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Увод

Да на шње схва та ње ко му ни ка ци ја и људ ског оп-
ште ња за сни ва се на са свим дру га чи јим осно ва ма 
не го што је то био слу чај пре по ја ве ма сов них ме ди-
ја. Вре ме ин фор ма тич ки устро је ног дру штва до ве-
ло је до ак це ле ра ци је вре ме на и по ни шта ва ња фи-
зич ког про сто ра, што за по сле ди цу има усит ња ва ње 
струк ту ре ра да кроз ње го ву спе ци ја ли за ци ју, чи ме 
је уте ме љен ши рок спек тар спе ци ја ли стич ких зна-
ња и ве шти на за сно ва них на струк ту ри ра ним и уско 
фо ку си ра ним ин фор ма ци ја ма. Ова кав кон текст 
жи во та у са вре ме ном, ин фор ма тич ки устро је ном 
све ту про ши рио се на це ло ку пан кул тур ни си стем.

Ни са ма би бли о те ка, као део кул тур ног си сте ма, 
ни је одо ле ла ак ту ел ним трен до ви ма. Оно што је би-
бли о те ку, у ге не рал ном сми слу, одр жа ло ви тал ном 
је сте ње на при ла го дљи вост. Да ни је та ко, као ин сту-
ту ци ја кул ту ре она би дав но оти шла у за бо рав. Ме-
ђу тим, би бли о те ка се успе шно бо ри и са нај но ви јим 
по ја ва ма ко је јој од у зи ма ју зна ча јан део опе ра тив-
ног про сто ра. Ов де пре све га ми сли мо на он лајн би-
бли о те ке са њи хо вим ди ги тал ним ба за ма, а за тим 
и на ди ги тал ну књи гу – којa je фор мал но дру га чи-
ји но сач са др жа ја не го штам па на књи га. Горданa 
Сто кић Си мон чић и Жељкo Вуч ко вић ис ти чу да ове 
про ме не ни су од су штин ског зна ча ја за би бли о те-
ка ре јер: „Без об зи ра шта ће за ме ни ти књи гу, за 

би бли о те ка ре је нај ва жни је ка ко раз у ме ју при ро-
ду ин фор ма ци је и зна ња у са вре ме ном дру штву и 
сво ју уло гу по сред ни ка у ко му ни ка ци о ним про це-
си ма.“1 Они уоча ва ју да би бли о те ке „ви ше ни су са-
мо књи го хра ни ли шта, хра мо ви чи та ња, већ ва жне 
ди на мич не и ин фра струк тур не ин сти ту ци је ин фор-
ма тич ке епо хе“2. Из ова квих окол но сти до ла зи мо и 
до су шти не ко ју про блем ски же ли мо да раз ви је мо у 
овом тек сту, а то је па си ви за ци ја ко ри сни ка у тра-
ди ци о нал но устро је ним јав ним би бли о те ка ма. Сто-
кић Си мон чић и Вуч ко вић та ко ђе ово уоча ва ју као 
про блем, и у те о риј ском сми слу по др жа ва ју Ли клај-
де ро во ми шље ње о па сив но сти тра ди ци о нал них би-
бли о те ка: „Ка да се ин фор ма ци је на ла зе у књи га ма, 
не ма прак тич ног на чи на да оне до пру до ко ри сни-
ка без фи зич ког по кре та ња књи ге или ко ри сни ка.“3 
Ов де на гла ша ва мо – без по кре та ња ко ри сни ка!

1.  Про стор би бли о те ке ви ђен као  
пред у слов ко ри снич ке сло бо де 

Шта мо же мо да учи ни мо са кла сич но ор га ни зо ва-
ним јав ним би бли о те ка ма у ко ји ма се ко ри сни ци ма 

1   Гор да на Сто кић Си мон чић и Жељ ко Вуч ко вић, Ме наџ мент у би бли о те ка ма 
(Бе о град: Г. Сто кић Си мон чић, Ж. Вуч ко вић, 2003), 45.
2  Гор да на Сто кић Си мон чић и Жељ ко Вуч ко вић, Нав. де ло, 46.
3  Исто, 47.
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још увек по зајм љу ју књи ге у фи зич ком об ли ку ка ко 
би оне одо ле ле свим удоб но сти ма ко је пру жа ди-
ги тал на кул ту ра? Из овог про из и ла зи но во пи та ње: 
ка ко би бли о те ку учи ни ти атрак тив ним про сто ром за 
бо ра вак, рад, за ба ву и усва ја ње зна ња, и ка ко ор-
га ни зо ва ти про стор да би мо ти ви са ли ко ри сни ка да 
што че шће по зајм љу је би бли о теч ки ма те ри јал, али 
да ко ри сти и ње не се кун дар не услу ге? 

Пре све га „тре ба раз ми шља ти о ко ри сни ци ма 
ка да ор га ни зу је мо ин фор ма ци је“4, те Арон Шмит-
пред (Schmidtpred, Aaron) пред ла же да са ми би-
бли о те ка ри до би ју уло гу ди зај не ра ак тив но сти 
и про сто ра у ко јем бо ра ве ко ри сни ци јав них би-
бли о те ка. Јер, ка ко аутор твр ди: „Сва ки пут ка да 
би бли о те ка ри же ле да фор ми ра ју но ве ме ђа ше, 
или од лу че да фонд би бли о те ке пред ста ве у пот-
пу но но вом све тлу, или ка да са мо раз ми шља ју о 
ор га ни за ци ји не ког но вог сер ви са у би бли о те ци, у 
сва ком том слу ча ју би бли о те ка ри до но се ди зај нер-
ску од лу ку.5 То пред ста вља ону вр сту ди зај на ко ју 
Шмит пред зо ве спо ра дич ним ди зај ном. „Ова вр ста 
ди зај нер ског про це са се од ви ја под јед на ко, и у 
слу ча је ви ма ка да тре ба до не ти од лу ку око из гле да 
озна ка ко је ће за по сле ни но си ти у то ку рад ног вре-
ме на, али и у слу ча ју ка да тре ба до не ти од лу ку о 
пе ри о ду на ко ји ће се по зајм љи ва ти књи ге или на-
пла ћи ва ти ка зне за ка шње ње.“6 Да кле, „ди зај нер-
ска од лу ка се до но си сва ки пут ка да би бли о те ка ри 
од лу чу ју око из бо ра об ли ка ин тер ак ци је ко ри сни-
ка са би бли о те ком.“7

Из оби ља раз ли чи тих об ли ка ин тер ак ци је о ко-
ји ма го во ри Шмит пред, ми ће мо се фо ку си ра ти 
на пи та ње про стор но сти би бли о те ке. Кон крет но, 
ба ви ће мо се пи та њем про ме не уну тра шње ор га-
ни за ци је, а за тим и пи та њем ви зу ел не есте ти за ци-
је про сто ра би бли о те ке. Нај че шћа ана ло ги ја би-
бли о те ке у ви зу ел ном сми слу по сто ји са шко лом, 
пре ци зни је ре че но, са школ ском учи о ни цом. У та-
квој кла сич ној ор га ни за ци ји уоча ва мо две ба ри-
је ре: пр ву, ко ју уоб ли ча ва за по сле но ли це – књи-
жни чар или би бли те кар, ко ји је по пут на став ни ка 
по ста вљен ex-ka te dra, што умно го ме ства ра ути сак 
при ти ска ин сти ту ци је на по је дин ца. Дру гу пре пре-
ку чи ни про стор на ба ри је ра, чи ја је ор га ни за ци ја 

4  Ма ра Де спо тов, „По тре бе ко ри сни ка у би бли о те ци‚ Проф. др Слав ко Ца-
рић’“, Би бли о те кар бр. 1-2 (2011): 70.
5  Aaron Schmidtpred, “New Co lumn La unch: The User Ex pe ri en ce“, http://
www.li braryjo ur nal.com/ar tic le/CA6713142.html (пре у зе то 8. 9. 2012).
6  Исто.
7  Исто.

ви ше пси хо ло шке не го фи зич ке при ро де: уме-
сто да ко ри сник вла да про сто ром, про стор вла да 
њи ме.

Ре ше ње се на зи ре кроз по тре бу да се ко ри сник 
мо ти ви ше сло бод ним кре та њем про сто ром би бли-
о те ке и ње них фон до ва, чи ме би и он сам био под-
стак нут на ис тра жи ва ње са др жа ја ко је ну ди јав на 
би бли о те ка. Овај на чин ни је ни ка ква епо хал на но-
ви на и он се већ при ме њу је на За па ду8, али оно што 
се мо же на пра ви ти је дин стве ним, пре ма сло же но-
сти ма на ше кул ту ре и би бли о те кар ске тра ди ци је, 
је сте да се од ре ђе ним ви зу ел ним ко му ни ка ци ја ма 
оства ри са мо стал на упо тре ба фон да би бли о те ке 
од стра не ко ри сни ка. Сред ства за усме ра ва ње су 
број на и кре ћу се од пик то гра ма (ико нич ки кон-
цепт)9 до ви зу ел них ме та фо ра и ви зу ел не ор га ни-
за ци је про сто ра.

2. Ви зу ел на ко му ни ка ци ја у би бли о те ци

По сто ји ви ше раз ло га за што смо се од лу чи ли 
на ви зу ел ни аспект, а не на чи сто тек сту ал ни. Пре 
све га, жи ви мо у кул ту ри ко ја фа во ри зу је ви зу ел но, 
а ма ње тек сту ал но или ауди тив но ко му ни ци ра ње. 
За та кав од нос пре ма ин фор ма ци ја ма за слу жни су 
но ви ме ди ји и са др жа ји по пут ре кла ма, те ле ви зи је, 
фил ма, илу стро ва них ча со пи са и ин тер не та, ко ји 
тво ре овај аспект кул ту ре и од га ја ју наш по глед на 
свет, али и ин стру мен те ко ји ма свет пер ци пи ра-
мо.10 На рав но, ту је и пси хо ло шки аспект ко ји нам 
ука зу је на чи ње ни цу да љу ди, у од но су на све оста-
ле при род не дра жи, нај бр же опа жа ју и пам те дра-
жи ви зу ел не при ро де. Ко нач но, љу ди да на шњи це 
ко му ни ци ра ју пу тем ви да, па је са свим ло гич но да 
се и у би бли о те ци уве ду прин ци пи ко је тво ри ви зу-
ел на кул ту ра.

8  Дра го це на ис ку ства о ор га ни за ци ји би бли о те ка на За па ду, по себ но на 
про сто ру САД, пре не ла нам је Гор да на Сто кић Си мо чић у Best prac ti ce у 22 
при че: ко му ни ка ци ја, кул ту ра ор га ни за ци је, од но си би бли те ка с  јав но шћу, 
(Пан че во; Ис точ но Са ра је во: Град ска би бли о те ка; Ма тич на би бли о те ка, 
2009). По себ но по гле да ти по гла вља „До ба ко му ни ка ци је“, 229. и „Јав не би-
бли о те ке“, 203.
9  Ико на (енгл. icon) Ико нич ки знак пред ста вља део три ја де ко ју је де фи-
ни сао Перс у сво јој се ми о тич кој те о ри ји о зна ку. Он се од ли ку је „ствар-
ном, ра за зна тљи вом слич но шћу из ме ђу зна ка и објек та. Та кав је ре ци мо, 
цр теж; у ње му на осно ву до вољ ног бро ја ре про ду ко ва них осо би на објек та 
од мах зна мо са ка квим га објек том ва ља по ве зи ва ти.“ Та ко ђе, ов де ни-
су у пи та њу са мо ви зу ел не, не го све осо би не „ко је ико нич ки знак мо же 
ре про ду ко ва ти а ко је ко ри сник зна ка не по сред но пре по зна је“. Но ви ца 
Пет ко вић, Еле мен ти књи жев не се ми о ти ке (Бе о град: На род на књи га/Ал фа, 
1995), 66.
10  Ви ше о аспек ту ути ца ја ма сов них ме ди ја на раз вој људ ске све сти по гле да-
ти код Пол Вир лио, Ин фор ма тич ка бом ба (Но ви Сад: Све то ви, 2000).
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3.  Вр сте ви зу ел них по сту па ка и њи хо ва  
ин те гра ци ја са би бли о теч ком прак сом

У те о риј ском сми слу, ви зу ел на ко му ни ка ци ја 
„пред ста вља по сре до ва ње по ру ке пу тем сли ке ко-
ја се од ви ја у окви ру ко му ни ка ци о ног про це са.“11 
Овај вид ко му ни ци ра ња се од ви ја „пр вен стве но 
та мо где реч или за ми сао зах те ва ју по др шку, уко-
ли ко нпр. са ма те ма или же ље на функ ци ја не мо гу 
бр зо да се схва те, или на ту ра ли стич ко пред ста вља-
ње ни је до вољ но, а не кад ни мо гу ће.“12 У су шти-
ни, ви зу ел но ко му ни ци ра ње за по чи ње про це сом 
ви зу е ли за ци је. Ми шко Шу ва ко вић ви зу е ли за ци ју 
де фи ни ше као „про цес пре до ча ва ња и пре во ђе-
ња не ви зу ел них по јав но сти, кон це па та, мен тал них 
сли ка, је зич ких фор му ла ци ја, ло гич ких и ма те ма-
тич ких схе ма и фор му ла у ви зу ел ну фор му или 
струк ту ру.“13 Код фе но ме на ко је га ов де ис тра жу-
је мо, по себ на вред ност ви зу ел ног ко му ни ци ра ња 
је у слу ча је ви ма ка да се не ви дљи ви про це си или 
ап стракт ни са др жа ји пре во де у ви зу е ли зо ва не. 
По треб но је ис та ћи да вред ност ви зу ел них ко му-
ни ка ци ја ни је пре вас ход но естет ске при ро де, од-
но сно: „Естет ској пер фек ци ји се не те жи ра ди ње 
са ме, не го ра ди по ве ћа ња ве ро до стој но сти и ра зу-
мљи во сти по сре до ва них ис ка за.“14 С тим у ве зи, у 
ви зу ел ној ко му ни ка ци ји ко ри сти се ши рок ди ја па-
зон сред ста ва: стре ли це, пла но ви, ди ја гра ми, ико-
нич ки при ка зи ко ји под ле жу од ре ђе ним за ко ни-
ма опа жа ња, „бу ду ћи да та ко му ни ка ци ја те жи да 
функ ци о нал но уса гла си ви зу ел ну по ру ку с ње ним 
ци љем.“15 Та ко ђе, би тан еле мент ви зу ел ног ко му-
ни ци ра ња пред ста вља и усме ре ност пре ма циљ ним 
гру па ма ко је упо тре бља ва ју да ту ин фор ма ци ју.

Сма тра мо да ви зу е ли за ци ја има свог по себ ног 
зна ча ја у ра ду би бли о те ка, јер је би бли о те ка ри ма 
из прак се ја сно да је ком пли ко ва ни си стем сиг на-
ту ра пот пу но не по знат ко ри сни ци ма, као и да се 
они сла бо или го то во ни ка ко не сна ла зе у са мо-
стал ној по тра зи за ли те ра ту ром, па чак и ако им је 
пру же на ди ги тал на ба за по да та ка са фон дом би-
бли о те ке. Да кле, да би се у пот пу но сти оства рио 

11  Ралф Шнел, прир., Лек си кон са вре ме не кул ту ре: те ме и те о ри је, об ли ци и 
ин сти ту ци је од 1945. до да нас (Бе о град: Pla to Bo oks, 2008), 753.
12  Исто, 754.
13  Ми шко Шу ва ко вић, Пој мов ник мо дер не и пост мо дер не ли ков не умет но сти и 
те о ри је по сле 1950. (Бе о град; Но ви Сад: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но-
сти; Про ме теј, 1999), 372.
14   Ралф Шнел, прир., Нав. де ло, 753.
15  Исто, 754.

кон цепт са мо стал не пре тра ге ли те ра ту ре, по треб-
но је уве сти онај си стем ко ји је по знат ко ри сни ку 
из сва ко днев ног жи во та, а та кви си сте ми жи ве сву-
да око нас. Раз ли чи те ди ги тал не спра ви це (мо бил-
ни те ле фо ни, ди ги тал ни фо то а па ра ти, ком пју те ри 
и мно ге дру ге) ко ри сте ико нич ки кон цепт ко му-
ни ка ци је (ико ни це) у окви ру сво јих ко ри снич ких 
ин тер феј са чи ја је гра фич ка сим бо ли ка по зна та 
ко ри сни ци ма. Ова кав ра чу нар ски мо дел се бр зо 
учи и усва ја јер је кон ци пи ран та ко да ко ри сни ку 
омо гу ћа ва кре та ње кроз ра чу нар ску на ви га ци ју, 
са мо стал но и без по те шко ћа.

Ло гич но се на ме ће пи та ње за што ова ис ку ства 
не би смо ис ко ри сти ли у прак си са ко ри сни ком, ко-
ји ана лог но, in vi tro, пре тра жу ју са др жа је би бли о-
теч ког фон да, би ло да је реч о књи жев ним тек сто-
ви ма или струч ној ли те ра ту ри. 

У сле де ћој ета пи из град ње ко ри снич ке сло бо де 
не тре ба ис пу сти ти из ви да чи ње ни цу да се он у из-
бо ру же ље не ли те ра ту ре окре ће и па ра тек сту16 ко-
ји чи ни са став ни део свих са вре ме ни је опре мље-
них књи га и ди ги тал них но са ча са др жа ја (CD, DVD 
или Blu-Rey), али и крат ких ли те рар них и дру гих 
ме диј ских ре цен зи ја, ис так ну тих у по пу лар ним ча-
со пи си ма, днев ним но ви на ма и на ин тер нет стра-
ни ца ма (стра ни це из да ва ча, елек трон ске пу бли ка-
ци је, бло го ви и стра ни це са ди ску си ја ма).

Па ра текст ства ра оквир у ко ме се и би бли о те ка 
и из да вач књи га до ди ру ју у ис тој тач ки, а то је бор-
ба за чи та о ца и ње го ву па жњу. За то па ра текст као, 
пре све га ви зу ел ни, а за тим и вер бал ни са же так 
са др жа ја јед не пу бли ка ци је, до би ја по себ ну вред-
ност у са вре ме ној кул ту ри ко ја не гу је до ступ ност 
ин фор ма ци је, са да и од мах.

 Ако би смо се опре де ли ли за ви зу ел не ме та-
фо ре чи ји са др жај, су прот но све де ним пик то-
гра ми ма, пред ста вља ре а ли стич ке пред ста ве из 
сва ко днев ног жи во та ко је су део дру штве них кон-
вен ци ја, наш за да так је још лак ши. Ар хе тип ске 
сли ке ко је упу ћу ју на ствар ност као са др жа је кул-
ту ре, ми учи мо, прак тич но, од ма лих но гу. Из тог 
раз ло га мен тал не сли ке, чи ја је сим бо ли ка ви ше 
не го ја сна, не тре ба по себ но об ја шња ва ти фор ми-
ра ним ин ди ви ду а ма, оне као асо ци ја ци је жи ве у 
сва ко днев ној ко му ни ка ци ји љу ди.

Де таљ ни ју ор га ни за ци ју про сто ра и кре та ње 
кроз ње га мо гу ће је из вр ши ти ако од лу чи мо да 

16  Pe ter Lu nen fild, The Di gi tal Di a lec tic: New Es say on New Me dia (Lon don: The 
MIT Press; Mas sac hu setts: Cam brid ge, 1999), 14.
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по ред ико нич ке ре пре зен та ци је ко ри сти мо и ви-
зу ел не ме та фо ре, чи ме се пра ви још ве ћи от клон 
од ства ра ња ат мос фе ре при ти ска ин сти ту ци о нал-
ног ауто ри те та у слу ча ју ка да про стор на усто је ност 
би бли о те ке мо же да иза зи ва осе ћај не ла год но сти. 
Ви зу ел на ме та фо ра је, пре све га, „зна чењ ски мо-
дел ус по ста вља ња не до слов ног зна че ња ли ков ног, 
фо то граф ског, ви део или филм ског умет нич ког 
де ла.“17 Од не ко ли ко вр ста ви зу ел них ме та фо ра за 
на шу при ме ну је нај ко ри сни ја она ко ја се при ме-
њу је код ми ме тич ких умет нич ких де ла. Ова вр ста 
ме та фо ре на ста је „ус по ста вља њем ре фе рент не 
ре ла ци је из ме ђу умет нич ког де ла (сли ке, скулп-
ту ре, фо то гра фи је) и објек та (пред ме та, би ћа, 
си ту а ци је или до га ђа ја) ко ји она при ка зу је.“18 То 
зна чи да „сред ства ус по ста вља ња до слов не ре фе-
рент не ре ла ци је су пред мет на и ви зу ел на слич ност 
ко ја се оства ру је што вер ни јим илу зи о ни стич ким 
при ка зи ва њем објек та.“19 Ми ме тич ко при ка зи ва-
ње све та и обје ка та у ње му ука зу је на по ду дар ност 
ко ја вла да из ме ђу ствар ног пред ме та и ње го ве ли-
ков не пред ста ве. При ме ре за ову вр сту ви зу ел них 
ме та фо ра про на ла зи мо код тзв. ми ме тич ког сли-
кар ства. У прак си би, у нај ве ћој ме ри, ко ри сти ли 
ви зу ел не про из во де из обла сти по пу лар не кул ту ре 
чи ја су зна че ња по зна та нај ши рем сло ју ме диј ске 
пу бли ке.

4. Кон кре ти за ци ја мо де ла

Зна чај ни је ре зул та те у осва ја њу про сто ра од 
стра не ко ри сни ка ви ди мо у ком би на ци ји ико нич-
ког и ме та фо рич ког при сту па. У том слу ча ју би се 
ши ре кла се и кла се обе ле жа ва ле ико нич ки, а пот-
кла се ме та фо рич ки.

Сма тра мо да је ова кав при ступ, ко ји је пре у зет 
из са вре ме них ви до ва ко му ни ци ра ња, у пот пу но-
сти при мен љив уз ма лу ре ор га ни за ци ју про сто ра, 
чи ме ће се омо гу ћи ти „не ви дљи вост“ струч ног ли-
ца и не сме та но про стор но кре та ње ко ри сни ка, уз 
што пот пу ни ју „ви дљи вост“ – опа жљи вост оно га 
што озна ча ва мо као гра фич ки об ли ко ва не ко му ни-
ка ци о не па не ле. Они би по ста ли основ ни но си о ци 
раз ли чи тих ин фор ма ци о них вред но сти ва жних ко-
ри сни ку у ње го вом са мо стал ном ко ри шће њу фон-
да и кре та њу кроз би бли о те ку. Па не ли би би ли по 

17  Ми шко Шу ва ко вић, Нав. де ло, 187.
18  Исто.
19  Исто.

сво јој гра фич кој струк ту ри јед но став но ди зај ни ра-
ни, а сво јом ве ли чи ном при ме ре ни осо бе но сти ма 
људ ског опа жа ња, и ко нач но, при ла го ђе ни про сто-
ру у ко јем су сме ште ни. 

Кон крет но, ако же ли мо да гра фич ки пред ста-
ви мо нај ши ру кла су нпр. књи жев ност, ово би смо 
учи ни ли ко ри сте ћи ико нич ки знак отво ре не књи-
ге. Знак би био апли ци ран на по вр ши ни 40x20cm, 
по ред од го ва ра ју ће по ли це на ви си ни од 170cm од 
по да. Уко ли ко би смо да ље раз ра ђи ва ли овај мо дел 
и ишли у прав цу на ци о нал них књи жев но сти, пот-
кла са ен гле ска књи жев ност би у том слу ча ју до би ла 
ико нич ку пред ста ву  цр ве ног дабл-де ке ра, лон дон-
ског ауто бу са ко ји је је дан од пре по зна тљи вих сим-
бо ла ен гле ске кул ту ре. Овај гра фич ки па нел би био 
ве ли чи не 30x15cm у ви си ни на 170cm од по да. У хи-
је рар хиј ској по де ли у окви ру оп ште кла се књи жев-
ност, ме ђа ши би по слу жи ли као гра фич ки па не ли 
за: ан то ло ги је, по е зи ју, дра му, про зу и др. У овом 
слу ча ју би ко ри сти ли исто вет не ви зу ел не ме та фо ре 
за исте пот кла се у окви ру раз ли чи тих на ци о нал них 
књи жев но сти. Та ко би нпр. ан то ло ги је пред ста ви ли 
са фо то граф ском сли ком по ре ђа них књи га истих 
ко ри ца, по е зи ја би до би ла сво ју ви зу ел ну ме та фо-
ру у ви ду цр ве не ру же на ли сту рит мич ки ис пи са не 
хар ти је ко ја фор мал но асо ци ра на стро фе, дра ма 
би би ла пред ста вље на сли ком по зо ри шне сце не, а 
про за сли ком де бље за тво ре не књи ге. Оста ле кла се 
по пут фи ло зо фи је, обе ле жи ли би ико нич ком пред-
ста вом Ро де но вог „Ми сли о ца“, умет ност „Мо на 
Ли зом“ Ле о нар да да Вин чи ја, спорт ко шар ка шком, 
фуд бал ском и те ни ском лоп том, исто ри ју фа са дом 
грч ког хра ма, итд.

Пред ви ђа мо мо гућ ност да се да љом хи је рар хи-
јом кла са про из ве ду ре ше ња чи ја број ност и из глед 
за ви се и од ма ште би бли о те ка ра, али и од ње го вог 
по зна ва ња раз ли чи тих са др жа ја кул ту ре. 

Ме ђу тим, ка да го во ри мо о кре та њу ко ри сни ка 
кроз про стор и пер ци пи ра њу ви зу ел них па не ла, 
чи ме би оси гу ра ли њи хо ву пот пу ну опа жљи вост, 
по ли це са књи га ма би тре ба ле да бу ду ор га ни зо-
ва не по си сте му за себ них ће ли ја, око ко јих оста-
је до вољ но ме ста за ко ри сни ко во не сме та но кре-
та ње. Прак са нам по ка зу је да су у фон ду по ли це 
че сто сме ште не по слич ној ор га ни за ци ји као у 
ар хи ва ма, што за обич ног ко ри сни ка мо же да де-
лу је фру стри ра ју ће. За по зајм на оде ље ња је у нај-
ве ћем бро ју слу ча је ва ка рак те ри стич но да су по-
ли це по ста вље не уз стра ни це зи до ва. Сма тра мо да 
би се, и у јед ном и у дру гом слу ча ју, бо ље ре ше ње 
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до би ло ди ја го нал ним по ста вља њем по ли ца у од но-
су на осно ву про сто ра у ко јем су сме ште не. Да тим 
кон цеп том, по ред лак ше про ход но сти, до би ја мо 
и ви ше ме ста за по ста вља ње ин фор ма тив них гра-
фич ких па не ла, али и па не ла ме ђа ша ко ји би са да 
би ли апли ци ра ни у два прав ца – у сле ду по ре ђа них 
књи га и фрон тал но у од но су на по сма тра ча.

Ду жи на по ли ца је још је дан од фак то ра ко ји ов-
де мо ра мо раз мо три ти. Пре ду гач ке по ли це на ко-
ји ма су обич но сме ште не књи ге раз ли чи тих, нпр. 
на ци о нал них књи жев но сти, па чак и кла са дру ге 
вр сте, мо гу де ло ва ти збу њу ју ће на по сма тра ча, чи-
ме се ства ра осе ћај за тр па но сти ма те ри ја лом. Из 
тог раз ло га пред ла же мо да ду жи на по ли ца бу де 
при ла го ђе на ко ли чи ни би бли о теч ког ма те ри ја-
ла, за сва ку област по себ но. Ти ме до би ја мо је дан 
раз у ђе ни ји про стор, мно го про ход ни ји, а сва ка ко 
и ху ма ни ји. За кон ски је већ уре ђе но да због по-
жар не за шти те по ли це бу ду ни же ви си не и у скла-
ду са ан тро по ме три јом чо ве ка, што та ко ђе до при-
но си ства ра њу осе ћа ја при јат но сти. Схе ма ти зо ван 
ди ја грам на ула зу у фонд или по зајм но оде ље ње, 
са рас по ре дом би бли о теч ке гра ђе и апли ци ра ним 
основ ним сим бо ли ма, у до број ме ри мо же по слу-
жи ти као дра го це на по моћ у бо љем раз у ме ва њу 
са дра жа ја фон да. 

Као при мер до бре прак се мо же мо по ме ну-
ти мо дел ко ји је при ме њен у по зајм ном оде ље њу 
Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду20, где пре по зна-
је мо не што од из не тих пред ло га, по себ но ка да је 
реч о ду жи ни, ви си ни, али и по зи ци о ни ра но сти 

20  Цен трал на згра да Град ске би бло те ке у Но вом Са ду, Ду нав ска 1, Огра нак 
„Ђу ра Да ни чић“.

по ли ца. Ре ше њем из ове би бли о те ке омо гу ће на је 
лак ша про ход ност и са мо ста л ност у при сту пу са-
др жа ји ма фон да, али је у ве ћем оби му огра ни чен 
на при ступ бе ле три сти ци.

За кључ но раз ма тра ње

Мо де лом ко ји се ов де пред ла же до би ја се пси-
хо ло шки рас те ре ћен про стор око ко јег је омо гу-
ће но кре та ње са свих по зи ци ја, чи ја је ин фор ма-
тив на вред ност при ла го ђе на да на шњим по тре ба ма 
ко ри сни ка јав них би бли о те ка.

Kористи ко је би смо има ли од ње га ви ше су не го 
зна чај не:

-  ти ме би смо фор ми ра ли са мо стал ног ко ри сни-
ка ко ји не мо ра би ти за ви сан од струч ног ли ца 
у би бли о те ци, што за по сле ди цу има еко но-
ми ју вре ме на у пре тра зи же ље не ли те ра ту ре 
(ути цај убр за ња вре ме на у тро ше њу про ду ка-
та са вре ме не кул ту ре);

-  по сти гли би смо ве ћу мо ти ви са ност ко ри сни ка 
да би бли о те ку осе ти као до ма ћи те рен на ко-
јем не по сто је ба ри је ре о ко ји ма смо прет ход-
но го во ри ли; 

-  ко нач но, упо тре бом пред ло жених гра фич-
ких мо де ла мо гао би се у ши ро ком об ли-
му оства ри ти зах тев за са мо стал ним ко-
ри шће њем би бли о теч ког фон да од стра не 
ко ри сни ка.

На по ми ње мо да је све до са да из не то пред лог 
ко јим же ли мо да под стак не мо би бли о те ка ре на 
раз ми шља ње о ре ор га ни за ци ји про сто ра у фон до-
ви ма јав них би бли о те ка, чи ме пру же на ре ше ња не 
ви ди мо као ко нач на. 
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Visual Communications in Public Libraries - User Conquest of Space

Summary
The topic of this work is independent motion of users through the holdings of public libraries. The fact is that the mass media 
have established a new way of thinking in humans, the  consequence of which is a new kind of orientation in space, which 
relies on different visual resources. We anticipate the application of these resources in work with users in public libraries, too. 
The model that we describe here, provides an optimal time utilization and increased involvement of a library user during his 
free motion and research of the desired contents, as well as his more active approach to information, without the mediating 
role of a professional person. Starting from the idea that librarians are designers who make decision about choosing the form 
of user interaction with the library, the model predicts the use of resources whose range goes from pictograms (iconic concept) 
to the visual metaphors and visual organization of space. The visualization should help users to search contents of the library 
holdings quite independently, but also to enable them to access the material easier then before. The solution of this problem, 
as we see it, lies in the graphic communication panels that are now becoming the bearers of the visual messages, and no 
longer textual or numeric. Primarily visual, and then the physical organization of the space, as well as of the library material 
which is in it, placed on shelves, provide a significant contribution to the realization of this goal. The model requires that their 
position and size respect anthropometric standards, in  accordance with the logic of the library materials in question.
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