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Шта треба знати о писању стручних и Шта треба знати о писању стручних и 
научних радованаучних радова

Стручни скуп Читалишта: научног часописа за теорију и праксу 
библиотекарства „Обука за писање стручних и научних радова“, Панчево, 
31. мај 2018; Сремска Митровица, 24. септембар 2018; Секција за матичне 
библиотеке Библиотекарског друштва Србије, Београд, 5. децембар 2018.

Би бли о те кар ство, по пут дру гих на уч них ди сци пли на, зах те ва зна чај но ан га жо ва ње на фор-
ми ра њу и раз ви ја њу те о риј ских по сту ла та и на об ја вљи ва њу ре зул та та на уч но и стра жи вач ког 
ра да, ка ко из те о риј ске, та ко и прак тич не сфе ре. На уч ни и струч ни ра до ви на те ме из би-
бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти нај че шће се об ја вљу ју у ча со пи си ма спе ци ја ли зо ва ним 
за ову област. У Ср би ји у овом тре нут ку по сто ји пет на е стак струч них се риј ских пу бли ка ци ја 
ко је об ја вљу ју би бли о те ке или би бли о теч ке асо ци ја ци је, од ко јих је са мо пет ка те го ри зо ва-
но, од но сно има ранг на уч ног ча со пи са. То зна чај но ума њу је ви дљи вост са ме ди сци пли не, а 
ис тра жи ва чи ма, од но сно ауто ри ма, су жа ва мо гућ но сти обез бе ђи ва ња нео п ход них усло ва за 
сти ца ње на уч них и струч них зва ња.

Об ра да по је ди нач них те ма у ви ду на уч ног или струч ног при ло га у ча со пи су зах те ва  од 
ауто ра зна чај ну спи са тељ ску ве шти ну, али и по зна ва ње ме то до ло ги је из ра да струч них и на-
уч них ра до ва. Да би рад био ис пра ван и ко ри стан за да ља на уч на ис тра жи ва ња бит но је да се 
па жљи во про у че упут ства ча со пи са ко ји ма је на ме њен, да се би ра ју ре ле вант ни, про вер љи ви и 
ак ту ел ни из во ри и и да се по шту је стил ци ти ра ња за ко ји се уред ни штво ча со пи са опре де ли ло. 
Та ко ђе, у ери ин фор ма ци о не ре во лу ци је, ка да су по да ци сва ком до ступ ни на ин тер не ту, ве-
о ма је ва жно да се ја сно де фи ни шу кри те ри ју ми би ра ња из во ра за на уч но и стра жи вач ки рад.

У ци љу по бољ ша ња ква ли те та ра до ва и обу ке ко ле га из би бли о те ка, ар хи ва, му зе ја и за-
во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, у Град ској би бли о те ци у Пан че ву, 31. ма ја 2018. го ди не, 
одр жан је струч ни скуп Чи та ли шта: на уч ног ча со пи са за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства под 
на зи вом „Обу ка за пи са ње струч них и на уч них ра до ва“. При су ство ва ло је два де се так по ла зни-
ка ко ји ма су сво ја ис ку ства и зна ња пре не ле     проф. др Гор да на Сто кић Си мон чић, др Бран ка 
Дра го са вац и др Дра га на Са бо вљев. 

Мо ти ве за по кре та ње ове „шко ле пи са ња“ и ње не ци ље ве обра зло жио је Го ран Тра и ло вић, 
од го вор ни уред ник Чи та ли шта и шеф Оде ље ња за ко му ни ка ци ју и ин клу зи ју Град ске би бли о-
те ке Пан че во. На кон то га је проф. др Гор да на Сто кић Си мон чић го во ри ла о чи ње ни ца ма ко је 
би сви они ко ји же ле да пи шу на уч не и струч не ра до ве мо ра ли да зна ју. Као глав на уред ни ца 
Чи та ли шта, ча со пи са ран га М52 – на уч ни ча со пис на ци о нал ног зна ча ја1, об ја сни ла је про це-
ду ру уре ђи ва ња, од фор мал них од ли ка ра да (на слов, афи ли ја ци ја, са же ци и кључ не ре чи на 
срп ском и ен гле ском је зи ку, ду жи на тек ста итд.), ре цен зи ра ња, до са мог об ја вљи ва ња. Акт о 
уре ђи ва њу на уч них ча со пи са2, ко га се уред ни штво при др жа ва у по ступ ку при је ма, оце њи ва ња 

1  Ка те го ри за ци ју ча со пи са вр ши Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

2  Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој, „Акт о уре ђи ва њу на уч них ча со пи са“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је бр 79 
(2005). Дру ги до ку мент ко ји је ва жан за об ја вљи ва ње ре зул та та на уч но и стра жи вач ког ра да је „Пра вил ник о по ступ ку, на чи ну 
вред но ва ња и кван ти та тив ном ис ка зи ва њу на уч но и стра жи вач ких ре зул та та ис тра жи ва ча“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је 
бр. 24 (2016) и 21 (2017).
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и об ја вљи ва ња по ну ђе них ра до ва, та ко ђе про пи су је и фор мал не од ли ке са мог ча со пи са (на-
зив, ISSN број, по ли ти ка ча со пи са, ра зна упут ства, пе ри о дич ност из ла же ња, CIP итд.). Про-
фе сор ка је об ја сни ла и кри те ри ју ме ран ги ра ња ра до ва и да ла при ме ре из не ко ли ко бро је ва 
Чи та ли шта по мо ћу ко јих је об ја сни ла за што је сва ки од њих до био од ре ђе ну ка те го ри ју (ори-
ги нал ни на уч ни, пре глед ни, струч ни рад итд.). Та ко ђе је ис та кла да би ауто ри тре ба ло да зна ју 
да се ра до ви па жљи во чи та ју и ис пра вља ју из же ље да се по бољ ша њи хов ква ли тет, али и да 
се очу ва сте че на ка те го ри ја са мог ча со пи са. Узи ма ју ћи и то у об зир, мо ти ва ци ја за пи са ње је 
ве о ма ва жна. У скло пу при пре ме пи са ња ра да, мо ра се, пре све га, обра ти ти па жња на по сто-
је ћу ли те ра ту ру ко ја све ба ви од ре ђе ном те мом, као и на вред но ва ње ра до ва и ча со пи са ко ји 
се би ра ју као из во ри. 

О при пре ми за пи са ње и из бо ру ре лев нат них из во ра го во ри ла је др Бран ка Дра го са вац. 
Она је об ја сни ла про цес при пре ме за пи са ње ра да. Ис та кла је да је он под јед на ко би тан као 
и са мо пи са ње, ако не и бит ни ји. Под ра зу ме ва ис тра жи ва ње и па жљи ву се лек ци ју ода бра них 
из во ра ко ји ће се на во ди ти у ра ду. Зна чај но је би ло и ње но лич но ис ку ство ис тра жи ва ња ар-
хив ске гра ђе ко је је пре не ла ко ле га ма.

На кра ју пр вог де ла ску па го во ри ла је др Дра га на Са бо вљев, чи је се из ла га ње од но си ло на 
тех ни ке ци ти ра ња, тј. на пра ви ла ко ја се мо ра ју по што ва ти ка да се на во де из во ри у ра ду. Би ло 
је ре чи о тех ни ка ма и сти ло ви ма ци ти ра ња (APA, Chi ca go, MLA, Har vard...), али и о кр ше њи ма 
пра ви ла, тј. пла ги ја ри зму и вр ста ма ци та та (ауто ци тат, ко ци тат и хе те ро ци тат). По себ но је го-
во ри ла о Чи ка го сти лу би бли о граф ског ци ти ра ња ко ји се при ме њу је у Чи та ли шту.

У окви ру дру гог де ла ску па при сут ни су има ли при ли ку да, за јед но са пре да ва чи ма, ана ли-
зи ра ју не ко ли ко ра до ва. Ти ме су на прак тич ном при ме ру мо гли да се упо зна ју са про це ду ром 
уре ђи ва ња и ре дак ту ре. Ово је би ла при ли ка да по ста ве пи та ња у ве зи са пи са њем на уч них и 
струч них ра до ва, али и да се про ди ску ту је о струч ним ча со пи си ма из би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о не де лат но сти у Ср би ји, мо гућ но сти ма об ја вљи ва ња, као и сти ца ња ви ших струч них зва ња.

 Струч ни скуп са истом те ма ти ком и из ла га чи ма одр жан је у Срем ској Ми тро ви ци, 24. сеп-
тем бра 2018. го ди не, а за тим и на са стан ку Сек ци је за ма тич не би бли о те ке Би бли о те кар ског 
дру штва Ср би је, у На род ној би бли о те ци Ср би је 5. де цем бра 2018. Кра јем го ди не, овај се ми-
нар је акре ди то ван у НБС као про грам стал ног струч ног уса вр ша ва ња у би бли о теч ко-ин фор-
ма ци о ној де лат но сти за 2019.3

Не над Да јић
На та ша Сто ји чић

На та ша Сто иљ ков ски

3  На род на би бли о те ка Ср би је, „Од лу ка о акре ди та ци ји про гра ма стал ног струч ног уса вр ша ва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној 
де лат но сти за 2019. го ди ну“, пре у зе то 12. 1. 2019, https://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi le_id=6033.


