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Сажетак
Рад се бави анализом неколико начелних питања у вези са стицањем стручних звања у библиотечко-информационој 
делатности, кључних за схватање смисла стручног напредовања. Правилник о ближим условима за стицање виших 
стручних звања у библиотечко-информационој делатности и бодовна листа који регулишу стицање стручних звања 
извор су многих неспоразума и отворених злоупотреба. Њихова примена у пракси показала је да се углавном настоји на 
испуњавању формалних услова код кандидата. Принципијелна питања, попут тачнијег одређивања опсега библиотечко-
информационе делатности, процене квалитета, (не)оправданости начина вредновања редовних послова, као и 
праведности валоризације, доследно се избегавају. Све је то довело до хиперпродукције кандидатура, снижавања нивоа 
струке, због чега је замагљен и сам смисао стручног напредовања.

Кључне речи: стручна звања, библиотечко-информациона делатност, Правилник о ближим условима за стицање виших 
стручних звања у библиотечко-информационој делатности, бодовна листа, комисије, квалитет, вредновање

Чему све то уопште служи?

Ка ко год да сам за по чи њао пи са ти за овај те мат о струч ним зва њи ма, већ на пр вој ре че ни ци 
сам упа дао у са ти ру. Ето, украт ко, ка кав је мој до жи вљај си сте ма ко ји при ме њу је мо по след њих 
го ди на – о ње му ми је те шко го во ри ти озбиљ но, јер кад је озбиљ но, мо же би ти бол но, а бол них 
ства ри је то ли ко да су нам сви ма већ до са ди ле, на ро чи то за то што по ста је све ја сни је да ле ка 
мо жда и не ма. Или га има, али га не ма у апо те ка ма; или га та мо и има, али се да је са мо на 
ре цепт, а ле кар оти шао у Не мач ку, па не ма ко да га пре пи ше... Гле, са ти ра се опет са ма гу ра у 
при чу, хтео-не хтео... Не го, да не бих уза луд раз ве се ља вао чи та о це на по гре шном ме сту, мо рам 
од ње на си лу од у ста ти, а дру го – то ми ов де иона ко не би об ја ви ли. Ми би бли о те ка ри смо би-
ли смрт но озбиљ ни, па смо из гле да ли и мр тви... То нам бе ше до са ди ло, па се са да тру ди мо да 
бу де мо за ни мљи ви, да би не ка ко би ли при хва ће ни, це ње ни и по што ва ни у вре ме кад тре ба пре 
све га да се до пад неш. Ка ко год би ло, ено мо је са ти ре, ко ја се зо ве „Ка ко упро па сти смо стру ку 
или жа ло сна ис по вест јед ног чла на РКДВСЗБИД“,1 са крио сам је сам од се бе у не ку за ба че ну 
фи о ку нек че ка сво ју суд би ну, мо жда се и на ђе не ко ко би то смео об ја ви ти. Јер се не мо же 
на бо љи на чин опи са ти гро теск на си ту а ци ја у ко ју смо са ми се бе до ве ли, то бо же чу ва ју ћи и 
уна пре ђу ју ћи стру ку, ко ја се зо ве би бли о теч ко-ин фор ма ци о на де лат ност (б&д). Ово што сле ди 
би ће сто га про сти и ме сти мич но жа ло сни опис тог лу та ња, без пре тен зи ја на на уч ну ана ли зу.

Се ти мо се нај пре ка ко је све то би ло ле по за ми шље но... Ра ни ји пра вил ник2 о зва њи ма ни-
је имао ско ро ни ка кве кри те ри ју ме, па су се и зва ња до де љи ва ла по за слу га ма ко је се ни су 

1  Ре пу блич ка ко ми си ја 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

2  „Пра вил ник о бли жим усло ви ма за сти ца ње зва ња ли ца ко ја оба вља ју струч не по сло ве у би бли о те ци“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 
63 (1994) и 18 (1997).
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пре ци зно ме ри ле; не ки су чак и ус пе ли да пре ско че ни же, па до хва ти ли од мах ви ше зва ње. 
По што ипак ни је та ко ва ља ло, раз ми сли ло се, па се про ме нио пра вил ник, а епо хал на но вост 
би ла је бо дов на ли ста, у ко јој су по ме ну те за слу ге раз вр ста не по и ме нич но, по ка те го ри ја ма и 
вр ста ма, и сва кој је до де ље на од ре ђе на број ча на вред ност.3 Ре кло би се: то је пра ви пут да се 
оси гу ра ју јед на ка пра ва и пра ви ла за све и да се на тај на чин од ме ра ва ни по ба бу ни по стри-
че ви ма. На жа лост, ис прав на ло ги ка и до бре на ме ре до ве ле су до пра ве збр ке. Јед на ствар је 
од мах у по чет ку по ста ла сум њи ва. На и ме, док је за до де лу зва ња ва жио ста ри, не ек спли цит ни 
си стем, при ја ва за сти ца ње зва ња би ло је мно го ма ње; са при ме ном но вог си сте ма, чи ја је ка-
рак те ри сти ка бо до ва ње, па је са мим тим и стро жи ји, до ла зи до пра ве по пла ве кан ди да ци ја. 
От куд то?

У си ро ма шном дру штву као што је на ше, но вац је пи та ње свих пи та ња. По пра ви лу, ко је не 
ва жи сву да, па за то и ни је пра ви ло, ви ше зва ње под ра зу ме ва ви шу пла ту, а још ви ше зва ње још 
ви шу пла ту. Не ко ли ко хи ља да ди на ра не ће у су шти ни чо ве ку из ме ни ти жи вот, али их је див но 
има ти сва ког ме се ца на ра чу ну, јер је то де сет ки ло гра ма ме са ви ше, што је вр ло опи пљи ва 
ег зи стен ци јал на ка те го ри ја. Раз у ме се да ће ма ло ко при зна ти да је ово глав ни мо тив, али тре-
бало би отво ре но ре ћи да се он у раз го во ри ма вр ло че сто чу је. Што би ре кла јед на искре на 
ко ле ги ни ца: „Тре ба и мо је де те ‘ле ба да је де“. Све ми се чи ни, кад би ово еко ном ско на че ло 
по ста ло не ва же ће, ба рем као на да, да би се број кан ди да ту ра при лич но сма њио. Осим то га, 
да се не љу те они ко ји ма па ре мо жда и не тре ба ју, а тре ба ју им по ча сти и ки ће ња, да по ме не-
мо и њих: зва ња су на чин на ко ји се ми, ко ји за се бе сма тра мо да смо врх и ни во, раз ли ку је мо 
од оних ко ји су дно и ни су ни ка кав ни во. Са ста но ви шта про сеч ног би бли о те ка ра ко ји би хтео 
да за жи во та ужи ва у соп стве ној сла ви, ма кар и нај ни жег ин тен зи те та, на том дну, без ика квог 
ни воа, жи ви огром на ве ћи на би бли о те кар ских са труд ни ка, тач ни је – ско ро сви. Па ако већ 
за слу жу је мо све по ча сти и пра ва ко ја из њих мо гу про ис те ћи, он да се мо же де си ти и да не ко, 
кад се зва ња до че па, ко нач но за поч не свој ме те ор ски успон до ме ста не ка квог ше фа. Уз то, ми 
би бли о те ка ри ја ко бо лу је мо због чи ње ни це да нас ни ко не це ни ни ти при ме ћу је. Ствар ипак 
из гле да ма ло бо ље кад се до ђе до ма кар ка кве по ча сти, па и у ви ду струч ног зва ња.

На гра ђи ва ње и на гр ђи ва ње

А сад на ствар ко ја се ти че са ме стру ке, ми мо пси хо ло ги је лич но сти. Нај пре, у но вом Пра-
вил ни ку је про ме ње на од ред ба о го ди на ма ста жа по треб ним за под но ше ње кан ди да ту ре.4 Не-
кад је би бли о те кар на то мо рао че ка ти де сет го ди на, што је би ла не прав да за оне ко ји су за и ста 
рас по ла га ли ка па ци те том и спо соб но сти ма и ко ји су за не ко ли ко го ди на ра да пре те кли и оне 
што цео жи вот се де у би бли о те ци. Ме ђу тим, с дру ге стра не, омо гу ће но је, спу шта њем гра ни це 
на пет го ди на, да се кан ди ду ју и они ко ји по се ду ју ис кљу чи во и је ди но ам би ци ју, а схва ти ли су 
ка ко на бр зи ну фор мал но до ћи до бо до ва, без об зи ра на то што су у пра вом сми слу анал фа-
бе те. Ов де већ до ла зи мо до пи та ња про фе си о нал не ети ке, ко је ми се чи ни као глав на ствар и 
ко је се упор но по на вља у свим аспек ти ма овог про бле ма, а још се ви ше ви ди на озбиљ ни јим 
ни во и ма, по пут уни вер зи тет ског, где су ве шти не сна ла же ња у до ла же њу до бо до ва не ве ро ват-
но ево лу и ра ле. Па ра док сал но, бо дов на ли ста, ко ја је тре ба ло да по слу жи као ва га за тач но 
ме ре ње, по ста ла је из вор не до у ми ца и отво ре них зло у по тре ба, за ко ји ма по се жу, ако им је то 
због не че га ва жно, чак и они ко ји су упра во у уло зи про це ни те ља.

Тре бало би пр во за то ре ћи не што о уло зи ко ми си ја, ко је су и у но вом си сте му дво сте пе не 
– ма тич на и ре пу блич ка. При мет но је да је дан број ма тич них ко ми си ја (сва ка ко са из у зет ком 

3  „Бо дов на ли ста“, у „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“, Сл. гла сник РС бр. 22 (2013): [6–9].

4  „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“: [4].
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оних у на ци о нал ним би бли о те ка ма) де лу је ис кљу чи во као ад ми ни стра тив но те ло ко је ове ра-
ва, али не про ве ра ва. Углав ном, у сво јим из ве шта ји ма о кан ди да ти ма не до во де у пи та ње ква-
ли тет са ме кан ди да ту ре, па ко ли ко бо до ва ко при ја ви, оне то ли ко и ве ри фи ку ју као ко на чан 
ре зул тат, без ика квог кри тич ког освр та на до ста вље ни ма те ри јал. За то ве о ма уз бу дљи во мо же 
из гле да ти да љи ток до га ђа ја, кад не ки кан ди да ти, ко ји ма је ма тич на ко ми си ја при пи са ла, по 
њи хо вој же љи, ре ци мо 63 бо да, на Ре пу блич кој ко ми си ји оста ну са мо на три, што иза зи ва пра-
ви шок кан ди да та кад та кав по ра зан ре зул тат до ђе до ње га. Из то га би не ко ла ко мо гао из ву ћи 
зло бан за кљу чак да су чла но ви ма тич них ко ми си ја у том слу ча ју очи глед но ма ње струч ни од 
кан ди да та чи јим би ра дом тре бало да се по за ба ве, јер да је дру га чи је, оба ви ли би свој по сао 
ба рем у не кој ме ри. Ре пу блич ка ко ми си ја сто га ствар но мо ра не у пу ће ном кан ди да ту и ње го-
вој ло кал ној ко ми си ји из гле да ти као ин кви зи ци ја. Ипак, не бих пре ви ше кри ви це сва љи вао на 
си ро те ма тич не ко ми си је, ко је су се, с јед не стра не, на шле у не за хвал ној по зи ци ји да ту ма че 
бо дов ну ли сту без чвр стих упут ста ва,5 а с дру ге стра не, по што из у зет но рет ко за се да ју, не ма ју 
при ли ке да стек ну по треб но ис ку ство и прак су, ни ти су има ле ода кле да се на у че у си ту а ци ји 
кад и у Ре пу блич кој ко ми си ји по сто је оштро су прот ста вље ни ста во ви ско ро око све га што сто ји 
у бо дов ној ли сти.

Је дан од основ них про бле ма у ње ном ту ма че њу је сте пи та ње шта се све од оно га што би-
бли о те ка ри ра де мо же бо до ва ти. Тач ни је: 1. шта спа да у б&д, а шта не и 2. да ли се бо ду је оно 
што спа да у тзв. ре до ван по сао.

Око ово га, ми шље ња су ап со лут но опреч на. Чи ни се да је по след њих го ди на, кад тра ди ци-
о нал на уло га би бли о те ка због про ме на у дру штву не ста је, због че га оне по ку ша ва ју да се ба ве 
и оним што не спа да у њи хо ву тра ди ци о нал ну де лат ност, кри те ри јум за од ре ђи ва ње оп се га 
би бли о те кар ске и би бли о те кар ских де лат но сти по стао вр ло не ја сан. Би бли о те ка ри, у не до-
стат ку кла сич них ко ри сни ка, ко ји су се вр ло про ре ди ли, у би бли о те ка ма одр жа ва ју сва ко ја ке 
„про гра ме“, „кре а тив не ра ди о ни це“ итд., за ко је ни кад ни је си гур но да ли и по че му од го ва-
ра ју зах те ви ма бо дов не ли сте. Ни је ја сно, на и ме, да ли баш сва ка та ква ствар – нпр. обу ка за 
пен зи о не ре у ко ри ште њу ра чу на ра – спа да у би бли о теч ку де лат ност са мо за то што се од ви ја 
уну тар би бли о те ке (а мо же да се од ви ја и на би ло ком дру гом ме сту). У ова квим си ту а ци ја ма 
по те же се ар гу мент ко ри сно сти, чи ји за ступ ни ци на евен ту ал но про ти вље ње од го ва ра ју: „Да, 
али то је за њих та мо ко ри сно“, иако се на тај на чин не ми нов но уно си еле мент про из вољ но сти, 
јер не по сто ји ни ка кав кри те ри јум ко јим би се то да ло до ка за ти. Ова ко до ла зи мо до не у год не 
си ту а ци је да се де лат но сти ко је су би бли о те ка ма за кон ски по ве ре не и за ко је је по треб но не 
са мо по зна ва ње стру ке, не го и ства ра лач ки од нос пре ма њој, из јед на ча ва ју са они ма ко је су 
фа кул та тив ног ка рак те ра – тј. мо же да их бу де, али уоп ште не мо ра – и не ма ју су штин ске ве зе 
са са мом стру ком. То иза зи ва не са мо не до у ми це у њи хо вој ко ми сиј ској про це ни, не го и су ко-
бе из ме ђу оних ко ји оба вља ју оно без че га би бли о те ка не мо же и оних ко ји ра де оно без че га 
она мо же. Са дру ге стра не, по сто је од лич ни при ме ри уно ше ња но вих прак си ко је ни су бли ске 
кла сич ном би бли о те кар ству и ко је упра во по ка зу ју сву ја ло вост би бли о те кар ства схва ће ног 
са мо као уска стру ка и не ка ква још од ле де ног до ба ауто ма ти зо ва на, не ства ра лач ка де лат ност.

Ово пи та ње се на ро чи то до бро да илу стро ва ти на при ме ру пр ве гру пе бо дов не ли сте, ко ја 
вред ну је тек сто ве.6 Оно се увек пр вен стве но ја вља у истом об ли ку: шта је би бли о те кар ска те-
ма, а шта ни је. Ре кло би се да је за ве ћи ну тек сто ва то са мо по се би ја сно, али по сто ји ве ли ка 
си ва зо на као ре зул тат већ опи са ног не до стат ка ја сног кри те ри ју ма. И ов де су ми шље ња су-
прот на, од оних ко ји ми сле да све што је не ки би бли о те кар на пи сао са мим тим спа да у стру ку, 

5  По сто ји јед но ин тер но и крај ње не до вољ но ту ма че ње: „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 1. 3. 2019, https://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi le_id=3939.

6  „Бо дов на ли ста“, у „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“: [6–7].
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до оних ко ји твр де да је стру ка оме ђе на у свим слу ча је ви ма јед но став ним кри те ри ју мом ко ји 
ка же: еми нент но би бли о те кар ско је са мо оно што мо же оба ви ти је ди но би бли о те кар, и ни-
ко дру ги. Ако при ме њу је мо пр во схва та ње, мо же се бо до ва ти ап со лут но све, без об зи ра на 
са др жај, при че му са ма стру ка гу би обри се; дру го схва та ње нас ипак те ра да о то ме ма кар 
раз ми шља мо и да тра жи мо ком про ми се та мо где их мо же би ти. Чи ње ни ца је да у би бли о те ка-
ма има оних ко ји се мно го ква ли тет ни је ба ве оним што је пред мет њи хо вог обра зо ва ња, нпр. 
би о ло ги јом, док се за би бли о те кар ство сла бо ин те ре су ју. Ипак, по ку ша мо ли уоп ште утвр ди ти 
би ло ка кав кри те ри јум, не ће би ти те шко да пој ми мо ка ко текст о вр ста ма цве ћа на пла ни ни 
Је ли ци не ће мо ћи да се бо ду је у окви ру би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти, док би, ре-
ци мо, би бли о гра фи ја тек сто ва о пла нин ском цве ћу би ла сва ка ко при хва ће на, а то је ствар 
ко ју би сва ки би бли о те кар мо рао би ти ка дар из ве сти; на ро чи то би ра до би ла до че ка на сту ди-
ја о бла го твор ном деј ству ша ре не фло ре на хро нич ну де пре си ју од ко је па те би бли о те кар ке. 
Та ко исто и исто ри о граф ска сту ди ја о Ни ћи фо ру Ду чи ћу као управ ни ку На род не би бли о те ке 
Ср би је, али те шко да би у об зир ушао и рад о ње му као бо го сло ву. На жа лост, и у Ре пу блич кој 
ко ми си ји мо же мо вр ло че сто чу ти, од оних ко ји па те од ви шка раз у ме ва ња за би бли о те ка ре 
и љу ба ви за чо ве чан ство, на о па ку ствар да је све то све јед но, и да је рад о шу мар ству у не ком 
кра ју исто што и рад о исто ри ји књи ге тог кра ја. Ар гу мен та ци ја је иста: „Али то је њи ма ва-
жно!“ Је сте, али се мо же вред но ва ти у окви ру не ких дру гих де лат но сти, а ако је би бли о те кар 
имао во ље, вре ме на и сло бод ног про сто ра да се ти ме ба ви, би ће на по нос сво јој сре ди ни. Или: 
има би бли о те ка ра, пи шу по е зи ју. Мо же се де си ти да је не ко од њих као Бо длер: не раз у ме мо 
га да нас, али раз у ме ће га они су тра. Ипак, још ни јед на збир ка по е зи је ни је оце ње на као до-
при нос б&д. Ко зна, мо жда гре ши мо. Што су пе сни ци го ри од шу ма ра?

По себ на не до у ми ца на ста ла је око пи та ња сва ко днев ног, ре дов ног ра да, тј. има ли осно ве 
да се он бо ду је или не. И ов де су, по га ђа те, ми шље ња су прот на. По ме ну ти љу би те љи чо ве чан-
ства и за кле ти при ја те љи свих би бли о те ка ра на све ту ка жу ово: би бли о те ка ри не би тре ба ло 
ни шта по себ но и ми мо то га да ра де; ми смо то ли ко ва жни да са ма чи ње ни ца да је не ко до-
ла зио на по сао не ко ли ко го ди на до вољ на да се истом до де ли зва ње без раз ми шља ња, са мо 
ако још по ка же и же љу да то зва ње до би је, и ре ци мо јед ном у жи во ту на пи ше ка ко то ње му 
из гле да кад он ра ди са ко ри сни ци ма. На тај на чин ми, на вод но, сво ју стру ку вред ну је мо ка ко 
тре ба, јер јој да је мо на зна ча ју ко ли ко тре ба. Све би то би ла са мо јед на бур леск на сце на, да 
то ствар но и не функ ци о ни ше та ко, и то као не прав да. За и ста, у на шој бо дов ној ли сти, у осмој 
гру пи,7 сва ко мо же се би упи са ти ко ли ко је „за пи са“ сам са ста вио, а ко ли ко пре у зео. Та кав је 
по сао нас би бли о те ка ра: ми, ина че, ка та ло ги зи ра мо. То је нај ви дљи ви ји знак би бли о те кар-
ства. У ста ро вре ме се го во ри ло да је то ње го ва осно ва, а и да нас су не ки скло ни та квим ре дук-
ци о ни стич ким иде ја ма, иако је го ди на 2019. Па ако до во љан број го ди на ка та ло ги зи раш, а пет 
је сва ка ко до вољ но, ти ћеш на тај на чин сте ћи 45% бо до ва за пр во ви ше зва ње без по му ке. Ако 
пак не ка та ло ги зи раш, сам си крив. Мо ра ћеш ипак да по ра диш не што ви ше ми мо свог основ-
ног по сла, што ми ка та ло ги за то ри не мо ра мо. Ово је, на рав но, сме та ло са мо они ма ко ји не ма-
ју ту при ви ле ги ју да са фа мо зном „књи гом у ру ци“ без бол но за ра де ско ро по ло ви ну бо до ва, а 
чи ји се ре дов ни по сао не ра чу на ни у шта са ста но ви шта бо дов не ли сте, у чи јем је са ста вља њу 
ваљ да нај гла сни ји био онај ко ни је схва тао да у би бли о те кар ству има и дру гих по сло ва по ред 
оних у елек трон ској ба зи; док се сви оста ли оби ла то ко ри сте том не за слу же ном бе не фи ци јом. 
На то је сва ка ко ути цао факт да се код нас увре жи ло схва та ње да не ма би бли о те кар ства ван 
фа мо зног Ко би са, и да је то нај му дри ја ствар ко ја је икад по сто ја ла. Не ко је, да кле, мо рао на-
пи са ти књи гу у свом сло бод ном вре ме ну, а не ко се део и за пла ту об ра ђи вао не ко ли ко књи га 
днев но. И то је све, на сил ном ни ве ла ци јом, по ста ло исто.

7  Исто: [8].
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Кључ но пи та ње овог про бле ма у ства ри је ово: ко ли ко је оправ да но уоп ште до дат но вред-
но ва ти рад ко ји је већ вред но ван пла том ко ју је би бли о те кар при мио? Пи та ње је на чел но, из 
ње га ап стра ху је мо чи ње ни цу да су пла те ни ка кве. Ако се од би бли о те ка ра не зах те ва до да тан 
по се бан на пор, у че му је он да раз ли ка из ме ђу оних ко ји при ма ју пла ту, али уна пре ђу ју рад, 
и оних ко ји пла ту са мо при ма ју, а по сао оба вља ју ме ха нич ки? Го то во ни ка ква. Ако се на си лу 
из јед на ча ва ју они ко ји ства ра ју и они ко ји је два и без во ље, уз то и не ква ли тет но, шал тер ски 
ре про ду ку ју – а не мој мо се пра ви ти да то ни је основ на раз ли ка – це ла иде ја струч них зва ња 
по ста је бе сми сле на, јер и сам рад, ако га не пра ти пра вед на са тис фак ци ја, по ста је обез вре ђен 
и обе сми шљен. Са ве сно оба вља ње по сла тре ба ло би пре све га да се огле да у пре по ру ци за зва-
ње ко ју ће кан ди дат до би ти; уз то, те шко да би пре по ру ку тре ба ло да до би је онај ко основ но 
за ни ма ње не оба вља ка ко ваља, чи ме на но си ште ту про це су ра да, по ка зу ју ћи са мим тим свој 
од нос пре ма стру ци у окви ру ко је би хтео струч но зва ње. На рав но, у прак си би ва и да се по је-
ди ни кан ди да ти чак и на Ре пу блич кој ко ми си ји на сил но про мо ви шу у зва ња и без ика кве пре-
по ру ке ру ко во ди о ца, ако по сто ји ин те рес, без об зи ра да ли ишта вре де као рад ни ци. При том, 
на пра ви мо бит ну раз ли ку: увек има оних ко ји стру ку гу ра ју на пред, ори ги нал ним ре ше њи ма 
и ино ва ци ја ма, што је сва ка ко, иако се од ви ја у окви ру ре дов них по сло ва, по себ на вред ност. 
Ако та кву вр сту кре а тив но сти оста ви мо са мо као пи та ње не чи је са ве сти, он да смо упро па-
сти ли још јед ног ен ту зи ја сту. Са вест у чо ве ка је ла ко квар љи ва ствар, ако се по вре ме но не 
под у пре ка квом би ло вр стом са тис фак ци је, уве ну ће, а ен ту зи ја зам не ста ти кад се по сле ду гог 
ни за го ди на ра да по прин ци пу „per pe tu um  mo bi le“, схва ти оно што је по на шим би бли о те ка ма 
пра ви ло: оп шта урав ни лов ка у усло ви ма функ ци о ни са ња дру штве не имо ви не, ко ја је ни чи ја 
и за ко ју ни ко ни је од го во ран. Са да шњи ре зул та ти у окви ру си сте ма до де ле струч ног зва ња 
не дво сми сле но по ка зу ју да се фа во ри зу ју они ко ји су ус пе ли да пре све га ис пу не фор мал не 
усло ве, па на кра ју ис пад не све јед но да ли си ар хи тек та или НКВ зи дар.

Та ко до ђо смо и до пи та ња ква ли те та. Ка ко са да ства ри сто је, чла но ви свих ко ми си ја сма-
тра ју да ни је њи хов по сао да раз ма тра ју ква ли тет ма те ри ја ла, не го са мо да од лу че да ли је 
ка те го ри сан ка ко тре ба, тј. да ли су ис пу ње ни фор мал ни усло ви, па ако је су – ето и бо до ва. 
Ево ка ко то из гле да. Да ли је ово „мо но граф ска пу бли ка ци ја“ (ру жно име за књи гу)? Је сте. Да 
ли спа да у б&д? Си гур но спа да, ви ди се по на сло ву. А да ли оно што је у њој од го ва ра стан-
дар ди ма стру ке, ко ју ми чу ва мо, уна пре ђу је мо, итд.? Е па то ни је ва жно; чим је об ја вље но, 
зна чи да од го ва ра. Има ли ре цен зе на та, то се ни не сме пи та ти. И не ма ве зе што не срет ни 
аутор не ма основ ног пој ма о оно ме о че му пи ше, што то не мо же да про ђе чак ни кри те ри ју ме 
по ста вље не на струч ном ис пи ту, и што ни на слов не од го ва ра са др жа ју. На слов, ре ци мо, ка-
же да се пу бли ка ци ја ба ви ста ром и рет ком књи гом, а у са др жа ју то га има са мо у тра го ви ма, 
из че га би ва ља ло за кљу чи ти не са мо да аутор оста је без бо до ва, не го да би опет тре ба ло да 
иде на струч ни ис пит, где се та кве ства ри уче. На рав но, ни шта се од то га не ће де си ти, јер нас, 
као што ре ко смо, то и не за ни ма. Или, на при мер, на сто до ђе ка кав тек стић од че ти ри стра не 
фор ма та А5, об ја вљен на не ком тзв. струч ном ску пу, и то то бо же ме ђу на род ном, од че га је на 
три стра не као не ка ква би бли о гра фи ја, а у остат ку се као об ја шња ва ју све са ме не ви ђе не и 
пре му дре ства ри: ка ко је то би бли о гра фи ја, ка ко је то ра ђе но по стан дар ду, па чак и de  vi su, и 
на рав но из ву че но из елек трон ске ба зе ауто мат ским пу тем. Та кав епо хал ни ура дак пот пи сан 
је три ма име ни ма, јер је очи глед но би ло из у зет но на пор но из бо ри ти се са та квим те шко ћа ма 
без удру же ног ра да. Па иако је сва ком ја сно да се ра ди о обич ном от пат ку, ко ји ап со лут но 
ште ти угле ду стру ке, на ше ко ми си је се сне би ва ју да то на зо ву пра вим име ном, ру ко во де ћи 
се иде јом: чим је то об ја вље но, зна чи да ми ту не ма мо о че му да раз го ва ра мо. И та ко на ше 
слав не аутор ке до би ју без по му ке три бо да. Кон тро ла ква ли те та је и ина че не што што код нас 
углав ном не по сто ји; ва жно је ис пу ња ва ње фор ме. Уз то, ве ћин ско су пер фи лан троп ско рас по-
ло же ње у Ре пу блич кој ко ми си ји је та кво да се не ким кан ди да ти ма, ако се оце ни да су ва жни 
или за не што (а мо жда и про тив не ког) по треб ни, бо до ви и из ми шља ју, као и да им се при зна је 
оно што се ни ко ме прин ци пи јел но ра ни је ни је при зна ва ло, већ пре ма по тре би.
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До дај мо ов де и не што о оно ме што се ко ло кви јал но зо ве „на вла че ње бо до ва“. На и ме, Ре-
пу блич ка ко ми си ја функ ци о ни ше и као Про кру сто ва по сте ља. Утвр ди ли се да кан ди да ту не-
до ста је је дан или је дан и по бод, он да се са осе ћа њем са у че ство ва ња при сту па по нов ном раз-
ма тра њу ње го вог до при но са, јер је ште та да оста не без зва ња, кад је већ та ко да ле ко до гу рао, 
тј. до не ких 9 бо до ва за ко зна ко ли ко го ди на вред ног и пре да ног би бли о те кар ског ра да. Ту 
по чи ње пра во ли ци ти ра ње: шта и ка ко при зна ти да се он на си лу до ву че до же ље ног ци ља, где 
и ка ко на ћи оно што не до ста је за сре ћу, да не би смо би ли кри ви за евен ту ал ну ње го ву пат њу. 
Овом до бро тво рач ком, ста ра тељ ском прин ци пу те шко се мо же су прот ста ви ти, ина че се ри зи-
ку је да се иза ђе на ја ко рђав глас, а сла бо ко же ли да стра да од ко ле ги јал не омра зе.

Овај је про блем у ства ри уско скоп чан са про фе си о нал ним мо ра лом. Пи та ње је: без об зи ра 
на мо ти ве оно га што зо ве мо „струч но на пре до ва ње“ (а код нас је струч но на пре до ва ње кад 
до би јеш ви ше зва ње, а не кад за и ста по стиг неш бо ље ре зул та те у стру ци и до ђеш до не ких но-
вих зна ња и до брих ре зул та та), да ли је до зво ље но ко ри сти ти сред ства ко ја су са ста но ви шта 
ети ке сум њи ва? Ово се ти че не са мо кан ди да та, не го и ко ми си је, ко ја би тре бало да фил три ра, 
про це њу је и на кра ју оце њу је. Претходно на ве де ни при мер тро стру ког аутор ства у слу ча ју без-
вред ног и не ве ли ког тек ста, че га код нас има мно го, при мер је за о би ла же ња про фе си о нал них 
етич ких нор ми, ко је, на рав но, ни су ниг де за пи са не и ка но ни зо ва не, али се ме ђу при стој ним 
љу ди ма под ра зу ме ва ју. Све је то до ве ло до хи пер про дук ци је бе сми сле них на пи са ко ја та ко 
обе сми шља ва и по тре бу не са мо за на уч ном, не го и пу ком струч ном де лат но шћу. Ко ми си-
је у ово ме уче ству ју та ко што се у свој по сао не ме ша ју, не го углав ном ре ги стру ју фор мал-
ну ис прав ност. Ова квих зло у по тре ба нај ви ше је у слу ча ју би бли о гра фи је, што је те ма то ли ко 
озбиљ на да за слу жу је по се бан текст. За ову при ли ку тре бало би ре ћи да је мо гућ ност до би ја ња 
ауто мат ских ис пи са из по ме ну тог Kобиса пру жи ла мо гућ ност вр ло јеф ти ног до ла же ња до би-
бли о граф ских про из во да, ко ји се по том, не са мо без озбиљ ни је би бли о граф ске ана ли зе, не го 
и без кра ћег струч ног освр та, пу шта ју у јав ност, за јед но са свим гре шка ма ко је ауто мат ски 
ис пис со бом но си, а тре ти ра ју се као струч ни ра до ви. Ова на о па ка прак са то ли ко је ра ши ре на 
да го то во ви ше и ни ко не схва та шта ту ни је у ре ду. При мет но је и још не што: ка ко не ки стек ну 
нај ви ше зва ње, та ко им не ка ко и опад не ин те ре со ва ње за да љим под ви зи ма.

Ово нас ди рект но до во ди и до пи та ња не рав но те же у бо до ва њу. Ако је мо гу ће за го ре по-
ме ну ту ствар ин ка си ра ти три бо да, ре кло би се да се за на уч ни те о рет ски текст од пе де сет 
стра на мо же до би ти ба рем три де сет. На жа лост, грд но смо се пре ва ри ли: по не кад ни је мо-
гу ће до би ти ви ше од јед ног и по бо да. Због че га је то та ко? За то што твор ци бо дов не ли сте 
ни су схва ти ли да ни је до вољ но са мо кон ста то ва ти да је не што об ја вље но у ка те го ри зо ва ном 
ча со пи су.8 На и ме, раз ли ка ме ђу њи ма је огром на; она се у окви ру на ци о нал них ча со пи са 
кре ће од М24 до М53 (у окви ру че га по сто ји и ка те го ри за ци ја са мих тек сто ва – од ори ги нал-
ног на уч ног ра да до струч ног ра да), при че му се код пр вих углав ном ра ди о вр ло ста рим и 
углед ним пу бли ка ци ја ма ко је одр жа ва ју ни во ква ли те та, док код по след њих увек има оних 
ко ји су на гра ни ци да оста ну без ка те го ри за ци је. Дру гим ре чи ма, ни је исто ако се об ја ви 
оби ман на уч ни рад (има и та квих би бли о те ка ра) у, ре ци мо, та ко ста ром и ре но ми ра ном ча-
со пи су по пут Збор ни ка Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, или оби чан пре глед ни ра дић у 
не ком ча со пи су ко ји је тек до спео до гру пе М53, а ко зна да ли ће се у њој за др жа ти. Да кле, 
не са мо да се ни те о рет ски не по ста вља пи та ње ква ли те та и за до во ља ва ња стан дар да, тј. да 
ли је баш све зре ло за бо до ва ње, не го се и оно што пред ста вља вр хун ски до мет ме ха нич ки 
спу шта и из јед на ча ва с оним што ни че му не вре ди. Од све га ово га је још го ра чи ње ни ца 
да се тек сто ви об ја вље ни у збор ни ци ма са струч них ску по ва ауто мат ски ви ше вред ну ју (са 
два бо да) од го ре по ме ну тих, иако и за њих вре ди све што је раније ре че но, тим ви ше што је 

8  „Pra vil nik o po stup ku, na či nu vred no va nja i kvan ti ta tiv nom is ka zi va nju na uč no i stra ži vač kih re zul ta ta is tra ži va ča”, Sl. gla snik RS 
br. 24 (2016) i 21 (2017), pre u ze to 1. 3. 2019, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/03/Pravilnik-2017-preciscen-
tekst.pdf.
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до бро по зна то да је и оп шти ква ли тет са мих ових збор ни ка че сто на вр ло ни ском ни воу. Ни је 
ни то све: у слу ча ју да је ор га ни за тор свој скуп пом пе зно на звао ме ђу на род ним (а код нас се 
ми сли да је скуп ме ђу на род ни ако на ње му уче ству је, уз два де сет из ла га ча из Ср би је, и је-
дан из БиХ или, ре ци мо, Бу гар ске), за та кву ствар се до би ју и це ла три бо да. Ер го: тре ба ју ли 
ти бо до ви, на пи ши би ло ка ко и би ло шта што знаш да ће ти би ти об ја вље но на не ком од тих 
фа мо зних ме ђу на род них ску по ва, па још је дан та кав, плус „бо до ви из Kобиса“ и за вр шио си 
по сао; сва ка ко си ис пао му дри ји и спо соб ни ји од оно га што је за на уч ни рад, са мо за то што 
је об ја вљен у та мо не кој Књи жев ној исто ри ји, сте као тек по ла од то га, а си ро ма „не ма ни шта 
из Kобиса“, па мо ра још да се тру ди.

Лу та ње у овим ка те го ри ја ма сва ка ко је по сле ди ца не сна ла же ња у све ту на у ке, ода кле су 
ова кви си сте ми и по те кли и где има ју при род но оправ да ње. Би бли о те ке ни су на уч не ин сти ту-
ци је и не ће ни кад би ти, а у њи ма из гле да не ра де на уч ни ци; због то га је би ло по треб но кон-
сул то ва ти ко ле ге са уни вер зи те та, ка ко би се и на ма не ке ства ри раз ја сни ле. Ме ђу тим, то га 
ни је би ло, ве ро ват но из ме ди о кри тет ске су рев њи во сти, а из гле да да не ће ни би ти, па смо очи-
глед но осу ђе ни на да ља спо ти ца ња, по што ове про бле ме не мо же мо са мо стал но са вла да ти. 
То је сва ка ко сто га што је би бли о те кар ство пр вен стве но прак тич на де лат ност, а би бли о те ка ри 
прак ти ча ри, па нам је те шко да сво је по сло ве те о рет ски ап стра ху је мо. За то су и те о рет ски до-
при но си б&д то ли ко рет ки да се чи ни као да их не ма, а ако се и по ја ве, ни ко их и не при ме ћу је, 
јер ис па да ју из хо ри зон та уоби ча је них оче ки ва ња. Уме сто то га, има мо бес крај на и до сад на 
пре при ча ва ња прак се.

Ку да по ђо смо и где до ђо смо

На ме ра овог тек ста ни је би ла ана ли за бо дов не ли сте и свих ње них не до ста та ка, ни ти по ку-
шај да се она ма кар по пра ви – ина че би нам тре ба ла по ло ви на Чи та ли шта – не го из но ше ње 
на чел них при ме да ба на очи глед но по гре шна ре ше ња ко ја су до ве ла до на о па ких ре зул та та. 
Ефе кат при ме не ова квог си сте ма до де ле стру чих зва ња ана ло ган је учин ку Бо лоњ ског си сте ма 
на на уч ни рад: све ви ше струч них, струч ни јих и нај струч ни јих ка дро ва, а све ма ње ква ли те та 
ме ђу њима. Фор мал но на пре до ва ње пре ви ше ли чи на на за до ва ње. Ка ко ства ри сто је, ако до 
да љег на сна зи оста не за бра на за по шља ва ња, а струч на зва ња и да ље бу ду ола ко де ље на на 
све стра не, на кра ју у не ким би бли о те ка ма ви ше и не ће би ти ни ти јед ног ста рог, до брог, по-
ште ног, обич ног би бли о те ка ра. Не тре ба уоп ште сум ња ти у то да они ко ји нас пла ћа ју (иако 
пла ћа ју као да се би од уста от ки да ју) не ће на ше до бре на ме ре, на шу не у то љи ву жеђ за струч-
ним на пре до ва њем, схва ти ти ка ко би тре ба ло и да ће на на шу урав ни лов ку од го во ри ти сво јом, 
што би био са свим ло ги чан и оче ки ван од го вор на из град њу овог ве штач ког пан те о на струч-
ња ки ња и струч ња ка. На ша зва ња пре тво ри ли смо у со ци јал но-пси хо ло шку ка те го ри ју, одва-
ја ју ћи их та ко од стру ке, ко ја за то тр пи све ве ћу ме ди о кри те ти за ци ју. Ту жна уте ха је да смо по 
то ме ипак у пот пу ном скла ду са тре нут ним дру штве ним тен ден ци ја ма.9

9  А онај док тор што је оти шао у Не мач ку и без у спе шно се тру дио да упад не у ову при чу, мо жда ће ипак јед ног да на ус пе ти да 
на ђе лек и пре пи ше ре цепт за на ше хро нич не бо ле сти, на рав но, ако успе од сил них си не кур џи ја ко ји су за ја ха ли би бли о те ке, а 
би бли о те ка ре пре зи ру и ома ло ва жа ва ју. То је дру ги пол исто ри је рас па да ња ко ја се зо ве „Ка ко упро па сти ше стру ку“. Вре ме је 
да се и та исто ри ја пре се ли из фу сно те у глав ни део тек ста.
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About Unprofessional Advancement and Professional Decline 

Summary
It was considered that the adoption of the new rule book on professional titles and the score list as a measuring 
instrument established a correct and just system for determining the exact contribution to library and information 
activity. However, it turned out that unclear criteria and the lack of understanding of basic principle issues led to a 
counter-eff ect. The expectation of linking the acquisition of professional titles to the material reward has caused a 
real fl ood of candidacies, many of which are therefore questionable, because the set requirements are being met 
only formally. Commissions in libraries and the Republic Commission failed to respond to the challenge in a principled 
way, wherein there are too many diametrically opposed attitudes. Unresolved basic issues are the main problem. 
The possibility and the need to evaluate the quality of the reported elements within the score list of a candidate are 
rejected, under the pretext that it is not a matter for the commission. In addition, the criteria for determining the 
more accurate range of library and information activities are unclear, which leads to inevitable arbitrariness, and in 
the case of diff erent candidates, the same thing is recognized or not recognized, as required. Another major issue is 
whether the regular work, done during working hours and for which the employee is paid, should be automatically 
accepted for evaluation within the score list, which has caused unjustness in assessment, favoring some and denying 
other candidates. This has led to lowering the level of the profession and the idea of professional advancement has 
lost sense.
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