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Са же так
У Републици Србији библиотекари се школују на две катедре – Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког 
факултета Универзитета у Београду и Катедри за библиотекарство Педагошког факултета у Сомбору Универзитета у 
Новом Саду. Студије библиотекарства у Сомбору почињу 2005, а од 2015. године отвара се програм за мастер студије 
библиотекар-информатичар. У раду се прати развој студијског програма на Катедри у Сомбору и даљи пут студената – 
свршених библиотекара. С обзиром на чињеницу да је сврха студијског програма образовање стручњака из библиотечко-
информационих наука, свршени библиотекари-информатичари су после четворогодишњих студија оспособљени за 
обављање послова у свим типовима библиотека. Увидом у документацију Педагошког факултета о броју уписаних и броју 
дипломираних студената анализираћемо и колико их је нашло посао у библиотекама.
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Шко ло ва ње би бли о те ка ра на Пе да го шком фа кул те ту у Сом бо ру

Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру за по чео је обра зо ва ње школ ских би бли о те ка ра 2005. го-
ди не. Сту диј ски про грам основ них ака дем ских сту ди ја, у скла ду са зах те ви ма Бо лоњ ске де-
кла ра ци је, у тра ја њу од три го ди не, акре ди то ва ла је Ко ми си ја за акре ди та ци ју Уни вер зи те та 
у Но вом Са ду 2009. го ди не. На ста вом су би ли об у хва ће ни оп ште о бра зов ни, те о риј ско-ме то-
до ло шки, на уч но-струч ни и струч но-апли ка тив ни пред ме ти, ко ји су ор га ни зо ва ни кроз оба-
ве зно и из бор но под руч је. По ред струч них пред ме та из обла сти би бли о те кар ства, сту ден ти су 
до би ја ли до бру осно ву из оп ште о бра зов них пред ме та (по пут срп ског је зи ка, књи жев но сти и 
ма те ма ти ке), као и пред ме та из пе да го шко-пси хо ло шке обла сти. Циљ овог сту диј ског про гра-
ма био је да „обра зу је и оспо со бља ва школ ског би бли о те ка ра за са мо стал но оба вља ње основ-
них струч них би бли о теч ко-ин фор ма ци о них функ ци ја“,1 као и да се уна пре ди и по бољ ша рад 
школ ских би бли о те ка. Од школ ске 2005/06. го ди не, на смер Школ ски би бли о те кар (од 2009. 
пре и ме но ван у Би бли о те кар), до по чет ка сту диј ског про гра ма по но вом про гра му 2014. го-
ди не, на сту диј ски про грам упи са но је 119 бру цо ша, од ко јих је, по овом пла ну и про гра му, 
ди пло ми ра ло 63 сту ден та.

1  Жељ ко Вуч ко вић, „Сту ди је школ ског би бли о те кар ства“, Пан че вач ко чи та ли ште 12 (мај 2008): 60–61.
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Ка да је за по чео но ви акре ди та ци о ни ци клус, до шло је до бит них из ме на сту ди ја би бли о-
те кар ства у Сом бо ру. Од 2012. го ди не акре ди то ван је че тво ро го ди шњи смер основ них ака-
дем ских сту ди ја: Би бли о те кар-ин фор ма ти чар. Свр ха овог но вог сту диј ског про гра ма би ла је 
обра зо ва ње за про фе си ју ко ја би тре ба ло да има све зна чај ни ју уло гу у дру штву ин фор ма ци ја 
и зна ња, а ње гов циљ је сте „обра зо ва ње ком пе тент них би бли о те ка ра-ин фор ма ти ча ра оспо со-
бље них за рад у са вре ме ним би бли о те ка ма, за раз ме ну ин фор ма ци ја и ко му ни ка ци ју у би бли-
о теч ко-ин фор ма ци о ном си сте му“.2 Од 2014/15. до 2019/20. школ ске го ди не смер Би бли о те-
кар-ин фор ма ти чар упи са ло је 60 сту де на та, од ко јих је у ме ђу вре ме ну 16 ди пло ми ра ло.

Од лу ком о екви ва лен ци ји на став них пла но ва и про гра ма, свим сту ден ти ма ко ји су за вр-
ши ли тро го ди шње сту ди је по пла ну и про гра му из 2005, 2006. и 2009. го ди не, омо гу ће но је 
до шко ло ва ње и за вр ше так основ них че тво ро го ди шњих сту ди ја на сме ру Ди пло ми ра ни би бли-
о те кар-ин фор ма ти чар.3 Мо гућ ност до шко ло ва ња ис ко ри сти ло је 50 сту де на та. Зва ње ди пло-
ми ра ног би бли о те ка ра-ин фор ма ти ча ра сте кло је 24 сту ден та на до шко ло ва њу.

По ре ђе њем сту диј ских про гра ма из 2005. и 2014. го ди не, мо же се при ме ти ти да је нај ви ше 
про ме на би ло у окви ру оп ште о бра зов них и те о риј ско-ме то до ло шких ди сци пли на. У но вом сту-
диј ском про гра му за др жа ни су сви пред ме ти из обла сти би бли о те кар ства: Са вре ме но би бли-
о те кар ство, Би бли о гра фи ја, Ме наџ мент и мар ке тинг у би бли о те кар ству, Школ ске би бли о те ке, 
Исто ри ја пи сма, књи ге и би бли о те ка. Њи ма су до да та три но ва пред ме та – Ви со ко школ ске и 
спе ци јал не би бли о те ке, Јав не би бли о те ке и Пре тра жи ва ње на уч них ин фор ма ци ја. Из обла сти 
струч но-апли ка тив них пред ме та, сту ден ти по ла жу и Ка та ло ги за ци ју, Кла си фи ка ци о не си сте-
ме, Би бли о теч ко за ко но дав ство и стан дар де, Са вре ме но би бли о те кр ство, Ме то ди ку на ста ве 
ин фор ма ти ке 1 и 2, као и Би бли о теч ку прак су. Из два ја ју се и пред ме ти из оста лих гру па, по пут 
Ме диј ске кул ту ре, Ба за по да та ка, Исто ри је срп ске кул ту ре; из бор ни пред ме ти ме ђу ко ји ма 
се ну де Пси хо ло ги ја ко му ни ка ци је, Увод у по зо ри шну умет ност, Ма те ма тич ко мо де ло ва ње, 
и дру ги.4 Из бор ни пред ме ти сту ден ти ма ну де це ло ви ти је зна ње о уло зи би бли о те ка ра у исто-
риј ској пер спек ти ви, ко му ни ко ло ги ји, са вре ме ним тех но ло ги ја ма и њи хо вој при ме ни у да на-
шњем би бли о те кар ству, ме ди ји ма и њи хо вој уло зи у дру штву 21. ве ка, по ве за но сти би бли о те ка 
и дру гих кул тур них ин сти ту ци ја.

Ка те дра за би бли о те кар ство има до бру са рад њу са Град ском би бли о те ком „Кар ло Би је-
лиц ки“ у Сом бо ру, где сту ден ти оба вља ју струч ну прак су и сти чу нео п ход на прак тич на зна ња 
и ве шти не. То ком про те клих го ди на оства ре на је успе шна са рад ња не са мо са би бли о те ка ма 
у Сом бо ру (спе ци јал ном би бли о те ком у Град ском му зе ју и основ но школ ским и сред њо школ-
ским би бли о те ка ма), не го и са би бли о те ка ма у Но вом Са ду, пр вен стве но Би бли о те ком Ма ти це 
срп ске, Град ском би бли о те ком и Би бли о те ком Срп ског на род ног по зо ри шта. У по след ње две 
го ди не сту ден ти ма је, пу тем ор га ни зо ва них по се та, пру же на мо гућ ност да се упо зна ју и са 
ра дом На род не би бли о те ке у Бе о гра ду, Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ и 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Ова ко осми шље на струч на прак са, кроз рад у сом бор ским би бли-
о те ка ма, пру жа сту ден ти ма мо гућ ност да стек ну прак тич не ве шти не у свим обла сти ма ор га ни-
за ци је ра да, на бав ке, об ра де, пре тра жи ва ња, чу ва ња и ко ри шће ња раз ли чи те гра ђе и из во ра 
ин фор ма ци ја.5

Пр ва ге не ра ци ја ма стер сту де на та би бли о те кар ства упи са на је школ ске 2015/16. го ди не. 
Ма стер сту ди је тра ју го ди ну да на, а сту ден ти до би ја ју ин те р ди сци пли нар но и ин те гри са но 

2  Кар ла Се ли хар и Гор да на Ру дић, „Шко ло ва ње би бли о те ка ра ин фор ма ти ча ра на Пе да го шком фа кул те ту у Сом бо ру Уни вер зи-
те та у Но вом Са ду“ (рад пред ста вљен на на уч ном ску пу На у ка и ствар ност, Ис точ но Са ра је во – Па ле, Ре пу бли ка Срп ска, 20. 
мај 2017), 612.

3  Исто.
4  Се ли хар и Ру дић, „Шко ло ва ње би бли о те ка ра ин фор ма ти ча ра на Пе да го шком фа кул те ту у Сом бо ру Уни вер зи те та у Но вом Са-

ду“, 612.
5  Исто.
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зна ње, као на до град њу основ них сту ди ја. Сту ден ти ма је омо гућ ено упо зна ва ње са осно ва-
ма на уч ног ра да би бли о теч ко-ин фор ма ци о них на у ка, као и оба вља ње сло же ни јих струч них 
функ ци ја и по сло ва упра вља ња у са вре ме ним би бли о те ка ма. Свр ха про гра ма је да се ма стер-
би бли о те ка ри ин фор ма ти ча ри те мељ но упо зна ју са ра зно вр сним аспек ти ма стру ке, јер са мо 
та ко мо гу би ти ефи ка сни ка ко у тра ди ци о нал ним ме то да ма би бли о теч ке де лат но сти, та ко и у 
про мен љи вом елек трон ском окру же њу.6 Ма стер сту ди је је до ака дем ске 2018/19. го ди не упи-
сао 41 сту дент, а њих 20 је успе шно од бра ни ло сво је ма стер ра до ве.

Ок то бра 2019. го ди не, од лу ком На ци о нал ног те ла за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та у 
ви со ком обра зо ва њу, успе шно је окон чан про цес акре ди та ци је док тор ских сту ди ја Би бли о те-
кар ства, та ко да ће Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру већ у но вем бру ове го ди не упи са ти пр ву 
ге не ра ци ју сту де на та на нај ви шем ни воу ака дем ског обра зо ва ња за на шу про фе си ју. Кроз 
мо де ран кон цепт обра зо ва ња, ко ји под ра зу ме ва је дин ство те о риј ског, прак тич ног и на уч но-
и стра жи вач ког при сту па, сту ден ти ће из у ча ва ти и сле де ће на став не пред ме те: Би бли о те ке и 
са вре ме ни свет, Осно ве ко му ни ко ло ги је, Пси хо ло ги ја ко му ни ка ци је и ме ди ја, Би бли о гра фи ја 
и ор га ни за ци ја на уч ног зна ња, Исто ри ја европ ске ци ви ли за ци је, Упра вља ње ди ги тал ним до ку-
мен ти ма, Ди ги та ли за ци ја кул тур ног на сле ђа, Упра вља ње про јек ти ма у би бли о те ка ма и Ме ди-
јал на ди дак ти ка.

Ка ко на ћи по сао

Чи ње ни ца је да са мо на те ри то ри ји Вој во ди не ра де 344 ре дов не основ не шко ле и 224 из-
дво је на оде ље ња, 13 основ них шко ла за уче ни ке са смет ња ма у раз во ју и ин ва ли ди те том, 21 
му зич ка и две ба лет ске шко ле, 2 шко ле за обра зо ва ње и вас пи та ње од ра слих, као и 121 ре дов-
на сред ња шко ла и 10 сред њих шко ла за уче ни ке са смет ња ма у раз во ју.7 У основ ним шко ла ма, 
по по да ци ма На род не би бли о те ке Ср би је,8 фор ми ра но је 330, а у сред њим 91 школ ска би-
бли о те ка. Због два за ко на ко ји се при ме њу ју у ра ду школ ских би бли о те ка, За ко ну о основ ном 
обра зо ва њу и вас пи та њу и За ко ну о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, мла ди би бли-
о те ка ри, ко ји су тек за вр ши ли сту ди је, има ју ма ле мо гућ но сти за по шља ва ња. По сло ве би бли-
о те ка ра у школ ским би бли о те ка ма, по ва же ћим за ко ни ма и пра вил ни ци ма, има ју пра во да 
оба вља ју сви за по сле ни са ви со ком струч ном спре мом.

Си ту а ци ја ни је ни шта бо ља и у дру гим ти по ви ма би бли о те ка, што се пр вен стве но од но си на 
јав не. Ди пло ми ра ни би бли о те ка ри не ма ју пред ност при за по шља ва њу у од но су на дру ге кан-
ди да те. То до во ди до алар мант ног ста ти стич ког по да тка да је, од укуп ног бро ја ди пло ми ра них 
би бли о те ка ра са сом бор ске ка те дре, са мо њих де ве то ро на шло за по сле ње у стру ци.

По ра жа ва ју ћа је чи ње ни ца да у гра ду и По кра ји ни у ко ји ма се је ди но шко лу ју би бли о те-
ка ри, град ске вла сти не ма ју слу ха за за по сле не у би бли о теч кој стру ци. Град ска би бли о те ка 
„Кар ло Би је лиц ки“ на шла се пр ва на уда ру ра ци о на ли за ци је рад них ме ста у јав ном сек то ру и 
2016. го ди не за тво ре но је 14 огра на ка, а 11 за по сле них је до би ло от ка зе. Ме ђу њи ма је би ла 
и сту дент ки ња пр ве ге не ра ци је Школ ски би бли о те кар. Иа ко су сви, од лу ком су да, вра ће ни на 
по сао, до шло је до но ве ра ци о на ли за ци је и, у фе бру а ру ме се цу ове го ди не, от пу ште но је тро је 
рад ни ка би бли о те ке. У це лој си ту а ци ји нај го ре су про шли се о ски огран ци, ко ји ра де два или 
три да на у сед ми ци, а у два огран ка бри гу о ко ри сни ци ма и би бли о те ци во ди је дан би бли о-
те кар. Ка ко та кав на чин ра да функ ци о ни ше, нај бо ље се ви ди и по бро ју упи са них ко ри сни ка 

6  Се ли хар и Ру дић, Нав. дело, 613.
7  Po kra jin ski se kre ta ri jat za obra zo va nje, pro pi se, upra vu i na ci o nal ne ma nji ne – na ci o nal ne za jed ni ce, „Osnov ne ško le u AP Voj vo-

di ni”, pre u ze to 1. 10. 2019, http://www.pu ma.voj vo di na.gov .rs/etext.php?ID_mat=1271; Po kra jin ski se kre ta ri jat za obra zo va nje, 
pro pi se, upra vu i na ci o nal ne ma nji ne – na ci o nal ne za jed ni ce, „Sred nje ško le u AP Voj vo di ni”, pre u ze to 1. 10. 2019, http://www.
pu ma.voj vo di na.gov .rs/etext.php?ID_mat=1286.

8  На род на би бли о те ка Ср би је. Ба за МБС, пре у зе то 4. 11. 2019, https://www.nb.rs/pa ges/ar tic le.ph p?id =1284.
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би бли о те ка на се ли ма. Огра нак у Ста ни ши ћу, ко ји је пре три го ди не имао 350 упи са них ко ри-
сни ка, и где је би бли о те ка би ла жи ла ку ца ви ца ве ћи не кул тур них де ша ва ња у се лу, да нас има 
је два 50 упи са них чла но ва. Ова кве и слич не си ту а ци је не де ша ва ју се са мо у оп шти ни Сом бор. 
По са зна њи ма ко је има Ка те дра за би бли о те кар ство Пе да го шког фа кул те та, ди пло ми ра ни би-
бли о те ка ри – ин фор ма ти ча ри не про ла зе бо ље ни у дру гим гра до ви ма По кра ји не. По је ди ни 
свр ше ни сту ден ти има ли су при ли ку да ра де као во лон те ри, али без об зи ра на школ ску спре му 
и по тре бе би бли о те ка за струч ним ка дром, због за бра не за по шља ва ња ни су мо гли да до би ју 
ста лан по сао у би бли о те ци.

За кљу чак

Ка те дра за би бли о те кар ство Пе да го шког фа кул те та у Сом бо ру успе шно пра ти све про ме не 
у са вре ме ном би бли о те кар ству и при ме њу је их у сту диј ским про гра ми ма, ка ко на основ ним, 
та ко и на ма стер сту ди ја ма. Сту ден ти су по за вр шет ку сту ди ја за си гур но стру чан и оспо со бљен 
ка дар ко ји, на осно ву сте че них зна ња, пре све га из би бли о теч ко-ин фор ма ци о них на у ка, мо же 
ком пе тент но да оба вља по сло ве у свим ти по ви ма би бли о те ка. Ко ри сни ци ових уста но ва по-
ста ју све зах тев ни ји, а по сло ви би бли о те ка ра све број ни ји и ра зно вр сни ји. Оно што је бит но 
је сте чи ње ни ца да би стру ка тре ба ло да по др жи шко ло ва ни ка дар, као и у сва кој про фе си ји. У 
За ко ну о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, као и у За ко ну о обра зо ва њу и вас пи та њу, 
тј. Пра вил ни ку о про гра му свих об ли ка ра да струч них са рад ни ка,9 тре ба ло би ја сно де фи-
ни са ти да шко ло ва ни струч ња ци из обла сти би бли о теч ких на у ка има ју пред ност при за по-
шља ва њу. Ка те дра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, као и Ка те дра за би бли о те кар ство Пе да го шког фа кул те та у Сом бо ру Уни вер зи те та 
у Но вом Са ду, озбиљ но ра де свој по сао и тру де се да за стру ку „про из ве ду“ до бар стру чан ка-
дар, ко ји ће ком пе тент но мо ћи да оба вља све вр сте по сло ва у би ло ком ти пу би бли о те ка. Шта 
све на ве де не ком пе тен ци је вре де ка да је би бли о те кар и да ље про фе си ја ко ја нај те же до ла зи 
до по сла, ка да су на ши струч ња ци при мо ра ни да ухле бље на ла зе у дру гим, че сто не а де кват-
ним по сло ви ма, да ле ко ис под сво јих мо гућ но сти? Ваљ да ће јед ном и над ле жна Ми ни стар ства, 
По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се са вер ским за јед ни ца ма, 
По кра јин ски се кре та ри јат за обра зо ва ње, про пи се, упра ву и на ци о нал не ма њи не, над ле жни и 
за по сле ни у би бли о те ка ма свих ти по ва ко ји углав ном пот це њи вач ки по сма тра ју ди пло ми ра не 
би бли о те ка ре са обе ка те дре (у Бе о гра ду и Сом бо ру), да раз ми сле о бу дућ но сти и схва те да 
се ва жне про ме не у јед ној про фе си ји не мо гу спро во ди ти без струч ног и шко ло ва ног ка дра. 
Шти те ћи сво ју про фе си ју до при но си мо и ње ном раз во ју и про спе ри те ту, као и што спа ја њем 
мо дер ног и тра ди ци о нал ног у обра зо ва њу би бли о те ка ра, ства ра мо спо со бан ка дар, ко ји мо же 
од го во ри ти на све зах те ве бу дућ но сти.
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Li bra ri an ship in the Jaws of Li fe: From Edu ca tion to Em ployment

Sum mary
In the Republic of Serbia, librarians are educated at two university departments – the Department of Library and 
Information Science, Faculty of Philology, University of Belgrade, and the Department of Librarianship, Faculty 
of Education in Sombor, Novi Sad University. Librarianship studies in Sombor began in 2005, and since 2015 the 
faculty has been off ering the M.A. programme in the fi eld of library and information science. The paper traces the 
development of the study program at the Department of Librarianship in Sombor and the further path of its students 
– graduate librarians. Due to the fact that the purpose of the study program is to educate experts in library and 
information science, after completing four years of study, the graduate librarians/information specialists are trained 
to perform tasks in all types of libraries. After examining the documentation of the Faculty of Education on the 
number of students who enrolled in studies and the number of graduate students, the authors analyze how many of 
them found job in libraries. 
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