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„Во дич кроз до ма ћу струч ну пе ри о ди ку“ у овом бро ју Чи та ли шта об у хва та сле де ће на сло ве се риј-
ских пу бли ка ци ја: Ар хе о граф ски при ло зи, збор ник ра до ва Oдељења за ар хе о гра фи ју На род не би бли о те ке 
Ср би је, глав ни и од го вор ни уред ник Ла сло Бла шко вић (40/2018); Бе ле жни ца, ча со пис за би бли о те кар-
ство, књи жев ност и кул ту ру На род не би бли о те ке Бор, глав ни и од го вор ни уред ник Ви о ле та Стој ме но вић 
(36/2018); Би бли о те кар, ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Би бли о те кар ског дру штва Ср би је, 
глав ни и од го вор ни уред ник Дра га на Гру јић (2/2018); Би бли о теч ки пу то каз Град ске би бли о те ке у Но вом 
Са ду, глав ни и од го вор ни уред ник Дра ган Ко јић, уред ник ча со пи са Ми ли ца Кир ћан ски (39 и 40/2018); 
Ве сти, гла си ло Би бли о те ке Ма ти це срп ске, глав ни уред ник Се ли мир Ра ду ло вић (108/2018 и 109/2019); 
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 (2/2018); 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“ у Чач ку, глав ни и од го вор ни уред ник Бог дан Три фу но вић (24/2018); 
Гла сник На род не би бли о те ке Ср би је, глав ни и од го вор ни уред ник Ла сло Бла шко вић (20/2018); Го ди шњак 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске, глав ни уред ник Се ли мир Ра ду ло вић (2017); Ин фо те ка, ча со пис за ди ги тал ну 
ху ма ни сти ку, глав ни и од го вор ни уред ник Цве та на Кр стев (1/2018); Ко рак би бли о те ке, ча со пис за кул-
ту ру и би бли о теч ко-ин фор ма ци о ну де лат ност На род не би бли о те ке Ужи це, глав ни и од го вор ни уред ник 
Дра го сла ва Ро да ље вић (3/2018); Кра гу је вач ко чи та ли ште, лист На род не би бли о те ке „Вук Ка ра џић” у 
Кра гу јев цу, уред ник Ма ри ја Ра кић Ша ра нац (46/2018), Мо за ик Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду, глав-
ни и од го вор ни уред ник Дра ган Ко јић, уред ник из да ња Алек сан дар Јо ка но вић (126/2018), Сло во Ћи ри-
ло во, го ди шњак Би бли о те ке „Бра ћа На ста си је вић“ Гор њи Ми ла но вац, глав ни и од го вор ни уред ник На да 
Ве љић (15/2018) и Чи та ли ште, на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Град ске би бли о-
те ке Пан че во и Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, глав ни уред ник Гор да на Сто кић 
Си мон чић, од го вор ни уред ник Го ран Тра и ло вић (32/2018).

На ве де ним на сло ви ма при кљу чи ли смо Mons Aure us, ча со пис за књи жев ност, умет ност и дру штве на 
пи та ња у из да њу На род не би бли о те ке Сме де ре во, глав ни уред ник Ма ри на Ла зо вић (60/2018) и пред ста-
ви ли при ло ге об ја вље не у окви ру Екс ли бри са, стал не ру бри ке по све ће не би бли о те кар ству.

На са мом по чет ку, из дво ји ли смо пре во де струч них ра до ва из ино стра не из да вач ке про дук ци је, об-
ја вље них у до ма ћој пе ри о ди ци у об у хва ће ном пе ри о ду. 

У Гла сни ку НБС об ја вљен је пре вод до ку мен та „Из ја ва о ме ђу на род ним ка та ло шким на че ли ма: де-
ли мич но ре ви ди ра но из да ње из 2016, 2017“ IFLA-ине сек ци је за ка та ло ги за ци ју и IFLA-иног са стан ка 
струч ња ка за из ра ду Ме ђу на род ног ка та ло шког пра вил ни ка (пре вод Ана Са вић).

У 108. бро ју Ве сти БМС аутор Па вла Кoварова (Pa vla Kovářová) бли же упо зна је јав ност са Оп штом 
уред бом Европ ске уни је о за шти ти по да та ка, ко јом се ре гу ли ше за шти та по да та ка и при ват ност осо ба 
уну тар Европ ске уни је, од но сно ње ним ефек ти ма на рад би бли о те ка (пре ве ла Да ни је ла Ло ме но ва), док 
је Пој тин ге ро ва та бла, нео бич на кар та све та ко ја се чу ва у Аустриј ској на ци о нал ној би бли о те ци, те ма 
ра да Ју дит Инер хо фер (Ju dith E. In ner ho fer) об ја вље ног у пре во ду Ма ри је Ваш (Ве сти БМС, бр. 109).

Текст Ри ди ја на Гри фит са (Rhi dian Grif fiths) о про јек ту На ци о нал не би бли о те ке Вел са „Ис ку ство по-
се ти о ца“ да је лич ни по глед на ак тив но сти по ме ну те на ци о нал не би бли о те ке пред у зе те у ци љу по сти за ња 
бо ље ви дљи во сти и про мо ви са ња кул тур ног бо гат ства ко је по се ду је (пре вод Та тја на Бо го је вић, Ко рак 
би бли о те ке). У овом ча со пи су об ја вљен је и пре вод тек ста „Сли ка би бли о те ка и би бли о те ка ра на фил му 
и те ле ви зи ји“ (Ута Ен гел кен ма јер – Ute En gel ken me i er, пре вод Је ле на По по вић).

Рад Хе дер Бут (He at her Bo oth) оби лу је прак тич ним са ве ти ма о по кре та њу и во ђе њу чи та лач ког клу-
ба за де цу те би бли о те ка ри ма ко ји ра де са де цом мо же по слу жи ти као во дич кроз уна пре ђе ње овог ти па 
би бли о теч ких услу га (пре вод Сла ви ца Сте ва но вић, Кра гу је вач ко чи та ли ште). 

Ис ку ства На ци о нал не би бли о те ке Сло вач ке, по себ но у де лу об ра де би бли о граф ских ме та по да та-
ка при ре а ли за ци ји про јек та „Ди ги тал на би бли о те ка и ди ги тал ни ар хив“, пре но се Људ ми ла Ро хо њо ва 
и Љу бош Глон чак (Ľud mi la Rohoňová, Ľuboš Glončák), опи су ју ћи про бле ме и бу ду ће иза зо ве у овом 
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сег мен ту радa (пре вод Да ни е ла Ло ме но ва, Го ди шњак БМС). По бољ ша ва ње оп тич ког пре по зна ва ња ка-
рак те ра у те о ри ји и прак си би бли о те ка те ма је при ло га ауто ра Кон стан ти на Ба је ре ра и Фи ли па Цум штај-
на (Kon stan tin Ba i e rer и Phil lip Zum stein, пре вод Ма ри ја Ваш; Го ди шњак БМС). 

Два пре во да об ја вље на у Гла сни ку НБС ба ве се отво реним по да цима. У пи та њу су тек сто ви „Основ не 
од ли ке отво ре них по ве за них по да та ка у би бли о те ка ма“ Ери ка Ми че ла (Erik Mitchell, пре вод Та тја на 
До ма зет) и „Отво ре ни по да ци: ка ко укљу чи ти би бли о те ке и дру га ака дем ска те ла?“, ко ји пот пи су ју Пи-
тер Лин де, Ме рел Нор ман, Бри џет Ве селс и Тор дис Свејн сдо тир (Pe ter Lin de, Me rel No or man, Brid get te 
Wes sels, Thor disc Sve in sdot tir; пре вод Би ља на Ка ле зић). 

Пре глед пре ве де них тек сто ва за тва ра мо при ло гом на те му Агед на Ује ди ње них на ци ја 2030. ауто ра 
Кор ду це Ди а не Си ми о не ску (Kor du ta-Di a na Si mi no e scu, пре вод Оли ве ра Кри во шић) об ја вље ном је у 
Го ди шња ку БМС. 

Увод у те му бро ја Чи та ли шта, „Аген да 2030 и би бли о те ке“ да је аутор Кар ла Ро бин Хер ши. Хри сти на 
Ми кић об ја шња ва ши ру уло гу кул ту ре у оства ри ва њу ци ље ва одр жи вог раз во ја до 2030, за о кру жу ју ћи рад 
на во ди ма о кон крет ној уло зи би бли о те ка у оства ри ва њу по ме ну тих ци ље ва. Рад Ве сне Вук сан до при но си 
бо љем раз у ме ва њу улу ге би бли о те ка у оства ри ва њу ци ље ва одр жи вог раз во ја, ин фор ми са но сти јав но сти о 
до са да шњим ре зул та ти ма у овој обла сти у на ци о нал ним окви ри ма, као и мо гућ но сти ма би бли о те ка за укљу-
чи ва ње у на ци о нал ну аген ду раз во ја. Текст Сти ве на Ви бе ра (Step hen Wyber) ба ви се зна ча јем би бли о те ка 
у Про гра му УН до 2030. го ди не, ак тив но сти ма Ме ђу на род не фе де ра ци је би бли о те кар ских удру же ња и ин-
сти ту ци ја (IFLA) на овом пла ну и мо гућ но сти ма по ди за ња све сти о би бли о те ка ма као парт не ри ма у раз во ју. 

При лог Дра го сла ве Ро да ље вић при ка зу је пред ста вља ње са др жа ја IFLA ра ди о ни це „Уло га би бли о те-
ка у оства ри ва њу УН Аген ди 2030“ у На род ној би бли о те ци Ужи це (Ко рак би бли о те ке).

У но вом бро ју Гла сни ка НБС аутор Дра га на Ми лу но вић уво ди чи та о це у те му отво ре них по да та ка у би-
бли о те ка ма и пред ста вља про је кат Отво ре ни по да ци – отво ре не мо гућ но сти ко ји од 2015. го ди не ре а ли зу-
је Вла да Ре пу бли ке Ср би је у са рад њи са Про гра мом Ује ди ње них на ци ја за раз вој, а ко ји је део Стра те ги је 
ре фор ме јав не упра ве. Аутор пред ста вља до са да шње ак тив но сти Рад не гру пе за отво ре не по дат ке ко ју је 
2016. го ди не фор ми ра ло Ми ни стар ство за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву. У ње ном са ста ву на ла-
зе се и пред став ни ци На род не би бли о те ке Ср би је. Та ма ра Бу ти ган Ву чај го во ри о се лек ци ји по да та ка ко је 
су на ци о нал не би бли о те ке у зе мља ма Европ ске уни је већ отво ри ле у ци љу при ме не до бре прак се у Ср би-
ји. Не из о став ни део ове те ме су прав ни окви ри у ве зи са отво ре ним по да та ци ма – њи хов пре глед у зе мља-
ма Европ ске уни је, др жа ва у ре ги о ну и у до ма ћем окру же њу да ју Ђор ђе Кри во ка пић и Је ле на Ада мо вић. 

При ме на са вре ме них тех но ло ги ја у обла сти об ра де, за шти те, ко ри ће ња и про мо ви са ња услу га би-
бли о те ка об у хва та низ уже де фи ни са них те ма ко је су у ве ли кој ме ри за сту пље не у ак ту ел ној пе ри о ди ци. 
У Гла сни ку НБС пу бли ко ван је рад ко ји упо зна је до ма ћу јав ност са ре де фи ни са њем об ра де фон да ру-
ко пи са и ар хи ва ли ја у На род ној би бли о те ци Ср би је и зна чај но мо ди фи ко ва ном апли ка ци јом за из ра ду 
ар хив ских опи са AtoM – Acess to Me mory (Иван Об ра до вић) и при лог о софт ве ру за ди ги та ли за ци ју и 
кон вер то ва ње гра ђе doc Works (На та ша Пе тро вић). Ди ги тал ни ре по зи то ри јум Уни вер зи те та у Кра гу јев цу 
и рад у си сте му Е-те зе пред ста ви ле су Је ле на Вла де тић и Алек сан дар Ду чић (Глас би бли о те ке).

Ин фо те ка ре дов но об ја вљу је тек сто ве у ко ји ма се пред ста вља про цес на стан ка мул ти ме ди јал ног 
до ку мен та, про јек та у окви ру пред ме та Мул ти ме ди јал ни до ку мен ти на Ка те дри за би бли о те кар ство и 
ин фор ма ти ку Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. У по след њем бро ју опи сан је про је кат Про ла зим ули-
цом тво јом о ули ца ма Бе о гра да, у окви ру ко га су да ти по да ци о лич но сти ма – же на ма по ко ји ма су 
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бе о град ске ули це до би ле на зи ве (ауто ри Сла ђа на Су бо тић, Фи лип Стан ко вић, Са ња Слан ка ме нац, Рас-
ти слав Мар ко вић, Ана ста си ја Ман дић, Ма ри ја Да ко вић). Зна чај ну па жњу за слу жу је ре зул тат про јек та – 
веб-пре зен та ци ја. До бро осми шље на те ма, на чин пре зен то ва ња и по ве зи ва ња по да та ка мо гу по слу жи ти 
као при мер би бли о те ка ри ма при пред ста вља њу за ви чај них те ма, а исто вре ме но, ова пре зен та ци ја мо же 
при ву ћи па жњу ши ре пу бли ке, за ин те ре со ва не за те ма ти ку Бе о гра да.

Два тек ста раз ма тра ју мо гућ ност по бољ ша ња пре зен та ци је би бли о теч ких услу га и бо ље ко му ни ка-
ци је са ко ри сни ци ма пу тем веб-сај та (Гор да на Ми ле тић, Сло во Ћи ри ло во) и феј сбук стра ни це (Јо ван ка 
Ко зло вач ки Да мја нов, Го ди шњак БМС). Они мо гу по слу жи ти као прак тич но упут ство би бли о те ка ма ко је 
још увек ни су при сут не у он лајн окру же њу, или пак же ле да сво ју ви дљи вост учи не ква ли тет ни јом и об у-
хват ни јом. Те мат ски бли зак је рад ауто ра Уро ша Ти ми ћа (Mons Aure us), у ко ме су да ти ре зул та ти ан ке те 
о ко ри шће њу дру штве них мре жа спро ве де не ме ђу уче ни ци ма сед мог и осмог раз ре да основ них и уче-
ни ци ма сред њих шко ла на те ри то ри ји Бе о гра да и Сме де ре ва.

Ко рак би бли о те ке пу бли ку је ра до ве о ди ги тал ној би бли о те ци При је по ља (Ха ди ја Џи гал Кри је што рац) 
и текст ко ји раз ма тра но ве фор ма те књи ге на ста ле као по сле ди це при ме не са вр еме них тех но ло ги ја у 
из да ва шту (Бран ка Ар со вић).

По след њи број Ин фо те ке об ја вљу је ра до ве Ду шка Ви та са о раз во ју ин фор ма ти ке ме ђу ма те ма ти ча-
ри ма, при лог о ди зај ни ра њу ефи ка сних пи та ња ви ше стру ког из бо ра за оце њи ва ње ис хо да уче ња (Ја сми-
на Јо ва нов ска) и текст о си вој ли те ра ту ри, ње ној де фи ни ци ји и ме сту у са вре ме ном ди ги тал ном дру штву 
и на уч ној ко му ни ка ци ји (Сње жа на Ћир ко вић).

Исто ри јом књи ге и би бли о те ка ба ви се ви ше ра до ва. Жар ко Вој но вић опи су је пре пи си вач ку де лат-
ност ма на сти ра Кар ло вач ке ми тро по ли је у 18. сто ле ћу (Чи та ли ште), Вла ди мир Ја гли чић до но си исто ри-
ју Алек сан дриј ске би бли о те ке (Гла сник НБС), а Тил ман Те ге лер (Til lmann Te ge ler) пред ста вља исто риј ски 
раз вој Ин сти ту та Лајб ниц за ис точ не и ју го и сточ не европ ске сту ди је у Ре ген сбур гу и ње го ве би бли о те ке 
(Глас би бли о те ке).

При ло зи о са вре ме ној де лат но сти ино стра них и до ма ћих би бли о те ка раз ли чи тих ти по ва опи су ју њи-
хо ву ор га ни за ци ју и на чин ра да.

Рад ми ла Ца ре вић да је пре глед про це са пре се ље ња На ци о нал не би бли о те ке Грч ке у но ву згра ду, од 
фа зе из ра де про јек та до ње ног фи зич ког пре се ље ња. Узи ма ју ћи у об зир да је реч о зна чај ној про ме ни 
јед не на ци о нал не би бли о те ке, за ни мљи во је са гле да ти на чин ре а ли за ци је чи та вог про це са и опи се по-
је ди них фа за (Кра гу је вач ко чи та ли ште). Исти аутор пи ше о На ци о нал ној би бли о те ци Мал те и ње ним 
про гра ми ма ор га ни зо ва ним по во дом про гла ше ња глав ног гра да Мал те за Европ ску пре сто ни цу кул ту ре 
у 2018. го ди ни (Ви со ко школ ске би бли о те ке). Алек сан дра Гру јин да је са жет опис но во о тво ре не згра де 
Град ске би бли о те ке у Хел син ки ју (Би бли о теч ки пу то каз).

Го ран Тра и ло вић упо зна је про фе си о нал ну јав ност са ор га ни за ци јом, ра дом и фон дом Сло бод но зи-
дар ске би бли о те ке Са ве за Ује ди ње них Ве ли ких ло жа Ср би је, осно ва не 2017. го ди не у Бе о гра ду (Чи та-
ли ште). Пре глед основ не де лат но сти, ор га ни за ци је и из да вач ке де лат но сти би бли о те ке ко ја се на ла зи 
у са ста ву Са ве за сле пих Вој во ди не пот пи су ју ауто ри Та ма ра Ми ле шев, Дра га на Об ра до вић и Оли ве ра 
То па лов (Глас би бли о те ке).

Ја на Алек сић пре но си сво је ути ске са сту диј ског пу то ва ња у Ве не ци ји о ви ше би бли о те ка ко је при па-
да ју Уни вер зи те ту Ca’ Fo sca ri, ну де ћи чи та о ци ма, из угла ко ри сни ка, ин фор ма ци је о на чи ну ра да по ме-
ну тих ака дем ских би бли о те ка (Кра гу је вач ко чи та ли ште).



98 Читалиште 34 (мај 2019) ИЗЛОГ

У окви ру те ма та по све ће ног са вре ме ном ра ду би бли о те ка на во ди мо и при лог – ин фор ма ци ју Ви о-
ле те Јо ви чи нац Пе тро вић о ста ту су Би бли о те ке у Кни ћу, ко ја спа да у под руч је ма тич но сти Би бли о те ке у 
Кра гу јев цу. Пи та ње са мо стал но сти јав них би бли о те ка од су штин ског је зна ча ја за ре а ли зо ва ње ма тич-
них функ ци ја у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти као и за ус по ста вља ње и раз вој је дин стве ног 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма у Ср би ји (Кра гу је вач ко чи та ли ште).

Об ра да гра ђе те ма је ви ше при ло га. Бо ја на Ве се ли но вић и Ива на Ја шо вић ба ве се нор ма тив ном кон-
тро лом, јед ном од кључ них те ма у обла сти кла си фи ка ци је и ка та ло ги за ци је би бли о теч ке гра ђе, да ју ћи 
ин фор ма ци је о ак ту ел ном ста њу у овој обла сти у Ср би ји (Ко рак би бли о те ке). 

О Би бли о те ци ма на сти ра Сту де ни це, са по себ ним освр том на са др жај про јек та Ре ви зи ја и струч на 
об ра да фон да Би бли о те ке ма на сти ра Сту де ни це пи ше Ма ри ја Гор дић (Ко рак би бли о те ке). Об ра дом гра-
ђе ба ви се и рад Гор да не Ми ле тић по све ћен им пле мен та ци ји про гра ма CO BISS3 у Би бли о те ци Гор њи 
Ми ла но вац (Сло во Ћи ри ло во). Об ра да пла ка та и по зив ни ца штам па них за ци клус три би на Са вре ме ни чо-
век и са вре ме ни свет у Би бли о те ци Ма ти це срп ске предствље на је у тек сту Ире не Зе че вић и Алек сан дра 
Ра до ви ћа (Го ди шњак БМС).

Струч ни ча со пи си об ја ви ли су низ ре зул та та би бли о граф ских ис тра жи ва ња. Об ја вље на је тре ћа по 
ре ду би бли о гра фи ја ча со пи са Би бли о те кар ко ја об у хва та пе ри од од 2013. до 2018. го ди не. Бо љој ин-
фор ма тив но сти и лак шем про на ла же њу је ди ни ца до при но се имен ски, пред мет ни и ре ги стар на сло ва 
(Јо ван ка По љак, Оли ве ра Ива но ва, Би бли о те кар).

Оста ле би бли о гра фи је об ја вље не у ак ту ел ним гла си ли ма бли ско су по ве за не са те мом за ви чај но-
сти, би ло да се ра ди о лич но сти ма, гра ђи по је ди них би бли о те ка, или пак од ре ђе ном ге о граф ском под-
руч ју. Пу бли ко ва не су: би бли о гра фи ја Ива на Ра ден ко ви ћа (Ви о ле та Стој ме но вић, Бе ле жни ца), Не дељ ка 
Тр нав ца (Ма ри ја Пет ко вић, Сло во Ћи ри ло во), пе ри о ди ке из по клон збир ки за ви чај них ауто ра ужич ке 
Би бли о те ке (Гор да на Ба цо тић и Би ља на Ри сто вић, Ко рак би бли о те ке), За ви чај ног оде ље ња Би бли о те ке 
Гор њи Ми ла но вац (Ма ри ја Пет ко вић, Сло во Ћи ри ло во) и при ло зи за ча чан ску би бли о гра фи ју 2017. го ди-
не (Та ма ра Јан ко вић, Глас би бли о те ке).

У до ма ћој пе ри о ди ци у по след њих шест ме се ци об ја вље ни су број ни при ло зи ко ји опи су ју је ди ни це ста-
ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе, би бли о те ке це ли не, ле га те и за ви чај ну гра ђу. Тек сто ви ко ји сле де до при но се 
про у ча ва њу и пре зен то ва њу ре зул та та ис тра жи ва ња и обез бе ђи ва њу бо ље ви дљи во сти ове зна чај не гра ђе.

Рад Мир ја не Сте фа но вић пред ста вља ре кон струк ци ју не са чу ва не би бли о те ке До си те ја Об ра до ви ћа 
(Го ди шњак БМС). Те мат ски не до вољ но об ра ђен, за струч ну јав ност зна ча јан је при лог о ру ко пи сној и ста-
рој штам па ној књи зи у фон до ви ма би бли о те ка Вој ног му зе ја, Пе да го шког му зе ја и Му зе ја по зо ри шне 
умет но сти Ср би је у Бе о гра ду (Ми лан ка Ба бић Ву ка ди нов и Ма ри на Не ђић, Ко рак би бли о те ке). У ак ту-
ел ном бро ју Ко ра ка би бли о те ке об ја вље ни су ра до ви о два ле га та и три би бли о те ке це ли не у Би бли о те ци 
По же га (Ја смин ка Ђу рић) и о не књи жној гра ђи Ужи ца ко ја се чу ва у по себ ним збир ка ма Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске (Ире на Зе че вић и Алек сан дар Ра до вић). Ми лу тин Ша хо вић го во ри о фор ми ра њу по себ-
не би бли о те ке про фе со ра Бра ни сла ва Кр сти ћа (Ви со ко школ ске би бли о те ке).

Сли ку Ђу ре Јак ши ћа Же на у срп ском из Збир ке умет нич ких де ла На род не би бли о те ке Ср би је пред-
ста ви ле су Љи ља на Ба шић и Дра га на Пан те лић (Гла сник НБС). Дра га на Ра кић го во ри о три на ест књи га 
из лич не би бли о те ке Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, ко је се чу ва ју у Град ској би бли о те ци и Град ском му зе ју у 
Вр шцу (Чи та ли ште). Гор да на Ђи лас на сто ји да ре кон стру и ше след до га ђа ја при по кла ња њу књи га Ђор-
ђа Ра да ка Би бли о те ци Ма ти це срп ске (Го ди шњак БМС). Ми ли ца Пје вач опи су је књи гу Ча со слов, штам па-
ну цр кве ном ћи ри ли цом, на ру ско сло вен ском је зи ку из 185–? ко ја се чу ва у Би бли о те ци Ма ти це срп ске 
(Го ди шњак БМС). Мир ја на Сте фа но вић го во ри о де ли ма ко ја су, по ред Ње го ше вог Гор ског Ви јен ца, Пе-
са ма Бран ка Ра ди че ви ћа, Ву ко вог пре во да Но вог за вје та и Да ни чи ће вог Ра та за срп ски је зик и пра во пис, 
пре 1847. го ди не пи са на на род ним је зи ком и Ву ко вом ре фор ми са ном ћи ри ли цом (Го ди шњак БМС). 

При лог Ве сне Укро пи не по ку ша ва да ра све тли би бли о граф ску исто ри ју тек ста Иве Ан дри ћа Јул ски 
да ни и ус по ста ви асо ци ја тив не ве зе пре ма епо хи, Ан дри ће вим са вре ме ни ци ма и ту ма чи ма и це ли ни 
Ан дри ће вог опу са (Го ди шњак БМС).

Ча со пис Ар хе о граф ски при ло зи по све ћен је раз ли чи тим аспек ти ма из у ча ва ња нај ста ри јих срп ских ру-
ко пи сних и штам па них књи га. У ак ту ел ном бро ју Jасмина Не дељ ко вић пот пи су је текст „О по ве љи кра ља 
Ми лу ти на Опа ти ји Св. Ма ри је Ра тач ке“. Ђерђ Мор пи ше о па пи ру и во де ним зна ци ма у Ок то и ху пе то-
гла сни ку Ђур ђа Цр но је ви ћа, Ми ле на Мар ти но вић о ру ко пи сним књи га ма Ма на сти ра Ус пе ња Пре све те 
Бо го ро ди це у Пи ви, Сер геј Јур је вич Тем чин (Сер гей Ю. Тем чин) пот пи су је рад “Bor ro wings from the 
Ki e van Rus hymno grap hic of fi ce for the Tran sla tion of St. Nic ho las’ re lics (9 May) in the hymno grap hic 
of fi ce for St Ba sil of Ostrog (29 April)“, док се текст Јо ва на Ла за ре ви ћа ба ви но во за вет ним апо криф ним 
тек сто ви ма у ру ко пи су бр. 18 Му зе ја срп ске епар хи је бу дим ске у Сен тан дре ји.
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За ви чај ном гра ђом и лич но сти ма ба ве се тек сто ви Дра га на Стој ме но ви ћа „Од рав њи ва ње фо то-до ку-
мен та ци је Фран цу ског дру штва Бор ских руд ни ка“ (Бе ле жни ца) и Ха ди је Џи гал Кри је што рац „При је пољ-
ка Му не ве ра Ха џи ше хо вић (1933–), док тор фи зич ке хе ми је“ (Ко рак би бли о те ке). 

Дра га на Не шко вић аутор је тек ста „За шти та и кон зер ва ци ја би бли о теч ке гра ђе“ об ја вље ног у ак ту-
ел ном бро ју ча со пи са Бе ле жни ца. 

Глас би бли о те ке об ја вљу је раз го вор Је ле не Гли шо вић са Кар мен Гар си јом Ка ла та јуд (Car men Gar cia 
Ca la tayud), ше фом Кар то граф ске слу жбе у На ци о нал ној би бли о те ци Шпа ни је. У ра ду се струч на јав ност 
упо зна је са са ста вом и оби мом фон да, вр стом по сло ва, обра зов ним про фи лом за по сле них те са рад њом 
Кар то граф ске слу жбе са дру гим би бли о теч ким слу жба ма у На ци о нал ној би бли о те ци Шпа ни је и ва жним 
пи та њи ма ко ја се ти чу ути ца ја са вре ме них тех но ло ги ја на ње но функ ци о ни са ње и на чин ра да. 

Те ма ак ту ел ног бро ја Кра гу је вач ког чи та ли шта по све ће на је сли ков ни ца ма. За ни мљив је из бор ауто-
ра пре те жног бро ја при ло га. О сли ков ни ца ма го во ре пре во ди лац и пи сац кри ти ка и ре цен зи ја сли ков ни-
ца (Ан да Бу квић Па жин), пи сац књи га за де цу (Је ли ца Гре га но вић), аутор бло га ко ји са др жи пре по ру ке 
за сли ков ни це – Ло нац сли ков ни ца (Ана Тор ма) и илу стра тор сли ков ни ца Дра жен Је ра бек. Је ле на Ан дрић 
и Ма ри ја Си мо вић опи су ју прин ци пе на бав ке сли ков ни ца и са др жај ра ди о ни ца кра ље вач ке би бли о те ке 
на ме ње них де ци пред школ ског уз ра ста. Ауто ри ис ти чу зна чај из бо ра ква ли тет не гра ђе са јед не и не по-
сред ног ра да са ко ри сни ци ма са дру ге стра не, у ци љу по пу ла ри са ња чи та ња и услу га би бли о те ке код 
ове ко ри снич ке по пу ла ци је. Те мат за о кру жу је рад Ви о ле те Јо ви чи нац Пе тро вић, у ко ме су си сте ма тич-
но пред ста вље ни по да ци о илу стро ва њу деч је књи ге и из да ва штву за де цу у ру ској је зич кој кул ту ри. У 
це ли ни гле да но, по ме ну ти ра до ви од го во ри ли су на низ пи та ња ко ја се ти чу вред но ва ња сли ков ни ца и 
кон крет них из во ра при се лек ци ји ове гра ђе. Исто вре ме но, сам из бор те ме ис та као је зна чај ли те ра ту ре 
на ме ње не нај мла ђим ко ри сни ци ма, чи је се чи та лач ке на ви ке и по зи ти ван од нос пре ма би бли о те ци гра-
де од нај ра ни јег де тињ ства.

Пе ри о дич ним гла си ли ма по све ћен је ве ли ки број тек сто ва. По себ но су број ни при ло зи ко ји се ба ве 
би бли о те кар ским ча со пи си ма.

Пе ри о ди ка из обла сти би бли о те кар ства, из у зет но ва жан вид на уч не и струч не ко му ни ка ци је, за у-
зи ма цен трал но ме сто у по след њем бро ју Би бли о те ка ра. Пред ста вље на су сле де ћа гла си ла: За јед ни ца 
би бли о те ка (Мир ко Др ма нац), Би бли о те кар ство – ча со пис Дру штва би бли о те ка ра Бо сне и Хер це го ви не 
(Ми ле на Мак си мо вић), Књи жни чар ство – гла сник Дру штва књи жни ча ра Сла во ни је и Ба ра ње (Свје тла на 
Мо криш и Сан да Ха се нај), Би бли о те ка – ча со пис Бу гар ске би бли о теч ке за јед ни це (Кра си ми ра Алек сан-
дро ва и Мар че ла Бо ри со ва) и се дам ре пре зен та тив них ру мун ских струч них ча со пи са (Еле на Тир зи ман и 
Ма ри ја Ми кле – Ele na Tir zi man и Ma ria Mic le). Ак ту ел ни број Чи та ли шта упо зна је чи та о це са бил те ном 
Књи жни чар, ко ји је у пе ри о ду од 1952. до 1958. го ди не из ла зио као гла си ло Би бли о теч ког цен тра Ауто-
ном не по кра ји не Вој во ди не (Бран ка Дра го са вац, Ана Па вло вић, Ка та ри на Сте фа но вић).

Књи жев но-кул тур ни ча со пис Раз ви так те ма је ра да Сла ви це Го сти ми ро вић, док пе ри о ди ку на бу ње-
вач ком је зи ку у Сом бо ру (1882–1944) опи су је Вла ди мир Јер ко вић (Би бли о те кар).

Ива на Ћи рић пи ше о исеч ци ма из штам пе о Ни ко ли Те сли ко ји се чу ва ју као по себ на би бли о теч ка 
це ли на у Му зе ју Ни ко ле Те сле и пред ста вља ју ва жне из во ре за про у ча ва ње жи во та и ра да овог на уч ни ка 
(Би бли о те кар).

Тек сто ви о спе ци фич ним услу га ма на ме ње ним ко ри сни ци ма да ју пре сек ста ња у овој обла сти у до ма-
ћим би бли о те ка ма. Ре зул та ти ана ли зе о уло зи јав не би бли о те ке у ди се ми на ци ји на уч них ин фор ма ци ја 
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ло кал ној за јед ни ци об ја вљу је ча со пис Ко рак би бли о те ке (Дра го сла ва Ро да ље вић, Дра га на Ри ста но вић и 
Бо ја на Ма рин чић). Сла ви ца Ди ми тров ска го во ри о ра ди о ни ца ма ен гле ског је зи ка, а Не бој ша Ве со вић о 
Ме ђу на род ном фе сти ва лу стри па у кра гу је вач кој Би бли о те ци (Кра гу је вач ко чи та ли ште). Услу ге Де чи јег 
оде ље ња Би бли о те ке Гор њи Ми ла но вац пред ста вље не су у тек сту Гор да не Си мић (Сло во Ћи ри ло во).

Мо за ик ре дов но из ве шта ва о де ша ва њи ма у огран ци ма но во сад ске Би бли о те ке, кул тур ним про гра-
ми ма и про гра ми ма за де цу (Ве сна Жив ко вић, Бо ја на Гру јић, Ка та ри на Но ва ко вић и Алек сан дар Јо ка-
но вић). Дра ган Ко јић опи су је про грам обе ле жа ва ња Да на Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду, а Ми ли ца 
Кир ћан ски го во ри о све ча ном отва ра њу Би бли о те ке на Штран ду. Љи ља на Ко си јер пред ста вља про је кат 
Ин тер кул ту рал но уче ње у Град ској би бли о те ци Но вог Са да (Би бли о теч ки пу то каз).

Из ло жбе на де лат ност Би бли о те ке Ма ти це срп ске пред ста вље на је у оба бро ја Ве сти БМС. У Ко ра ку 
би бли о те ке при ка за на је из ло жба пу бли ка ци ја у ужич кој Би бли о те ци ко ја је при ре ђе на по во дом Да на 
фран ко фо ни је у Ужи цу (Ја сми на Лу ко вић, Мир ја на Ра до ва но вић Пе јо вић и Ана Ду ко вић).

Кра гу је вач ко чи та ли ште об ја вљу је при ка зе три из ло жбе кра гу је вач ке Би бли о те ке ре а ли зо ва не по во-
дом ју би ле ја два ве ка од про гла ше ња Кра гу је ва ца за пр ву пре сто ни цу осло бо ђе не др жа ве (Го ран Ми ло-
са вље вић, Је ле на Јо ва но вић Си мић и Гор да на Вуч ко вић).

Но ва из да ња но во сад ске Би бли о те ке при ка за на су у Мо за и ку, док Кра гу је вач ко чи та ли ште ре дов но 
да је спи сак из да ва ча у Кра гу јев цу.

Људ ски ре сур си у би бли о те ка ма раз ма тра ни су кроз при зму уну тра шње мо ти ва ци је за рад би бли о те-
ка ра (Је ле на Јо вин, Чи та ли ште) и уло ге школ ског би бли о те ка ра у обра зов но-вас пит ном си сте му (Мир-
ја на Ра до ва но вић Пе јо вић, Ана Ду ко вић и Ма ри на Јев тић, Ко рак би бли о те ке).

У обла сти фор мал ног обра зо ва ња би бли о те ка ра, Бра ни сла ва Шан дрих ана ли зи ра ак ту е лан са др жај 
и про грам на ста ве ин фор ма ти ке на Ка те дри за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду, са по себ ним освр том на про грам ски је зик Пај тон (Ин фо те ка).

Сле ди не ко ли ко при ло га по све ће них струч ном уса вр ша ва њу би бли о те ка ра. По след њи број Гла сни ка 
НБС до но си ана ли зу стал ног струч ног уса вр ша ва ња би бли о те ка ра у Ср би ји ауто ра До бри ле Бе ге ни шић. 
Ана ли зом је об у хва ћен пе ри од од 2014. до 2017. го ди не и дат је пре глед акре ди то ва них се ми на ра са 
ну ме рич ким по да ци ма о бро ју одр жа них кур се ва и њи хо вих по ла зни ка. До дат но, ана ли за ну ди и ре-
зул та те ан ке те спро ве де не ме ђу 1098 би бли о теч ко-ин фор ма ци о них струч ња ка. По себ но су за ни мљи ви 
од го во ри на пи та ња мо ти ви са но сти би бли о те ка ра за по ха ђа ње кур се ва, да ли има сте че на зна ња по-
ма жу да уна пре де до са да шњи рад, као су ми ран кор пус те ма за ко је су ан ке ти ра ни из ра зи ли по себ но 
ин те ре со ва ње.

Би ља на Ал ба ха ри пи ше о Се ми на ру за ар хи ви сте и би бли о те ка ре у Свет ском цен тру за успо ме не 
на Хо ло ка уст „Јад Ва шем” у Је ру са ли му (Гла сник НБС), док је у ак ту ел ном бро ју Мо за и ка пред ста вље на 
ра ди о ни ца Ге те ин сти ту та у Са ра је ву на те му Ме диј ска пе да го ги ја у би бли о те ка ма (Ка та ри на Но ва ко вић).

Иван Сто ја но вић и Вла ди мир Ар се нић опи су ју сту диј ску по се ту 12 би бли о те ка ра из Ср би је ин сти-
ту ци ја ма ЕУ и зе мља ма чла ни ца ма оства ре не у окви ру про јек та Би бли о те ке као цен три ин фор ма ци ја о 
Европ ској уни ји – Еуте ка (Чи та ли ште). 

Не ко ли ко чла на ка је по све ће но ли ку и де лу би бли о теч ких струч ња ка. Два при ло га по све ће на су ра-
ду, на уч ном и струч ном до при но су срп ском би бли о те кар ству проф. др Де сан ке Ста ма то вић: текст Гор-
да не Сто кић Си мон чић и Бран ке Дра го са вац у Гла су би бли о те ке и раз го вор ко ји је са про фе сор ком 
Де сан ком Ста ма то вић во дио Де јан Ву ки ће вић (Гла сник НБС).

У Гла сни ку НБС је пу бли ко ван при лог „In Me mo ri am Бо ри слав Ра до вић (1935–2018)“ ауто ра Де ја-
на Ву ки ће ви ћа а у Ко ра ку би бли о те ке „In Me mo ri am Рат ка Вуч ко вић ви ши ди пло ми ра ни би бли о те кар 
(1964–2018)“.

Пред ста вља ње струч них и на уч них ску по ва у зе мљи и у ино стран ству ре дов на је те ма у струч ним ча-
со пи си ма. Го ди шњу IFLA кон фе рен ци ју одр жа ну 2017. го ди не у Пољ ској пред ста ви ла је Оли ве ра Кри-
во шић (Го ди шњак БМС), док је Кон фе рен ци ју одр жа ну 2018. у Ма ле зи ји пред ста вио Бо јан Кун да чи на 
(Чи та ли ште). По ред по ме ну тих, об ја вље ни су при ка зи сле де ћих ску по ва: ме ђу на род не кон фе рен ци је 
Ка ква нам би бли о те ка тре ба? одр жа не 2018. у Бе о гра ду (Ве сна Те шо вић, Бе ле жни ца), ма ни фе ста ци је 
Ка зан Култ одр жа не 2018. у Кла до ву (Жа кли на Ни ко лић, Бе ле жни ца), Ме ђу на род ног кон гре са сла ви ста 
одр жа ног 2018. у Бе о гра ду (Ана Го лу бо вић, Ви со ко школ ске би бли о те ке), Ме ђу на род не кон фе рен ци је би-
бли о те ка ра, ар хи ви ста и му зе о ло га одр жа не 2018. у Цр ној Го ри (Дра га на Мар ко вић, Чи та ли ште), кон-
фе рен ци је Да ни ICA RUS-a & EUR BI CA Кон фе рен ци ја са те мом Еуроп ски ар хив ски кра јо лик: у по тра зи за 
но вим об зо ри ма одр жа не 2018. у Хр ват ској (Иван Об ра до вић и Ана Сте ва но вић, Чи та ли ште), 43. Скуп-
шти не Хр ват ског књи жни чар ског дру штва на те му Уло га и мо гућ но сти књи жни ца у оства ри ва њу гло бал них 
ци ље ва одр жи вог раз во ја УН Аген де 2030 одр жа не 2018. у Хр ват ској (Бер на ди ца Иван ко вић, Чи та ли ште), 
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ме ђу на род не кон фе рен ци је Дру ги су срет би бли о бу са и ме ђу на род на кон фе рен ци ја би бли о бу са одр жа не 
2018. у Ма ђар ској (Жа кли на Ни ко лић, Чи та ли ште), ма ни фе ста ци је 17. Да ни хр ват ске књи ге и ри је чи, 
да ни Ба лин та Вуј ко ва са са ве то ва њем на те му При ме на но вих тех но ло ги ја и ме то да ра да у ра ду с де цом 
и мла ди ма у би бли о те ка ма одр жа не 2018. у Су бо ти ци (Бер на ди ца Иван ко вић, Чи та ли ште), го ди шњег 
ску па Би бли о нет на те му Ру ко пи сна и ста ра штам па на књи га одр жа ног 2018. у Но вом Са ду (Не бој ша 
Цве јић, Чи та ли ште) и струч ног ску па Би бли о те ке у кул тур ном жи во ту Ср би је одр жа ног 2018. у Кра ље ву 
(Ка та ри на Ја бла но вић, Чи та ли ште). 

Из ве шта је о ра ду и су ми ра не при ка зе ре зул та та ра да по је ди них би бли о те ка ре дов но пу бли ку ју Бе-
ле жни ца, Ве сти БМС, Го ди шњак БМС и Сло во Ћи ри ло во. Ве сти БМС и Го ди шњак БМС ре дов но об ја вљу ју 
спи сак име на сво јих да ро да ва ца.

При ка зи и ре цен зи је књи га из обла сти би бли о те кар ства ре дов не су ру бри ке ве ћи не ча со пи са. Они 
омо гу ћа ва ју ин фор ми са ње про фе си о нал не јав но сти о са др жа ју и зна ча ју ак ту ел не струч не ли те ра ту ре. 
Бу ду ћи да при ка за ни на сло ви об у хва та ју из да ња об ја вље на у по след њих не ко ли ко го ди на и да су че сто 
пред мет ин те ре со ва ња ви ше ауто ра, свр ха овог те ма та Во ди ча је олак ша ва ње при сту па по да ци ма о при-
ка за ној струч ној из да вач кој про дук ци ји. У на став ку сле ди спи сак при ка за них на сло ва и име на ауто ра 
при ка за. 
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