УВОДНИК
Редакциони одбор часописа ИНФОтека има част да, у првом тексту овогодишње треће свеске о
цитираности радова доктора наука Института за нуклеарне науке «Винча», представи одговарајуће
вредновање научника ове наше научне институције а које произилази из квантитативних показатеља оцене
њиховог рада. Познато је колико су такве оцене биле значајне одувек, а посебно у овом тренутку, за наш
научноистраживачки рад, његове резултате и институције, а, посредно, и за библиотечко-информациону
делатност. Овај текст, међутим, указује и на директну укљученост стручњака из ове делатности: три од
укупно четири аутора овог чланка су библиотечко-информациони стручњаци од којих су два из рефералне
службе Библиотеке Матице српске. Поред ове библиотеке, таква служба, која се бави науком и њеним
утицајем на библиотечко-информационе науке (library1 and information sciences) и претраживањем
информација и цитираности научних радова уз коришћење светских база података, постоји и у
Универзитетској библиотеци «Светозар Марковић». Значајно за часопис ИНФОтека јесте то што је
научни рад мр Браниславе Аврамовић, Иванке Клајн, Бранислава Ђурашевића и др Слободана
Милоњића рад са рецензијом. Бројем оваквих радова се наш часопис, на жалост, не може похвалити, али је
тај број мера развијености наше library and information science.
Др Стела Филипи Матутиновић у свом раду, који је био презентиран на завршној конференцији
Темпус пројекта посвећеног дистрибуираним библиотечким системима у Охриду 2004, анализира и
прецизира специфичније захтеве које будућност доноси библиотекарима у високом школству. Један од њих
јесте да ће се библиотеке све више усредсређивати на обезбеђивање приступа материјалима - онда када се
они траже - уместо на то да их имају у својим фондовима. У обезбеђивању интегрисаних библиотечкоинформационих услуга, високошколске библиотеке ће бити одговорне за информационо описмењивање и
подршку учењу корисника уз примену нове информационе технологије и мораће и сами да учествују у
процесу доживотног учења.
Богољуб Мазић у тексту рада, који је прошле године изложен на 10. Стручном скупу Заједнице
библиотека универзитета у Србији у НБС, објашњава принципе и дефинише појмове и значај активности
на изградњи отворених архива дигиталних докумената. Скреће пажњу на велику улогу библиотекара
научних библиотека у изградњи дигиталних репозиторија.
Проф. др Александра Вранеш у свом излагању указује да, «ако се библиотекари у категоризацији
запослених на факултетима убрајају у администрацију, то их материјално, па и морално, ослобађа обавезе
да теже сопственом усавршавању, побољшавању библиотеке, самим тим и квалитета студија.» А то је
управо супротно од актуелног искуства и праксе у библиотекарству високог школства у развијеном свету у
којем библиотечки и информациони стручњаци учествују у обуци главних корисника – студената у
проналажењу и коришћењу извора информација и вредновању нађених информација. Уредба која број
библиотекара у високошколској установи одређује само према броју библиотечких јединица и не узима
остале актуелне параметре руши статус библиотекара и удаљава их у раду од важећих стандарда у свету.
Дајући предлоге мера за унапређења рада у специјалним библиотекама у Србији, после анализе
њиховог стања у 2003. г. мр Драгана Милуновић храбро говори о приоритетима њиховог развоја упркос
тешком стању које је, у великом броју тих библиотека, потоњих година постало још теже као последица
стања њихових матичних институција. За исту годину аутор даје и приказ остваривања матичних функција
матичних библиотека у мрежи специјалних библиотека у Србији.
Целовит приказ догађања у оквиру овогодишњег 71. Конгреса највеће асоцијације библиотека и
институција ИФЛА-е, обезбедила је Весна Ињац. Скуп библиотекара правних библиотека из региона
бивше Југославије у Неуму приказала је др Светлана Мирчов, а прошлогодишњи Сусрет библиографа у
Инђији Вера Петровић. Приказ тогодишњег развоја нове библиотеке новог Филолошко-уметничког
факултета Универзитета у Крагујевцу преноси оправдани оптимизам и ентузијазам младих библиотекара.
Мр Биљана Косановић представља један од бројчаних идентификатора на Интернету – Идентификатора
дигиталних објеката (DOI - Digital Object Identifier) и илуструје његову корисност и примену у научним
часописима на примеру Србије. Приказ рада Комисије за информације и документацију Завода за
стандардизацију Србије и Црне горе у протеклој години Александра Тендјер употпуњује списком
стандарда који су предмет рада Техничког комитета «Информације и документација» Међународне
организације за стандарде.
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Због краткоће, наводимо овде у оригиналу само речничку дефиницију из енциклопедијског Вебстера:”library
science, the study of the organization and administration of a library and of its technical, informational, and reference services”
U: Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language, New revised edition 1996, pp. 826.

