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Сажетак
У раду је представљена едукативна активност Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” намењена запосленима 
у библиотечко-информационој делатности. Као матична за високошколске библиотеке на територији Србије, она се 
систематски и организовано бави стручним усавршавањем библиотекара у оквиру мреже академских библиотека. 
Успостављањем система акредитације у библиотечко-информационој делатности 2013. године, Библиотека је своју 
образовну делатност додатно развила, обогатила и унапредила, предлагањем и спровођењем значајног броја семинара 
које је похађао велики број корисника. У периоду од 2014. до 2018. године реализовано је 19 програма у којима је 
учествовало 2306 полазника. Досадашња пракса Библиотеке у овом сегменту рада указује на важност интерактивног, 
иновативног и флексибилног приступа обуци библиотечких радника, како би они лакше могли да савладају изазове са 
којима се суочавају, међу којима су сада најактуелнији: усвајање принципа отвореног приступа, разумевање основних 
појмова ауторског права, познавање нових информационих технологија значајних за библиотечке раднике и њихове све 
захтевније кориснике, коришћење комерцијалних и некомерцијалних електронских сервиса и сл.

Кључне речи: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, акредитовани семинари, стручно усавршавање, 
едукација, библиотекари, информациона писменост, целоживотно учење, отворени приступ, информациони системи, 
ауторско право

Увод 

До но ше њем Пра вил ни ка о стал ном струч ном уса вр ша ва њу за по сле них у би бли о теч ко-ин-
фор ма ци о ној де лат но сти 2013. го ди не, утвр ђен je на чин „акре ди та ци је про гра ма струч ног 
уса вр ша ва ња”, њи хо вог „ор га ни зо ва ња и спро во ђе ња” и ис так ну та је оба ве за за по сле них да 
се стал но уса вр ша ва ју за оба вља ње струч них по сло ва у би бли о те ци. Про гра ми се акре ди ту ју 
од 2014. го ди не у скла ду са на зна че ном про це ду ром и спро во де у би бли о те ка ма на те ри то ри ји 
Ср би је.1 Овај вид ак тив но сти, чи ни се, да је од го ва ра ју ће ре зул та те, о че му све до че и по да ци 

1  „Пра вил ник о стал ном струч ном уса вр ша ва њу у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти”, Слу жбе ни гла сник РС број 18 (2013), пре-
у зе то 2. 4. 2019, http://www.kul tu ra.gov.rs/cyr/do ku men ti/pro pi si-iz-obla sti-kul tu re/pra vil nik-o-stal nom-struc nom-usa vr sa va nju-u-
bi bli o tec ko-in for ma ci o noj-de lat no sti-.
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об ја вље ни у Гла сни ку На род не би бли о те ке Ср би је, при ку пље ни на кон ан ке те о ре а ли зо ва ним 
се ми на ри ма спро ве де ним у мре жи ма тич них би бли о те ка на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је у 
пе ри о ду од 2014. до 2017.2

Иако да ти у су мар ном при ка зу, по да ци ве за ни за Уни вер зи тет ску би бли о те ку „Све то зар 
Мар ко вић” ука зу ју на њен до при нос про це су ре а ли за ци је акре ди то ва них про гра ма, јер се 
број курсева ко је је пред ло жи ла ова уста но ва не пре кид но по ве ћа вао: од 2014. го ди не, ка да 
је Би бли о те ка ре а ли зо ва ла са мо је дан, пре ко 2015, ка да су у по ну ди би ла че ти ри, до пе ри о да 
2016–2018. го ди не, ка да је акре ди то ва но по пет семинара го ди шње.3 От ка ко је уста но вље-
на про це ду ра акре ди та ци је, ни је дан про гра м ко ји је пред ло жи ла Уни вер зи тет ска би бли о те ка 
ни је од би јен, а број за по сле них у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти ко ји их по ха ђа ју 
по ве ћа вао се и, на го ди шњем ни воу, кон стант но до сти же број од не ко ли ко сто ти на. Број по ла-
зни ка у од но су на го ди ну по ха ђа ња курсeва при ка зан je на Гра фи ко ну 1.

Графикон 1. Број полазника акредитованих семинара по годинамаГрафикон 1. Број полазника акредитованих семинара по годинама

Обра зов не ак тив но сти у Уни вер зи тет ској би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић”

Акре ди то ва ни се ми на ри сма тра ју се ва жним сег мен том укуп ног ра да Уни вер зи тет ске би-
бли о те ке, ко ји се раз ви ја са по себ ном па жњом. Ипак, из пер спек ти ве исто риј ског раз во ја уста-
но ве, они се мо гу тре ти ра ти као при род ни на ста вак и ло гич на фа за у на прет ку ви ше де це ниј-
ске ак тив но сти, ко ја се у нај ве ћем сте пе ну раз ви ја ла кроз сва ко днев ни рад Оде ље ња за на уч не 
ин фор ма ци је и ре фе рал ну де лат ност, од но сно чи та вог Сек то ра за ре фе рал ну де лат ност, ма-
тич ну де лат ност и раз вој, у чи јем са ста ву је ово оде ље ње би ло. Реч је, пре све га, о раз ли чи тим 
ви до ви ма кур се ва ко ји су се спро во ди ли пре ма ко ри сни ци ма и пре ма за по сле ни ма. Шта ви ше, 
упра во раз вој Оде ље ња у прав цу обра зо ва ња на мет нуо је по тре бу за ре ор га ни за ци јом, што је 
по том до ве ло до ње го ве по де ле и фор ми ра ња но вог Оде ље ња за на уч не ин фор ма ци је и еду-
ка ци ју 2007. го ди не. Ова ква струк тур на из ме на омо гу ћи ла је да се фо кус ста ви на обра зов-
но-ин струк тив ну де лат ност, на ње но усло жња ва ње и усме ра ва ње пре ма раз ли чи тим циљ ним 
гру па ма. За јед но са Оде ље њем за ма тич ну де лат ност, као ор га ни за ци о ном је ди ни цом уну тар 
истог сек то ра, чи ји је до мен ра да мре жа ви со ко школ ских би бли о те ка и про фе си о нал но уса-
вр ша ва ње за по сле них, Оде ље ње је на ста ви ло да не гу је ра зно ли ку и бо га ту обра зов ну по ну ду.

2  До бри ла Бе ге ни шић, „Aкредитовани про гра ми 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 у Ср би ји 
(2014–2017)“, Гла сник На род не би бли о те ке Ср би је 17, бр. 20 (2018): 123–143.

3  За 2019. го ди ну пред ло же но је и акре ди то ва но 5 се ми на ра: Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић“, Акре ди то ва ни кур-
се ви за би бли о те ка ре у 2019. го ди ни, пре у зе то 2. 4. 2019, http://www.uni lib.rs/uslu ge/edu ka ci ja/.
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Еду ка тив не ак тив но сти у ши рем сми слу ни ка да ни су би ле ве за не ис кљу чи во за рад јед ног 
оде ље ња, већ су се у раз ли чи тим ви до ви ма спро во ди ле и у дру гим ор га ни за ци о ним је ди ни-
ца ма Би бли о те ке (нпр. у Оде ље њу за об ра ду би бли о теч ког ма те ри ја ла, као прак са сту де на та 
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; 
кроз раз ли чи те пре зен та ци је о ре ле вант ним те ма ма као што је аутор ско пра во и сл.). Разлогe 
за ову чи ње ни цу тре ба ло би тра жи ти у уло зи ко ју Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар-
ко вић” има у укуп ном би бли о теч ко-ин фор ма ци о ном си сте му, као јед на од нај ве ћих би бли о те-
ка у зе мљи и ма тич на за ви со ко школ ске би бли о те ке на те ри то ри ји уже Ср би је. Ус по ста вља њем 
си сте ма акре ди та ци је, обра зов на де лат ност Би бли о те ке за би бли о те ка ре се си сте ма ти зу је, 
развијa и про ши ру је на ви ше на чи на: повeћавањем бро ја те ма, укљу чи ва њем ви ше ти по ва 
би бли о те ка, од но сно про ши ре њем до ме на ра да из ван кру га ака дем ских би бли о те ка, пре ма 
јав ним и на ци о нал ним би бли о те ка ма.

Струч но уса вр ша ва ње за по сле них у 
Уни вер зи тет ској би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић“ пре 2013. го ди не

Убр зан раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја мо же се сма тра ти ка та ли за то ром еду ка тив них 
ак тив но сти, јер се пред би бли о теч ке рад ни ке по ста вља зах тев да бу ду стал но ин фор ми са ни 
и об у ча ва ни да би мо гли да од го во ре на сва ко днев не иза зо ве и ин фор ма ци о не по тре бе ко-
ри сни ка. Као ма тич на за ви ше од 250 ака дем ских би бли о те ка, Уни вер зи тет ска би бли о те ка 
је има ла по себ ну оба ве зу да ор га ни зу је и спро во ди раз ли чи те об ли ке уса вр ша ва ња би бли о-
те ка ра ко ји ра де у ака дем ским, на уч но и стра жи вач ким ин сти ту ци ја ма.4 То ком по след ње две 
де це ни је, Би бли о те ка је успе ва ла на раз ли чи те на чи не да бу де чво ри ште ре ле вант них ин фор-
ма ци ја за сво ју би бли о теч ку за јед ни цу: кроз по кре та ње ча со пи са Ин фо те ка, ор га ни зо ва ње 
струч них са ста на ка, осни ва ње За јед ни це би бли о те ка уни вер зи те та у Ср би ји, или об ја вљи ва ње 
пу бли ка ци је Ин тер нет за би бли о те ка ре (1998),5 ко ја је пред ста вља ла пи о нир ски по ду хват у 
овој обла сти. Упра во ова пу бли ка ци ја је ини ци ра ла, кра јем де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, 
ви ше крат ких обу ка за за по сле не у Уни вер зи тет ској би бли о те ци, што је за не ке од њих та да 
зна чи ло и пр ви су срет са ин тер не том као ре сур сом и упо зна ва ње са но вим он лајн окру же њем.

По чет ком 21. ве ка, Би бли о те ка се де ли мич но укљу чи ла у ре а ли за ци ју про гра ма Шко ле Б+,6 
а убр зо на кон то га за по че ле су ин тен зив ни је обра зов не ак тив но сти у Би бли о те ци за за по сле-
не у ака дем ским би бли о те ка ма. Те ме ко је су та да би ле об ра ђе не би ле су ве за не пре те жно за 
ка те го ри за ци ју на уч них ра до ва, ка ко би би бли о те ка ри би ли по дроб ни је упу ће ни у усво је не 
из ме не у на чи ну вред но ва ња на уч ног ра да и ка ко би на од го ва ра ју ћи на чин раз у ме ли би бли-
о ме триј ске по ка за те ље.

Ус по ста вља њем КоБ СОН-а, ка да су се отво ри ле но ве мо гућ но сти ко ри шће ња прет пла ће-
них он лајн ре сур са, ор га ни зо ван је и низ пре зен та ци ја за на став ни ке и са рад ни ке уни вер зи-
те та ра ди њи хо вог упо зна ва ња са усло ви ма и на чи ном при сту па елек трон ским ча со пи си ма и 
књи га ма. Ове две прак се – обу ке за би бли о те ка ре, на јед ној стра ни и на дру гој за на став но 
осо бље и ис тра жи ва че, ко нач но су об је ди ње не у ра ду но во фор ми ра ног Оде ље ња за на уч не 
ин фор ма ци је и еду ка ци ју 2007. го ди не, да би убр зо би ле упот пу ње не до дат ним про гра ми ма 
за дру ге гру пе ко ри сни ка: сту ден те од ре ђе них сту диј ских гру па, док то ран де и оста ле.

4  „Ре ше ње о од ре ђи ва њу би бли о те ка ко је оба вља ју ма тич не функ ци је у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти”, Слу-
жбе ни гла сник РС 122 (2012), пре у зе то 2. 4. 2019, http://www.kul tu ra.gov.rs/lat/do ku men ti/pro pi si-iz-obla sti-kul tu re/
re se nje-o-od re dji va nju-bi bli o te ka-ko je-oba vlja ju-ma tic ne-funk ci je-u-bi bli o tec ko-in for ma ci o noj-de lat no sti-.

5  Du šan Sur la i dr., In ter net za bi bli o te ka re (Be o grad: Za jed ni ca bi bli o te ka uni ver zi te ta u Sr bi ji; No vi Sad: Pri rod no-ma te ma tič ki fa kul tet; 
In sti tut za ma te ma ti ku, 1998).

6  Ško la B+, pre u ze to 2. 4. 2019, http://clio.rs/b-plus/hro ni ka/pre da va ci2002.htm.
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Ра ди о ни це за би бли о те ка ре у ви со ко школ ским би бли о те ка ма

Не по сред но пред при ме ну Пра вил ни ка о стал ном струч ном уса вр ша ва њу, од но сно у пе-
ри о ду 2012–2013, у Би бли о те ци је одр жа но 38 кур се ва или ра ди о ни ца за би бли о те ка ре, са 
695 по ла зни ка. Овај број чи ни че твр ти ну укуп ног бро ја еду ка ци ја ко је је Би бли о те ка спро ве ла 
то ком ове две го ди не за дру ге ка те го ри је по ла зни ка (сту ден те, на став ни ке, уче ни ке): 169 раз-
ли чи тих ра ди о ни ца и пре да ва ња.7

Сва ка од ра ди о ни ца има ла је свој на зив, про грам и прак тич не при ме ре, а за не ке обу ке би-
бли о те ка ри су до би ја ли и сер ти фи ка те о по ха ђа њу. Одр жа не су сле де ће ра ди о ни це: КоБ СОН 
за све: упознавaњe са КоБ СОН-овим пор та лом, стра ни ца Еле час и Елек њи ге и дру ги сер ви си, Eb sco и 
Eme rald, Би бли о ме триј ски ин ди ка то ри (им пакт фак тор, Хир шов ин декс), ERIH ли ста, Pu blish or 
Pe rish, Jo ur nal Ci ta tion Re ports и ци тат ни ме на џе ри End No te Web, Би бли о теч ке ве шти не II A: не ко-
мер ци јал ни и ко мер ци јал ни из во ри ин фор ма ци ја и Би бли о теч ке ве шти не II B: на уч не ин фор ма ци је 
– но ве пер спек ти ве чи та ња (сер ти фи ко ва ни). Те ме су при ла го ђа ва не по тре ба ма по ла зни ка и 
њи хо вом пред зна њу, бу ду ћи да су се и ме ђу са мим би бли о те ка ри ма уоча ва ле раз ли чи те по-
тре бе и ин те ре со ва ња.

По ла зни ци свих кур се ва ис кљу чи во су би ли би бли о те ка ри у ви со ко школ ским ин сти ту ци ја-
ма, али су се и ме ђу њи ма из дво ји ле по себ не гру пе, као што су за по сле ни у вој ним уста но ва ма 
(нпр. Вој но ме ди цин ској ака де ми ји или Тех нич ко-опит ном цен тру), што је би ло спе ци фич но, 
јер ова гру па за по сле них ни је има ла мно го при ли ка да се уса вр ша ва у би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ној де лат но сти.

И по ред то га што та да акре ди та ци о ни про цес још ни је за по чет и пред би бли о те ка ре ни је 
фор мал но по ста вљан зах тев да се струч но уса вр ша ва ју, од но сно да са ку пља ју од ре ђе ни број 
бодова на го ди шњем ни воу, ова кве обу ке су иза зи ва ле ве ли ко ин те ре со ва ње за по сле них у 
мре жи ви со ко школ ских би бли о те ка те су би ле увек по се ће не и пра ће не.

Ис ку ство са ових курсева по ста ло је дра го це но за кон ци пи ра ње бу ду ћих акре ди то ва них 
се ми на ра. Исто вре ме но, по ста вљен је стан дард у кре и ра њу и пре зен та ци ји са др жа ја, што је 
укљу чи ва ло при ме ну сле де ћих прин ци па:

1)  Ак ту ел ност. Иако се мо гло учи ни ти да се не ке те ме по на вља ју (нпр. сер ви си КоБ СОН-а), 
увек су у пи та њу би ли мо ди фи ко ва ни, ажу ри ра ни про гра ми, ко ји су на сто ја ли да ука жу 
на но ви не и ак ту ел но сти.

2)  Прак ти чан рад. Ра ди о ни це су под ра зу ме ва ле ко ри шће ње ра чу на ра и рад у сер ви си ма. 
За пре да ва че то је зна чи ло и по тре бу за тим ским ра дом, кроз ком би на ци ју пре зен та ци ја 
и де мон стра ци ја, ка ко би мо гло да се иза ђе у су срет ве ћем бро ју по ла зни ка.

3)  Ин тер ак тив ност. Ра ди о ни це су увек би ле за ми шље не као раз ме на ис ку ста ва и зна ња ме-
ђу ко ле га ма и пред ста вља ле су сво је вр сне „фо ру ме” за раз ма тра ње раз ли чи тих те ма од 
ин те ре са за би бли о те ка ре. Ова кав при ступ је, чи ни се, био по себ но ва жан би бли о те ка-
ри ма ко ји ра де у ма њим сре ди на ма, као што су фа кул тет ске би бли о те ке са јед ним или 
дво је за по сле них, ко ји ма су се ми на ри би ли при ли ка да чу ју ми шље ња и ста во ве ко ле га.

При ку пље на зна ња, прак се и ме то де си сте ма ти зо ва ни су и уоб ли че ни кроз се ми нар одр жа ван 
у пе ри о ду 2012. и 2013, ка да је Уни вер зи тет ска би бли о те ка спро во ди ла про грам под на зи вом 
„Ин фор ма ци о на пи сме ност“ за на став ни ке сред њих шко ла и гим на зи ја, ко ји је одо брио За вод за 
уна пре ђе ње обра зо ва ња и вас пи та ња. Нај зад, ка да је у дру гој по ло ви ни 2013. го ди не рас пи сан 
кон курс за акре ди та ци ју про гра ма, Оде ље ње за на уч не ин фор ма ци је и еду ка ци ју је пред ло жи ло 
пр ви семинар, под на зи вом Ин фор ма ци о на пи сме ност за би бли о те ка ре: ко мер ци јал ни и не ко мер ци-
јал ни елек трон ски из во ри ин фор ма ци ја, ко ји је по том акре ди то ван и ре а ли зо ван у 2014.

7  Де ли мич ни пре глед ра ди о ни ца до сту пан у: Архивa Уни вер зи тет ске би бли о те ке, пре у зе то 2. 4. 2019, http://ar hi va.uni lib.rs/uni lib/
edu ka ci ja/ar hi va.php.
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Акре ди то ва ни се ми и на ри у Уни вер зи тет ској би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић” 
(2014–2018)

Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић” је до кра ја 2018. го ди не акре ди то ва ла и 
ре а ли зо ва ла 19 по себ них семинара за укуп но 2306 по ла зни ка. На зи ви програма, пе ри од ре а-
ли за ци је и број по ла зни ка да ти су у Та бе ли 1.

Табела 1.  Називи програма, период реализације и број одржаних радионица и Табела 1.  Називи програма, период реализације и број одржаних радионица и 
укупан број полазникаукупан број полазника

У од но су на прет ход ну прак су, ре а ли за ци ја акре ди то ва них се ми на ра уне ла је не ко ли ко но-
ви на, ме ђу ко ји ма је на пр вом ме сту про ши ре ње и на дру ге про фи ле по ла зни ка, ко ји ви ше не при-
па да ју са мо ака дем ским или спе ци јал ним би бли о те ка ма, већ у ве ли кој ме ри јав ним. Пре ма 
рас по ло жи вим по да ци ма за пе ри од 2014–2017, чак 51% свих по ла зни ка (968 од 1879) би ли 
су за по сле ни у јав ним би бли о те ка ма. Знат но ма њи про це нат при па дао је на ци о нал ним би бли-
о те ка ма, од но сно На род ној би бли о те ци Ср би је и Би бли о те ци Ма ти це срп ске.

Бр. Назив програма
Година 
реализације

Број одржаних 
радионица

Укупан број 
полазника

1.
Информациона писменост у библиотекама: 
комерцијални и некомерцијални електронски 
извори информација

2014. 14 221

2. Метаподаци у савременом библиотекарству 2015. 5 71

3. Вики-библиотекар 2015. 6 77

4. Гугл за библиотекаре 2015. 12 213

5. Култура дигиталног маркетинга 2015. 5 59

6.
Linked Open Data и Bibframe: нови облици 
организовања метаподатака у библиотекарству

2016. 5 249

7. Вики-библиотекар 2016. 6 81

8. Библиометрија и научни часописи 2016. 7 179

9.
Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности

2016. 15 337

10. Дигитално приповедање и друштвени медији 2016. 4 44

11. RDA и BIBFRAME: библиографски опис за 21. век 2017. 4 54

12. Вики-библиотекар (акредитован на две године) 2017. 7 90

13. Библиографски алати: EndNote и Mendeley 2017. 2 35

14. Мултимедије у библиотекарству 2017. 6 46

15.
Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности: повреда права и појам плагијата 
(акредитован на две године)

2017. 7 123

16.
Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности: повреда права и појам плагијата

2018. 4 132

17. Вики-библиотекар 2018. 3 50

18. Нови медији у библиотекама 2018. 2 15

19.
Дигитални репозиторијуми у библиотечко-
информационој делатности

2018. 9 130

 19 123 2306
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Кур се ви су, по том, под ра зу ме ва ли кон ти ну и ра но укљу чи ва ње за по сле них из ви ше ор га ни за ци-
о них је ди ни ца Би бли о те ке (Оде ље ње об ра де би бли о теч ког ма те ри ја ла, Оде ље ње за ди ги та ли-
за ци ју), што је до ве ло до уоч љи ве ра зно вр сно сти про гра ма и до ин тен зи ви ра не са рад ње ме ђу 
оде ље њи ма те до из ра же ни јег ин тер ди сци пли нар ног при сту па. Са рад ња ме ђу оде ље њи ма, то-
ком вре ме на, про ши ри ва ла се и на ви ше ин сти ту ци ја, па су не ке се ми на ре во ди ли пре да ва чи 
из дру гих би бли о те ка. Сва ка слич на са рад ња, као и су срет са би бли о те ка ри ма из дру гих ти по-
ва би бли о те ка, омо гу ћи ли су бо ље упо зна ва ње и раз у ме ва ње спе ци фич но сти и про бле ма ра да 
у тим би бли о теч ким сре ди на ма.

Ис ку ство у ре а ли за ци ји акре ди то ва них се ми на ра ука зу је на по тре бу по што ва ња, по ред го-
ре по ме ну тих прин ци па, као што су ак ту ел ност, прак ти чан рад и ин тер ак тив ност и не ко ли ко 
до дат них на че ла:

1)  Ино ва тив ност. Иако су се за сни ва ли на зна њу и ис ку стви ма пре да ва ча, пред ло же ни про-
гра ми су увек пред ста вља ли и ис ко рак из окви ра сва ко днев ног ра да и зна чи ли су усва-
ја ње но вих пој мо ва. По је ди не те ме су из ла зи ле из про фе си о нал ног до ме на би бли о теч ке 
де лат но сти, за ла зе ћи у дру ге на уч не обла сти (нпр. аутор ско пра во). Аде ква тан од го вор 
на ова ко по ста вље не зах те ве је под ра зу ме вао не пре кид но уса вр ша ва ње пре да ва ча, ис-
тра жи ва ње и уче ње.8

2)  Флек си бил ност. Tоком пе ри о да ре а ли за ци је, пред ло же ни про гра ми су се ну жно мо ди-
фи ко ва ли, при ла го ђа ва ју ћи се зна њу и ин те ре со ва њу по ла зни ка. По што су увек би ли ин-
тер ак тив ни, они су би ли ме ста где се по ста вља ју пи та ња, а од го во ри ко ји су на овај на чин 
под сти ца ни по том су ин те гри са ни у њи хов са др жај. Пре да ва чи су би ли спрем ни да сва-
ком но вом ин фор ма ци јом обо га те се ми нар чи ја је ре а ли за ци ја у то ку: на при мер, то ком 
тра ја ња „Аутор ског пра ва у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“, сви но во у сво је ни 
про пи си или но ви слу ча је ви из суд ске прак се уне ти су у план из ла га ња; оба ве ште ње о 
Плат фор ми за отво ре ну на у ку је укљу че но у про грам o ди ги тал ним ре по зи то ри ју ми ма 
од мах по што је 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 
усво ји ло овај до ку мент и сл.

3)  По врат не ин фор ма ци је. Не ки од се ми на ра су би ли пра ће ни он лајн ан ке та ма, ко је су, 
осим оце не, са др жа ва ле су ге сти је за њи хо во по бољ ша ње, што је би ло дра го це на по врат-
на ин фор ма ци ја ко ја је од мах угра ђе на у да љи рад. На при мер, по сле пр вог акре ди та-
ци о ног ци клу са и у скла ду са нај че шћим су ге сти ја ма, про грам „Аутор ско пра во у би-
бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти” је обо га ћен при ме ри ма из суд ске прак се, што је 
на и шло на по зи ти ван од зив и ди рект но ути ца ло на да љи раз вој кон цеп та овог се ми на ра.

За кључ на раз ма тра ња

Прин цип до жи вот ног уче ња, ко ји се као им пе ра тив по ста вља пред би бли о те ка ре, кроз 
акре ди то ва не се ми на ре је им пле мен ти ран у би бли о теч ко-информационoj де лат но сти на си-
сте ма ти зо ван и кон тро ли сан на чин. У ве ли кој ме ри ова кав при ступ је до при нео да Уни вер зи-
тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић” учвр сти сво ју по зи ци ју но си о ца раз во ја у би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о ном си сте му зе мље и да бу де чво ри ште ин фор ма ци ја и зна ња за ко ри сни ке и 
би бли о теч ке рад ни ке. То сва ка ко ни је у не са гла сно сти са трен дом у са вре ме ном ака дем ском 
би бли о те кар ству пре ма ко јем је „основ ни по сту лат (...) да уни вер зи тет ске би бли о те ке мо ра-
ју би ти пре све га ори јен ти са не пре ма ко ри сни ци ма и пру жа њу услу га а не пре ма пра вље њу 

8  Cla ren ce Maybee, “ De ve lo ping Li bra ri ans to Sup port Le ar ning Ini ti a ti ves”, in IM PACT Le ar ning: Li bra ri ans at the Fo re front of Chan ge in 
Hig her Edu ca tion (Chan dos In for ma tion Pro fes si o nal Se ri es, 2018), 145–156.
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збир ки за ко је би бли о те ка ри прет по ста вља ју да ће би ти ко ри шће не“.9 Про цес обра зо ва ња и 
сти ца ња зна ња ра ди по ди за ња ни воа услу га и аде кват ног од го во ра на зах те ве ко ри сни ка ви-
ше сме ран је, ди на ми чан и укљу чу је би бли о те ка ре по ла зни ке, као и би бли о те ка ре пре да ва че.

То не зна чи да сам си стем акре ди та ци је не би тре ба ло да бу де ева лу и ран и по бољ ша ван 
и, ка ко је ре че но, учи ње ни су ко ра ци у овом прав цу.10 Пи та ње ко је је ис ку ство Уни вер зи тет-
ске би бли о те ке отво ри ло, али ко је за са да не ма ја сан и чврст од го вор, је сте на чин ева лу а ци је 
ствар них ефе ка та ових се ми на ра, од но сно ре ал ног по ве ћа ња при мен љи вог зна ња, па сто га и 
уна пре ђе ње прак се би бли о теч ких рад ни ка. Ква ли тет по ну де акре ди то ва них се ми на ра, па и 
свих дру гих об ли ка би бли о теч ке еду ка ци је, ла ко је про вер љив, за хва љу ју ћи већ при ме ње ним 
ме ха ни зми ма, као што су ан ке те, ева лу а ци је по ла зни ка и, нај зад, сам си стем акре ди та ци је. 
Дру га чи је ства ри сто је ка да се па жња усме ри пре ма прак тич ним ре зул та ти ма ових еду ка ци ја. 
По сма тра ни из те пер спек ти ве, се ми на ри ор га ни зо ва ни у Уни вер зи тет ској би бли о те ци, упра во 
кроз ја сно из ра же но на сто ја ње да је при мен љи вост је дан од кључ них кри те ри ју ма за из бор и 
пре зен та ци ју од ре ђе не те ме, ре кло би се иду у до бром прав цу, али је по треб но убу ду ће спро-
ве сти по дроб ни ја ис тра жи ва ња ка ко би се ова прет по став ка и по твр ди ла.
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Contribution of University Library ”Svetozar Marković”
to Continuing Professional Development of Employees in Librarianship

Summary
This paper presents educational activity conducted by the University Library ”Svetozar Marković” for employees in 
librarianship. As a central institution for all academic libraries in Serbia, the University Library ”Svetozar Marković” 
systematically organizes professional development trainings for librarians within the network of academic libraries. 
By establishing the accreditation system in librarianship in 2013, the library has developed, enriched and improved its 
educational activity and conducted a signifi cant number of seminars attended by numerous participants. Accredited 
seminars are considered an important segment of the overall work of the University Library. In the period from 2014 
to 2018, 19 programs with 2306 attendees were organized. These numbers are the results of continuity and the long 
term experience of the University Library ”Svetozar Marković” in organizing various trainings for diff erent target 
groups, mainly from academic environment (students and professors, academic librarians). The development of 
activities in the direction of educational programs was the main reason for major changes within the organizational 
scheme of the library and the establishment of the Department for Scientifi c Information and Education a decade 
ago. With the system of accreditation, educational work has spread more intensively to the other departments of the 
library, but it has also brought the other types of librarians into focus (librarians from public libraries). The practice 
of the library in this segment of work points to the importance of an interactive, innovative and fl exible approach to 
the training of librarians, that would help them overcome the current challenges they face: adopting the principles 
of open access, understanding basic principles of copyright, new information technologies signifi cant for librarians 
and their increasingly demanding users, the use of commercial and noncommercial electronic services, etc.
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велики број корисника. У периоду од 2014. до 2018. године реализовано је 19 програма у 
којима је учествовало 2306 полазника. Досадашња пракса Библиотеке у овом сегменту 
рада указује на важност интерактивног, иновативног и флексибилног приступа обуци 
библиотечких радника, како би они лакше могли да савладају изазове са којима се 
суочавају, међу којима су сада најактуелнији: усвајање принципа отвореног приступа, 
разумевање основних појмова ауторског права, познавање нових информационих 
технологија значајних за библиотечке раднике и њихове све захтевније кориснике, 
коришћење комерцијалних и некомерцијалних електронских сервиса и сл. 

 
Кључне речи:

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, акредитовани семинари, стручно 
усавршавање, едукација, библиотекари, информациона писменост, целоживотно учење, 
отворени приступ, информациони системи, ауторско право 
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