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Од аналогних форми до Од аналогних форми до 
дигиталних платформидигиталних платформи

Дани библиотека и библиотекара, Новосадски сајам, 5–6. март 2019.

У окви ру 25. Ме ђу на род ног сај ма књи га у Но вом Са ду, у Кон гре сном цен тру „Ма стер“, 5. 

и 6. мар та 2019. го ди не одр жан је де ве ти по ре ду струч ни скуп под на зи вом Да ни би бли о те ка 

и би бли о те ка ра. Ор га ни зо ва ла га је Град ска би бли о те ка у Но вом Са ду у са рад њи са Би бли о те-

ком Ма ти це срп ске, На род ном би бли о те ком Ср би је и Уни вер зи тет ском би бли о те ком „Све то-

зар Мар ко вић“ из Бе о гра да.

Пр ви дан ма ни фе ста ци је обе ле жио је Фо рум Би бли о те кар ског дру штва Ср би је (БДС) са 

те мом „Ста тус Би бли о те кар ског дру штва Ср би је као ре пре зен та тив ног удру же ња у кул ту ри“. 

Уче сни ци фо ру ма су, уз ди ску си ју о оба ве за ма и по сло ва њу БДС-a, са за до вољ ством ис та-

кли да је Ми ни стар ство кул ту ре 14. ја ну а ра ове го ди не до не ло ре ше ње ко јим је де фи ни сан и 

утвр ђен ње гов ста тус ре пре зен та тив ног удру же ња у кул ту ри за би бли о теч ко-ин фор ма ци о ну 

де лат ност за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је. На кон Фо ру ма, би бли о те ка ри Град ске би бли о те ке 

у Но вом Са ду су пред ста ви ли сво ја ис ку ства у ра ди о ни чар ском ра ду са де цом.

Дру ги дан био је у зна ку акре ди то ва ног се ми на ра под на зи вом „Де мо кра ти за ци ја ди ги-

та ли за ци је у би бли о те ка ма“ у ре а ли за ци ји др Ада ма Со фро ни је ви ћа, др Алек сан дре Тр то-

вац, На та ше Да кић и Је ле не Ан до нов ски, би бли о те ка ра Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар 

Мар ко вић“ из Бе о гра да. У увод ном обра ћа њу, Дра ган Ко јић, ди рек тор Град ске би бли о те ке 

у Но вом Са ду, ис та као је за до вољ ство што је Но ви Сад у Да ни ма би бли о те ка и би бли о те ка ра 

пре сто ни ца кул ту ре и пре сто ни ца би бли о те ка ра Ср би је и на гла сио да су „би бли о те ке сна жне 

по лу ге у раз во ју де мо крат ског дру штва и да пру жа ју при ступ раз ли чи тим иде ја ма и ми шље-

њи ма као осно ва ма де мо кра ти је“. Адам Со фро ни је вић је кон ста то вао да ће ди ги та ли за ци јом 

би ти са чу ва на кул тур на и на уч на ба шти на, по тен ци ра ју ћи ве штач ку ин те ли ген ци ју као по лу гу 

раз во ја би бли о те кар ства, тех но ло ги ју за сно ва ну на ма шин ском уче њу, ко ја све ви ше за у зи ма 

ме сто у са вре ме ном све ту. У да љем из ла га њу, ко ле ге из Уни вер зи тет ске би бли о те ке су пре зен-

то ва ле Tran skri bus1 – плат фор му за ауто мат ско пре по зна ва ње, тран скрип ци ју и пре тра жи ва ње 

исто риј ских до ку ме на та. Кроз Tran skri bus, пре но сни уре ђај Dok Scan и Scan Tent, апли ка ци ју 

за ди ги та ли за ци ју пу тем мо бил них те ле фо на, пред ста вље не су но ве тех но ло шке мо гућ но сти и 

ала ти за ауто мат ску об ра ду ске ни ра них до ку ме на та.

Ис тра жи ва њем ко је су спро ве ли, до шли су до са зна ња да је ве о ма ма ли про це нат ди ги та ли-

зо ва ног кул тур ног на сле ђа ка ко у све ту та ко и у на шој зе мљи аде кват но об ра ђен, а као при мер 

до бре прак се на ве ли су На ци о нал ну би бли о те ку у Ха гу. Сво ју ви зи ју про це са ди ги та ли за ци је 

ви де кроз па ра ле лан раз вој тех но ло шких и обра зов них ре сур са.

Дво днев ни скуп Да ни би би бли о те ка и би бли о те ка ра за вр шен је за кључ ком да су нео п ход ни 

раз ви ја ње и при ме на но вих тех но ло ги ја у би бли о те кар ству, кроз са рад њу ба штин ских уста но-

ва. Пра те ћи са вре ме не то ко ве, пре по зна те су по тре бе за њи хо вом при ме ном. Бу ду ћи да је ко-

ри шће ње ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја да на шњи це ва жан сег мент жи во та, од 

ве ли ке је ва жно сти да се ко ри сни ци ма обез бе ди ти сло бо дан при ступ ди ги тал ним са др жа ји ма.

Ире на Зе че вић

1  Тран скри бус раз ви ја и одр жа ва Гру па за ди ги та ли за ци ју и ди ги тал ну за шти ту на Уни вер зи те ту у Ин збру ку, а фи нан си ра Европ ска 
ко ми си ја као део про јек та Н2020 READ (Re cog ni ti o nand En ric hment of Ar hi val do cu ments) (2015-2019).


