
У ма ју 2009. го ди не, у увод ни ку за те мат о фи нан си ра њу јав них би бли о-
те ка у Ср би ји, ис та кли смо фи нан си ра ње као пи та ње си сте ма, ста бил но сти, 
пред ви ди во сти, пла ни ра ња, ко му ни ка ци је, јав но сти ра да и упо ре ди во сти. 
Том при ли ком смо по ну ди ли при ме ре до бре (и оне дру ге – ма ње до бре) 
прак се из ви зу ре ру ко во ди ла ца би бли о те ка, а оста ви ли ши ри дру штве ни 
кон текст за не ку на ред ну при ли ку. У 21. бро ју Чи та ли шта вра ћа мо се ма те-
ри јал ним аспек ти ма ра да би бли о те ка ну де ћи раз ма тра ња основ них ка рак-
те ри сти ка ак ту ел ног кул тур но-еко ном ског си сте ма као предусловa за бо ље 
раз у ме ва ње зах те ва ко је он ста вља пред би бли о те ка ре.

Тр жи ште у кул ту ри, кул тур ни ка пи тал, кре а тив на еко но ми ја, кре а тив не 
ин ду стри је, те ри то ри јал ни ка пи тал, раз вој не по ли ти ке на ло кал ном и ре ги-
о нал ном ни воу, кул тур ни ту ри зам, дру штве но од го вор но по сло ва ње, фи-
нан си ра ње кул ту ре, ме ђу ре сор на са рад ња, од нос тех но ло шког про гре са и 
ра ста би бли о те кар ске „про из вод ње“, јав не на бав ке за би бли о те ке, је су те-
ме по кре ну те под за јед нич ким на зи вом Кул ту ра и еко но ми ја. Гост-уред ник, 
мр Хри сти на Ми кић, пре да вач у Шко ли мо дер ног би зни са у Бе о гра ду, оку-
пи ла је као са рад ни ке пре те жно еко но ми сте – про фе со ре са Еко ном ског 
фа кул те та у Бе о гра ду, пред став ни ке Ми ни стар ства кул ту ре и Упра ве за јав-
не на бав ке, да пру же ши ру сли ку ам би јен та у ко јем по слу ју до ма ће би бли-
о те ке. Те ми је при ло жен и рад ко ји из са ме стру ке ис тра жу је мо гу ће уло ге 
јав них би бли о те ка у раз во ју кре а тив не еко но ми је и кул тур ног ту ри зма.

Ис ти чу ћи мул ти ди сци пли нар ност би бли о те кар ства као јед ну од ње го вих 
ком па ра тив них пред но сти и из ра жа ва ју ћи не сла га ње са ње го вим увре же-
ним од ре ђи ва њем као фи ло ло шке ди сци пли не, Ре дак ци ја ће и убу ду ће ши-
ри ти круг са рад ни ка, по тен ци ра ју ћи кул ту ро ло шко-ко му ни ко ло шки ка па-
ци тет про фе си је.
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