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Ако су струч на зва ња не што као ме да ља ко јом се од ли ку је мо, он да ова би бли о теч ка 
има бар три стра не. На јед ној је за кон ска ре гу ла ти ва, на дру гој вред но ва ње струч ног 
ра да, а на тре ћој са да већ не ма ли број де лат ни ка на по љу обра зо ва ња и струч ног уса вр-
ша ва ња би бли о те ка ра. Би ло би за оче ки ва ње да све три стра не, у са деј ству, да ју злат ни 
сјај ме да љи зва ној би бли о те кар ска про фе си ја, али – ни је та ко.

Ка ко смо до шли до то га да, по сле не ко ли ко де це ни ја упор не бор бе за ста тус и углед 
у дру штву, срп ски би бли о те ка ри поч ну да ра де на уки да њу би бли о те кар ства као про фе-
си је, у овом бро ју Чи та ли шта по ку ша ва ју да об ја сне Иван Сто ја но вић и Жар ко Вој но-
вић у аутор ским тек сто ви ма. „Спољ ни чи ни о ци“ оста вље ни су овом при ли ком по стра ни, 
јер уз све ре стрик тив не ме ре у кул ту ри по след њих го ди на, они ни су на не ли про фе си ји 
оно ли ко ште те ко ли ко су то ус пе ли они уну тар ње. Оза ко ње ни об ра чун са стру ком те-
ко ви на је ви ше го ди шње ак тив но сти јед ног бро ја бес при зор них ка ри је ри ста и да ле ко 
ве ћег бро ја оних ко ји ма по сто је ћа си ту а ци ја у ве зи са струч ним зва њи ма на про сто иде 
на ру ку.

Као про тив те жа ре че ном, а у не по сред ној ве зи са струч ним зва њи ма, на ла зе се по-
тре ба за ко му ни ка ци јом, са рад њом и за уса вр ша ва њем у стру ци. Те ма ти у ра ни јим бро-
је ви ма Чи та ли шта већ су би ли по све ће ни шко ло ва њу би бли о те ка ра, па је овом при-
ли ком па жња по све ће на про гра ми ма кон ти ну и ра ног обра зо ва ња. Од лич не при ме ре 
еду ка ци је за по сле них у би бли о те ка ма пред ста вља ју ауто ри и ре а ли за то ри про гра ма Је-
ле на Јо вин, Алек сан дра По по вић, Дра га на Сто лић и Де ја на Ка ва ја Ста ни шић.
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