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У овом бро ју пред ста вља мо сле де ће ча со пи се из 
обла сти би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти: Ви-
со ко школ ске би бли о те ке (2/2012), Ин фо те ка (2/2011, 
1/2012), Школ ски би бли о те кар (2/2012), Ар хе о граф ски 
при ло зи (33/2011-2012), Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске (2011), Ве сти Би бли о те ке Ма ти це срп ске (82-
84/2012), Би бли о теч ки пу то каз (27/2012), Кра гу је вач-
ко чи та ли ште (32/2011 и 33/2012), Глас би бли о те ке 
(18/2011), Са вре ме на би бли о те ка (29/2012), Бе ле жни ца 
(24-25/2012), Го ди шњак би бли о те ка Сре ма (12/2011). 
Ви со ко школ ске би бли о те ке и Школ ски би бли о те кар из ла-
зе са мо у елек трон ској вер зи ји; Ве сти БМС, Глас би бли-
о те ке, Бе ле жни ца и Mons Aure us има ју па ра лел не штам-
па не и елек трон ске вер зи је; Са вре ме на би бли о те ка и 
Го ди шњак би бли о те ка Сре ма из ла зе са мо у штам па ном 
из да њу. Кра гу је вач ко чи та ли ште из ла зи, за са да, са мо у 
штам па ном из да њу, али смо бр. 32/2011 про на шли на 
ин тер не ту на на ве де ној елек трон ској адре си.

Ви со ко школ ске би бли о те ке, струч но гла си ло За-
јед ни це би бли о те ка уни вер зи те та у Ср би ји (глав ни и 
од го вор ни уред ник Ве ра Пе тро вић), у бро ју 2/20121 
до но си сле де ће при ло ге: Сне жа на Јан чић пи ше о 
четрдесетпетого ди шњи ци Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
„Ни ко ла Те сла“ у Ни шу, а Ве сна Сто ја но вић о бу дућ но-
сти ви со ко школ ских би бли о те ка по во дом от ка зи ва ња 
ку по ви не стра них ча со пи са за 2012. го ди ну за Би бли о-
те ку Прав ног фа кул те та у Ни шу; Оја Кри ну ло вић из ве-
шта ва о струч ном ску пу Ко ри сни ци са вре ме не би бли о те ке 
на Ја хо ри ни, а Дра га на Сто лић о 18. Ме ђу на род ној кон-
фе рен ци ји IN FO RUM у Пра гу; пре ве де ни текст „Про ме-
на кли ме и кри ос фе ра“ об ја вљен је као из вор веб ло ка-
ци ја са зна чај ним на уч ним ин фор ма ци ја ма на ову те му. 

У бро ју 2/20112 Ин фо те ке, ча со пи са за би бли о те-
кар ство и ин фор ма ти ку (из да вач За јед ни ца би бли о те-
ка уни вер зи те та у Ср би ји) об ја вље ни су сле де ћи при ло-
зи: Џеј Џор дан пи ше о OCLC и из град њи услу га на ве бу 
у са рад њи са би бли о те ка ма, Ми лош Утвић о ано та ци-
ји Кор пу са са вре ме ног срп ског је зи ка, Би ља на Ла зић 
и Је ли ца По кло пић о ста њу у ар хи ва ма ра дио ста ни-
ца у Ср би ји, а Ми лан Ва си ље вић о сво јим сту диј ским 
пу то ва њи ма по Евро пи и Аме ри ци; Алек сан дра Тр то-
вац из ве шта ва о Ме ђу на род ној на уч ној кон фе рен ци ји 

1  http://zbus.rs/cir/in dex.php?a=vi so ko skol ske&b=ci ri li ca&c=de vet&d=dva 
2  http://in fo te ka.bg.ac.rs/in dex.php?whe re=11&Je zik=srp ski 

Ди ги та ли за ци ја кул тур не и на уч не ба шти не, уни вер зи-
тет ски ре по зи то ри ју ми и уче ње на да љи ну у ор га ни за-
ци ји Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, а Адам Со-
фро ни је вић о кон фе рен ци ја ма TPDL (Те о ри ја и прак са 
ди ги тал них би бли о те ка, Бер лин 2011) и CIKM (Кон фе-
рен ци ја о ин фор ма ци ја ма и упра вља њу зна њем, Гла згов 
2011). Број 1/20123 до но си при ло ге гру па ауто ра о 
ре по зи то ри ју му за скла ди ште ње ме та по да та ка је зич-
ког ре сур са Цен трал не и Ју жне Евро пе и о бес плат ној 
он лајн би бли о те ци за гра ђа не Евро пе (I-Li bra rian), рад 
Сан дре Де ља нин о за ста ре ва њу ди ги тал них ин фор ма-
ци ја и при лог Бран ке Дра го са вац и Ми ла на Ва си ље ви-
ћа  о им пле мен та ци ји и ко ри шће њу QR ко до ва у би-
бли о те ка ма; штам пан је срп ски пре вод IFLA/UNE SCO 
ма ни фе ста за ди ги тал не би бли о те ке и при лог Ми ља не 
Мла де но вић о про гра ми ма Стен форд уни вер зи те та за 
уче ње на да љи ну.

Дру ги број ча со пи са Школ ски би бли о те кар4, он-лајн 
ча со пис за школ ске би бли о те ка ре (Дру штво школ ских 
би бли о те ка ра Ср би је, глав ни и од го вор ни уред ник Ма-
ри ја на Пе тро вић) по ја вио се у ав гу сту 2012. и до но си 
сле де ће при ло ге: о ли цен ца ма за школ ске би бли о те ка ре 
пи ше у увод ни ку глав ни и од го вор ни уред ни к, а о ди ги-
тал ној пи сме но сти Сла ви ца Ју рић; Ма ја Ра до ман Цве ти-
ћа нин пред ста вља аутор ски блог Срп ски ла ко за све ко је 
ин те ре су је срп ски је зик и књи жев ност; о Ме ђу на род ном 
да ну књи ге за де цу пи ше Ве сна Об ра до вић, о са рад њи 
би бли о те ка ра и на став ни ка Ми ле Пен ков, а о би бли о-
те ка ма за де цу Ма ри ја Лу кић; Ви о ле та Ман дић је при-
ка за ла ре зул та те ан ке те о на бав ци књи га у школ ским 
би бли о те ка ма Ни шав ског окру га; Ми ро слав Ж. Ка ран-
фи ло вић из но си исто риј ске чи ње ни це о осни ва њу На-
род не књи жни це и чи та о ни це у Ле сков цу.

По след ња све ска Ар хе о граф ских при ло га5 у из да њу 
На род не би бли о те ке Ср би је (глав ни и од го вор ни уред-
ник Де јан Ри стић, уред ник То ми слав Јо ва но вић) по све-
ће на је пре ми ну лом ака де ми ку Алек сан дру Мла де но-
ви ћу (1930-2010), јед ном од осни ва ча и ду го го ди шњем 
уред ни ку ча со пи са. У ру бри ци In me mo ri am штам па на 
су три при ло га Дра га не Но ва ков и Ја сми не Не дељ ко-
вић о про фе со ру Алек сан дру Мла де но ви ћу и ње го вом 

3  http://in fo te ka.bg.ac.rs/in dex.php?whe re=107&Je zik=srp ski 
4  http://ca so pis bi bli o te kar.wor dpress.com/2012/08/  
5  http://www.nb.rs/pu bli ca ti ons/pu bli ca tion.php?id=22152  
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до при но су срп ској ар хе о гра фи ји. Члан ке и рас пра ве у 
овом бро ју об ја ви ли су ауто ри из Бе о гра да (Љуп ка Ва-
си љев, Сне жа на Је ле си је вић, Гор да на Јо ва но вић, То ми-
слав Јо ва но вић, Ра до мир Д. Пе тро вић, Зо ран Ран ко вић, 
Вик тор Са вић, Вла дан Три јић, Ми лан ка Уби па рип, Алек-
сан дар Ђе клић и Бран ки ца Чи го ја), Со фи је (Ири на Ку-
зи до ва-Ка ра џи но ва, Ло ра Та се ва), Плов ди ва (Хри сти на 
Тон че ва) и Мо скве (Ана то лиј А. Ту ри лов). У пи та њу су 
из да ња до са да не до вољ но по зна тих ста ро сло вен ских 
пре во да и нео бја вљи ва них пре пи са.

Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це срп ске за 2011. го-
ди ну (глав ни уред ник Ми ро Вук са но вић), по ред оба-
ве зног из ве шта ја о ра ду Би бли о те ке Ма ти це срп ске у 
прет ход ној го ди ни, до но си и не ко ли ко при ло га о при-
но вље ној гра ђи у Оде ље њу ста ре и рет ке књи ге и ле га-
та Би бли о те ке Ма ти це срп ске: два при ло га о Пе сма ри-
ци Ва си ли ја Жив ко ва из 1770. го ди не (Ду ши ца Гр бић и 
Мир ја на Д. Сте фа но вић), рад Ду ши це Гр бић о Про то-
ко лу Оп шти не при хра му Све тог ве ли ко му че ни ка Хри сто-
вог Ге ор ги ја у Пе шти из 1785-1795. го ди не и при лог Све-
тла не Вуч ко вић о ру ко пи сној пе сма ри ци на не мач ком 
је зи ку По ет ски од лом ци (Po e tische Auszüge); штам пан је 
и текст Љу би це Бо шко вић и Пе те ра Хај нер ма на о са-
рад њи Ма ти це срп ске и ње не Би бли о те ке са Киш фа-
лу ди је вим дру штвом у Пе шти; Гор да на Ђи лас пи ше о 
Три ви Ми ли та ру, би бли о те ка ру у Би бли о те ци Ма ти це 
срп ске 1919-1920; Све тла на Дов ни ко вић пред ста вља 
по зив ни це као об лик сит но штам па ног би бли о теч ког 
ма те ри ја ла са по себ ним освр том на збир ку у Би бли о те-
ци Ма ти це срп ске; Сла ђа на Су ба шић се ба ви еди ци јом 
Јев ти на би бли о те ка ру ске књи жев но сти ко ју је из да ва ло 
Из да вач ко пред у зе ће Бра ћа Гру зин це ви 1920-1922. го-
ди не; Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић је пред ста ви ла ди ги-
та ли за ци ју у Би бли о те ци Ма ти це срп ске и пре зен та ци ју 
Ди ги тал на БМС; об ја вље но је и не ко ли ко пре во да: при-
лог Е. В. Кор ти ко ве о исто ри ји ру ских би бли о те ка у Ју-
го сла ви ји, пре глед етич ких ко дек са у би бли о те кар ству 
Ју ли је Шпен ке, раз ма тра ња о Ве бу 2.0 у би бли о те ка ма 

Жан Пјер Ди у фа, рад о уло зи дру штве них мре жа у би-
бли о те кар ству Мар ша ла Бри дин га, пред ста вља ње ди-
ги та ли за ци је у Ма ђар ској Ха лас Еве Ил ди ко и апел за 
удру жи ва њем фон до ва би бли о те ка, ар хи ва и му зе ја 
Ни ла ма Пра са да.

Ве сти Би бли о те ке Ма ти це срп ске (глав ни уред ник 
Ми ро Вук са но вић) у бро је ви ма 82/20126, 83/20127 и 
848, по ред ре дов ног из ве шта ја о ра ду и ак тив но сти ма 
БМС, до но се ин фор ма ци је о но вим елек трон ским из-
ло жба ма (Јан ко Ве се ли но вић, Или ја Га ра ша нин, Клод 
Де би си, Чарлс Ди кенс, Ежен Јо не ско, Бо жи дар Кне же-
вић и Иштван Ер кењ, Гу став Климт, лист Ја вор, Ге за Чат, 
Жан-Жак Ру со), о из да вач кој де лат но сти Би бли о те ке, 
о ра ду Ма тич ног оде ље ња, ре зул та ти ма мај ских струч-
них ис пи та и одр жа них струч них се ми на ра, при лог о 
Ла зи Чур чи ћу по во дом до де љи ва ња на ци о нал не пен-
зи је, о Ду ши ци Гр бић – чла ну Ста ро сло вен ског од бо ра 
и Сен тан дреј ског од бо ра СА НУ, а у ру бри ци Пор трет 
пред ста вље ни су Оли ве ра Шер бе џи ја, Дра шко Ву ло вић 
и Со ња Ива но вић. Из бро ја 82/2012 из два ја мо при лог 
„‚Пре ме ра ва ње’ на у ке“ – о Ин дек су на уч них ци та та (Sci-
en ce ci ta tion in dex, SCI) пре ве ден из Ne ue Züric her Ze i-
tung, а из бро ја 84/2012 при лог о осни ва њу Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске у Мел бур ну и пре ве де ни чла нак „За што 
чи та мо“.

Из Би бли о теч ког пу то ка за, ча со пи са за де цу Град-
ске би бли о те ке у Но вом Са ду, број 27 (мај 2012) пре-
по ру чу је мо: при лог о ра ди о ни ци Мај че Змај че, опис 
про јек та „Раз и гра ни дел фи ни“ Основ не шко ле „Ми хај-
ло Пу пин“ у Ве тер ни ку, исто риј ски чла нак о Ва ви ло ну, 
пред ста вља ње ор га ни за ци је Ети о пи ја чи та, ак тив но сти 
Би бли о те ке на по пу ла ри са њу књи га на ен гле ском је зи-
ку, на ста вак из прет ход ног бро ја есе ја о Ага ти Кри сти, 

6  http://www.bms.ns.ac.rs/ve sti/ve sti82.pdf 
7  http://www.bms.ns.ac.rs/ve sti/ve sti83.pdf 
8  http://www.bms.ns.ac.rs/ve sti/ve sti84.pdf 
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би о гра фи ју Љу би во ја Ршу мо ви ћа, при лог о стри по ви ма 
ко је смо во ле ли, као и пре по ру ке за чи та ње у уста ље ним 
ру бри ка ма Но ве књи ге, Пи сци пре по ру чу ју, Увек ак ту ел но, 
За сред њо школ це, Ли ста нај чи та ни јих књи га.

О Кра гу је вач ком чи та ли шту смо по след њи пут пи-
са ли у 19. бро ју Чи та ли шта. У ме ђу вре ме ну су се по-
ја ви ла два но ва бро ја – број 32 у де цем бру 2011. и број 
33. у ју ну 2012. го ди не. Те ма 32. бро ја9 би ла су оде ље ња 
на бав ке и об ра де – о ли сним и елек трон ским ка та ло-
зи ма и о пред но сти ма ра да у би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ном си сте му CO BISS пи са ле су Ана Јан ко вић, Ја сна 
Ву ки ће вић, Ири на Не шић и Дра го сла ва Ро да ље вић. У 
овом бро ју ин те ре сант ни су и при ло зи Не на да Идри зо-
ви ћа о цр кве но-оп штин ским и ра но хри шћан ским би-
бли о те ка ма, Гор да не Вуч ко вић и Сне жа не Ри тер о ди-
ги та ли за ци ји би бли о теч ких фон до ва и при каз Ма ри је 
Ор бо вић књи ге Из Спар те све тлост Жар ка Вој но ви ћа. 
Те ма бро ја 33. су ле га ти – ка ко до спе ва ју у би бли о те ке, 
ко ји су про бле ми сме шта ја, ко је пу бли ка ци је са др же и 
ко ли ко су до ступ ни ко ри сни ци ма. Пред ста вље ни су ле-
га ти би бли о те ка у Ни шу, Ва ље ву, Тре би њу и Кра гу јев цу. 
Из ру бри ке Хо ри зон ти из два ја мо при лог Ми лан ке Уби-
па рип о но вом про гра му за де цу у На род ној би бли о те ци 
Ср би је, као и два пре ве де на тек ста о по тре би да се са-
чу ва ју штам па ни при мер ци књи га ка ко би се би бли о те ке 
при ла го ђа ва ле по тре ба ма сво јих ко ри сни ка.

Глас би бли о те ке, ча со пис за би бли о те кар ство Град-
ске би бли о те ке „Вла ди слав Пет ко вић Дис“ из Чач ка, у 
по след њем бро ју до но си ве ћи број при ло га би бли о те ка-
ра На род не би бли о те ке Ср би је: реч Де ја на Ву ки ће ви ћа 
при ли ком до де ле на гра де „Ма ри ја Илић Ага по ва“ за 
нај бо љег би бли о те ка ра гра да Бе о гра да, и при лог о ка та-
ло шкој об ра ди фо то до ку ме на та Ма ше Ми ло ра до вић; о 
кон зер ва ци ји и ре ста у ра ци ји штам па ног ма те ри ја ла пи-
са ли су Ка та ри на Ко цић и Жељ ко Мла ди ће вић, о за шти-
ти и пре зен та ци ји фон да Би бли о те ке Срп ске пра во слав-
не цр кве не оп шти не у Тр сту Све тла на Јан чић, о Цен тру 
за би бли о те кар ство и ин фор ма ци о не на у ке у На род-
ној би бли о те ци Ср би је Љу ба Ја ње то вић, док је Здрав-
ка Ра ду ло вић при ка за ла Би бли о гра фи ју Иве Ан дри ћа. Из 
Град ске би бли о те ке „Вла ди слав Пет ко вић Дис“ у Чач ку 
за Глас би бли о те ке пи шу: Бог дан Три фу но вић о ди ги та-
ли за ци ји аудо ви зу ел не гра ђе; Ма ри ја на Ла зић, Је ле на 
Ду ко вић и Ана Ста но је вић о Деч јем оде ље њу; Ду брав ка 
Илић и Да ни ца Ота ше вић о Би бли о бу су до чи та ла ца на 
се лу; Мир ко Др ма нац о исто ри ја ту Ха џи ће ве или Ви ре-
ро ве ку ће у ко јој је сме ште на управ на згра да Би бли о-
те ке; Ма ри ја на Ма то вић је при ка за ла књи гу Не на дај те 
се да ће те се ре ши ти књи га Жан-Клод Ка ри је ра и Ум-
бер та Ека, На та ша По по вић би о би бли о гра фи ју Алек-
сан дра Ри сто ви ћа сво је ко ле ги ни це Оли ве ре Не дељ ко-
вић; тра ди ци о нал но, ча чан ску из да вач ко-штам пар ску 

9  http://is suu.com/nbkg/docs/kra gu je vac ko_ci ta li ste 

про дук ци ју за бе ле жи ла је Ма ри ја Ор бо вић, а го ди шњи 
из ве штај о ра ду Би бли о те ке ди рек тор ка Да ни ца Ота-
ше вић. Ту је и при лог Баб ке на Си мо ња на о раз во ју јер-
мен ског из да ва штва кроз ве ко ве и о уло зи На ци о нал не 
би бли о те ке Јер ме ни је, а Гор да на Ђи лас из Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске је ски ци ра ла пор трет (би о би бли о гра фи-
ју) сво је ко ле ги ни це Ду ши це Гр бић.

Са вре ме на би бли о те ка, ча со пис кру ше вач ке Би-
бли о те ке у по след њем бро ју до но си сле де ће при ло ге: 
Ша кед Спир о по ло жа ју би бли о те ка у ин фор ма ци о-
ном дру штву, Ве сне Цр но го рац о ло би ра њу EBLI DA-е 
за би бли о те ке Евро пе, Та ма ре Бу ти ган о про јек ту ЕМ-
БАРК, Је ле не Ан до нов ски и Гор да не Не дељ ков о Ала ну 
Тју рин гу, оцу мо дер ног ра чу нар ства, по во дом сто го ди-
шњи це ро ђе ња, Дра га не Ми лу но вић о људ ским пра ви-
ма осо ба са ин ва ли ди те том и о пр вој штам па ној књи зи 
за сле пе, Ве сне Пе тро вић о уло зи би бли о те ка Сре ма у 
раз во ју кул тур ног ту ри зма, Ри те Фле ис о збир ци по зо-
ри шних књи га за ви чај ног оде ље ња Град ске би бли о те ке 
у Су бо ти ци, Дан ке Ми ка рић, Ива не Хрен ко и Ка та ри не 
Ја бла но вић о при пре ми осно ва ца за по ла га ње за вр шног 
ис пи та из срп ског је зи ка у ор га ни за ци ји кра ље вач ке 
Би бли о те ке, Бран ки це Ко стић о На род ној би бли о те ци 
Гра ча ни ца, Сне жа не Не не зић о ди ги та ли за ци ји за ви-
чај не збир ке у кру ше вач кој Би бли о те ци, Гор да не Вла-
хо вић о жен ском пи та њу кроз де ло Је ле не Ди ми три је-
вић, Ива не Ми лу ти но вић о чи та њу но ви на не кад и сад 
у Ср би ји, Љу би це Пет ко вић о би бли о теч кој де лат но сти 
у оп шти ни Вар ва рин... Ру бри ка Ка ли ма хо ви на ста вља чи 
по све ће на је би бли о те ка ри ма-ства ра о ци ма Мом чи лу 
Спа со је ви ћу, ди рек то ру На род не би бли о те ке „Иво Ан-
дрић“ у Че лин цу и Ду брав ки Си мо вић из На род не би-
бли о те ке Ср би је.

Бе ле жни ца10, ча со пис за би бли о те кар ство, књи жев-
ност и кул ту ру (На род на би бли о те ка Бор, глав ни и од-
го вор ни уред ник Ана Јан ко вић). По след њи број по чи ње 
ње ним при ло гом о Ме ђу на род ној кон фе рен ци ји БАМ 
2011. у Са ра је ву и Мо ста ру. О стан дар ди ма у би бли о те-
кар ству пи шу Дра ги ца Ра де тић и Ре на та Ми нић. Ма ри-
ца По по вић Фи ли по вић пред ста ви ла је Зе маљ ски му зеј 
Бо сне и Хер це го ви не, а Са бри на Ђу кић Деч је оде ље ње 
Би бли о те ке у Кла до ву, као и ре ви зи ју књи жног фон да 
ове би бли о те ке у про гра му CO BISS. Дра га на Ми лу но-
вић пи ше о аме рич кој из да вач кој ку ћи за сле пе Ame-
ri can Prin ting Ho u se for Blind, Би бли о те ци Ми гел и две 
не про фит не ор га ни за ци је по све ће не по пу ла ри са њу 
књи га за сле пе; Ви о ле та Ђор ђе вић о про јек ти ма за ра но 
под сти ца ње чи та ња, а Кри сти на Зу кић о ле пом по на ша-
њу у би бли о те ка ма. Љи ља на Ма цу ра ба ви ла се струч-
ним спо соб но сти ма и пси хо ло шким цр та ма лич но сти 
би бли о те ка ра са ак цен том на слу жбе за рад са ко ри-
сни ци ма. Де јан Ву ки ће вић је при ка зао Би бли о гра фи ју 

10  http://bi bli o te ka-bor.org.rs/wp-con tent/uplo ads/2012/07/BROJ-24-25-de-
fi ni tiv no-za-stam pu.pdf 
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Бе ле жни це Дра ги це Ра де тић и 17. број ча со пи са Глас би-
бли о те ке (Ча чак). Под на сло вом „Ко ме тре ба пе ри о ди-
ка?“ Ре на та Ми нић пи ше о фон ду и на бав ци пе ри о ди ке 
у бор ској Би бли о те ци. Струч ни део ча со пи са за вр ша ва 
се ева лу а ци јом успе шно сти ор га ни за ци је Би бли о не та 
2011. го ди не. Сле де ра зни при ло зи из кул тур ног жи во-
та Бо ра и, тра ди ци о нал но, Ле то пис би бли о те ке за 2011. 
го ди ну.

Го ди шњак би бли о те ка Сре ма (из да ва чи По дру жни ца 
би бли о те ка ра Сре ма и На род на би бли о те ка „Др Ђор ђе 
На то ше вић“ Ин ђи ја, глав ни и од го вор ни уред ник Ве сна 
Сте па но вић) до но си из ве штај о јав ним би бли о те ка ма у 
Сре му у 2011. го ди ни (Ду шан ка Ми ло ра дић и Мо рав ка 
То дић). Сле де струч ни ра до ви: Ве сне Пе тро вић о До си-
те ју Об ра до ви ћу, Ми ли це Ко тур о ста рој и рет кој књи зи 
у Ле га ту Ђор ђа Вој но ви ћа ин ђиј ске би бли о те ке, Мо рав-
ке То дић о пе ча ти ма на књи га ма срем ско ми тро вач ке 
би бли о те ке, Ве сне Сте па но вић о до при но су би бли о гра-
фи је раз во ју ре ги о нал не кул тур не са рад ње и Дра га не 
Не шко вић о кри зи чи та ња. Ру бри ка Су сре ти ба ви се ре-
дов ним ак тив но сти ма По дру жни це би бли о те ка ра Сре ма 
и из ве шта ва о Са бо ру би бли о те ка ра. У ру бри ци Пор тре-
ти пред ста вље ни су: Рат ко Чо ла ко вић (Ве сна Пе тро вић 
и Ми ро Вук са но вић), Рат ко Мар ко вић Ри ђа нин и Дра-
ган Јан ко вић. Да ље се го во ри о Би бли о те ци у Бе ле ги-
шу (Ол ги ца Су бо тић), о шид ској би бли о те ци (Ве лин ка 
Ма сал-Ан ти че вић), Пе тој кон фе рен ци ји би бли о те ка ра 
у Те шњу (Ве сна Сте па но вић), са рад њи Деч јег оде ље ња 
би бли о те ке са срем ско ми тро вач ким основ ним шко ла ма 
(Кри сти на Зу кић), о кре а тив ним ра ди о ни ца ма за де цу у 
ин ђиј ској би бли о те ци (Ан дреа Жив ко вић-Му шки ња).... 
Го ди шњак за вр ша ва би бли о гра фи ја ма штам пе о би бли-
о те кар ству у 2011. го ди ни - срем ско ми тро вач ке штам пе 
(Ду шан ка Ми ло ра дић), Пе ћи нач ких но ви на (Би ља на Је-
ре мић) и ста ро па зо вач ких но ви на (Злат ко Па шко и Је-
ле на Мар ге тић), као и тра ди ци о нал ним по пи сом за по-
сле них у на род ним би бли о те ка ма Сре ма у 2010. го ди ни. 
Го ди шњак не ма елек трон ско из да ње.

По је ди нач ни при ло зи из обла сти би бли о те кар ства 
иза шли су и у ча со пи си ма ко ји ни су у це ли ни по све ће ни 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти. У бро ју 35 ча-
со пи са Mons Aure us (ча со пис за књи жев ност, умет ност 
и дру штве на пи та ња, На род на би бли о те ка Сме де ре во, 
глав ни и од го вор ни уред ник Дра ган Мр да ко вић)11 у ру-
бри ци Екс ли брис при лог Дра га не Илић и Дра га на Мр да-
ко ви ћа о Град ском ве сни ку, ор га ну По гла вар ства гра да 
Сме де ре ва за при вред на, со ци јал на и кул тур на пи та ња 
ко ји је из ла зио у Сме де ре ву од 1939. до 1941. го ди не; 
у бро ју 3612 об ја вљен је при каз Сло бо дан ке Ком не нић 
о књи зи Ма ри не Ла зо вић и Мир ја не Ра до ва но вић Срп-
ска пе ри о ди ка На род не би бли о те ке Сме де ре во, гра ђа за 
би бли о гра фи ју, 1824-1945. Ча со пис Зна че ња (ча со пис 
из обла сти кул ту ре, на у ке, умјет но сти и обра зо ва ња у 
из да њу На род не би бли о те ке До бој) у по след њем бро-
ју (70/2012) до но си при лог Сла ви це Го сти ми ро вић о 
ауто ма ти за ци ји у би бли о те кар ству кроз при зму ети ке 
ко ји пред ста вља део ма ги стар ског ра да Ети ка у би бли-
о те кар ству од бра ње ног 2011. го ди не на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Скре ће мо па жњу и на при ло ге 
Је ле не До бри ло вић, ви шег би бли о те ка ра Ин сти ту та за 
пу те ве о зна ча ју ди ги та ли за ци је би бли о теч ке гра ђе у 
спе ци јал ним би бли о те ка ма (ча со пис Пут и са о бра ћај) и 
о ин фор ма ци о ној пи сме но сти у спе ци јал ним би бли о те-
ка ма (ча со пис Ин сти тут за пу те ве).

11  http://www.bi bli o te ka-sme de re vo.org.rs/si tes/de fa ult/fi les/35-20121.pdf 
12  http://www.bi bli o te ka-sme de re vo.org.rs/si tes/de fa ult/fi les/36-20122.pdf


