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Аутор ка да је пре глед по сто је ћих софт вер ских ре-
ше ња ко ја по др жа ва ју пр о цес цир ку ла ци је би бли о теч ке 
гра ђе, чи ме чи та лац  сти че увид у раз ли чи та софт вер-
ска ре ше ња у све ту. Та ко ђе, дат је и пре глед стан дар-
да и пр о то ко ла за раз ме ну би бли о граф ских по да та ка и 
по да та ка о ко ри сни ци ма, са ак цен том на NCIP (NI SO 
Cir cu la tion In ter chan ge Pr o to col) пр о то кол ко ји је им-
пле мен ти ран у окви ру пред ло же ног си сте ма. Си стем је 
мо де ли ран ко ри шће њем објект но-ори јен ти са ног при-
сту па у је зи ку UML (Uni fied Mo de ling Lan gu a ge) и CA SE 
ала ту Syba se Po wer De sig ner v. 12.5. Им пле мен ти ран је 
у пр о грам ском је зи ку Ja va.

Функ ци о нал ност си сте ма опи са на је раз ли чи тим ди-
ја гра ми ма ко је пр о пи су је је зик UML. Они су де таљ но 
опи са ни и тек сту ал но, та ко да чи та лац мо же да их раз у-
ме. Да те су и опи са не екран ске фор ме ко је се отва ра ју 
при ли ком стар то ва ња раз ли чи тих ак ци ја апли ка ци је.

У књи зи је де таљ но опи са но пр о ши ре ње си сте ма за 
цир ку ла ци ју гра ђе у јед ној би бли о те ци (са јед ном ба-
зом по да та ка за гра ђу и јед ном за ко ри сни ке) на цир-
ку ла ци ју у кон зор ци ју му би бли о те ка. Им пле мен та ци ја 
стан дар ди зо ва ног NCIP пр о то ко ла за раз ме ну по да та ка 
о ко ри сни ци ма омо гу ћа ва ин тер о пе ра бил ну ко му ни ка-
ци ју из ме ђу би бли о те ка. Због ова квог на чи на ко му ни-
ка ци је би бли о те ке мо гу да ко ри сте раз ли чи те си сте ме. 
До би је ни ре зул та ти су ак ту ел ни, ори ги нал ни и пред ста-
вља ју зна ча јан до при нос раз во ју би бли о теч ких ин фор-
ма ци о них си сте ма.

Мо но гра фи ја је на ме ње на чи та о ци ма ко ји се ба ве 
цир ку ла ци јом би бли о теч ке гра ђе, пре све га струч ња ци-
ма ко ји се ба ве пр о јек то ва њем и раз во јем ин фор ма ци-
о них си сте ма јер опис им пле мен та ци је зах те ва ви сок 
ни во зна ња из те обла сти.

У до ма ћиј струч ној ли те ра ту ри рет ки су при ме ри 
књи га у ко ји ма се пред ла жу и да ју софт вер ска ре ше ња 
ве за на за би бли о теч ке ин фор ма ци о не си сте ме. У том 
сми слу, зна чај ове мо но гра фи је огле да се и у то ме што 
чи та лац до би ја мо гућ ност да се упо зна са архи тек ту ром 
јед ног си сте ма ко ји је у прак тич ној упо тре би и да га упо-
ре ди са си сте ми ма ко је већ по зна је.

Функ ци о нал ност пред ло же ног софт вер ског ре ше ња 
по твр ђе на је и у прак си. Опи са ни си стем је им пле мен-
ти ран у окви ру би бли о теч ког си сте ма БИ СИС ко ји се ко-
ри сти у пре ко че тр де сет би бли о те ка у Ср би ји. Све оне 
ко ри сте је ди но мо дул за цир ку ла ци ју у окви ру ло кал ног 
фон да, док цир ку ла ци ја у кон зор ци ју му још увек ни је 
им пле мен ти ра на у прак си. До бар при мер за им пле мен-
та ци ју кон зор ци јум ске цир ку ла ци је би ле би фа кул тет-
ске би бли о те ке у окви ру јед ног уни вер зи те та. На при-
мер, на ни воу Уни вер зи те та у Но вом Са ду, сту ден ти ма је 
нај че шће до зво ље но да по зајм љу ју пу бли ка ци је из свих 
фа кул тет ских би бли о те ка, али не по сто ји елек трон ска 
раз ме на по да та ка из ме ђу њих. Ди ску си је и им пле мен-
та ци ја опи са ни у мо но гра фи ји мо гли би да до при не су 
ус по ста вља њу ова кве ко му ни ка ци је.

Oд огледног пројекта до модела за 
системске промене у школској библиотеци
Славица Јурић
ОШ „Свети Сава“, Бачка Паланка
slavicajuric@live.com 

Stanišić, Katarina. Transformacija školske biblioteke u informacioni centar škole. 
Beograd: Biblioteka plus, 2012.

До бри про јек ти не пре по зна ју се са мо по ква ли тет-
ним про јект ним са др жа ји ма и ак тив но сти ма, не го и по 
спе ци фич ној ико но гра фи ји ко ја их пра ти. Та ко школ-
ски би бли о те ка ри пре по зна ју све тло-зе ле не по за ди не 
са си лу е та ма љу ди и би нар ним ко дом на при руч ни ци-
ма, омо ти ма и пла ка ти ма про јек та Ин тер нест, као знак 
про ве ре не вред но сти. Про је кат Не вла ди не ор га ни за ци-
је „Би бли о те ка плус“, чи ји је аутор Зо ран Ха мо вић, ди-
рек тор Из да вач ке ку ће Clio, по сто ји од 2006. го ди не као 

про грам ски па кет раз ли чи тих ак тив но сти за би бли о те ке 
сред њих шко ла. Те 2006. го ди не про је кат је по кре нут 
као пи лот-про је кат у XI II бе о град ској гим на зи ји, да би 
се по сле то га по сте пе но ши рио и ра стао у сва ком по-
гле ду: при пре мљен је мул ти ме ди јал ни при руч ник о ме-
диј ској пи сме но сти1 ко ја по ста је глав ни циљ про јек та; 

1  In fo te ka evrop ske ško le: mul ti me di jal ni pri ruč nik za re a li za ci ju Pro jek ta In ter nest 
(ком пакт-диск) (Be o grad: Bi bli o te ka plus, 2009).
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про јект не ак тив но сти до би ја ле су но ве са др жа је све ви-
ше се усме ра ва ју ћи на тзв. но ве ме ди је; уве ден је се ми-
нар за мен то ре; као за вр шни ца ор га ни зу је се Фе сти вал 
кре а тив но сти; осми шље но сту диј ско пу то ва ње у не ку од 
зе ма ља ЕУ за до бит ни ке на гра де на Фе сти ва лу; ра стао је 
и ме њао се број шко ла уче сни ца ко ји чи не мре жу цен-
та ра из вр сно сти по Ср би ји. 

У еди ци ји „Би бли о те ка плус“ ИК Clio пу бли ку је 
при руч ни ке, бро шу ре и ком пакт-ди ско ве ко ји уво де у 
про је кат и син те ти шу до са да шња ис ку ства. Ти во ди чи, 
пре гле ди и син те зе пру жа ју смер ни це за да љи жи вот и 
одр жи вост про јек та. Чак и бро шу ре, на ста ле као пост-
фе сти вал ски ма те ри јал по за вр шет ку го ди шњег ци клу-
са про јек та на Фе сти ва лу кре а тив но сти, пред ста вља ју 
дра го це ну гра ђу за сле де ће ци клу се. Оне са др же опис 
ак тив но сти свих уче сни ка про јек та, по пис њи хо ве про-
јект не до ку мен та ци је, обра зло же ња жи ри ја. Та ко су ове 
бро шу ре исто вре ме но и мо ни то ринг и ева лу а ци ја про-
јек та и до бри при ме ри прак се са смер ни ца ма за бу ду ће 
уче сни ке у на ред ном го ди шњем ци клу су. При руч ни ци 
ко ји пра те овај про је кат, пак, ни су са мо во ди чи за укљу-
че ње, не го и сво је вр сне смер ни це за са вре ме ну школ ску 
би бли о те ку и њен зна чај и уло гу у шко ли. До са да су об-
ја вље ни при руч ни ци Уво ђе ње у Ин тер нест2 и Ин тер нест: 
тран сфор ма ци ја школ ске би бли о те ке у ин фор ма ци о ни 
цен тар шко ле.3 

Шест го ди на на кон пр вог при руч ни ка, пу бли ко ван је 
и при руч ник Ин тер нест: тран сфор ма ци ја школ ске би бли-
о те ке у ин фор ма ци о ни цен тар шко ле аутор ке Ка та ри не 
Ста ни шић, нај мла ђег док то ран та на Ка те дри за би бли-
о те кар ство и ин фор ма ти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Бе о гра ду. При руч ник је син те за свих про мо тив них ма-
те ри ја ла про јек та, али их и на ди ла зи. Од пет по гла вља 
у при руч ни ку, увод на и за кључ на пред ста вља ју сво је вр-
стан са же так пе да го шко-пси хо ло шке ми сли и ис тра жи-
ва ња, ко је под сти чу и ис ти чу уло гу школ ске би бли о те ке 
у успе ху уче ни ка то ком шко ло ва ња и њи хо во уво ђе ње 
у кон цепт до жи вот ног уче ња на ко јем по чи ва дру штво 
зна ња као иде ал ко јем те жи са вре ме ни свет. Аутор ка 
ука зу је да је Ин тер нест не са мо по твр да пе да го шко-
пси хо ло шких ис тра жи ва ња, не го и прак тич на при ме-
на прин ци па ме ђу на род них стра те шких до ку ме на та и 
смер ни ца ка ко из обла сти обра зо ва ња, та ко и из обла сти 
би бли о те кар ства.

Три цен трал на по гла вља при руч ни ка по све ће на су 
са мом про јек ту Ин тер нест. У њи ма су из не се не иде је 
на ко ји ма про је кат по чи ва, ре де фи ни са ни ци ље ви про-
јек та то ком вре ме на и по ка за на ње го ва оправ да ност у 
кон тек сту ре фор ме обра зо ва ња и про ме на у са вре ме-
ном би бли о те кар ству. По гла вља су струк ту ри са на као 
хро но ло шки опис и упут ства за рад у про јект ним ак тив-
но сти ма: од рас пи си ва ња кон кур са, усло ва за уче шће 
и апли ци ра ња на ње га – пре ко фор ми ра ња школ ских 

2  Zo ran Ha mo vić, Uvo đe nje u In ter nest (Be o grad:  Bi bli o te ka plus, 2006).
3  Ka ta ri na Sta ni šić, In ter nest: tran sfor ma ci ja škol ske bi bli o te ke u in for ma ci o ni cen-
tar ško le (Be o grad: Bi bli o te ka plus, 2012).

ти мо ва, по де ле и вр сте по сло ва на при ка зу и ме диј ском 
про ши ре њу ода бра не књи ге, об је ди ња ва њу гра ђе за об-
ја вљи ва ње и сре ђи ва њу про јект не до ку мен та ци је – до 
кон та ка та са ауто ри ма про јек та и за вр шне све ча но сти.

Те о рет ски до бро уте ме ље на за ми сао про јек та и ње-
гов ква ли тет учи ни ли су да при руч ник пред ста вља и ми-
ни ја тур но ме то до ло шко упут ство за на став ни ке и би бли-
о те ка ре ко ји же ле да сво је уче ни ке на у че ка ко да уче, 
ста вља ју ћи те жи ште на про цес ра да и уче ња, а не са мо 
на ре зул тат, ка ко је то уоби ча је но у на шем школ ском си-
сте му. Чи та ва ле пе за пе да го шких мо де ла уче ња, ис тра-
жи вач ких тех ни ка и стра те ги ја за рад, ко је су на ве де не 
и пре ци зно опи са не, чи не да је овај при руч ник исто вре-
ме но и ди дак тич ки пре глед са вре ме них на став них ме-
то да. Иако се од но се на кон крет не ак тив но сти про јек-
та, опи са ни мо де ли, ме то де и тех ни ке уче ња од лич ни 
су при ме ри и во ди чи на став ни ци ма и би бли о те ка ри ма 
за ре а ли за ци ју и у дру гим окол но сти ма у школ ским и 
ван школ ским си ту а ци ја ма. И сам опис про јект не до ку-
мен та ци је дра го цен је при мер свих фа за и чи ни ла ца 
про јек та ко ји све ви ше по ста је на чин пла ни ра ња, ра да и 
пра ће ња и у на шим шко ла ма. С јед не стра не, на став ни-
ке и би бли о те ка ре ста вља у по зи ци ју да упра вља ју про-
јек том, а уче ни ке да бу ду но си о ци и ре а ли за то ри, што 
су ве шти не пре ко по треб не за бу дућ ност. Ме то до ло ги ју 
ра да у овом про јек ту, сто га, мо же мо схва ти ти као сво је-
вр сну ко рек ци ју уста ље них на став них ме то да и тех ни ка.

Те о рет ска осно ва про јек та Ин тер нест са др жа на је у 
пр вом при руч ни ку. На кон са мо шест го ди на, у дру гом 
при руч ни ку већ има мо прак тич но оства ре ње те те о ри је, 
са ви дљи вим по стиг ну ћи ма, кон крет ним по ка за те љи ма 
и смер ни ца ма за раз вој са вре ме не школ ске би бли о те-
ке. Ако кре а то ри ре фор ме обра зо ва ња и струк ту ре ко је 
ди рект но ути чу на на ци о нал ни обра зов ни си стем уско ро 
схва те уло гу ин фо те ке као цен тра про ме на у шко ла ма, 
не мо ра ју да лу та ју у тра га њу за мо де ли ма тих про ме на. 
Има мо про је кат Ин тер нест и је дан оглед ко ји је пре ра-
стао у мо дел а, ка ко је аутор про јек та ре као и аутор ка 
при руч ни ка још јед ном ис та кла: „Ин тер нест ни је план: 
то је не што ма ње од уто пи је и не што ви ше од ствар но-
сти – отво ре ни ства ра лач ки про стор.“4 Дру гим ре чи ма, 
је дан оглед пре ра стао је и до ка зао да мо же да по ста не 
мо дел за си стем ско ре ше ње тран сфор ми са ња кла сич-
не школ ске би бли о те ке у ин фор ма ци о ни цен тар шко-
ле. При руч ник Ка та ри не Ста ни шић има бар два са др-
жин ска сло ја. Око сни цу при руч ни ка чи не хро но ло ги ја 
про јект них до га ђа ја, ди дак тич ко-ме то дич ка упут ства за 
из ра ду про јект них за да та ка и пре глед про вер љи вих по-
ка за те ља у ева лу а ци ји про јек та. По себ ну вред ност овом 
при руч ни ку да је фи на по тка па жљи во би ра них те о рет-
ских осно ва, ег закт них по да та ка и стра те шких пу то ка за 
за да љи про цес тран сфор ма ци је школ ске би бли о те ке у 
ин фо те ку, ко ја се про те же кроз цео при руч ник.

4  Ka ta ri na Sta ni šić, Nav. de lo, 15.


