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Сажетак
У раду су представљена домаћа периодична гласила из области библиотекарства објављивана у периоду од 2017. до 
2021. године. Сагледани су часописи који се библиотекарством баве у целини или у великој мери, као и они који имају 
утврђене рубрике посвећене библиотекарству, а фокусирани су на друге области. Анализи је претходило истраживање 
извора претрагом базе COBIB.SR, а укључени су наслови који су за период 2017–2021. имали бар један објављен број. 
Прегледани су сви бројеви појединих наслова периодичних публикација доступни у фонду Народне библиотеке Србије, 
као и они доступни у онлајн формату. У раду је сагледано актуелно стање у области издавања библиотекарске периодике 
посматране са становишта њеног значаја за развој научне дисциплине и праксе. Истовремено, анализирана су и гласила 
која библиотекарство третирају уз друге области – књижевност, уметност, историју и завичајне теме. Текст представља 
покушај да се сагледају основни правци деловања када је у питању издавање текућих публикација које се баве теоријом и 
праксом библиотекарства. 

Кључне речи: библиотекарство, библиотечко-информациона делатност, серијске публикације, научни часописи, стручна 
периодика, библиотеке, издавачка делатност

Увод

Пе ри о дич не пу бли ка ци је из обла сти би бли о те кар ства има ју ду гу тра ди ци ју у Ср би ји.1 Ис-
пу ња ва ју ћи функ ци ју но си ла ца ак ту ел них ин фор ма ци ја, би ле су и оста ле зна чај но сред ство 
ко му ни ка ци је уну тар про фе си је, ме сто раз ме не но вих зна ња и про фе си о нал них ис ку ста ва, 
али и на чин обра ћа ња стру ке ши рој јав но сти. Ва жна ди мен зи ја би бли о те кар ске пе ри о ди ке у 
про шло сти би ла је и њи хо ва уло га струч них при руч ни ка и уџ бе ни ка,2 од но сно „гла си ла за обу-
ку“3 струч них рад ни ка. Пред ста вља ју ћи јед ну од по ла зних та ча ка у про це су на уч но и стра жи-
вач ког ра да и ко му ни ка ци о ни ме диј у си сте му на у ке, на уч ни ча со пи си нео п ход ни су чи ни лац 
у про це су ака дем ског на пре до ва ња.4 Исто вре ме но, они пред ста вља ју ва жан чи ни лац у про це-
су сти ца ња ви ших струч них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти.5 

1  Ду брав ка Си мо вић, „Гра ђа за ис тра жи ва ње струч не би бли о те кар ске пе ри о ди ке у Ср би ји 1940–2005“, Гла сник На род не 
би бли о те ке Ср би је Го ди на 7, бр. 1 (2005): 137–158.

2  Де сан ка Ста ма то вић, „Но ви по че так ча со пи са Би бли о те кар“, Би бли о те кар: ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства 
Го ди на 49, бр. 1–2 (2007): 10.

3  Бран ка Дра го са вац, Ана Па вло вић и Ка та ри на Сте фа но вић, „Бил тен Књи жни чар – гла си ло за обу ку би бли о те ка ра Вој-
во ди не“, Чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Го ди на 17, бр. 33 (но вем бар 2018): 63–71, 
doi: 10.19090/cit.2018.33.63-71.

4  „Пра вил ник о сти ца њу ис тра жи вач ких и на уч них зва ња“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је број 159 (2020), об ја-
вље но 30. 12. 2020, пре у зе то 29. 10. 2022, https://www.prav no-in for ma ci o ni-si stem.rs /SlGla snik Por tal/eli/rep/sgrs/
mi ni star stva/pra vil nik/2020/159/18/reg .

5  „Пра вил ник о бли жим усло ви ма за сти ца ње ви ших струч них зва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“, Слу жбе
ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је број 22 (2013), об ја вље но 8. 8. 2013, пре у зе то 1. 10. 2022, https://www.prav no-in for ma ci o ni-
si stem.rs /SlGla snik Por tal/eli/rep/sgrs/mi ni star stva/pra vil nik/2013/22/5/reg .
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Овим ра дом об у хва ће на су пе ри о дич на гла си ла ко ја се у це ли ни ба ве би бли о те кар ством и 
она ко ја има ју утвр ђе не ру бри ке по све ће не би бли о те кар ству.6 Циљ ра да је пред ста вља ње са-
вре ме ног тре нут ка у обла сти из да ва ња би бли о те кар ске пе ри о ди ке по сма тра не са ста но ви шта 
раз во ја на уч не ди сци пли не и прак се, али и њeног тре ти ра ња струч них пи та ња уз дру гих обла-
сти – књи жев ност, умет ност, исто ри ја и за ви чај не те ме. 

Пра ће не су све ске об ја вље не за пет година, у пе ри оду од 2017. до 2021. го ди не. Бу ду ћи 
да ви ше од по ло ви не се риј ских пу бли ка ци ја об у хва ће них ана ли зом из ла зи јед ном го ди шње, 
сма тра ли смо да је овај пе ри од ре пре зен та ти ван да по ка же уста но вље ну кон цеп ци ју и циљ 
по је ди них ча со пи са.

Ана ли зи је прет хо ди ло ис тра жи ва ње из во ра пре тра гом уза јам не ба зе CO BIB.SR,  а укљу че-
ни су на сло ви ко ји су за пе ри од 2017–2021. има ли бар је дан об ја вљен број. Сви бро је ви по је-
ди них ча со пи са до ступ ни у фон ду На род не би бли о те ке Ср би је пре гле да ни су, као и они ко ји 
на се на ин тер не ту об ја вљу ју у сло бод ном при сту пу. 

Пре глед ра до ва о би бли о те кар ској пе ри о ди ци

О до ма ћим пе ри о дич ним гла си ли ма из обла сти би бли о те кар ства об ја вље но је пу но из во-
ра. По пис ли те ра ту ре на ову те му не пред ста вља ис црп ну би бли о гра фи ју ра до ва, већ пре глед 
оних нај ва жни јих си сте ма ти зо ва них у не ко ли ко гру па, са гла сно при сту пу те ми и њи хо вом об-
у хва ту (бро ју об у хва ће них ча со пи са те вре мен ски пе ри од њи хо вог из ла же ња).

На по чет ку, пред ста вља мо из во ре ко ји се ба ве струч ном би бли о те кар ском пе ри о ди ком у 
це ли ни. Уз већ по ме ну ти при лог „Гра ђа за ис тра жи ва ње струч не би бли о те кар ске пе ри о ди ке 
у Ср би ји 1940–2005“7 Ду брав ка Си мо вић пот пи су је још је дан текст, као сво је вр сну до пу ну 
прет ход ном: „Про фе си о нал на ко му ни ка ци ја у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти: пре-
глед би бли о те кар ске пе ри о ди ке у Ср би ји 2000–2009“,8 ко јим је струч ној јав но сти ста вљен на 
увид пе ри од од го то во 70 го ди на. Прем да ау тор у пр вом ра ду ука зу је на про бле ме са ко ји ма 
се су о чио при из ра ди по пи са гра ђе и од ре ђе не не до стат ке, на зи ва ју ћи га „пр вим ко ра ком“ у 
ис тра жи ва њу струч не пе ри о ди ке, при лог не сум њи во пред ста вља нај и сцрп ни ји из вор за ис тра-
жи ва ње ове те ме. Ана ли зи ра ју ћи из да вач ку де лат ност јав них би бли о те ка у Ср би ји од 2001. 
до 2005. го ди не, исти ау тор да је пре глед струч не би бли о те кар ске пе ри о ди ке ко ја је из ла зи ла 
у по ме ну том пе ри о ду.9 Ча со пи си из обла сти би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти са гле-
да ни су у ши рем кон тек сту се риј ских пу бли ка ци ја ко је из да ју би бли о те ке свих ти по ва у Ср-
би ји.10 Ба ве ћи се јав ним би бли о те ка ма као из да ва чи ма се риј ских пу бли ка ци ја, ау тор Го ран 
Тра и ло вић да је опис струч них би бли о те кар ских ча со пи са.11 На сто је ћи да струч ну пе ри о ди ку 
са гле да са ста но ви шта по јав не фор ме, Бо ја не Ву ко тић да је пре глед 24 би бли о те кар ска ча-
со пи са свр ста на у три гру пе: оне ко ји по ред штам па них има ју и он лајн из да ња; штам па не уз 

6  Те ку ће на ци о нал не би бли о гра фи је у из да њу На род не би бли о те ке Ср би је и Би бли о те ке Ма ти це срп ске ни су укљу че не у 
овај пре глед јер сма тра мо да би оне тре ба ло да бу ду пред мет за себ не ана ли зе.

7  Си мо вић, „Гра ђа за ис тра жи ва ње струч не би бли о те кар ске пе ри о ди ке…“.
8  Ду брав ка Си мо вић, „Про фе си о нал на ко му ни ка ци ја у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти: пре глед би бли о те кар-

ске пе ри о ди ке у Ср би ји 2000–2009“, Пан че вач ко чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Го-
ди на 8, бр. 15 (но вем бар 2009): 12–15, пре у зе то 25. 10. 2022, http://www.ci ta li ste.co m/ca so pis/br 15/Ci ta li ste_br 15.pd f.

9  Ду брав ка Си мо вић, „Ин те гра тив на ко му ни ка ци ја пу бли ка ци ја ма на род них би бли о те ка у Ср би ји“, у Ли дер ство у би бли
о те ка ма – спо на на у ке, кул ту ре и при вре де: збор ник ра до ва са ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жа ног у Бе о гра ду од 19. до 21. 
ок то бра 2006, ур. Алек сан дра Вра неш и Љи ља на Мар ко вић (Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та; Би бли о те-
кар ско дру штво Ср би је, 2007), 249–269.

10  Бо ја на Ву ко тић, „Би бли о те ке као из да ва чи се риј ских публикацијa“, у Би бли о те ке у кул тур ном жи во ту Ср би је: збор ник 
ра до ва струч ног ску па Би бли о те ке у кул тур ном жи во ту Ср би је, Кра ље во, 8. и 9. ок то бар, 2018, ур. 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“, 2018), 85–93.

11  Го ран Тра и ло вић, „Јав не би бли о те ке у Ср би ји као из да ва чи се риј ских пу бли ка ци ја“, Бе ле жни ца: лист На род не би бли о
те ке Бор Го ди на 9 бр. 17 (2007): 19–23.
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ко је по сто је елек трон ске вер зи је и/или ар хи ве прет ход них бро је ва и ча со пи се ко ји има ју са мо 
он лајн из да ње.12 Пред ста вља ју ћи раз вој ни пут Чи та ли шта од струч ног ли ста до да нас нај ви ше 
ран ги ра ног би бли о те кар ског на уч ног ча со пи са, Гор да на Сто кић Си мон чић го во ри о срп ским 
при ли ка ма у обла сти пу бли ко ва ња на уч них ча со пи са из би бли о те кар ства са гле да них у кон тек-
сту про фе си о нал ног и ака дем ског окру же ња.13

Дру гу, зна чај ну гру пу из во ра чи не ана ли тич ке би бли о гра фи је по је ди них на сло ва ча со пи са: 
Би бли о те кар,14 Ар хе о граф ски при ло зи,15 Гла сник На род не би бли о те ке Ср би је,16 Бе ле жни ца,17 Mons 
Au re us.18 Ов де при кљу чу је мо и рад по све ћен Гла су би бли о те ке, ко ји пред ста вља по пис бро је ва 
об ја вље них у пе ри о ду 1988–2018.19

Из у зет но број ну гру пу ра до ва пред ста вља ју при ло зи по све ће ни по је ди ним ча со пи си ма. 
По че так из ла же ња ча со пи са го то во ре дов но пра ти и об ја вљи ва ње тек сто ва ко ји са оп шта ва-
ју њи хов циљ и кон цеп ци ју.20 Број ни члан ци по све ће ни су од ре ђе ним гла си ли ма на кон из ве-
сног пе ри о да из ла же ња и чи не сво је вр сну ре ка пи ту ла ци ју до та да шњег из да вач ког опу са или 

12  Бо ја на Ву ко тић, „Он лајн до ступ ни ча со пи си из би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де ла но сти“, Mons Au re us: ча со пис за књи
жев ност, умет ност и дру штве на пи та ња Го ди на 19, број 65–66 (2021): 237–248, пре у зе то 20. 10. 2022, https://www.
bi bli o te ka-sme de re vo.org .rs/wp-con tent/uplo ads/2021/06/65-66-2021.pdf.

13  Гор да на Сто кић Си мон чић, „Реч уз Пла ке ту Чи та ли шта“ у Би бли о те ке и иден ти тет: збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр
жа ног 24. ма ја 2021. го ди не у Пан че ву. 3, гл. ур. Дра га на Са бо вљев, од го вор ни ур. Го ран Тра и ло вић (Пан че во: Град ска 
би бли о те ка, 2022), 9–15.

14  Здрав ка Ра ду ло вић и До ло рес Ка ло ђе ра Пе тро вић, „Би бли о гра фи ја ча со пи са ’Би бли о те кар’: (1948–1997)“, Би бли о те
кар: ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Го ди на 48, бр. 1–4 (2006): 7–435; Ана Са вић, „Ана ли тич ка би бли о гра-
фи ја Би бли о те ка ра: 2006–2012“, Би бли о те кар: ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Го ди на 55, бр. 1–2 (2013): 
43–114; Јо ван ка По љак и Оли ве ра Ива но ва, „Би бли о гра фи ја ча со пи са ’Би бли о те кар’“, Би бли о те кар: ча со пис за те о ри ју 
и прак су би бли о те кар ства Го ди на 60, бр. 2 (2018): 127–158, https://doi.org/10.18485/bi bli o te kar.2018.60.2.11.

15  Бор ка Ко каш, „Би бли о гра фи ја об ја вље них ра до ва у ’Ар хе о граф ским при ло зи ма’: књ. 1 (1979)–25 (2003)“, Ар хе о граф
ски при ло зи: збор ник ра до ва Ар хе о граф ског оде ље ња На род не би бли о те ке Ср би је бр. 25 (2003): 361–401.

16  Су за на Си мић, „Би бли о гра фи ја Гла сни ка На род не би бли о те ке из 1940. го ди не“, Гла сник На род не би бли о те ке Ср би је 
Го ди на 4, бр. 1 (2002): 389–393; Су за на Си мић, „Пет го ди на ’Гла сни ка На род не би бли о те ке Ср би је’: би бли о гра фи ја 
чла на ка“, Гла сник На род не би бли о те ке Ср би је Го ди на 6, бр. 1 (2004): 389–426.

17  Дра ги ца Ра де тић, Би бли о гра фи ја Бе ле жни це, ча со пи са за би бли о те кар ство, књи жев ност и кул ту ру: (1999–2009) (Бор: 
На род на би бли о те ка, 2011).

18  Је ле на Је ре мић и Би ља на Жи ва но вић, Би бли о гра фи ја ча со пи са Mons Au re us: 2003–2013 (Сме де ре во: На род на би бли о-
те ка, 2014). 

19  Та ма ра Јан ко вић, „По пис ра до ва Гла са би бли о те ке (бр. 1/1988 – бр. 24/2018)“, Глас би бли о те ке: ча со пис за би бли о те
кар ство бр. 25 (2019): 7–20.

20  Дра го слав Илић, „Смер овог ча со пи са”, Гла сник На род не би бли о те ке Го ди на 1, св. 1 и 2 (1940): 1–2, пре у зе то 15. 10. 
2022, http://www.di gi tal na.nb .rs /pd f/we b/vi e wer.html?fi le=/at tach/NB S/Pe ri o di ka/SD _376D246991FE 50B8E1A55DE-
73453ACAD/1940/b001-02/out put.pdf ; Ми ли ца Про да но вић, „Пред но вим за да ци ма“, Би бли о те кар Го ди на 1, бр. 1 
(1948):1–7; Алек сан дар Мла де но вић, „Уз овај по че так“, Ар хе о граф ски при ло зи, бр. 1 (1979): 5–6, пре у зе то 15. 10. 2022, 
https://di gi tal na.nb .rs /vi ew/UR N:NB :RS :ND _F566CB 4310060060C2E4F10093FF 5BA D-1979-B001; Гор да на Сто кић, „Је-
згро ви тост, ак ту ел ност, ин фор ма тив ност: Пан че вач ко чи та ли ште, ча со пис, Град ска би бли о те ка, Пан че во“, Све ске: ча
со пис за књи жев ност, умет ност и кул ту ру Го ди на 15, бр. 71 (март 2004): 159–160.
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на ја ву про ме не уре ђи вач ке кон цеп ци је.21 Об ја вље ни су и тек сто ви ко ји раз ма тра ју функ ци је 
ча со пи са.22

Про у ча ва њем исто ри је по је ди них ча со пи са, ау то ри су ука зи ва ли на њи хо ву уло гу у про фе-
си о нал ном окру же њу,23 али и на по тен ци јал ну гра ђу за про у ча ва ње ши рих, кул тур но-исто риј-
ских кре та ња у дру штву.24

На по слет ку, ва жно је ис та ћи и мно го број не при ка зе по је ди них бро је ва ча со пи са. Њи хо во 
спо ра дич но при су ство при мет но је у број ним струч ним гла си ли ма. Ов де ва ља ис та ћи је дан 
ча со пис – Чи та ли ште, ко ји већ у пр вом бро ју из 2002. го ди не уста но вља ва ру бри ку Из лог, у 
окви ру ко је об ја вљу је при ка зе мо но граф ских пу бли ка ци ја и ак ту ел не до ма ће струч не пе ри о-
ди ке. Од бро ја 16, ово гла си ло ре дов но об ја вљу је при лог „Во дич кроз струч ну пе ри о ди ку“ ко ји 
об у хва та на сло ве об ја вље не у прет ход ном, ше сто ме сеч ном пе ри о ду.

Ча со пи си као вид раз во ја на уч не ди сци пли не

На уч ни ча со пи си има ју из у зет но ва жну уло гу у оства ри ва њу ко му ни ка ци је ме ђу при пад ни-
ци ма на уч не за јед ни це. Прем да се нај че шће на гла ша ва да је основ на функ ци ја на уч ног ча со-
пи са пре нос на уч них ин фор ма ци ја, са гла сни смо да „...уме сто о пре но су на уч них ин фор ма-
ци ја, упут ни је је го во ри ти о ко му ни ка циј ској функ ци ји ча со пи са. Свр ха на уч ног члан ка ни је 
у то ме да пре не се го то ва, про ве ре на и не про мен љи ва зна ња, већ, пре све га, да уну тар на уч не 
за јед ни це под стак не раз ме ну иде ја и ко му ни ка ци ју о од ре ђе ном на уч ном про бле му.“25 Уз ову, 

21  Сло бо дан А. Јо ва но вић, „Го ди на да на ‚Би бли о те ка ра’”, Би бли о те кар Го ди на 2, бр. 1 (1950): 5–8.
Вла ди мир Пи то вић, „По во дом де се то го ди шњи це Би бли о те ка ра”, Би бли о те кар Го ди на 10, бр. 4 (1958): 225–232; Дра га-
на Гру јић, „По во дом ју би ле ја“, Би бли о те кар: ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Го ди на 60, бр. 2 (2018): 9–12, 
https://doi.org/10.18485/bi bli o te kar.2018.60.2.1; Ка та ри на Ма но-Зи си, „Ви ше од че тврт ве ка Ар хе о граф ских при ло га: 
Ар хе о граф ски при ло зи, бр. 1–26/27, 1979–2004/2005, На род на би бли о те ка Ср би је, Ар хе о граф ско оде ље ње, Бе о град. 
Уред ник Алек сан дар Мла де но вић“, Пан че вач ко чи та ли ште: ча со пис Град ске би бли о те ке Пан че во Го ди на 6, бр. 10 (мај 
2007): 94–95; Бо ја на Ву ко тић, „По но во из ла зи Би бли о зо на: (Ча со пис за би бли о те кар ство, ин фор ма ти ку и кул ту ру На-
род не би бли о те ке ’Сте ван Сре мац’ у Ни шу)“, Би бли о те кар: ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Го ди на 61, бр. 2 
(2019): 163–169; Бо ја на Ву ко тић, „При каз ча со пи са Ко рак би бли о те ке На род не би бли о те ке Ужи це“, Би бли о те кар: ча со
пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Го ди на 63, бр. 1 (2021):167–172; Де сан ка Ста ма то вић, „Би бли о те кар ска пе ри-
о ди ка – трај ни из вор ак ту ел них ин фор ма ци ја: осврт на Пан че вач ко чи та ли ште“, Пан че вач ко чи та ли ште: ча со пис Град ске 
би бли о те ке Пан че во Го ди на 6, бр. 10 (мај 2007): 38–40; Ра до ван Ми ћић, „Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це срп ске“, Гла сник 
На род не би бли о те ке Ср би је Го ди на 5, бр. 1, (2003): 279–284; Ана Јан ко вић, „Зр но по зр но по га ча, ка мен по ка мен па ла-
ча, бе ле шка по бе ле шка Бе ле жни ца“, Бе ле жни ца: ча со пис за би бли о те кар ство, књи жев ност и кул ту ру Го ди на 21, бр. 37–38 
(2019): 52–55; Го ран Тра и ло вић, „Ши ром ра ши ре них ру ку“, Чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те
кар ства Го ди на 16, бр. 30 (мај 2017): 1–3; Го ран Тра и ло 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 и из да вач ка де лат ност Град ске би бли о те ке Пан че во“, у Би бли о те ке у кул тур ном жи во ту Ср би је, збор ник ра до ва 
струч ног ску па Би бли о те ке у кул тур ном жи во ту Ср би је, Кра ље во, 8. и 9. ок то бар, 2018, ур. 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”, 2018), 95–106; Де јан Ву ки ће вић, „Уво ђе ње у по сао или увод ник у по ку ша-
ју“, Гла сник На род не би бли о те ке Ср би је Го ди на 15, бр. 18 (2016): 7–10.

22  Вла ди мир Ше ку ла рац, „Струч ни ча со пис као вид ме ђу на род не са рад ње на ци о нал них би бли о те ка: но ви Гла сник На-
род не би бли о те ке Ср би је“, у Са рад ња, обра зо ва ње, ква ли тет: збор ник ра до ва са ме ђу на род ног ску па одр жа ног у Бе о гра ду 
од 5. до 8. де цем бра 2001. го ди не, ур. Алек сан дра Вра неш (Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет; На род на би бли о те ка Ср би је, 
2002), 69–78; Го ран Тра и ло вић, „Me e ting po int Чи та ли ште“, у Ме ђу на род на са рад ња библиоте кa: збор ник ра до ва струч
ног ску па са ме ђу на род ним уче шћем Ме ђу на род на са рад ња би бли о те ка, Кра ље во, 3. и 4. ок то бар 2019, ур. 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”, 2019), 137–147.

23  Ста ма то вић, „Но ви по че так ча со пи са Би бли о те кар…“; Здрав ка Ра ду ло вић, „Би бли о те кар 1948–2013: исто риј ски пре-
глед“, Би бли о те кар: ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Го ди на 55, бр. 1–2 (2013): 11–42; Ана Ву ко брат, „Гла-
сник На род не би бли о те ке Ср би је“, Гла сник На род не би бли о те ке Ср би је, Го ди на 18, бр. 21 (2019): 9–28; Мир ко Др ма нац, 
„Струч ни би бли о те кар ски ча со пис За јед ни ца би бли о те ка 1970–1997“, Би бли о те кар: ча со пис за те о ри ју и прак су би бли
о те кар ства Го ди на 60, бр. 2 (2018): 13–21, https://doi.org/10.18485/bi bli o te kar.2018.60.2.2; Дра го са вац, Па вло вић и 
Сте фа но вић, „Бил тен Књи жни чар…“; Ми ли ца Сте ва но вић, „Са вре ме на би бли о те ка“, Све ске: ча со пис за књи жев ност, 
умет ност и кул ту ру Го ди на 27, бр. 121 (2016): 133–138;

24  Ми ли ца Сте ва но вић, „Струч ни ча со пис као све до чан ство раз во ја би бли о те кар ства и ши рих кул тур них и исто риј ских 
кре та ња у дру штву“, Би бли о те кар: ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Го ди на 57, бр. 1–2 (2015): 34–47.

25  Жељ ко Вуч ко вић, „Функ ци је ча со пи са у раз во ју на уч не ко му ни ка ци је“, Пан че вач ко чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о
ри ју и прак су би бли о те кар ства Го ди на 8, бр. 15 (но вем бар 2009): 3.
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ва жно је ис та ћи и ме мо риј ску функ ци ју ча со пи са као јав ног и трај ног ме ди ја за чу ва ње на уч-
них ин фор ма ци ја те фор ма тив ну функ ци ју ко ја се огле да у његовој уло зи „...у фор ми ра њу на-
уч ног ау то ри те та, кон тро ли ква ли те та на уч ног ра да, јав но сти ре зул та та ис тра жи ва ња, за шти ти 
ин те лек ту ал не сво ји не и сл.“26

Утвр ђи ва ње ста ту са на уч них ча со пи са у Ре пу бли ци Ср би ји ре гу ли са но је Пра вил ни ком о 
ка те го ри за ци ји и ран ги ра њу на уч них ча со пи са27 ко јим се уре ђу је „ран ги ра ње, ка те го ри за ци ја, 
по сту пак утвр ђи ва ња ли сте ка те го ри за ци је, усло ви за уре ђи ва ње на уч них ча со пи са и на уч не 
гра не у окви ру ко јих се вр ши ран ги ра ње, као и дру ги еле мен ти од зна ча ја за ка те го ри за ци ју и 
ран ги ра ње ча со пи са и њи хо во од ла га ње у ре по зи то ри јум“. Овим Пра вил ни ком де фи ни сан је 
по јам на уч ног ча со пи са као пе ри о дич не пу бли ка ци је „...у ко јој се об ја вљу ју ре зул та ти на уч но-
и стра жи вач ког ра да“.28 Ка те го ри ја ча со пи са пред ста вља „ме ри ло ње го вог ква ли те та“, а по сту-
пак ка те го ри за ци је вр ши се јед ном го ди шње. Ми ни стар ство над ле жно за на уч но и стра жи вач ку 
де лат ност до но си од лу ку о утвр ђи ва њу Ко нач не го ди шње ли сте ка те го ри са них на уч них ча со-
пи са, на пред лог Ко ми си је за утвр ђи ва ње пред ло га го ди шње ли сте ка те го ри са них ча со пи са. 
Ли сте ка те го ри зо ва них на уч них ча со пи са до ступ не су на веб-пре зен та ци ји Ми ни стар ства про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.29

На ли ста ма ка те го ри зо ва них ча со пи са за 2017, 2018, 2019. и 2020. го ди ну на ла зе се сле-
де ћи ча со пи си об у хва ће ни ана ли зом: Ар хе о граф ски при ло зи: збор ник ра до ва Ар хе о граф ског оде
ље ња На род не би бли о те ке Ср би је у из да њу На род не би бли о те ке Ср би је, Би бли о те кар: ча со пис 
за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства, из да ва ча Би бли о те кар ског дру штва Ср би је, Гла сник На
род не би бли о те ке Ср би је, из да ње На род не би бли о те ке Ср би је, Ин фо те ка, ча со пис за ди ги тал ну 
ху ма ни сти ку ко ји из да ју Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду, Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то-
зар Мар ко вић” и За јед ни ца би бли о те ка уни вер зи те та у Ср би ји, Бе о град и 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. Као ис так ну ти на ци о нал ни ча со пи си (М52)30 на ве де ни 
су Ар хе о граф ски при ло зи и Чи та ли ште, док су Би бли о те кар, Гла сник НБС и Ин фо те ка има ли ка-
те го ри ју на ци о нал них ча со пи са (М53).31

Ли ста ка те го ри зо ва них ча со пи са за 2021. го ди ну до но си зна чај не но ви не. На и ме, Чи та ли
ште је до би ло ка те го ри ју М51 – вр хун ски ча со пис на ци о нал ног зна ча ја.32 По ред го ре на ве де-
них, на по ме ну тој ли сти по пр ви пут на ла зе се и Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це срп ске у из да њу 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске (М53) и Глас би бли о те ке: ча со пис за би бли о те кар ство ко је из да је 
Град ска би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко вић Дис“ у Чач ку са до де ље ном ка те го ри јом До ма ћи 
на уч ни ча со пис ко ји се пр ви пут ка те го ри зу је (М54).33

26  Исто. 
27  „Пра вил ник о ка те го ри за ци ји и ран ги ра њу на уч них ча со пи са“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је број 159 (2020), об ја-

вље но 30. 12. 2020, пре у зе то 29. 10. 2022, https://mpn.gov.rs/wp-con tent/uplo ads/2021/10/Pra vil nik-o-ka te go ri za ci ji-i-
ran gi ra nju-na uc nih-ca so pi sa-159_2020-115-1.pd f.

28  По ме ну ти Пра вил ник сту пио је на сна гу 8. ја ну а ра 2021. го ди не. Пре ње га, ка те го ри за ци ја је вр ше на на осно ву „Пра-
вил ни ка о по ступ ку, на чи ну вред но ва ња и кван ти та тив ном ис ка зи ва њу на уч но и стра жи вач ких ре зул та та ис тра жи ва ча“, 
Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је број 24 (2016), 21 (2017), 38 (2017), об ја вље но 21. 10. 2017, пре у зе то 29. 10. 2022, 
https://www.prav no-in for ma ci o ni-si stem.rs /SlGla snik Por tal/eli/rep/sgrs/mi ni star stva/pra vil nik/2016/24/1/reg .

29  „Ка те го ри за ци ја на уч них ча со пи са“, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, пре у зе то 1. 11. 2022, 
https://mpn.gov.rs/na u ka/na u ka-i-is tra zi va nje-u-sr bi ji/ka te go ri za ci ja-na uc nih-ca so pi sa/.

30  Ис так ну ти на ци о нал ни ча со пис је сте ча со пис ко ји се пре ма би бли о ме триј ским по ка за те љи ма у сво јој обла сти на у ка 
на ла зи из ме ђу пр вих 30% и 60% ча со пи са.

31  На ци о нал ни ча со пис је сте ча со пис ко ји пре ма би бли о ме триј ским по ка за те љи ма На ци о нал не ба зе на уч них ча со пи са у 
сво јој обла сти на у ка ни је у пр вих 60% ча со пи са.

32  Ча со пис ко ји се пре ма би бли о ме триј ским по ка за те љи ма На ци о нал не ба зе на уч них ча со пи са у сво јој обла сти на у ка 
на ла зи у пр вих 30%.

33  Ча со пис ко ји је ре фе ри сан у На ци о нал ној ба зи на уч них ча со пи са На ци о нал ног ин дек са, а ко ји је за до во љио зах те ве 
из Усло ва за уре ђи ва ње на уч них ча со пи са и ко ји се пр ви пут ка те го ри зу је.
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Сви по ме ну ти ча со пи си из ла зе у елек трон ском и штам па ном об ли ку. Пре ма рит му из ла-
же ња, три на сло ва из ла зе по лу го ди шње (Би бли о те кар, Ин фо те ка и Чи та ли ште), док че ти ри 
(Ар хе о граф ски при ло зи, Гла сник НБС, Го ди шњак БМС и Глас би бли о те ке) об ја вљу ју јед ну све ску 
го ди шње.

У по гле ду те мат ске про фи ли са но сти, два ли ста уже су те мат ски од ре ђе на – Ар хе о граф ски 
при ло зи и Ин фо те ка. 

Ар хе о граф ски при ло зи на ста ли су из по тре бе да се на уч ној и кул тур ној јав но сти пред ста ве 
ре зул та ти ви ше го ди шњег де ло ва ња Ар хе о граф ског оде ље ња На род не би бли о те ке Ср би је. Ка-
ко је и за ми шље но у пр вом бро ју об ја вље ном 1979. го ди не, по све ћен је пу бли ко ва њу ре зул та та 
ис тра жи ва ња о ста рој срп ској ћи рил ској ру ко пи сној и штам па ној књи зи, од но сно ју жно сло-
вен ским ћи рил ским ау то гра фи ма уоп ште.34 У пе то го ди шњем пе ри о ду иза шло је пет бро је ва, 
ко ји по ред тек сто ва до ма ћих, са др же и ис тра жи ва ња ино стра них ау то ра. При ло зи су ор га ни-
зо ва ни у окви ру стал не ру бри ке Члан ци и рас пра ве и по вре ме них Би бли о гра фи ја и При ка зи.

Ин фо те ка из ла зи од 2000. го ди не, а про ме на под на сло ва у ча со пис за ди ги тал ну ху ма ни
сти ку од 1. бро ја у 2014. го ди ни ујед но пред ста вља на ја ву но ве кон цеп ци је.35 Ста вља ју ћи у 
фо кус ис тра жи ва ња ди ги тал ну ху ма ни сти ку као област у на ста ја њу, по све ће ну ис тра жи ва њи-
ма при ме не ин фор ма тич ких ме то да и тех но ло ги ја у ху ма ни стич ким ди сци пли на ма, ре дак ци ја 
по зи ва на са рад њу ау то ре из раз ли чи тих ди сци пли на – „лин гви сти ке, кла сич не и са вре ме не 
фи ло ло ги је, исто ри је, фи ло зо фи је, ар хе о ло ги је, пе да го ги је, кул ту ро ло ги је, би бли о те кар ства, 
ар хи ви сти ке, му зе о ло ги је, до ку мен та ли сти ке, ин фор ма ти ке, ра чу нар ства, умет но сти“.36 Ин
фо те ка је у про те клом пе ри о ду об ја вљи ва ла ра до ве по све ће не отво ре ним по да ци ма, ди ги-
тал ним би бли о те ка ма, на ци о нал ним и ме ђу на род ним про јек ти ма ди ги та ли за ци је, ди ги тал ним 
ре по зи то ри ју ми ма, струч ном уса вр ша ва њу би бли о те ка ра, ме та по да ци ма и стан дар ди за ци ји, 
при ка зи ма струч них ску по ва и ра ди о ни ца, е-уче њу, ра чу нар ској лин гви сти ци и др.

Ча со пис Би бли о те кар из ла зи од 1948. го ди не. Па у за у из ла же њу на сту па од 1997. до 2006, 
од ка да из ла зи у кон ти ну и те ту. Ба ви се те ма ма из обла сти би бли о те кар ства у нај ши рем сми-
слу и ње го ва кон цеп ци ја за сно ва на је „на цир ку ла ци ји иде ја, об ја вљи ва њу ак ту ел них и исто-
риј ских те ма, до но се ћи при том при ме ре из прак се и пру жа ју ћи увид у ак ту ел на де ша ва ња, 
ка ко на по љу кон фе рен ци ја, ску по ва та ко и на по љу из да ва штва из обла сти би бли о те кар ства 
код нас и у све ту“.37 По ме ну ће мо са мо не ке те ме бро је ва ко је су у про те клом пе ри о ду има ле 
го то во све об ја вље не све ске. Нај пре, три бро ја у пот пу но сти су по све ће на иза бра ним те ма-
ма: струч ним и на уч ним ча со пи си ма (бр. 2/2018), ра ду би бли о те ка(ра ) то ком пан де ми је (бр. 
2/2020) и би бли о те ра пи ји (бр. 2/2021). Та ко ђе, у окви ру ру бри ке Те ма до ма ћи и ино стра ни 
ау то ри об ја вљи ва ли су ра до ве по све ће не ди ги тал ним би бли о те ка ма (бр. 1/2021) и мо бил ним 
апли ка ци ја ма у би бли о те кар ству (бр. 1/2020). 

Гла сник На род не би бли о те ке, гла си ло На род не би бли о те ке Ср би је по кре ну то је још 1940. 
го ди не. Ак ту ел на, че твр та се ри ја ча со пи са из ла зи од 1999. По све ћен је „те ма ма из обла сти 
би бли о те кар ства, као и они ма где се би бли о те кар ство до ди ру је с дру гим стру ка ма“.38 У про те-
клом пе ри о ду у ве ћи ни бро је ва об ја вљи ва на је ру бри ка Те ма по све ће на те ма ма по пут: ин тер-
ди сци пли нар ност би бли о те кар ства (бр. 19/2017), отво ре ни по да ци, отво ре не мо гућ но сти (бр. 
20/2018), ау тор ско пра во и за шти та по да та ка о лич но сти у би бли о те ка ма Ср би је (бр. 22/2020) 
и ар хи тек ту ра би бли о те ка (бр. 23/2021). 

34  Мла де но вић, „Уз овај по че так…“.
35  У прет ход ном пе ри о ду, под на слов ча со пи са је гла сио ча со пис за ин фор ма ти ку и би бли о те кар ство.
36  „Ин фо те ка, ча со пис за ди ги тал ну ху ма ни сти ку“, пре у зе то 8. 11. 2022, https://in fo te ka.bg .ac .rs /oj s/in dex.ph p/In fo te ka/

is sue/vi ew/22.
37  Би бли о те кар, „О ча со пи су”, Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, пре у зе то 13. 10. 2022, bi bli o te kar.bd s.rs . 
38  Гла сник На род не би бли о те ке Ср би је, „Уре ђи вач ка по ли ти ка Гла сни ка На род не би бли о те ке Ср би је“, На род на би бли о те ка 

Ср би је, пре у зе то 20. 10. 2022, https://nb.rs/wp-con tent/uplo ads/2022/01/Ure dji vac ka-po li ti ka-Gla sni ka.pdf .



TEMA	 Читалиште	41	(новембар	2022)	 9
 
 Тодоровић И. „Периодика из области библиотекарства у Србији од 2017. до 2021. године“, 3–18

Чи та ли ште је ча со пис ко ји под овим име ном из ла зи од 2011. го ди не39 и по све ћен је „раз-
во ју и не го ва њу на уч но и стра жи вач ког ра да у обла сти ма исто ри је би бли о те ка, кул ту ро ло-
шко-ко му ни ко ло шке и обра зов не функ ци је би бли о те кар ства, со ци о ло ги је књи ге и чи та ња, 
ин фор ма ци о не пи сме но сти, ор га ни за ци је зна ња, би бли о гра фи је, ме наџ мен та би бли о те ка и 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о них си сте ма, као и ин фор ма ци о не и ме диј ске тех но ло ги је у кон-
тек сту раз во ја би бли о те ка“.40 Струк ту ри ран је у окви ру ре дов них ру бри ка Увод ник, Те ма, Би-
бли о те ка, Од раз и Из лог, об ја вљу је ра до ве до ма ћих и ино стра них ау то ра и ов де ће мо на ве сти 
по је ди не на сло ве ру бри ке Те ма об ја вље не у про шлом пе ри о ду: Про бле ми и прак са отво ре ног 
при сту па ин фор ма циј ма (бр. 30/2017), Ин фор ма ци о на пи сме ност (бр. 32/2018), Аген да 2030 
(бр. 33/2018), Струч на зва ња – три стра не јед не ме да ље (бр. 34/2019), Има ли би бли о те ка ра у 
би бли о те ка ма? (бр. 35/2019) и Би бли о те ке у ван ред ним си ту а ци ја ма (бр. 39/2021).

Иа ко но ви у сфе ри на уч ног из да ва штва, Глас би бли о те ке и Го ди шњак БМС при сут ни су у про-
фе си о нал ној ко му ни ка ци ји већ ду ги низ го ди на. 

Глас би бли о те ке из ла зи од 1988. го ди не и, са гла сно ак ту ел ној уре ђи вач кој кон цеп ци ји, 
пу бли ку је тек сто ве „…из обла сти би бли о те кар ства и ин фор ма ци о не на у ке, би бли о гра фи је, 
при ка зе књи га и ча со пи са, пре зен та ци је но вих тех но ло ги ја и софт ве ра, из ве шта је са на уч-
них кон фе рен ци ја и струч них ску по ва, би о гра фи је зна чај них би бли о те ка ра и ин фор ма ци о-
них струч ња ка“.41 По ли ти ку ча со пи са уред но ре а ли зу је кроз ру бри ке: Мре жа, Угао, На сле ђе, 
По глед и Би бли о гра фи ја, а 26. број из 2020. го ди не те мат ског је ка рак те ра и у пот пу но сти по-
све ћен за ви чај ним фон до ви ма. Са др жи при хва ће не ра до ве са струч ног са ве то ва ња За ви чај ни 
фон до ви – раз вој, те ме и тен ден ци је 2000–2020, одр жа ног 2020. го ди не.

Го ди шњак БМС об ја вљу је пр ву све ску 1977. (за 1976. го ди ну). На кон об ја вљи ва ња шест све-
за ка сле ди пре кид у из ла же њу све до бро ја за 1989. го ди ну, од ка да из ла зи јед ном го ди шње у 
кон ти ну и те ту. Про те кли пе ри од осли ка ва утвр ђе на кон цеп ци ја ча со пи са ко ја при ло ге свр ста ва 
у не ко ли ко це ли на. По ред ре дов ног об ја вљи ва ња из ве шта ја о ра ду Би бли о те ке Ма ти це срп ске 
за прет ход ну го ди ну, гла си ло је по све ће но би бли о теч ким ко лек ци ја ма, би бли о те ка ма це ли-
на ма, ле га ти ма и ра ри тет ним из да ња ко ја се на ла зе у ње ним фон до ви ма, као и лич но сти ма 
ко је су зна чај но до при не ле ње ном раз во ју. Исто вре ме но, Го ди шњак је по све ћен и ак ту ел ним 
пи та њи ма са вре ме ног раз во ја би бли о те кар ства, у ве ли кој ме ри са гле да них кроз де лат ност 
ове уста но ве, али и кроз при зму стра них ау то ра у ре дов но об ја вљи ва ним пре во ди ма струч них 
тек сто ва. 

Ов де ва ља ис та ћи бит не ка рак те ри сти ке ко је на уч не ча со пи се раз ли ку ју од струч них. У 
ци љу до би ја ња ста ту са на уч но сти, за до во ља ва ња фор мал них и су штин ских кри те ри ју ма за 
вред но ва ње об ја вље них ре зул та та на уч ноис тра жи вач ког ра да и уна пре ђе ње њи хо вог ква ли те-
та, уре ђи ва ње на уч них ча со пи са у Ср би ји за сно ва но је на пре ци зно утвр ђе ним усло ви ма.42 По-
сту пак об у хва та ис пу ња ва ње број них стан дар да, ја сних про це ду ра и ме ри ла ме ђу ко ји ма су и 
она ко ја се од но се на фор ми ра ње уред ни штва те ре цен зи ра ње чла на ка – чи ме се обез бе ђу је 
си стем кон тро ле у окви ру на уч не ко му ни ка ци је. Та ко ус по ста вље ни, би бли о те кар ски на уч ни 
ча со пи си пру жа ју мо гућ ност на пре до ва ња при пад ни ци ма на уч не за јед ни це и пред ста вља ју 
су штин ски ва жан чи ни лац у укуп ном раз во ју би бли о те кар ства као на уч не ди си пли не. 

 

39  Чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства на ста вак је ча со пи са уста но вље ног 2002. го ди не под 
на сло вом Пан че вач ко чи та ли ште: лист Град ске би бли о те ке Пан че во. 

40  „О ча со пи су“, Чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства, пре у зе то 20. 10. 2022, https://ci ta li ste.
rs /in dex.html.

41  Глас би бли о те ке: ча со пис за би бли о те кар ство и ин фор ма ци о ну на у ку, „Уре ђи вач ка по ли ти ка Гла са би бли о те ке“, Град ска 
би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко вић Дис, пре у зе то 10. 10. 2022, https://ca cak-di s.rs /wp -con tent/uplo ads/2022/05/Ure dji-
vac ka-po li ti ka.pd f.

42  „Пра вил ник о ка те го ри за ци ји и ран ги ра њу на уч них ча со пи са“.
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Струч ни ча со пи си из обла сти би бли о те кар ства

У на став ку тек ста по за ба ви ће мо се пе ри о дич ним гла си ли ма ко ја су у са гле да ном пе ри о ду у 
пот пу но сти (или пре те жно) би ла по све ће на те о риј ским и прак тич ним раз ма тра њи ма из обла-
сти би бли о те кар ства. 

Би бли о зо ну: ча со пис за би бли о те кар ство, ин фор ма ти ку и кул ту ру из да је На род на би бли о те-
ка „Сте ван Сре мац“ у Ни шу од 2010. го ди не. На кон од ре ђе них пре ки да у из ла же њу, про ме на у 
на чи ну из ла же ња и са мој кон цеп ци ји ча со пи са, Би бли о зо на ре дов но, го ди шње, из ла зи од 2019. 
го ди не. У це ли ни по све ће на би бли о те кар ству, па жњу по кла ња исто ри ји би бли о те ка, са вре-
ме ној прак си до ма ћих би бли о те ка укљу чу ју ћи и те ме ди ги тал них би бли о те ка, би бли о теч ких 
бло го ва, ин фор ма ци о не пи сме но сти и ла жних ве сти. Исто вре ме но, ча со пис до но си тек сто ве 
по све ће не ино стра ним би бли о те ка ма и по је ди ним сег мен ти ма њи хо вог ра да ре дов ним пу бли-
ко ва њем пре во да са ру ског, ен гле ског и бу гар ског је зи ка.

Ви со ко школ ске би бли о те ке је струч но гла си ло За јед ни це би бли о те ка Уни вер зи те та у Ср би ји. 
Из ла зи у елек трон ској фор ми и пред ста вља на ста вак на сло ва Ви со ко школ ске би бли о те ке: лист 
За јед ни це би бли о те ка уни вер зи те та у Ср би ји. На веб-адре си, на ко јој је ча со пис до сту пан, не по-
сто ји по да так о пе ри о дич но сти из ла же ња. У ана ли зи ра ном пе ри о ду об ја вље на су 3 бро ја 2017, 
2018, 2019. и 2021. го ди не по два, док је 2020. иза шао са мо је дан. У по гле ду те ма ко је по кри ва, 
са из у зет ком не ко ли ко тек сто ва ко ји пред ста вља ју пре во де ви ше по гла вља књи ге Исто ри ја на
че ла би бли о те кар ства ау то ра Џеј мса Томп со на (Ja mes Thomp son), Ви со ко школ ске би бли о те ке су 
пу бли ко ва ле ра до ве од ин те ре са за за јед ни цу ви со ко школ ских би бли о те ка ра по пут отво ре ног 
при сту па на у ци, раз ли чи тих ди ги тал них збир ки и о ра ду Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар 
Мар ко вић“. Број ни су при ка зи ме ђу на род них и до ма ћих струч них ску по ва, ра ди о ни ца и књи га.

Ко рак би бли о те ке: ча со пис за кул ту ру и би бли о теч коин фор ма ци о ну де лат ност у из да њу На-
род не би бли о те ке у Ужи цу из ла зи јед ном го ди шње од 2016. го ди не. До 2021. из ла зио је са мо 
у елек трон ској фор ми, од ка да па ра лел но об ја вљу је и штам па ну и елек трон ску вер зи ју.43 Са-
гла сно утвр ђе ној кон цеп ци ји, об ја вљу је ра до ве „…из би бли о теч ко-ин фор ма ци о не те о ри је и 
прак се, као и из кул тур не исто ри је. По себ ну па жњу по све ћу је ис тра жи ва њу кул тур не исто ри-
је Зла ти бор ског окру га и раз во ју би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти.“44 Пу бли ко ва ни су 
тек сто ви по све ће ни исто риј ском раз во ју и са вре ме ном пи та њи ма ве за ним за би бли о те кар ство 
по је ди них оп шти на и гра до ва, али и Зла ти бор ског окру га у це ли ни. Исто вре ме но, об ја вљи ва-
ни су при ло зи ко ји те мом над ма шу ју ка рак тер „ло кал ног“, пред ста вља ју ћи рад би бли о те ка у 
зе мљи и, кроз пре ве де не ра до ве, би бли о те ка у ино стран ству. 

Са вре ме на би бли о те ка је ча со пис ко ји од 1986. го ди не об ја вљу је На род на би бли о те ка у 
Кру шев цу. Из ла зи јед ном го ди шње у штам па ном об ли ку и по след њи об ја вљен је број 37 за 
2020. Ба ви се са вре ме ним те ма ма би бли о теч ке те о ри је и прак се уоб ли че них у окви ру не ко-
ли ко те мат ских гру па. Ре дов но је об ја вљи вао при ло ге по све ће не са вре ме ним по ја ва ма у би-
бли о те кар ству по пут ди ги тал них би бли о те ка, дру штве ног умре жа ва ња, ме ђу на род них про је-
ка та, до ма ћих и стра них ску по ва. Ча со пис је та ко ђе об ја вљи вао пре во де тек сто ва ино стра них 
ау то ра, при ло ге по све ће не про гра ми ма и услу га ма до ма ћих би бли о те ка, за ви чај ним те ма ма, 
би бли о теч ким струч ња ци ма и при ка зи ма струч них пу бли ка ци ја. 

У на став ку из два ја мо два на сло ва ко ја се у це ли ни по све ће на уже струч ним те ма ма – би-
бли о гра фи ји и школ ском би бли о те кар ству. 

Су сре ти би бли о гра фа у спо мен на др Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа: збор ник ра до ва.... је збор ник ра до-
ва пред ста вље них на исто и ме ном струч но-на уч ном ску пу ко ји се сва ке дру ге го ди не одр жа ва 

43  У 2021. го ди ни од штам па но је свих 6 до та да об ја вље них бро је ва. 
44  Ко рак би бли о те ке, „Струк ту ра ча со пи са“, На род на би бли о те ка Ужи це, пре у зе то 15. 10. 2022, https://ko rak bi bli o te ke.

bi bli o te ka-uzi ce.rs/struk tu ra-ca so pi sa/.
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у На род ној би бли о те ци „Ђор ђе На то ше вић“ у Ин ђи ји. Из ла зи ис кљу чи во у штам па ној фор ми. 
Уз ре дов ну ру бри ку ко ја са др жи при ло ге по све ће не до бит ни ку На гра де „Ду шан Пан ко вић“, 
при зна њу за из у зет на оства ре ња у обла сти срп ске би бли о гра фи је, Збор ник са др жи тек сто ве 
по све ће не исто ри ји, те о ри ји и прак си би бли о гра фи је. 

Школ ски би бли о те кар, ча со пис Дру штва школ ских би бли о те ка ра Ср би је из ла зи по лу го ди-
шње у елек трон ској фор ми од 2011. У ана ли зи ра ном пе ри о ду иза шла су три бро ја у 2018, 
2020. и 2021. го ди ни. У це ли ни је по све ћен те ма ма зна чај ним за рад школ ских би бли о те ка ра, 
њи хо вим ак тив но сти ма и из ве шта ји ма по ме ну тог про фе си о нал ног удру же ња.

По је ди ни ча со пи си ни су у це ли ни по све ће ни би бли о теч кој де лат но сти, али број ра до ва 
по све ћен би бли о те кар ству пре о вла ђу је или је до сту пан у под јед на ком оби му као и при ло зи 
по све ће ни дру гим обла сти ма.

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 је ва цу из ла зи по-
лу го ди шње од 1995. го ди не. До сту пан је у штам па ној и елек трон ској фор ми. У ње му чи та мо 
при ло ге по све ће не са вре ме ној де лат но сти и исто ри ји би бли о те ка пре вас ход но у зе мљи и ре-
ги о ну, али го то во ре дов но до но си и ино стра на ис ку ства са оп ште на у пре ве де ним тек сто ви-
ма. Са др жи стал ну ру бри ку по све ће ну од ре ђе ној те ми и у про те клом пе ри о ду, ме ђу оста лим, 
раз ма тра ле су се: ЕУ ТЕ КА у би бли о те ка ма Ср би је (бр. 44/2017), Дру штве не мре же и би бли о-
те ке (бр. 47/2019), Би бли о фил ска из да ња (бр. 48/2019), Тран сфор ма ци ја би бли о те ка у до ба 
ко ро не (бр. 51/2021) и Кон ти ну и ра но обра зо ва ње би бли о те ка ра и ње гов зна чај да нас (бр. 
52/2021).

У овом гла си лу до ступ ни су и тек сто ви из кул тур не исто ри је, књи жев но сти, је зи ка, умет но-
сти, а део сва ког бро ја по све ћен је ло кал ном из да ва штву и ма тич ној де лат но сти ко ју ре а ли зу је 
Би бли о те ка.

Бе ле жни ца: ча со пис за би бли о те кар ство, књи жев ност и кул ту ру од 1999. го ди не пу бли ку је 
На род на би бли о те ка у Бо ру два пу та го ди шње. Уз штам па ну, до ступ на је и елек трон ска вер зи ја 
ча со пи са. „Бе ле жни ца ни ка да ни је би ла кон ци пи ра на та ко да бу де по све ће на са мо би бли о те-
кар ству, јер су ње ни по кре та чи и идеј ни твор ци и но си о ци чи та вог тог по за ма шног кул тур ног 
про јек та, би бли о те ка ри бор ске би бли о те ке, би ли све сни ту жне чи ње ни це да у гра ду не по сто-
ји ча со пис ко ји би се ба вио дру штве ним и кул тур ним те ма ма, ко ји би бе ле жио ва жне ства ри, 
љу де и по ја ве ве за не за исто ри ју, кул ту ру, ар хи тек ту ру, књи жев ност и умет ност овог кра ја.”45 
Бро је ви об ја вље ни у пе то го ди шњем пе ри о ду по ка зу ју да се пр во бит на за ми сао овог гла си ла 
„да по кри ва три основ на те мат ска под руч ја: де лат ност би бли о те ке, ло кал но ства ра ла штво и 
за ви чај не те ме“, у по гле ду струч них тек сто ва раз ви ла у прав цу об ја вљи ва ња тек сто ва ве за них 
за рад бор ске би бли о те ке, би бли о те ка Бор ског окру га, као и раз ма тра ња ак ту ел них пи та ња 
из обла сти срп ског би бли о те кар ства. У ча со пи су је мо гу ће чи та ти број не тек сто ве по све ће не 
књи жев но сти, исто ри ји и умет но сти у це ли ни те се чи ни да је упра во Бе ле жни ца ча со пис ко ји у 
нај ве ћој ме ри ба лан си ра про стор по све ћен струч ним и дру гим те ма ма.

Но ви Ле гат: ка умет но сти свих умет но сти: ча со пис за би бли о те кар ство, на у ку и кул ту ру, 
из да ње је На род не би бли о те ке „Ра до је До ма но вић“ у Ле сков цу и на ста вак је ча со пи са Ле
гат, пр вог ре ги стро ва ног елек трон ског књи жев ног ча со пи са у Ср би ји. Пр ви број Но вог Ле га та 
иза шао је 2020. го ди не са иде јом да, по ред тек сто ва из обла сти би бли о теч ко-ин фор ма ци о не 
де лат но сти, об ја вљу је и ра до ве из кул ту ре и књи жев но сти.46 Струч ни тек сто ви пре вас ход но 
су по све ће ни исто ри ји до ма ћих би бли о те ка, зна ме ни тим за ви чај ним лич но сти ма Ле сков ца и 
са мој ле ско вач кој би бли о те ци. Уз струч не, Но ви Ле гат у сва ком бро ју до но си низ при ло га по-
све ће них књи жев но сти и кул ту ри гра да Ле сков ца. 

45  Јан ко вић, „Зр но по зр но по га ча…“: 53.
46  Та тја на Јан ков, „Би бли о гра фи ја ’Ле га та’ (2004–2006) – пр вог елек трон ског књи жев ног ча со пи са у Ср би ји“, Но ви Ле гат: 

ка умет но сти свих умет но сти: ча со пис за би бли о теч коин фор ма ци о ну де лат ност, кул ту ру и књи жев ност Го ди на 1, бр. 1 
(2020): 6, пре у зе то 5. 10. 2022, https://www.nble sko vac.rs/wp-con tent/uplo ads/2020/10/No vi-le gat-za -sajt.pdf.
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Ча со пи си као огле да ло ак тив но сти би бли о те ка

Сво је вр сну пот ка те го ри ју струч них ча со пи са пред ста вља ју гла си ла ко ја опи су ју рад би бли-
о те ка од ре ђе не те ри то ри је или пак опи су ју рад уста но ва у окви ру ко јих из ла зе.

Ана ли за ра да на род них би бли о те ка у Вој во ди ни: за ... го ди ну и Ана ли за ра да ви со ко школ ских 
би бли о те ка у Вој во ди ни: за ... го ди ну су два на сло ва се риј ских пу бли ка ци ја ко је го ди шње об ја-
вљу је Би бли о те ка Ма ти це срп ске у штам па ној фор ми. Оба на сло ва на ста ју као ре зул тат ре-
дов них ак тив но сти Оде ље ња за ма тич не по сло ве Би бли о те ке Ма ти це срп ске. Уз на ра тив ни део 
ана ли зе ра да јав них, од но сно ви со ко школ ских и на уч них би бли о те ка на те ри то ри ји Вој во ди-
не, на ко јој БМС оба вља ма тич ну де лат ност, ура ђе не ана ли зе оби лу ју та бе лар но пред ста вље-
ним ста ти стич ким по да ци ма ве за ним за фон до ве, про стор, опре му, осо бље и др.

Го ди шњак би бли о те ка Сре ма за ... го ди ну, гла си ло По дру жни це би бли о те ка ра Сре ма Би бли о-
те кар ског дру штва Ср би је и Би бли о те ке „Гли го ри је Во за ро вић“ из Срем ске Ми тро ви це, ре дов-
но го ди шње пу бли ку је ра до ве ве за не за рад би бли о те ка Срем ског окру га. Сва ки број отва ра 
ана ли за ра да јав них би бли о те ка на те ри то ри ји окру га, на кон ко га сле де при ло зи ко ји го во ре о 
ак ту ел ној прак си би бли о те ка, по је ди ним сег мен ти ма би бли о теч ког по сло ва ња и ко лек ци ја ма. 
Та ко ђе, при ка зу је се тра ди о ци о нал на ма ни фе ста ци ја Са бор би бли о те ка Сре ма и по пи са на ли-
те ра ту ра о би бли о те кар ству об ја вље на у ло кал ним но ви на ма у срем ској и па зо вач кој штам пи. 
Прем да пу бли ку је ра до ве ко ји пре ва зи ла зе ло кал ни ка рак тер, Го ди шњак би бли о те ка Сре ма у 
це ли ни на сто ји да при ка же ак тив но сти и рад би бли о те ка по ме ну тог окру га.

Ве сти: гла си ло Би бли о те ке Ма ти це срп ске из ла зе тро ме сеч но у штам па ној и елек трон ској 
фор ми и пред ста вља ју рад ове уста но ве са же тим при ло зи ма по све ће ним из ве шта ји ма и про-
гра ми ма ра да, спи ско ви ма об ја вље них пу бли ка ци ја на те ри то ри ји Вој во ди не, из да вач кој де-
лат но сти, из ло жба ма, про јек ти ма, ску по ви ма у зе мљи и ино стран ству на ко ји ма су уче ство ва-
ли струч ња ци Би бли о те ке. У број ним све ска ма об ја вље ни су при ло зи по све ће ни за по сле ни ма 
у Би бли о те ци и пре ве де ни при ло зи из стра них ча со пи са.

Бил тен, гла си ло На род не би бли о те ке „Ду шан Ма тић“ у Ћу при ји уста но вљен је 2008. го ди не 
у штам па ној фор ми и да је са же те при ло ге ра ду ове би бли о те ке, фо ку си ра ју ћи се пре све га 
на ње не про гра ме кул ту ре. Број 4. из 2018. го ди не иза шао је по во дом зна чај ног ју би ле ју ове 
уста но ве – 150 го ди на од ње ног осни ва ња и до но си тек сто ве по све ће не исто ри ја ту Би бли о те-
ке, Ан то ни ју С. Пе ли ва но ви ћу, ини ци ја то ру Чи та о ни це Ћу приј ске и пре гле ду са вре ме не де лат-
но сти Би бли о те ке.

Мо за ик: ин фор ма тив но гла си ло Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду у из да њу Град ске би бли о те-
ке у Но вом Са ду из ла зи тро ме сеч но у штам па ној и елек трон ској фор ми. Оби лу је тек сто ви ма 
ве за ним за рад но во сад ске би бли о те ке и ње них огра на ка уз при ка зе зна чај них до ма ћих струч-
них ску по ва.

Чи та ни ца На род не би бли о те ке и му зе ја у из да њу На род не би бли о те ке у Бе лој Цр кви по кре-
ну та је 2008. го ди не у штам па ном и елек трон ском фор ма ту. Од са мо по чет ка пред ста вља при-
каз ак тив но сти Би бли о те ке (и му зе ја ко ји се на ла зи у ње ном са ста ву). Об ја вљи ва њем дво бро ја 
13/14 у 2021. го ди ни ме ња кон цеп ци ју и раз ви ја се у ча со пис зна чај но ве ћег оби ма са уста-
но вље ним ру бри ка ма (Члан ци и рас пра ве, Из Ле га та Јо ва на Пут ни ка, Са вре ме на књи жев ност, 
Ства ра ла штво мла дих, Гра ђа, при ло зи, из ве шта ји и In me mo ri am). Са из у зет ком јед ног струч-
ног при ло га по све ће ног из да вач кој де лат но сти Би бли о те ке у Пан че ву,47 оста ли су по све ће ни 
де ло кру гу ра да Би бли о те ке у Бе лој Цр кви. По ред њих, ак ту ел ни број до но си број ни је тек сто ве 
по све ће не за ви ча ју, књи жев но сти и ства ра ла штву мла дих.

47  Го ран Тра и ло вић, „Из да вач ка де лат ност Град ске би бли о те ке Пан че во: мо дел за утвр ђи ва ње те ме ља за ви чај них фон до-
ва“, Чи та ни ца На род не би бли о те ке и му зе ја Го ди на 14, број 13/14 (2021): 7–21.
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Го ди шњак На род не би бли о те ке „Сто јан Тру мић“ Ти тел: за ..., осно ван је 2007. го ди не и од та-
да има са мо штам па ни об лик. На кон об ја вље на че ти ри бро ја на сту па па у за у из ла же њу, а но ва 
се ри ја по кре ну та је за 2017. го ди ну. Ве ћи део ча со пи са по све ћен је ра ду ове уста но ве и са-
др жи из ве шта је о ра ду, би бли о гра фи је за ви чај них пу бли ка ци ја, спи ско ве да ро да ва ца Би бли-
о те ке и сл. Го ди шњак об ја вљу је и број не ра до ве по све ће не исто ри ји и кул ту ри оп шти не Ти тел. 

Сло во о Ла по ву: лист за би бли о те кар ство, књи жев ност, кул ту ру и за ви чај ност од 2020. го-
ди не об ја вљу је Оп штин ска би бли о те ка „Сло во“ у Ла по ву че ти ри пу та го ди шње у штам па ном 
фор ма ту. Лист је кон ци пи ран та ко да до но си при ло ге о по је ди ним сег мен ти ма ра да уста но ве, 
ње ном уче шћу у про јек ти ма, се ми на ри ма и ску по ви ма. Зна ча јан про стор у ли сту по све ћен је 
књи жев но сти, пре по ру ка ма за чи та ње и ак ту ел но сти ма ве за ним за ло кал ну за јед ни цу.

Ча со пи си као про мо те ри кул тур ног раз во ја, умет но сти, исто ри је и за ви ча ја 

Зна ча јан број пе ри о дич них пу бли ка ци ја ко је из да ју срп ске би бли о те ке ба ви се књи жев-
но шћу, исто ри јом, ет но ло ги јом и те ма ма ве за ним за за ви чај. Пре глед би бли о те ка – из да ва ча 
се риј ских пу бли ка ци ја48 по ка зао је да је из да вач ки опус би бли о те ка у до ме ну об ја вљи ва ња 
књи жев них ча со пи са, гла си ла по све ће них исто ри ји, ет но ло ги ји, те ма ма ве за ним за за ви чај и 
ин фор ма тив ним ли сто ви ма ре ле ван тан са ста но ви шта оби ма и угле да ко ји по је ди ни на сло ви у 
ши рој за јед ни ци ужи ва ју. Сто га са свим из ве сно за слу жу ју да бу ду пред мет по себ не ана ли зе.49

У овом ра ду смо се освр ну ли на не ко ли ко на сло ва ко ји ре дов но об ја вљу ју и тек сто ве по све-
ће не би бли о те кар ству.

Би бли о пис: ча со пис за књи жев ност, умет ност, кул ту ру и би бли о те кар ство од 2006. го ди не 
из да је На род на би бли о те ка „До си теј Но ва ко вић“ у Не го ти ну. Из ла зи по лу го ди шње и за пе ри од 
2017–2021. об ја вље но је 5 дво бро ја. По ред штамп ног, за на ве де ни пе ри од до ступ не су и елек-
трон ске вер зи је (из у зев дво бро ја за 2018. го ди ну). До но си по ет ске и про зне при ло ге, при ка зе 
књи га и по себ ну па жњу по све ћу је пи сци ма, а струч ним те ма ма ба ви се у ру бри ка ма Би бли о-
те кар ство и Кул тур на хро ни ка.

Mons Аureus: ча со пис за књи жев ност, умет ност и дру штве на пи та ња из да је На род на би бли-
о те ка у Сме де ре ву од 2003. тро ме сеч но, да би од 2018. го ди не про ме ни ла пе ри о дич ност у два 
бро ја го ди шње. До сту пан је у штам па ној и елек трон ској фор ми. Ча со пис об ја вљу је тек сто ве 
ко ји се ба ве де ша ва њи ма на са вре ме ној кул тур ној сце ни. По себ ну па жњу по кла ња ис тра жи ва-
њу исто риј ске и кул тур не ба шти не Сме де ре ва и око ли не. У окви ру стал не ру бри ке Екс ли брис 
об ја вљу је тек сто ве по све ће не би бли о те кар ству. У ана ли зи ра ном пе ри о ду они су об у хва та ли 
про грам ске ак тив но сти на ме ње не де ци у ви ше до ма ћих би бли о те ка, исто ри ју би бли о те ка, 
при ка зе струч них мо но гра фи ја, по себ не би бли о теч ке ко лек ци је и раз лич тие аспек те би бли о-
теч ког по сло ва ња у он лајн окру же њу.

Сло во Ћи ри ло во: го ди шњак Би бли о те ке „Бра ћа На ста си је вић“ ча со пис је по ме ну те јав не би-
бли о те ке из Гор њег Ми ла нов ца. Из ла зи од 2004. го ди не у штам па ном фор ма ту, а на сај ту би-
бли о те ке до ступ не су и елек трон ске вер зи је ча со пи са. По све ћен је за ви чај ним кул тур но-исто-
риј ским те ма ма, при че му је пр ви те мат ски блок ре дов но по све ћен ра ду Би бли о те ке. Из ла зи у 
штам па ној и елек трон ској фор ми. Та ко су у про те клом пе ри о ду об ја вљи ва ни из ве шта ји о про-
грам ским ак тив но сти ма, из да вач кој де лат но сти, ра ди о ни ца ма и про јек ти ма Би бли о те ке. Сви 
бро је ви са др же ру бри ку Би бли о гра фи ја ко ја се од но си на За ви чај но оде ље ње (Би бли о гра фи ја 
за ви чај них пи са ца у За ви чај ном оде ље њу Би бли о те ке, Би бли о гра фи ја из да ва ча у За ви чај ном 
оде ље њу Би бли о те ке).

48  Ву ко тић, „Би бли о те ке као из да ва чи се риј ских публикацијa“.
49  Би бли о те ке су из да ва чи и број них бил те на при но ва као и ча со пи са на ме ње них де ци ко ји ни су део ове ана ли зе.
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За кљу чак

Би бли о те кар ска пе ри о дич на гла си ла пред ста вља ју зна ча јан из вор за из у ча ва ње по је ди них 
струч них пи та ња и би бли о те кар ства у це ли ни. Иа ко не пред ста вља ис црп ну би бли о гра фи ју 
из во ра (што би мо гло би ти пред мет за себ ног ис тра жи ва ња), са гле да на иза бра на ли те ра ту ра о 
би бли о те кар ској пе ри о ди ци ука зу је на раз ли чи те при сту пе овој про бле ма ти ци. Ве ћи на ау то ра 
па жњу усме ра ва на из у ча ва ње по је ди нач них на сло ва, са гле да ва ју ћи њи хов зна чај за про фе-
си ју у кра ћим или ду жим вре мен ским пе ри о ди ма, док ма њи број на сто ји да са гле да укуп ну 
сли ку у до ме ну из да ва ња струч не пе ри о ди ке. Бу ду ћи да су пе ри о дич на гла си ла раз ли чи та по 
сво јим фор мал ним ка рак те ри сти ка ма, са др жа ју и при сту пу из у ча ва ња те ма, упо ред не ана ли-
зе са др жа ја мо ра ле би би ти огра ни че не на од ре ђе ни кор пус пу бли ка ци ја, али би не сум њи во 
до при не ле ис тра жи ва њу би бли о те кар ства у на ци о нал ним окви ри ма.

У пре гле ду ак ту ел не би бли о те кар ске пе ри о ди ке са гле да но је укуп но 28 ча со пи са. Од тог 
бро ја, 22 пу бли ку ју би бли о те ке (6 ча со пи са на ци о нал не и 16 јав не би бли о те ке). Про фе си о-
нал на удру же ња об ја вљу ју три на сло ва. Пре о ста ла три гла си ла об ја вљу ју се у су и зда ва штву 
– је дан об ја вљу ју фа кул тет, про фе си о нал но удру же ње и уни вер зи тет ска би бли о те ка, је дан 
про фе си о нал но удру же ње и јав на би бли о те ка и је дан на слов пу бли ку ју јав на би бли о те ка и 
фа кул тет. 

Од на ве де них ча со пи са ве ћи на (18) из ла зи и у штам па ном и у елек трон ском из да њу, осам 
у штам па ној фор ми, а два се об ја вљу ју са мо у елек трон ском фор ма ту. 

У са гле да ном пе ри о ду, укуп но се дам ча со пи са има ло је ка те го ри ју на уч них ча со пи са, од 
че га су два на сло ва ту ка те го ри ју сте кла у 2021. го ди ни. Док су два гла си ла те мат ски уско про-
фи ли са на, оста ла се ба ве би бли о те кар ством у нај ши рем сми слу. Са мо је је дан на слов, Го ди
шњак БМС, у ве ли кој ме ри об ја вљи вао при ло ге по све ће не гра ђи, збир ка ма и де лат но сти ове 
ин сти ту ци је.

Од струч них ча со пи са, ве ћи на на сло ва (укуп но 18) je у пот пу но сти или пре те жно по кри-
ва ла област би бли о те кар ства, ба ви ла се ра дом би бли о те ка или де лат но шћу уста но ве ко ја их 
пу бли ку је.

Ви сок про це нат ча со пи са елек трон ски до ступ них у отво ре ном при сту пу по ка зу је да из да ва-
чи струч не пе ри о ди ке не сум њи во уви ђа ју зна чај до ступ но сти ин фор ма ци ја ши ро кој пу бли ци. 

По ре ђе ње бро ја на уч них ча со пи са за 2021. го ди ну са по да ци ма из 2009, ка да су по сто ја ла 
два на уч на ча со пи са (Чи та ли ште и Ар хе о граф ски при ло зи), по ка зу је да је про те клу де це ни ју 
срп ског би бли о те кар ства обе ле жи ло ја ча ње све сти из да ва ча о ва жно сти по кре та ња на уч них 
ча со пи са и ула га ње зна чај них на по ра у уре ђи ва ње и из да ва ње пу бли ка ци ја, са гла сно нор ма-
ма и ре гу ла ти ви ко јом се уре ђу је на уч но и стра жи вач ка де лат ност. 

Док су са мо два струч на ча со пи са би ла уже струч но про фи ли са на, оста ли су на сто ја ли да 
пра те са вре ме не те ме ве за не за прак су свих ти по ва ка ко до ма ћих, та ко и ино стра них би бли-
о те ка, њи хо ву исто ри ју, при ме ну са вре ме них тех но ло ги ја, би бли о теч ку гра ђу и из во ре, про-
грам ске и про јект не ак тив но сти би бли о те ка.

Ве ли ки број ра до ва по све ће них за ви чај ним те ма ма – из во ри ма и лич но сти ма и ре дов но 
об ја вљи ва ње за ви чај них би бли о гра фи ја по ка зу ју да су струч на гла си ла ва жан из вор за про у-
ча ва ње би бли о те кар ства и ши рих те ма ве за них за по је ди не сре ди не. Та ко ђе по ка зу ју зна чај не 
ак тив но сти би бли о те ка на по љу про мо ви са ња ло кал не кул ту ре.

Зна ча јан број гла си ла у це ло сти пред ста вља ју ле то пи се зна чај них по стиг ну ћа по је ди них 
уста но ва, по себ но ре а ли зо ва них про гра ма кул ту ре. Они, уз ве о ма број не при ло ге по све ће не 
де лат но сти би бли о те ка на пла ну по пу ла ри са ња књи ге и чи та ња и под сти ца ња чи та лач ких на-
ви ка код де це и мла дих об ја вље не у го то во свим гла си ли ма, илу стру ју зна чај ну уло гу би бли о-
те ка у кул тур ном жи во ту сво јих за јед ни ца. 
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Ана ли за до ма ћих пе ри о дич них гла си ла ко ја су се ба ви ла би бли о те кар ством у про те клом 
пе ри о ду по ка зу је да су она исто вре ме но пред ста вља ла сред ства за ак тив но уче шће у на уч-
ној ко му ни ка ци ји, раз ме ну струч них ис ку ста ва, про мо ци ју би бли о те ка, али и да су њи хо ви 
из да ва чи ве ли ку па жњу по кла ња ли пре по зна ва њу и ис пу ња ва њу по тре ба за јед ни ца у ко ји ма 
де лу ју.
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Li brary and In for ma tion Sci en ce Pe ri o di cals  
in Ser bia 2017-2021 

Sum mary
The paper presents periodicals in the field of library and information science published between 2017 and 2021. The 
journals dealing with the field as their main or major topic were reviewed, as well as those that have established 
sections dedicated to librarianship, but are focused on other areas.

The analysis is based on the research of sources via COBIB.SR database, and the titles with the hit of at least one 
issue published during the period 2017-2021 were included. The titles of serial publication available in the collection 
of the National Library of Serbia were reviewed, as well as those available online.

The paper examines the current situation of the professional publishing and its importance for the development of 
the scientific discipline and practice. At the same time, journals addressing library practice along with other areas 
were analyzed – literature, arts, history and local topics. The text is an effort to examine the current trends related to 
publishing periodicals dealing with the theory and practice of librarianship. 

The results show that the number of scientific journals in 2021 increased compared to the previous period. However, 
significant number of serial publications issued during the analyzed period belongs to the group of professional 
magazines dealing with librarianship as their main or major topic.

Overall, the analysis of Serbian periodicals on subjects related to library and information activities in the past period 
shows that they acted as means for active participation in scientific communication, exchange of professional 
experiences, and promotion of libraries. Also, it shows that their publishers paid great attention to recognizing and 
fulfilling the needs of the communities in which they operate.

Keywords: librarianship, library and information activities, serial publications, scientific journals, professional 
journals, libraries, publishing

При мље но: 11. но вем бра 2022. 
Ис прав ке ру ко пи са: 18. но вем бра 2022. 

При хва ће но за об ја вљи ва ње: 20. но вем бра 2022.


