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Де јан Ву ки ће вић (1965) у пу бли ко ва ној док тор ској ди-
сер та ци ји За ви чај ни фон до ви од бра ње ној на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду (2010), ис ти че ам би ци ју „да са што 
ви ше аспе ка та осве тли фе но мен за ви чај них фон до ва, да 
об у хва ти све што има ика квих до дир них та ча ка са њи ма, те 
да се они са ми са гле да ју у сво јој раз вој ној пер спек ти ви.“1

У два на ест по гла вља За ви чај них фон до ва аутор раз ма тра 
кон цеп ци је би бли о те кар ске за ви чај не де лат но сти ко ри сте-
ћи со вјет ска (ру ска), ан гло-аме рич ка и (услов но) ју жно сло-
вен ска ис ку ства. Про бле ма ти ка ових фон до ва об ра ђе на је 
про блем ски, исто риј ски и де скрип тив но-ана ли тич ки. 

Ву ки ће вић на по ми ње да се по јам за ви ча ја мо же схва-
ти ти од нај ма њих ми кро о бла сти до нај ши рих ре ги ја и да 
ни ме ђу би бли о те ка ри ма не по сто ји је дин стве но ми шље ње 
о „те ри то ри јал но сти“ тзв. за ви чај ног фон да. У при лог ре-
ла тив но сти и ду хов не ши ри не тог пој ма да ти су у „Уво ду“ 
„за ви чај ни“ сти хо ви Хел дер ли на, Цр њан ског, Иси до ре Се-
ку лић и Ива Ан дри ћа. 

Аутор За ви чај них фон до ва при ли ком ра да на док тор ској 
те зи кон ста ту је да „нај о збиљ ни ји струч ни са ста нак на те-
му за ви чај них фон до ва сва ка ко је сте са ве то ва ње Ста ње и 
пер спек ти ве раз во ја за ви чај них фон до ва...2 одр жа но кра јем 
2000. го ди не у Чач ку. Већ је та да кон ста то ва но да „за ви чај-
не збир ке пред ста вља ју вр ло зна ча јан из вор по да та ка за рад 
на ско ро свим ти по ви ма би бли о гра фи ја.“3 Де јан Ву ки ће вић 
кон ста ту је да су том при ли ком под не та 32 струч на ра да.

Цен трал но ме сто пу бли ка ци је За ви чај ни фон до ви су „За-
ви чај ни фон до ви оп штин ских би бли о те ка Ср би је (ана ли-
за)“. У ње му ме то до ло шки до след но, уз оби ље ста ти стич ких 
по да та ка, об ра ђу је те ри то ри јал ни и ор га ни за ци о ни аспект 

1 Де јан Ву ки ће вић, За ви чај ни фон до ви (Бе о град: Слу жбе ни гла сник; Ин ђи ја: 
На род на би бли о те ка „Др Ђор ђе На то ше вић“, 2011), [9].
2 Исто, 22. 
3 Здрав ка Ра ду ло вић. „За ви чај не збир ке као би бли о граф ски из во ри“, у Ста-
ње и пер спек ти ве раз во ја за ви чај них фон до ва: [з борник ра до ва са са ве то ва ња 
би бли о те ка ра Ср би је одр жа ног 14. и 15. де цем бра 2000. го ди не у Чачку] (Ча чак: 
Град ска би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко вић-Дис“, 2004), 18. 

за ви ча ја о ко јем су пи са ли, из ме ђу оста лих, Ди ми триј Сер-
ге је вич Ли ха чов, Мајкл Рид и сло ве нач ки на уч ник Слав ко 
Кре мен шек. Ана ли за је ра ђе на на осно ву по да та ка при ку-
пље них то ком 2008. го ди не из За ви чај них оде ље ња од Аде 
(На род на би бли о те ка „Сар ваш Га бор“) до Би бли о те ке ша-
бач ке. На осно ву мо но граф ских и се риј ских пу бли ка ци ја, 
ста ре и рет ке књи ге и ле га та, од но сно ка та ло га, кар то те ка 
и ре ги ста ра, као и про гра ма за об ра ду гра ђе у фон до ви ма 
би бли о те ка у Ср би ји, фор ми ран је „па ноп ти кум“ срп ског 
би бли о те кар ства. Де јан Ву ки ће вић кон ста ту је и да „на за ви-
чај ним фон до ви ма у Ср би ји ра ди укуп но 103 за по сле на...“4

По са бан ква ли тет „мај стор ског пи сма“ Де ја на Ву ки-
ће ви ћа је што За ви чај ни фон до ви пру жа ју де фи ни ци је би-
бли о теч ке гра ђе. Штам па ни ма те ри јал је еви ден ти ран од 
мо но граф ских и се риј ских пу бли ка ци ја до сит ног до ку-
мен та ци о ног ма те ри ја ла, а нај ве ћи број пој мо ва ве зан је 
за хе те ро ге ну не књи жну гра ђу. По гла вље „Збир ке у за ви-
чај ном фон ду“ Ву ки ће ви ће ве док тор ске сту ди је у ве ли кој 
ме ри „ре ша ва“ ди ле ме би бли о те ка ра у про фе си о нал ном 
ра ду. С дру ге стра не, у За ви чај ним фон до ви ма на бро ја ни су 
стан дар ди (про стор, ка дар, опре ма и тех ни ка) без ко јих је 
го то во не мо гу ће ква ли фи ко ва ти до при нос за ви чај них оде-
ље ња ра ду не са мо срп ских би бли о те ка. 

По себ но по гла вље по све ће но је За ви чај ном фон ду Би-
бли о те ке Ма ти це срп ске. Аутор ис ти че ње го ве спе ци фич-
ности са је зич ког (оку пља пу бли ка ци је на ви ше је зи ка) и 
струч ног ста но ви шта („по се ду је ви ше вр ста ка та ло га...).“5

Акри бич ност Де ја на Ву ки ће ви ћа по твр ђе на је и у по-
след њим по гла вљи ма За ви чај них фон до ва. Ли те ра ту ра „за у-
зи ма“ тре ћи ну књи ге, а бро ји 1.357 би бли о граф ских је ди-
ни ца. На осно ву уви да у пе ри о дич ну гра ђу фон да На род не 
би бли о те ке Ср би је, на ве де ни су би бли о те кар ски ча со пи си 
и ли сто ви ко ји су прет ход них де це ни ја по све ти ли па жњу 
овим вред ним и зна чај ним фон до ви ма. 

4 Де јан Ву ки ће вић, За ви чај ни фон до ви (Бе о град: Слу жбе ни гла сник; Ин ђи ја: 
На род на би бли о те ка „Др Ђор ђе На то ше вић“, 2011), 161. 
5 Исто, 165. 

„Пред ва ма су са вре ме ни тек сто ви, на пи са ни или из го-
во ре ни на до ма ћим и стра ним стра те шким кон фе рен ци-
ја ма са ци љем да се струч ној јав но сти, пре све га до но си-
о ци ма од лу ка али и ши рем сло ју за ин те ре со ва них, пру же 

ар гу мен ти ко ји по др жа ва ју 
зна ње и реч, ве ро ва ње у све-
вре мен ску али и мо дер ну би-
бли о те ку, као не за о би ла зни 
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сер вис еко ном ског раз во ја и кул ту ре за сно ва не на обра-
зо ва ном гра ђа ни ну“, обра ћа се аутор ка Ја сми на Нин ков у 
увод ној ре чи сво јим чи та о ци ма. Ова ре че ни ца је у осно ви 
раз лог за по ја ву јед не ова кве књи ге. Зе мље ко је те же да 
се упи шу у ли сту еко ном ски раз ви је них, мо ра ће да по-
све те ин сти ту ци ја ма кул ту ре ду жну па жњу и ма те ри јал ну 
по др шку. Исто вре ме но, ин сти ту ци је кул ту ре, би бли о те ке, 
му зе ји и ар хи ви ће та ко ђе мо ра ти не да пра те са вре ме не 
то ко ве, не го да иду у ко рак са све ве ћим зах те ви ма мо дер-
ног до ба. На ко ји на чин и у ком кон тек сту је то оства ри во, 
кон ци зно, илу стро ва но број ним при ме ри ма и пот кре пље-
но ана ли за ма, из не ла је аутор ка у овој збир ци од го во ра на 
пи та ња и ди ле ме струч не и ши ре јав но сти. 

Кроз де се так по гла вља и на сто ти нак стра ни ца, Ја сми на 
Нин ков упу ћу је чи та о ца на нај зна чај ни је исто риј ске пре-
крет ни це раз во ја би бли о те ка, ко ји ма исто вре ме но ар гу-
мен ту је и по тре бе са вре ме ног до ба. Већ пр вим на сло вом, 
„Би бли о те ке у ери ин тер не та“, то и по ка зу је. Од об ја вљи ва-
ња пр ве књи ге до за сту пље но сти ин тер не та у са вре ме ним 
европ ским би бли о те ка ма, чи та о ци по ста ју ко ри сни ци, а 
би бли о те ке сте ци шта ин фор ма ци ја и зна ња. На рав но, мо-
дер ни за ци ја би бли о те ка не не ги ра њи хо ву уло гу те ме ља 
кул ту ре сва ке зе мље, на про тив, са мо је по твр ђу је за бу дућ-
ност. Нај по зна ти ји европ ски про јек ти, PU BLI CA, CHI LI AS, 
EU EN CO, PUL MAN, CA LI ME RA, до ка зу ју да са рад ња би-
бли о теч ких и ин фор ма тич ких струч ња ка европ ских зе ма-
ља до но си успех и до бро бит свим уче сни ци ма. Ди ги та ли-
за ци јом би бли о те ке пру жа ју ре ле вант не ин фор ма ци је за 
ста нов ни штво ко је  при том и еду ку ју за при хва та ње но вих 
стан дар да и мо гућ но сти. Ви ше стру ке уло ге би бли о те ка су 
зах тев XXI ве ка. Но ва тех но ло ги ја се ко ри сти и за очу ва ње 
кул тур ног на сле ђа, а би бли о те ке су, уз му зе је и ар хи ве, од-
у век би ле чу ва ри ода бра ног кул тур ног бла га. Та ко, по угле-
ду на Еуро пе а ну, пр ви пор тал кул тур ног на сле ђа Евро пе, 
аутор ка пред ла же Ср би ја ну, пор тал кул ту ре на ше зе мље.

Уло га би бли о те ка у знат но ши рем кон тек сту, у окви ру 
еко но ми је и при вре де од ре ђе ног гра да, обла сти, ре ги о на 
или зе мље, по твр ђе на је и ана ли за ма и ста ти стич ким по да-
ци ма од пре не ко ли ко го ди на. Уоче на је ко ре ла ци ја ула га-
ња у кул ту ру и еко ном ског раз во ја зе ма ља мо дер ног све та. 
Са мо на при ме ру Фин ске, ко ја на по чет ку XXI ве ка има нај-
бо ље обра зо ва ње на све ту и нај бо ље опре мље не би бли о те-
ке, ви ди се да је ула га ње у кул ту ру, а са мим тим и у обра зо-
ва ње, у чвр стој ве зи и са ње ним еко ном ским раз во јем. Јер 
55% Фи на ца ре дов но ко ри сти би бли о те ке, а ско ро 100% 
ин тер нет. То се од ра жа ва, ре ци мо, и на до хо дак фин ског 
про из во ђа ча мо бил них те ле фо на No kia, ко ји је три пу та 
ве ћи од на ци о нал ног до хот ка Ср би је. С об зи ром на чи ње-
ни цу да је ин фор ма ци ја, од но сно зна ње, основ ни зах тев 
мо дер ног европ ског дру штва, би бли о те ке већ има ју обез-
бе ђе но ме сто у кул тур ном ту ри зму. На њи ма је са мо да на 
аде ква тан на чин ис ко ри сте тех но ло шки раз вој и по тра жњу 
мо дер них ко ри сни ка и по ну де ода бра не ин фор ма ци је. 
Атрак тив но упа ко ва не и зна лач ки про бра не ин фор ма ци је 
до ступ не и ван рад ног вре ме на и из ван зи до ва би бли о те-
ке, омо гу ћу ју ко ри сни ци ма да се ин фор ми шу и еду ку ју из 
соп стве не фо те ље, пре не го што се од лу че на ту ри стич ки 
оби ла зак. Ти ме би бли о те ке по спе шу ју раз вој и ма те ри јал ну 
до бит чи та вог ни за пра те ћих при вред них гра на. Ме ђу тим, 

не до ста так фи нан сиј ских сред ста ва, по себ но у еко ном ски 
не раз ви је ним и зе мља ма у тран зи ци ји, упу ћу је би бли о те ке 
на про на ла же ње но вих мо гућ но сти за ства ра ње при хо да. 
Аутор ка је из не ла и по вољ но сти и ло ше стра не раз ли чи тих 
на чи на на ла же ња из во ра при хо да.

По себ но по гла вље је по све ће но раз во ју кон ти ну и ра-
ног обра зо ва ња би бли о те ка ра. Мо дер но до ба на ме ће по-
тре бу за њим, ка ко би од го во ри ли зах те ви ма са вре ме них 
ко ри сни ка. Ис ку ства раз ви је них зе ма ља по ка зу ју ка ко оне 
ре ша ва ју овај про блем, а аутор ка на во ди и при ме ре ко-
ји се при ме њу ју код нас. По да ци о не за вид ној обра зов ној 
струк ту ри би бли о те ка ра, као и од ра слих ко ри сни ка у Ср-
би ји, упо зо ра ва ју на по тре бу што хит ни јих кон струк тив них, 
све о бу хват них и си сте ма тич них ак тив но сти ра ди до сти за-
ња европ ских ре зул та та. Би бли о те ке као ме ста до жи вот-
ног обра зо ва ња, са вре ме на оку пља ли шта отво ре на за све 
уз ра сте и со ци јал не сло је ве, тре ба да бу ду циљ еко ном ски 
раз ви је ног дру штва.

Ин те лек ту ал не сло бо де, га ран то ва не ме ђу на род ним 
исто риј ским до ку мен ти ма у по след њих пе де се так го ди на, 
у Ср би ји би тек тре ба ло да до би ју на зна ча ју по сред ством 
про фе си о нал них удру же ња. За са да, Ко декс би бли о те ка ра 
до нет 1998. го ди не, ни је до во љан.

„Упра вља ње јав ним би бли о те ка ма“ је зна чај но по гла-
вље књи ге за сно ва но на ис ку стви ма бо га тих скан ди нав ских 
зе ма ља и лич ном ис ку ству аутор ке. По ла зну тач ку и на чи не 
за оства ре ње ци ља са же ла је ре чи ма: „Ме наџ мент у би бли-
о те ци, упра вља ње и ја сне смер ни це увек во де ка ре ша ва-
њу основ ног пи та ња – шта ко ри сни ци од нас оче ку ју, а шта 
до би ја ју?“.

Књи га се за вр ша ва тек стом „Европ ска стра те ги ја Ма ни-
фест из Оеира са Пул ма нов днев ни ред за е-Евро пу“ ко ји 
ука зу је на нео п ход ност пет еле ме на та за успе шно и мо дер-
но по сло ва ње би бли о те ка у Евро пи, па и у Ср би ји. Про стор, 
гра ђа и фи нан си ра ње, кул тур на стра те ги ја и кул тур на по-
ли ти ка су основ. При ме ње ни на Ср би ју, тре ба ло би да бу ду 
под стак ну ти пре све га ре ше но шћу за про ме ном, а ка сни је 
и пла си ра њем соп стве не кул ту ре на са вре мен на чин. 


