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Сва ке го ди не, са да већ тра ди ци о нал но, Дру-
штво би бли о те ка ра и На род на и уни вер зи тет ска 
би бли о те ка Ре пу бли ке Срп ске ор га ни зу ју струч не 
ску по ве на ко ји ма се еду ку ју би бли о те ка ри из свих 
би бли о те ка ши ром Ре пу бли ке Срп ске. Одр жа ва ју 
се под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства за на у ку и 
обра зо ва ње у Вла ди Ре пу бли ке Срп ске.

Иако је фи нан сиј ска си ту а ци ја не за до во ља ва-
ју ћа, па су ма те ри јал не мо гућ но сти ве о ма скром-
не, и ове го ди не је од 19. до 20. апри ла одр жан 
скуп, у хо те лу „Би стри ца“ на Ја хо ри ни.

На ње му су уче ство ва ли из ла га чи из Ре пу бли-
ке Срп ске, Фе де ра ци је БиХ и Ср би је, а пре да ва ња 
је слу ша ло ви ше од 150 би бли о те ка ра. Те ма ово-
го ди шњег оку пља ња, „Ко ри сни ци са вре ме не би-
бли о те ке”, би ла је усмје ре на ка са вре ме ном ко ри-
сни ку, те ње го вим за хтје ви ма, ко ји су све ве ћи под 
ути ца јем бр зог раз во ја ин фор ма ци о них тех но ло-
ги ја. До ступ ност ин фор ма ци ја чи ни са вре ме ног 
ко ри сни ка обра зо ва ни јим, еду ко ва ни јим, а ти ме 
су и ње го ве по тре бе за хтјев ни је. Би бли о те ке и би-
бли о те ка ри за по сле ни у њи ма мо ра ју да про на-
ла зе раз ли чи те мо ду се да би за до во љи ли по тре бе 
са вре ме ног ко ри сни ка, јер је крај њи циљ би бли о-
те ка ра ства као услу жне дје лат но сти – за до во љан 
ко ри сник.

Кроз овај те мат ски се ми нар би бли о те ка ри су 
мо гли да чу ју шта је све то по треб но да пре ду зму 
у сво јим би бли о те ка ма ка ко би пра ти ли са вре ме не 
то ко ве и трен до ве. Та ко ђе су кроз пред ста вља ње 
би бли о те ка из Ро га ти це, По жа ре ва ца, Ба ња лу ке и 
Бач ке Па лан ке мо гли да се упо зна ју ка ко то ра де 
њи хо ве ко ле ге, те при мје ре до бре прак се пре не су 
у сво је уста но ве. 

За ова два да на су се мо гла по слу ша ти сље де ћа 
из ла га ња: мр сци. Ни на Са кић, Ма глај: „Би бли о те-
ка – ко ри сни ци – окру же ње”; Алек сан дра Чво ро-
вић, Ба ња Лу ка: „Ана ли за фак то ра ко ји под сти чу 
чи та ње код дје це“; др Ми ле на Мак си мо вић, Па ле: 

„Чи та ње у са да шњем кон тек сту ус по ста вља ња кул-
ту ре и пи сме но сти”; Ја сми на Нин ков, Бе о град: 
„Аме рич ки ку так, ис ку ства и уло га у про грам ској 
по ну ди БГБ”; др До бри ла Бе ге ни шић, Бе о град: 
„Тра ди ци о нал не би бли о те ке и са вре ме ни ко ри сни-
ци”; Мир ко Мар ко вић, Бе о град: „Ор га ни за ци ја, 
опре ма ње и про грам ске ак тив но сти у огран ци ма 
БГБ Цен тра де чи јих ле то ва ли шта Бе о гра да на Та ри, 
Руд ни ку, Бу ку љи и Го чу”; Ми ља на То до ро вић, Бе о-
град: „Рад са ко ри сни ци ма у би бли о те ци Ма те ма-
тич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду”; Је ле на 
Јо кић, Ба ња Лу ка: „Рад са дје цом пред школ ског и 
ти неј џер ског уз ра ста”; Сње жа на Га ли нац, Ис точ но 
Са ра је во: „Са вре ме ни ко ри сник пред вра ти ма (не)
са вре ме не би бли о те ке”; Ори ја на Ву ко вић и Ма ри-
ја Па вло вић, Ба ња Лу ка: „Мо дер на би бли о те ка као 
тре ћи про стор и ин фор ма ци о ни цен тар”; Дра га на 
Гру јић и Гор да на Ђо ко вић, Бе о град: „Но ве услу ге 
за но во до ба”; мр Сла ви ца Го сти ми ро вић, До бој: 
„Ка ко до сти ћи за хтје ве са вре ме ног ко ри сни ка би-
бли о те ке?”; Ве сна Црн ко вић, Сне жа на Ву лић, Ја-
го ди на: „Линк ка но вим ко ри сни ци ма би бли о те-
ка”; Да ни је ла Ско ко вић, По же га: „Би бли о те ка за 
нај мла ђе”; Го ран Тра и ло вић, Пан че во: „Во дич за 
ор га ни зо ва ње про гра ма про мо ци је књи ге и чи та-
ња ‚Јед на књи га, је дан град’“.

С об зи ром на то да је пер ма нент но обра зо ва ње 
јед но од на че ла са вре ме ног би бли о те кар ства, Дру-
штво би бли о те ка ра Ре пу бли ке Срп ске на сто ји да 
омо гу ћи би бли о те ка ри ма Ре пу бли ке Срп ске, али и 
окру же ња, про ду бљи ва ње зна ња из обла сти сво га 
дје ло кру га. Искре но се на да мо да ће ово Дру штво 
смо ћи сна ге за да ље ор га ни зо ва ње ова квих ску по-
ва, те да ће ре сор но Ми ни стар ство има ти слу ха да 
и да ље по др жа ва ова кве ва жне и за кул тур ну дје-
лат ност зна чај не про јек те.

Сла ви ца Го сти ми ро вић
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