу старијим библиотекама на државним високошколским установама. Уз пажљив одабир кадрова и одговарајућу
финансијску подршку ове библиотеке би у врло кратком року могле
да достигну завидан степен квалитета услуга које пружају, без обзира
на величину књижног фонда. Један од пресуднијих фактора за бржи
развој приватних високошколских библиотека, свакако је и висок
степен самосталности коју управник библиотеке као стручни руководилац – библиотекар има. Такође, будући да је у питању приватно
власништво, надзорни библиотечки орган не мења политику рада у
библиотеци са сваком променом састава свог чланства, чиме се библиотеци омогућава континуирани развој.17
Даље разматрање о примени библиотечких стандарда доводи
нас до трећег постављеног питања с почетка овог рада: да ли је данас у побољшању квалитета услуга одлучујући људски фактор или
су то материјалне околности? Преплетеност ових чинилаца је толико
велика да изгледа немогуће издвојити један од њих као пресуднији.
Најчешће се о новчаним издвајањима за библиотеке на годишњем
нивоу одлучује без консултација са особама из струке, а приоритети управљачких кадрова библиотекарима изгледају неразумљиви.18
Људски фактор у одлучивању је изузетно приметан. Није ли сличан
однос између управа факултета и надлежних министарстава, и даље,
ако пратимо линију до распоређивања државног буџета? Ипак, у усмеравању оног минималног процента који носиоци власти додељују
науци, просвети и култури, опет је пресудно одлучивање конкретних
особа. Факултетски библиотекари би требало да организованим иступањем непрестано врше притисак на своје органе управе инсисИзузетно добар пример једне такве библиотеке је Библиотека Правног факултета Универзитета УНИОН. Захваљујем госпођи Љиљани Прљинчевић, управници Библиотеке на разговору и информацијама.
18
На пример, постављање итисона у библиотечке просторије уместо улагања
у одговарајуће збрињавање књижног фонда, мењање исправних брава и набавка
украсног зеленила уместо бољих рачунара за читаонице и тако даље.
17
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тирањем на веће издвајање средстава за библиотеке. Међутим, проблем са којим се ово друштво сучељава током читавог свог развоја
– низак степен препознавања заједничких интереса и одсуство свести
да једино усаглашавање и рад на остварењу интереса од општег значаја, постављају чврсте темеље за трајније задовољење појединачних
потреба, поставља се и у овом случају као непремостива препрека.
Управо због тога је пример Универзитета у Новом Саду врло
подстицајан и охрабрујући за струку и истовремено указује на пресудност људског фактора: идући у сусрет предстојећој трансформацији универзитета, то јесте уочивши „неопходност осавремењивања
и обједињавања постојеће библиотечко-информационе делатности у
циљу задовољења потреба корисника“, 2002. године библиотекари
Универзитета у Новом Саду су покренули иницијативу за оснивање
једног тела које би координисало рад свих факултетских библиотека и заступало њихове интересе на свим нивоима.19 Као резултат ове
идеје, уз разумевање и подршку тадашњег ректора, Наставно-научно
веће Универзитета у Новом Саду је на седници одржаној у фебруару
2003. донело одлуку о оснивању Централне библиотеке Универзитета у Новом Саду и већ у мају исте године Библиотека Матице српске,
будући матична установа, уписала је ову библиотеку у регистар библиотека. Као значајна подршка наставној и научној делатности Универзитета у Новом Саду, са једним запосленим библиотекаром који је
истовремено и управник библиотеке и уз помоћ волонтера, Централна библиотека се свих ових година развија у склопу Универзитета,
пружајући библиотечке и информационе услуге студентима и запосленима, као и широј корисничкој популацији.20
Заокружујући разматрање о стандардима и квалитету услуга у
високошколским библиотекама неминовно се долази до питања одговорности библиотекара за садашње незадовољавајуће стање, са
чијом оценом су сагласни и библиотекари и корисници. Иако би се
Силвија Бркић, „Округли сто: Функције универзитетских и факултетских
библиотека у процесу транзиције универзитета: уводно саопштење“, Инфотека
год. 3, бр. 1/2 (2002): 41–42.
20
Универзитет у Новом Саду, „Централна библиотека“, Универзитет у Новом
Саду, http://www.uns.ac rs/sr/ (преузето 15.10.2010). Други пример ефикасне (ре)организације високошколских библиотека у току транзиције универзитета у Србији
налазимо такође у Новом Саду – Централна и семинарске библиотеке Филозофског
факултета Универзитета у Новом Саду.
19
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могло рећи да је у библиотекама Филозофског факултета у Београду
квалитет услуга које пружају несразмерно висок у односу на вредновање њиховог стручног рада, квалитет услуга који је у питању далеко је испод међународно признатих стандарда: сиромашан новијом
литературом и оштећен библиотечки фонд, недовољна и неадекватна
заштићеност постојећег фонда, недостатак отвореног приступа, недостатак међубиблиотечке позајмице, застарела рачунарска опрема
и тако даље. Неоспорно је да библиотекари треба да инсистирају на
увођењу стандарда у своја радна окружења и да, непрестано радећи
на њиховој примени, на тај начин подижу и ниво квалитета својих
услуга. Подразумева се да је за то потребно познавање стандарда,
праћење нових тенденција у библиотекарству, заинтересованост за
стручни дијалог, мотивисаност за усавршавање...
У општој, готово двадесетогодишњој стагнацији развоја друштва
у Србији и осиромашењу, како државе тако и појединца, мотивација
се брзо губила чак и код оних код којих је увек била на завидном нивоу. Утолико пре, код библиотекара, који су деценијама третирани као
манипулативни радници. Свих ових година је опстајала првенствено мотивисаност за задржавање радног места, уз минимална улагања
и излагања напорима било какве врсте. Библиотекари Филозофског
факултета додатно су демотивисани 1992. године када је Управа факултета укинула признавање испита, којим се стиче стручно звање
библиотекара.21 Досадашњи, слабо организовани и недовољно аргументовани покушаји библиотекара да предоче Управи факултета неправилност такве одлуке остали су без успеха,22 као што су била безуспешна и појединачна настојања да се укаже на потребу за осмишљеном кадровском политиком која би водила у правцу реорганизације
факултетских библиотека. Све док се игнорише потреба за дијалогом
са библиотекарима и стручна расправа у вези са будућношћу библио
По изједначавању библотекара без стручног испита са библиотекаром са положеним стручним испитом Филозофски факултет је јединствен не само у оквиру
Универзитета у Београду.
22
Да је у питању непознавање одређене струке, сведочи и опис послова библиотекара и вишег библиотекара и услови за обављање ових послова у Правилнику о
систематизацији послова и радних места Филозофског факултета (стр. 9), у коме
се виши библиотекар дефинише као библиограф, а један од услова за обављање
овог посла је положен стручни испит, који се не наводи као услов за обављање
послова библиотекара!
21
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тека Филозофског факултета, а појединачни потези библиотекара дочекују са подсмехом, или оцењују као непријатељски, њихова мотивисаност за рад и усавршавање ће бити незадовољавајућа. Следећи
доказан принцип да је „само мотивисан радник одговоран радник“,23
то јест да „само одговорне особе могу бити мотивисане“24, библиотекаре би требало извући испод недефинисане надлежности управника
одељења и издвојити у засебну факултетску организациону јединицу,
свакако без угрожавања опстанка одељењских и семинарских библиотека. Само у једној таквој организационој целини у којој би послови
сваког библиотекара и библиотечког радника појединачно били издиференцирани и прецизно дефинисани и они учињени одговорним, са
могућношћу адекватне награде за свој рад, створили би се услови за
брже прикључивање међународним стандардима, што би неминовно
водило ка подизању квалитета библиотечких услуга.
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Abstract
An analysis of the implementation of the international standards and
the quality of services at academic libraries in Serbia is presented by
the example of the eleven libraries of the Faculty of Philosophy of the
University of Belgrade where different methods of operation may be
observed. A possible further way of development of the libraries of the
Faculty of Philosophy is also presented with the aim to improve the
quality of services and satisfy primarily the demands of students and
teaching staff, as well as that of a wider user population.
This paper is the result of an analysis of the recommended and accepted standards for academic libraries, of comparison of the bylaws of
the faculty libraries’ operation and an analysis of the implementation
of current norms and regulations in practice. Most of the sources used
in this paper can be found on the web pages of the relevant faculties,
the University Library „Svetozar Marković“, the Serbian Academic
Library Association and the Serbian Library Association. Interviews
with colleagues at the University of Belgrade and beyond were an invaluable source of information which has been incorporated in this
work.
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Библиотека у комуникацији
са својим окружењем

Сажетак
Квалитет услуга и програма јавне библиотеке, таквих да задовоље, али и да унапреде интересовања и информационе, културне, сазнајне и друге потребе најразличитијих група корисника,
номинално јесте стандард – или, можда, идеал – који се не може
унифицирати, већ само у мањој или већој мери усмерити у пожељном правцу, али о којем се мора непрестано изнова мислити
и који се мора без престанка (ре)контекстуализовати. Овај ће рад
промишљати контекст рада и комуникације јавне (народне) библиотеке, полазећи од питања стварних и могућих улога библиотеке у друштву и локалној заједници, залажући се за примену интердисциплинарних метода истраживања, у циљу поспешивања
те комуникације.
Кључне речи: јавна (народна) библиотека, комуникација,
библиотечке услуге, културна делатност библиотеке, едукативни
програми у библиотеци, истраживање

Увод
Питање о функцији и улози библиотеке у животу корисника и читаве заједнице, које би требало преформулисати у питање чулне и интелигибилне употребе библиотеке, питање је којим ћемо покушати да
заобиђемо пропозиционално одређење јавне библиотеке. Готово целокупна јавна делатност библиотеке састоји се из низа неспицифичних и
хибридних пракси – давање информација о свему и свачему, едукативни програми у свим могућим облицима, медијима, на најразличитије

380

Standardization and the Quality of Library Services

теме, изложбе, трибине, промоције, предавања… само су део онога
што библиотеке по свом нахођењу организују или би могле организовати. Поред тога, појачана је и оријентација на децу, која је ефектна и
подстицајна, и то из више разлога – дечије време и интересовања су
под руководством родитеља, васпитача и учитеља, а ови имају интереса да децу често и колективно доводе у библиотеку, било ради упознавања, било ради неког конкретног програма; издаваштво за децу нуди
библиотеци јако „оружје“; деца имају јачу потребу за социјалном интеракцијом коју у радионицама остварују на задовољавајући начин, и
слично. Културна и (квази)-едукативна делатност јавне библиотеке је,
дакле, у експанзији и, ако се оставе по страни финансијски проблеми,
директно зависна од креативности и ентузијазма радника. Културни
пограми више нису или бар не морају да буду унифицирани. Међутим, таква слобода у избору средстава, материјала, циљних група, тема
подразумева и стална преиспитивања. Библиотека је и као сервис и
даље институција и то институција културе – сваки гест, од одабира
публикација које ће се укључити у фондове до одабира личности, тема
и дела која ће бити предмет неког програма претпоставља неку вредносну оријентацију. У том смислу, институционални гестови подразумевају и одговорност. Јавна библиотека је принуђена да без престанка
редефинише концепте своје делатности, односно, свој имиџ. Због тога
питање о функцији и улогама библиотеке треба поставити не само из
унутрашње, организационе перспективе, већ и из спољашње, перспективе ефеката библиотечке делатности на кориснике и њене рецепције у
локалној заједници, али тако да се превазиђе ниво простог feed-back-а.
• Да ли јавна библиотека треба да води популистичку политику
и да повлађује укусима и потребама или треба да инсистира на
капиталним остварењима (по чијим критеријумима?) без обзира на своју (не)способност да их промовише и учини видљивим у својој заједници?
• Да ли јавна библиотека треба да буде простор консензуса или
простор надметања и дебате, у односу према дискутабилним,
провокативним, и сличним темама?
• Да ли програми библиотеке треба да буду забавни, спектакуларни, помпезно најављивани или су важност и квалитет информације ипак на првом месту? Да ли постоји потреба, воља,
знање да се корисници заиста доведу до разумевања теме или
феномена којем је програм посвећен?

Стандардизација и квалитет библиотечких услуга

381

• Да ли библиотека треба да промовише само оне вредности на
којима заснива свој рад, или и оне који представљају критику
и порицање неког или свих аспеката савремене библиотеке и
библиотекарства?
Ово су само нека од питања која, ма како апстрактно звучала када
се формулишу, имплицитно стоје иза сваке одлуке да се време и простор библиотеке посвете промоцији и презентацији неке личности
или неког дела. Та и са овим повезана питања не би требало да буду
потиснута жељом да се публика и корисници привуку атрактивним
и заводљивим слоганима и визуелним средствима. С друге стране,
„монтажа атракција“ не може се одбацити као недостојна културе и
њених институција, ако ни због чега другог, онда само зато што актуелан плурализам једнаковредних култура не дозвољава да се културне праксе једноставно и непобитно вреднују и оцењују.
Контекст у којем се одвија трансформација
јавне библиотеке
Многобројни су политички, економски, социјални, педагошки и
културни фактори који кроз културну политику и политику стручног
усавршавања условљавају и захтевају да се статус јавне библиотеке промени, како у односу према нормативним инстанцама, тако и у
односу према заједници унутар које библиотека врши своју праксу и
према својим активним корисницима. С једне стране су трендови које
подстиче развој технологија, а који омогућавају да се дијапазон могућности коришћења библиотеке прошири, односно да се традиционални
послови обављају брже, и – можда – боље. С друге стране су трендови
које технологија мотивише на мање директан начин, у садејству са менаџерским, маркетиншким, културолошким факторима, то јет модни
трендови. Библиотеке се, свакако, сем у неким екстремним околностима, неће враћати на ручну каталогизацију, али да ли ће и у којој мери
бити user-friendly, то јест усмерене на корисника, не може се рећи са
једнаким степеном извесности. Док многе од својих услуга и пракси
уобличавају по узору на оне из комерцијалног сектора, те се, између осталог, позиционирају и на културном тржишту као мање или више конкурентни произвођачи услуга и производа, и док покушавају да у свом
раду усвајају нове технологије, пратећи темпо њиховог развоја, јавне
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библиотеке заједно са тим праксама усвајају и њима одговарајућу реторику као своју маркетиншку праксу. Старање о квалитету фонда није
довољно за „апдејтовање“ односа између библиотеке и њених стварних или потенцијалних корисника. Стога се посеже за концептом усмерености на корисника, за праксама које подразумевају приступачност и
доступност – и у физичком и у когнитивном смислу – интерактивност,
учешће само-изабраних корисника у раду библиотеке, подстицање креативности у коришћењу библиотеке, тражење коментара, вредновања,
сугестија и кроз учесталије анкетирање и испитивање става корисника према различитим аспектима рада библиотеке. Такав приступ, који
подразумева да се оријентација на кориснике уопште појача оријентацијом на сваког појединачног корисника утолико је неопходнија јавној
библиотеци чији је положај несигурнији у сваком смислу.
Улога јавне библиотеке јесте радикално редефинисана, тако да
то и на нивоу читаве институције и на нивоу појединачног радника
подразумева интегрисање многих нових метода рада и знатно проширење професионалних задатака, који имају другачије вредносно и
хеуристичко утемељење. Док се некада инсистирало на 1) трансмисији акумулираног искуства заједнице, а затим на 2) прикупљању, организацији и коришћењу акумулираног наслеђа, данас се 3) темељи
библиотекарства постављају знатно шире и дубље, испод нивоа вештина и техника рада са грађом и корисницима. Смисао библиотечке
делатности види се у њеној демократичности и демократизацији приступа информацијама и грађи најразличитијег типа.1 Другим речима,
инсистирање на просветљујућој и просветитељској улози библиотеке
постепено се појачавало, све до развоја једног мита о библиотеци/библиотекару – мисионару информатичког доба, мада се врло брзо показало да је омогућавање приступа и пропагирање доступности јалово
ако се не употпуни стратегијама и тактикама анимације и мотивације
корисника /конзумената/публике. Међутим, док се у америчком библиотекарству више наглашава информациони приступ, то јест рад на
Чланак „Библиотекари“ из Енциклопедије комуникације и информација наводи три одређења библиотекарства, које одсликавају проширење и преиспитивања
која је појам функције библиотечког рада током 20. века претрпео у теорији: дефиниције Пирса Батлера (Pierce Butler) из 1933, Карла Вајта (Carl White) из 1964. и Ричарда Рубина (Richard Rubin) из 1988. Charles Harmon and Ann K. Symons, „Librarians“ in Encyclopedia of Communication and Information, ed. by Jorge Reina Schement,
vol. 2 (Macmillan Reference USA, 2002), p. 526.
1
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организацији и систематизацији људског знања, у другим културама
се још увек тежи очувању социо-културне или културно-просветне
функције библиотеке и ширем, културолошком а не информатичком,
схватању појма комуникације2.
Међутим, стандард или идеал остваривања одређеног скупа улога и реална перцепција институције од стране корисника и некорисника не морају да се поклапају. Мање или више успешна симболична
интеракција између библиотеке и њених корисника, али и њене публике – коју делимице производи сама библиотека својом проширеном
делатношћу – непрестано се успоставља и нарушава у зависности
од низа фактора и конкретних околности. Не најмање битна од њих
јесте чињеница да пролиферација извора знања, информација и забаве која нужно доводи до фрагментаризације аудиторијума и избора
омиљених медија, намеће и стално анализирање контекста у којем се
ти избори врше и сагледавања конкретних услова под којима се људи
(не) опредељују за библиотеку. Јер, библиотека није само установа
која складишти, обрађује и преноси информације, већ је и својеврстан медиј комуникације (и на синхроном и на дијахроном плану) који
активно учествује у обликовању и осмишљавању информације коју
преноси и чије методе рада нису заиста неутралне.
Емергентне појаве
Да би ефективно развијала своју сопствену мрежу корисника,
јавна библиотека мора да свој рад заснује на темељном познавању
свог реалног и виртуелног окружења. Интуитивно знање и паушалне
процене корисника и њихових потреба, односно интересовања, заснивање свог рада на такозваним best practices или неким глобалним
трендовима могу да дају извесне резултате, али би они били далеко
квалитетнији када би узимали у обзир јединствени скуп карактеристика датог окружења. Комбинација глобалног и локалног специфична
Видети, на пример, текстове у поглављу „Институционална и комуникативна
рационалност библиотекарства“ у зборнику Библиотека као огледало васељене, нарочито текст Жданко, Наталија В., „Анализа суштинских обележја библиотеке као
социокултурне институције“ у Библиотека као огледало васељене, изабрао, приредио и превео Добрило Аранитовић (Београд: Службени гласник; Инђија: Библиотека Инђија, 2009), 179–191.
2
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је, али и нестабилна конфигурација очекивања, потреба, нада, жеља,
идеала, хабитуса3, ритуала једне заједнице, које узраст, финансијска
(не)стабилност, степен образовања, лична интересовања и други индивидуални фактори даље диверзификују. Дакле, с једне стране, суочавамо се са скупом глобалних феномена који утичу како на перцепцију смисла постојања и функције библиотеке, тако и на очекивања
у вези са природом, опсегом и квалитетом реализације библиотечких
услуга. Овде ћемо споменути само оне за које сматрамо да су најприсутнији.
Неконтролисано умножавање извора информација и средстава,
односно, канала њихове дистрибуције и рецепције, неминовно намеће потрагу за новим начинима баратања ресурсима и новим методама њихове презентације и анимације заједнице, при чему од помоћи
могу бити стратегије маркетинга – ниша и филозофија животних стилова, дакле, усмеравање различито конципираних приступа на уже,
прецизније дефинисане и, с обзиром на интересовања, навике, степен
и тип образовања, узраст и слично хомогеније групе. Не може се, дакле, рачунати на општи, неиздиференциран аудиторијум, на локалну
заједницу у целини, већ се за сваки сегмент рада мора радити и на
развијању више различитих видова и средстава оглашавања, популаризације, анимације и слично. Дијапазон видова комуникације са потенцијалним и стварним корисницима који је могуће остварити када
је у питању само један елеменат рада јавне библиотеке – обавештење
о новоприспелим публикацијама – огроман је, од штампаних обавештења, преко ручно рађених или штампаних постера, плаката, водича,
преко изложби, прилога на радију и телевизији, до персонализованих
или општих обавештења путем разних телефонских и рачунарских
средстава и облика комуникације. Међутим, лоцирати информације и
испоручити их кориснику у облику (медију, формату) у којем то њему
одговара, омогућавајући да се захтеви и питања проследе било којим
Хабитус је појам који је у хуманистичке дисциплине ушао из теорије француског социолога Пјера Бурдјеа (Pierre Bourdieu) иако је сам термин старији –
имплицитна знања стечена кроз свакодневни живот у датим социо-културним,
материјалним, идеолошким околоностима која се не испољавају кроз формулације,
већ кроз телесне покрете, понашање, начин употребе материјалних и нематеријалних
артефаката, етичке и естетске предиспозиције … Детаљније: Stanković, P., „Praksa,
habitus i polje: sociološka teorija Pjera Burdijea kao pokušaj teorijske integracije“, Sociologija, god. 42, br. 4 (2000): 617–636.
3
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путем, у пракси подразумева укључивање повећег опсега комуникационих средстава и захтева да одређени број радника буде ангажован
само на примању и дистрибуцији упита.
Велике разлике у способности, могућности и спремности да се
користе различите расположиве технологије и медији и разлике у избору омиљених средстава – а тај је избор данас нужан – које постоје код корисника јавне библиотеке, захтевају да се једнака пажња
и умеће посвете и традиционалнијим и модернијим средствима информисања и комуникације – мејлинг листе нових наслова из области интересовања корисника који су се пријавили за ту услугу не би
требало да сасвим избаце из употребе штампане билтене, без обзира
на то што се ово друго не може персонализовати, јер велики број корисника јавне библиотеке и нема тачно одређена интересовања, нити
потребу за неком специфичном врстом информација и грађе. Интерперсонални односи и усмена информација за већину људи и даље
имају више место у перцептивној и когнитивној хијерархији, нарочито кад су последица корисниковог увиђања или илузије изузетног
личног ангажмана. Коришћењем више канала корисницима се шири
видокруг. Поред тога, важно је и омогућити site-specific комуникацију
међу самим корисницима: директну (у виду клуба, на пример) или
индиректну (табле са листама препорука, џепови за коментаре у/на
самим књигама). Коришћење могућности које пружа сопствена интернет група омогућава да се поред библиотекара у процес претраживања и селекције укључе и други корисници, то јест даје кориснику
могућност да узме у обзир и туђе лично искуство и друге критеријуме селекције, који су мање формални а више интересно усмерени.
Маркетиншки аспекат сваке услуге, сваког програма стога нужно
има све већи удео у припреми и реализацији у „култури промоције“
(Ендрју Верник).4 И сами произвођачи ресурса којима се једна јавна
библиотека служи – а то су, бар код нас – још увек штампане публикације, подстичу својеврсну сегментацију у раду са корисницима.
„Пружаоци свих типова јавних услуга ... сада рутински комуницирају кроз
форме које је развила рекламна индустрија у првим деценијама 20. в.“ Суочене са
непрестаним захтевом да се примењују модели отворености, духовитости, приступачности, за које управо адвертајзинг нуди „моћне обрасце“, инстутуције модификују свој однос према јавности и од формалног, хијерархијског прелазе на услужни
модел. (Jan Makruri, „Advertajzing“ u Uvod u studije medija, pr. Adam Brigs, Pol Kobli
(Beograd: Clio, 2005), 72–73.
4
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Детаљније анализе показују да то доводи и до извесне промене у
структури корисника у последњих десетак година. Такву су промену
омогућиле на пример такозване књиге за бебе, али и феномен који
бисмо могли означити као „феминизација“ читања. С друге стране,
одређене категорије корисника су се свеле на минимум и њима намењен тип литературе учиниле сувишним у јавној библиотеци; то је,
на пример, случај са стручном медицинском литературом, јер је и у
овој области, као и у другима, пракса дисеминације знања и информација кроз стручне скупове и сопствене интернет мреже и базе података заменила друге изворе сазнања и професионалног усавршавања.
Наравно, поставља се питање да ли једна јавна библиотека може,
а затим и да ли треба, да парира маркетиншким стратегијама индустрије забаве, као највећег конкурента. С једне стране је могућност
експлицитне критике корпоративних и сличних пракси, а са друге
слобода тактичког подривања њихових стратегија, реконтекстуализовање слика, симбола, слогана, шаблона које производе рекламна
индустрија и индустрија забаве. Можда су пастиш, пародија, бриколаж, иронична манипулација значењима ефикасна, а недовољно искоришћена средства анимације и сензибилизације. Ако су маркетинг
и промоција незаобилазни, онда их треба учинити креативним у суштинскијем смислу. Могуће је активирати још неафирмисане локалне
уметнике и аматере да у формату и медију по избору направе постер
или плакат за библиотеку или неку њену активност или књигу по избору, што и њима даје могућност промоције, или активирати ученике
и адолесценте да праве рекламни материјал за своје вршњаке, истомишљенике и слично, служећи се сопственом, само њима важном и
интересантном „иконологијом“ и реториком. Локална удружења, неформалне групе и слично могу се активирати као „дизајнери“ привремених колекција. На тај начин се индиферентан и/или прагматичан
однос корисника према библиотеци мења или допуњује имагинарним
и афективним. Уместо серијског производа који се повинује често недостижним стандардима квалитета, добија се уникатни артефакт који
одскаче и који афирмише аматерску креативност и помера пажњу са
ствари на ефекте, и који је документ о рецепцији. Треба имати у виду
да су медији у великој мери раширили очекивање индивидуализоване,
односно у контекст приватног живота смештене репрезентације, било
да је реч о реклами за неки производ или о кампањи повезаној са јавном добробити. У том смислу сваки апстрактан систем организације
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делује „нехумано“ и као да не излази у сусрет потребама, док, с друге
стране тематске колекције по избору библиотекара изазивају негодовање корисника који не дозвољавају наметање њима страних и далеких критеријума вредности.
Успостављање блискости и интерперсоналних, директних односа је готово императив, имајући у виду и значај који појам контакта
и у физичком и у лингвистичком смислу, то јест фатичка функција
језика има у савременом свакодневном и пословном животу. А то нас
доводи до још једног важног феномена.
Тензија на релацији институционал(изов)ан vs. ауторитет интересне групе формиране независно од социо-културних и других класних детерминанти, а путем колаборативног, кумулативног неекспертског знања још један је од све уочљивијих продукта интернет културе.
То подразумева ново схватање појма ауторитета, али и фаворизовање
аматеризма, алтернативних и ванинституционалних облика производње и дистрибуције знања: поверење је за оне који до информација
и знања долазе тако што консултују чланове својих (интернет) група, о чијим квалификацијама немају никаквих поузданих показатеља,
важније од стручног ауторитета. То, даље, подразумева и избегавање
институција.5 Статус институција и професионално-стручног знања
озбиљно је уздрман могућностима које пружају форуми, блогови и
сродне онлајн појаве.
Не треба, наравно, занемарити ни утицај који на библиотечку делатност има реформа школства и идеологија нове педагогије, развијање
и примена нових едукативних метода и процедура, што за собом повлачи и нове атрибуте знања – функционално, инструментално, правовремено, компетентно, усмерено, флексибилно и нов концепт социјалног
капитала – друштвене мреже, колаборативност, тимски рад. Уочени су
већи степен мотивисаности и заинтересованости школске и средњошколске деце, као и студента, за групне програме обуке за коришћење
Навикама и очекивањима које производе могућности партиципације корисника у стварању садржаја, вредности, окружења, … а које нуде индустрија софтвера и
интернет све се више баве теоретичари разних дисциплина, али је све приметнији и
покушај да се ова карактеристика виртуалног света колико је год то могуће пренесе
и на услуге и производе других делатности. Уп. Karaganis, Joe, ed., Structures of Participation in Digital Culture (Social Science Research Council, 2007), и нарочито текст
Shay David, „Toward Participatory Expertise“, pp. 176–199, о типовима произвођења
и вредновања знања заснованог на заједници.
5
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библиотеке, нарочито када су они прагматично конципирани, то јест
повезани са израдом матурског, семинарског и сличног рада, или постављени у шири контекст радионице у оквиру којих се заједнички, у
сарадњи са библиотекарем, приређују хипермедији или нека врста
scrap book-a по њиховој „мери“, а од текстова са којима они морају да
се упознају током школовања.6 У том случају постоји и јасна и функционална спрега између различитих фаза рада – од дефинисања полазних
појмова и концепата, преко претраживања каталога, база, библиографија у разним форматима, до креирања нових документа.
Поред низа општих тенденција, ту су и комуникациони услови
специфичног локалног окружења, знање о заједници засновано на
скупу само за ту заједницу карактеристчних детаља – на пример просторна организација и сегментација града, демографске карактеристике, личне карактеристике људи с којима се може сарађивати или
чији се недостаци могу искористити, број и структура неформалних
или незваничних група или удружења различитог типа, свакодневне праксе и „ритуали“, и тако даље. Неки од ових детаља могу на
први поглед звучати ирелевантно, али је чињеница да се, на пример, сарадња лакше успоставља са наставним особљем школе која
је надомак библиотеке, те учитељи и наставници могу у току једног
школског часа да обаве посету библиотеци или неком библиотечком
програму. Непостојање драмских, ликовних, новинарских, историјских … секција у школи и одговарајућих аматерских удружења на локалном нивоу свакако може бити користан оријентир у планирању
радионица и едукативних програма, и тако даље. Речју, библиотекари
треба да одлично познају и прате локалне прилике, како би искористили сваки пропуст у систему образовања и културе у својој околини.
При том, библиотека би требало да ради на очувању и промовисању
различитих идеја и схватању разлике као квалитативног појма, као
Хипертекстуално приређивање текста неког краћег, а обавезног, дела заједно
са ученицима једног одељења, тако што су сама деца одређивала шта ће бити предмет коментара, илустрације, објашњења, као и конкретне илустрације (визуелне
или звучне) појмова и сегмената текста и тако даље, показало се као деци врло интригантан и подстицајан вид савладавања како конкретног градива, тако и техника
рада са програмима који омогућавају „надограђивање“ текста. Поред тога, деца су
морала да једно друго убеђују у предности одређене илустрације над неком другом
и у том смисли и сама себи учинила експлицитнијим разлоге и претпоставке сопствених преференција.
6
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културног распона, а не просто у смислу великог броја производа и
програма који се разликују само по једном критеријуму. Треба уочити
оно што се у култури уопште и култури дате заједнице систематски или несвесно заспоставља, маргинализује, заборавља, потискује,
и оно што је специфично само за то место7. Поред тога треба радити и против продубљивања јаза који ствара технолошки и социјално
подржано развијање такозваних peer-relations, које у пракси обично
подразумева затварање истомишљеника у формалне или неформалне
групе унутар којих се онда развија некритичко узајамно дивљење и
подржавање – концепт суочавања кроз разговоре, заједничка читања,
изложбе докумената и сведочанства или изјава у различитим медијским формама који се тичу одређене групе, класе, професије, а који ће
се презентовати онима који ту групу, класу, професију… не познају
или о њој имају неповољно мишљење, може се реализовати на много
различитих начина. Организовати разговор фанова хорора и пасионираних читатељки љубавних романа, на прмер, може бити колико
забавно, толико и поучно у смислу толеранције и разумевања другачијег, али и сопствених несвесних преференција.
Како активирати публику и кориснике
Култура се данас више него икад – о чему сведоче и натурализоване милитаристичке метафоре – схвата као бојно поље, као надметање и борба за језик и слике, то јест репрезентације и одвија се
Едукативни програми Завичајног одељења Народне библиотеке Бор путем
којих су се (кроз изложбе, предавања еминентних стручњака, филмске пројекције,
трибине и друго) грађани Бора упознали са животом и делом уметника Вана Бора
и етномузиколога Владимира Ђорђевића, као и преводиоца и есејисте Зорана Пауновића, за које већина и није знала да су завичајне личности, као и изложба никада
раније објављених фотографија рудничких постројења и рудара из документације
радничког листа Колектив – „Индустријски блуз“ – само су неки од примера стратешког едукативног и критичког деловања библиотеке у својој заједници. Више о
концепту и реализацији ових програма може се сазнати са сајта Народне библиотеке
Бор и из текстова Драгана Стојменовића, објављених у листу Бележница, а доступних и на сајту библиотеке. Један аматерски документарни филм о некадашњем аматерском позоришту у Бору – а пројекција и презентација аматерског стваралаштва
посебан је интерес Завичајног одељења – отворио је дискусију која је осветлила до
тада неистраживане односе између локалне политике и културе, између институција
и аматеризма и питање средстава и циљева политичке манипулације културом.
7
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између различитих идеологија културе, културних пракси и начина
продукције. Библиотека може бити медијатор у хаосу противуречних
и неупоредивих идеја и норми, а не заговорник једног система вредности, ма како он у датом тренутку деловао саморазумљиво, „европски“, демократски. С једне стране су „хоризонти очекивања“, нужно
ограничени извори сазнања и интересовања, а са друге обавеза библиотеке да их прошири и да макар покрене процес поимања другачијег – на пример „подметање“ летака са одломцима из жанровски
сличних, али вредносно и идеолошких другачијих дела у популарне
и тражене књиге или „читај док чекаш“ – акција дељења летака са
кратким формама људима у редовима испред шалтера или на каси
или, чак, коришћење такозваних. амбијенталних медија (обичних
предмета из свакодневног живота као носилаца неке вербалне или
визуелне поруке). Међутим, ако је истина да се савремено библиотекарство базира, али и да је темељ вредности које наводе његови гласноговорници и теоретичари, онда и све овакве и сличне праксе треба
да имају чврсто упориште у идеологији комуникације схваћене као
симболичка размена мишљења, вредности, емоција, а не као хајдегеровско „наклапање“, пуко кружење информација, или као стратешкореторичко деловање чији је примарни циљ да се сопствено присуство
непрестано потврђује и легитимише кроз мерљив и видљив успех.
Библиотекари могу бити промотери, ПР и маркетинг менаџери или
активисти, али који год модел деловања да се изабере, приступ ономе што се јавности излаже на увид, чему јој се привлачи пажња, као
и приступ потенцијалним реципијентима требало би да буде етички
заснован, критички самосвестан и дубоко промишљен.
Колико познајемо своје (не)кориснике?
Да би се остало у току неопходно је константно праћење и библиотекарства и културе уопште, али и истраживање хабитуса конкретних (потенцијалних) корисника. Већ споменута диверзификација укуса
и интересовања, као и хиперпродукција која омогућава уску специјализацију, онемогућавају да се ти укуси лако препознају и дефинишу.
Поред тога, излазак библиотеке у виртуелно окружење доводи то тога
да корисници могу бити и особе које не припадају локалној заједници
у оквиру које библиотека као место постоји. Ово, као и све већи број
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програма у које се библиотека укључују, које организује или производи
подразумева и формирање публике у који не спадају само корисници
и чланови – број посета библиотеци из разлога који немају везе са коришћењем библиотечке грађе већи је од броја посета чланова и корисника. Та публика постоји у сва своја три вида – и као прималац порука
које библиотека производи, и као учесник и као посматрач који без интенционалних или утилитарних претпоставки, односно без афективних
и ритуалних веза усмерава повремено своју пажњу на рад библиотеке.
Двоструки приступ корисницима је неопходан то јест и креативан и методски – библиотечка статистика се више бави коришћењем,
а мање корисницима од којих се узимају само основни лични подаци
и пар демографских, који нису прецизни. Анкете (какве?) нису пожељне кад су учестале или дуге и често се попуњавају механички.
Требало би развити механизам истраживања који би био усмерен на
феномене односа, на процес интеракције између техничких процедура, комуникације и трансмисије идеја и веровања, организације знакова. Због тога су, поред сазнања до којих се може доћи пажљивим
и систематичним посматрањем понашања корисника и кроз неформални разговор, далеко корисније етнографске методе, као дубински интервју, посматрање са учествовањем и слично.8 То подразумева
оријентацију на конкретну интерактивну ситуацију и на контекстуално тестирање и модификовање сопствених претпоставки. Наравно,
Литература везана за истраживање такозваних информационих потреба, понашања везаног за тражење информација и претраживање, за социо-психолошке аспекте различитих ситуација и могућих типова односа између тражиоца и (људског
или машинског) пружаоца информације је огромна, било чисто теоријска, било у
виду студија случаја. Приликом тих истраживања користи се или се за коришћење
препоручује више међусобно комплементарних метода из области социјалне и индивидуалне психологије, дискурзивне анализе, херменеутике, и тако даље, а које ће
осветлити како индивидуалне и психолошке, тако и социо-културне аспекте понашања корисника, и које би требало да омогуће ефектнији начин поступања са одређеним категоријама корисника (мада многа од тих истраживања немају заиста
никакву употребљивост и хеуристичку вредност). Видети, на пример: Bruce Allen,
„Information needs: a person-in-situation approach“ (рад представљен на Information
seeking in context, Tampere, Finland, 1996). http://informationr.net/isic/ISIC1996/96_Allen.pdf (преузето 15.11.2010); Bates Marcia J., „Toward an Integrated Model of Information Seeking and Searching“ (рад представљен на Fourth international Conference on
Information Needs, Seeking and Use in Different Contexts, Lisbon, Portugal, September
11, 2002) у New Review of Information Behaviour Research, 3, 2002, 1–15. http://gseis.
ucla.edu/faculty/bates/articles/info_SeekSearch-i-030329 html (преузето 15.11.2010);
8
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подразумева и једног или више обучених радника који би се у самој
библиотеци и ван ње бавили овом врстом истраживања. Колико се
корисник задржава у библиотеци и како се по њој креће; да ли бира
књиге из фонда, изложене или оне које је неко управо вратио; да ли
пита библиотекара за препоруку или разговара са другим корисницима; да ли чита рекламу/приказ са задњих корица и клапни или почиње
да чита књигу пре него што се за њу одлучи, или бира по наслову и
аутору; како је сазнао за књигу коју тражи, од пријатеља, из часописа,
са сајта издавача… и шта га је конкретно у тим приказима/препорукама/рекламама мотивисало да се заинтересује за ту књигу – оваква и
слична питања могу помоћи како у креирању набавне политике (која
мора, с обзиром на количину понуде, бити селективна) тако и у проналажењу приступа корисницима када је реч о представљању књига.
С друге стране, корисници којима је публикација потребна не због
разоноде, хобија и слично, већ због школских или професионалних
задатака, који, дакле, долазе са конкретном темом истраживања на
уму, захтевају сасвим другачији фокус испитивања: да ли уопште разумеју у чему се састоји њихов задатак и да ли о тој теми имају неко
предзнање; да ли имају увид у количину продукције; да ли познају
типологију докумената; да ли уочавају функцију и значење метаподатака; да ли траже помоћ у оријентацији да би сами истраживали, бирали, вредновали или траже „готов производ“ ; да ли имају поверење
у библиотекара; да ли имају неки став по питању односа важности
и процењене тежине задатка и избора места/средства претраживања/
истраживања, то јест да ли у библиотеку долазе зато што се нису снашли или зато што верују да им је библиотека неопходан елеменат
истраживачког рада, и слично; колико су уопште заинтересовани за
квалитет свог истраживачког рада; да ли су прво дошли у библиотеку,
или су већ исцрпли своје могућности и вештине претраживања и коришћења других извора, и тако даље.
Да би усмереност на корисника/кориснике била ефективна нужно
је, дакле, разумевање контекста у који се смешта њихова посета библиотеци – од интерпретације добијених статистичких података, одговора или од тумачења индиција, поступака, реакција, исказа, зависи
како ће се библиотека(р) позиционирати и да ли ће одређени феномен
сматрати идиосинкратичним недостатком или контекстуално детерминисаном баријером против које се може адекватно и продуктивно
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интервенисати. Исправно протумачене неизречене претпоставке могу
бити подстицајне и инспиративне – зашто ученик или студент не зна
ништа о теми којом треба да се бави, нити о методама долажења до
информација у вези са њом; откуда корисницима идеја да библиотекари знају о чему се тачно ради или каква је у стилском смислу
нека одређена књига; зашто већи број извора код ученика и студената
изазива страх или збуњеност. Оваква питања откривају неупознатост
ученика и студената са сопственим правом на менторство наставника,
неинформисаност корисника у погледу обима и опсега публикација
које циркулишу на тржишту и ван њега, тиранију уџбеника коју нова
педагогија није успела да у пракси сузбије, и слично. Све то може
бити путоказ у дефинисању и обликовању едукативних и других програма, односно у јасном одређивању њихових циљева.
Овде скицирано усмерење требало би, наравно, надоградити до
конзистентне и применљиве методологије истраживања како самих
корисника, тако и циљних група које са библиотеком одржавају слабе
или никакве контакте, и унапредити методе интервјуисања корисника, како би се на датом искуству изграђивале смернице за даље активности.
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Public Library in Communication
with its Local Environment
Abstract
High quality of library’s services and various other programmes and
activities, such that could satisfy and improve interests, information,
cultural, cognitive and other needs of the most divers groups of users
is, at least nominally, a standard – or, perhaps, an ideal – not susceptible to uniform standardization, only to guidelines toward a more or
less desirable direction, but which ought to be continually redefined
and constantly re-contextualized. This paper will be a speculation
about the contexts of public library’s communicative practices, based
on the question of the public library’s many actual and possible roles
in society and community. The paper pledges for using interdisciplinary methods in investigating and examining the information needs of
the users so that an effective communication may be achieved.
Key words: public library, communication, library services, library
cultural activities, education in library
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Делатност јавне трибине „Уметност“
Бибилиотеке града Београда и њен
подстицај квалитету библиотечких
услуга и едукацији корисника

Сажетак
Одељење уметности Библиотеке града Београда има трибину
„Уметност“, која је отпочела са радом одмах по усељењу Библиотеке у нову зграду у Кнез Михаиловој бр. 56, 1987. године. Рад на
овој трибини је имао и обележје пионирског подухвата у нашем
библиотекарству. Трибина је представљала једну врсту специјалног универзитета за различите области уметности, како наше, тако
и иностране, намењеног нашој широј јавности. На њој су организована бројна предавања, циклуси предавања, разговори на разне теме из уметности, представљања нових књига и зборника из
уметности. Учесници у реализацији ових програма трибине били
су бројни академици, професори универзитета, научни и стручни радници, ликовни критичари, музеолози, сликари и истакнути
и познати радници из нашег културног и уметничког живота. До
сада је на трибини „Уметност“ остварено више стотина (око 500)
програма. Интересовање за трибину је било велико и њен успешан рад се афирмисао, усталио и постао пословна норма, тако да
се трибина „Уметност“ може сматрати стандардним пословањем
у Библиотеци града Београда, које значајно доприноси културном,
уметничком и едукативном развоју корисника библиотеке.
Кључне речи: Трибина „Уметност“, Библиотека града Бео
града.
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у нову реновирану зграду у Кнез Михаиловој бр. 56, 1987. године,
када је и основано Одељење уметности. У оквиру Одељења налази
се читаоница са око 60 читалачких места, која служи и за одржавање програма трибине „Уметност“. Рад на овој трибини је имао и
обележје пионирског подухвата у нашем библиотекарству. Трибина
представља једну врсту специјалног универзитета на којем се разматрају разне теме из области уметности са којима се упознаје широка
јавност. Мисија трибине је промовисање уметности, а њен основни
циљ је да приближи уметност широј публици.
Широки избор тема из културе и уметности и учесника у програмима из разних институција омогућују едукацију корисника трибине.
На њој се организују бројна предавања, циклуси предавања, представљања нових књига и зборника из уметности и разговори о разним темама из уметности. У реализацији ових програма учествовали
су бројни академици, професори универзитета, научни сарадници,
музејски саветници, кустоси музеја, ликовни критичари, сликари и
вајари. Тако су на трибини „Уметност“ говорили академици: Војислав Ј. Ђурић, Дејан Медаковић, Војислав Кораћ, Гордана Бабић, Гојко
Суботић, Динко Давидов; професори Универзитета: Катарина Амброзић, Милка Чанак-Медић, Марица Шупут, Бранислав Тодић, Иван
Ђорђевић, Драган Војводић, Ирина Суботић, Јерко Денегри, Мишко
Шуваковић, Лидија Мереник, Јасна Јованов, Симона Чупић; музејски
саветници: Вера Ристић, Љубица Миљковић, Тијана Палковљевић;
научни сарадници: Душан Батаковић, Даница Поповић; ликовни критичари: Ђорђе Кадијевић, Срето Бошњак и многи други. До сада је на
овој трибини остварено око пет стотина програма.
Наведимо неке од њих.
Међу појединачним предавањима имали смо: „Деведесет година
академика Љубице Цуце Сокић“ новембра 2004; „Свети Сава на српским фрескама и иконама“ јануара 2006; „Урош Предић – 150 година
од рођења“ фебруара 2007; „Петар Лубарда поводом стогодишњице
рођења“ октобра 2007; „Национални музеј акварела Алфредо Гуати
Рохо из Мексика на шпанском“ априла 2008; „Сликар Влахо Буковац“
новембра 2008; „Паја Јовановић – српски сликар и грађанин Европе“
јуна 2010; „Калевала, митови и визуелна уметност“ на енглеском, октобра 2010. и друге.
Међу циклусима предавања имали смо: „Српски историчари уметности“ са 5 предавања маја 1987; „Историчари византијске
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уметности“ са 5 предавања новембра 1988; „Српски средњовековни
манастири на Косову и Метохији“ са 4 предавања новембра 2007;
„Уметничке збирке у београдским музејима“ са 18 предавања од фебруара до децембра 2006. и друге.
Представили смо нове књиге: „Краљева црква у Студеници“
Гордане Бабић новембра 1987; „Пећка патријаршија“ Војислава Ј.
Ђурића, Симе Ћирковића и Војислава Кораћа марта 1991; „Београд
у прошлости и садашњости“ Бранка Вујовића децембра 1994; „Изабране српске теме – књига друга“ Дејана Медаковића фебруара 2002;
„Бета Вукановић“ Вере Ристић јуна 2005; „Једна могућа историја модерне уметности“ Јеше Денегрија октобра 2009; „Тријумф савремене
уметности“ Мишка Шуваковића, Јеше Денегрија и Николе Дедића
новембра 2010. и друге.
Представили смо зборнике радова: „Милешева у историји српског народа“ новембра 1988; „Студеница и византијска уметност око
1200“ октобра 1989; „Дечани и византијска уметност средином XIV
века“ јуна 1990; „Манастир Манасија“ јануара 1996; „Singidunum“
новембра 2002; „Манастир Морача“ децембра 2006. и друге.
Организовали смо разговоре о разним темама: „О уметности
књиге“ – циклус са 4 разговора децембра 1988 – јануара 1989; „Нове
књиге о средњем веку и њихови читаоци“ марта 1990; „Пријатељи и
студенти о сликарки, професору и академику Љубици Цуци Сокић“
марта 2009; „Алтернативна архитектура“ јуна 2008. и друге.
На трибини „Уметност“ представљени су и програми у оквиру
манифестација „Дани европске баштине“, „Дани Београда“, „Дани
франкофоније“ и „Додела награде Професор др Катарина Амброзић
најбољем дипломцу историје уметности“.
Из наведених програма види се да је на трибини разматрано наше
и светско културно-уметничко наслеђе, савремено стање, нова гледишта и перспективе из којих се посматрају и анализирају уметничке
појаве, личности и токови српске и светске културе и уметности.
Ови програми су били добро посећени и трибина „Уметност“ се
показала и доказала врло значајном, занимљивом и корисном у постојању и раду Библиотеке града Београда. Њен рад је афирмисан и
прихваћен од јавних медија и бројних посетилаца.
Савремена дигитална технологија нуди и више садржаја и омогућава посетиоцима трибине да гледају илустрације које прате излагања. Информације о програмима доступне су на сајту Библиотеке,
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где се најављују и представљају програми и учесници на трибини
„Уметност“.
Сајт Библиотеке града Београда даје прилику ауторима књига,
предавачима и уметницима да се и на овај начин представе широј
публици. Реализовани програми на трибини најављивани су и пропраћени у јавним медијима.
Рад трибине „Уметност“ устаљена је активност Библиотеке града
Београда. Она континуирано доприноси подизању квалитета библиотечких услуга, јер пружа могућност корисницима да се упознају са
дешавањима из културног и уметничког живота и да тако проширују
и стичу нова знања из ове области.

Стандардизација и квалитет библиотечких услуга

401

Ivanka P. Lazović
Belgrade City Library
ivankalazovic@yahoo.com
Activity of the public forum „Art“ in Belgrade City
Library and its impetus to the quality of library
services and users education
Abstract
Arts Department of Belgrade City Library has a public forum „Art“
that has been initiated immediately after moving the library to the new
building in Knez Mihailova Street no. 56, in 1987. The work on this
forum had a character of a pioneer project in our librarianship. The forum represented a kind of special university for different kinds of arts,
both national and international, that were presented to our public. It
included numerous lectures, series of lectures, discussions on different
art topics, presentations of new art books and collections. Participants
in the realization of these programs were many academics, university professors, experts and scientists, art critics, museum specialists,
painters and prominent and recognized people engaged in our cultural
and art life. So far, within the public forum „Art“ the Library realized
about 500 programs. There was a great interest for this forum; its successful work was affirmed, become well established and regular, some
kind of norm, so we can consider the public forum „Art“ as a standard
library work in Belgrade City Library that contributes to cultural, artistic and educational development of library users.
Key words: Forum „Art“, Belgrade City Library.
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Вредновање рада јавних библиотека:
статистика, стандарди, импакт
анализа, индикатори, упитници,
мистериозни корисник…

Сажетак
Вредновање рада јавних библиотека је питање које интересује менаџере, који настоје да на најбољи могући начин искористе
ресурсе који су им на располагању, оних који финасирају рад библиотека и корисника који се интересују да ли добијају сервис који
очекују. У времену у коме нараста трка за јавним фондовима из
којих се финансирају библиотеке, музеји, архиви и друге установе
културе – доказати своју вредност и измерити је у односу на друге
установе истог типа у земљи и свету – постаје веома важно.У том
смислу поред тзв. библиотечких метода као што су статистика и
стандарди, пре свега ISO 2789:2003 (Information and documentation – International library statistics) и ISO 11620:1998 (Information
and documentation – Library performance indicators) развијају се и
друге методе.
У овој презентацији ћемо се бавити свим познатим методама
којима се може вредновати рад јавних библиотека, посебно
онима које долазе из сфере менаџмента, као што су: упитници,
истраживања, импакт анализа, тзв. тајанствени корисник и указати
како се могу успешно применити и ко их је до сада примењивао.
Kључне речи: јавне библиотеке, статистика, стандарди,
вредновање рада, импакт анализа.

404

Standardization and the Quality of Library Services

Jasmina Ninkov
Belgrade City Library
jninkov@verat.net
PERFORMANCE MEASURES OF PUBLIC LIBRARIES TODAY:
statistics, standards, benchmarking, standardized
questionеrs, measures of value of impact, mistery
shoper …
Abstract
Performance measures are of potential interest to many stakeholders:
government, whose policy it may be to collect performance data, policy
makers and funders, who want to know whether services are effective
in reaching their objectives; service managers, who want to make the
best possible use of the resources allocated to them for the benefit of
their users; the public, both as customer and supporter. The key questions driving the agenda for performance measurement internationally
are: If a good public service now is different from the previous concept
of a good public service, then new measures are called for. If there is
increased competition for public funds, so museums, libraries and archives need arguments to win their founds.
In this paper we will speak about all benchmarking method, first all
statistics and standards : ISO 2789:2003( Information and documentation – International library statistics.) and ISO 11620:1998 (Information and documentation – Library performance indicators) but there
are the other methods. Such as benchmarking, standardised questioners, measures of value of imapct, mistery shoper…
Key words: public libraries, statistics, standards, performance measures, impact analisys.
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Праве алатке. У право време.
На правом месту

Сажетак
Никада пре није постојала већа потражња за инстант приступом ауторитативном садржају који задовољава различите потребе
корисника. ProQuest сарађује са информационим стручњацима и
крајњим корисницима широм света на изградњи нове платформе из темеља. Потпуно нова платформа ће трансформисати веома цењене платформе ProQuest-a у једно обједињено искуство
претраге. Нова технологија дубоког индексирања ће омогућити
корисницима да брже пронађу релевантне научне информације. У
просеку готово 20% информација из чланка се састоји од графичких приказа и слика. Дубоко индексирање скупља и категорише
податке, променљиве, табеле, мапе, фотографије и друго, који су
скривени приликом претраге публикација. Уз нагласак на додавању научних садржаја из вашег региона, ProQuest решава потребе библиотекара, администратора и корисника.
Кључне речи: ProQuest, дубоко индексирање.
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THE RIGHT TOOLS. AT THE RIGHT TIME.
IN THE RIGHT PLACE
Abstract
Never before has the demand been greater for instant access to authoritative content that meets diverse user needs. ProQuest has worked with
information professionals and end-users around the globe to build a
new platform from the ground up.The all-new platform will transform
ProQuest’s highly-regarded platforms into one consolidated search experience. The new technology of Deep Indexing will allow users to
find the relevant scientific information faster. On avarege almost 20%
of the information from an article consist on graphics and pictures.
Deep Indexing captures and categorizes data, variables, tables, maps,
photographs and other figures which are undiscoverable when searching publications.
Along with a focus on adding scientific content from your region, ProQuest are addressing the needs of librarians, administrators and users.
Key words: ProQuest, Deep Indexing.
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Европски стандарди
у библиотекарству Србије

Сажетак
Европска перспектива српског библиотекарства у наредном
периоду дефинисаће јавне библотеке као едукативне центре доживотног образовања уз пуну примену свих облика информационе и комуникационе технологије.
Библиотечки менаџмент ће наставити да идентификује све
социјалне категорије којима су намењене услуге и програми библи-отеке, укључујући и мањинске друштвене групе које захтевају
специфичне фондове и библиотечке услуге. Тако ће бити испуњени најважнији стандарди јавних библиотека о сталној доступности свих библиотечких ресурса свим категоријама становништва у
свако доба.
Кључне речи: библиотечки стандарди, корисници, библиотечке услуге.
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EUROPEAN STANDARDS IN THE SERBIAN LIBRARIANSHIP
Abstract
The European perspective of Serbian librarianship in future period will
define public libraries as education centers for lifelong learning with
full implementation of all forms of information and communication
technology.
Library management will continue to identify all the social categories
which are intended for library services and programs, including minority and social groups that require specific funding and library services.
These activities will provide most important standard for Public Libraries: the permanent availability of library resources to all categories
of population at any time.
Key words: Library standards, Users, Services.
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