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Сажетак
Дуго година, раритетне публикације похрањене у збиркама библиотека и других установа, чуване у магацинима 
и затвореним металним ормарима, могли су да читају само посетиоци посебних, за то предвиђених читаоница. 
Путем дигиталног окружења, оне су данас описане и претраживе у електронским каталозима и могу се прелистати 
у дигиталним библиотекама. Никад раније нису биле доступне тако великом кругу корисника. У раду се указује на 
могућности презентације раритета у електронским базама података, а посебно на њихово међусобно повезивање. 
Дигитализација раритета не подразумева само пренос података у нове формате, већ омогућава квалитетнији, нови 
интерактивни истраживачки приступ. Као пример су послужила искуства Библиотеке Матице српске – Електронски 
каталог Библиотеке, презентација Дигитална БМС и рад у Електронском регистру старе и ретке библиотечке грађе. 
Приликом библиографско-каталошке обраде раритета, поред описа издања, велика пажња се посвећује примерцима. 
У раду се наводе врсте података које се уписују у поља напомена при електронској обради старих књига. Указује се и на 
могућности повезивања електронског каталога са дигиталним колекцијама.

Кључне речи: стара штампана књига, дигитализација раритета, каталогизација раритета, Електронски регистар старе и 
ретке библиотечке грађе, Дигитална Библиотека Матице српске.

Увод

Ру ко пи сна и ста ра штам па на књи га сво јим са др жа јем, об ли ком пи сма, нор мом пра во пи са, 
је зич ким и тек сто ло шким од ли ка ма, укра си ма и ли ков ним ор на мен ти ма, на чи ном по ве за и 
ма те ри ја лом ко ри ца и ли сто ва, пре но сник је са др жа ја кул ту ре про те клих вре ме на. Функ ци јa 
књи ге као ме ди ја је сте да кроз ди мен зи ју вре ме на чу ва и пре но си „ин фор ма ци је о про шло сти 
јед ног дру штва, ње го вим успо ни ма и па до ви ма, вред но сти ма и иде а ли ма. Ко му ни ка ци ја у ди-
мен зи ји про сто ра обез бе ђу је функ ци о ни са ње дру штва, док ко му ни ка ци ја у ди мен зи ји вре ме-
на обез бе ђу је кон ти ну и тет кул ту ре”.1

У на сто ја њи ма да са чу ва ју, ис тра же, опи шу и пре зен ту ју по ве ре но им ду хов но на сле ђе, 
би бли о те ке де фи ни шу и се бе. Сво јим од го вор ним при сту пом, ква ли тет ним, ор га ни зо ва ним и 
си сте ма тич ним ра дом, пре но ше њем про фе си о нал них вред но сти и зна ња на сва ку но ву ге не-
ра ци ју струч ња ка из гра ђу ју и свој иден ти тет и иден ти тет це ле про фе си је би бли о те ка ра.

Раз во јем ин фор ма ци о не тех но ло ги је по да ци о ра ри тет ним пу бли ка ци ја ма по ста ли су до-
ступ ни јав но сти пу тем елек трон ских ка та ло га и ди ги тал них ко лек ци ја на ин тер не ту. Фор ми ра-
њем ди ги тал них би бли о те ка, ко ри сни ци има ју мо гућ ност да пре ли ста ју и про чи та ју це ло куп ну 
са др жи ну пу бли ка ци је, а би бли о те ка ри да ка та ло шке опи се о не пот пу ним пу бли ка ци ја ма и 
из да њи ма ко је је те шко иден ти фи ко ва ти до пу не раз ре ше ним и по твр ђе ним по да ци ма.

1  Ми ли ца Ан дев ски и Жељ ко Вуч ко вић, Про ле го ме на за кри тич ку пе да го ги ју ме ди ја (Вр шац: Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за 
обра зо ва ње вас пи та ча „Ми ха и ло Па влов”; Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2012), 7.
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У ра ду су при ка за не елек трон ске ба зе по да та ка ра ри тет не гра ђе ко је се фор ми ра ју у Би-
бли о те ци Ма ти це срп ске. На ве де не су вр сте по да та ка ко је се бе ле же у елек трон ском ка та ло гу. 
Ука за но је и на мо гућ но сти по ве зи ва ња раз ли чи тих ба за ра ри тет них пу бли ка ци ја. Ди ги та ли-
за ци ја рет ких при ме ра ка не под ра зу ме ва са мо пре нос у но ви фор мат, већ да је мо гућ ност за 
ква ли та тив но нов, ин тер ак тив ни ис тра жи вач ки при ступ. Као при мер су по слу жи ла ис ку ства 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске – Елек трон ски ка та лог Би бли о те ке, пре зен та ци ја Ди ги тал на БМС и 
рад у Елек трон ском ре ги стру кул тур них до ба ра.

Спе ци фич но сти об ра де ста рих штам па них књи га

При су сре ту са ста рим штам па ним књи га ма и на сто ја њи ма да се иден ти фи ку ју и опи шу, 
на и ла зи се на број не те шко ће. По сто је ка рак те ри сти ке из да ња на ко је се мо ра обра ти ти па-
жња. На при мер, код ин ку на бу ла и књи га на стра ним је зи ци ма 16. и 17. ве ка вр ло че сто не ма 
уо би ча је не на слов не стра не са основ ним по да ци ма о на сло ву, ау тор ству, ме сту и го ди ни из да-
ва ња и штам па ру. По да ци се мо ра ју по тра жи ти на дру гим ме сти ма. Ну ме ра ци ја ли сто ва или 
стра на ста ре књи ге мо же би ти сло же на, по сто ји ви ше раз ли чи тих ну ме ра ци ја, или су озна че не 
са мо све шчи це, што у пра ће њу ком плет но сти књи ге и ре до сле да ли сто ва зах те ва по себ ну оба-
зри вост.2 Код ста рих књи га че шће се на и ла зи и на ва ри јан те из да ња јед не пу бли ка ци је ко је би 
тре ба ло бе ле жи ти у опи су.

Тра го ви вре ме на ви дљи ви су на књи га ма ко је се опи су ју. Ве ли ки број пу бли ка ци ја ни је до 
нас до шао у ори ги нал ном из да њу у ка квом је иза шао ис под штам пар ске пре се. Тре ба ло би 
опи са ти при мер ке ко ји ни су ком плет ни, не кад су са мо фраг мен ти, или чак је дан лист не ке 
пу бли ка ци је. Књи ге су то ком вре ме на пре ко ри ча ва не. Вла сни ци су, пре ма сво јим по тре ба ма, 
спа ја ли и уко ри ча ва ли ви ше из да ња или њи хо ве де ло ве у јед ну књи гу. Иден ти фи ка ци ја књи ге 
и ње на об ра да на ро чи то су сло же не уко ли ко не до ста ју по чет ни и за вр шни де ло ви пу бли ка ци-
је, илу стра ци је и дру ги до да ци. Сви по да ци о ра ри те ту бе ле же се у опи су: ком плет ност, од но-
сно не до ста ју ћи, во лант ни и дру га чи је сло же ни ли сто ви, за тим вр ста по ве за и спа ја ње ви ше 
на сло ва у јед ну књи гу. При овим сло же ним по сло ви ма нео п ход но је кон сул то ва ње штам па них 
би бли о гра фи ја и ка та ло га, а да нас су од ве ли ке по мо ћи елек трон ски ка та ло зи и ди ги тал не 
збир ке. По не кад је тек уз упо ре ђи ва ње сва ког ли ста при мер ка са ди ги тал ном ко пи јом не где на 
ин тер не ту мо гу ће об ра ди ти ра ри тет. И при то ме је по треб на па жња и опрез, јер се и при ди ги-
та ли за ци ји де ша ва ју гре шке, а ди ги та ли зо ван при ме рак не мо ра би ти ком пле тан.3

То ком вре ме на, вла сни ци и чи та о ци књи га оста ви ли су на њи ма сво је бе ле шке. Ру ко пи сни 
за пи си, пот пи си, по све те, пе ча ти, екс ли бри си и ста ре сиг на ту ре из у зет но су кул тур но-исто риј-
ско све до чан ство. Ка зу ју о кре та њу књи ге, про ме ни вла сни штва, ње ној исто ри ји и суд би ни и 
из вор су мно гих дру гих по да та ка. Ру ко пи сни за пи си оба ве шта ва ју о по жа ри ма, рат ним стра-
да њи ма, вре мен ским ка та стро фа ма, по ли тич ким при ли ка ма, о сва ко днев ном жи во ту љу ди, о 
це ни књи ге, уља, ви на, плат на, хар ти је, о тр го вач ким по сло ви ма, о ду го ви ма ко је је не ко на-
пра вио или вра тио, о пу то ва њи ма, о да ва њу де це „на“ шко лу, о пред ме ти ма у шко ли, о ве жба-
ма из фран цу ског или не ког дру гог је зи ка, о ма те ма тич ком ра чу ну, о бра ко ви ма и ро ђе њи ма, 
па и о смр ти. За ста ру књи гу ва жне су и ин фор ма ци је о на чи ну ка ко је она до спе ла у би бли о-
те ку. Сви ови по да ци при де таљ ној ка та ло шкој об ра ди књи ге по ста ју пре тра жи ви ко ри сни ци ма 
елек трон ског ка та ло га би бли о те ке.

2  Де таљ ни је о ка рак те ри сти ка ма стра них ин ку на бу ла, мо же се по гле да ти: Све тла на Вуч ко вић, „Ин ку на бу ле на стра ним је зи ци ма 
у Би бли о те ци Ма ти це срп скеˮ, Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це срп ске за 2013 (2014): 53–76.

3  Све тла на Вуч ко вић, „Ин ку на бу ле на стра ним је зи ци ма у Ср би јиˮ, у Ру ко пи сна и ста ра штам па на књи га: збо р ник ра до ва, ур. 
Ду ши ца Гр бић, Све тла на Ву чо вић и Алек сан дра Драп шин (Бе о град: За јед ни ца ма тич них би бли о те ка Ср би је; Но ви Сад: Би бли-
о те ка Ма ти це срп ске, 2018), 100.
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Елек трон ска об ра да ра ри те та

У ра ду се на во де вр сте по да та ка ко је се бе ле же у под руч ју на по ме на при елек трон ској об-
ра ди ан ти квар не гра ђе.Ука зу је се на мо гу ће на чи не по ве зи ва ња ка та ло га са ди ги тал ним ко пи-
ја ма. Пу тем елек трон ских ка та ло га опи са на гра ђа мо же би ти бр зо и ефи ка сно пре тра жи ва и 
пре зен то ва на на ква ли та тив но нов ин тер ак тив ни на чин. Об ра да ра ри тет них пу блик ци ја од ви ја 
се уз по што ва ње ме ђу на род ног стан дар да за опис ан ти квар не гра ђе ISBD(A). На кон глав ног 
ка та ло шко-би бли о граф ског опи са, ко ји под ра зу ме ва опис ком плет ног, иде ал ног при мер ка, за 
ову гра ђу зна чај но је под руч је на по ме на. Спе ци фич на по ља за об ра ду ста ре књи ге у CO BISS34 
ка та ло ги за ци ји, ко ја се ко ри сте у фор ма ту CO MARC/B5 су сле де ћа: 140, 141, 316–318, 321 и 
481, 482. Ко ри сна су и по ља 620, 518 и 540.

Струк ту ра по ља 140 се ко ри сти да се де таљ ни је ко ди ра ју илу стра ци је це ле књи ге, илу стра-
ци је као при ло га на це лој стра ни, да се упи шу тех ни ке њи хо ве из ра де, да се уне су пред ви ђе ни 
ко до ви за вр сту са др жа ја, књи жев ног об ли ка и би о гра фи је, за под ло ге књи га и при ло га, по сто-
ја ње во де них зна ко ва, штам пар ских и из да вач ких сиг не та и ор на мент них зна ко ва – ово по ље 
је део за јед нич ког би бли о граф ског за пи са и пре у зи ма ју га све би бли о те ке. По ље 141 ко ри сти 
се за ко ди ра не по дат ке о при мер ку – ма те ри јал и вр ста по ве за, при ве зи, очу ва ност по ве за и 
књи жног бло ка, уз по дат ке о уста но ви, сиг на ту ри и ин вен тар ском бро ју.

У под руч је пр ве оп ште на по ме не 321, за ста ре штам па не књи ге, на во де се у скра ће ном об-
ли ку из во ри, од но сно ода бра ни ка та ло зи и би бли о гра фи је са бро јем опи са не је ди ни це. Они 
су зна чај на по моћ при иден ти фи ка ци ји из да ња ста рих књи га.

Пред ви ђе на по ља за опи си ва ње при ме ра ка су – по ље 316 На по ме на о при мер ку, 317 На
по ме на о из во ру (На по ме на о исто ри ја ту) и 318 На по ме на о по ступ ку. У по љу 316 струк ту ра 
и ре до след по да та ка су сле де ћи: пр во се ука зу је на ва ри јант ске ка рак те ри сти ке, на во де се 
оште ће ња и ста ње ком плет но сти пре ма пот пу ном при мер ку, вр ста по ве за, ре ги стру ју се при-
ве зи или при штам па на де ла. У по љу 317 бе ле же се по да ци сле де ћим ре до сле дом: ру ко пи сни 
за пи си, пе ча ти, екс ли бри си, ста ре сиг на ту ре и до но се по да ци у ве зи са на бав ком и вре ме ном 
ин вен та ри са ња. У по љу 318 на во ди се На по ме на о ми кро фил мо ва њу.6 По ље 318 пред ви ђе но је 
и за бе ле же ње по да та ка о по ступ ци ма кон зер ва ци је и ре ста у ра ци је и ста њу са мих књи га пре 
и по сле из ве де них по сту па ка, ко ји се за сад не уно се. За пре тра жи ва ње су ко ри сна по ља 518 – 
уно се се на сло ви са вре ме ним пра во пи сом и 620 Пре тра жи ва ње по ме сту из да ња, у пот по ље $а 
уно се се на зи ви ме ста из да ња. Упи си ва ње по да та ка о при ве зи ма у елек трон ским ка та ло зи ма 
би бли о те ка у си сте му CO BISS.SR 7 је не у јед на че но, а ко ри сте се по ља 141, 316, 481 и 482. Раз-
ли чи то по пу ња ва ње на по ме на о при мер ци ма мо же би ти при хва тљи во, због то га што оне ни су 
део би бли о граф ског за пи са ко ји је за јед нич ки за све би бли о те ке у си сте му.8

За по ве зи ва ње за пи са ру ко пи сних и ста рих штам па них књи га са ди ги тал ном ко пи јом ко ри-
сти се пот по ље $u по ља 856 са вред но сти ма ин ди ка то ра 41 – Елек трон ска вер зи ја. Тим пу тем 
ко пи ја се по ве зу је са це лим би бли о граф ским за пи сом у ба зи. По ље 856 по на вља се за сва ку 
ко пи ју у свим слу ча је ви ма, ка да је она из исте или из дру гих би бли о те ка.

4  Ко о пе ра тив ни он лајн би бли о граф ски си стем и сер ви си – тре ћа ге не ра ци ја про грам ске опре ме, пре у зе то 24. 3. 2021, http://
sr.co biss.ne t/.

5  Фор мат ма шин ски чи тљи вог за пи са за опис и раз ме ну би бли о граф ских по да та ка у си сте му CO BISS за сно ван на фор ма ту за 
би бли о граф ске по дат ке UNI MARC. – CO MARC/B For mat, pre u ze to 24. 3. 2021, http://obra zo va nje.vbs.rs/En tryFor mDesk top De-
fa ult.aspx?ta bid=38&type =ma nual&ma nual=1_Co marc_B_sv n.

6  По да ци се упи су ју у по ља на ве де ним ре до сле дом у Елек трон ском ка та ло гу Би бли о те ке Ма ти це срп ске, пре у зе то 15. 2. 2021, 
https://plus.sr.co biss.ne t/opac7/bib/se arch.

7  Си стем уза јам не ка та ло ги за ци је у Ср би ји на плат фор ми CO BISS.
8  Де таљ ни је о то ме: Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, „Стан дар ди за ци ја об ра де ра ри те та у БМС”, Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це срп ске 

за 2016 (2017): 111–125 и Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, „Упо тре ба UNI MARC фор ма та за опи си ва ње ру ко пи сних и ста рих штам-
па них књи га”, у Ру ко пи сна и ста ра штам па на књи га: збор ник ра до ва, ур. Ду ши ца Гр бић, Све тла на Ву чо вић и Алек сан дра Драп-
шин (Бе о град: За јед ни ца ма тич них би бли о те ка Ср би је; Но ви Сад: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 2018), 312–323.
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Фор мат CO MARC/B ко ји се при ме њу је у CO BISS3 ка та ло ги за ци ји, не са др жи све про ме не 
ко је су укљу че не у тре ће из да ње UNI MARC-a из 2008,9 а од зна ча ја су за ква ли тет ни је пред-
ста вља ње ра ри тет них пу бли ка ци ја. У фор ма ту UNI MARC,10 већ та да је пред ви ђен унос URL 
адре са у по ља на по ме на 316–318, 320 и 321, у пот по ље $u. При ме њи ва ње до пу на у фор ма ту 
отво ри ло би про стор за нов при ступ по ве зи ва њу при ме ра ка књи га, од но сно њи хо вих де ло ва 
са ди ги та ли зо ва ним објек ти ма на ко је се од но се. Са др жа ва ли би ве зе до ди ги тал них вер зи ја 
оште ће не стра ни це, ода бра ног по ве за, пот пи са, пе ча та, ру ко пи сног за пи са, екс ли бри са и дру-
гих ка рак те ри сти ка из исто ри ја та при мер ка.11

За пи си чла на ка при ли ком ана ли тич ке об ра де ста рих пе ри о дич них пу бли ка ци ја та ко ђе мо-
гу има ти ве зу са ди ги тал ним при мер ци ма. У Би бли о те ци Ма ти це срп ске у за пис члан ка уно си 
се URL адре са ко ја во ди до од ре ђе не стра ни це ди ги та ли зо ва ног ча со пи са.12 Пре по сла об ра-
де, на рав но, прет хо ди ди ги та ли за ци ја ода бра них бро је ва ча со пи са. Ова ко су до сад об ра ђе ни 
члан ци из ви ше ра ри тет них го ди шта пе ри о дич них пу бли ка ци ја: Срп ски на род ни лист, Ле то пис 
Ма ти це срп ске, Да ни ца, Гла сник Дру штва срп ске сло ве сно сти, Ја вор и дру ги.

Фор мат UNI MARC за раз ме ну би бли о граф ских по да та ка до жи вео је и дру ге из ме не и до-
пу не ко је мо гу би ти од зна ча ја за ка та ло ги за ци ју ста рих књи га. Оне су об ја вље не по чет ком 
2018. го ди не на веб-стра ни ци IFLA-e – све при хва ће не про ме не од 2012. до 2017, без ин те-
грал ног тек ста ко ји је у при пре ми. У фор мат су до да та и но ва по ља.13

За ни мљи ва мо гу би ти но ва по ља 703, 713 и 723 у ко ја се уно се по да ци о вла сни штву, од но-
сно исто ри ја ту при мер ка – 703 лич на, 713 кор по ра тив на и 723 по ро дич на име на. Струк ту ра 
тих по ља иста је као у по љи ма 700, 710 и 720.

За унос по да та ка о ме сту и да ту му ве за ним за исто ри јат при мер ка на пра вље на је спе ци-
фи ка ци ја по ља 621. За по ве зи ва ње са при мер ци ма ко ри сти се пот по ље $5, а за по ве зи ва ње 
уну тар истог за пи са пот по ље $6. По ље 621 се по ве зу је са на по ме ном 317 и име ни ма у 7X3. То 
су слу ча је ви ка да се у не ком ру ко пи сном за пи су по ми ње и име и ме сто, од но сно вре ме.

Пре тра жи ви по да ци о при мер ци ма ста рих штам па них пу бли ка ци ја, по ред зна ча ја за ко ри-
сни ке, мо гу би ти ве ли ка по моћ би бли о те ка ри ма при ка та ло ги за ци ји. Исти пе чат или ру ко пи-
сни пот пис, уко ли ко се по ја вљу је у ви ше пу бли ка ци ја, дра го цен  је при раш чи та ва њу не до вољ-
но ја сних, а слич них при ме ра и та ко ђе за ни мљив као из вор за дру га ис тра жи ва ња.

У струк ту ри фор ма та UNI MARC на чи њен је зна ча јан на пре дак, а при ме на про ши ре ног 
фор ма та до ве ла би до де таљ ни јег опи си ва ња и по ве зи ва ња ове спе ци фич не гра ђе са ди ги-
тал ним објек ти ма. Од би бли о те ка ра за ви си ко ли ко ће па жње по све ти ти по нов ној об ра ди и 
до пу ни за пи са и њи хо вом по ве зи ва њу. Ка ко ис ти че Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић: „По треб но је 
ве ли ку па жњу по све ти ти уса вр ша ва њу би бли о те ка ра – оних ко ји ће уче ство ва ти у стра те шким 
по сло ви ма, оних ко ји ће би ти спе ци ја ли сти за об ра ду ру ко пи са и ста рих и рет ких пу бли ка ци ја 
и свих би бли о те ка ра ко ји оба вља ју по сло ве ка та ло ги за ци је и ди ги та ли за ци је. Са си гур но шћу 
се мо же за кљу чи ти да је по ве ћа на по тре ба за струч ња ци ма ко ји се ба ве ста ром и рет ком би-
бли о теч ком гра ђом.”14

9  UNI MARC Ma nual – UNI MARC Bi bli o grap hic, 3rd edi tion (München: K. G. Sa ur, 2008).
10  Uni ver sal Marc For mat, pre u ze to 15. 2. 2021, https://ar chi ve.ifla.org/ub cim/p1996-1/uni marc.htm .
11  Шо ки ца Шу ва ко вић, „Упо тре ба UNI MARC фор ма та...ˮ, 316–320.
12  „Из ве штај о ра ду Би бли о те ке Ма ти це срп ске у 2019. го ди ниˮ, Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це срп ске за 2019 (2020): 10.
13  Шо ки ца Шу ва ко вић, „Упо тре ба UNI MARC фор ма та...ˮ, 318.
14  Исто, 322.
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Ди ги тал не би бли о те ке ра ри те та

Ди ги та ли за ци јом ра ри тет них пу бли ка ци ја и пре зен та ци јом ди ги тал них ко лек ци ја у вир-
ту ел ном окру же њу књи ге се из за тво ре них, из ме шта ју у ла ко и бр зо јав но до ступ не про сто-
ре. По ред функ ци је очу ва ња и за шти те, уни вер за лан при ступ кул тур ном на сле ђу је дан је од 
основ них ци ље ва на ве ден у пре по ру ка ма и до ку мен ти ма за ди ги тал не са др жа је. Све ве ће би-
бли о те ке и код нас и у све ту офор ми ле су ди ги тал не би бли о те ке у ко ји ма пред ста вља ју сво је 
нај знач ни је ко лек ци је, а по сто је и спе ци ја ли зо ва не ба зе по да та ка ан ти квар не гра ђе. По бро ју 
ди ги та ли зо ва них при ме ра ка ра ри те та у Ср би ји, нај ве ће су ди ги тал не збир ке На род не би бли-
о те ке Ср би је, Би бли о те ке Ма ти це срп ске и Уни вер зи тет ске би ли о те ке „Све то зар Мар ко вић” у 
Бе о гра ду.

Пре зен та ци ја Ди ги тал на БМС15 омо гу ћи ла је при ступ кул тур ном на сле ђу ко је Би бли о те ка 
Ма ти це срп ске по се ду је на уч ним ис тра жи ва чи ма и ши рој јав но сти. Веб-стра ни цу го ди шње 
по се ти бли зу 30.000 ко ри сни ка са свих кон ти не на та.16 У ба зи су нај број ни је ста ре штам па не 
књи ге и пе ри о ди ка.

Ди ги тал не би бли о те ке са др же ко лек ци је ди ги тал них до ку ме на та ко ји су опи са ни од го ва-
ра ју ћим ме та по да ци ма и за јед но чи не ди ги тал не објек те. За ста ру књи гу ди ги тал ни до ку мент 
је ко пи ја ори ги нал ног при мер ка. Нео п ход ни су и ала ти за њи хо во чу ва ње и пре тра жи ва ње, 
пре гле да ње и пре у зи ма ње.

У Ди ги тал ној БМС пред ста вљен је нај ком плет ни ји и нај бо ље очу ван ра ри тет ни при ме рак из 
фон да Би бли о те ке. Уко ли ко је по треб но, ди ги тал на ко лек ци ја до пу ња ва се и дру гим ко пи ја ма, 
ка ко би се ре кон стру и са ло пот пу но из да ње или да се по ка жу зна чај не за бе ле шке из исто ри ја-
та књи ге. Ме та по да ци за ра ри тет ну гра ђу нај че шће мо ра ју да се фор ми ра ју при ли ком уно са, 
због то га што је она у елек трон ском ка та ло гу опи са на пре ма ISBD(A) стан дар ду, пре ма ко јем се 
по шту је пи смо пу бли ка ци је, ко ри сти се ста ра ћи ри ли ца и, као та кви, ни су аде кват ни за пре тра-
жи ва ње у ди ги тал ним ко лек ци ја ма. На сло ви ста ре би бли о теч ке гра ђе штам па ни гра ђан ском и 
цр кве ном ћи ри ли цом углав ном се уно се са вре ме ним пи смом. Ме ста из да ња, из да ва ча и штам-
па ра на ла зе се на пу бли ка ци ја ма у раз ли чи тим об ли ци ма, па је ко ри сно као ме та по дат ке усво-
ји ти њи хо ве је дин стве не на зи ве ра ди лак шег при сту па и пре тра жи ва ња ди ги тал них обје ка та.17

Као што је на ве де но да се пре ко елек трон ског ка та ло га мо же при сту пи ти ди ги тал ним ко-
пи ја ма, та ко је и ди ги та ли зо ва не при мер ке ста ре би бли о теч ке гра ђе по треб но по ве за ти са 
елек трон ским ка та ло зи ма. Но ви софт вер ски ала ти омо гу ћа ва ју и дру ге ве зе, на при мер по-
ве зи ва ње са пу бли ко ва ним опи си ма гра ђе и на уч ним и струч ним ра до ви ма, што до при но си 
ши рој и пот пу ни јој ин фор ма ци ји о пред ста вље ним ра ри те ти ма.

У пре зен та ци ји Ди ги тал на БМС, по ред ли ста ња пу бли ка ци је, пред ста вље ни су де таљ ни ји 
опи си ди ги та ли зо ва ног при мер ка у штам па ним ка та ло зи ма Би бли о те ке Ма ти це срп ске. При-
ступ је обез бе ђен из за пи са ди ги тал ног при мер ка пре ко лин ка. На тај на чин пред ста вље на су 
ис тра жи ва ња о са мој гра ђи. У опи си ма ин ку на бу ла Би бли о те ке Ма ти це срп ске, на при мер, 
на ла зе се лин ко ви пре ма њи хо вим опи си ма у свет ским ка та ло зи ма ин ку на бу ла, а на ве де на је 
и ко пи ја са ко јом је вр ше но по ре ђе ње при ли ком иден ти фи ка ци је и об ра де и ве за са том ди-
ги тал ном ко пи јом.

Ди ги тал не ко лек ци је ра ри те та, јав но до ступ не пре ко ин тер не та, ве о ма су зна чај не и за би-
бли о те ка ре. Да нас је ско ро не мо гу ће ба ви ти се по сло ви ма иден ти фи ка ци је и ка та ло шко-би-
бли о граф ске об ра де ста рих књи га, а да се не кон сул ту ју елек трон ски ка та ло зи и ди ги тал не 
ко лек ци је би бли о те ка у све ту и у Ср би ји и дру ге јав но до ступ не збир ке.

15  Ди ги тал на Би бли о те ка Ма ти це срп ске, пре у зе то 21. 3. 2021, http://di gi tal.bm s.rs .
16  „Из ве штај о ра ду Би бли о те ке Ма ти це срп ске у 2019. го ди ниˮ: 31.
17  Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, „Ди ги тал на БМС”, Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це срп ске за 2011 (2012): 131–132.
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Елек трон ски ре ги стар ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе

Про пи си ма у обла сти ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе до не тим 2011. и 2013. го ди не,18 
као но ви на, пред ви ђе но је да се Ре ги стар кул тур них до ба ра, по ред штам па ног, во ди и у елек-
трон ском об ли ку. Про је кат Елек трон ски ре ги стар по кре нут је убр зо на кон до но ше ња За ко на о 
ста рој и рет кој би бли о теч кој гра ђи и под за кон ских ака та из 2013. Као осно ва ба зе уне ти су по-
да ци за 2268 при ме ра ка ко ји су про гла ше ни за кул тур на до бра до 2011. Елек трон ски ре ги стар 
има сво ју ин тер нет пре зен та ци ју,19 ко ја пру жа мо гућ ност пре тра ге кул тур них до ба ра по ви ше 
па ра ме та ра. Од та да, па до апри ла 2018. го ди не, као пред лог у ба зи је еви ден ти ра но пре ко 
11.000 при ме ра ка.20

За кон из 2011. го ди не до нео је и дру ге но ви не. По сло ве од оп штег ин те ре са по но вим прав-
ним про пи си ма, осим На род не би бли о те ке Ср би је ко ја је за ду же на за те ри то ри ју це ле Ре пу-
бли ке, оба вља ју и дру ге би бли о те ке. На те ри то ри ји АП Вој во ди не, по сло ве за шти те ста ре и 
рет ке би бли о теч ке гра ђе оба вља Би бли о те ка Ма ти це срп ске и у је ди ни ци ма ло кал не са мо у-
пра ве 26 би бли о те ка ко је је Ре ше њем од ре дио ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња за од ре ђе ну 
те ри то ри ју.21 У по сло ве за шти те укљу че но је ви ше ак те ра, а елек трон ско во ђе ње ре ги ста ра 
ство ри ло је усло ве за ор га ни зо ва ни ји и ефи ка сни ји рад на по пи си ва њу и за шти ти кул тур них 
до ба ра у Ре пу бли ци Ср би ји.

Елек трон ски ре ги стар под ра зу ме ва за јед нич ки рад би бли о те ка ра. Штам па на из да ња се 
уно се је дан пут, омо гу ће но је пре у зи ма ње за пи са. По ред упи си ва ња пред ви ђе них по да та ка о 
пу бли ка ци ји, по сто ји мо гућ ност да се уне ти за пис по ве же са елек трон ском ба зом CO BISS или 
БИ СИС и пу тем хи пер лин ко ва са ди ги тал ним збир ка ма. Би бли о те ка Ма ти це срп ске по ве зу је 
сво је при мер ке са њи хо вим сним ци ма у ба зи Ди ги тал на БМС и опи си ма у штам па ним ка та ло-
зи ма ко ји се та ко ђе на ла зе на веб-стра ни ци.

Елек трон ски ре ги стар већ са да пру жа мо гућ ност да се у јед ној ба зи об је ди не број ни по да ци 
о за шти ће ним пу бли ка ци ја ма и њи хо ве ди ги тал не ко пи је, без об зи ра на вла сни штво кул тур ног 
до бра – да ли је то би бли о те ка, ин сти ту ци ја, цр кве на и ма на стир ска би бли о те ка или при ват но 
ли це. По ред од ре ђе них мањ ка во сти ко је има, до ра дом софт вер ског ре ше ња мо гу ће је ис пу-
ни ти крај њи циљ Елек трон ског ре ги стра, а то је еви ден ци ја свих при ме ра ка ста ре би бли о теч ке 
гра ђе у Ре пу бли ци Ср би ји. 

За кљу чак

За хва љу ју ћи тех но ло шком на прет ку, кул тур на до бра, пу тем елек трон ских ка та ло га и ди-
ги тал них би бли о те ка, да нас су при сут на у јав ном про сто ру и до ступ на ши ро ком кру гу ко ри-
сни ка. Ан ти квар на гра ђа по хра ње на у ма га ци ни ма, не кад до ступ на ма лом бро ју чи та ла ца у 
по себ ним чи та о ни ца ма, да нас је пре зен то ва на пу тем елек трон ског окру же ња ве ли ком бро ју 
по тен ци јал них чи та ла ца ши ром све та. Ста ти сти ке по ка зу ју да, на при мер, ста ре књи ге у Ди ги
тал ној Би бли о те ци Ма ти це срп ске пре ли ста ва ју по се ти о ци са свих кон ти не на та.

18  „За кон о ста рој и рет кој би бли о теч кој гра ђи”, Слу жбе ни гла сник РС год. 67, бр. 52 (2011): 10–16; „Пра вил ник о бли жим усло ви ма 
и на чи ну ко ри шће ња ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе”, Слу жбе ни гла сник РС год. 69, бр. 22 (2013): 42; „Пра вил ник о ме ра ма 
тех нич ке за шти те ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе”, Слу жбе ни гла сник РС год. 69, бр. 22 (2013): 42; „Пра вил ник о са др жи ни и 
на чи ну во ђе ња ре ги ста ра ка те го ри са не ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђеˮ, Слу жбе ни гла сник РС год. 69, бр. 22 (2013): 43.
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По ред то га, ди ги тал но окру же ње не пру жа смо пре ли ста ва ње ди ги тал не ко пи је, већ мо же 
да об у хва ти и об је ди ни на уч на, струч на и ка то ло шко-би бли о граф ска ис тра жи ва ња ра ри те та 
из про шло сти, ује ди ни их са са вре ме ним и по ну ди ква ли та тив но нов ис тра жи вач ки при ступ.

Зах те ви чи та ла ца ста рих књи га ра зно вр сни су. Тре ба ло би од го во ри ти на по тре бе, ко ли ко 
спе ци ја ли зо ва них на уч ни ка из ра зних обла сти, фи ло ло га, исто ри ча ра књи жев но сти и умет но-
сти, ис тра жи ва ча исто риј ских при ли ка, па ле о гра фа, ко ди ко ло га, ре ста у ра то ра, ис тра жи ва ча 
по ве за или штам пе, та ко и нај мла ђих ге не ра ци ја ко ји ма је нео п ход на у обра зов не свр хе.

Би бли о те ка ри пре све га, али и оста ли чу ва ри из у зет них ко лек ци ја, на ла зе се пред сло же-
ним за да ци ма, али и пер спек ти вом да успе шно спо је тра ди ци ју и ис ку ство про шлих ге не ра-
ци ја струч ња ка са но вим тех но ло ги ја ма и вир ту ел ним окру же њем. Мо же се за кљу чи ти да ће 
у бу дућ но сти би ти нео п ход но ви ше об у че них струч ња ка ка ко за по сло ве би о бли о граф ско-ка-
та ло шке об ра де, та ко и за ди ги та ли за ци ју ра ри тет не гра ђе и по ве зи ва ње елек трон ских ба за 
по да та ка.

Из гра ђу ју ћи од нос пре ма про шло сти ства ра се иден ти тет за јед ни це, иден ти тет би бли о те ке, 
али и про фе си о нал ни, па и иден ти тет сва ког по је дин ца.22 По мо ћу вир ту ел ног окру же ња, вред-
но сти ко је се чу ва ју у би бли о те ка ма, за тво ре не пр вен стве но ра ди за шти те, мо гу ће је ожи ве ти 
и по зва ти ис тра жи ва че на њи хо во но во иш чи та ва ње.
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Old Prin ted Bo oks in Elec tro nic Da ta ba ses

Summary
For many years, rare publications stored in libraries and other institutions, kept in warehouses and closed metal 
cabinets, could have been used only in special reading rooms. Today, in the digital environment, they are described 
and can be searched in electronic library catalogs and browsed in digital libraries. They have never before been 
available to such a large circle of users. The paper points out the possibilities of presenting rarities in electronic 
databases, and especially their interconnection. The digitization of rarities does not mean only the transfer of data 
into new formats but also implies a high-quality new interactive research approach. There are some examples from 
the Matica Srpska Library – its electronic catalog, Digital MSL, and its inputs in the Digital Register of Cultural 
Property. During the cataloging of rarities, in addition to the description, great attention is paid to the copies. This 
paper lists the types and order of the data entered as notes on the copies during the electronic cataloging of old 
books in the Matica Srpska Library. The possibility of connecting the electronic catalog with digital collections is 
also emphasized. The Digital MSL provides access to the cultural heritage possessed by the Matica Srpska Library for 
scientific researchers and the general public. In this database, digital publications are linked to the electronic catalog 
and descriptions in the printed catalogs of rare materials. All printed materials and manuscripts that have the status 
of cultural property in the Republic of Serbia are recorded in the Digital Register of Old and Rare Library Materials. 
The database provides a possibility of connecting the entered cultural property with the description in the electronic 
catalog and digital copy and thus combines numerous data on protected specimens in one place.
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