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О идеалном програму студија О идеалном програму студија 
библиотекарствабиблиотекарства

Скуп студената библиотекарства и информатике из Србије, Универзитетска 
библиотека „Светозар Марковић“, Београд, 26. октобар 2018.

У Уни вер зи тет ској би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић“, 26. ок то бра 2018. го ди не одр жан је 
Скуп сту де на та би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке из Ср би је. Уче ство ва ло их је укуп но се дам-
на е сто ро са Ка те дре за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду и са сту диј ског про гра ма Би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке Пе да го шког фа кул те та 
у Сом бо ру Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Иде ја о ор га ни зо ва њу ова квог до га ђа ја про ис те кла је 
из по тре бе сту де на та да ра де на по бољ ша њу свог по ло жа ја и ја ча њу иден ти те та – ка ко лич ног, 
сту дент ског, та ко и про фе си о нал ног.

Цен трал ни део Ску па пред ста вљао је раз го вор о сту ди ја ма би бли о те кар ства и ин фор ма-
ти ке. Упо ре ђи ва ни су срп ски про гра ми са они ма у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни те је, на 
осно ву то га, са ста вљен иде ал ни про грам сту ди ја. За кљу че но је да хр ват ске сту ди је има ју нај-
ви ши сте пен раз у ђе но сти и фо ку си ра но сти на би бли о те кар ство и дру ге ин фор ма ци о не на у ке, 
док су бо сан ске са ста вље не на у штрб би бли о те кар ства и чи не са мо део сту диј ског про гра ма. 
Срп ске сту ди је на ла зе се из ме ђу прет ход них – са мо стал ност је ве ћа, али уз ком про мис и ме-
ша ње са лин гви стич ким (на Фи ло ло шком фа кул те ту), од но сно пе да го шким пред ме ти ма (на 
Пе да го шком фа кул те ту). При са ста вља њу иде ал ног сту диј ског про гра ма, као нај ве ћа но ви на, 
али и по тре ба, у ре дов не сту ди је увр ште но је оба вља ње прак се у ви ду пред ис пит не оба ве зе на 
свим струч ним пред ме ти ма.

У же љи да се ова кав вид раз ме не ми шље ња и ис ку ста ва не пре ки не, од ре ђе ни су основ ни 
за да ци за да љи пе ри од. То је, пре све га, ор га ни зо ва ње но вог оку пља ња, ко је ће би ти у Сом-
бо ру, а он да и раз ма тра ње мо гућ но сти за фор мал но удру жи ва ње. Ду го роч ни циљ, ко ји је у 
овом тре нут ку ви ше ви зи ја, је сте ор га ни зо ва ње ре ги о нал ног ску па сту де на та би бли о те кар ства 
и ин фор ма ти ке.

Ве ли ку за хвал ност за слу жу ју про фе со ри Фи ло ло шког и Пе да го шког фа кул те та, као и би-
бли о те ка ри Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“, без чи је по др шке скуп не би 
мо гао да бу де ре а ли зо ван.

Не ма ња Ан та на си је вић


