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Сажетак 
Савремено библиотекарство доживљава фундаменталне промене у условима турбулентних токова економске 
глобализације и нових технолошких изазова. Стога се намеће потреба за сагледавањем библиотекарства као сектора 
који би требало да послује ефикасно, јер разграничење између непрофитног и комерцијалног подручја културе постаје 
све замагљеније и све еластичније. У раду се најпре даје кратак поглед на актуелна дешавања на подручју развоја 
библиотекарства. Потом се разматра модификована Коб-Дагласова производна функција као могући метод сагледавања 
ефеката технолошког прогреса на развој библиотекарства.
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Увод

Под ути ца јем са вре ме них тех но ло ги ја би бли-
о те кар ство до жи вља ва фун да мен тал не про ме не. 
Но ве тех но ло ги је и гло бал ни еко ном ски и дру-
штве ни трен до ви бит но ути чу на ње го ве функ-
ци је да са ку пља, одр жа ва, кон зер ви ра и ста вља 
на рас по ла га ње књи ге, од но сно ин фор ма ци је на 
раз ли чи тим вр ста ма но са ча. Оно до жи вља ва пре-
о бра жај од тра ди ци о нал ног чу ва ли шта књи га до 
збир ки раз ли чи тих из во ра ин фор ма ци ја и ко лек-
ци ја софт вер ских па ке та, ме та ба за по да та ка, веб-
сај то ва, лин ко ва, итд. Kao ње го ви сег мен ти на ста ју 
елек трон ско, ди ги тал но, он лајн, вир ту ел но, све-
при сут но, уни вер зал но би бли о те кар ство и дру ги 
би бли о те кар ски фе но ме ни усло вље ни ин фор ма-
ци о но-ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма. Усло жња-
ва ње и гра на ње обла сти би бли о те кар ства на ме ћу 
по тре бу за са гле да ва њем ефе ка та тех но ло шког 
про гре са на ње гов раз вој.

Пи та ње тех но ло шког про гре са ни је још увек 
пот пу но раз ја шње но у те о ри ји еко ном ског ра ста 
и раз во ја. Тре ти ра се као за јед нич ки име ни тељ за 
све чи ни о це ко ји ути чу на про из вод њу, ко ји ни су 

об у хва ће ни ра дом и ка пи та лом. То је по сле ди ца 
то га што се про из вод ња мо же уве ћа ва ти и без ра-
ста про из вод них фак то ра (рад не сна ге и ка пи та-
ла), те се ефек ти та квог уве ћа ња про из вод ње при-
пи су ју тех но ло шком про гре су. Он се на тај на чин 
ја вља као она ком по нен та ра ста про из вод ње ко ја 
се не мо же об ја сни ти про ме на ма ра да и ка пи та-
ла. Про из вод на функ ци ја је упра во ме тод ко ји се 
мо же ко ри сти ти и у обла сти би бли о те кар ства да би 
се раз гра ни чи ли до при но си раз ли чи тих чи ни ла-
ца ства ра њу и ра сту бру то до ма ћег про из во да и/
или бру то до да те вред но сти, па и утвр ди ти до при-
нос тех но ло шког про гре са ра сту би бли о те кар ске 
про из вод ње.

Основ не ка рак те ри сти ке раз во ја  
би бли о те кар ске ин ду стри је

У до ба дру гог та ла са гло бал не еко ном ске кри-
зе узро ко ва ног ви со ким на ци о нал ним јав ним ду-
го ви ма у ап со лут ном и ре ла тив ном сми слу, све 
ви ше се на ме ће по тре ба за са гле да ва њем кул ту-
ре као сек то ра ко ји би тре ба ло да по слу је ефи ка-
сно и да обез бе ди сред ства за раз вој. Услед то га, 
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тра ди ци о нал но раз гра ни че ње из ме ђу др жав ног и 
при ват ног, од но сно не про фит ног и ко мер ци јал-
ног под руч ја кул ту ре по ста је све за ма гље ни је и све 
ела стич ни је.

Трет ман кул ту ре као фак то ра еко ном ског раз-
во ја, као и ње но ин те грал но умре жа ва ње са при-
вре дом и очи глед но дру штве но усме ра ва ње у 
прав цу по тро шње, сло бод ног вре ме на и кул тур них 
са др жа ја омо гу ћи ли су укљу чи ва ње кул ту ре у еко-
ном ске сек то ре. У том кон тек сту есте ти за ци ја свих 
обла сти жи во та под ра зу ме ва про ме ну обра за ца 
кул тур не по ли ти ке „кул ту ра за све“ но вим кон цеп-
том „све с кул ту ром“.1 Кул ту ра ли за ци ја по сло ва-
ња и по сло ви за ци ја кул ту ре удру жи ле су се на ја-
вљу ју ћи по че так но вог еко ном ског до ба, ко је се 
те ме љи на кул ту ри, кре а тив но сти и ма те ри јал ним 
до бри ма.

Пре лаз са кул ту ре на кре а тив не де лат но сти по-
др жан је но вим тех но ло ги ја ма ко је су до не ле но ве 
умет нич ке фор ме и кул тур не са др жа је. Кре а тив не 
де лат но сти су јед на ком по нен та кре а тив не еко но-
ми је чи је је сред ство пла ћа ња ин те лек ту ал но вла-
сни штво. По ред ин ду стри ја ко је се за сни ва ју на 
аутор ским пра ви ма (пра во на ре про дук ци ју аутор-
ског де ла и дру га срод на пра ва), по сто је и ин ду-
стри је па те на та (на у ка и ино ва ци је, ис тра жи ва ње 
и раз вој), ин ду стри је роб них мар ки (нпр. ком па ни-
је Ni ke као „бренд бил дер“) и оне у ко ји ма се вред-
ност про из во да (код ко јих је фор ма ва жни ја од 
са др жа ја) те ме љи на ди зај ну. По што се ути цај кре-
а тив но сти на еко но ми ју не огра ни ча ва на по је ди не 
сек то ре, ин те лек ту ал на сво ји на је по ста ла и кључ-
ни еле мент тра ди ци о нал них ин ду стри ја (нпр. ауто-
мо бил ске или ин ду стри је би о тех но ло шких про из-
во да, па и по љо при вре де као ње ног де ла).2 Сто га 
се да нас сма тра да је пра вил ни је го во рити о кре а-
тив ној при вре ди, а не о кре а тив ним ин ду стри ја ма.3

Чи та ње књи га, ча со пи са, жур на ла и но ви на 
још увек је ви со ко ко ти ра на ак тив ност у сло бод-
ном вре ме ну љу ди. Но ви не за у зи ма ју тре ће, књи ге 
осмо, а ча со пи си де се то ме сто на ли сти де сет оми-
ље них људ ских за ни ма ци ја.4 Чи та ње, на и ме већ 
ду же вре ме има не про ме ње ну по зи ци ју. По сто је, 

1  Lek si kon sa vre me ne kul tu re: te me i te o ri je, ob li ci i in sti tu ci je od 1945 – da nas, prip. 
R. Šnel (Be o grad: Pla to bo oks, 2008), 397. 
2  Пре ма: К. Bil ton, Me nadž ment i kre a tiv nost: od kre a tiv nih in du stri ja do kre a tiv-
nog me nadž men ta (Be o grad: Clio, 2010), 16.
3  R. Tow se, A Tex tbo ok of cul tu ral Eco no mics (Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity 
Press, 2010), 545. 
4  W. D. Fon Lu ci jus, Eko no mi ka iz da vač ke de lat no sti (Be o grad: Clio, 2011), 51. 

до ду ше, од го ва ра ју ће со ци о граф ске раз ли ке, пре-
ма по лу, го ди на ма ста ро сти, сте пе ну обра зо ва ња, 
при хо ди ма до ма ћин ства, за ни ма њу и ме сту ста-
но ва ња (по бро ју ста нов ни ка). Без об зи ра на њих, 
ста тус и фе но мен чи та ња у са вре ме ном све ту је 
пи та ње оп стан ка чо ве чан ства у сми сле ном по гле-
ду. Сто га су по ло жај са вре ме ног би бли о те кар ства 
и функ ци је би бли о те ка од ви тал ног зна ча ја за раз-
вој дру штва и лич но сти људ ске је дин ке, од но сно 
сми сле ног лич ног и дру штве ног жи во та. По след-
њих го ди на би бли о те ке и би бли о те кар ство се су-
штин ски тран сфор ми шу и при ла го ђа ва ју зах те ви-
ма и иза зо ви ма но вог тех но ло шког до ба.5 

Би бли о те ке су не из о став на ком по нен та кул тур-
ног жи во та ско ро свих људ ских за јед ни ца. Сво ју 
да на шњу фи зи о но ми ју по че ле су да уоб ли ча ва ју 
то ком XVII ве ка, те су, на при мер, јав не би бли о те-
ке да нас при сут не у свим ве ћим и мно гим ма њим 
гра до ви ма, као и у ру рал ним обла сти ма. У ма њим 
гра до ви ма су сре ди шта кул тур них де ша ва ња, по-
што че сто рас по ла жу из ло жбе ним про сто ром, по-
зо ри шном сце ном, филм ским плат ном и дру гим 
усло ви ма за ор га ни зо ва ње кул тур них до га ђа ја. 
Мно ге шко ле у окви ру на став ног про це са ор га ни-
зу ју по се те сво јих уче ни ка јав ним би бли о те ка ма. 
На ру рал ним под руч ји ма че сто по сто је по крет не 
би бли о те ке са за дат ком да до пру до те же до ступ-
них ма њих на се ља и ста ри јих љу ди ко ји се те же 
кре ћу. По ред књи га, ча со пи са, жур на ла и дру гих 
ма те ри ја ла, мно ге би бли о те ке пру жа ју вред не ин-
фор ма ци о не услу ге и мо гућ ност ко ри шће ња ин-
тер не та и оста лих ра чу нар ских тех но ло ги ја.

Мо дер не би бли о те ке не са мо да ме ња ју соп-
стве не за дат ке, сва ко днев ни рад и ми си ју, већ се 
њи хо ве по ру ке про ме на од ра жа ва ју и на ка рак-
тер та квих ци ви ли за циј ских ка те го ри ја као што су 
кул ту ра, сво ји на, еко но ми ја, јав ност, кре а тив ност, 
про стор и вре ме и др. Оне до при но се ши ре њу јав-
ног, не про фит ног, отво ре ног и до ступ ног вла сни-
штва, као и јав но сти кул тур них до ба ра, зна ња, 
ин фор ма ци ја и вре до сти на ра чун ло јал но сти и 
кон тро ле аутор ских и дру гих при ват них пра ва. У 
епо хи ди ги та ли за ци је све је при сут ни ја де ма си-
фи ка ци ја тра го ва и зна ко ва кул ту ре, јер су учин ци, 
бр зи на и до ме ти вир ту ел ног ре ал ни ји од фи зич ког. 

5  Ви де ти ви ше: Гор да на Сто кић Си мо чић, 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); Гор да на Сто кић 
Си мо чић и Жељ ко Вуч ко вић, Упра вља ње би бли о те ка ма у до бу зна ња (Ис точ но 
Са ра је во: Ма тич на би бли о те ка, 2007).
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Све то омо гу ћа ва не слу ће не ефек те, до ступ ност и 
ути ца је у сва ко дне ви ци кул тур ног жи во та. Би бли о-
те ке са соп стве ним ба за ма по да та ка, ди ги тал ним 
збир ка ма и ин тер ак тив ним услу га ма као да гу бе 
ка рак тер по тро шње, тра жње и кул тур не па си ве, 
од но сно сти чу про из вод ни и кул тур но-про ак тив ни 
ка рак тер. Исто вре ме но, при ме ћу је се да оне да-
нас ди рект но уче ству ју у ре де фи ни са њу кла сич них 
пој мо ва ори ги на ла и ко пи је, аутор ства и ди се ми-
на ци је са др жа ја, док се ди стри бу ци ја и про дук ци ја 
углав ном пре кла па ју. По ред то га, би бли о те ке ни су 
ви ше са мо услу жни сер вис чи та ла ца, већ оп слу-
жу ју пре тра жи ва че, скро ле ре ко ји ку пе са це лог 
ин тер не та по дат ке, ин дек си ра ју их и про сле ђу-
ју да љим ко ри сни ци ма, лин ку ју са дру гим ба за ма 
по да та ка, сај то ви ма, пор та ли ма, итд. Пре ма то ме, 
у вре ме ну гло бал ног пре о кре та, би бли о те ке не по-
сред но до при но се не са мо кул тур ном и тех но ло-
шком пре о бра жа ју, већ и те ку ћим еко ном ским, 
по ли тич ким, па и со ци јал ним и дру гим ци ви ли за-
циј ским про ме на ма.6

Еко ном ски сми сао ана ли зе тех но ло шког про-
гре са у би бли о те кар ству са сто ји се у раз ма тра њу 
ње го вог де ло ва ња на по раст про из вод ње би бли-
о те кар ских услу га и про дук тив но сти ра да, као и 
ефи ка сно сти би бли о те кар ских ре сур са. Те о ри ја 
про из вод ње и тех но ло шког про гре са, по пра ви лу, 
узи ма се као те о риј ско-ме то до ло шка осно ва за ис-
тра жи ва ње зна ча ја по је ди них про из вод них фак-
то ра као из во ра ра ста бру то до ма ћег про из во да у 
при вре ди као це ли ни и у по је ди ним при вред ним 
сек то ри ма.

По бољ ша ње ефи ка сно сти упо тре бе про из вод-
них ре сур са је де тер ми ни са но ве ћим бро јем тех-
но ло шких, ор га ни за ци о них и дру штве них (па и 
со ци јал них) чи ни ла ца. При то ме, ни је јед но став но 
из дво ји ти ва жност сва ког од њих. У еко ном ско-
ма те ма тич ким мо де ли ма, по пра ви лу, под тех но-
ло шким про гре сом под ра зу ме ва се укуп ност свих 
чи ни ла ца ко ји до во де до по ве ћа ња про из вод ње 
без по ра ста оби ма ко ри шће них ре сур са. Ме ђу 
ме то да ма опи си ва ња тех но ло шког про гре са мо-
гу се ди фе рен ци ра ти че ти ри основ на при сту па: 1. 
по раст ефи ка сно сти ко ри шће ња ре сур са сма тра 
се не за ви сним од ин ве сти ци ја и рад не сна ге (тзв. 
ауто ном ни тех но ло шки про грес); 2. про грес се 
уно си за јед но са но вом са вр ше ни јом опре мом и 

6  С. Угри чић „Адап та ци ја, ре во лу ци ја, ево лу ци ја“, Кул ту ра бр. 129 (2010): 
17-19. 

но вом ква ли фи ко ва ни јом рад ном сна гом (тзв. ма-
те ри ја ли зо ва ни тех но ло шки про грес); 3. на пре дак 
се по ве зу је са прет ход ним еко ном ским раз во јем 
и као да чи ни ње го ву по сле ди цу (тзв. ин ду ко ва ни 
тех но ло шки про грес) и 4. из два ја се у еко ном ском 
си сте му по се бан сек тор, чи ји про из вод пред ста-
вља тех но ло шки про грес.7 Ши ро ку при ме ну у раз-
ма тра њу уде ла тех но ло шког про гре са у ди на ми ци 
про из вод ње и про дук тив но сти ра да у еко ном ској 
те о ри ји има ме тод про из вод них функ ци ја.

Мо ди фи ко ва на Коб-Да гла со ва  
про из вод на функ ци ја

Те о ри ја про из вод них функ ци ја и ње на при ме-
на у ана ли зи и прог но зи ра њу ве о ма је при сут на у 
прак тич ним и те о риј ским ис тра жи ва њи ма. Про-
из вод ном функ ци јом се из ра жа ва кван ти та тив на 
за ви сност из ме ђу ре зул та та и фак то ра про це са 
про из вод ње. У оп штем слу ча ју им пли цит ни об лик 
про из вод не функ ци је се мо же пред ста ви ти на сле-
де ћи на чин:

 (1)

где Y озна ча ва про из вод ни ре зул тат (бру то до ма ћи 
про из вод, бру то до да та вред ност, итд), а X

1
, X

2
 ..., 

X
n
 еко ном ске ре сур се (рад ну сна гу, фик сни ка пи-

тал, при род не ре сур се, итд), од но сно фак то ре ко ји 
ути чу на ре зул та те про из вод ног про це са.

Апа рат про из вод них функ ци ја се при ме њу је 
ка ко на ми кро, та ко и на ма кро е ко ном ском ни воу 
и опи су је по је ди не тех но ло шке про це се и еко ном-
ску де лат ност пред у зе ћа, гра на и при вре де у це-
ли ни. Са тим у ве зи су раз ра ђе ни и при ме њу ју се 
раз ли чи ти кон крет ни об ли ци про из вод них функ-
ци ја. Јед на од нај ра спро стра ње ни јих је Коб-Да-
гла со ва про из вод на функ ци ја ко ја пру жа мо гућ-
но сти за ре ле вант не еко ном ске ин тер пре та ци је. 
Коб-Да гла со ва про из вод на функ ци ја у слу ча ју три 
про мен љи ве мо же се на пи са ти у сле де ћем екс пли-
цит ном об ли ку:

 (2)

При че му је ε слу чај на про мен љи ва.

7  Ви де ти о то ме ви ше: Г. Ри ка ло вић, „Са о бра ћај као фак тор ефи ка сно сти 
ју го сло вен ске при вре де“, Ју го сло вен ски пре глед (1990): 113; ту се на во де и 
број ни из во ри ли те ра ту ре ко ји се ба ве пред мет ним пи та њи ма.

n
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По ме ну та про из вод на функ ци ја пред ста вља хо-
мо ге ну про из вод ну функ ци ју сте пе на u

1
 + u

2
,  по-

што је:

 (3)

где је λ ко е фи ци јент пр о пор ци о нал ног ра ста свих 
пр о мен љи вих. Пр во бит но фор му ли са на као хо мо-
ге на дво фак тор ска функ ци ја пр вог сте пе на (μ

1 
+ 

μ
2
 = 1), Коб-Да гла со ва пр о из вод на функ ци ја ни је 

из гу би ла свој зна чај и пред ста вља кључ за раз у ме-
ва ње мно штва дру гих пр о из вод них функ ци ја, те 
се успе шно при ме њу је (по себ но на ма кро е ко ном-
ском ни воу).8

Па ра ме тар А пр о из вод не функ ци је (2) од ра жа-
ва раз ме ре тран сфор ми са ња пр о из вод них фак то-
ра у ре зул та те пр о из вод ње и ин тер пре ти ра се као 
ефи ка сност ап стракт не тех но ло ги је. При ем пи риј-
ској при ме ни пр о из вод них функ ци ја за ана ли зу 
по да та ка вре мен ских се ри ја нео п ход но је има-
ти у ви ду да се де ша ва ју пр о ме не у ефи ка сно сти 
пр о из вод ње (ме ња се тех но ло ги ја, орга ни за ци ја, 
упра вља ње, итд). Пр о ме не ап стракт не тех но ло ги-
је у вре ме ну у пр о из вод ној функ ци ји об у хва та ју 
се пр о мен љи вим па ра ме тром A

t
. За слу га у том по-

гле ду при па да Ј. Тин бер ге ну (J. Tin ber gen) ко ји у 
Коб-Да гла со ву пр о из вод ну функ ци ју укљу чу је екс-
по нен ци јал ни тренд (на тај на чин што је A

t
 = Aest).9

Kао по сле ди ца то га, Коб-Да гла со ва пр о из вод на 
функ ци ја до би ја сле де ћи об лик:

 (4)

М. Бра ун (M. Braun) сма тра да је та кав ло ги чан 
при ступ још ра ни је тре ба ло да бу де при ме њен.10 У 
са вре ме ним еко ном ским ис тра жи ва њи ма про из-
вод на функ ци ја (4) има ши ро ку упо тре бу.

Ов де ће мо раз мо три ти јед ну од нај по зна ти јих 
спе ци фи ка ци ја про из вод не функ ци је у ма кро е ко-
ном ској ана ли зи, тј. ли не ар но хо мо ге ну функ ци ју 
Тин бер ге на са тех но ло шким про гре сом:

8  C. W. Cobb and P. Do u glas, “A The ory of Pr o duc tion“, Ame ri can Eco no mic Re-
vi ew (Suppl) vol.18 (1928). 
9  Д. Марсенић наводи да ауторство за доњи облик производне функције 
припада Ј. Тинбергену, који је ту функцију први пут изложио у раду „Zur 
Theorie der Langfristigen Wirtschaftsentwicklung“, Weltwirtschaftlichaes 
Archiv (1942): 511-542. Д. Марсенић, Економска структура и привредни раст 
Југославије (Београд: Савремена администрација, 1982), 305.
10  M. Brown, Оn the Theory and Measurement of Technological Change (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1966).

 (5)

где Y пред ста вља бру то до ма ћи про из вод ко ји се 
оства ру је по мо ћу рад не сна ге (ко ја је из ра же на 
бро јем за по сле них у при вре ди) L и фик сног ка пи-
та ла K; е као функ ци ја вре ме на об у хва та де ло ва-
ње тех но ло шког про гре са. У ве ли чи ни па ра ме тра 
γ од ра жа ва ју се све ква ли та тив не про ме не ко је се 
де ша ва ју у при вре ди ко је су ве за не са тех но ло-
шким ино ва ци ја ма (ко је ни су са др жа не у вред но-
сти фик сног ка пи та ла), са по ве ћа њем ни воа ква ли-
фи ка ци ја рад не сна ге, уса вр ша ва ње ор га ни за ци је 
про из вод ње и упра вља ња, са из ме на ма при вред не 
струк ту ре, са по ве ћа њем ефи ка сно сти при по ве ћа-
њу раз ме ра про из вод ње; А је ко е фи ци јент про пор-
ци о нал но сти ко ји за ви си од иза бра них је ди ни ца 
ме ре про мен љи вих; α-ела стич ност про из вод ње у 
од но су на фик сни ка пи тал; β-ела стич ност про из-
вод ње у од но су на рад ну сна гу; α + β = 1.

Ова стан дард на ва ри јан та про из вод не функ ци-
је пред ста вља већ кла си чан ме тод ко ји слу жи за 
од ре ђи ва ње уде ла ре ла тив них про ме на по је ди них 
еко ном ских ре сур са у ра сту бру то до ма ћег про из-
во да. У ди на мич ком об ли ку про из вод на функ ци ја 
(5) мо же се на пи са ти на сле де ћи на чин:

 (6)

где су rү, rҝ, rL сто пе ра ста бру то до ма ћег про из во-
да, фик сног ка пи та ла и за по сле но сти, ре спек тив-
но, γ – сто па ра ста тех но ло шког про гре са.

Фак то ри ко ји сто је иза ве ли чи не γ по не кад се 
по сма тра ју као ути цај са мо на уч но-тех но ло шког 
про гре са. Ме ђу тим, та ква ин тер пре та ци ја ни је 
пра вил на, по што сто па ра ста тех но ло шког про-
гре са об у хва та све оно што се не мо же об ја сни ти 
за по сле но шћу и фик сним ка пи та лом. На ма кро е-
ко ном ском ни воу ту се мо гу свр ста ти та кви чи ни-
о ци ко ји су ве за ни са из ме на ма при род них усло-
ва, по ве ћа њем ефи ка сно сти, спољ но е ко ном ских 
од но са, про ме на ма ор га ни за ци је, уса вр ша ва њем 
си сте ма упра вља ња и пла ни ра ња и сл. По ме ну ти 
мо мен ти, у крај њем слу ча ју, ма ње или ви ше огле-
да ју се у по ве ћа њу про дук тив но сти ра да и по ра сту 
ефи ка сно сти фик сног ка пи та ла. 

По сто ји мо гућ ност раз ла га ња су мар ног де ло-
ва ња тех но ло шког про гре са на три ком по нен те: 
(а) ути цај по ве ћа ња ефи ка сно сти фик сног ка пи-
та ла (ко ји се мо же ин тер пре ти ра ти по бољ ша ва-
њем њи хо вог ква ли те та, по ве за ног са ути ца јем 

teLAKY γβα=
 

t
stu

t
u
tt eXAXY ε2

2
1

1=
 

γβα ++= LKy rrr
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на уч но-тех но ло шког про гре са), (б) ути цај по ве ћа-
ња ефи ка сно сти рад не сна ге (ко ји се мо же по ве зи-
ва ти са ути ца јем ква ли фи ка ци је за по сле них) и (ц) 
ути цај не и ден ти фи ко ва них фак то ра (оста так). Ово 
раз би ја ње укуп не сто пе ра ста тех но ло шког про-
гре са оства ру је се на сле де ћи на чин: оце њу је се 
про из вод на функ ци ја са су мом ела стич но сти ко-
ја се раз ли ку је од је ди ни це; за тим, од те функ ци је 
пре ла зи се на функ ци ју са су мом ела стич но сти јед-
на ком је ди ни ци. На и ме, ов де се у оба слу ча ја има 
у ви ду мо ди фи ко ва на Коб-Да гла со ва про из вод на 
функ ци ја са тех но ло шким про гре сом, тј.

при чему је                                                        .
Предлаже се следећи начин превођења:                  , и
              , после чега је очeвидно μ + (1 – μ) = 1. 
Значење (α – μ) r

k
 пред ста вља сто пу ра ста про из-

вод ње ко ја се об ја шња ва по ве ћа њем ефи ка сно сти 
упо тре бе фик сног ка пи та ла, а [β-(1 – μ)] r

L
 се ја-

вља као сто па ра ста про из вод ње ко ја се об ја шња ва 
по ве ћа њем ефи ка сно сти упо тре бе рад не сна ге, s 
озна ча ва не и ден ти фи ко ва не фак то ре.

Ме ђу фак то ре ко ји до во де до убр за ња ра ста 
бру то до ма ћег про из во да спа да ју кон цен тра ци ја и 
спе ци ја ли за ци ја про из вод ње, те по ве ћа ва ње ње них 
раз ме ра. Про из вод на функ ци ја као ана ли тич ки ин-
стру мент омо гу ћа ва об у хва та ње тог ва жног из во ра 
по ве ћа ња сто пе еко ном ског ра ста и про дук тив но-
сти ра да. У раз ма тра ној спе ци фи ка ци ји про из вод-
не функ ци је ефе кат раз ме ра се по ја вљу је као јед на 
од са став них ком по нен ти сто пе ра ста тех но ло шког 
про гре са. Из два ја ње еко но ми је раз ме ра у чи стом 
ви ду мо гу ће је уко ли ко се на пу сти прет по став ка о 
ли не ар ној хо мо ге но сти про из вод не функ ци је, пре-
ма ко јој је збир ела стич но сти про из вод ње у од но су 
на ка пи тал и рад јед нак је ди ни ци. У слу ча ју кад је 
су ма ко е фи ци је на та ела стич но сти ве ћа од је ди ни-
це, раст про из вод ње је бр жи од ра ста ре сур са, те 
у раз ма тра ном пе ри о ду има мо ра сту ћу гло бал ну 
ефи ка сност (еко но ми ју раз ме ра). Су ма ко е фи ци-
је на та ела стич но сти ма ња од је ди ни це све до чи о 
сма ње њу ефи ка сно сти ре сур са при уве ћа ва њу њи-
хо вог оби ма (реч је о опа да ју ћој гло бал ној ефи ка-
сно сти или не га тив ној еко но ми ји раз ме ра). Пре-
ма Д. Мар се ни ћу, на пре до ва ња у при вре ди та квог 
ка рак те ра ко ја су ра ни је озна че на као еко но ми ја 
оби ма (раз ме ра) на зва на су у ли те ра ту ри ма те ри-
ја ли зо ва ни или не не у трал ни тех но ло шки про грес. 

Као не у трал ни или ауто ном ни тех нич ки про грес 
ква ли фи ку је се та кав раст про из вод ње ко ји се за-
сни ва на по ве ћа њу обра зо ва ња и уме шно сти рад-
ни ка, њи хо вом од но су пре ма ра ду, уна пре ђи ва њу 
про из вод ње, бо љој со ци јал ној и ор га ни за ци о ној 
кли ми, на уч но и стра жи вач ком ра ду, про ме на ма у 
ком би на ци ји фак то ра про из вод ње и њи хо вом сек-
тор ском рас по ре ду.11 У овом слу ча ју ра ди се о то ме 
да је раст про из вод ње мо гућ и при не про ме ње ном 
оби му фик сног ка пи та ла и за по сле но сти. Сле ди да 
се ре ла тив не про ме не бру то до ма ћег про из во да 
мо гу тре ти ра ти као по сле ди ца ра ста фик сног ка пи-
та ла и за по сле но сти, де ло ва ња ма те ри ја ли зо ва ног 
тех нич ког про гре са (еко но ми је оби ма) и ути ца ја 
не у трал ног (ауто ном ног) тех нич ког про гре са.

Пре лаз од про из вод не функ ци је са зби ром ко-
е фи ци је на та ела стич но сти јед на ким је ди ни ци на 
функ ци ју са су мом ко е фи ци је на та ела стич но сти 
раз ли чи том од је ди ни це и њи хо во исто вре ме но 
раз ма тра ње пру жа мо гућ ност да се из дво је они 
чи ни о ци тех но ло шког про гре са ко ји су ре зул тат 
еко но ми је оби ма (ма те ри ја ли зо ва ног тех но ло шког 
про гре са). У том ци љу нео п ход но је има ти у ви ду 
ди на мич ки об лик про из вод не функ ци је (6), где је 
збир ко е фи ци је на та ела стич но сти α + β = 1 и ње му 
ана ло ган ди на мич ки об лик про из вод не функ ци је 
(7) са зби ром ко е фи ци је на та α ’ + β ’   ≠ 1:

 (7)

Уко ли ко γ у про из вод ној функ ци ји (6) са др жи 
у се би све еле мен те тех но ло шког про гре са (ме ђу 
њи ма и еко но ми ју оби ма), он да γ’ у про из вод ној 
функ ци ји (7) озна ча ва са мо оне чи ни о це ко ји се 
не мо гу об ја сни ти уве ћа ва њем кван ти та тив них 
раз ме ра. Ве ли чи на γ’ не са др жи ефек те по ве ћа ња 
раз ме ра про из вод ње и од ра жа ва ауто ном ни тех-
нич ки про грес. На тај на чин, из раз (α’ - α) r

k
 ука-

зу је са мо на по ве ћа ње ефи ка сно сти ко ри шће ња 
фик сног ка пи та ла ко је је ре зул тат по ве ћа ња раз-
ме ра про из вод ње, од но сно пред ста вља тех но ло-
шки про грес ма те ри ја ли зо ван у но вом фик сном 
ка пи та лу. Ана лог но, из раз (β’ - β)r

L
 озна ча ва по ве-

ћа ње ефи ка сно сти рад не сна ге ко је је ре зул тат ши-
ре ња раз ме ра про из вод ње, од но сно ја вља се као 
ма те ри ја ли зо ва ни тех но ло шки про грес у ра сту ћој 

11  Д. Марсенић, Економска структура и привредни раст Југославије (Београд: 
Савремена администрација, 1982), 310-311; Д. Марсенић и др., Економика 
Југославије (Београд; ЦИД; Економски факултет, 2004), 117-127.
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за по сле но сти. Укуп на ве ли чи на еко но ми је оби ма, 
од но сно ма те ри ја ли зо ва ног тех нич ког про гре са 
да та је из ра зом γ – γ’. На тај на чин, γ се по ја вљу-
је као збир ауто ном ног тех но ло шког про гре са γ’ и 
ма те ри ја ли зо ва ног тех но ло шког про гре са у фик-
сном ка пи та лу и за по сле но сти π= (γ – γ’).

При ста ти стич ком оце њи ва њу па ра ме тра про-
из вод не функ ци је (7) део па ра ме та ра γ у функ ци-
ји (6) пре ли ва се у па ра ме тре α’ и β’. По пра ви лу, 
ово пре ли ва ње је по зи тив но, тј. па ра ме три α’ и β’ 
по ста ју ве ћи у од но су на сво је прет ход ни ке α и 
β. При по ме ну том при сту пу, ме ња ње па ра ме та ра 
зна чи да се од сто пе ра ста син те тич ки схва ће ног 
тех но ло шког про гре са одва ја је дан њен део ко ји се 
мо же об ја сни ти еко но ми јом оби ма.

Сад се пру жа мо гућ ност за ус по ста вља ње уза-
јам не ве зе из ме ђу тех но ло шког про гре са и екс тен-
зив ног про ши ри ва ња про звод ње у окви ру јед но-
фак тор ског и ви ше фак тор ског при сту па, по што се 
ин тен зи фи ка ци ја ко ри шће ња јед ног про из вод ног 
фак то ра (нпр. рад не сна ге) мо же у знат ном сте-
пе ну за сни ва ти на екс тен зив ном по ве ћа њу дру гог 
фак то ра (нпр. фик сног ка пи та ла). То се по сти же 
као ре зул тат по ве за ног по сма тра ња јед но фак тор-
ских и ви ше фак тор ских про из вод них функ ци ја. У 
том сми слу по ла зи мо од нај про сти јих ди на мич ких 
об ли ка у усло ви ма кон ти ну ел ног ра ста:

ry = 
rL + rp  (8)

ry = 
rҝ + rе (9)  

при че му смо са r
p
 oзначили сто пу ра ста про дук-

тив но сти ра да, а са r
е
 сто пу ра ста ефек тив но сти 

фик сног ка пи та ла. Има ју ћи у ви ду јед на чи ну (6) 
мо же се на пи са ти: 

rp = ry - rL  = γ’ + α rқ + β rL + π - rL = α (rқ - rL) + γ’ + π
 (10)

rе = ry - rқ = γ’ + α rқ + β rL + π - rқ = β (rL  - rқ) + γ’ + π
 (11)

где је rқ - rL
 = r

q 
сто па ра ста тех нич ке опре мље но сти 

ра да, а
  
r

L
 - rқ  = r

w
 сто па ра ста рад не опре мље но сти 

фик сног ка пи та ла. 
Као што про из и ла зи из јед на ко сти (10) и (11) 

за про ме ном ефи ка сно сти јед ног фак то ра, по сма-
тра ног изо ло ва но, кри ју се до дат ни екс тен зив ни 
утро шци (или еко но ми ја) дру гог фак то ра. По раст 

про дук тив но сти ра да оства ру је се де ли мич но по-
ве ћа њем тех нич ке опре мље но сти ра да, а де ли мич-
но по ве ћа њем сто пе ра ста тех но ло шког про гре са.

Уко ли ко је rқ > r
L
, он да је β(r

L
-rқ) про ме на ефи-

ка сно сти фик сног ка пи та ла ко ја је усло вље на ра-
сту ћом тех нич ком опре мље но шћу ра да; ве ли чи на 
γ’ + π озна ча ва ути цај тех но ло шког про гре са на из-
ме не ефи ка сно сти фик сног ка пи та ла.

Пре ма то ме, и при јед но фак тор ском и при ви-
ше фак тор ском при сту пу по ве ћа ње ефи ка сно сти 
про из вод ње из ра жа ва се јед ном те истом ве ли чи-
ном (γ’ + π), а ре ла тив ни по ка за те љи ефи ка сно сти 
про из вод ње и ње ног екс тен зив ног ра ста сво де се 
на исти об лик и ве ли чи ну. Пре лаз од јед но фак-
тор ских на ви ше фак тор ске мо де ле омо гу ћа ва 
пот пу ни је са гле да ва ње из во ра еко ном ског ра ста, 
ма да се у ап со лут ном сми слу ови из во ри у це ли-
ни не мо гу об у хва ти ти. У истом сми слу, по ве зи ва-
њем јед но фак тор ског и ви ше фак тор ског при сту па 
ство ри ли су се усло ви и за це ло ви ти је са гле да ва ње 
основ них чи ни ла ца ко ји ути чу на ди на ми ку про-
дук тив но сти ра да и ефи ка сно сти упо тре бе фик-
сног ка пи та ла.

За кљу чак 

Агре гат на про из вод на функ ци ја ко јом се учин-
ци технoлошк ог про гре са по твр ђу ју као ре зи ду ал-
ни фак тор (при пи су је му се сав онај по раст бру то 
до ма ћег про из во да и/или бру то до да те вред но сти 
ко ји се не мо же не по сред но ве за ти за раст ан га-
жо ва не рад не сна ге и/или при раст ка пи та ла) је 
ме тод ко ји већ ду же вре ме има нај ши ру ем пи риј-
ску при ме ну. Ме ђу тим, ње го ва упо тре ба на под-
руч ју би бли о те кар ства је спо ра дич на и не до вољ но 
за сту пље на. По ве за ним по сма тра њем ре зул та та 
при ме не мо ди фи ко ва не Коб-Да гла со ве про из вод-
не функ ци је при усло ву да је збир ко е фи ци је на та 
ела стич но сти јед нак је ди ни ци и при прет по став ци 
да њи хо ва су ма од сту па од је ди ни це, мо же се до ћи 
до вред них са зна ња о струк ту ри еко ном ског ра ста 
би бли о те кар ства и ефек ти ма тех но ло шког на прет-
ка на ње гов раз вој. При то ме су по себ но зна чај на 
са зна ња ко ја се од но се на ону ком по нен ту тех но-
ло шког про гре са ко ја је ре зул тат по ве ћа ња ни воа 
ква ли фи ка ци ја би бли о те ка ра, уса вр ша ва ња ор га-
ни за ци је би бли о те ка и упра вља ња у њи ма, са по ве-
ћа њем ефи ка сно сти и по ра сту ква ли те та и оби ма 
би бли о те кар ских услу га, као и са спе ци ја ли за ци-
јом би бли о те ка.
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Theoretical and Methodological Basis of Measuring the Effects of Technological 
Progress on Development of Librarianship

Summary
The modern librarianship is experiencing fundamental changes in the conditions of turbulent flows of economic globalization 
and new technological challenges. Therefore, the need arises to analyze librarianship as a sector that should operate 
efficiently, because the distinction between non-profit and commercial areas of culture becomes more and more blurred 
and elastic. At the very beginning of his paper, the author gives a brief look at the current developments in the field of 
librarianship. Then he discusses the modified Cobb-Douglas production function as a possible method to evaluate the effects 
of technological progress on the development of librarianship. Economic meaning of the analysis of technological progress 
in librarianship consists in considering its impact on the growth of production of library services and labor productivity, as 
well as the efficiency of library resources. The theory of production and technological progress, as a rule, has been taken as 
the theoretical and methodological basis for the research of significance of certain factors of production as a source of gross 
domestic product (GDP) growth, in the economy as a whole, and in individual economic sectors. Connected observation of 
the results of applying the modified Cobb-Douglas production function, under the condition that the sum of the coefficients 
of elasticity equal to one, and the assumption that their sum differs from one, can provide valuable knowledge about the 
structure of economic growth of librarianship and effects of technological progress on its development. Particularly important 
is the knowledge that refers to the component of technological progress resulting from increase in the level of qualifications 
of librarians, improvement of organization of libraries and their administration, with increasing efficiency, quality and range of 
library services, as well as specialization of libraries.
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librarianship, production function, technological progress, labor productivity, capital efficiency, economies of scale, 
contribution, factors of production, growth rate, development
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