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Мо но гра фи ја Цир ку ла ци ја би бли о теч ке гра ђе Да ни-
је ле Те шен дић об ја вље на је у би бли о те ци Dis ser ta tio 
За ду жби не Ан дре је вић под ред ним бр о јем 287. Пред-
ста вља при ре ђе ну док тор ску ди сер та ци ју Софт вер ски 
си сте ми за цир ку ла ци ју би бли о теч ке гра ђе у окви ру би бли-
о теч ке мре же од бра ње ну 2010. го ди не на При род но-ма-
те ма тич ком фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду, пред 
ко ми си јом у са ста ву: пр оф. др Ду шан Сур ла (мен тор), 
пр оф. др Ми лош Рац ко вић, пр оф. др Ду шан Стар че вић, 
пр оф. др Зо ра Ко њо вић и пр оф. др Бран ко Ми ло са вље-
вић. Аутор ка је до цент При род но-ма те ма тич ког фа кул-
те та у Но вом Са ду за ужу на уч ну област ин фор ма ци о ни 
си сте ми. Об ја ви ла је јед ну мо но гра фи ју од на ци о нал ног 
зна ча ја и је да на ест на уч них ра до ва од ко јих су два у ме-
ђу на род ном ча со пи су са СЦИ ли сте.

Књи га се ба ви де лом би бли о теч ког по сло ва ња ве-
за ним за рад са ко ри сни ци ма, од но сно раз во јем си-
сте ма за цир ку ла ци ју у окви ру би бли о теч ког си сте ма 
БИ СИС. Има 84 стра не и са сто ји се од 12 по гла вља. На-
кон увод них по гла вља, опи са ни су: рад са ко ри сни ци ма 

би бли о те ке, би бли о теч-
ки стан дар ди за раз ме ну по да та ка, си стем за цир ку ла ци-
ју, кли јент/сер вер под си стем, цир ку ла ци ја у кон зор ци ју-
му и NCIP пр о то кол. На кра ју су дати по пис ли те ра ту ре, 
ин декс пој мо ва и ре зи ме на ен гле ском је зи ку.

У мо но гра фи ји је oписана архи тек ту ра софт вер-
ског си сте ма за цир ку ла ци ју би бли о теч ке гра ђе, као 
и ње го во пр о ши ре ње на ни во цир ку ла ци је у кон зор-
ци ју му би бли о те ка. Си стем по др жа ва све стан дард не 
ак тив но сти у ра ду са ко ри сни ци ма: учла ње ње но вих, 
пр о ду же ње чла на ри не, за ду жи ва ње и раз ду жи ва ње, 
пре тра жи ва ње ко ри сни ка и фон да, ге не ри са ње ста ти-
стич ких из ве шта ја и дру го. Си стем је ре а ли зо ван као 
не за ви сна софт вер ска ком по нен та ко ја се мо же ин-
те гри са ти и у дру ге би бли о теч ке си сте ме и по др жа ва 
рад са раз ли чи тим фор ма ти ма би бли о граф ских за пи-
са. Та ко ђе, си стем по др жа ва два на чи на ко му ни ка ци је 
из ме ђу кли јент ске апли ка ци је и ба зе по да та ка, чи ме је 
омо гу ћен рад си сте ма и у окви ру ло кал не мре же и на 
ин тер не ту.

Жи ви мо у ин фор ма ци о ном до бу – за сно ва ном на 
по сту ла ти ма вред но ва ња ре фе рент но сти књи ге, али 
ка ко ће мо се у гра ни ца ма Ср би је од ре ди ти пре ма 
очи глед ним ефек ти ма си му ли ра ног зна ња из књи га? 
Пред сто ји нам отре жње ње над ди јаг но зом по зајм ље-
ном из Бо дри ја ро ве књи ге Си му ла кру ми и си му ла ци ја: 
„Ми да нас до жи вља ва мо ста па ње свих вир ту ел них на-
чи на из ра жа ва ња у на чи ну огла ша ва ња, у на чи ну ре-
кла ме. Сви пр во бит ни кул тур ни об ли ци, сви од ре ђе ни 
је зи ци ап сор бу ју се у го во ру ре кла ме, јер је он без ду-
би не, тре ну тан и тре нут но за бо ра вљен. То је три јумф 
по вр шног об ли ка, нај ма њи за јед нич ки име ни тељ свих 
зна че ња, нул ти сте пен сми сла, три јумф ен тро пи је над 
свим мо гу ћим тро пи ма. Нај ни жи об лик енер ги је зна ка. 
Тај не ар ти ку ли са ни тре нут ни об лик, без про шло сти, без 

бу дућ но сти, без мо гу ћег пре о бра жа ја, бу ду ћи да је он 
по след њи, по се ду је сна гу свих оста лих об ли ка.“1

По во ди за ме диј ски трет ман књи ге, као пред ме та и 
са др жа ја ис пи ти ва ња су број ни, и под сти цај ни су ме то-
до ли ги ја, узор ци, ре зул та ти и пред ло зи уче сни ка ан ке те 
о то ме ка ко би ТВ Бе о град мо гла бо ље да се ба ви књи га-
ма и књи жев но шћу. Ја сно је да збор ник Ме диј ски трет-
ман књи ге под сти че на раз ми шља ња о спро ве де ном, али 
и бу ду ћим ис тра жи ва њи ма, о то ме ко ли ко је ре кла ми-
ра на књи га за вр ши ла у ру ка ма чи та ла ца и да ли су ње ни 
са др жа ји до при не ли кул тур ном уз ди за њу ста нов ни штва 
у етич ким и естет ским раз ме ра ма. 

1  Žan Bo dri jar, Si mu la kru mi i si mu la ci ja (No vi Sad: Sve to vi, 1991), 91.
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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.
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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).


