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Сажетак
Библиотекари се међусобно разликују по начину и продуктивности рада: неки од каталогизатора брже постижу 
норму у броју записа, неке информаторе корисници више „воле“, трећи брже стижу до звања, четврти остварују 
бројне међународне контакте на конференцијама и друштвеним мрежама, а неки прихватају и прековремени рад. 
Шта је то што их издваја, прави разлику, што их покреће, даје им снагу, истрајност, жељу и вољу? Поред склопа 
јединствених црта личности, темперамента, интелигенције, као важна детерминанта у раду издваја се феномен 
мотивације, коју су проучавали заговорници различитих теоријских праваца из области менаџмента, организационог 
понашања и психологије рада. Текст обухвата неколико аспеката, почевши од личног, преко аспекта „други“ (колеге, 
ментори, радна атмосфера), до ширег друштвеног, културног и економског окружења у којем библиотека доприноси 
и функционише. Чланак има за циљ да укаже на сложену природу и значај унутрашње мотивације за рад кроз сажет 
приказ најважнијих ставова различитих теоретичара и истраживача, Данијела Пинка, Исака Адижеса, Абрахама 
Маслова и трансакционих аналитичара, који могу бити смернице за примену у раду библиотекара. Теоријске поставке 
допуњују примери из библиотечке праксе и искуство аутора у раду са групама библиотекара током радионице 
посвећене теми мотивације.

Кључне речи: библиотекари, мисија, радни стилови, мотивација, циљеви, стручно усавршавање

Мотивација кроз речнике и дефиниције 

„Што се хоће, то се може.“
српска народна пословица1

Нео п хо дан са сто јак за по сти за ње успе ха, до сту пан они ма ко ји има ју ја сно по ста вљен циљ 
и свр ху сво га ра да, као и ис трај ност да га оства ре, мо ти ва ци ја је у Реч ни ку пси хо ло ги је Жар-
ка Тре бје ша ни на де фи ни са на ре чи ма: „сло жен пси хич ки про цес по кре та ња, усме ра ва ња и 
ре гу ли са ња де лат но сти усме ре не ка од ре ђе ном ци љу“.2 Она има и моћ ути ца ја на дру ге, као 
што би бли о те кар мо же пре не ти ко ри сни ку страст ка чи та њу или мен тор сво ју ис тра жи вач-
ку страст уче ни ку. Овај аспект на гла шен је у Реч ни ку срп ско га је зи ка: „да(ва)ти уну тра шњи, 
вољ ни под стрек, под сти цај, сти му ланс (не ко ме), под ста ћи, под сти ца ти, сти му ли са ти (не ко га 
на не што): на рад“.3 Мо ти ва ци ја де лу је не стал но, мо жда и не у хва тљи во, јер је свој стве на 
сва кој ин ди ви дуи на је дин ствен на чин и не по сто ји уни вер зал на ча роб на фор му ла за ње но 
на ста ја ње.

1 Edukacija, „Srpske narodne poslovice i izreke“, preuzeto 30. 7. 2018, http://edukacija.rs/izreke-i-citati/narodne-poslovice/srpske.

2   Žar ko Tre bje ša nin, Reč nik psi ho lo gi je (Be o grad: Stu bo vi kul tu re, 2004), 283.

3  Ми ли ца Ву ја нић и др., Реч ник срп ско га је зи ка (Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2007), 733.
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Мо ти ва ци ја и ин спи ра ци ја – обе су нео п ход не за успех

„Мо ти ва ци ја (и ин спи ра ци ја) је умет ност под сти ца ња дру гих 
да има ју же љу да ра де оно што ви же ли те.“ 

Двајт Д. Ај зен ха у ер4

У ра ду са би бли о те ка ри ма то ком ра ди о ни це на те му мо ти ва ци је,5 по ка за ла се по тре ба за 
раз ли ко ва њем пој мо ва мо ти ва ци ја и ин спи ра ци ја. По че му се они за пра во раз ли ку ју?

Мо ти ва ци ја се од но си пр вен стве но на сна гу во ље да се пре ва зи ђу пре пре ке на пу ту ка ци љу, 
али је про мен љи ва и че сто за ви си од лич не ин тер пре та ци је и емо ци о нал ног до жи вља ја тре нут-
не си ту а ци је у то ку про це са по сти за ња ци ља. У том сми слу, от пор ни ја и учин ко ви ти ја је ин спи-
ра ци ја, као кон цепт ко ји озна ча ва твр до кор ни ју, аутен тич ну уну тра шњу сна гу ко ја ра ду да је 
ду бљи сми сао. Ин спи ра ци ја је ви ше од ли ка кре а тив ног из ра жа ва ња, као што је био ин спи ри сан 
аутор гра фи та да на зи ду по ред Би бли о те ке ша бач ке ис пи ше по ру ку „Узми, чи тај!“, док је мо ти-
ва ци ја нео п ход на за ру тин ске по сло ве, као што је би бли о те кар, да би по сти гао по ве ћа ну ме сеч-
ну нор му у ин вен та ри са њу но во при спе лих књи га, под стак нут да ра ди по ве ћа ним ин тен зи те том.

За што је мо ти ва ци ја ва жна?

„Сва ко га да на, у сва ком по гле ду, све ви ше на пре ду јем.“6

Ра ди бо љег раз у ме ва ња овог фе но ме на и ње го ве при ме не у по бољ ша њу рад них пер фор-
ман си, у тек сту ће би ти опи са ни по је ди ни аспек ти мо ти ва ци је кроз при каз не ко ли ко раз ли чи-
тих те о риј ских кон це па та. У обла сти ме наџ мен та мо ти ва ци ја се ис тра жу је са ци љем про на ла-
же ња аде кват них ор га ни за ци о них фор му ла, ефи ка сног на чи на по де ле рад них за ду же ња, као 
и прин ци па де ле ги ра ња и кон тро ле ак тив но сти да би се код за по сле них по ја ви ла и одр жа ла 
во ља за ква ли тет ним ис пу ња ва њем рад них оба ве за и ти ме обез бе дио оп ста нак и раз вој пред-
у зе ћа. Тре нут но је ак ту е лан флек си би лан и ди на ми чан при ступ пре ма сва кој спе ци фич ној 
си ту а ци ји на су прот оп штих и нор ма тив них упут ста ва.7 У ра ду је пред ност да та лич ном аспек ту 
уну тра шње мо ти ва ци је, а ма ње мо ти ви са њу дру гих.

Моћ уну тра шње мо ти ва ци је

„Не мој те за по шља ва ти љу де ко је мо ра те да мо ти ви ше те, љу де чи је ста во ве мо ра те 
да ме ња те. Про фе си ја ме наџ мент ни је за со ци јал не рад ни ке. Љу ди ко је за по шља ва те би 

тре ба ло да бу ду мо ти ви са на гру па од са мог по чет ка. Ваш по сао је да их не де мо ти ви ше те.“ 
Исак Ади жес8

Пр во, по сма тра ју ћи из ши ре пер спек ти ве, за пи тај мо се ка кву уло гу игра ју би бли о те ке и би-
бли о те ка ри у дру штву. Као уста но ве кул ту ре из не про фит ног др жав ног сек то ра, њи хо ва свр ха 

4   Pri ce less pro fes si o nal de ve lop ment, “How to De fi ne Mo ti va tion and In spi ra tion: the Po wer of the Dif fe ren ce“, pre u ze to 25. 7. 2018, 
https://www.pri ce les spro fes si o nal.com/de fi ne-mo ti va tion-and-in spi ra tion.html.

5   Еду ка тив на ра ди о ни ца Мо ти ви са ни би бли о те ка ри по кре ћу свет – ве шти на мо ти ви са ња би бли о те ка ра, ауто ра и во ди те ља Је ле не 
Јо вин, акре ди то ва на је у На род ној би бли о те ци Ср би је у окви ру Про гра ма стал ног струч ног уса вр ша ва ња за по сле них у би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти 2017–2018. год. Одр жа но је 14 ра ди о ни ца са про сеч ном оце ном 4,65, а уче ство ва ло је 240 би бли-
о те ка ра и књи жни ча ра из раз ли чи тих би бли о те ка у Ср би ји.

6   По пу лар на сен тен ца из фил ма Сје ћаш ли се До ли Бел?, по ти че од Еми ла Ку еа, (Émi le Coué, 1857–1926), фран цу ског пси хо ло га и 
фар ма це у та, за го вор ни ка ле че ња пу тем ауто су ге сти је.

7  Ta tja na Mi li vo je vić, Mo ti va ci ja za rad: te o ri je i stra te gi je (Be o grad: „Fi lip Vi šnjić“, 2009), 31.

8  Isak Adi žes, Mi sli: po vo dom 75 go di na ži vo ta i 50 go di na ra da (No vi Sad: Asee, 2012), 148.
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је де фи ни са на За ко ном о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти: „Би бли о те ке, под јед на ким 
усло ви ма и без об зи ра на раз ли ке, обез бе ђу ју свим гра ђа ни ма оства ри ва ње људ ских пра ва у 
до ме ну сло бо де из ра жа ва ња, ства ра ла штва, ин те лек ту ал них и дру гих гра ђан ских сло бо да, као 
и оства ри ва ње ко му ни ка ци је с дру гим гра ђа ни ма и ин те лек ту ал ним до бри ма у зе мљи и ино-
стран ству.“9 Да кле, кру ци јал ни ци ље ви би бли о те ка ни су усме ре ни на ства ра ње про фи та, већ 
при вла че ње (мо ти ви са ње) пу бли ке ква ли тет ним услу га ма и сер ви си ма. То би кон крет но зна-
чи ло: ин те ре сант ним про гра ми ма у ви ду фил мо ва, ра ди о ни ца, пре да ва ња за рад про мо ви са ња 
књи жев но сти и на у ке, до брим усло ви ма ра да, при јат ним ен те ри је ром, бр зом услу гом, љу ба зним 
и струч ним би бли о те ка ри ма, уре ђе ним, пре ци зним и ефи ка сним елек трон ским ка та ло гом. Да 
би се обез бе ди ли сви на бро ја ни усло ви у би бли о те ка ма, по ред ма те ри јал них, ор га ни за ци о них и 
ка дров ских ре сур са, по сто ја ње мо ти ви са них би бли о те ка ра је con di tio si ne qua non.

Дру го, по сма тра ју ћи ак ту ел ни стан дард у др жа ви, основ не на док на де за рад су че сто ис-
под гра ни це про се ка, а до пун ско мо ти ви са ње нов ча ним на гра да ма је нај че шће не до сти жан 
лук суз. Та да је је ди но по кре тач ко што пре о ста је, под сти цај на моћ уну тра шње мо ти ва ци је од-
но сно, рад под стак нут вред но сти ма као што су: по сти за ње ауто но ми је, те жња ка стал ним уса-
вр ша ва њем и тра же ње сми сле но сти и свр сис ход но сти ра да. О њи ма ис тра жу је на нов, дру-
га чи ји, мо жда и уто пиј ски на чин, Да ни јел Пинк10 и под сти че на ре де фи ни са ње по сто је ћих 
ста во ва о мо ти ва ци ји, на во де ћи раз ли чи те екс пе ри мен те ко ји по твр ђу ју над моћ уну тра шње 
над спо ља шњом (нов ча ном) мо ти ва ци јом. Он на во ди при мер про це са на стан ка бес плат не Ви-
ки пе ди је (и за ауто ре и за ко ри сни ке), то ком ко јег ауто ри без ма те ри јал не на док на де пи шу 
од ред ни це ра ди за ба ве, же ље да се оба ве сти јав ност или по де ли зна ње. Слич но је и са ства ра-
њем Ли нук са, бес плат ног опе ра тив ног си сте ма ко ји се ко ри сти ши ром све та, а ко ји је ство ри ла 
мно го број на гру па про гра ме ра во лон тер ски. Та кво по на ша ње, под усло вом да ни је пра ће но 
не за до вољ ством основ ном нов ча ном на док на дом, ко је ни је усло вље но спо ља шњим на гра да-
ма и ка зна ма, већ по кре ће на ак ци ју за рад уну тра шњег за до вољ ства, лич не ис пу ње но сти или 
про фе си о нал ног успе ха, Пинк на зи ва по на ша ње „ти па У“ (У – уну тра шњи).11

Иако су Пин ко ви при ме ри на ста ли у са свим дру га чи јем окру же њу, ипак мо гу би ти иде ја за 
лич ну при ме ну. Раз мо три мо ка ко.

Са мо стал ност у из бо ру на чи на ра да

„Тре ба да схва ти мо да сло бо дом и не за ви сно шћу ко је пру жа мо де те ту 
ми да је мо сло бо ду рад ни ку већ спрем ном за ак ци ју и ко ји, 

без соп стве ног ра да и ак тив но сти, не би мо гао да жи ви.“
Ма ри ја Мон те со ри12

Уну тра шња мо ти ва ци ја се по спе шу је у усло ви ма ка да је ва жно на пра ви ти ре зул тат, при 
че му по ред од го вор но сти, по сто ји и оно нај ва жни је: ауто но ми ја над за дат ком, вре ме ном, тим-
ским ра дом и тех ни ком ра да. То би зна чи ло, на при ме ру из ра де за пи са у елек трон ској ба зи, 
да би бли о те кар има мо гућ ност да са мо стал но од ре ди ко јом тех ни ком (пр во имен ска, па пред-
мет на и де ци мал на об ра да, у јед ном за пи су или ви ше за пи са) и ко јим тем пом ће ра ди ти (ко ли-
ко за пи са из ра ђу је днев но, да ли ће ра ди ти ду же или ће су тра на док на ди ти да на шњи за о ста так 
јер има „кли зно рад но вре ме“). Да кле, ва жно је ис пу ни ти нор му на кра ју ме се ца уз сло бо ду 

9   „Za kon o bi bli o teč ko-in for ma ci o noj de lat no sti“, Su žbe ni gla snik RS br. 52 (2011), pre u ze to 30. 7. 2018, https://www.nb.rs/vi ew_fi le.
php?fi le_id=3047.

10  Da niel Pink, Šta nas po kre će: neo če ki va na isti na o ljud skoj mo ti va ci ji (Be o grad: La gu na, 2011).

11   Су прот но ово ме је по на ша ње „ти па С“ (С – спо ља шњи) ко је је у ве ћој ме ри под сти ца но спо ља шњим на гра да ма, а ма ње уну тра-
шњим за до вољ ством.

12  Ma ri ja Mon te so ri, Upi ja ju ći um (Be o grad: Mi ba Bo oks, 2016), 127–128.
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из бо ра на чи на ра да. Би бли о те кар ин фор ма тор мо же раз ви ти лич ну тех ни ку пре тра жи ва ња 
елек трон ске ба зе, ли сног ка та ло га, ре фе рен сне ли те ра ту ре и оста лих из во ра јер са мо стал ност 
мо же да под стак не за ла га ње и же љу за уса вр ша ва њем. Ње го ва ве шти на, во ђе на уну тра шњом 
мо ти ва ци јом, мо же би ти под сти цај на и за ко ри сни ка. Ауто но ми ја ко ја је да та би бли о те ка ру за 
осми шља ва ње сце на ри ја ра ди о ни це зах те ва, по ред од го вор но сти, мо ти ва ци је и ин спи ра ци је, 
зна ње о да тој те ми и кре а тив ност.

Ауто но ми ја мо же да се при ме ни и у тим ском ра ду. На при мер, она мо же би ти де ло твор на 
у ве ли ким про јек ти ма као што су из ра да обим не би бли о гра фи је или уво ђе ње ино ва ци ја,13 ка-
да је по треб но фор ми ра ње при вре ме них ти мо ва ода бра них љу ди из раз ли чи тих оде ље ња ко ји 
до бро функ ци о ни шу за рад по сти за ња де фи ни са них ци ље ва.

Пинк на во ди и по зи тив не ефек те стра те ги је по ко јој за по сле ни има ју при ви ле ги ју да 20% 
рад ног вре ме на са мо стал но из дво је за рад пре ма лич ним ин те ре со ва њи ма. То ком тих сло-
бод них са ти на ста ли су мно ги ино ва тив ни про из во ди, нпр. Гугл тран слејт (Go o gle tran sla te, 
про грам за пре во ђе ње) и Гугл ток (Go o gle Talk, апли ка ци ја за сла ње ин стант по ру ка). Да кле, 
на су прот кон тро ле за по сле них, Пинк про мо ви ше раз ви ја ње њи хо ве са мо стал но сти у ра ду као 
кључ успе ха.

Да ли је ова кав став уме сан и при мен љив у би бли о те ка ма у Ср би ји и у ко јој ме ри је мо то 
Ви ли ја ма Мек нај та14: „За по сли до бре љу де и оста ви их на ми ру“ (не)при ме рен за ов да шње 
при ли ке у ко ји ма не по сто ји слу жба за се лек ци ју кан ди да та? Ин ди ви ду а лан при ступ ру ко во-
ди ла ца, пра ће ње на су прот стро ге кон тро ле ква ли те та ра да би бли о те ка ра, њи хо вих мо ти ва 
и ин те ре со ва ња, по др шка, отво ре ност за ино ва ци је, пру жа ње шан се и ства ра ње по вољ них 
окол но сти за раз ви ја ње по тен ци ја ла рад ни ка са јед не стра не и по ка зи ва ње ини ци ја ти ве од 
са мих би бли о те ка ра мо же во ди ти ка до де ли и по сти за њу ауто но ми је за рад. Уз то, нео п ход-
на је же ља и уви ђа ње по тре бе за стал ним ра дом на лич ном и про фе си о нал ном раз во ју и 
уса вр ша ва њу.

Би бли о те кар као узор у стал ном уса вр ша ва њу

„Бла го оно ме ко зна да не зна, а хо ће да зна.“
срп ска на род на по сло ви ца15

Те жња ка уса вр ша ва њу из и ску је труд, ула га ње на по ра (и нов ца), упор ност, чак и од ри ца ње 
у ду жем пе ри о ду. За то је ва жно пи та ње на чи на на ко је се мо же про бу ди ти тежњa за са мо-
стал но шћу и стал ним уса вр ша ва њем у ра ду. Нај ва жни ји је про ак ти ван став би бли о те ка ра кроз 
стал но тра же ње узо ра и ин спи ра ци је, при ме ра до бре прак се, но вих зна ња и иде ја за ино ва-
ци је у ра ду, у ви ду пра ће ња до ма ће и стра не ли те ра ту ре, по ха ђа ња се ми на ра и ра ди о ни ца, 
уче шћа на кон фе рен ци ја ма. Да кле, лич но за ла га ње у ве ли кој ме ри мо же до ве сти до про ме на, 
бо ље по ну де про гра ма и ве ћег бро ја ко ри сни ка у би бли о те ка ма.

Ова кав став је за сту пљен и на ши рем ме ђу на род ном пла ну у би бли о те кар ству. Ме ђу на-
род на фе де ра ци ја би бли о теч ких удру же ња и ин сти ту ци ја IFLA16 пре по зна ла је ва жност уса-
вр ша ва ња у кон тек сту кон ти ну и ра ног уче ња на рад ном ме сту.17 Она се од но си на под сти ца ње 

13   Хил де лис Балк, Елс бет Квант и Кле менс Не де кер, „Шта чи ни ино ва ци је успе шним? Ис ку ство уво ђе ња ино ва ци ја у На ци о нал ној 
би бли о те ци Хо лан ди је“, Чи та ли ште год. 16, бр. 31 (но вем бар 2017): 44–55, пре у зе то 30. 7. 2018, http://ci ta li ste.rs/ca so pis/br31/
balk_hil de lis.pdf.

14   Wil li am L. McKnight (1887–1978), ру ко во ди лац ве ли ке мул ти на ци о нал не ком па ни је 3М, за ла гао се за са мо стал ност за по сле них, 
пре у зи ма ње ини ци ја ти ве и уво ђе ње ино ва ци ја у рад.

15  Edu ka ci ja, „Srp ske na rod ne po slo vi ce i iz re ke“, pre u ze to 30. 7. 2018, http://edu ka ci ja.rs/iz re ke-i-ci ta ti/na rod ne-po slo vi ce/srp ske.

16  Акро ним од In ter na ti o nal Fe de ra tion of Li brary As so ci a ti ons.

17  IFLA, IFLA Gu i de li nes for Con ti nu ing Pro fes si o nal De ve lop ment: Prin ci ples and Best Prac ti ces, pre u ze to 25. 7. 2018, https://www.ifla.org/
fi les/as sets/cpdwl/gu i de li nes/ifla-gu i de li nes-for-con ti nu ing-pro fes si o nal-de ve lop ment.pdf.
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би бли о те ка ра да бу ду у то ку са тех но ло шким и про ме на ма у дру штву ко је се ти чу би бли о теч-
ко-ин фор ма цио не де лат но сти, а би бли о те ка ри еду ка то ри би требалo да бу ду узо ри у до жи-
вот ном уче њу.

Стал но струч но уса вр ша ва ње би бли о те ка ра у Ср би ји оба ве зно је и ре гу ли са но За ко ном о 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти и Пра вил ни ком о стал ном струч ном уса вр ша ва њу 
у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти. Ко ми си ја за акре ди та ци ју сва ке го ди не од лу чу је 
о пред ло же ним про гра ми ма. Пи та ња ква ли те та и по ну де про гра ма пре ва зи ла зе те му ра да, 
али тре ба на гла си ти да увек по сто ји и мо гућ ност са мо и ни ци ја тив ног уса вр ша ва ња (струч на 
ли те ра ту ра, еду ка ци ја, он лајн кур се ви18 и ве би на ри, нпр. IFLA We bi nar: Li brary Map of the 
World19).

При мер ка ко би бли о те ка ри мо гу осна жи ва ти и под сти ца ти мла де на сти ца ње зна ња је 
ино ва тив ни про грам под на зи вом Brid ge up20 Јав не би бли о те ке у Њу јор ку.21 Мла ди ма се ну ди 
струч на по др шка у сти ца њу раз ли чи тих ве шти на: са мо стал но сти у ра ду, кри тич ког ми шље ња, 
са рад ње и кре а тив но сти, нео п ход них за кре и ра ње лич не ви зи је и по сти за ње успе ха. Ка да го-
во ри мо о мо ти ви са њу мла дих ко ри сни ка, тре ба спо ме ну ти да се и у јав ним би бли о те ка ма у 
Ср би ји то ме по све ћу је па жња у ви ду раз ли чи тих кон кур са и ма ни фе ста ци ја ко ји има ју за циљ 
под сти ца ње чи та ња и пи са ња, или сти ца ње раз ли чи тих ве шти на. На ве шће мо са мо не ке при-
ме ре до бре прак се, за про мо ви са ње чи та ња: Чи та лач ка знач ка (На род на би бли о те ка Пи рот, 
На род на би бли о те ка Сме де ре во, Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин“, Зре ња нин, 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да), Јед на књи га – је дан град (Град ска би бли о те ка Пан че во); за про мо-
ви са ње пи са ња: Књи го ждер (Би бли о те ка ша бач ка), Го лу бић (Град ска би бли о те ка „Кар ло Би је-
лиц ки“, Сом бор), Дра ги Де да Мра зе (Би бли о те ка „Вла да Ак сен ти је вић“ Обре но вац), Пе снич ка 
шта фе та (Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин“, Зре ња нин) или про мо ви са ње зна-
ња о свом за ви ча ју: еду ка тив ни про грам За ви чај ни пој мов ник (На род на би бли о те ка „Ње гош“, 
Кња же вац).

Ми си ја би бли о те ка ра у дру штву

„Са мо стал ни љу ди ко ји те же са вр шен ству по сти жу сјај не ре зул та те, 
али они ко ји то ра де за рад не ког ви шег ци ља по сти жу још ви ше.“

Да ни јел Пинк22

За илу стра ци ју ва жно сти свр сис ход но сти лич ног ра да и при ро де мо ти ва за рад по слу жи ће 
три раз ли чи та ста ва би бли о те ка ра ко ји ра де на деч јем оде ље њу јед не јав не би бли о те ке. Став 
пр вог би бли о те ка ра мо же се опи са ти ре чи ма: „Ра дим овај до са дан по сао, се дим и че кам ма-
ле да ве же да узму или вра те књи ге, а тек што во лим да их на гр дим кад ока сне.“ Став дру гог 
гла си: „Из да јем књи ге, пла та је ма ла, али ре дов на, при ја вљен сам и имам ре ла тив но си гу ран 
по сао. Же лим да сво јој по ро ди ци обез бе дим нор ма лан жи вот.“ Тре ћи би бли о те кар ми сли на 
сле де ћи на чин: „Ра дим у ку ћи ко ја де ци ну ди не про це њи во зна ње. Ко зна, мо жда се ме ђу 
овом де цом на ла зи бу ду ћи но бе ло вац, на уч ник, или по ли ти чар ко ји ће по бољ ша ти жи вот у 
Ср би ји!“ 

Ка кве по сле ди це мо гу иза зва ти на ве де ни ста во ви би бли о те ка ра код ко ри сни ка? Де ца ће 
би бли о те ка ра са пр вим ста вом ве ро ват но из бе га ва ти, на зи ва ти га по грд ним име ни ма или 

18 Co ur se ra, pre u ze to 30. 7. 2018, https://www.co ur se ra.org.

19  IFLA, IFLA We bi nar: Li brary Map of the World, pre u ze to 30. 7. 2018, https://www.ifla.org/no de/61889.

20  New York Pu blic Li brary, Brid ge Up, pre u ze to 30. 7. 2018, https://www.nypl.org/ost/brid ge up.

21 The New York Pu blic Li brary.

22 Da niel Pink, Nav. de lo, 151
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ка сни ти са вра ћа њем књи га јер ни је до вољ но мо ти ви сан, код дру гог ће свра ћа ти са мо кад 
им је по треб на до ма ћа лек ти ра јер га по кре ће пре вас ход но но вац (спо ља шња мо ти ва ци ја), 
а код тре ћег ће ра до свра ћа ти јер увек има да по ну ди не ку за ни мљи ву ра ди о ни цу или књи гу, 
за то што га по кре ћу уну тра шњи мо ти ви (и ин спи ра ци ја), све стан је свр хе и ши рег зна ча ја ко ји 
књи ге и би бли о те ка мо гу има ти у дру штву. Да кле, ефе кат мо ти ва ци је и свр сис ход но сти ра да 
на про дук тив ност и ква ли тет пру жа ња услу ге мо же би ти еви ден тан у ши рем сми слу и гра ди ти 
ре но ме би бли о те ка ра у дру штву.

Умет ност по ста вља ња ци ље ва

„Ко не зна у ко ју лу ку пло ви, ње му ни је дан ве тар ни је по во љан.“
Еври пид 23

Ци ље ви во де и усме ра ва ју ак тив ност, ге не ри шу но ве (кре а тив не) стра те ги је, пла ни ра ње, 
ефи ка сну по де лу ра да и до но ше ње од лу ка у сва кој фа зи про це са ре а ли за ци је. У том про це су 
мо же би ти мно го фа за и ме ђу фа за, успе ха и не у спе ха, а мо ти ва ци ја је фак тор упор но сти и 
ис трај но сти на пу ту ка ци љу.

У че му је тај на до бро по ста вље ног ци ља?24 Да би био оства рен, по треб но је да бу де ја сно 
де фи ни сан, мер љив, до сти жан, ре а лан и са пре ци зно од ре ђе ним ро ком ре а ли за ци је. Уз бу-
ђе ње и на гра ђу ју ћи ефе кат су оно што до дат но до при но си ње го вом до сти за њу. Лич ни ци-
ље ви би бли о те ка ра тре ба ло би да су свр сис ход ни и у скла ду са ци ље ви ма би бли о те ке, а они 
ускла ђе ни са још ши рим, де фи ни са ним на на ци о нал ном ни воу.25 Не ки од ре ле вант них ци ље ва 
из ак ту ел ног Пред ло га Стра те ги је за раз вој кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је 2017–2027. су: раз вој 
чи та лач ке кул ту ре, раз вој нор ма тив ног окви ра, ши ре ње би бли о теч ке мре же, раз вој људ ских 
ре сур са, про стор них усло ва и опре ме у би бли о те ка ма, уна пре ђе ње на бав не по ли ти ке књи га и 
оста ле би бли о теч ке гра ђе.

На ме ђу на род ном пла ну, за илу стра ци ју на ве шће мо ак ту ел не ци ље ве одр жи вог раз во ја у 
окви ру гло бал не раз вој не аген де Ује ди ње них на ци ја за пе ри од до 2030. го ди не (Аген да УН 
2030).26 Циљ (16.10) ко ји се од но си на би бли о те ке гла си: „Оси гу ра ти јав ни при ступ ин фор-
ма ци ја ма и за шти ти основ не сло бо де у скла ду са на ци о нал ним за ко ни ма и ме ђу на род ним 
до го во ри ма“. По ред при сту па ин фор ма ци ја ма, ме ђу ре ле вант ним ци ље ви ма за би бли о те ке 
су: очу ва ње кул тур ног на сле ђа (11.4), уни вер зал на пи сме ност (део ви зи је УН) и при ступ ин-
фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма (17.8).

У ра ду ко ји опи су је стра те ги ју уво ђе ња ино ва ци ја у На ци о нал ној би бли о те ци Хо лан ди је, 
ме ђу фак то ри ма ко ји од ре ђу ју ка па ци тет ин сти ту ци је за уво ђе ње ино ва ци ја, ауто ри на во де и 
ва жност да се ци ље ви ино ва ци ја по ду да ра ју са стра те шким ци ље ви ма ор га ни за ци је.27 Ци ље ви 
игра ју кључ ну уло гу у по стиг ну ћу и ефи ка сно сти. То по твр ђу је по да так да је у ве ли ком бро ју 
сту ди ја (90%), по ста вља ње спе ци фич них и иза зов них ци ље ва до во ди ло до ве ћег учин ка у од-
но су на по ста вља ње ла ких, „ура ди нај бо ље што мо жеш“, или ка да их ни је ни би ло.28

23  Bu si ness Aca demy, Po slov ne mi sli za sva vre me na: po slo vi ce, mi sli, iz re ke, pre u ze to 1. 8. 2018, http://www.raz voj-ka ri je re.com/me dia/
fi les/mi sli WEB.pdf.

24  СМАРТ циљ, на стао у окви ру Те о ри је по ста вља ња ци ље ва, ауто ра Пи те ра Дра ке ра (Pe ter F. Druc ker, 1909–2005).

25   По гла вље 3.2.1. Књи жев ност, из да ва штво и би бли о теч ко-ин фор ма ци о на де лат ност у „Пред лог Стра те ги је раз во ја кул ту ре Ре пу-
бли ке Ср би је од 2017. до 2027.“, пре у зе то 26. 8. 2018, http://www.kul tu ra.gov.rs/docs/do ku men ti/pred log-stra te gi je-raz vo ja-kul tu-
re-re pu bli ke-sr bi je-od-2017--do-2027-/-pred log-stra te gi je-raz vo ja-kul tu re-re pu bli ke-sr bi je-od-2017--do-2027-.pdf.

26  Bi bli o te ke 2030, Ci lje vi odr ži vog raz vo ja, pre u ze to 26. 7. 2018, https://bi bli o te ke2030.wor dpress.com/ci lje vi-odr zi vog-raz vo ja/.

27  Балк, Квант и Не де кер, Нав. де ло.

28   Ed win A. Loc ke et al., “Goal set ting and task per for man ce: 1969–1980“, Psycho lo gi cal Bul le tin 90, 1 (1981), pre u ze to 25. 7. 2018, http://
psycnet.apa.org/do i Lan ding?doi=10.1037%2F0033-2909.90.1.125.
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У про це су по ста вља ња ци ље ва (лич них или ор га ни за ци о них) мо же би ти ко ри сна SWOT29 
ана ли за, ме то да за стра те шко пла ни ра ње ко ја слу жи за ева лу а ци ју уну тра шњих фак то ра – 
сна га и сла бо сти на лич ном пла ну, као и спо ља шњих фак то ра – шан си и прет њи у ор га ни за ци-
ји. Та ко ђе, по треб но је ис та ћи и ути цај над ре ђе них (мен то ра). Да би би бли о те кар при хва тио 
ци ље ве ко ји су му по ста вље ни, по треб но је омо гу ћи ти ње го во ак тив но уче шће у њи хо вом до-
но ше њу. Да се не би из гу био смер кре та ња ка ци љу, по треб но је ре дов но тра же ње и пру жа ње 
ја сних, кон струк тив них и ис црп них по врат них ин фор ма ци ја и об ја шње ња на кон сва ке фа зе 
ра да, ко ји ма се при ла го ђа ва ју, по де ша ва ју по ступ ци и ак тив но сти.

По тре бе као по кре та чи

„…ка да го во ри мо о по тре ба ма људ ских би ћа, го во ри мо о су шти ни њи хо вих би ћа.“
Абра хам Ма слов30

Абра хам Ма слов, кли нич ки пси хо лог и за чет ник ху ма ни стич ке пси хо ло ги је, прав ца ко ји је 
ис ти цао раст и раз вој здра ве лич но сти, раз вио је те о ри ју мо ти ва ци је у ко јој као кру ци јал ни 
узрок би ло ко је ак тив но сти по ста вља те жњу за за до во ља ва њем раз ли чи тих по тре ба по при род-
ном ре до сле ду: од фи зи о ло шких, ко је обез бе ђу ју оп ста нак (хра на, во да, сан), за си гур но шћу 
(за шти ће ност од хлад но ће и опа сно сти), пре ко дру штве них по тре ба (ме ђу људ ски од но си, при-
пад ност гру пи, за љу ба вљу), по тре бе за при зна њем, по што ва њем и са мо по што ва њем (углед, 
ста тус), до по тре бе за са мо о ства ре њем, са мо ак ту е ли за ци јом (те жња да се на пре ду је, раз ви ја, 
са зна је, да се оства ре сви лич ни по тен ци ја ли). Те о ри ја је оспо ра ва на у екс пе ри мен тал ним 
ис тра жи ва њи ма ко ја ни су по твр ди ла основ не по сту ла те: да основ них пет ка те го ри ја не мо же 
у пот пу но сти опи са ти фе но мен мо ти ва ци је, да ин тен зи тет мо ти ва ци је опа да са сте пе ном за-
до во ље но сти мо ти ва, као ни да је ре до след за до во ље ња по тре ба до сле дан.31 Ипак, она мо же 
пру жи ти оп шту ин фор ма ци ју о из ра же но сти по тре ба.

Ко је су се то по тре бе, пре ма Ма сло вље вој те о ри ји, из дво ји ле код би бли о те ка ра у Ср би ји? 
У до са да шњим гру па ма би бли о те ка ра то ком ра ди о ни це на те му мо ти ва ци је32 на те сту кон-
стру и са ном пре ма на ве де ној те о ри ји, од укуп но пет ка те го ри ја, две су се по ка за ле нај и зра же-
ни је: по тре ба за са мо ак ту а ли за ци јом и дру штве не по тре бе. Овај по да так мо же би ти ко ри стан 
за ру ко во ди о це би бли о те ка, би бли о те кар ска дру штва и ко ми си је, да раз мо тре да ли из дво је-
не по тре бе мо гу би ти за до во ље не у окви ру би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма, ка ко би се 
обез бе ди ли лич ни раст и раз вој, као и на пре дак функ ци о ни са ња це лог си сте ма. Кон крет но, да 
ли по сто је од го ва ра ју ћи и до вољ но ра зно ли ки еду ка тив ни про гра ми за струч но уса вр ша ва ње 
из раз ли чи тих обла сти (по ред би бли о те кар ства, ин фор ма ти ка, пси хо ло ги ја, ве шти не под у ча-
ва ња, во ђе ње ра ди о ни ца, уче ње стра них је зи ка и др.), мо гућ ност од ла ска на ме ђу на род не 
кон фе рен ци је; раз ра ђен, пра ве дан бо дов ни си стем за до де лу струч них зва ња; про гра ми ко ји 
по спе шу ју тим ски рад, екс кур зи је.

Ва жно је на по ме ну ти да би пра ће ње по тре ба, као и ин те ре са, пред ло га и сва ко днев них 
про бле ма би бли о те ка ра би ло по жељ но на не дељ ном или ме сеч ном ни воу. Ти ме би се по бољ-
ша ла ин тер на ко му ни ка ци ја на ни воу ру ко во ди лац–под ре ђе ни и кроз ре дов не раз го во ре, а 
по ка зи ва њем искре ног ин те ре са за по је дин ца мо гли би се бр же от кри ти и ре ши ти те ку ћи про-
бле ми. Ова кав ин ди ви ду а лан при ступ мо же бо ље по ве за ти лич не ци ље ве са ви зи јом и ми си јом 

29   Акро ним од strengths, we ak nes ses, op por tu ni ti es, thre ats. Њен тво рац је аме рич ки ме наџ мент кон сул тант Ал берт С. Хaмфри 

(Al bert S. Hum phrey, 1927–).

30 Abra ham Ma slov, Mo ti va ci ja i lič nost (Be o grad: No lit, 1982), 47.

31  Mi li vo je vić, Mo ti va ci ja za rad: te o ri je i stra te gi je, 78.

32   Еду ка тив на ра ди о ни ца Мо ти ви са ни би бли о те ка ри по кре ћу свет – ве шти на мо ти ви са ња би бли о те ка ра, ауто ра и во ди те ља Је ле не 

Јо вин.
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би бли о те ке и ти ме до при не ти њи хо вом ме ђу соб ном ускла ђи ва њу. За успех би бли о те ке по-
треб но је ускла ђи ва ње ра да и по ну де про гра ма са по тре ба ма ко ри сни ка, и њи хо во пра ће ње 
пу тем књи ге ути са ка или у ви ду го ди шњих ан ке та.

Да кле, пра ће ње по тре ба и мо ти ви са ње за по сле них, рад са ти мо ви ма, уме ће ко му ни ка ци је 
са мо су не ке од ве шти на нео п ход них за ефи ка сно упра вља ње и ства ра ње про дук тив ног рад-
ног окру же ња. За то је зах тев за стал ним уса вр ша ва њем би бли о те ка ра из обла сти пси хо ло ги је 
ра да и ме наџ мен та, на ро чи то ру ко во ди ла ца, вр ло ин ди ка ти ван за по сти за ње бо љег ква ли те та 
ра да би бли о те ка.

Тран сак ци о но-ана ли тич ки кон цепт уну тра шње мо ти ва ци је

„Сва ко но си Сен ку, и што је она ма ње укљу че на у 
све сни жи вот по је дин ца, там ни ја је и гу шћа.“ 

Карл Гу став Јунг33

Пре ма Тран сак ци о ној ана ли зи34 раз ли ку је се пет ти пич них сти ло ва ра да35 на зва них: По жу-
ри, Бу ди са вр шен, Удо во љи дру ги ма, Тру ди се и Бу ди јак.36 Они од ре ђу ју на чин на ко ји ор га ни зу-
је мо рад и вре ме, ка ко функ ци о ни ше мо са дру ги ма и у тим ском ра ду, ка ко ко му ни ци ра мо. 
Ва жно је ис та ћи да сва ки од ових сти ло ва по на ша ња има ка ко по зи ти ван аспект (све сно по-
на ша ње у оп ти мал ним усло ви ма ра да), та ко и не га ти ван, из ра жен у стре сним си ту а ци ја ма, 
пре по зна тљив у тран сак ци о но-ана ли тич кој тер ми о ло ги ји као драј вер.37 Пре ма Џу ли Хеј „то 
су не све сни по ку ша ји да се по на ша мо на на чин ко јим би смо сте кли по треб но пре по зна ва-
ње од дру гих“38 и фор ми ра ју се то ком де тињ ства у од но си ма де те та са од ра слим осо ба ма 
(де ца од го ва ра ју на по ру ке ва жних од ра слих осо ба по ку ша ва ју ћи да им удо во ље). Ве ћи на 
љу ди у по на ша њу до ми нант но ис по ља ва ка рак те ри сти ке два раз ли чи та сти ла, а по ве ћа на све-
сност о њи ма мо же по мо ћи да учвр сти мо сво је пред но сти и сма њи мо ства ра ње гре ша ка и 
про бле ма.39

За илу стра ци ју пет основ них рад них сти ло ва по слу жи ће опис по на ша ња вир ту ел них би бли-
о те ка ра ко ји има ју исти за да так, да за ме сец да на на пи шу пред лог про јек та за ра ди о ни цу са 
ци љем под сти ца ња чи та ња код де це.

Би бли о те кар ко ји је брз у све му, уме исто вре ме но да пре ку ца ва текст и од го ва ра на по зи-
ве ко ри сни ка, а пи са ње про јек та про лон ги ра док не до ђе у ко штац с вре ме ном, јер „во ли“ да 
ра ди под при ти ском. Ме ђу тим, у жур би пра ви гре шке ко је не ма вре ме на да ис пра ви, па ка сни 
или пре да је про је кат ло ши јег ква ли те та. Че сто де лу је не стр пљи во и за то дру ги ма за вр ша ва 
ре че ни це, на не та чан на чин. По кре ће га бр зи на (драј вер По жу ри), ко ја му мо же по мо ћи, али 
и од мо ћи у ра ду. Ње го ва ефи ка сност у ра ду би ла би по ве ћа на по де лом за дат ка на де ло ве и 
од ре ђе њем вре мен ског ро ка за сва ки, ви ше па жње усме ре но на са го вор ни ка уна пре ди ло би 
ко му ни ка ци ју.

33  Karl Gu stav Jung, Psi ho lo gi ja i re li gi ja: Za pad i Is tok (Be o grad: Atos-DK, 2017), 91.

34  Те о ри ја лич но сти и ко му ни ка ци је чи ји је идеј ни тво рац пси хи ја тар Ерик Берн (Eric Ber ne, 1910–1970), на ста ла кра јем пе де се-

тих го ди на 20. ве ка у Сан Фран ци ску под ути ца јем пси хо а на ли зе. Да нас се при ме њу је у пси хо те ра пи ји, са ве то ва њу, пе да го ги ји 

и ме наџ мен ту.

35  Тер мин је уве ла Џу ли Хеј (Ju lie Hay 1942–).

36  У Тран сак ци о ној ана ли зи сви на зи ви кон це па та пи шу се ве ли ким по чет ним сло вом.

37   Тер мин је увео Та и би Ка хлер (Ta i bi Ka hler 1943–). Ко ва ни ца по ти че од eng. dri ver у зна че њу по кре тач.

38   Ju lie Hay, Dri vers and Wor king Styles an Es say, 2013, pre u ze to 30. 7. 2018, https://www.ju li e hay.org/uplo ads/1/2/2/9/12294841/dri-

vers__wor king_stlyes_an_es say.pdf.

39   Ju lie Hay, “Wor king Styles“, in Wor king It Out at Work: Un der stan ding At ti tu des and Bu il ding Re la ti on ships (Lon don: Sher wo od Pu blis-

hing, 2009), 76, pre u ze to 30. 7. 2018, https://www.ju li e hay.org/uplo ads/1/2/2/9/12294841/wow_chap ter_6_web.pdf.
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Дру ги стил би пред ста вља ло по на ша ње би бли о те ка ра ко ји све што ра ди, ра ди без гре шке, 
тач но на вре ме и има ре пу та ци ју осо бе од по ве ре ња, јер се те мељ но при пре ма и па жљи во 
про ве ра ва све де та ље са др жа ја и фор ме. Он по чи ње са из ра дом пред ло га за да тог про јек та на 
вре ме, при др жа ва се пла на, па жљи во са ста вља ре че ни це, ко ри сте ћи струч не тер ми не, дру ги-
ма те шко ра зу мљи ве и уно си че сте из ме не да би по сти гао са вр шен ство. Ако при ме ти гре шку, 
осе ћа се не за до вољ но и ма ње вред но. Не ма по ве ре ња у ква ли тет ра да дру гих ко ле га и за то не 
де ле ги ра по сао, а ва жи и за оштрог кри ти ча ра. Ова кво по на ша ње у осно ви има пер фек ци о ни-
зам (драј вер Бу ди са вр шен) са сво јим до брим и ло шим аспек ти ма. По ста вља ње ма ло ре ал ни јих 
стан дар да за тач ност и вре ме из ра де и кон струк тив ни је кри ти ко ва ње дру гих мо гло би сма њи ти 
тен зи ју и по ве ћа ти ефи ка сност.

Тре ћи стил ра да мо же би ти опи сан тер ми ни ма: во ли да се дру жи и по све ћу је па жњу дру ги-
ма, од ли чан је тим ски играч, хар мо нич ни од но си су му ва жни, ни ка да не вре ђа, ни ти кри ти ку-
је (чак и ка да је по треб но), да не би по вре дио осе ћа ња дру гих. Пре фе ри ра да се сме шка, одо-
бра ва и при хва та по сло ве оста вља ју ћи лич не при о ри те те по стра ни и за то ка сни са про јек том. 
По што се ус те же да пи та и тра жи до дат не ин фор ма ци је, за да так мо же да ура ди на по гре шан 
на чин. Рад не пер фор ман се ова квог сти ла мо гу би ти по бољ ша не из ра дом пла на за вр ша ва ња 
за дат ка и ње го вим ис трај ним при др жа ва њем до окон ча ња, као и усме ра ва њем па жње са мо на 
ва жне аспек те про јек та. На ве де ни стил по на ша ња у ве ли кој ме ри по кре ће мо тив удо во ља ва ња 
дру ги ма (драј вер Уго ди дру ги ма), а по сти за ње бо љих ре зул та та мо же би ти по бољ ша но уче њем 
ве шти не по ста вља ња гра ни ца пре ма дру ги ма (асер тив но по на ша ње).

Сле де ћи би бли о те кар је ве чи ти ен ту зи ја ста и ра до при хва та но ве за дат ке, че сто и во лон-
тер ски, што га чи ни оми ље ним ме ђу ко ле га ма. Он ће те мељ но про сту ди ра ти све аспек те про-
јек та и раз ми шља ти о они ма ко је дру ги пре ви ђа ју. Ме ђу тим, он се ви ше тру ди (драј вер Тру ди 
се) не го што успе ва, рас пли њу је се и гу би у из ме ни са др жа ја про јек та, што до во ди до ка шње-
ња или до про јек та са пре ви ше ире ле вант них ин фор ма ци ја. По бољ ша ње рад них пер фор ман-
си мо же до не ти пре ста нак во лон ти ра ња и из ра да озбиљ ног пла на спро во ђе ња про јек та ко ји 
укљу чу је и сам крај, то ли ко не до сти жан за ње га и усме ра ва ње па жње са мо на аспек те ко ји се 
ди рект но од но се на ње га и чи је ре зул та те дру ги оче кују.

Би бли о те кар ко ји оста је сми рен и тре звен, без из ра жа ва ња емо ци ја чак и у стре сним си ту-
а ци ја ма (драј вер Бу ди јак), од го вор но и са ве сно при хва та не при јат не за дат ке, вр ло је љу ба зан, 
а ње го ва кри ти ка је искре на и кон струк тив на. Вр ло је са мо кри ти чан и тра же ње по мо ћи сма тра 
из ра зом не спо соб но сти и сла бо сти и за то не де ле ги ра по сао, пре у зи ма ју ћи све за дат ке. Ко ле ге 
га до жи вља ва ју као без о се ћај ног и не до дир љи вог. Про је кат ће ура ди ти сам, јер он то нај бо ље 
зна и за то не тра жи по моћ. Ви ше ефи ка сно сти и по бољ ша ње од но са са ко ле га ма до не ло би 
тра же ње по мо ћи од дру гих, а пра ће ње то ка ра да пру жи ло би пре глед оп те ре ће но сти по слом 
и мо гућ ност кон струк тив не пре ра спо де ле за да та ка.

Пре по зна ва ње лич них, као и сти ло ва ра да ко ле га са пред но сти ма и ма на ма, мо же би ти ко-
ри сно у пр вом ре ду за лич ни раст, раз вој и те жњу ка про ме ни у ци љу по сти за ња мак си мал них 
рад них пер фор ман си. За тим је ко ри сно ру ко во ди о ци ма за ефи ка сни ју по де лу рад них за да-
та ка, а би бли о те ка ри ма за ме ђу соб но при ла го ђа ва ње и бо љу ор га ни за ци ју рад них за да та ка у 
тим ском ра ду. И тре ће, уме сто да зах те ва ју ме ња ње на ви ка би бли о те ка ра, ру ко во ди о ци мо гу, 
по зна ва њем ин ди ви ду ал ног рад ног сти ла, по ста ви ти пра ву осо бу на пра во ме сто, тј. да ти од-
го ва ра ју ће за дат ке ка ко би пред но сти ње го вог рад ног сти ла до шле до из ра жа ја. На при мер, 
осо би не ко јег драј вер ског по на ша ња су по вољ не за бр зо и тач но из вр ша ва ње за да та ка, ко ји 
про фил би од го ва рао за рад са осо ба ма са „те шким“ по на ша њем, ко би до бро во дио про је кат 
и тим, а ко је до бар за во ђе ње ра ди о ни ца.



БИБЛИОТЕКА Читалиште 33 (новембар 2018) 53
 
 Јовин Ј. „Унутрашња мотивација за рад библиотекара“, 44–54

Уме сто за кључ ка: лич на стра те ги ја и ак ци о ни план

„Уко ли ко ни су спре че ни, љу ди ра сту ка ко би се су о чи ли са иза зо ви ма. 
Окру же ње у ко јем функ ци о ни ше мо или до пу шта на шим скри ве ним 

мо гућ но сти ма да се раз ви ја ју или чи ни да оне за мру.“
Исак Ади жес40

Прет ход не те о риј ске бе ле шке мо гу би ти смер ни це би бли о те ка ри ма у пла ни ра њу ка ри је-
ре. Оне су не ка вр ста под сет ни ка о при ро ди лич не мо ти ва ци је: вр ста ма по тре ба ко је има мо, 
пред но сти ма и ма на ма сти ла ко јим ра ди мо, ка рак те ри сти ка ма ци ље ва ко је смо по ста ви ли, те-
жњи ка ауто но ми ји, стал ном уса вр ша ва њу и оп штој, а не са мо лич ној, свр си због ко је ра ди мо.

Иако не ма ње ва жна пи та ња мо ти ва ци о ног ути ца ја рад не ат мос фе ре, по сто ја ња по др шке мен-
то ра или ста ту са би бли о теч ке стру ке у дру штву, она су оста ла по стра ни као ма ње ве ро ват не про-
мен љи ве, за рад про мо ви са ња лич ног ста ва и за ла га ња у ра ду. Не ума њу ју ћи ни зна чај нов ча не 
на гра де и под прет по став ком да код чи та о ца не по сто ји гор чи на због не прав де у по де ли за ра да, 
рад је имао за циљ да про мо ви ше мо ти ве ко ји пре ва зи ла зе за до во ља ва ње основ них лич них, ег зи-
стен ци јал них и по тре ба си гур но сти. Да ли уме мо да ужи ва мо у ра ду, да ли смо спрем ни да уло-
жи мо труд, да се од рек не мо не чег у ко рист уса вр ша ва ња? Да ли је мо гу ће ра ди ти за рад осе ћа ја 
са мо и спу ње ња, са оп ти ми змом, ства ра ти за ни мљи ве, иза зов не ци ље ве, би ти кре а ти ван, по ма га ти 
дру ги ма у њи хо вом ра сту и раз во ју, јер би бли о те ке је су ку ће зна ња, до ступ не сви ма ко ји же ле да 
га сти чу, ра сту и на пре ду ју. За пи тај мо се да ли има мо про фе си о нал не ци ље ве и ка ко се они укла-
па ју у ор га ни за ци о ну по ли ти ку и до при но се би бли о те ци. Уоста лом, вре ме про ла зи, а ка ри је ра је 
јед на и ве ли ким де лом је у на шим од лу ка ма. По ред лич не спрем но сти, да ли има мо мен то ра ко ји 
ће нам да ти по др шку и смер ни це ка да се ство ре по вољ не окол но сти за про ме ну рад не по зи ци је?

И за крај, да ће мо пред лог из ра де лич не стра те ги је и ак ци о ног пла на за пе ри од од го ди ну 
да на, са кон крет ним по слов ним ци ље ви ма ко ји су у скла ду са лич ним же ља ма као и ми си јом 
би бли о те ке и ко ји је упот пу њен ја сним ко ра ци ма и кон крет ним ак тив но сти ма за ре а ли за ци ју. 
План би тре ба ло да укљу чи на чи не за ја ча ње лич них не до ста та ка пу тем сти ца ња но вих или 
уса вр ша ва ња по сто је ћих зна ња и спо соб но сти. На тај на чин би бли о те кар мо же, пра те ћи сво је 
ре зул та те и на пре дак у оства ри ва њу ци ље ва, сте ћи увид у тре нут ну по зи ци ју на пу та њи лич ног 
и про фе си о нал ног раз во ја и од ре ди ти пра вац ко јим же ли кре та ти ка успе ху.
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Intrinsic Work Motivation of Librarians

Summary
There are obvious diff erences in working styles and levels of productivity among librarians. Some of the catalogists are 
faster in reaching the monthly norm, some of the reference librarians are more popular among users, some librarians 
are faster in gaining the higher titles, some are better in making professional contacts on conferences or within social 
networks, and some willingly work overtime. What makes the diff erence, drives them, gives strength, desire and will 
for work? Besides the unique personality traits, temperament, inteligence, this article reveals the phenomenon of 
motivation as the key determinant, which has been investigated by authors within diff erent theoretical frameworks 
in management and organizational psychology. The topic includes several aspects, beginning with the personal, 
through the aspect of others (colleagues, mentors, working environment) to the wider social, cultural and economic 
environment in which a library operates. The main intention is to highlight the complexity and the value of the 
intrinsic work motivation by indicating diff erent theoretical approaches of Daniel Pink, Ichak Adizes, Abraham Maslow 
and transactional-analysists, which could be guidance in personal practice. The theoretical background is followed by 
some examples from library practice and the author’s personal experience in conducting a workshop on motivation.
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