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„Во дич кроз до ма ћу струч ну пе ри о ди ку“ у овом бро ју Чи та ли шта об у хва та сле де ће на сло ве се риј-
ских пу бли ка ци ја: Ар хе о граф ски при ло зи, збор ник ра до ва Oдељења за ар хе о гра фи ју На род не би бли о те ке 
Ср би је, глав ни и од го вор ни уред ник Ла сло Бла шко вић (42/2020); Бе ле жни ца, ча со пис за би бли о те кар-
ство, књи жев ност и кул ту ру На род не би бли о те ке Бор, глав ни и од го вор ни уред ник Ви о ле та Стој ме но вић 
(41/2021); Би бли о зо на, ча со пис за би бли о те кар ство, ин фор ма ти ку и кул ту ру, глав ни и од го вор ни уред-
ник Алек сан дра Аџић (9/2021); Би бли о те кар, ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Би бли о те-
кар ског дру штва Ср би је, глав ни и од го вор ни уред ник Дра га на Гру јић (1/2021); Ве сти, гла си ло Би бли о-
те ке Ма ти це срп ске, глав ни уред ник Се ли мир Ра ду ло вић (118 и 119/2021); Ви со ко школ ске би бли о те ке, 
струч но гла си ло За јед ни це би бли о те ка уни вер зи те та у Ср би ји, глав ни и од го вор ни уред ник Ма ри ја Бу ла-
то вић (1 и 2/2021); Гла сник На род не би бли о те ке Ср би је, глав ни и од го вор ни уред ник Вла ди мир Пи шта ло 
(23/2021); Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це срп ске, глав ни уред ник Се ли мир Ра ду ло вић, уред ник Гор да на 
Ђи лас (2020); Кра гу је вач ко чи та ли ште, лист На род не би бли о те ке „Вук Ка ра џић” у Кра гу јев цу, уре ђи вач-
ки ко ле ги јум Ма ри ја Ра кић Ша ра нац, Гор да на Вуч ко вић и Бо ја на Кр стић Ми хај ло вић (51/2021); Мо за ик 
Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду, глав ни и од го вор ни уред ник Дра ган Ко јић, уред ник ли ста Алек сан-
дар Јо ка но вић (134/2020); Но ви Ле гат: ча со пис за би бли о те кар ство, на у ку и кул ту ру На род не би бли о-
те ке „Ра до је До ма но вић” у Ле сков цу, глав ни и од го вор ни уред ник Ве сна Илић; Са вре ме на би бли о те ка 
(37/2020), уред ник Ми ли ца Сте ва но вић; Чи та ли ште, на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар-
ства Град ске би бли о те ке Пан че во и Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, глав ни уред ник 
Гор да на Сто кић Си мон чић, од го вор ни уред ник Го ран Тра и ло вић (38/2021) и Школ ски би бли о те кар, ча-
со пис Дру штва школ ских би бли о те ка ра Ср би је, уред ник Ана Ду ко вић (10/2020).

На ве де ним на сло ви ма при кљу чи ли смо и Mons Au re us, ча со пис за књи жев ност, умет ност и дру штве на 
пи та ња у из да њу На род не би бли о те ке Сме де ре во, глав ни уред ник Ма ри на Ла зо вић, из вр шни уред ник 
Би ља на Жи ва но вић (65–66/2021) и пред ста ви ли при ло ге об ја вље не у окви ру Екс ли бри са, стал не ру бри ке 
по све ће не би бли о те кар ству.

Од на ве де них ча со пи са ве ћи на из ла зи и у штам па ном и у елек трон ском из да њу, док се Ви со ко школ ске 
би бли о те ке и Школ ски би бли о те кар об ја вљу ју са мо у елек трон ском фор ма ту.

У про те клих шест ме се ци мно го број ни ау то ри пи са ли су о ути ца ју пан де ми је Co vid-19 на раз ли чи те 
аспек те по сло ва ња би бли о те ка. Ак ту ел ни број Кра гу је вач ког чи та ли шта ру бри ку Те ма на сло вио је Тран
сфор ма ци ја би бли о те ка у до ба ко ро не. Ве дра на Лу гић и Ти хо мир Ма ро је вић го во ре о ра ду Град ске књи-
жни це и чи та о ни це Вин ков ци то ком 2020. го ди не, на чи ну ко му ни ци ра ња са ко ри сни ци ма те уво ђе њу 
но вих, он лајн услу га би бли о те ке. Ау то ри су се ба ви ли ор га ни за ци јом кул тур них про гра ма у усло ви ма 
ко ји ни су до зво ља ва ли бо ра вак ко ри сни ка у би бли о те ци а по се бан осврт да ли су на рад Би бли о те ке у 
до ме ну ме диј ске пи сме но сти јав но сти – фор ми ра ње упут ста ва о вред но ва њу ин фор ма ци ја на зва них 
Ин фо ме ди ја. Са ња Жив ко вић опи су је ра зно вр сне про гра ме по пу ла ри са ња књи ге и чи та ња ко је је кра-
гу је вач ка Би бли о те ка ре а ли зо ва ла пу тем он лајн плат фор ми, ука зу ју ћи на пред но сти и не до стат ке пру-
жа ња услу га у вир ту ел ном окру же њу. Си ни ша Пет ко вић пред ста вља iBi bli os – апли ка ци ју за по зај ми цу 
елек трон ских књи га ко ја је до ступ на ко ри сни ци ма Би бли о те ке у Оси је ку. Дру га чи ји при ступ у пру жа њу 
услу га ко ри сни ци ма у усло ви ма иза зва ним ре стрик ци јом ра да у фи зич ким про сто ри ма има ла је Би-
бли о те ка у се лу Гла вин ци на те ри то ри ји гра да Ја го ди не, ко ја је за ко ри сни ке омо гу ћи ла до ста ву књи га 
на кућ ну адре су пу тем би бли о те ке на би ци клу. О то ме пи ше Ива на Пе шић. На род на би бли о те ка у Сме-
де ре ву ду ги низ го ди на ор га ни зу је Сти хо ви зи ју, так ми че ње за сред њо школ це у ре ци то ва њу на стра ним 
је зи ци ма, ко је у ре дов ним усло ви ма оку пља на сто ти не по се ти ла ца из ве ли ког бро ја гра до ва и шко ла 
ши ром Ср би је. Ау то ри Ми ли ца Мар ко вић и Со фи ја Гр ба пи шу о ор га ни за ци ји по ме ну те ма ни фе ста ци је 
у ван ред ним усло ви ма (Mons Au re us). Оја Кри ну ло вић и Ма ри ја Бу ла то вић пот пи су ју текст „До при но си 

Во дич кроз до ма ћу струч ну пе ри о ди ку

(мај–но вем бар 2021)

Ива на То до ро вић
На род на би бли о те ка Ср би је, Бе о град
iva na.to do ro vic@nb.rs 



102	 Читалиште	39	(новембар	2021)	 ИЗЛОГ

Уни вер зи тет ске би бли о те ке 'Све то зар Мар ко вић’ у до ба пан де ми је Ко вид 19“, Ве сна Жу пан при лог 
„Људ ски ре сур си и пан де ми ја: осврт из ака дем ског би бли о те кар ства Ср би је“ (Ви со ко школ ске би бли о те ке 
1), док је Ин грид Гра о рац ау тор при ло га „Из днев ни ка јед не школ ске би бли о те кар ке то ком пан де ми је 
ви ру са ко ро на“ (Школ ски би бли о те кар). 

По ред при ка за де ло ва ња по је ди нач них ин сти ту ци ја у зе мљи и ре ги о ну у вре ме пан де миј ске кри-
зе, пу бли ко ва ни су и тек сто ви ко ји су ми ра ју ре зул та те ра да ви ше би бли о те ка у зе мљи и ино стран ству. 
Ре на та Ми нић да је пре глед при ме ра до бре прак се ви ше јав них би бли о те ка у Ср би ји (Би бли о зо на), док 
Мир ја на Ђу кић опи су је де ло ва ње јав них би бли о те ка у Ау стра ли ји у пе ри о ду од 2020. до 2021. го ди не 
(Кра гу је вач ко чи та ли ште). Да ни е ла Ско ко вић са гле да ва ак тив но сти кров не ме ђу на род не стру ков не ор-
га ни за ци је IFLA, ор га ни за ци ју по сло ва ња број них свет ских би бли о те ка те рад би бли о те ка из окру же ња 
и Ср би је (Са вре ме на би бли о те ка), док Дра га на Ми лу но вић при ка зу је по дат ке о ра ду на ци о нал них би бли-
о те ка Ве ли ке Бри та ни је, Не мач ке, Ау стри је, Хо лан ди је, Бел ги је, Фин ске, Че шке и Есто ни је у пе ри о ду од 
мар та до де цем бра 2020. го ди не (Гла сник НБС). 

У на став ку Во ди ча пред ста ви ће мо при ло ге ко ји се ба ве пру жа њем и вред но ва њем услу га на ме ње них 
ко ри сни ци ма, као и де лат но шћу би бли о те ка на пла ну по пу ла ри са ња књи ге и чи та ња. Све тла на Ви стаћ 
опи су је услу ге стри мин га (stre a ming), од но сно сер ви са за он лајн гле да ње фил мо ва и дру гих мул ти ме-
ди јал них са др жа ја пу тем плат фор ми чи ји је са др жај до сту пан ис кљу чи во чла но ви ма би бли о те ка кроз 
при ме ре услу га Уни вер зи те та у Чарлс то ну и плат фор ме Ko nopy (Би бли о зо на). На та ша Па пић го во ри о 
услу га ма но во фор ми ра не елек трон ске чи та о ни це у Би бли о те ци Сту дент ски град у Бе о гра ду (Ви со ко
школ ске би бли о те ке 2). У ак ту ел ном бро ју Би бли о те ка ра опи са ни су про гра ми и услу ге за уче ни ке са 
те шко ћа ма у чи та њу у Град ској књи жни ци „Иван Го ран Ко ва чић“ у Кар лов цу (Ани та Мал коч Би шћан, 
Кри сти на Чу но вић и Жељ ка Ми шчин) док се Је ле на Бе нић ба ви раз во јем и на чи ном ра да чи та лач ких 
клу бо ва у би бли о те ка ма (Mons Au re us).

У по след њем бро ју ча со пи са Мо за ик при ка зан је низ ак тив но сти Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду у 
до ме ну ње не кул тур но-про свет не де лат но сти. О њи ма пи шу К. Слеп чев, М. Ма ши ре вић, К. Но ва ко вић, 
Ве сна Жив ко вић и Ми лан Мак си мо вић.

Де ло ва ње би бли о те ка у обла сти под сти ца ња чи та лач ких на ви ка код де це и мла дих те ма је ко ја при-
вла чи по себ ну па жњу про фе си о нал не јав но сти и раз ли чи те ак тив но сти би бли о те ка на том по љу ре дов но 
се пред ста вља ју у струч ној пе ри о ди ци. У но вом бро ју Школ ског би бли о те ка ра об ја вље ни су мно го број ни 
при ло зи по све ће ни овој те ми. Мир ја на Ра до ва но вић Пе јо вић го во ри о ак ци ји „Чи тај мо гла сно”, на ци-
о нал ној про мо ци ји чи та ња ко ју од 2018. го ди не ор га ни зу је Дру штво школ ских би бли о те ка ра Ср би је, 
Бран ка Алим пи је вић о лир ском спо ме на ру ко ји су из ра ди ли чла но ви би бли о теч ке сек ци је ОШ ,,Ни ко ла 
Те сла“ у Вин чи кроз ин тер вјуе са до ма ћим по зна тим пе сни ци ма, док Ма ја Ку ри џа пред ста вља квиз ,,Од 
чи та ња се ра сте“ на ме њен уче ни ци ма че твр тог раз ре да (Школ ски би бли о те кар). Сле де ћи рад при ка зу је 
ак тив но сти школ ских би бли о те ка ра и гру пе на став ни ка по во дом обе ле жа ва ња ју би ле ја – 400 го ди на од 
смр ти Ви ли ја ма Шек спи ра, ко је су се од ви ја ле то ком школ ске го ди не 2015/2016 (Мир ја на Ра до ва но вић 
Пе јо вић, Ана Ду ко вић и Ма ри на Јев тић, Школ ски би бли о те кар). Об ја вље ни су и при ло зи: „И без сли ке 
на про фи лу, по твом го во ру, зна ћу ко ли ко го ди на имаш“ (Ве сна Пе рић), „Уло га књи жев ног ју на ка у раз-
ви ја њу љу ба ви пре ма књи зи“ (Та тја на Ђу рић) и „Раз ви ја ње ком пе тен ци ја за чи та ње, фор ми ра ње естет-
ског уку са и по ди за ње еко ло шке све сти код уче ни ка мла ђих раз ре да: Би ла јед ном јед на бај ка“ (Ма ри ја 
Го лу бо вић).

Да ни е ла Ско ко вић пи ше о Ме ђу на род ном фе сти ва лу сли ков ни ца Чи гра, ко ји се већ пет го ди на успе-
шно ре а ли зу је у На род ној би бли о те ци у По же ги (Са вре ме на би бли о те ка), док се Ми ли ца По по вић ба ви 
кор пу сом услу га на ме ње них де ци ко је су ор га ни зо ва ле по је ди не на ци о нал не би бли о те ке у све ту (Го
ди шњак БМС). Рад Ане Цве та но вић скре ће па жњу на ра ди о ни це за де цу ор га ни зо ва не у ле ско вач кој 
Би бли о те ци и при ка зу је де ло ва ње би бли о те ка ра на том пла ну у скром ним усло ви ма и без ула га ња ма-
те ри јал них сред ста ва (Но ви Ле гат). Дра ги ца Ра де тић пот пи су је текст „Чи та ти, пам ти ти, за бо ра вља ти“ 
(Бе ле жни ца).

Ис тра жи ва ње ста во ва ко ри сни ка о би бли о теч ком по сло ва њу и њи хо вог за до вољ ства по је ди ним 
би бли о теч ким сер ви си ма са став ни су део про це са осми шља ва ња, ре а ли за ци је и вред но ва ња услу жне 
по ну де би бли о те ка. Ак ту ел ни број Чи та ли шта до но си два ра да у ко ји ма су об ја вље ни ре зул та ти ис-
тра жи ва ња за до вољ ства ко ри сни ка услу га ма би бли о те ка у Цр ној Го ри. Ди ја на Кри во ка пић ана ли зи ра 
ре зул та те ан ке те „Би бли о те ке очи ма ко ри сни ка“, спро ве де не ме ђу ко ри сни ци ма јав них би бли о те ка у 
Цр ној Го ри кра јем 2018. го ди не. У фо ку су ау то ра дру гог при ло га, Гор да не Љу ба но вић и Ма ја Си мо-
но вић, на шли су се ко ри сни ци и ко ри шће ње Ди ги тал не би бли о те ке Бу две, сер ви са ко ји је На род на би-
бли о те ка Бу две за по че ла 2018. го ди не. У ра ду су при ка за ни по да ци до би је ни ко ри шће њем сер ви са Гугл 
ана ли ти ка и од но се се на 2020. го ди ну. Ксе ни ја Илић пред ста вља раз вој Де чи јег оде ље ња у На род ној 
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би бли о те ци „Ђу ра Јак шић“ у Пе тров цу на Мла ви, за јед но са ре зул та ти ма ан ке та спро ве де них 2014. и 
2015. го ди не, у ци љу при ку пља ња по да та ка о би бли о теч ким услу га ма на ме ње них де ци школ ског уз ра ста 
(Школ ски би бли о те кар). 

Тек сто ве по све ће не из ло жба ма ор га ни зо ва ним у би бли о те ка ма на пи са ло је ви ше ау то ра. У Ве сти
ма БМС је пред ста вље но се дам елек трон ских из ло жби Би бли о те ке Ма ти це срп ске кроз при ло ге „Са ва 
Шу ма но вић“, „Јо ван Ду чић“, „Шарл Бо длер“ „Ју би ле ји штам па них Ср бу ља 2021“ (бр. 118), „230 го ди на 
пр вих срп ских но ви на Срп ски ја Пов се днев ни ја но ви ни“, „Ђор ђе На то ше вић“ и „Фјо дор Ми хај ло вич До-
сто јев ски“ (бр. 119).

Из ло жба „Мо жда ће се јед ном ви де ти ко ли ко сам во лео сво ју зе мљу и свој на род – За ри ја Д. Ву ки ће-
вић – про фе сор, би бли о те кар, књи жев ник, пре во ди лац и ди пло ма та” отво ре на је 2020. го ди не у На род-
ној би бли о те ци у Кра гу јев цу и о њој пи ше Зо ран Ми шић (Кра гу је вач ко чи та ли ште).

Људ ски ре сур си су су штин ски ва жни за рад и раз вој сва ке би бли о те ке, а њи хо во обра зо ва ње, до-
шко ла ва ње и уса вр ша ва ње је ди рект но по ве за но са раз во јем ква ли те та укуп ног по сло ва ња. Сто га ће у 
на став ку би ти пред ста вље ни ра до ви ко ји се ба ве овом те мом.

Овај те мат ски круг за по чи ње мо при ло гом об ја вље ним у по след њем бро ју Би бли о зо не ко ји се ба ви 
фор мал ним обра зо ва њем би бли о теч ко-ин фор ма ци о них струч ња ка у Ру си ји. Ма ри на Ни ко ла ев на Ко ле-
сни ко ва опи су је обу ку ди пло ма ца у окви ру про фе си о нал них про фи ла на Би бли о теч ко-ин фор ма ци о ном 
фа кул те ту Сан ктпе тер бур шког др жав ног ин сти ту та за кул ту ру (пре вод Ми ма Жив ко вић).

У на став ку сле де ра до ви по све ће ни струч ном оспо со бља ва њу и уса вр ша ва њу би бли о те ка ра. Ива на 
Ран ко вић де таљ но об ја шња ва про це ду ру за при ја вљи ва ње и по ла га ње ис пи та за до би ја ње ли цен це за 
школ ског би бли о те ка ра (Школ ски би бли о те кар). Ор га ни зо ва ње струч ног уса вр ша ва ња би бли о те ка ра у 
он лајн окру же њу, ко ри шће ње елек трон ских еду ка тив них из во ра и ком пе тен ци је за по сле них у том до ме-
ну пред ста вља ју го ру ће те ме у вре ме ну пан де ми је ко ја је усло ви ла „пре ба ци ва ње“ бро јих еду ка тив них 
ак тив но сти у вир ту ел но окру же ње. Ве сна Укро пи на пред ста вља ре зул та те ак ци о ног ис тра жи ва ња ко ји се 
ба ви при ме ном раз ли чи тих кон вен ци о нал них и ди ги тал них обра зов них ре сур са у струч ном оспо со бља-
ва њу би бли о те ка ра. По да ци су при ку пље ни ан ке том спро во де ном ме ђу при ја вље ним кан ди да ти ма за 
по ла га ње струч ног ис пи та у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти у Би бли о те ци Ма ти це срп ске – по-
ла зни ци ма кур са Би бли о гра фи ја (Го ди шњак БМС).

До при нос по је ди на ца раз во ју од ре ђе них обла сти струч ног ра да и про фе си је у це ли ни осли ка ва ју 
при ло зи по све ће ни ли ку и де лу би бли о теч ких струч ња ка. У ак ту ел ном бро ју Бе ле жни це Ан ђе ла Сто шић 
го во ри о Љу би ци Мар ко вић, јед ној од пр вих би бли о те кар ки у Ср би ји и јед ној од ини ци ја то ра за осни ва-
ње Дру штва ју го сло вен ских би бли о те ка ра – пр вог про фе си о нал ног би бли о те кар ског удру же ња на про-
сто ри ма бив ше Ју го сла ви је. Гор да на Ђи лас је ау тор при ло га о Ан то ни ју То ни Ха џи ћу, се кре та ру и пред-
сед ни ку Ма ти це срп ске и уред ни ку Ле то пи са Ма ти це срп ске. При лог се ба ви ње го вом де лат но шћу ко ја 
се ти че ра да Би бли о те ке Ма ти це срп ске. Ру бри ка Per so na gra ta Гла сни ка НБС по све ће на је Жељ ку Мла-
ди ће ви ћу, на чел ни ку Оде ље ња за за шти ту, кон зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју На род не би бли о те ке Ср би је.

Сле де два при ло га те мат ски ве за на за на гра де у обла сти би бли о те кар ства: при лог о Гор да ни Ђи лас, 
до бит ни ку На гра де „Јан ко Ша фа рик“ за 2020. го ди ну (Ве сти БМС 118) и го вор по ме ну тог ла у ре а та из го-
во рен при ли ком при ма ња на гра де у На род ној би бли о те ци Ср би је (Гла сник НБС).
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У по след њем бро ју ча со пи са Са вре ме на би бли о те ка, у окви ру ру бри ке Ка ли ма хо ви на ста вља чи, пред ста-
вљен је Ми ло је Ра до вић, би бли о те кар са вет ник у На род ној би бли о те ци „Сте фан Пр во вен ча ни“ у Кра ље ву. 

У Го ди шња ку БМС об ја вљен је при лог „In me mo ri am: Го ран Вла хо вић (1963–2020)“ (Ду ши ца Гр бић), 
док је у Гла сни ку НБС об ја вљен „In me mo ri am: Мир ја на По по вић Ра до вић (1939–2021)“ (На да Мир ков 
Бог да но вић).

Уло га школ ских би бли о те ка у вас пит но-обра зов ном си сте му те ма је при ло га На та ше Шпа ди јер (Би
бли о зо на) и Бо ја на Ла зи ћа, ко ји да је пре глед школ ског би бли о те кар ства у Ре пу бли ци Хр ват ској (Школ ски 
би бли о те кар).

Исто риј ским раз во јем и са вре ме ном де лат но шћу би бли о те ка у зе мљи и ино стран ству ре дов но се ба-
ве број на струч на гла си ла. О исто ри ји На род не би бли о те ке у Гра ча ни ци го во ре На та ша Си мић и Бран-
ки ца Ко стић (Би бли о зо на), док се на стан ком и раз во јем би бли о те ке Кар ло вач ке гим на зи је ба ве Та ма ра 
Ма ле шев, Оли ве ра То па лов и Ире на Зе че вић (Би бли о те кар). Де јан Ри стић пот пи су је при лог „О суд би ни 
Дво р ске би бли о те ке у пр вим ме се ци ма Дру гог свет ског ра та“ (Но ви Ле гат). У Мо за и ку је пред ста вље но 
обе ле жа ва ње ју би ле ја – 175 го ди на Срп ске чи та о ни це но во сад ске, 65 го ди на од фор ми ра ња де чи јег 
оде ље ња но во сад ске Би бли о те ке и бе се да Ми ра Вук са но ви ћа из го во ре на том при ли ком. Сле де тек сто-
ви о две спе ци јал не би бли о те ке ор га ни зо ва не у уста но ва ма кул ту ре. У пи та њу су би бли о те ка Му зе ја 
Са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду (Оли ве ра На стић, Би бли о зо на) и би бли о те ка Ју го сло вен ске ки но те ке 
(Све тла на Ви стаћ, Са вре ме на би бли о те ка). Са вре ме на би бли о те ка об ја вљу је текст о На род ној би бли о те ци 
у Пред сед нич кој па ла ти у Тур ској (Ај хан Ту глу – Ayhan Tuğlu; пре вод Со ња Вељ ко вић) и при лог „Че ти ри 
ки не ске би бли о те ке на нео бич ним ме сти ма или При ча о на ди“ (Јо ван ка Ко зло вач ки Да мја нов).

Ја сми на Ра до ва но вић пот пи су је при лог „И би бли о те ке уби ја ју, зар не? Или о че му го во ри мо док ћу-
ти мо о би бли о те ка ма?“ (Школ ски би бли о те кар).

Уред ник Чи та ли шта, Гор да на Сто кић Си мон чић пред ста вља у увод ном тек сту те му мај ског бро ја: 
Књи га – од ви зан тиј ске до ди ги тал не и на во ди да ода бра на те ма „по твр ђу је ин тер ди сци пли нар ност би-
бли о те кар ства та ко што – ба ве ћи се пи са ном ба шти ном –  под се ћа на ком плек сна зна ња нео п ход на за 
раз у ме ва ње и пре но ше ње по ру ка из про шлих вре ме на, али и на нео п ход ну при ме ну ин фор ма ци о но-ко-
му ни ка ци о не тех но ло ги је ко ју на ме ће опре де ље ње за оп шту до ступ ност гра ђе“.

Ру бри ка об у хва та сле де ће ра до ве: „Ви зан тин ци и пи са на реч“ (Ра ди вој Ра дић), „Хи лан дар и ње-
го ва Сред ња би бли о те ка“ (Жар ко Вој но вић), „Ко ди ко ло шки или ма те ри јал ни опис ру ко пи са?“ (Вла дан 
Три јић) и „Ста ра штам па на књи га у елек трон ским ба за ма по да та ка“ (Алек сан дра Драп шин). Ча со пис 
Ар хе о граф ски при ло зи по све ћен је раз ли чи тим аспек ти ма из у ча ва ња нај ста ри јих срп ских ру ко пи сних и 
штам па них књи га. У ак ту ел ном бро ју Кри стоф Кох (Chri stoph Koch) пи ше о Че тво ро је ван ђе љу бо сан ске 
про ве ни јен ци је ко је је при па да ло збир ци Пан те ли је Срећ ко ви ћа. Вла ди мир По ло мац го во ри о два срп-
ска пи сма угар ског кра ља Јо ва на За по ље, а да је и пре глед њи хо вих нај ва жни јих графијскo-пра во пи сних 
је зич ких од ли ка. Ми ле на Мар ти но вић пред ста вља ру ко пи сне књи ге ко је се да нас на ла зе у ма на сти ру 
Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це у Мо ра чи код Ко ла ши на, док Жар ко Вој но вић пот пи су је текст: „Ба кро ре-
зни Ме се цо слов у сли ка ма из 1719 – нај ста ри ја књи га об но вље ног срп ског из да ва штва“. 

Про јек то ва ње и об ли ко ва ње би бли о теч ких згра да и уре ђе ње њи хо вог уну тра шњег про сто ра пред-
ста вља ва жну те му ко ја у до ма ћој струч ној пе ри о ди ци ни је за сту пље на у ве ли кој ме ри. На зив те ма та 
но вог Гла сни ка НБС гла си Ар хи тек ту ра би бли о те ка. Пред ста вља ју ћи ра до ве, Де јан Вла шка лић кон ста ту-
је: „Зна чај те ма та је и у то ме што се кроз ове ра до ве мо же осна жи ти ме ђу соб на ко му ни ка ци ја и раз у-
ме ва ње ар хи те ка та и би бли о те ка ра, а све у ци љу да се крај њем ко ри сни ку пру жи што бо ља услу га у што 
ком фор ни јем ам би јен ту, кон стант но за до во ља ва ју ћи но ве тех но ло шке и со ци о ло шке по тре бе“. Сле де 
тек сто ви „При ло зи про у ча ва њу ар хи тек ту ре НБС – но ва ту ма че ња ор ган ских еле ме на та и стил ских ка-
рак те ри сти ка кри тич ког ре ги о на ли зма“ (Дра га на Ј. Ме ца нов), „Па ла та зна ња: На род на и уни вер зи тет ска 
би бли о те ка у Љу бља ни ар хи тек те Јо же та Плеч ни ка“ (Сне жа на К. Ри стић), „При лог про у ча ва њу но ви је 
исто ри је ар хи тек ту ре би бли о те ка (1900–2020)“ (Иван Р. Мар ко вић), „Ce ci tu e ra ce la: по зи ци ја и кон цепт 
би бли о те ке у мо дер на вре ме на“ (Та ња Да мља но вић Кон ли), „Звук ти ши не“ (Мир ко Др ма нац), „Иза зо ви 
ар хи тек ту ре би бли о те ка 21. ве ка – гу би так ти ши не, со ци о ло шки дис курс и тех но ло шка ре во лу ци ја“ (Де-
јан Вла шка лић) и „Про ши ре ње по сто је ћег де поа На род не би бли о те ке Ср би је: ин те грал ни при каз ра да“ 
(Бра ни слав Ми тро вић и Ђор ђе Ал фи ре вић).

О по сто је ћој згра ди На род не би бли о те ке Ра до је До ма но вић у Ле сков цу и ди зај ну и ар хи тек ту ри 
саврeмених би бли о те ка пи ше Дон ка Пет ко вић (Но ви Ле гат).

Пред ста вља ње би бли о теч ких ко лек ци ја, би бли о те ка це ли на, ле га та, или ра ри тет них из да ња ко ја се 
на ла зе у фон до ви ма би бли о те ка у Ср би ји, че ста је те ма при ло га у струч ној пе ри о ди ци. Ива на Ћи рић 
пи ше о лич ној би бли о те ци Ни ко ле Те сле и хе ме ро теч кој зби р ци, по себ но јед ном де лу ове зби р ке у ко јој 
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се чу ва ју уко ри че ни ал бу ми са но вин ским исеч ци ма ко је је Ни ко ла Те сла при ку пљао и са чу вао (Би бли о
зо на). Љи ља на Ба шић и Ма ја Аћи мо вић го во ре о зна ча ју ле га та и би бли о те ка це ли на на Пра во слав ном 
бо го слов ском фа кул те ту (Би бли о те кар), док На да Ди ми три је вић опи су је нај ста ри ју ру ко пи сну и штам-
па ну кул тур ну за о став шти ну ма на сти ра Ка ле нић у бли зи ни Ре ков ца (Чи та ли ште). Ђерђ Мор го во ри о 
ру ско-укра јин ским му зич ким ру ко пи си ма из 18. ве ка ко ји се чу ва ју у фон ду Би бли о те ке Ма ти це срп ске, 
Ду ши ца Гр бић о из да њи ма и да ти ра њу бро шу ре Све ти Са ва Ста ној ла Ди ми тир је ви ћа, уред ни ка ли ста 
Срп ско Ко со во, док Бо јан Сам сон пи ше о по клон би бли о те ци проф. др Ми ро сла ва Еге ри ћа ко ја се чу ва у 
Би бли о те ци Ма ти це срп ске. Ау тор се по себ но ба ви по све та ма у књи га ма ко је при па да ју овој Би бли о те-
ци (Го ди шњак БСМ). У по след њем бро ју Са вре ме не би бли о те ке пред ста вље но је ви ше про је ка та у обла сти 
за шти те ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе. Пр ви се од но си на ис тра жи ва ње и опис срп ских ру ко пи сних 
књи га у ино стра ним збир ка ма пре ма про јек ту Би бли о те ке Срп ске па три јар ши је (Ду ши ца Гр бић). По-
том сле ди текст у ко ме су опи са на два про јек та ја го дин ске Би бли о те ке у обла сти за шти те ста ре и рет ке 
књи ге (Су за на Та на си је вић и На да Ди ми три је вић). У истом ча со пи су об ја вљен је ко а у тор ски рад Ире не 
Зе че вић и Алек сан дра Ра до ви ћа под на сло вом „Ла зар Хре бе ља но вић у По себ ним збир ка ма Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске“ са при ме ри ма об ра де. Овај те мат ски круг за тва ра рад Горанa Ми лен ко ви ћа по све ћен 
Алек сан дру Ми ле су (Alek san dar Mil les) ко ји је био на че лу гру пе љу ди од го вор не за кра ђу око 1500 
вред них књи га и око 200 ма па, ка ра та, илу стра ци ја и др. из На ци о нал не и све у чи ли шне књи жни це у 
За гре бу и из фон да Ме тро по ли тан ске књи жни це За гре бач ке над би ску пи је, оту ђе них у пе ри о ду из ме ђу 
1982. и 1987. го ди не (Бе ле жни ца).

Пре глед срп ских би бли о те кар ских ча со пи са за ко је је, на би ло ко ји на чин, обез бе ђен он лајн при ступ 
да ла је Бо ја на Ву ко тић у но вом бро ју Mons Aureusа. Исти ау тор пред ста вља струч ни ча со пис ужич ке Би-
бли о те ке Ко рак би бли о те ке ко ји је до са да об ја вио пет бро је ва у он лајн фор ми (Би бли о те кар).

У до ме ну ка та ло ги за ци је и кла си фи ка ци је би бли о теч ке гра ђе об ја вље но је ви ше при ло га. Гор да на 
Стан чић опи су је про цес ана ли тич ке об ра де збор ни ка са на уч них кон фе рен ци ја у из да њу Ан дри ће вог ин-
сти ту та у Ви ше гра ду ко ја се ре а ли зу је у про гра му CO BISS (Би бли о зо на). Сил ва на Ја ки мо ва пот пи су је рад 
„CO BISS си стем у Град ској би бли о те ци 'Бра ћа Ми ла ди нов ци’ – Ско пље“ (Би бли о зо на), док Је ле на Цве та-
нов ска го во ри о зна ча ју из ра де те за у ру са у про це су ка та ло ги за ци је гра ђе те пре тра жи ва њу ин фор ма ци ја 
и про це су фор ми ра ња кон тро ли са ног реч ни ка из ет но ло ги је и ан тро по ло ги је у Ма ке до ни ји (Би бли о те кар).

За ви чај ни ау то ри би ли су те ма ви ше при ло га. Но ви Ле гат об ја вљу је до ку мен то ва ни при каз лич но сти 
и де ла про то је ре ја ста вро фо ра Ти хо ми ра Н. Ра ди во је ви ћа, ро ђе ног у се лу не да ле ко од Ле сков ца. Он је 
осни вач пр ве јав не цр кве не би бли о те ке у ле ско вач ком кра ју при Цр кви Пре по доб не ма те ре Па ра ске ве 
у Ку тле шу и цр кве не би бли о те ке при Цр кви Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла у До њој Ло ко шни ци (Та тја на 
Јан ков). Гор да на Вуч ко вић го во ри о Јо ва ну Ђ. Мир ко ви ћу, му зи ча ру и ком по зи то ру Пра шког кон зер-
ва то ри ју ма, му зич ком пе да го гу и ме то ди ча ру, про фе со ру не мач ког и ма ђар ског је зи ка, би бли о те ка ру 
Јав не би бли о те ке у Алек син цу и би бли о фи лу (Кра гу је вач ко чи та ли ште). У Кра гу је вач ком чи та ли шту пу-
бли ко ван је текст „In me mo ri am: Вла ди мир Ја гли чић (4. но вем бар 1961 – 7. април 2021)“.

Ре зул та ти ма би бли о граф ских ис тра жи ва ња ба ви се ви ше при ло га. Са вре ме на би бли о те ка об ја вљу-
је текст Сне жа не Не не зић „При ло зи за кру ше вач ку би бли о гра фи ју: из да вач ко-штам пар ска про дук ци ја 
у Кру шев цу 2019“. Сле де две пер со нал не би бли о гра фи је: Ма ри ја Бог да но вић и Ја сми на Не дељ ко вић 
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пот пи су ју би бли о гра фи ју ака де ми ка Алек сан дра Мла де но ви ћа (Ар хе о граф ски при ло зи), док је На та-
ша Си мић ау тор би о би бли о гра фи је Гри го ри ја Бо жо ви ћа, пи сца и про фе со ра При зрен ске бо го сло ви је 
(Бе ле жни ца).

При ме на са вре ме них тех но ло ги ја у обла сти об ра де, за шти те, ко ри ће ња и про мо ви са ња услу га би-
бли о те ка об у хва та низ уже де фи ни са них те ма ко је су у ве ли кој ме ри за сту пље не у струч ној пе ри о ди ци. 
На та ша Пе тро вић пред ста вља По глед на Ду нав – ди ги тал ну ко лек ци ју гра фи ка и ка ра та ко је се на ла зе у 
Ди ги тал ној би бли о те ци На род не би бли о те ке Ср би је (Бе лежнца). Скуп ала та за кре и ра ње ди ги тал не би-
бли о те ке „Re sCar ta To ol kit“ ко ри сте че ти ри срп ске би бли о те ке: Би бли о те ка гра да Бе о гра да, ча чан ска 
Би бли о те ка, Би бли о те ка „Ми лу тин Бо јић“ у Бе о гра ду и На род на би бли о те ка у Пи ро ту. О њи ма пи шу 
Алек сан дар Ву кај ло вић, Ми лан Јо ва но вић и Ан дри ја Са гић (Би бли о те кар). О ди ги тал ној би бли о те ци 
Уни ве р зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ пи шу Алек сан дра Тр то вац, Је ле на Ан до нов ски и На-
та ша Да кић (Би бли о те кар). Та тја на Бр зу ло вић Ста ни са вље вић и Је ле на Ан до нов ски го во ре о мо гућ но-
сти ма за ау то мат ско раш чи та ва ње пре пи ске кне за Ми ло ша Обре но ви ћа ко ја је део за о став шти не Јо це 
Ву ју ћа, а на ла зи се у фон ду Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ (Но ви Ле гат). Гру па ау то-
ра пот пи са ла је рад „Трен до ви у ко ри шће њу елек трон ских из во ра за сно ва них на EIFL-у ме ђу ин сти ту ци-
ја ма Зам биј ског би бли о теч ког кон зор ци ју ма“ (Eness M. Miyan da Chi tum bo, Pa i let Che we, Fran ci na N. S. 
Ma kon do, Si lu me sii Ka bil wa; Чи та ли ште). Та ма ра Ми ја то вић опи су је про цес ди ги та ли за ци је но во сад ске 
За ста ве, срп ског по ли тич ког ли ста у Би бли о те ци Ма ти це срп ске (Го ди шњак БМС), док о про це су ди ги та-
ли за ци је у Би бли о те ци ша бач кој пи ше Не бој ша Цве јић (Са вре ме на би бли о те ка). Ин фо гра фи ка, тех ни-
ка ви зу ел ног пред ста вља ња ин фор ма ци ја, ко ја омо гу ћа ва са же то при ка зи ва ње ра зно вр сних по да та ка, 
сти че ве ли ку по пу лар ност у раз ли чи тим обла сти ма у ко је се убра ја и би бли о те кар ство. О мо гућ но сти ма 
при ме не ове тех ни ке у ра зно вр сним сег мен ти ма де ло ва ња би бли о те ка пи ше Је ле на Јо вин. Ау тор пот пи-
су је при ло ге „Ин фо гра фи ка или ви зу ел но при по ве да ње: пер спек ти ве у би бли о те кар ству“ (Чи та ли ште) 
и „Ди ги тал ни фраг мен ти или ви зу ел но при по ве да ње на феј сбук стра ни ци Би бли о те ке Ма ти це срп ске“ 
(Го ди шњак БМС). Је ле на Ан до нов ски пот пи су је текст „Па ра лел ни кор пу си у Ср би ји – мо гућ но сти за па-
ра лел но про на ла же ње ин фор ма ци ја на два или ви ше је зи ка“ (Би бли о те кар), а Та тја на Пе рић „Упо тре ба 
и зло у по тре ба ком пју те ра у ра ду у би бли о те ци“ (Школ ски би бли о те кар). 

Сан дра Де ља нин опи су је по сту пак из во ђе ња ре ви зи је и от пи са гра ђе у про грам ској опре ми CO BISS3 
(Mons Au re us).

У бро ју 1 Ви со ко школ ских би бли о те ка пу бли ко ва на су два тек ста ко ја се ба ве Ви ки ме ди јом Ср би је и 
ње ним кам па ња ма. Пр ви пред ста вља кам па њу уре ђи ва ња ре фе рен ци на Ви ки пе ди ји на срп ском је зи ку 
– #1Lib1Ref (је дан би бли о те кар, јед на ре фе рен ца), ко ја је ре зул тат са рад ње са Уни вер зи тет ском би-
бли о те ком „Све то зар Мар ко вић” и Би бли о те ком гра да Бе о гра да. Дру ги опи су је Ви ки геп кам па њу ко ја је 
ре зул тат са рад ње са Ам ба са дом Швед ске у Ср би ји и пред ста вља ор га ни за ци ју уре ђи вач ког ма ра то на, 
де ла гло бал не ак ци је ко ја има за циљ сма ње ње ја за у по гле ду об ја вљи ва ња са др жа ја о же на ма на Ви ки
пе ди ји (Оја Кри ну ло вић).

На пла ну ре а ли за ци је ма тич них функ ци ја, Ви о ле та Јо ви чи нац Пе тро вић је ау тор при ло га Ве сти у 
ко ме су да те са же те ин фор ма ци је о по је ди ним сег мен ти ма ма тич них по сло ва Би бли о те ке у Кра гу јев цу, 
от ку пу књи га Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је за би бли о те ке Шу ма диј ског окру га, као и о про-
јект ним ак тив но сти ма кра гу је вач ке Би бли о те ке (Кра гу је вач ко чи та ли ште). У Ве сти ма БМС дат је из ве штај 
о струч ним ис пи ти ма у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти ре а ли зо ва ним у Би бли о те ци Ма ти це 
срп ске, док је о но вој апли ка ци ји Мре жа би бли о те ка Ср би је (МБС), на ме ње ној при ку пља њу ста ти стич ких 
по да та ка о би бли о те ка ма у Ре пу бли ци Ср би ји, пи са ла Ма ри ја Бу ла то вић (Ви со ко школ ске би бли о те ке, 1). 

Ак тив но сти ма про фе си о нал них асо ци ја ци ја ба ве се ау то ри Ива ни ца Бег и Ал ка Строп ник опи су-
ју ћи рад За гре бач ког књи жни чар ског удру же ња (Би бли о зо на) и Мар ко Лам бе та ко ји да је пре глед нај-
ва жни јих ак тив но сти Дру штва школ ских би бли о те ка ра Ср би је из ме ђу ре дов них го ди шњих Скуп шти на 
2018–2020. го ди не (Школ ски би бли о те кар).

У до ме ну од но са са јав но шћу би бли о те ка об ја вљен је рад Еле не Кр стев ске „Јав но за ста пу ва ње во ве-
ду ва ње но ви усло ви во би бли о те ка“ (Би бли о зо на). 

Пре во ди тек сто ва об ја вље них у стра ним из во ри ма об у хва та ју раз ли чи те те ме: од прав не за шти те 
гра ђе, од но сно пој ма до ку ме на та у јав ном вла сни штву, при ме не са вре ме них тех но ло ги ја у ра ду би бли-
о те ка, до ра да би бли о те ка у кри зним си ту а ци ја ма. Би бли о те кар об ја вљу је два пре ве де на Евро пе а ни на 
до ку мен та: „Евро пе а ни на по ве ља о јав ном вла сни штву», об ја вље ног 2010. го ди не и „Смер ни це за ко ри-
шће ње де ла у јав ном вла сни штву” (пре вод Зо ран Здрав ко вић).

У пр вом бро ју Ви со ко школ ских би бли о те ка об ја вљен је пре вод ра да ко ји опи су је про је кат Џејн Остин 
– вир ту ел на ствар ност. Ра ди се ко ри шће њу ино ва тив них тех но ло ги ја у ор га ни за ци ји из ло жбе ко је су ко-
ри сни ци ма омо гу ћи ле да вир ту ел но про ђу кроз ку ћу, дво ри ште и про стор у ком је Џејн Остин ства ра ла 
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(Ел наз Та да јон Ман со у ри – El naz Ta dayon  Man so u ri, пре вод Љи ља на Ду кић). При лог „Кре и ра ње вир ту-
ел них из ло жби књи га“ пред ста вља од ло мак из тек ста „Ино ва ци о но-ме то дич ко оде ље ње Цен трал не град-
ске би бли о те ке „Н. А. Ње кра сов“ Р. С. Сахаренковe (пре вод Сла ђа на Ма ри ја нац, Школ ски би бли о те кар). 
Ема ну ел Бер мес (Em ma nu el le Ber mes) пот пи су је рад „На ци о нал на би бли о те ка Фран цу ске (BNF) пред 
иза зо ви ма ди ги та ли за ци је: но ви пред ме ти кул тур не ба шти не“ (пре вод Со ња Ива но вић, Го ди шњак БМС). 

Кра гу је вач ко чи та ли ште пу бли ку је два пре ве де на тек ста. Ан Вер неј и До ми ник Ла ри (An ne Ver ne uil, 
Do mi ni que La hary) опи су ју на чин ра да у фран цу ским би бли о те ка ма за вре ме пан де ми је (пре вод Ја сми-
на Мар ко вић), док је Кејт Томп сон (Ka te Thomp son) ау тор тек ста „Би бли о те ка Бет нал Грин по мо гла нам 
је да по бе ди мо у ра ту. Не до зво ли те да је пан де ми ја за тво ри“ (пре вод Ма ри ја Ра кић Ша ра нац).

При лог по све ћен из да вач ком ра ду Би бли о те ке Ма ти це срп ске и Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду и 
при ка зи по је ди них из да ња об ја вље ни су у 118. бро ју Ве сти БМС и ак ту ел ном Мо за и ку. 

Из ве шта је и про гра ме ра да, су мар не при ка зе ре зул та та ра да би бли о те ка и њи хо вих ор га ни за ци о них 
је ди ни ца ре дов но пу бли ку ју Бе ле жни ца, Ве сти БМС, Го ди шњак БМС, Мо за ик и Са вре ме на би бли о те ка. Ве
сти БМС и Го ди шњак БМС об ја вљу ју и спи ско ве име на сво јих да ро да ва ца.

Ве сти БМС об ја вљу ју спи сак но вих на сло ва при пре мље них за штам пу или об ја вље них у Вој во ди ни, 
док је ло кал ној из да вач кој де лат но сти гра да Кра гу јев ца у 2020. го ди ни по све ћен рад Гор да не Вуч ко вић 
(Кра гу је вач ко чи та ли ште).

Пред ста вља ње струч них ску по ва, ка ко у Ср би ји, та ко и у све ту, је дан је од ва жних сег ме на та о ко ји ма 
из ве шта ва ју го то во сви ча со пи си. Ана Јан ко вић пи ше о Дру гом фе сти ва лу би бли о бу са у Кла до ву одр-
жа ном у Кла до ву од 14. до 16. ок то бра 2020. го ди не (Бе ле жни ца). Дан би бли о те ка ра Ср би је и 17. Кон-
фе рен ци ја Би бли о те кар ског дру штва Ср би је одр жа не су у он лајн фор ма ту 2020. го ди не. О то ме го во ри 
Ни ко ла Пе та ко вић (Би бли о те кар). Ово го ди шња LI BER кон фе рен ци ја у ор га ни за ци ји LI BER удру же ња и 
Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић” одр жа на је у он лајн фор ма ту у пе ри о ду од 23. до 25. 
ју на 2021. го ди не. Цен трал на те ма Кон фе рен ци је би ла је „Би бли о те ке и отво ре но зна ње: од ви зи је до 
ре а ли за ци је” (На та ша Да кић и Алек сан дра Тр то вац, Ви со ко школ ске би бли то те ке, 2). IFLA Свет ски би-
бли о теч ки и ин фор ма ци о ни кон грес (IFLA WLIC 2021) одр жан је по пр ви пут у он лајн фор ма ту, од 17. 
до 19. ав гу ста. О овој ма ни фе ста ци ји, са по себ ним освр том на уче шће срп ских струч ња ка, го во ри Мир-
ја на Не шић (Ви со ко школ ске би бли о те ке, 2). Струч ни скуп под на зи вом „Kреирање ино ва тив них услу га за 
про мо ви са ње кул тур ног на сле ђа у би бли о те ка ма” ор га ни зо ван је у окви ру ме ђу на род ног про јек та Re
de sig ning and Cocre a ting In no va ti ve Cul tu ral He ri ta ge Ser vi ces Thro ugh Li bra ri es (iT SELF) у Би бли о те ци гра да 
Бе о гра да 28. ју ла 2021. го ди не (Оја Кри ну ло вић, Ви со ко школ ске би бли о те ке, 2). Још је дан ме ђу на род ни 
струч ни скуп пред ста вљен је у ак ту ел ном бро ју Школ ског би бли о те ка ра. Реч је о уче шћу школ ских би бли-
о те ка ра на 48. Свет ском кон гре су школ ских би бли о те ка ра, одр жа ном 2019. го ди не у Ду бров ни ку (Ана 
Ду ко вић).

Ви со ко школ ске би бли о те ке у бро ју 2 до но се и пред ста вља ње про мо ци је књи ге „Љу би ца Ђор ђе вић: 
жи вот и ства ра ла штво са би бли о гра фи јом“ ау то ра др Ве ре Пе тро вић. Те ма 14. струч но-на уч ног ску па 
За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је Би бли о нет одр жа ног у Вра њу 2020. го ди не би ла је „Са рад ња и 
парт нер ства: кре и ра ње но ве за јед нич ке ви зи је за би бли о те ке“. О то ме пи ше Со ња Вељ ко вић (Са вре ме на 
би бли о те ка).
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Жич ки са бор би бли о те ка ра одр жан је у Кра ље ву 6. и 7. ок то бра 2020. го ди не на те му „Са рад ња јав-
них би бли о те ка са би бли о те ка ма тра ди ци о нал них цр ка ва и вер ских за јед ни ца“. Пред ста вља ју ћи овај 
скуп, Љу би ца Пет ко вић се по себ но освр ну ла на са рад њу кру ше вач ке Би бли о те ке са књи жни ца ма Епар-
хи је кру ше вач ке (Са вре ме на би бли о те ка).

При ка зи и ре цен зи је пу бли ка ци ја из обла сти би бли о те кар ства ре дов не су ру бри ке ве ћи не ча со пи са. 
Они омо гу ћа ва ју ин фор ми са ње про фе си о нал не јав но сти о са др жа ју и зна ча ју ак ту ел не струч не ли те ра-
ту ре. Бу ду ћи да при ка за ни на сло ви об у хва та ју из да ња об ја вље на у по след њих не ко ли ко го ди на и да су 
че сто пред мет ин те ре со ва ња ви ше ау то ра, свр ха овог те ма та Во ди ча је олак ша ва ње при сту па по да ци ма 
о при ка за ној струч ној из да вач кој про дук ци ји. У на став ку сле ди спи сак при ка за них на сло ва, раз вр ста них 
по го ди ни из да ва ња и име на ау то ра при ка за.

2018.
Шер бе џи ја Оли ве ра и Ма ри ја Ваш, прир. Атла си Би бли о те ке Ма ти це срп ске: 1486–1918. Но ви Сад: 

Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 2018 (Ире на Зе че вић и Алек сан дар Ра до вић, Би бли о зо на).

2019.
Вој но вић, Жар ко. Срп ске ма на стир ске би бли о те ке до кра ја XVI II ве ка. Пан че во: Град ска би бли о те ка, 

2019 (Ве сна Три јић, Би бли о те кар; Ду ши ца Гр бић, Гла сник НБС),
Ву ки ће вић, Де јан. Non Im pri ma tur или Цен зу ра у би бли о те кар ству и из да ва штву. Обре но вац: Би бли о-

те ка „Вла да Ак сен ти је вић“; Ла за ре вац: Би бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић“, 2019 (Ве сна Укро пи на, Го ди
шњак БМС),

Дра го са вац, Бран ка. Ми ло ван Спа сић: би бли о те кар, пе да гог, ака де мик. Ре ко вац: На род на би бли о те ка, 
2019 (Алек сан дар Ра до вић, Кра гу је вач ко чи та ли ште),

Илић, Ду брав ка, Да ни је ла Ко ва че вић Ми кић, Бог дан Три фу но вић и Би ља на Лу кић. Би бли о теч ке ком
пе тен ци је за XXI век: при руч ник за школ ске би бли о те ка ре. Ча чак: Град ска би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко-
вић Дис“, 2019 (Ду брав ка Илић, Са вре ме на би бли о те ка),

Јо ва но вић, Дра га на Д. Уни вер зум ин фор ма ци ја: би бли о те ка у све ту са вре ме них ме ди ја. Но ви Сад: Би-
бли о те ка Ма ти це срп ске, 2019 (Та тја на Бо го је вић, Са вре ме на би бли о те ка; Ана Јан ко вић, Гла сник НБС),

По љак, Јо ван ка и Оли ве ра Ива но ва. Жен ски по крет: (1920–1938): би бли о гра фи ја. Бе о град: Ин сти тут 
за књи жев ност и умет ност, 2019 (Ана Ко ла рић, Бе ле жни ца),

Су сре ти би бли о гра фа у спо мен на др Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа: (збо р ник ра до ва са на уч ног са стан ка одр жа
ног 9. но вем бра 2018. го ди не). Ин ђи ја: На род на би бли о те ка „Др Ђор ђе На то ше вић“, 2019 (Алек сан дар 
Ра до вић, Го ди шњак БМС). 

2020.
Ђу ра ши но вић, Би ља на. Јав не би бли о те ке у Ср би ји из ме ђу два свет ска ра та. Пан че во: Град ска би бли о-

те ка, 2020 (Бран ка Дра го са вац, Чи та ли ште),
Ма ле би бли о те ке у ве ли ком ди ја ло гу за про ме не: збо р ник ра до ва XVI ме ђу на род не кон фе рен ци је БДС, Бе

о град, 12–13. де цем бар 2019. Уред ник Гор да на Ђи лас. Бе о град: Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, 2020 
(Гор да на Ђи лас, Би бли о те кар),

Са рад ња би бли о те ка са би бли о те ка ма тра ди ци о нал них цр ка ва и вер ских за јед ни ца у Ре пу бли ци Ср би
ји: збо р ник ра до ва струч ног ску па Са рад ња би бли о те ка са би бли о те ка ма тра ди ци о нал них цр ка ва и вер ских 
за јед ни ца у Ре пу бли ци Ср би ји, Кра ље во, 5, 6. и 7. ок то бар 2020. Уред ник Ка та ри на Ја бла но вић. Кра ље во: 
На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, 2020 (Та ма ра Ма ле шев, Го ди шњак БМС),

Са рад ња и парт нер ство: кре и ра ње но ве за јед нич ке ви зи је за би бли о те ке: збо р ник ра до ва. XIV струч нона
уч ни скуп Би бли о нет 2020 (Вра ње, 1–3. ок то бар 2020). Бе о град: За јед ни ца ма тич них би бли о те ка Ср би је; 
Вра ње: Јав на би бли о те ка Бо ра Стан ко вић, 2020 (Ви о ле та Стој ме но вић, Би бли о те кар),

Сто иљ ков ски На та ша и Пре драг Је ре мић. Ка та лог ста рих књи га Град ске на род не би бли о те ке „Жар ко 
Зре ња нин”. Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 2020 (Ве сна Те шо вић, Бе ле жни
ца; Иван Сто ја но вић, Чи та ли ште; Ду ши ца Гр бић, Го ди шњак БМС),

Сто кић Си мон чић, Гор да на. Књи га и би бли о те ке код Ср ба у сред њем ве ку. Пан че во: Град ска би бли о те-
ка, 2020 (Жар ко Вој но вић, Чи та ли ште),

Црн ко вић, Ма ри ја и Да ни ца Ву ко вић Стој ко вић. Из да вач ка де лат ност На род не би бли о те ке у Ја го ди ни: 
(1980–2020): ано ти ра на би бли о гра фи ја. Ја го ди на: На род на би бли о те ка „Ра ди слав Ник че вић“, 2020 (Ива-
на Пе шић, Са вре ме на би бли о те ка),

Шер бе џи ја, Оли ве ра и Ма ри ја Ваш, прир. Атла си Би бли о те ке Ма ти це срп ске: 1919–1977. Но ви Сад: 
Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 2020 (Да ни е ла Кер ме ци, Го ди шњак  БМС).
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Спи ску при ка за них на сло ва при кљу чу је мо текст Је ле не Гли шо вић „Ка та ло зи атла са Би бли о те ке Ма-
ти це срп ске као зна чај ни из во ри ин фор ма ци ја и ис тра жи вач ки ала ти“, об ја вљен у ак ту ел ном бро ју Гла
сни ка НБС. Ау тор го во ри о два го ре по ме ну та ка та ло га из да та у окви ру еди ци је Ка та лог по себ них збир ки 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске: Атла си Би бли о те ке Ма ти це срп ске: 1486–1918 и Атла си Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске: 1919–1977.

По ред при ка за мо но граф ских пу бли ка ци ја, об ја вље но је и ви ше при ка за по је ди нач них бро је ва би-
бли о те кар ских ча со пи са. Ире на Зе че вић и Алек сан дар Ра до вић су пред ста ви ли 37. број кру ше вач ког 
струч ног гла си ла Са вре ме на би бли о те ка (Бе ле жни ца), Ире на Зе че вић пе ти број Ко ра ка би бли о те ке, струч-
ног ча со пи са ужич ке Би бли о те ке (Но ви Ле гат) и 8. број ча со пи са Би бли о те кар ство срп ске: ча со пис из 
обла сти би бли о те кар ства и би бли о теч коин фор ма ци о не дје лат но сти за 2019. го ди ну (Са вре ме на би бли
о те ка). О 26. те мат ском бро ју ча чан ског Гла са би бли о те ка по све ће ном са ве то ва њу За ви чај ни фон до ви 
– раз вој, те ме и тен ден ци је 2000–2020 го во ри Де јан Ву ки ће вић (Гла сник НБС). 

У ак ту ел ном бро ју Чи та ли шта пу бли ко ван је при лог Во дич кроз до ма ћу струч ну пе ри о ди ку у ко ме 
су при ка за ни ак ту ел ни бро је ви до ма ћих струч них гла си ла за пе ри од но вем бар 2020 – мај 2021. го ди не 
(Ива на То до ро вић).


