
                                                                        
               
 

ВЕСТИ 
___________________________________________ 
  

РАД  ЗАЈЕДНИЦЕ 
БИБЛИОТЕКА УНИВЕРЗИТЕТА 
ИЗМЕЂУ  9. И 10. СКУПШТИНЕ 

_______________________________________ 
 

Рад Заједнице између две скупштине 
може се представити преко следећих активности: 

 
Организација 10.  Стручног скупа 

Према одлуци Извршног одбора, 
Секретаријат и Редакција часописа ИНФОТЕКА 
објавили су информацију и први позив потен-
цијалним референтима за овогодишњи Стручни 
скуп Заједнице у часопису ИНФОТЕКА у дво-
броју 1-2 који је изашао у првом тромесечју 2004. 
године. Информација о скупу и теми објављена је 
и на сајтовима УБСМ и НБС. Библиотекари су о 
скупу обавештени и почетком септембра, са 
сугестијом да о томе обавесте и руководиоце 
својих установа.  
 
Информативна и издавачка делатност 

 У двоброју 2004/1-2 објављени су: четири 
рада аутора са новосадског универзитета који су 
те радове изложили на Стручном скупу ЗБУС-а 
2003. затим чланак који је стигао из Института 
информацијских знаности Универзитета у Мари-
бору и шест радова аутора са универзитета  из 
Америке и Румуније, добијених сарадњом и 
учешћем на Међународној конференцији у Руму-
нији. Првих пет радова су аутори дали на српском 
и енглеском језику, а осталих шест су са ен-
глеског преведен на српски. Сви учесници од 
аутора, рецензената, до преводилаца, уложили су 
ванредан труд како би радови били квалитетни и 
двојезични. После пет година редовног излажења 
часописа, Редакциони  одбор је сматрао да су 
овом свеском остварени предуслови да се учест-
вује на Конкурсу за суфинансирање стручних и 
научних часописа. Добијена средства би се 
користила за надокнаду трошкова штампања, 
дистрибуирања тиража чланицама, као и за 
побољшавања квалитета и превођења и радова. 
Исти тренд је следила и специјална свеска 
ИНФОТЕКЕ која је објавила резултате актив-
ности предвиђених пројектом ТЕМПУС, нпр. 
радове свих колега - учесника  на прошло-
годишњој конференцији ИФЛЕ, али и радове са 
нашег прошлогодишњег скупа који су се укло-
пили у програм ТЕМПУСа. Стога је пролетос, са 

значајно побољшаним садржајем свезака, у име 
Заједнице конкурисано за финансијска средства  
код Министарства науке, технологије  и  заштите 
животне средине и од њега добијен део тражених 
средстава. Ово Министарство је финансијски по-
држало и гласило ВИСОКОШКОЛСКЕ БИ-
БЛИОТЕКЕ, које је, после одлуке најширег 
чланства, донете на прошлогодишњој Скупштини 
Заједнице, редовно излазило у овој години. 
Извршни одбор и Редакциони одбор су исказали 
наду да је шест бројева колико је изашло до 
октобра, скренуло пажњу најмање исто толико 
значајних личности и институција на делатност 
високошколских библиотека.  

Уређивање ових ових публикација изис-
кује велики труд и у томе  помажу и професори са  
универзитета у Београду и Новом Саду, као и гост 
уредник са Мидлсекс универзитета, г-дин Алан 
Хопкинсон. Такав труд даје резултате,  будући да 
је Заједница, поред основне намене информисања 
чланства и ширења знања путем часописа и 
гласила, барем по тој делатности, на истом нивоу 
који постижу и библиотечке асоцијације у 
земљама у окружењу. Поред тога што часопис 
ИНФОТЕКА, већ другу годину, има на Web 
страни УБСМ онлајн верзију, часопис је одскора 
доступан и у отвореној архиви E-LIS (Electronic 
Library and Information Science) на адреси 
http://eprints.rclis.org.  
 
Рад органа Заједнице, образовна  и друга 
подршка високошколских библиотека 

Ове године одржана су два састанка 
Извршног одбора и један састанак Надзорног 
одбора иза којих је остало довољно планираних  
задатака, тако да је један број чланова органа 
Заједнице, пре свега из Секретаријата, био стално 
ангажован на њиховој реализацији.Током пролећа 
се радило на помоћи библиотекарима чије су 
библиотеке обезбедиле предуслове за рад у си-
стему узајамне каталогизације: на организовању 
подршке пре званичног курса за лиценцу за рад 
помоћу софтвера COBISS у НБС, информисању 
библиотекара, обезбеђивању едукатора и систем 
администратора, као и праћењу рада факултет-
ских библиотекара са софтвером COBISS у 
тестној бази до добијања лиценце. Таквим радом  
је у првом полугођу  у УБСМ одржано укупно 12 
курсева на више тема из обраде и претраживања 
информација кроз које је прошло више од 100  
полазника. Број лиценци који су добили библи-
отекари из високошколских је 121, а из спе-
цијалних библиотека је само 6. У овој сарадњи 
Заједнице и УБСМ, мора се поменути значајна 
подршка УБСМ, која не само да је омогућила 
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недељом одржавање курсева у својој ИНТЕРНЕТ 
учионици, већ су високошколски библиотекари, 
који су могли да се укључе у рокове ТЕМПУС 
пројекта, подржани и плаћеним лиценцама 
средствима из пројекта ТЕМПУС. 

Надзорни одбор је усвојио финансијски 
извештај о пословању Заједнице у 2003. г, а 
рачуновођа је поднела извештај за први полуго-
дишњи обрачунски период у 2004-ој години. 

Од осталих органа, једина комисија 
Заједнице која је радила по предвиђеном плану – 
била је Комисија за маркетинг: у претходној 
ИНФОТЕЦИ објављен је њен извештај. Ко-
мисија за стандарде је само започела рад будући 
да је један члан отишао у пензију, други био 
ангажован на оснивању нове библиотеке, док је 
трећи члан био ангажован у раду Комисије за 
библиотекарство Републичког завода за стан-
дарде на превођењу најновијих ИСО стандарда, 
као и на анализи стандарда за квалитет ради при-
мене у библиотекарству (о чему постоји инфор-
мација на сајту НБС). Што се тиче рада других 
комисија које, после безуспешних покушаја на 
претходним скупштинским заседањима, нису у-
спеле да се анимирају, остаје им још једна година 
овог сазива током које би могле да макар  започну 
анализу неког питања  које сматрају значајним за 
нашу делатност. Чињеница јесте да је било мало 
самоиницијативе, као  да се,  у оквиру поделе ра-
да по комисијама како је статутом била замиш-
љена, без напора и није могло доћи до неких 
резултата.   

Сарадњом матичних одељења чланица 
Заједнице -  Универзитетске библиотеке у 
Београду и Библиотеке Матице српске у 
Новом Саду, и у двоброју свеске 2004/1-2 
часописа ИНФОТЕКА урађена је анализа подата-
ка из базе података МБС. Она се односи на међу-
библиотечку позајмицу и размену публикација са 
домаћим и страним библиотекама. Ове актив-
ности су развијеније у великим библиотекама, а 
за незаступљеност у мањим библиотекама посто-
ји већи број разлога, међу којима су најважнији 
непостојање рачунарске опреме, веза са Интер-
нетом, као и недостатак информација и знања. 
 
Чланство, чланарине и претплата 

Секретаријат Заједнице је поновио позив 
малом броју неучлањених специјалних библи-
отека да приступе Заједници. Чланарину је 
2004. године уплатило 120 чланица или 82% од 
укупно учлањених установа. Број дистрибуира-
них свезака је много већи јер се шаљу свакој 
библиотеци чланици. Увек има неколико 
установа,  мање факултета - иначе оснивача 

Заједнице – а више института, који чланарину не 
уплате, али се позиви за скупштине шаљу свима. 
Број претплата библиотека нечланица на часопис 
ИНФОТЕКА расте: ове године претплату је упла-
тило и 12 градских библиотека. Упркос немаш-
тини, неопходно је стално подсећати одговорне  
да се и у времену великих промена у библио-
течкоинформационој делатности праћених тешко-
ћама какве су код нас, могу од библиотекара 
очекивати доприноси и да им је за то неопходна 
подршка у самој установи, нпр. у рачунарској 
опреми и приступу Интернету. Није допустиво да 
информациони токови заобилазе било које библи-
отеке, а нарочито то не сме бити у  образовању и 
науци, нити пак сме да се смањује ионако мали 
број библиотека. 

  
Резултати - резиме 

Већа средства на рачуну Заједнице ове 
године – из чланарине, суфинансирања Мини-
старства за науку, објављивања огласа и донација 
спонзора – омогућила су реализацију доброг дела 
планираних задатака који су од Секретаријата 
изискивали увећане напоре. Њихови резултати 
могу да се искажу следећим резимеом. Поред тога 
што је: 1. припремила 10. скупштину и 
Стручни скуп, Заједница је ове године: 2. упла-
тила чланарину у највећој асоцијацији 
библиотекарских удружења, ИФЛА-и, 3. учла-
нила се у Европску асоцијацију истра-
живачких библиотека LIBER, 4. издала две 
редовне свеске и једну специјалну свеску 
часописа ИНФОТЕКА 5. издала досад шест 
бројева гласила ВИСОКОШКОЛСКЕ БИ-
БЛИОТЕКЕ, 6. организовала за библиотекаре 
12 недељних  курсева углавном из обраде и 
претраживања информација, 7. конкурисала 
за финансијска средства  код Министарства 
науке, технологије  и  заштите животне сре-
дине и добили део тражених средстава; 8. омо-
гућила учешће четири библиотекара на Кон-
ференцији о библиотечким информационим  
системима  почетком маја у Нишу, 9. омогући-
ла учешће двоје стручњака на Конференцији о 
дигитализацији LIBER–а у Петрограду: најма-
ње два реферата на 10. стручном скупу при-
казују сазнања са те Конференције о том послу 
који почиње да бива актуелан и код нас.  

 
Мр Милена Матић 

Универзитетска библиотека 
«СветозарМарковић» 

Београд 
 
___________________________________________ 
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НАЈНОВИЈА ВЕСТ!!!!!!! 
___________________________________________ 

СКУПШТИНA  
БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА 

СРБИЈЕ 
_______________________________________ 

 
Скупштина Библиотекарског друштва Ср-

бије одржана је 15. априла 2005. г. у Народној 
библиотеци Србије. Од 107 делегата подружница 
позиву за Скупштину се одазвало 86 делегата из 
целе Србије. 

 
Седници су, поред делегата, присуство-

вали и гости: представници Министарства за 
културу Србије Силвана Хаџић-Ђокић и Вања 
Марковић, управник Народне библиотеке Србије 
Сретен Угричић, управник Библиотеке Матице 
српске Миро Вуксановић и доц. др Гордана 
Стокић са Катедре за библиотекарство Филоло-
шког факултета у Београду. 

 
Силвана Хаџић-Ђокић је поздравила 

присутне у име Министарства за културу, а у 
свом обраћању делегатима обећала је да ће 
Министар-ство подржати Друштво у складу са 
својим могућностима, али се очекује да се 
Друштво пре свега  финансира из сопствених 
средстава, односно од чланарина. 

 
Председник Друштва проф. др Алексан-

дра Вранеш обавестила је присутне да је 
Друштво добило своју просторију у Народној 
библиотеци Србије и да ће адреса Друштва од 
сада бити Београд, Скерлићева 1. Предложила је 
делегатима следећи дневни ред: 
 

1. Извештај о раду Управног одбора Би-
блиотекарског друштва Србије, 

2. Предлог Статута Библиотекарског дру-
штва Србије – разматрање и усвајање 

3. Предлог Програма рада Библиотекарског 
друштва Србије за 2005 г. 

4. Предлог Правилника о додели Награде 
«Стојан Новаковић» 

5. Актуелна питања 
О првој тачки је говорила председник 

Друштва, проф. др Александра Вранеш, која је 
делегате обавестила о свему што је урадила 
Управа Друштва од конститутивне седнице која 
је одржана  08. септембра 2004. г. Комисија за 
припрему Нацрта Статута, коју је именовала 

Управа БДС, а чији је председник Радмила 
Дабановић (Правни факултет, Универзитет у 
Новом Саду) донела је нови Нацрт Статута који је 
предложен Скупштини на усвајање. Библиоте-
карско друштво је учествовало у неколиким 
активностима, као што су: Међународни научни 
скуп (7-9. октобра 2004) на тему Економска улога 
библиотека у савременом друштву, скуп Калиме-
ра пројекта за координирање европских истра-
живања и технологија за локалне културне 
институције, скуп поводом Дана библиотекара 
(14. децембра)... 
 

У вези са усвајањем Нацрта Статута 
уводно излагање дала је мр Радмила Дабановић, 
која је нагласила да је Комисија радила на основу 
предлога које су доставиле 11  подружница. Мр 
Дабановић је објаснила да су сви пристигли 
предлози најпре класификовани, а затим паж-
љиво размотрени. На основу мишљења подруж-
ница сачињен је нацрт, а потом и предлог текста 
Статута. 

 
Говорећи о примедбама које су стизале на 

досадашњи Статут, као и о унетим изменама, 
Радмила Дабановић је рекла да се оне односе на  
дефинисање и прецизирање функције Друштва, 
на измене везане за органе Друштва (уместо 
доса-дашњих органа – председник и секретар, 
новим Нацртом Статута предложени су као 
органи председник, потпредседник и скупштина, 
а се-кретар је лице професионално ангажовано у 
Друштву), на мандат Управног одбора (да се 
мандат са две, продужи на четири године за све 
функције), да је уместо категорије «помажућих 
чланова Друштва» предложена  категорија – при-
јатељи Друштва, као и да се досадашњи назив 
Управа замени називом Управни одбор. 

 
Једна од измена у Статуту је и да се 

делегати за Скупштину именују са сталним 
мандатом у трајању од четири године. Говорећи 
о разликама између секција и комисија које су 
одређене Статутом нагласила је да је став Управе 
био да оно што се односи на поједине библиотеке 
треба да буде тема секција, док се комисије баве 
заједничком проблематиком. Најмањи број 
члано-ва секција је 10, а комисија пет.  

 
Делегати су усвојили предлоге Комисије и 

Управе БДС-е и предложили да уколико подру-
жница броји до 200 чланова Друштва бирају се 
три делегата, а на сваких следећих 200 чланова 
бира се по још један делегат. На самој 
Скупштини делегати су предложили и усвојили 
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следеће комисије и секције: 
 

             -        Секцију за националне библиотеке; 
- Секцију за јавне библиотеке; 

— Комисија за каталогизацију и класифи-
кацију; 

- Секцију за  високошколске 
библиотеке; 

— Комисија за библиотечке стандарде и 
нормативе; 

- Секцију за специјалне библиотеке; 
- Секцију за школске библиотеке и 

— Комисија за законодавна и правна питања;              -        Секцију за матичне библиотеке 
— Комисија за развијање корисничких 

сервиса; 
 

По усвајању Нацрта Статута делегати су 
усвојили Програм рада Библиотекарског дру-
штва Србије као и Правилник о додели награде 
Стојан Новаковић. 

— Комисија за аутоматизацију библиотека и 
библиотечких портала; 

— Комисија за статусна и професионална пи-
тања;  

Управни одбор БДС-а је на састанку одр-
жаном 13.маја 2005. донео одлуку о висини 
чланарине на годишњем нивоу која износи 400,00 
дин и именовао потпредседника и секретара 
Друштва. За потпредседника Друштва је имено-
вана Радмила Дабановић, а за секретара Весна 
Црногорац (Општинска библиотека Гаџин Хан, 
Ниш). 

— Комисија за перманентно стручно 
усавршавање; 

— Комисија за развијање читалачких интере-
совања; 

— Комисија за међународну сарадњу; 
— Комисија за издавачку делатност Друштва; 
— Комисија за евалуацију и награђивање; 
— Комисија за односе са јавношћу; 

Бранка Ногић — Комисија за развој научно-истражи-
вачког рада у библиотекарству и Универзитетска библиотека 

«СветозарМарковић» — Комисија за професионалну етику и 
промоцију интелектуалних слобода 

 
Београд 

 
 
 

KoBSON 
I ove godine Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine nastavlja sa finansiranjem objedinjene pretplate stranih baza podataka 

i časopisa u papirnoj formi. Sve informacije o dostupnim bazama, časopisima i uslugama možete naći na: 
http://nainfo.nbs.bg.ac/KoBSON 

 
Novi servisi: 
- kako i gde dobiti podatke o 
citiranosti istraživača 
- kako i gde obaviti 
međubibliotečku pozajmicu 
- detaljne statistike o broju 
preuzetih članaka za 2004. 
godinu po servisima 
- detaljnu informaciju o 
časopisima u papirnoj formi 
- radovi "naših" istraživača u 
Web of Science 
- pristup do najznajčajnijih 
svetskih otvorenih arhiva 
- sve informacije o licenci za 
pristup proxy serveru 
- desetominutno uputstvo o pretraživanju kataloga elektronskih časopisa 

 
Uspešno pretraživanje i puno pogodaka,  

Vaš 
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