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Сажетак
Закон о библиотечкој делатности из 1994. године примењивао се у Србији више од две деценије и то у сложеним 
друштвено-политичким условима којима су свој печат дали дубока економска криза и рат. Истовремено, дошло је до 
великих промена у библиотечко-информационој делатности, првенствено изазваних наглим развојем информационо-
комуникационих технологија. Нови закон је стога био нужан, али је донесен тек 2011. године. Заједно са новим 
одређењем библиотечко-информационе делатности, врста грађе и извора којима се она бави, промењена је и улога 
библиотекара. Тиме су и стручна звања поново постала предмет интересовања библиотечке јавности. У раду је приказан 
преглед прописа који се односе на њих, али и низ проблема и питања који су настали изменом правних аката. Посебна 
пажња посвећена је важећем Закону о библиотечко-информационој делатности и Правилнику о ближим условима за 
стицање виших стручних звања у библиотечко-информационој делатности који је из њега проистекао.
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Увод

У Ср би ји је зва ње би бли о те ка ра пр ви пут уста но вље но ак том кне за Алек сан дра Ка ра ђор-
ђе ви ћа 1853. го ди не, ко јим би бли о те кар зва нич но по ста је и др жав ни слу жбе ник. Ка сни јим за-
кон ским ак ти ма ово зва ње је пре ци зни је од ре ђе но, а би бли о те ка ри се ста вља ју у исти ранг са 
др жав ним чи нов ни ци ма. За ко ном о На род ној би бли о те ци из 1901. го ди не, ко ји до но си Алек-
сан дар I Обре но вић, краљ Ср би је, де фи ни са ни су усло ви за оба вља ње по сло ва у На род ној би-
бли о те ци Ср би је: „На род ном би бли о те ком ру ку је и упра вља не по сред но би бли о те кар, ко ји се 
по ста вља Кра ље вим ука зом на пред лог Ми ни стра про све те... За би бли о те ка ра мо же би ти по-
ста вљен онај ко ји има фа кул тет ску спре му и ба вио се књи жев ним ра дом. Зва ње би бли о те ка ра 
де ли се у три кла се с пла том...“.1 За ко ном се, да ље, уста но вља ва ју рад на ме ста по моћ ни ка, ше-
фо ва глав них оде ља ка, пи са ра, прак ти ка на та и слу жи те ља, као и по треб ни усло ви за оба вља ње 
ових по сло ва.

На ред на за кон ска ре ше ња бли же ре ша ва ју ово пи та ње. У но во о сно ва ној Кра ље ви ни Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца, ка сни је Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, та ко ђе се фор ми ра ју дру штва, од но сно 
удру же ња би бли о те ка ра, ко ја се, из ме ђу оста лог, ба ве и про фе си јом би бли о те ка ра.2 Дру штво 
би бли о те ка ра НР Ср би је, на кон Дру гог свет ског ра та, као је дан од сво јих основ них ци ље ва на-
во ди ства ра ње и не го ва ње струч них ка дро ва. Од мах по по чет ку ра да Дру штва би бли о те ка ра 

1  „За кон о На род ној би бли о те ци“, 1901. пре у зе то 23. 1. 2019, http://www.uz zpro.gov.rs/doc/bi bli o te ka/bib-pro pi si/kul tu ra-i-pro-
sve ta/8-Za kon-o-na rod noj-bi bli o te ci-sr bi je.pdf.

2  Де таљ ни је о то ме у: Гор да на Сто кић Си мон чић, „Дру штво ју го сло вен ских би бли о те ка ра и Би бли о те кар ско дру штво Ср би је: 
кон ти ту и тет про фе си о нал ног удру жи ва ња“, Чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства бр. 31 (но вем бар 
2017): 56–61. doi: 10.19090/cit.2017.31.56-61.
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НР Ср би је до ла зи до по кре та ња струч ног гла си ла и отва ра ња сред ње би бли о те кар ске шко ле. 
На осно ву та да шњег ра да и ак тив но сти, ви дљи во је да се во ди ло ра чу на о пи та њи ма стру ке, 
обра зо ва њу ка дро ва, али и ва жно сти при зна ва ња би бли о те кар ства као струч ног за ни ма ња, 
као и по што ва ња рад ни ка у стру ци.3

Осни ва њем но ве др жа ве – Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је (ФНРЈ, ка сни је 
Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је – СФРЈ), до но се се но ви за кон ски про пи-
си. Сва ка ре пу бли ка усво ји ла је са мо стал но за кон ску ре гу ла ти ву из би бли о теч ко-ин фор ма ци-
о не де лат но сти, па та ко и Со ци ја ли стич ка Ре пу бли ка Ср би ја (СР Ср би ја). Ауто ном не по кра ји-
не у ње ном са ста ву (Со ци ја ли стич ка Ауто ном на По кра ји на (САП) Вој во ди на и Со ци ја ли стич ка 
Ауто ном на по кра ји на (САП) Ко со во и Ме то хи ја), као и она са ма, до но се сво ја за кон ска ре-
ше ња, у ко ји ма по сто је не по ду дар но сти у на чи ни ма, усло ви ма и про це ду ра ма сти ца ња ви ших 
струч них зва ња у би бли о теч кој де лат но сти.4

За кон о би бли о теч кој де лат но сти СР Ср би је,5 до сво јих из ме на 1985. го ди не, не ре гу ли ше 
по ла га ње струч ног ис пи та у би бли о теч кој де лат но сти. Он та ко ђе не на во ди ни струч на зва ња. 
Је ди но пре ци зи ра да по сло ве би бли о теч ке де лат но сти мо гу оба вља ти ли ца са ви со ком, ви шом и 
сред њом струч ном спре мом (че твр ти сте пен) и по ло же ним струч ним ис пи том. Пра вил ни ком о 
про гра му и на чи ну по ла га ња струч ног ис пи та би бли о теч ких рад ни ка6 бли же се ре гу ли шу ове за-
кон ске од ред бе. Ни За кон, а ни Пра вил ник, уоп ште не на во де ви ша струч на зва ња, ни ти усло ве за 
њи хо во сти ца ње. По кра ји не су има ле пра ва да сво јим за ко ни ма са мо стал но ре гу ли шу ову област.

У За ко ну о би бли о теч кој де лат но сти и би бли о те ка ма САП Вој во ди не7 на во де се сле де ћа 
зва ња у би бли о теч кој де лат но сти: књи жни чар, ви ши књи жни чар и би бли о те кар, као и усло ви 
за сти ца ње зва ња. Као ви ша струч на зва ња спо ми њу се ви ши би бли о те кар и би бли о те кар са-
вет ник. За кон на во ди усло ве по ко ји ма у зва ње ви шег би бли о те ка ра мо же би ти иза бра но ли це 
ко је има ака дем ски сте пен ма ги стра или ви со ку струч ну спре му и нај ма ње 10 го ди на ра да у 
би бли о теч кој де лат но сти, као и дру ге усло ве. У тек сту За ко на се та ко ђе на во де и да ље про це-
ду ре око из бо ра у ви ша зва ња. Као што се мо же при ме ти ти, овај за кон пра ви раз ли ку из ме ђу 
струч ног и на уч ног зва ња.

САП Ко со во, та ко ђе, у За ко ну о би бли о теч кој де лат но сти и би бли о те ка ма, у одељ ку 4. 
Струч на зва ња, де фи ни ше да струч не по сло ве оба вља ју би бли о теч ки рад ни ци ко ји има ју јед но 
од струч них зва ња: књи жни чар, ви ши књи жни чар, би бли о те кар, ви ши би бли о те кар и би бли о-
те кар са вет ник.8

Би бли о теч ко за ко но дав ство и пра те ћа ак та у Ре пу бли ци Ср би ји 1994–2018

Усва ја њем За ко на о би бли о теч кој де лат но сти из 1994. го ди не9 де фи ни шу се струч на зва-
ња, а под за кон ским ак ти ма и бли жи усло ви за сти ца ње ви ших струч них зва ња. Пр ви пут се 
по ми њу и но ва, са ви со ком струч ном спре мом (екви ва лент струч ном на зи ву би бли о те кар): 

3  Де таљ ни је о то ме у: Де сан ка Ста ма то вић, „О би бли о те кар ској про фе си ји – исто ри ја и пер спек ти ва“, у Би бли о те кар ство на кра-
ју ве ка: збор ник ра до ва (Бе о град: Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, 1996), 3–16; Гор да на Сто кић Си мон чић и Жељ ко Вуч ко вић, 
„Основ ни прав ци раз во ја би бли о те кар ства у Ср би ји 1945–1990“, у Би бли о те ке и иден ти тет: про ле го ме на за исто ри ју мо дер ног 
срп ског би бли о те кар ства (Пан че во: Град ска би бли о те ка; Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет Ун ивер зи те та, 2012), 45–71.

4  Ви де ти и: Дра га на Са бо вљев, „Би бли о теч ко за ко но дав ство и по ло жај за по сле них у јав ним би бли о те ка ма у Ср би ји“, Чи та ли ште: 
на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства бр. 29 (но вем бар 2016): 3–17.

5  „Za kon o bi bli o teč koj de lat no sti“, Slu žbe ni gla snik SR Sr bi je br. 44 (1977), 9 (1984), 24 (1985), u Dra gan Ba rać, prir., Zbir ka pro pi sa o 
bi bli o teč koj de lat no sti i bi bli o te ka ma (Be o grad: Mi nel – Pri vred no fi nan sij ski vo dič, 1986), 11–18.

6  „Pra vil nik o pro gra mu i na či nu po la ga nja struč nog is pi ta bi bli o teč kih rad ni ka“, Slu žbe ni gla snik SR Sr bi je br. 19 (1986), u Dra gan 
Ba rać, prir., Zbir ka pro pi sa o bi bli o teč koj de lat no sti i bi bli o te ka ma, 89–99.

7  „За кон о би бли о теч кој де лат но сти и би бли о те ка ма“, Слу жбе ни лист САП Вој во ди не бр. 10 (1974); 26 (1976).

8  „За кон о би бли о теч кој де лат но сти и би бли о те ка ма“, Слу жбе ни лист САП Ко со во бр. 24 (1978).

9  „За кон о би бли о теч кој де лат но сти“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 34 (1994), пре у зе то 26. 2. 2019, https://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi-
le_ id=285.



4 Читалиште 34 (мај 2019) TEMA
 
 Стојановић И. „Стручна звања у библиотечко-информационој делатности у Републици Србији“, 2-13 

би бли о граф, ар хе о граф, до ку мен та ли ста, ин фор ма тор и кон зер тва тор, са од го ва ра ју ћим ви-
шим зва њи ма (уз при дев ви ши и на зив са вет ник као до да так зва њу). По ред на ве де них, са да 
се на во де и ви ша струч на зва ња за књи жни ча ре, од но сно ви ше књи жни ча ре и то са мо стал ни 
књи жни чар и са мо стал ни ви ши књи жни чар.

Као под за кон ска ак та, Ми ни стар кул ту ре до но си два пра вил ни ка. Пр ви је Пра вил ник о 
вр сти струч них по сло ва у би бли о те ци, вр сти и сте пе ну струч не спре ме по треб не за њи хо во 
оба вља ње.10 Овај документ опи сно де фи ни ше шта су то струч ни по сло ви за по сле них у би бли-
о те ка ма. Дру ги акт је Пра вил ник о бли жим усло ви ма за сти ца ње зва ња ли ца ко је оба вља ју 
струч не по сло ве у би бли о те ци: „Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се бли жи усло ви за сти ца ње зва-
ња ли ца ко ја оба вља ју струч не по сло ве у би бли о те ци, од но сно ор га ни за ци о ној је ди ни ци дру ге 
ор га ни за ци је ко ја оба вља би бли о теч ку де лат ност.“11 Утвр ђу ју се усло ви под ко ји ма ли ца са 
за ко ном од ре ђе ним зва њи ма мо гу да стек ну ви ша, од но сно: ви ши би бли о те кар, ви ши би бли-
о граф, ви ши ар хе о граф, ви ши до ку мен та ли ста, ви ши ин фор ма тор и ви ши кон зер ва тор, као 
и зва ња са вет ни ка. Оно што се мо ра при ме ти ти је сте да је овај Пра вил ник ве о ма не пре ци зан 
ка да на во ди фор мал но обра зо ва ње кан ди да та, а по себ но ка да по ку ша ва да де фи ни ше јав но-
сти до ступ не ра до ве по треб не за сти ца ње ви шег струч ног зва ња. За ни мљи ва је и фор му ла ци ја 
за па же них ре зул та та,12 за хва љу ју ћи ко јој је би ло мо гу ће до де љи ва ти ви ша струч на зва ња без 
ика квих про вер љи вих кри те ри ју ма.

По тре бе за из ме на ма за кон ске ре гу ла ти ве на по љу би бли о те кар ства ви дљи ве су по чет ком 
21. ве ка, ка да се ме ња и ком плет на за кон ска ре гу ла ти ва у Ре пу бли ци Ср би ји. До при пре ме 
но вог за ко на до ла зи 2003. го ди не, а на цр ти се по ја вљу ју 2004. и 2005. Ини ци ја ти ву је по кре-
ну ло Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, па се 2006. го ди не одр жа ва ју јав не рас пра ве о на цр ту 
За ко на о би бли о теч кој де лат но сти. Он је имао ви ше од де сет вер зи ја, али ни је ушао у за кон ску 
про це ду ру усва ја ња.

Пред ло зи за из ме не Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за сти ца ње ви ших струч них зва ња 
по ја вљу ју се 2008. и 2009. го ди не. Њих под но се струч на удру же ња, а они са др же ве ћи број 
но ви на у од но су на прет ход ни Пра вил ник. Из ме не са др же део ко ји де фи ни ше рад Ре пу-
блич ке ко ми си је за до де лу струч них зва ња у обла сти би бли о те кар ства и ин фор ма ци о них 
на у ка, на чин ње ног фор ми ра ња, усло ве и пра ви ла ра да, на чин из ве шта ва ња, као и фор мал-
не усло ве ко је кан ди дат мо ра да ис пу ни при ли ком под но ше ња зах те ва за сти ца ње зва ња. 
До да ци овом Пра вил ни ку су „Бо дов на ли ста струч них ра до ва и дру гих ак тив но сти“ и ли ста 
„Ни вои зна ња“.

До про ме на, од но сно до зва нич ног ра да на из ме ни За ко на о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној 
де лат но сти не до ла зи све до 2010. го ди не, ка да Ми ни стар кул ту ре до но си Ре ше ње13 о обра-
зо ва њу рад не гру пе за из ра ду На цр та за ко на о би бли о те ка ма. Са чи ња ва ли су је пред став ни-
ци На род не би бли о те ке Ср би је (НБС), Би бли о те ке Ма ти це срп ске (БМС), Би бли о те кар ског 
дру штва Ср би је (БДС), Би бли о те ке гра да Бе о гра да (БГБ) и На род не би бли о те ке Кру ше вац. 
За да так рад не гру пе би о је из ра да тек ста На цр та за ко на о би бли о те ка ма, ко јим би се из вр-
ши ло ускла ђи ва ње по сто је ћих прав них ака та о би бли о те ка ма са те ку ћим дру штве ним по тре-
ба ма и са вре ме ним свет ским и до ма ћим ис ку стви ма из те обла сти. Рок за из ра ду На цр та био 

10  „Пра вил ник о вр сти струч них по сло ва у би бли о те ци, вр сти и сте пе ну струч не спре ме по треб не за њи хо во оба вља ње“, Слу жбе ни 
гла сник РС бр. 63 (1994).

11  „Пра вил ник о бли жим усло ви ма за сти ца ње зва ња ли ца ко је оба вља ју струч не по сло ве у би бли о те ци“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 
63 (1994).

12  „Под за па же ним ре зул та ти ма под ра зу ме ва ју се: уна пре ђи ва ње ра да би бли о те ке и из град ња ин фор ма ци о них си сте ма у би бли-
о теч кој де лат но сти; уна пре ђи ва ње ор га ни за ци је ра да уво ђе њем но вих ори ги нал них ре ше ња и но вих тех но ло ги ја; до при нос 
за шти ти по крет них кул тур них до ба ра; уна пре ђи ва ње струк ту ре и ор га ни за ци је фон до ва би бли о те ке и чи та ла штва; струч ни 
до при нос ар хе о гра фи ји, из ра ди про пи са ко ји уре ђу ју би бли о теч ко-ин фор ма тив ну де лат ност и за шти ту по крет них кул тур них 
до ба ра“. – Члан 5. „Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за сти ца ње зва ња ли ца ко је оба вља ју струч не по сло ве у би бли о те ци“.

13  Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, „Ре ше ње о обра зо ва њу рад не гру пе за из ра ду на цр та За ко на о би-
бли о те ка ма“ (28. 10. 2010), ин тер ни до ку мент бр. 119-01-196/2009-07.
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је 180 да на. Ка ко је За кон тре ба ло уса гла си ти са ме ђу на ро дим и европ ским стан дар ди ма и 
про пи си ма, та ко се пр ви пут у до ма ћем за ко но дав ству ко ри сти тер мин би бли о теч ко-ин фор-
ма ци о на, уме сто би бли о теч ка де лат но сти.

На црт тек ста за ко на је, пре усва ја ња ко нач не вер зи је пред ло га, мо рао про ћи кроз ин сти-
ту ци ју јав не рас пра ве, на кон ко је би ушао у про це ду ру усва ја ња. Одр жа но је не ко ли ко јав них 
рас пра ва, а струч на и на уч на јав ност да ла је сво је при мед бе. Ва жно је при ме ти ти да се по да ци 
о јав ним рас пра ва ма, текст На цр та За ко на, при мед бе на ње га, из ме не тек ста На цр та ко је су 
про ис те кле из рас пра ве, ако их је и би ло, као ни би ло ко ји по да так ко ји се од но си на до га ђа је 
и до ку мен та ко ји су прет хо ди ли до но ше њу За ко на, не мо гу про на ћи на веб-стра ни ца ма Ми-
ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња РС, На род не би бли о те ке Ср би је, ни ти у ар хи ви Би бли о те-
кар ског дру штва Ср би је.

У тек сту „Ка ко да по ста нем би бли о те кар“14 Гор да на Сто кић Си мон чић оп ти ми стич но гле-
да на до но ше ње но вог За ко на о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, у сми слу уна ре-
ђе ња стру ке и про фе си о на ли за ци је, ка ко би се про фе си ја би бли о те ка ра у Ср би ји ста ви ла 
у рав но прав ну по зи ци ју са дру гим. Ре ше ње ви ди у то ме да се овом из ме ном за ко на учи не 
су штин ске про ме не и да ко нач но у би бли о те ка ма поч ну да ра де ди пло ми ра ни би бли о те-
ка ри са за вр ше ним основ ним сту ди ја ма би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке и ма сте ром из 
ове на уч не ди сци пли не, или са основ ним сту ди ја ма дру гих про фи ла и ма сте ром из би бли-
о те кар ства, али ди пло ми ра ни, тј. они ко ји су од ви со ко школ ске акре ди то ва не ин сти ту ци је 
до би ли од го ва ра ју ће зва ње. „Не од би бли о те ке, јер би бли о те ка и ни је ин сти ту ци ја фор мал-
ног обра зо ва ња, не на струч ном ис пи ту ко ји је ре ликт јед ног са свим дру га чи јег си сте ма, и 
не уве ре ње, не го ди пло му ко ја но си од ре ђен број ECTS бо до ва (Euro pean Cre dit Tran sfer 
System – Европ ски си стем пре но са бо до ва) и има ме ђу на род ни зна чај и ва же ње“. Оп ти-
ми зам про ис те као из по зна ва ња од го ва ра ју ћих ино стра них ре ше ња се, ме ђу тим, по ка зао 
нео сно ва ним.

За кон о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти15 усво јен је 2011. го ди не, а сту пио је на 
сна гу 2012. Сво јим де фи ни са њем струч них по сло ва и струч не спре ме ко ја је за њих по треб на, 
он је отво рио по нор из ко га срп ско би бли о те кар ство ни до да нас ни је иза шло. За кон ска ре ше-
ња не са мо што ни су до при не ла про фе си о на ли за ци ји стру ке, не го су озбиљ но до ве ла у пи та ње 
и струч ност за по сле них у би бли о те ка ма.

Њи ме се про ши ру је ли ста струч них по сло ва, од но сно уво де но ва зва ња у би бли о теч ко-
ин фор ма ци о ној де лат но сти. Струч не по сло ве по ред књи жни ча ра (сред ња струч на спре ма) и 
ви ших књи жни ча ра (ви ша струч на спре ма) оба вља ју би бли о те ка ри и, као но ва ка те го ри ја, 
ди пло ми ра ни би бли о те ка ри. По ред њих, по сло ве у би бли о те ци мо гу да оба вља ју и струч ња ци 
дру гих стру ка и во лон те ри. За кон да ље на во ди:

„(3) По сло ве би бли о те ка ра мо же да оба вља ли це са сте че ним ви со ким обра зо ва њем на сту-
ди ја ма пр вог сте пе на у тро го ди шњем тра ја њу и по ло же ним струч ним ис пи том.

(4) По сло ве ди пло ми ра ног би бли о те ка ра мо гу да оба вља ју:
 а) ли ца са сте че ним ви со ким обра зо ва њем на сту ди ја ма пр вог и дру гог сте пе на у обла-

сти би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке, у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не и по ло же ним струч-
ним ис пи том;

 б) ли ца са сте че ним ви со ким обра зо ва њем на сту ди ја ма пр вог и дру гог сте пе на у дру-
гим обла сти ма, у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не и по ло же ним струч ним ис пи том“.16

14  Гор да на Сто кић, „Ка ко да по ста нем би бли о те кар?“, Пан че вач ко чи та ли ште Го ди на IX, број 16 (мај 2010): 1, пре у зе то 10. 2. 
2019, http://www.ci ta li ste.com/ca so pis/br16/Ci ta li ste_br16.pdf.

15  „За кон о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је бр. 52 (2011), пре у зе то 10. 2. 2019, 
http://www.kul tu ra.gov.rs/cyr/do ku men ti/pro pi si-iz-obla sti-kul tu re/-za kon-o-bi bli o tec ko-in for ma ci o noj-de lat no sti.

16  „За кон о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“. Ви де ти и: Дра ган Ба раћ, Пра во у обла сти књи ге (Бе о град: На род на би бли-
о те ка Ср би је, 2014). У овој пу бли ка ци ји да та је ве о ма де таљ на ана ли за За ко на.
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На осно ву овог за ко на до не та су под за кон ска ак та ко ја бли же де фи ни шу по ло жај, струч-
на зва ња и уса вр ша ва ње би бли о теч ких рад ни ка: Пра вил ник о Про гра му струч них ис пи та у 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, на чи ну њи хо вог по ла га ња и ви си ни на кна де за рад 
чла но ва Ко ми си је за по ла га ње струч ног ис пи та; Пра вил ник о бли жим усло ви ма за оба вља ње 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти јав них би бли о те ка; 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; Пра вил ник о на ци о нал ним стан дар-
ди ма за оба вља ње би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти и Пра вил ник о бли жим усло ви ма 
за сти ца ње ви ших струч них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти.17

Би бли о те кар ско дру штво Ср би је ор га ни зо ва ло је јав не рас пра ве по во дом пред ло га тек ста 
Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за сти ца ње ви ших струч них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ној де лат но сти. Одр жа не су ди ску си је са пред став ни ци ма Рад не гру пе ко ја се ба ви ла из ра-
дом тек ста Пра вил ни ка, а на чел но је уса гла шен текст до ку мен та ко ји је тре ба ло усво ји ти и са 
ко јим се са гла си ла струч на јав ност. Као и у прет ход ном слу ча ју, код при пре ме тек ста но вог За-
ко на, за пи сни ци са јав них рас пра ва, тек сто ви на цр та под за кон ских ака та ко ји су при пре ма ни, 
из ве шта ји о ра ду Рад не гру пе, не мо гу се про на ћи ни у ар хи ва ма Ми ни стар ства кул ту ре, БДС, 
а ни у веб-ар хи ви НБС, под чи јим окри љем је Рад на гру па де ло ва ла. Је ди ни по да так ко ји се 
мо же про на ћи је Из ве штај о ра ду Би бли о те кар ског дру штва Ср би је за 2012. го ди ну.18 У ње му 
се на во ди да су пред став ник БДС Ве сна Цр но го рац и Ја сми на Нин ков, као пред став ник За јед-
ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је (ЗМБС), уче ство ва ле у ра ду Рад не гру пе за из ра ду За ко на 
и под за кон ских ака та у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти (ме ђу ко ји ма се на ла зио и 
Пра вил ник о бли жим усло ви ма за сти ца ње ви ших струч них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ној де лат но сти) на са стан ци ма одр жа ва ним у На род ној би бли о те ци Ср би је и да су до не ти 
стан дар ди за све ти по ве би бли о те ка.

Пра вил ник о бли жим усло ви ма за сти ца ње ви ших струч них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ној де лат но сти усва ја но ва струч на зва ња, у скла ду са За ко ном о би бли о теч ко-ин фор ма ци-
о ној де лат но сти из 2011. го ди не. Де фи ни шу се усло ви за њи хо во сти ца ње, али овај до ку мент 
ни у јед ном свом де лу не са др жи оде љак ко ји се ба ви за кон ским про пи си ва њем ра да Ре пу-
блич ке ко ми си је за до де лу ви ших струч них зва ња, ко ја су пред ла га на још 2008, а за тим и 2012. 
го ди не у по ступ ку из ра де овог Пра вил ни ка. Рад на из ра ди и утвр ђи ва њу ко нач ног тек ста овог 
пра вил ни ка пра ти ле су број не ди ску си је, а ко на чан пред лог по слат је Ми ни стар ству кул ту ре 
на усва ја ње кра јем ав гу ста 2012. го ди не.

Но ва под за кон ска ак та из би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти усва ја ју се 2013. го ди не. 
Текст Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за сти ца ње ви ших струч них зва ња у би бли о теч ко-ин-
фор ма ци о ној де лат но сти био је из не на ђе ње за це ло куп ну струч ну за јед ни цу, по го то во за оне 
ко ји су уче ство ва ли у уса гла ша ва њу тек ста На цр та овог Пра вил ни ка. На во де ауто ра мо гу да 
по твр де и ко ле ге са ко ји ма је вр ше на раз ме на по да та ка. На кон имејл пре пи ске са та да шњим 
се кре та ром БДС Ве сном Цр но го рац, у ко јој аутор овог ра да на во ди да се ве ћи део тек ста На цр-
та Пра вил ни ка ко ји је био из ба чен при уса гла ша ва њу пред ло га на јав ној рас пра ви са да на ла зи 
у усво је ном Пра вил ни ку, до био је од го вор да су, упр кос про ти вље њи ма де ла чла но ва Рад не 
гру пе ко је су чи ни ли пред став ни ци НБС, БМС, БДС и ЗМБС, мно га ре ше ња оста ла иста. За пи-
сни ци са јав них рас пра ва, из ве шта ји и за пи сни ци Рад не гру пе опет оста ју не до ступ ни јав но сти.

17  „Пра вил ник о Про гра му струч них ис пи та у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, на чи ну њи хо вог по ла га ња и ви си ни на-
кна де за рад чла но ва Ко ми си је за по ла га ње струч ног ис пи та“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 123 (2012); „Пра вил ник о бли жим усло-
ви ма за оба вља ње би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти јав них би бли о те ка“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 13 (2013); „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 бр. 18 (2013); „Пра вил ник 
о на ци о нал ним стан дар ди ма за оба вља ње би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 39 (2013); „Пра-
вил ник о бли жим усло ви ма за сти ца ње ви ших струч них зва ња у би бли о теч ко ин фор ма ци о ној де лат но сти“, Слу жбе ни гла сник РС 
бр. 22 (2013).

18  Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, „Из ве штај о ра ду за 2012. го ди ну“, пре у зе то 12. 2. 2019, https://bds.rs/wp-con tent/uplo-
ads/2013/08/IZ VE STAJ-O-RA DU-BDS-ZA-2012.pdf.
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По сле бур них ре ак ци ја пу тем имејл пре пи ски, дру штве них мре жа и го то во отво ре них су ко-
ба ми шље ња у вези са донетим Пра вил ником, јав но сти се упу ћу је по зив да при су ству је пред-
ста вља њу но вог Пра вил ни ка ко је га је тре ба ло да упри ли чи Ре пу блич ка ко ми си ја за до де лу 
зва ња. Ве ћи на чла но ва Ре пу блич ке ко ми си је у По зи ву је пот пи са на сво јим име ном и но вим 
зва њи ма (ди пло ми ра ни би бли о те кар, ви ши ди пло ми ра ни би бли о те кар, ди пло ми ра ни би бли о-
те кар са вет ник). Ко им је у ме ђу вре ме ну до де лио ста тус ди пло ми ра них би бли о те ка ра, оста ло 
је не ја сно, па је мо гу ће за кљу чи ти да су га ре тро ак тив но до де ли ли са ми се би. На овом са стан-
ку су и са ми чла но ви Ко ми си је при зна ли да Пра вил ник ни је са вр шен, па је сто га дат пред лог 
да се у на ред ном пе ри о ду пред сед ни ку Ре пу блич ке ко ми си је до ста ве пред ло зи за из ме не, а да 
ће они у нај ско ри јем пе ри о ду би ти раз мо тре ни. По сле са стан ка са пред сед ни ци ма ма тич них 
ко ми си ја, Ре пу блич ка ко ми си ја за до де лу ви ших зва ња об ја вљу је за кључ ке19 ко ји су тре ба ли 
да олак ша ју рад ко ми си ја да тим об ја шње њи ма. О зах те ви ма за из ме ну Пра вил ни ка ни је би ло 
ни ре чи, иако су они при сти за ли прет ход них ме се ци.

Ми ни стар кул ту ре фе бру а ра 2014. го ди не до но си Ре ше ње20 о обра зо ва њу рад не гру пе за 
из ра ду тек ста На цр та за ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној 
де лат но сти, „ко јим би се из вр ши ло по бољ ша ње по сто је ћих ре ше ња са др жа них у За ко ну о би-
бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти (...) За да так Рад не гру пе је да из ра ди текст На цр та за-
ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти са обра зло же-
њем, ана ли зом ефе ка та за ко на и по треб ним ма те ри ја лом“.21 Тре ба ло би ис та ћи да је ко ми си ја 
би ла са ста вље на од струч них осо ба, са ду го го ди шњим ис ку ством у би бли о те кар ству, али оне 
очи глед но ни су же ле ле да се ба ве пи та њи ма про фе си о на ли за ци је би бли о теч ко-ин фор ма ци-
о не де лат но сти, па је та ко и ура ђен На црт За ко на. И ово га пу та, у ње му је из бег ну та про ме на 
тер ми на ди пло ми ра ни би бли о те кар, што је за чу ђу ју ће, с об зи ром на то да се овим тер ми ном 
кр ше за ко ни,22 а Рад на гру па, у ко јој је би ло и не ко ли ко прав ни ка, то ни је ви де ла као про блем.

По сле из ра де На цр та За ко на, спро ве де на је про це ду ра јав не рас пра ве, то ком ко је су из не-
ти пред ло зи за ње го ве из ме не. Не ки од њих од но си ли су се на пи та ња по ло жа ја струч них би-
бли о теч ких рад ни ка, као и на струч на зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти. Ком-
плет на до ку мен та ци ја о ра ду рад не гру пе, из ве шта ји са јав них рас пра ва, пред ло зи за из ме не, 
као и оба ве ште ње о при хва ће ним, од но сно од би је ним пред ло зи ма, на ла зе се на веб-стра ни ци 
Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња РС.23

У Из ве шта ју24 Са ве та ви ди се да су пред ло ге за из ме ну За ко на о би бли о теч ко-ин фор ма ци-
о ној де лат но сти под не ле, из ме ђу оста лих, др Не ве на То мић и проф. др Гор да на Сто кић Си-
мон чић, а при мед бе су се од но си ле на тер ми не за струч не по сло ве, од но сно струч на зва ња. 

19  „За кључ ци са за јед нич ког са стан ка Ре пу блич ке ко ми си је за до де лу ви ших струч них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де-
лат но сти са пред сед ни ци ма ма тич них ко ми си ја“, На род на би бли о те ка Ср би је, 13. сеп тем бар 2013. го ди не, пре у зе то 15. 2. 
2019, https://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi le_id=3939.

20  Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, „Ре ше ње о обра зо ва њу рад не гру пе за из ра ду На цр та за ко на о из-
ме на ма и до пу на ма за ко на о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“, пре у зе то 12. 2. 2019, http://www.kul tu ra.gov.rs/docs/
do ku men ti/jav na-ras pra va-o-na cr tu-za ko na-o-iz me na ma-i-do pu na ma-za ko na-o-bi bli o tec ko-in for ma ci o noj-de lat no sti/re se nje-
o-obra zo va nju-rad ne-gru pe-za-iz ra du-na cr ta-za ko na-o-iz me na ma-i-do pu na ma-za ko na-o-bi bli o tec ko-in for ma ci o noj-de lat no sti.
pdf.

21  Исто.

22  Ов де се ми сли на чи ње ни цу да је ди но на ди пло ми сте че ној на би ло ком уни вер зи те ту сме да пи ше од ред ни ца „ди пло ми ра ни“, 
ни ка ко не на по твр ди о по ло же ном струч ном ис пи ту На род не би бли о те ке Ср би је или Би бли о те ке Ма ти це срп ске, као ни на 
уве ре њу о сте че ном ви шем струч ном зва њу у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти.

23  Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, „Jавна рас пра ва о на цр ту За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко-
на о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“, пре у зе то 12. 2. 2019, http://www.kul tu ra.gov.rs/cyr/do ku men ti/jav ne-ras pra ve/
jav na-ras pra va-o-na cr tu-za ko na-o-iz me na ma-i-do pu na ma-za ko na-o-bi bli o tec ko-in for ma ci o noj-de lat no sti.

24  Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, „Из ве штај о спро ве де ној јав ној рас пра ви о На цр ту за ко на о из-
ме на ма и до пу на ма за ко на о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“, пре у зе то 13. 2. 2019, http://www.kul tu ra.gov.rs/cyr/
do ku men ti/jav ne-ras pra ve/jav na-ras pra va-o-na cr tu-za ko na-o-iz me na ma-i-do pu na ma-za ko na-o-bi bli o tec ko-in for ma ci o noj-de-
lat no sti/iz ve staj-o-spro ve de noj-jav noj-ras pra vi-o-na cr tu-za ko na-o-iz me na ma-i-do pu na ma-za ko na-o-bi bli o tec ko-in for ma ci o noj-
de lat no sti.
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На гла ша ва ју ћи да у Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји фор мал но про фе си о нал но обра зо ва ње у би-
бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, Не ве на То мић (Сек ци ја за про мо ци ју и раз вој фор-
мал ног би бли о те кар ског обра зо ва ња Би бли о те кар ског дру штва Ср би је) још на во ди и да се 
ова квим пред ло гом За ко на до но си јед но по ло вич но ре ше ње за за по сле не у би бли о те ка ма ко је 
омо гу ћа ва про из вољ не оце не струч но сти, ма ни пу ла ци је у си сте ма ти за ци ји рад них ме ста и у 
за по шља ва њу ка дро ва у би бли о те ка ма. Гор да на Сто кић Си мон чић (Фи ло ло шки фа кул тет Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, Ка те дра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку) го во ри о по тре би бо ље 
са рад ње Ми ни стар ства кул ту ре и Ми ни стар ства про све те и на у ке, ка ко би се ре шио по ло жај 
школ ских би бли о те ка ра, до но ше њем ре ше ња ко ја про мо ви шу про фе си о на ли за ци ју би бли о-
теч ко-ин фор ма ци о не стру ке. Обе тра же из ме ну по сто је ћег за кон ског ре ше ња и пред ла жу да 
се За кон из ме ни на тај на чин да члан 46. са да гла си:

„По сло ве ди пло ми ра ног би бли о те ка ра мо гу да оба вља ју:
а) ли ца са сте че ним ви со ким обра зо ва њем на сту ди ја ма пр вог и дру гог сте пе на у обла сти 

би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке, у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не и по ло же ним струч ним 
ис пи том;

б) ли ца са сте че ним ви со ким обра зо ва њем на сту ди ја ма пр вог и дру гог сте пе на у дру гим 
обла сти ма, у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не, уз оба ве зу да, три го ди не од за по шља ва ња у 
би бли о те ци, стек ну 60 ЕСПБ бо до ва на акре ди то ва ним спе ци ја ли стич ким или ма стер сту ди ја-
ма би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног про фи ла и да по ло же струч ни ис пит.

Од ред ба из ста ва б) тач ка 4 чла на 46 од но си се на ли ца ко ја се за по сле у би бли о те ци по сле 
1. ја ну а ра 2016. го ди не.“

Обра зла жу ћи свој пред лог, То мић и Сто кић на во де да је са да шње за кон ско ре ше ње у ди рект-
ној су прот но сти са од ред ба ма За ко на о ви со ком обра зо ва њу.25 На осно ву до са да шњег ре ше ња, 
Пра вил ник о бли жим усло ви ма за сти ца ње ви ших струч них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци-
о ној де лат но сти по гре шно ко ри сти тер мин ди пло ми ра ни би бли о те кар, бу ду ћи да од ред ни цу 
„ди пло ми ра ни“ мо же да до би је са мо ли це „ко је за вр ши основ не ака дем ске сту ди је у оби му од 
нај ма ње 240 ЕСПБ бо до ва, од но сно у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не и ли це ко је оства ри нај-
ма ње 240 ЕСПБ бо до ва на ака дем ским сту ди ја ма пр вог и дру гог сте пе на... из од го ва ра ју ће обла-
сти“, ка ко се то на во ди у на ве де ном За ко ну. Ис ти чу да је ди пло ма јав на ис пра ва ко ју пот пи су је 
де кан од го ва ра ју ћег фа кул те та ви со ко школ ске уста но ве ко ју она из да је, а да Ре пу блич ка ко-
ми си ја ни је ин сти ту ци ја фор мал ног обра зо ва ња ко ја има акре ди то ва не про гра ме обу ке чи ја се 
зва ња мо гу из ра зи ти екви ва лен том у Европ ском си сте му пре но са бо до ва. Пре дло же но ре ше ње 
је слич но ре ше њу ко је је ура ди ла Ре пу бли ка Хр ват ска и у скла ду је са ци ље ви ма и прак сом ко ја 
се про мо ви ше у зе мља ма Европ ске уни је. Ов де је мо жда по треб но и на ве сти да се, из ме на ма 
за ко на о школ ству у Ре пу бли ци Ср би ји, део ка дра са ви шим обра зо ва њем мо рао до шко ло ва ти, 
од но сно за вр ши ти ди плом ске сту ди је ка ко би на ста вио рад у си сте му обра зо ва ња.

Рад на гру па се ни је сло жи ла са овим пред ло гом из ме не, на во де ћи да не по сто је до вољ ни 
ка дров ски пред у сло ви за шко ло ва ње од ре ђе ног бро ја би бли о те ка ра на основ ним ака дем ским 
сту ди ја ма ко ји би за до во љили по тре бе си сте ма јав них би бли о те ка у Ср би ји. Ме ђу тим, прак-
са по ка зу је да се, упр кос по сто ја њу два ју ка те да ра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку у Ре-
пу бли ци Ср би ји, у би бли о те ка ма нај ма ње за по шља ва ју ди пло ми ра ни би бли о те ка ри. Та ко ђе, 
рад на гру па је пре ви де ла да у пред ло гу из ме не и да ље сто је ли ца са сте че ним ви со ким обра-
зо ва њем у дру гим стру ка ма (уз услов на кнад ног обра зо ва ња на акре ди то ва ним сту ди ја ма по 
за по шља ва њу), али ипак на во ди да су би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти за оба вља ње 
струч них по сло ва ве о ма по треб ни и дру ги струч ни про фи ли. Не би тре ба ло ула зи ти у де таљ ни-
ју ана ли зу да би се про це ни ла струч ност обра зло же ња на ве де не Рад не гру пе.

25  „Za kon o vi so kom obra zo va nju“, Slu žbe ni gla snik Re pu bli ke Sr bi je br. 76 (2005); br. 100 (2007) – auten tič no tu ma če nje; br. 44 (2010) 
i 93 (2012), pre u ze to 14. 3. 2019, http://www.ff.uns.ac.rs/Fi les/za ko nO Vi so ko mO bra zo va nju05.pdf.
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До про ме не и из ме не За ко на о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти ни ка да ни је ни 
до шло, иако је Ми ни стар ство кул ту ре у свом Из ве шта ју26 на ве ло да је пре ко по треб на из ме на 
про пи са из ове обла сти.

На Фо ру му Би бли о те кар ског дру штва Ср би је, одр жа ном 28. септембра 2016, струч на јав-
ност је рас пра вља ла и да ва ла пред ло ге из ме не Пра вил ни ка о до де ли ви ших струч них зва ња, 
ко ји су упу ћи ва ни и Ре пу блич кој ко ми си ји. Из ме ђу оста лог, при мед бе су се од но си ле на Бо-
дов ну ли сту и не ја сно ће ко је она са др жи, као и у ве зи са усло ви ма за сти ца ње зва ња,27 а по но-
во је по кре ну та рас пра ва ве за на за но во у ве де но зва ње ди пло ми ра ни би бли о те кар.

Прет ход но ура ђе не ана ли зе, по пут из ве шта ја о ра ду јав них би бли о те ка Ср би је у пе ри о ду 
од 2000. до 2015. го ди не,28 не из но се кон крет не по дат ке о струч ним би бли о теч ким рад ни ци ма 
по зва њи ма, иако се тај по да так на ла зи у МБС29 ба зи Ма тич ног оде ље ња На род не би бли о те-
ке Ср би је. Ни ка кав по да так се не на во ди ни о бро ју за по сле них ко ји су сте кли ви ша струч на 
зва ња по ста ром Пра вил ни ку из 1994, а ни по но вом, из 2013. го ди не. С об зи ром да је ово 
оде ље ње На род не би бли о те ке Ср би је та да но си ло на зив Оде ље ње за ис тра жи ва ње би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о ног си сте ма, ова ква ана ли за је очи глед но ура ђе на са на мер ним из бе га ва њем 
из но ше ња ова кве вр сте по да та ка ко ји су би ли до ступ ни. Раз лог то ме ве ро ват но мо же мо тра-
жи ти, али и на ћи, у број ним при мед ба ма ко је је у том пе ри о ду упу ћи ва ла струч на и на уч на 
би бли о теч ка јав ност, пу тем јав них рас пра ва, али и фо ру ма,30 пре ко сек ци ја БДС и до пи са по-
дру жни ца овог удру же ња струч них рад ни ка на те му Пра вил ни ка и За ко на о би бли о теч ко-ин-
фор ма ци о ној де лат но сти. При мед бе су би ле број не и на рад Рад не гру пе ко ја је при пре ма ла 
текст На цр та но вог За ко на, ко ји је имао за циљ да на го ми ла не не ја сно ће, не ло гич но сти, али 
и ве ли ке про бле ме, ре ши пу тем но вог и ква ли тет ног за кон ског ре ше ња. С об зи ром да је аутор 
овог из ве шта ја био Вла ди мир Ше ку ла рац, на чел ник на ве де ног Оде ље ња, али и члан Рад не 
гру пе за из ра ду тек ста На цр та, ја сно је за што су за о би ђе ни по да ци о бро ју за по сле них са но-
вим ви шим струч ним зва њи ма.31

Са ци љем да се овај про блем ко нач но ре ши, под кро вом на ци о нал не би бли о те ке, то ком 
2017. го ди не, но ва Рад на гру па ра ди на из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма 
за сти ца ње ви ших струч них зва ња. Ка ко те че њен рад, ко су чла но ви, ка кав је крај њи ре зул тат, 
оста је тај на, јер се још је дан пут јав ни по да ци о то ме не мо гу про на ћи, ни ти су јав но об ја вље ни.

Из ра да Ка та ло га рад них ме ста у кул ту ри и но ва си сте ма ти за ци ја по но во су до ве ли у цен-
тар ин те ре со ва ња пи та ње струч них зва ња, али и струч ног уса вр ша ва ња за по сле них. Као по-
се бан про блем из не то је пи та ње ста ту са би бли о те ка ра у дру гим обла сти ма кул ту ре, као и у 
спе ци јал ним би бли о те ка ма. При ли ком из ра де плат них раз ре да, пи та ње ста ту са би бли о те ка ра 
и њи хо вог по ло жа ја у дру штву још јед ном је до ве де но у пи та ње по ста вља њем школ ских би бли-
о те ка ра у ни же плат не гру пе у од но су на сво је ко ле ге, струч не са рад ни ке из про све те. Та ко ђе, 
сма њен је уку пан број рад них са ти ан га жо ва ња би бли о те ка ра као струч ног са рад ни ка у на ста-
ви у основ ним и сред њим шко ла ма.

26  Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, „Из ве штај о спро ве де ној јав ној рас пра ви...“.

27  Де таљ ни је у „Струч на зва ња – пред ло зи за уна пре ђе ње и из ме не Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за сти ца ње ви ших струч них 
зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“, Чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства број 29 
(но вем бар 2016): 43–51.

28  Вла ди мир Ше ку ла рац, „Мре жа јав них би бли о те ка Ср би је у пе ри о ду од 2000. до 2015. го ди не“, пре у зе то 12. 2. 2019, https://
www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi le_id=4853.

29  Мре жа би бли о те ка Ср би је.

30  Де таљ ни је у „Струч на зва ња – пред ло зи за уна пре ђе ње и из ме не Пра вил ни ка...“

31  Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, „На црт за ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о би бли о теч ко-ин-
фор ма ци о ној де лат но сти“, пре у зе то 13. 2. 2019, http://www.kul tu ra.gov.rs/cyr/do ku men ti/jav ne-ras pra ve/jav na-ras pra va-
o-na cr tu-za ko na-o-iz me na ma-i-do pu na ma-za ko na-o-bi bli o tec ko-in for ma ci o noj-de lat no sti/na crt-za ko na-o-iz me na ma-i-
do pu na ma-za ko na-o-bi bli o tec ko-in for ma ci o noj-de lat no sti.
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За кљу чак

За ко ном о На род ној би бли о те ци Ср би је из 1901. го ди не ја сно се де фи ни шу усло ви за оба-
вља ње по сло ва би бли о те ка ра, али и дру гих струч них рад ни ка, као и њи хо ва зва ња и пла те. 
За што у свим ка сни јим за кон ским ре ше њи ма ни је би ло исто та ко? Шта је то што про фе си о на-
ли за ци ју срп ског би бли о те кар ства ко чи већ ви ше од се дам де сет го ди на? Сва ка сни ја за кон ска 
ре ше ња са др же број не не ја сно ће и не до ре че но сти по пи та њу усло ва за сти ца ње ви ших струч-
них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, ко је ни нај но ви ји прав ни ак ти ни су уре-
ди ли. Је ди но што мо же мо по ми сли ти је да је то за пра во не ком, ба рем у по след њих три де сет 
го ди на, „ишло на ру ку“.

По тре ба за до но ше њем но вог за кон ског ре ше ња на по љу би бли о те кар ства уоча ва се још 
по чет ком но вог ми ле ни ју ма. Ипак, срп ско би бли о те кар ство је на то че ка ло ви ше од де сет го-
ди на. Ме ђу на род не смер ни це, по пут IFLA/UNE SCO Смер ни ца за јав не би бли о те ке,32 очи глед но 
ни су до ве ле до фор ми ра ња све сти о зна ча ју про фе си о нал но еду ко ва них ка дро ва и њи хо вом 
мо гу ћем до при но су раз во ју би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти.

И по ред две ка те дре за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку ко је да нас по сто је (на Фи ло ло-
шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду и на Пе да го шком фа кул те ту у Сом бо ру, Уни вер-
зи те та у Но вом Са ду), као и оне осно ва не по чет ком осам де се тих го ди на, ни смо схва ти ли 
ва жност фор мал ног обра зо ва ња ка дро ва у би бли о теч кој про фе си ји. Ни нај но ви ји За кон о би-
бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти из 2011. го ди не не ви ди ака дем ски обра зо ва не би бли-
о те ка ре-ин фор ма ти ча ре као струч ња ке ко ји би пре вен стве но тре ба ло да ра де у би бли о те ка-
ма. Њи хо во фор мал но обра зо ва ње се по пр ви пут ува жа ва, али се но вим струч ним зва њем 
ди пло ми ра ни би бли о те кар исто вре ме но и бри ше, с об зи ром на то да то зва ње, ипак, до би ја ју 
сви за по сле ни у би бли о те ка ма са сте че ним ви со ким обра зо ва њем на сту ди ја ма пр вог и дру-
гог сте пе на и по ло же ним струч ним ис пи том. Усло ви ма за сти ца ње ви ших струч них зва ња у 
обла сти би бли о те кар ства, та ко ђе се пот це њу је фор мал но обра зо ва ње, јер се из јед на ча ва ју 
ака дем ска зва ња, а кри те ри јум за сти ца ње ви шег струч ног зва ња су го ди не рад ног ис ку ства 
у про фе си ји.

Ду го го ди шњи раз дор ко ји по сто ји из ме ђу на ци о нал не би бли о те ке и Ка те дре за би бли-
о те кар ство и ин фор ма ти ку Уни вер зи те та у Бе о гра ду за пра во се мо жда и огле да у За ко ну 
усво је ном 2011 го ди не. То ком го то во три де сет го ди на, ко ли ко по сто ји Ка те дра за би бли о те-
кар ство и ин фор ма ти ку, на ци о нал на би бли о те ка, ко ја би тре ба ло да се бри не и о про фе си-
о на ли за ци ји стру ке, ни ка да ни је озбиљ но ува жи ла зна чај фор мал ног обра зо ва ња у би бли-
о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти. Јав не рас пра ве, то ком ко јих су из но ше ни пред ло зи за 
из ме ну За ко на о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, ни су до при не ле ква ли тет ни јем 
за кон ском ре ше њу у де лу ко ји се од но си на струч ност за по сле них, ста вља ју ћи струч ни ис пит 
ис пред фор мал ног обра зо ва ња и из јед на ча ва ју ћи ака дем ски обра зо ва не би бли о те ка ре са 
ака дем ски обра зо ва ним струч ња ци ма из дру гих на уч них ди сци пли на. Зва ње ди пло ми ра ни 
би бли о те кар до би ја ју и они ко ји то за пра во ни су, а пр во пот пи са ни но вим зва њи ма би ли су 
чла но ви Ре пу блич ке ко ми си је за до де лу ви ших струч них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци-
о ној де лат но сти.

Је дан део струч них би бли о теч ких рад ни ка за у зи ма ома ло ва жа ва ју ћи став пре ма фор мал но 
обра зо ва ним би бли о те ка ри ма на ви со ко школ ском ни воу, чи ме још ви ше до при но си ло ши јем 
оп штем по гле ду дру штва на би бли о теч ко-ин фор ма ци о ну про фе си ју, не схва та ју ћи ва жност 
за сту па ња сво је про фе си је у це ли ни. Ка та лог рад них ме ста у кул ту ри, али и свр ста ва ње би-
бли о те ка ра у ни же плат не раз ре де у од но су на исту ка те го ри ју за по сле них у дру гим де лат но-
сти ма, ја сно је ис ка зао став др жа ве пре ма би бли о текарству. Про блем са не у ва жа ва њем ви ших 

32  IFLA/UNE SCO Смер ни це за раз вој јав них би бли о те ка (Бе о град: На род на би бли о те ка Ср би је; Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 2005).
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струч них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти ко је по ка зу ју осни ва чи ко ји фи на-
нси ра ју де лат ност би бли о те ка и не ис пла ћу ју за ра ду у скла ду са про пи си ма, до дат ни је при-
мер ло шег од но са дру штва пре ма би бли о теч кој про фе си ји.

Нај но ви ји по ку ша ји из ме не про пи са у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти не ули ва-
ју пове ре ње у све тли ју бу дућ ност струке. На црт пред ло га за из ме ну За ко на ура ђен је пре пет 
го ди на, а из ме не Пра вил ни ка о до де ли ви ших струч них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној 
де лат но сти од ви ја ле су се скри ве но од очи ју струч не јав но сти. Пра ве ра зо ге за то мо же мо са-
мо на слу ти ти.

Про фе си о на ли за ци ја би бли о теч ко-ин фор ма ци о не стру ке, струч но уса вр ша ва ње ка дро-
ва и си стем ски раз вој де лат но сти, уз фор мал но обра зо ва ње, је су је ди ни пут ко јим срп ско 
би бли о те кар ство мо же се бе до ве сти и одр жа ти на ни воу оста лих стру ка, али и на уч них ди-
сци пли на. Пре ва зи ла же ње лич них и про фе си о нал них су је та и је дин ство це ло куп не струч не 
јав но сти у ци љу за шти те и про мо ци је би бли о теч ке про фе си је мо же по бољ ша ти тре нут ни 
по ло жај стру ке у дру штву, ко је ве ро ват но ни у бу дућ но сти не ће бла го на кло но гле да ти на ову 
де лат ност.
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Professional Titles in Library and Information Activity 
in the Republic of Serbia

Summary
The Law on Library Activity of 1994 was being applied in Serbia for more than two decades, in complex socio-political 
conditions that were burdened by a deep economic crisis and war. At the same time, there were major changes 
in library and information activity, caused primarily by the rapid development of information and communication 
technologies. The new law was therefore necessary, but it was passed only in 2011. Together with the new defi nition 
of library and information activity, the types of material and resources it deals with, the role of librarians has 
changed, too. Thus professional titles became the subject of interest of the library public again. The paper presents 
an overview of the regulations that apply to them, as well as a series of problems and issues arising from the change 
of legal acts. Special attention has been paid to the valid Law on Library and Information Activity and the Rule Book 
on Detailed Requirements for Obtaining Higher Professional Titles in Library and Information Activity. 

Based on the presented analysis, the importance of formal education, continuous professional development and 
systematic development for the professionalization of the library and information profession is emphasized once 
again, as the only way for Serbian librarianship to reach the level of other professions and scientifi c disciplines. 
Overcoming personal and professional vanity and the unity of the entire professional community in order to protect 
and promote the library profession can improve the current position of the profession in a society that probably will 
not look on this activity favorably in the future either.   

Keywords: professional titles, library and information activity, Serbia, laws, bylaws
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