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„Во дич кроз до ма ћу струч ну пе ри о ди ку“ у овом бро ју Чи та ли шта об у хва та сле де ће на сло ве се-
риј ских пу бли ка ци ја: Би бли о те кар, ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Би бли о те кар ског 
дру штва Ср би је, глав ни и од го вор ни уред ник Дра га на Гру јић (1/2018); Би бли о теч ки пу то каз Град ске 
би бли о те ке у Но вом Са ду, глав ни и од го вор ни уред ник Дра ган Ко јић, уред ник ча со пи са Ми ли ца Кир-
ћан ски (38/2017); Ве сти, гла си ло Би бли о те ке Ма ти це срп ске, глав ни уред ник Се ли мир Ра ду ло вић (106 
и 107/2018); Ви со ко школ ске би бли о те ке, струч но гла си ло За јед ни це би бли о те ка уни вер зи те та у Ср би ји, 
глав ни и од го вор ни уред ник Ве ра Пе тро вић (1/2018); Го ди шњак би бли о те ка Сре ма у из да њу По дру жни це 
би бли о те ка ра Сре ма и Би бли о те ке „Гли го ри је Во за ро вић“ у Срем ској Ми тро ви ци, глав ни уред ник Ру жи-
ца Стан ко вић, од го вор ни уред ник Ми ли ја на Дми тро вић Тор ма (18/2017); Кра гу је вач ко чи та ли ште, лист 
На род не би бли о те ке „Вук Ка ра џић“ у Кра гу јев цу, уред ник Ма ри ја Ра кић Ша ра нац (45/2018), Са вре ме на 
би бли о те ка у из да њу На род не би бли о те ке Кру ше вац, уред ник Ми ли ца Сте ва но вић (34/2017) и Чи та ли-
ште, на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Град ске би бли о те ке Пан че во и Фи ло зоф ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, глав ни уред ник Гор да на Сто кић Си мон чић, од го вор ни уред ник 
Го ран Тра и ло вић (32/2018).

На ве де ним на сло ви ма при кљу чи ли смо Mons Aure us, ча со пис за књи жев ност, умет ност и дру-
штве на пи та ња у из да њу На род не би бли о те ке Сме де ре во, глав ни и од го вор ни уред ник Дра ган Мр-
да ко вић (59/2018) и пред ста ви ли при ло ге об ја вље не у окви ру Екс ли бри са, стал не ру бри ке по све ће не 
би бли о те кар ству.

Сле де ћи утвр ђе ну кон цеп ци ју „Во ди ча“ у прет ход них је да на ест бро је ва Чи та ли шта, и у овом ће мо 
се де таљ ни је ба ви ти те мат ским кру го ви ма у ко је мо гу би ти свр ста ни ра до ви об ја вље ни у на ве де ним до-
ма ћим ча со пи си ма.

На са мом по чет ку, из дво ји ли смо пре во де струч них ра до ва из ино стра не из да вач ке про дук ци је, об-
ја вље них у до ма ћој струч ној пе ри о ди ци у об у хва ће ном пе ри о ду.

Но ви број Чи та ли шта об ја вљу је текст „Кре и ра ње ди ги тал ног зна ња: би бли о те ка као ди ги тал ни из-
да вач у отво ре ном при сту пу“ Д. Ра села Беј лија (D. Rus sell Ba i ley) у пре во ду Је ле не Јо вин. Ве сти БМС у 
бро ју 106 об ја вљу ју при лог Ритe Пе тер фи (Ri ta Péter fi) „Не збри ну ти чи та о ци, бес кућ ни ци у би бли о те ка-
ма“ (пре вод Пе тер Хај нер ман), a у на ред ном бро ју раз го вор са Гло ри јом Пе рез Сал ме рон (Glo ria Pérez 
Salmerón), пред сед ни ком Ме ђу на род не фе де ра ци је би бли о теч ких удру же ња и ин сти ту ци ја (IFLA) у 
пре во ду Со ње Ива но вић. Рад „Деч ја ин тер ак тив на би бли о те ка“ ко ји опи су је низ про је ка та Град ске би-
бли о те ке у Ор ху су у Дан ској пре ве ла је Алек сан дра Гру јин (Би бли о теч ки пу то каз). У Кра гу је вач ком чи та-
ли шту Ма ри ја Ра кић Ша ра нац пре во ди текст „За што би тре ба ло да играч ке бу ду на деч јим оде ље њи ма 
би бли о те ка и ка ко да до то га до ђе – пр ви ко ра ци“ ауто ра Ли зе Г. Кроп (Li sa G. Kropp), док је у Са вре ме-
ној би бли о те ци об ја вљен рад пре зен то ван на Го ди шњој кон фе рен ци ји IFLA-e 2016. го ди не под на зи вом 
„Уна пре ђи ва ње ве шти на мул ти пи сме но сти у Би бли о те ци гра да Ван те“ (Ри тва Нај борг, Ri tva Nyberg) у 
пре во ду Го ра не Ра јо вић. Ви со ко школ ске би бли о те ке пу бли ку ју на ста вак пре во да тре ћег по гла вља књи ге 
Исто ри ја на че ла би бли о те кар ства ауто ра Џеј мса Томп со на (Ja mes Thomp son) ко ји je пре ве ла Рад ми ла 
Ца ре вић.

У ак ту ел ном бро ју Би бли о те ка ра об ја вљен је пре вод до ку мен та „UNE SCO/PER SIST Смер ни це при 
из бо ру ди ги тал ног кул тур ног на сле ђа за ду го роч но чу ва ње“ ко ји је из ра ди ла UNE SCO/PER SIST Рад на 
гру па за са др жај у мар ту 2016. го ди не (пре вод Оли ве ра Кри во шић).

У по след њем бро ју Са вре ме не би бли о те ке опи са на су два ме ђу на род на про јек та: IFLA Гло бал на ви зи ја 
(Да ни е ла Ско ко вић) и INE LI Bal kans – Ме ђу на род на мре жа би бли о те ка ра ино ва то ра са под руч ја Бал ка на 
(Ве сна Црн ко вић).

Исто ри ја би бли о те ка je ре дов но за сту пље на те ма у до ма ћим гла си ли ма. Рад Би ља не М. Ђу ра ши-
но вић опи су је исто ри јат и де лат ност Ру ске на ци о нал не би бли о те ке у Санкт-Пе тер бур гу (Чи та ли ште). 
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Ми ла Сте фа но вић пот пи су је рад „Би бли о те ка Кња же ске кан це ла ри је“ (Кра гу је вач ко чи та ли ште), a Љу-
би ца Пет ко вић при лог „Књи жни це и чи та о ни це Кул тур не ли ге у Ра син ском окру гу“ (Са вре ме на би бли о те-
ка). Дра га на Не шко вић је на пи са ла текст о гла го љи ци (Го ди шњак би бли о те ка Сре ма).

Раз ли чи те аспек те са вре ме не де лат но сти ра да јав них би бли о те ка Срем ског окру га за 2017. го ди ну 
ана ли зи ра ла је Ду шан ка Ми ло ра дић, док је те ма при ло га Кри сти не Зу кић мар ке тинг у јав ним би бли о те-
ка ма, илу стро ван при ме ри ма из прак се јав не би бли о те ке у Срем ској Ми тро ви ци (Го ди шња ка би бли о те ка 
Сре ма).

Сле де ћу те мат ску це ли ну у „Во ди чу“ чи не ра до ви ко ји раз ма тра ју при ме ну са вре ме них тех но ло ги ја у 
би бли о те ка ма раз ли чи тих ти по ва. О ди ги тал ним би бли о те ка ма и ме ди ји ма го во ри Дра га на Иса и ло вић, 
док Ма ри ја Ра ду ло вић пред ста вља про је кат на ме њен мла ди ма – Књи жне ин ста ла ци је за е-ге не ра ци је, ко-
ји ре а ли зу је ча чан ска јав на би бли о те ка (Са вре ме на би бли о те ка).

Људ ским ре сур си ма у би бли о те ка ма ба ви се Ве сна Алек сан дро вић ко ја чи та о це упо зна је са по сло-
ви ма му зич ког би бли о те ка ра (Са вре ме на би бли о те ка).

Ли ку и де лу би бли о теч ких струч ња ка по све ће но је ви ше при ло га. Рад ми ла Ца ре вић се ба ви до при-
но сом Едвар да Едвард са и Ан то ни ја Па ни ци ја раз во ју Бри тан ске би бли о те ке и раз во ју би бли о те кар ства 
уоп ште (Кра гу је вач ко чи та ли ште). У по след њем бро ју ча со пи са Са вре ме на би бли о те ка, у окви ру ру бри ке 
Ка ли ма хо ви на ста вља чи, пред ста вље на је Оли ве ра Не дељ ко вић из За ви чај ног оде ље ња Град ске би бли-
о те ке „Вла ди слав Пет ко вић Дис“ из Чач ка. У Кра гу је вач ком чи та ли шту, у окви ру ру бри ке In me mo ri am 
об ја вљен је при лог „Алек сан дар Мар ко вић (1989–2018)“.

Текст Ива не Ми лу ти но вић да је исто риј ски при каз ви со ко школ ског обра зо ва ња би бли о те ка ра у Ср-
би ји (Са вре ме на би бли о те ка). Љи ља на Ко си јер и Да ни е ла Ско ко вић су пред ста ви ле акре ди то ва ни се ми-
нар за струч но уса вр ша ва ње у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти „Под сти ца ње чи та ња код де це и 
мла дих“ (Са вре ме на би бли о те ка), а Дра га на То ја га се ми нар „Би бли о ни ца“ (Го ди шњак би бли о те ка Сре ма).

Об ра дом би бли о теч ке гра ђе ба ви се при лог Дра га на Ми ло ше ви ћа о прак си На род не би бли о те ке 
Ср би је у по гле ду пред мет не кла си фи ка ци је у обла сти исто ри је и рад Би ља не Ри сто вић и Гор да не Ба цо-
тић ко ји го во ри о пред но сти ма сло бод но фор ми ра не пред мет не од ред ни це у би бли о граф ској об ра ди у 
си сте му CO BISS (Би бли о те кар).

Ре зул та ти ма би бли о граф ских ис тра жи ва ња ба ве се ауто ри ви ше при ло га. Ма ри ја М. Гор дић је об ја-
сни ла ме то до ло ги ју и би бли о граф ски по сту пак ра да на би бли о гра фи ји ча со пи са Ac ta Agri cul tu rae Ser bi ca 
за пе ри од од 1996. до 2016. го ди не (Би бли о те кар). „При ло ге за кру ше вач ку би бли о гра фи ју“ из ра ди ла 
је Сне жа на Не не зић (Са вре ме на би бли о те ка), док су Ду шан ка Ми ло ра дић и Злат ко Па шко ура ди ли две 
би бли о гра фи је при ло га ко ји се од но се на би бли о те кар ство, об ја вље них 2017. го ди не у срем ској и па зо-
вач кој штам пи (Го ди шњак би бли о те ка Сре ма).

Сле де ћа те мат ска це ли на по све ће на је ра до ви ма ко ји про у ча ва ју раз ли чи те би бли о теч ке ко лек ци је. 
Ана Па вло вић го во ри о пу бли ка ци ја ма на ме ње ним осо ба ма оште ће ног ви да, са по себ ним освр том на 
по ме ну те пу бли ка ци је до ступ не у елек трон ском об ли ку (Чи та ли ште).

Опи сом по себ них би бли о теч ких збир ки ба ви ли су се мно го број ни ауто ри. Рад Ва ње Ерор об ра ђу је 
прав не про пи се ко ји се ба ве за шти том ста ре и рет ке пи са не гра ђе то ком рат не опа сно сти (Чи та ли ште). 
Со ња Ива но вић и Ми ли ца Мир чић су пред ста ви ле би о гра фи ју и струч ну би бли о те ку спе ци ја ли сте ги-
не ко ло ги је и аку шер ства и уни вер зи тет ског про фе со ра Бе ри сла ва М. Бе ри ћа, ко ја је део фон да Би бли-
о те ке Ма ти це срп ске од 2006. го ди не (Би бли о те кар). Дра го слав Ил кић је опи сао по клон-би бли о те ку 
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Игу ма на Бе не дик та у Ма на сти ру Врд ник – Ра ва ни ца, а Љи ља на Са вић пла ка те у за ви чај ној збир ци Град-
ске би бли о те ке „Ата на си је Стој ко вић“ у Ру ми (Го ди шњак би бли о те ка Сре ма).

За ви чај ним ауто ри ма по све ће ни су тек сто ви Ле по са ве Ра до је вић о про ти Ра до сла ву Мар ко ви ћу ко ји 
је жи вео у Ин ђи ји и Мо рав ке То дић о Ила ри о ну Ру вар цу, исто ри ча ру, све ште ни ку, ар хи ман дри ту фру-
шко гор ског ма на сти ра Гр ге те га и рек то ру Кар ло вач ке Бо го сло ви је (Го ди шњак би бли о те ка Сре ма). У Кра-
гу је вач ком чи та ли шту, у окви ру ру бри ке In me mo ri am, об ја вље но је ви ше при ло га по све ће но кра гу је вач-
ком књи жев ни ку Зо ра ну Пе тро ви ћу (Је ле на Да ви до вић, Иви ца Мом чи ло вић и Бра ти слав Ми ла но вић).

Пе ри о дич на гла си ла су те ма јед ног бро ја ра до ва. Бор ка Бе у ко вић Ћо сић је аутор тек ста „Срем ско-
ми тро вач ка пе ри о ди ка у фон ду ста ре и рет ке књи ге“ (Го ди шњак би бли о те ка Сре ма). Ели за бе та Ге ор ги ев 
опи су је ча со пис за књи жев ност, умет ност, на у ку и дру штве на пи та ња на бу гар ском је зи ку Мост ко ји 
је, у из да њу Но вин ско-из да вач ке уста но ве „Брат ство“, из ла зио у пе ри о ду од 1965. го ди не до 2012 (Би-
бли о те кар), а Ива на То до ро вић је при ка за ла са др жа је ак ту ел них бро је ва до ма ћих струч них гла си ла 
(Чи та ли ште).

Број ни ра до ви су по све ће ни пру жа њу и вред но ва њу услу га на ме ње них ко ри сни ци ма би бли о те ка. Те-
ма по след њег бро ја Чи та ли шта је Ин фор ма ци о на пи сме ност. У увод ни ку бро ја Го ран Тра и ло вић под се ћа 
чи та о це на об ја вље не ра до ве у про шлим бро је ви ма овог ча со пи са ко ји су се ба ви ли раз ли чи тим аспек-
ти ма ин фор ма ци о не пи сме но сти. У ру бри ци Те ма сле де ра до ви: „Кри тич ка ин фор ма циј ска пи сме ност у 
ака дем ском кон тек сту“ (Со ња Шпи ра нец), „Ин фор ма ци о на пи сме ност на став ни ка и са рад ни ка на Уни-
вер зи те ту у Бе о гра ду“ (Гор да на Сто кић Си мон чић и Дра га на Са бо вљев), „Ин фор ма ци о на пи сме ност у 
све тлу ста ти сти ке: срп ске при ли ке“ (Го ран Тра и ло вић, Гор да на Сто кић Си мон чић и Дра га на Са бо вљев) 
и „Европ ска кон фе рен ци ја о ин фор ма ци о ној пи сме но сти (ECIL)“ (Se rap Kur ba no ğ lu). У Чи та ли шту је 
об ја вљен и рад „Раз вој јав не би бли о те ке као отво ре ног про сто ра у ди ги тал ној ери и ње на уло га у де мо-
кра ти за ци ји дру штва“ (Је ле на Цу ца). Гор да на Ив ко вић пот пи су је рад „Би бли о те ка и елек трон ски из во ри 
ин фор ма ци ја из исто ри је“ (Кра гу је вач ко чи та ли ште). Од нос би бли о те ка и њи хо вих ко ри сни ка у ин фор-
ма ци о ном дру штву пред мет је ра да Та ма ре Ву че но вић, док је Ми ља на То до ро вић пред ста ви ла не ко ли ко 
бес плат них плат фор ми за он лајн обра зо ва ње, нај ви ше ко ри шће них у би бли о те ци Ма те ма тич ког фа кул-
те та у Бе о гра ду (Би бли о те кар).

У ци љу по пу ла ри са ња књи ге, чи та ња и ло кал не кул ту ре, би бли о те ке ор га ни зу ју и низ раз ли чи тих 
про гра ма и ма ни фе ста ци ја ко ји им омо гу ћа ва ју оства ри ва ње кон та ка та са број ни јом ко ри снич ком 
по пу ла ци јом. Мир ја на Де лић опи су је про грам „Школ ски дан“ ко ји се ре дов но ор га ни зу је на Де чи јем 
оде ље њу Би бли о те ке у Срем ској Ми тро ви ци (Го ди шњак би бли о те ка Сре ма). У Би бли о теч ком пу то ка зу су 
пред ста вље не ак тив но сти на овом пла ну Би бли о те ке у Но вом Са ду, ње ног Де чи јег оде ље ња (Ка та ри на 
Но ва ко вић) и огра на ка (Ми ли ца Кир ћан ски). Са ња Бун да ло из ве шта ва о књи жев ној ве че ри „Реч отва ра 
про стор“ упри ли че ној по во дом ре но ви ра ња де ла про сто ра Јав не би бли о те ке у Вра њу у окви ру ко га је 
сме ште но Оде ље ње пе ри о ди ке и са ла за кул тур не про гра ме (Ви со ко школ ске би бли о те ке). Би бли о теч ки 
пу то каз пре вас ход но са др жи пре по ру ке за чи та ње, ли сте нај чи та ни јих и при ка зе но вих из да ња књи га, 
ме ђу ко ји ма су се на шле и пре по ру ке Ве сне Алек сић. У окви ру ње го ве ре дов не ру бри ке Есеј, пу бли ко ван 
је на ста вак тек ста по све ће ног дан ском књи жев ни ку Хан су Кри сти ја ну Ан дер се ну (Поп Д. Ђур ђев), а у 
ру бри ци Би о гра фи је рад о пи сцу за де цу и мла де Иго ру Ко ла ро ву (Дра га на Бо жић).

Ак ту ел ни број Са вре ме не би бли о те ке до но си при каз ме ђу на род ног на уч ног ску па Књи жев но де ло До-
бри це Ћо си ћа, одр жа ног на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду и На род ној би бли о те ци у Кру шев цу од 
30. ав гу ста до 1. сеп тем бра 2017. го ди не (Сне жа на Не не зић). Не ве на На ић аутор је тек ста „Кри за чи та-
ња или кри за при о ри те та?“ (Го ди шњак би бли о те ка Сре ма).

Ве сти БМС ре дов но пу бли ку ју спи сак но вих на сло ва при пре мље них за штам пу или об ја вље них у 
Вој во ди ни. Ло кал ној из да вач кој де лат но сти гра да Кра гу јев ца у 2017. го ди ни по све ћен је рад Гор да не 
Вуч ко вић (Кра гу је вач ко чи та ли ште).

То ми слав Ке њић је опи сао фо то тип ско из да ње ру ко пи са Сто глав из 1743. го ди не ко је је об ја ви ла На-
род на би бли о те ка „Вук Ка ра џић“ у Кра гу јев цу (Кра гу је вач ко чи та ли ште). Из да вач ка де лат ност Би бли-
о те ке Ма ти це срп ске пред ста вље на је при ка зом но вих бро је ва се риј ских и мо но граф ских пу бли ка ци ја 
(Ве сти БМС, бр. 106).

Из ло жбе на де лат ност би бли о те ка је те ма број них при ло га. Ми ли ја на Дми тро вић Тор ма го во ри о из-
ло жби срем ско ми тро вач ке Би бли о те ке „Тра гом пр вог кра љев ства: осам ве ко ва од кру ни са ња Сте фа на 
Пр во вен ча ног“ (Го ди шњак би бли о те ка Сре ма). При ло зи „Мак сим Гор ки“, „200 го ди на од об ја вљи ва ња 
Срп ског ри јеч ни ка Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа“, „Јан Ко лар“ „Ге ор ги је Ма га ра ше вић“, „250 го ди на од 
об ја вљи ва ња Сла ве но срп ског ма га зи на За ха ри ја Ор фе ли на“, „Вла ди мир Вла ди ми ро вич Ма ја ков ски“ и 
„Ми ха и ло Пе тро вић Алас“, опи су ју се дам елек трон ских из ло жби Би бли о те ке Ма ти це срп ске (Ве сти БМС 
106 и 107).
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У окви ру ру бри ке Ве сти да те су са же те ин фор ма ци је о по је ди ним сег мен ти ма ма тич них по сло ва 
Би бли о те ке у Кра гу јев цу, ре ор га ни за ци ји Би бли о те ке и ра ци о на ли за ци ји спро ве де ној у кра гу је вач кој 
Би бли о те ци (Кра гу је вач ко чи та ли ште). У 106. бро ју Ве сти БМС об ја вљен је план за ре а ли за ци ју ма тич них 
функ ци ја у Би бли о те ци Ма ти це срп ске за 2018. го ди ну. Оба бро ја Ве сти БМС из ве шта ва ју о ре а ли за ци ји 
по је ди них ма тич них по сло ва у овој уста но ви то ком 2018. го ди не.

Из ве шта је о ра ду и су ми ра не при ка зе ре зул та та ра да по је ди них би бли о те ка ре дов но пу бли ку ју Ве сти 
БМС и Са вре ме на би бли о те ка. Ве сти БМС да ју из вод из тро ме сеч ног из ве шта ја о ра ду Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске за 2018. го ди ну (бр. 106) и из ве штај о ра ду Би бли о те ке Ма ти це срп ске за пр ву по ло ви ну 2018. 
го ди не (бр. 107). Је ле на Мла де но вић је да ла кра так пре глед ста ти стич ких по да та ка о ра ду На род не би-
бли о те ке „До си теј Об ра до вић“ у Ста рој Па зо ви (Го ди шњак би бли о те ка Сре ма).

Ве сти БМС ре дов но об ја вљу ју спи сак име на сво јих да ро да ва ца.
Ак тив но сти ма про фе си о нал них асо ци ја ци ја ба ви се ви ше ауто ра. Би бли о те кар об ја вљу је бе се ду Све-

тла не Јан чић из го во ре ну по во дом обе ле жа ва ња се дам де сет го ди на од осни ва ња Би бли о те кар ског дру-
штва Ср би је (Би бли о те кар). Ру жи ца Стан ко вић у ак ту ел ном бро ју Го ди шња ка би бли о те ка Сре ма из ве шта-
ва о скуп шти ни По дру жни це би бли о те ка ра Сре ма.

Пред ста вља ње струч них и на уч них ску по ва у зе мљи и у ино стран ству не из о ста ван је сег мент број них 
струч них ча со пи са. Ве сна Жу пан из ве шта ва о ме ђу на род ној кон фе рен ци ји Би бли о те ке на не бу: стра те-
ги је обим не са рад ње и ин фра струк ту ре за уна пре ђе ње ко ри шће ња фон до ва ди ги тал ног на сле ђа, ко ју је 12. 
апри ла при ре ди ла На род на би бли о те ка Нор ве шке у Ослу, а Са ња Бун да ло о 12. Би бли о не ту одр жа ном у 
Но вом Са ду, у Би бли о те ци Ма ти це срп ске, од 7. до 9. ју на 2018. го ди не (Ви со ко школ ске би бли о те ке). Бо-
ја на Ву ко тић (Би бли о те кар) и Шеј ла Џи дић и Ми ле на Ко стић (Чи та ли ште) пи шу о кон фе рен ци ји Би бли-
о те кар ског дру штва Ср би је О че му го во рим ка да го во рим о би бли о те ка ма, за го ва ра ње, про мо ви са ње, ло би ра-
ње ор га ни зо ва ној од 13. до 15. де цем бра 2017. го ди не у Бе о гра ду. Текст Ире не Зе че вић ба ви се ску пом 
Да ни би бли о те ка и би бли о те ка ра при ре ђе ним 8. и 9. мар та у Но вом Са ду (Чи та ли ште). Иван Сто ја но вић 
го во ри о на уч но-струч ном ску пу Би бли о те ке и иден ти тет, одр жа ном од 25. до 26. ок то бра 2017 го ди не 
у Пан че ву, а Оли ве ра На стић о 11. Би бли о не ту ре а ли зо ва ном у Бе о гра ду од 14. до 16. сеп тем бра 2017. 
го ди не (Са вре ме на би бли о те ка). Је ле на Ђор ђе вић Перц чи та о це упо зна је са са др жа јем два се ми на ра: 
„Се ми нар за ар хи ви сте и би бли о те ка ре у Јад Ва ше му“, Је ру са лим, Изра ел, 4–11. де цем бар 2017. го ди не 
и „Би бли о те ке, ар хи ви и кул ту ра се ћа ња у са вре ме ној еду ка ци ји о Хо ло ка у сту“, Но ви Сад, 22. фе бру ар 
2018. го ди не (Чи та ли ште). Ми ли ца Ма ти је вић је пред ста ви ла кон фе рен ци ју Су рад ња дјеч јих књи жни ца 
и фе сти ва ла књи га, Књи жни ца Ме две шчак, За греб, 23. март 2018. и струч ни скуп Бај(кај)мо и при(ча)јмо 
с ма(што)м, Сред ња шко ла Кра пи на и Књи жни ца Кра пи на, Хр ват ска, 24. март 2018, а Го ран Тра и ло вић 
струч ни скуп Дру штва би бли о те ка ра Ре пу бли ке Срп ске, С ко ри сни ци ма, за ко ри сни ке – нео ба ве зно, не у о би-
ча је но, ино ва тив но, Тре би ње, Ре пу бли ка Срп ска, БиХ, 26–27. април 2018. (Чи та ли ште). Ве ра Нов ко вић 
пот пи су је из ве штај са 54. Са бо ра би бли о те ка ра Сре ма упри ли че ног 6. ок то бра 2017. го ди не у Срп ској 
чи та о ни ци у Ири гу (Го ди шња ку би бли о те ка Сре ма).

При ка зи и ре цен зи је књи га из обла сти би бли о те кар ства ре дов не су ру бри ке ве ћи не ча со пи са. У на-
став ку сле ди спи сак при ка за них на сло ва и име на ауто ра при ка за:

Ву ко вић, Игор и Ва ња Ерор. Се лек тив на би бли о гра фи ја на став ни ка и са рад ни ка Ка те дре за кри вич но 
пра во Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду (од осни ва ња до да нас). Бе о град: Прав ни фа кул тет Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, 2014. (Бран ка Дра го са вац, Чи та ли ште)
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Тра и ло вић, Го ран. Лич на то по гра фи ја ра ја. Пан че во: Град ска би бли о те ка, 2015. (Дра га на Са бо вљев, 
Са вре ме на би бли о те ка)

Ву ки ће вић, Де јан. Би бли о гра фи ја срп ских реч ни ка. Бе о град: На род на би бли о те ка Ср би је, 2016. (Ти ја-
на Т. Бе жа нић и Та ма ра Ђ. Јан ко вић, Би бли о те кар)

Есте бан, Ан хел. Пи сац у свом ра ју: три де сет ве ли ких пи са ца ко ји су би ли би бли о те ка ри. Бе о град: Де ре-
та, 2016. (Ана Јан ко вић, Са вре ме на би бли о те ка)

Ма то вић, Мир ја на, На та ша Кри ва че вић По по вић, Сне жа на Пла нић, Мир ко Др ма нац и Та ма ра Јан-
ко вић. Ка та лог ле га та Ми ли во ја и Бо жи дар ке Фи ли по вић. Глав ни уред ник Бог дан Три фу но вић. Ча чак: 
Град ска би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко вић Дис“, 2016. (Со ња Вељ ко вић, Са вре ме на би бли о те ка)

Опа чић, Бог да на и Бо ја на Су ба шић. Кул тур не по тре бе и на ви ке гра ђа на Ср би је. Бе о град: За вод за про-
у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, 2016. (Ксе ни ја Са вић, Mons Aure us)

Su ber, Pi ter. Otvo re ni pri stup. Be o grad: Clio, 2016. (На та ша Бе лић, Чи та ли ште)
Ара ни то вић, До бри ло. Би бли о гра фи ја ча со пи са „Pra xis“: Ју го сла вен ско из да ње 1/1964–11/1974. Бе о-

град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју; До си је сту дио, 2017. (Ана Па вло вић, Чи та ли ште)
Би бли о те ка кроз вре ме: при ло зи оп штој исто ри ји би бли о те ка до 16. ве ка. Прир. Гор да на Сто кић Си-

мон чић. Пан че во: Град ска би бли о те ка „Пан че во“; Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, 2017. (Ма ри ја Бог да-
но вић, Са вре ме на би бли о те ка)

Те мељ од књи га: зи да ње би бли о те ке. Ша бац: Би бли о те ка ша бач ка, 2017. (Не бој ша Цве јић, Чи та ли ште)
Тр то вац, Алек сан дра. Про на ла же ње ин фор ма ци ја у ди ги тал ним би бли о те ка ма. Бе о град: Уни вер зи тет-

ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић“, 2017. (Је ле на С. Ан до нов ски, Би бли о те кар).
Спи ску при ка за них на сло ва при кљу чу је мо и при каз пр вог бро ја струч ног ча со пи са На род не би бли-

о те ке у Ужи цу – Ко рак би бли о те ке: ча со пис за кул ту ру и би бли о теч ко-ин фор ма ци о ну де лат ност 1 (2016). 
(Ире на Зе че вић, Са вре ме на би бли о те ка).


