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што је не сум њи во ве за но за пе ри од ин ду стри-
ја ли за ци је и ја ча ња по тре бе за на уч но и стра-
жи вач ком де лат но шћу. Кра јем 70-их го ди на 
мре жу спе ци јал них би бли о те ка на те ри то ри-
ји Ср би је чи ни ло је 334 би бли о те ке1. Тре ба 
на гла си ти да у по чет ку за спе ци јал не би бли о-
те ке ни је ко ри шћен да на шњи тер мин, ни ти се 
под спе ци јал ном би бли о те ком под ра зу ме вао 
тип би бли о те ке ко ји тај по јам да нас озна ча ва. 
У струч ној ли те ра ту ри оне су озна ча ва не као 
спе ци јал не на уч не би бли о те ке (ако су би ле у 
са ста ву ин сти ту та или фа кул те та) и струч не 
би бли о те ке (ако се ра ди ло о би бли о те ка ма 
при вред них или дру штве но-по ли тич ких ор-
га ни за ци ја и за јед ни ца)2. У ју го сло вен ском 
би бли о те кар ству раз ли ко ва на су два ти па 
на уч них би бли о те ка – оп ште на уч не и спе ци-
јал не на уч не, а као под ти по ви спе ци јал них 
би бли о те ка у про шло сти су, све до усва ја ња 
стан дар да за спе ци јал не би бли о те ке, 1975. 
го ди не, озна ча ва не ин сти тут ске би бли о те ке 
(укљу чу ју ћи и за вод ске) и ви со ко школ ске би-
бли о те ке (фа кул тет ске и би бли о те ке по је ди-
них од се ка)3. 

Пре ма Ју го сло вен ским стан дар ди ма за 
спе ци јал не би бли о те ке4 спе ци јал на би бли о те-
ка је де фи ни са на као “би бли о те ка са под руч ја 
свих на уч но-струч них де лат но сти (осим би-
бли о те ка у окви ру уни вер зи те та, ви со ких и 
ви ших шко ла), као што су нпр. би бли о те ке у 
окви ру ин сти ту та, ар хи ва, му зе ја, по зо ри шта, 
на уч них и струч них дру шта ва, ор га на дру-
штве но-по ли тич ких за јед ни ца (скуп штин ске 
би бли о те ке), здрав стве них уста но ва (ме ди-

Апстракт: Спе ци јал не би бли о те ке ни су са мо стал не 
уста но ве. Оне при па да ју гру пи би бли о те ка ко је се 
на ла зе у са ста ву дру гих ор га ни за ци ја ко ји ма би бли о-
теч ка де лат ност ни је при мар на. Не јед нак сте пен раз-
во ја спе ци јал них би бли о те ка ва жна је ка рак те ри ка 
њи хо вог са да шњег ста ња и пред ста вља глав ну по те-
шко ћу у пра вље њу пре ци зни јих ана ли за. С об зи ром 
на ве ли ке раз ли ке у раз ви је но сти ових би бли о те ка, у 
ра ду су да ти са мо основ ни ста ти стич ки по ка за те љи 
за по след њих пет го ди на. По ла зну осно ву за са гле-
да ва ње оп штег ста ња спе ци јал них би бли о те ка пред-
ста вља њи хо ва пре ци зна ка те го ри за ци ја, ка ко би се 
њи хо ве по тре бе ана ли зи ра ле и рад уна пре ђи вао у 
усло ви ма ко ји су упо ре ди ви са срод ним би бли о те ка-
ма. У ра ду је да та обра зло же на ка те го ри за ци ја спе-
ци јал них би бли о те ка у од но су на тип ор га ни за ци је у 
чи јем су са ста ву.  

1. Спе ци јал не би бли о те ке – по јам 
и основ ни по ка за те љи ста ња 

У на шој ли те ра ту ри за спе ци јал не би бли-
о те ке ко ри сте се раз ли чи ти тер ми ни – спе-
ци јал на би бли о те ка, струч на би бли о те ка, 
ИН ДОК цен тар, ИН ДОК слу жба, слу жба до-
ку мен та ци је. Че сто су на зи ва не и тех нич ким, 
спе ци ја ли зо ва ним, струч ним ин ду стриј ским 
би бли о те ка ма или ИН ДОК је ди ни ца ма, у за-
ви сно сти од то га ка ко су осни ва чи схва та ли 
уло гу и за дат ке би бли о те ке уну тар ор га ни за-
ци је у чи јем је са ста ву би ла. 

До Дру гог свет ског ра та у Ср би ји је осно-
ван са мо ма ли број спе ци јал них би бли о те ка 
(све га 27). Њи хов раз вој за по чи ње убр зо по-
сле ра та, ка да је у пе ри о ду од 1945. до 1955. 
го ди не фор ми ра но око 120 би бли о те ка ове 
вр сте, а у на ред ној де ка ди још 86 би бли о те ка, 
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цин ске би бли о те ке), би бли о те ке у при вре ди 
(ин ду стриј ске би бли о те ке) и др.“

Да нас мре жу спе ци јал них би бли о те ка у 
Ср би ји чи ни ви ше од 300 би бли о те ка. Ре пу-
блич ки за вод за ста ти сти ку у свом Ста ти стич-
ком го ди шња ку да је по дат ке о укуп ном бро ју 
на уч них и струч них би бли о те ка, ко ји је 2004. 
го ди не из но сио 3285. У Цен трал ни ре ги стар 
би бли о те ка ко ји, у скла ду са За ко ном о би бли-
о теч кој де лат но сти, во ди На род на би бли о те ка 
Ср би је, за кључ но са 31.12.2008. го ди не, упи-
са но је укуп но 259 спе ци јал них би бли о те ка 
(49 у Вој во ди ни, 209 у цен трал ној Ср би ји и 1 
на Ко со ву и Ме то хи ји).

У ба зи по да та ка Мре жа би бли о те ка Ср би-
је, ко ју На род на би бли о те ка Ср би је одр жа ва 
за те ри то ри ју це ле Ре пу бли ке, на ла зе се по-
да ци о 240 спе ци јал них би бли о те ка. Зна ча јан 
из вор по да та ка за ана ли зу ста ња ових би бли о-
те ка пред ста вља ју и за пи сни ци о над зо ру над 
струч ним ра дом, ко ји ма тич не би бли о те ке 
оба вља ју у скло пу сво јих за кон ских оба ве за.

На осно ву по да та ка до ста вље них за по-
след њих пет го ди на мо же се за кљу чи ти да 
спе ци јал не би бли о те ке, пре све га, ка рак те-
ри ше не јед нак сте пен раз во ја у ско ро свим 
сег мен ти ма по сло ва ња. Има при ме ра би бли-
о те ка ко је ра де у из у зет но те шким усло ви ма, 
у не до вољ ном про сто ру, са књи га ма сме ште-
ним по ход ни ци ма, без гре ја ња и до вољ ног 
осве тље ња. По је ди не би бли о те ке у му зе ји ма 
ра де у алар мант но не у слов ном про сто ру, у 
ко јем су фон до ви угро же ни и из ло же ни трај-
ним оште ће њи ма услед при су ства вла ге (по-
пут Би бли о те ке Му зе ја Же ле зни ца Ср би је). 
Са дру ге стра не, има раз ви је них би бли о те ка 
у на уч но и стра жи вач ким ор га ни за ци ја ма ко је 
ра де у од лич ним усло ви ма, рас по ла жу свим 
нео п ход ним ре сур си ма и ко ри сте нај са вре-
ме ни ју опре му у свом по сло ва њу, а ко ри сни-
ци ма омо гу ћа ва ју при ступ са вре ме ним елек-
трон ским из во ри ма. Би бли о те ка Ин сти ту та 
за ну кле ар не на у ке у Вин чи при мер је јед не 
успе шне и раз ви је не спе ци јал не би бли о те ке.

С об зи ром на убр за ни раст рас по ло жи вих 
елек трон ских из во ра, ва жан по ка за тељ ста ња 
спе ци јал них би бли о те ка је њи хо ва опре мље-
ност са вре ме ним ин фор ма ци о но-ко му ни ка-
ци о ним сред стви ма за ко ри шће ње са да ла ко 
до ступ них на уч них ин фор ма ци ја. Од укуп но 
387 би бли о те ка ко је мо гу да ко ри сте на уч не 
ин фор ма ци је пре ко Коб Со на (Кон зор ци јум 
би бли о те ка Ср би је за об је ди ње ну на бав ку) 
248 је спе ци јал них.6 Ме ђу тим, на уч ни ис-
тра жи ва чи не ма ју под јед на ке мо гућ но сти 
за ко ри шће ње ових сер ви са у про сто ри ја ма 
би бли о те ке сво је ма тич не ор га ни за ци је. По-
ре ђе њем по да та ка за по след њих пет го ди на 
уоч љи ва је не а де кват на опре мље ност спе ци-
јал них би бли о те ка за ко ри шће ње са вре ме них 
елек трон ских из во ра и ре сур са. Број ком пју-
тер ски опре мље них би бли о те ка по ве ћа ва се 
од 58% ко ли ко је би ло у 2003. го ди ни, до 70% 
у 2007. го ди ни. Ме ђу тим, ве ли ки про це нат 
ове опре ме за ста рео је до не у по тре бљи во сти. 
Илу стра тив но је да се ра чу на ри са озна ком 
ми кро про це со ра 386 и 486 у не ким спе ци јал-
ним би бли о те ка ма на во де као је ди на ра чу нар-
ска опре ма и у 2007. го ди ни. Ове ра чу на ре ко-
ри сти ло је 46% би бли о те ка у 2003. го ди ни, а 
21% да је по да так о ко ри шће њу ова кве опре ме 
у 2007. го ди ни. Све га 5 % спе ци јал них би бли-
о те ка у 2007. го ди ни има ло је ске нер, а 2,5% 
ви део-бим са про јек то ром. Ла сер ским штам-
па чем у 2007. го ди ни опре мље но је 46% спе-
ци јал них би бли о те ка, што и ни је не ки на пре-
дак у по ре ђе њу са 40% у 2003. го ди ни. Ови 
по да ци упу ћу ју на за кљу чак да спе ци јал не 
би бли о те ке услед не а де кват не опре мље но сти 
има ју огра ни че не мо гућ но сти ко ри шће ња са-
вре ме них елек трон ских из во ра. 

Струч но уре ђе ње би бли о те ка та ко ђе је не-
у јед на че но. До кра ја 2008. го ди не 15 спе ци-
јал них би бли о те ка укљу чи ло се у је дин стве-
ни си стем уза јам не ка та ло ги за ци је у Ср би ји 
(CO BISS). Са дру ге стра не, ин фор ма ци о ни 
ин стру мен ти су у по је ди ним би бли о те ка ма 
из у зет но не раз ви је ни (31% не ма ни ка кав ка-
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та лог, чак ни ли сни ал фа бет ски, струч ни ка та-
лог по УДК има 28% би бли о те ка, а пред мет ни 
30%; ал фа бет ски ка та лог има 63% би бли о те-
ка). Укуп но 29% би бли о те ка ко је су по сла ле 
ан ке ту о по сло ва њу у 2007. го ди ни ауто ма ти-
зо ва ло је по сло ва ње, што је тек не знат ни на-
пре дак у по ре ђе њу са 24% у 2003. го ди ни. 

Спе ци јал не би бли о те ке у Ср би ји у 2003. 
го ди ни рас по ла га ле су на укуп ном ни воу са 
око 2.350.000 књи га, 67.142 на сло ва до ма ћих 
ча со пи са и но ви на, 41.442 на сло ва стра них 
ча со пи са и но ви на, 1.799 док тор ских ди сер-
та ци ја, 2.216 ма ги стар ских ра до ва, 5.931 спе-
ци ја ли стич ких ра до ва и 3.679 ди плом ских 
ра до ва. У по след њих пет го ди на ови фон до-
ви уве ћа ни су за укуп но 120.814 књи га, 7.392 
на сло ва до ма ћих ча со пи са и но ви на, 5.383 
на сло ва стра них ча со пи са и но ви на, 432 док-
тор ске ди сер та ци је, 680 ма ги стар ских ра до ва, 
180 спе ци ја ли стич ких ра до ва и 339 ди плом-
ских ра до ва. На укуп ном ни воу на ба вља но је 
око 24.000 но вих књи га го ди шње и мо же се 
ре ћи да је тај број био ујед на чен за ових пет 
уза стоп них го ди на. 

Број ко ри сни ка и ко ри шће ње спе ци јал них 
би бли о те ка на укуп ном ни воу би ли су ре ла-
тив но ујед на че ни. Нај ма њи обим ко ри шће ња 
за бе ле жен је у 2005. го ди ни, али је та да и нај-
ма њи број би бли о те ка од го во рио на ан ке ту 
о би бли о теч ком по сло ва њу (101 у по ре ђе њу 
са 161 у 2003, 155 у 2004, 180 у 2006. и 159 
би бли о те ка у 2007. го ди ни). Број ко ри сни ка 
у про се ку је из но сио око 125.000 го ди шње у 
свим би бли о те ка ма, при че му се број ко ри-
сни ка из ван ма тич не ор га ни за ци је кре тао од 
16% у 2003. го ди ни, ка да је био нај ве ћи, до 
12% у 2007. го ди ни, ка да је био нај ма њи. Го-
ди шњи про сек ко ри шће них пу бли ка ци ја за 
про те клих пет го ди на из но сио је око 124.000 
књи га, око 45.000 ча со пи са, 27.000 но ви на, 
9.000 се кун дар них пу бли ка ци ја и 7.000 дру-
гих вр ста гра ђе. У ан кет ним упит ни ци ма ни је 
по себ но на гла ша ва но да ли је ова гра ђа би ла у 
елек трон ском или штам па ном об ли ку.

Нај ве ћи број би бли о те ка ко ри сни ци ма да-
је ин фор ма ци је из свог фон да, док се број 
оних ко је пру жа ју ин фор ма ци је и из ван сво-
јих фон до ва на го ди шњем ни воу кре ће око 40, 
од но сно 25-30% за ви сно од го ди не по сма тра-
ња. Исти број би бли о те ка на зна чио је да сво-
јим ко ри сни ци ма пру жа пи са не ин фор ма ци је 
на зах тев. То су увек исте би бли о те ке, а овај 
про це нат ва ри ра на го ди шњем ни воу у за ви-
сно сти од то га да ли су све оне од го во ри ле на 
ан ке ту за по сма тра ну го ди ну. 

Услу ге ме ђу би бли о теч ке по зај ми це из до-
ма ћих и ино стра них би бли о те ка ко ри сни ци ма 
укуп но омо гу ћа ва 21-25% би бли о те ка, у за ви-
сно сти од го ди не по сма тра ња. Нај ви ше их је 
би ло у 2004. го ди ни – 39 би бли о те ка или 25% 
оних ко је су од го во ри ле на ан ке ту о би бли о-
теч ком по сло ва њу, а нај ма ње у 2007. го ди ни 
– 34 би бли о те ке или 21%. Ме ђу би бли о теч ку 
по зај ми цу са ино стран ством у по след ње три 
го ди не оства ру је 7-8% би бли о те ка, док је у 
2003. и 2004. го ди ни тај про це нат био не што 
ви ши и из но сио је 10% у 2003. го ди ни, од но-
сно 11% у 2004. го ди ни. 

Пре во ди лач ке услу ге у 2003. и 2004. го ди-
ни ко ри сни ци ма је пру жа ло 20% спе ци јал них 
би бли о те ка, док је тај про це нат не што ни жи у 
по след ње три го ди не и из но си 17% оних ко је 
су од го во ри ле на ан ке ту о по сло ва њу.

Не јед нак сте пен раз во ја спе ци јал них би-
бли о те ка ва жна је ка рак те ри ка њи хо вог са да-
шњег ста ња и пред ста вља глав ну по те шко ћу 
у пра вље њу пре ци зни јих ана ли за. С об зи ром 
на ве ли ке раз ли ке у раз ви је но сти, ра ди њи хо-
вог лак шег по ре ђе ња и ана ли зе нео ход но је 
нај пре ус по ста ви ти аде кват ну кла си фи ка ци ју, 
од но сно ка те го ри за ци ју уну тар ти па спе ци-
јал них би бли о те ка. 

2. Ка те го ри са ње спе ци јал них би бли о те ка 
Ср би је

Пре ма ва же ћем За ко ну о би бли о теч кој де-
лат но сти (Слу жбе ни гла сник РС, бр. 34/94) 
раз ли ку ју се два ти па би бли о те ка – би бли о-
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те ке ко је као уста но ве јав не слу жбе оства ру ју 
оп шти ин те рес у би бли о теч кој де лат но сти, и 
би бли о те ке ко је, као ор га ни за ци о не је ди ни це 
у са ста ву дру гих ор га ни за ци ја, мо гу оба вља-
ти би бли о теч ку де лат ност уко ли ко су упи са не 
у ре ги стар би бли о те ка. Пр ве су са мо стал не 
уста но ве, дру ге ни су. Спе ци јал не би бли о те ке, 
да кле, ни су са мо стал не уста но ве, већ се на ла-
зе у са ста ву дру гих ор га ни за ци ја ко ји ма би-
бли о теч ка де лат ност ни је при мар на. 

У по ку ша ји ма да се до ђе до пре ци зни је 
ка те го ри за ци је уну тар ти па спе ци јал них би-
бли о те ка мо гла би се раз ма тра ти по де ла ко ју 
ко ри сти IFLA. За пра во IFLA не да је екс пли-
цит ну по де лу спе ци јал них би бли о те ка, већ је 
она за сно ва на на њи хо вом по ве зи ва њу пре-
ма те мат ским обла сти ма на ко је се од но се, а 
при ме њу је се та ко што су фор ми ра не по себ-
не сек ци је за сва ки тип библиоте кa, од но сно 
ди ску си о на гру па за спе ци јал не би бли о те ке у 
обла сти по љо при вре де. Сек ци је су фор ми ра-
не за пар ла мен тар не би бли о те ке; би бли о те ке 
у обла сти дру штве них на у ка; у обла сти ге о-
гра фи је и кар то гра фи је; на у ке и тех но ло ги је; 
здрав ства и би о ме ди ци не; умет но сти; ге не о-
ло ги је и исто ри је и би бли о те ке у обла сти пра-
ва7. Ова по де ла, нај јед но став ни је по сма тра но, 
гру пи ше спе ци јал не би бли о те ке у за ви сно-
сти од то га да ли у њи хо вим фон до ви ма до-
ми ни ра ли те ра ту ра из обла сти би о ме ди ци не, 
умет но сти, по љо при вре де или фи зи ке. Про и-
за шла је из де фи ни ци је спе ци јал не би бли о те-
ке у Ме ђу на род ном стан дар ду ISO 5127,8 као 
“стру чне би бли о те ке ко ја по кри ва јед ну ди-
сци пли ну или од ре ђе ну те мат ску област или 
би бли о те ке ко ја за до во ља ва по тре бе од ре ђе не 
ко ри снич ке гру пе”. Под ко ри снич ком гру пом 
овај стан дард под ра зу ме ва “ко ри сни ке са за јед-
нич ким ин фор ма ци о ним по тре ба ма”. 

У на шим усло ви ма оства ри ва ње основ них 
ак тив но сти и за да та ка спе ци јал не би бли о те ке 
нај ви ше за ви си од ње ног по ло жа ја уну тар ор-
га ни за ци је у ко јој се на ла зи. Од нос осни ва ча 
и на чин фи нан си ра ња спе ци јал не би бли о те ке 

има ју мно го ви ше ути ца ја на њен све у куп ни 
по ло жај и оства ри ва ње основ них функ ци ја од 
то га из ко је обла сти она на ба вља ли те ра ту ру 
и пру жа ин фор ма ци је. У свом прак тич ном ра-
ду спе ци јал не би бли о те ке се су сре ћу са про-
бле ми ма чи ја се срод ност не за сни ва на вр сти 
ли те ра ту ре ко ју при ку пља ју. На њи хов по ло-
жај мно го ви ше ути че то да ли се оне на ла зе 
у окви ру му зе ја, не ког на уч ног ин сти ту та или 
фа бри ке, те би се ка те го ри за ци ја спе ци јал них 
би бли о те ка у Ср би ји нај бо ље мо гла из вр ши ти 
на осно ву вр сте ор га ни за ци ја у чи јем се са-
ста ву на ла зе. 

Та ко би се, пре ма ти пу ор га ни за ци је у чи-
јем су са ста ву, мо гло раз ли ко ва ти ви ше ка те-
го ри ја спе ци јал них би бли о те ка:

1. Спе ци јал не би бли о те ке у на уч ним и на-
у чно и стра жи вач ким ор га ни за ци ја ма 

2. Спе ци јал не би бли о те ке у уста но ва ма 
кул ту ре

3. Спе ци јал не би бли о те ке у др жав ним 
ор га ни ма 

4. Спе ци јал не би бли о те ке у уста но ва ма 
здрав стве не и со ци јал не за шти те

5. Спе ци јал не би бли о те ке у при вред ним 
су бјек ти ма (пред у зе ћи ма) раз ли чи тих де-
лат но сти 

6. Спе ци јал не би бли о те ке у ор га ни за ци ја-
ма ко је пред ста вља ју раз ли чи те об ли ке удру-
жи ва ња гра ђа на (удру же ња и дру ге не вла ди не 
ор га ни за ци је, за ду жби не и фон да ци је, по ли-
тич ке ор га ни за ци је)

7. Спе ци јал не би бли о те ке у оста лим ор га-
ни за ци ја ма

2.1. Спе ци јал не би бли о те ке у на уч ним 
и на уч но и стра жи вач ким ор га ни за ци ја ма 

У ста ти стич ком го ди шња ку Ре пу блич ког 
за во да за ста ти сти ку на уч но и стра жи вач ке и 
ис тра жи вач ко-раз вој не ор га ни за ци је од но се 
се на област 73 Кла си фи ка ци је де лат но сти: 
«Ис тра жи ва ње и раз вој». Об у хва ће не су уста-
но ве, пред у зе ћа, де ло ви пред у зе ћа и је ди ни це 
у са ста ву ко је се ба ве на уч но и стра жи вач ком 
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или ис тра жи вач ко-раз вој ном де лат но шћу. На-
уч не је ди ни це у са ста ву ака де ми ја на у ка не 
ис ка зу ју се по себ но, већ су, за ви сно од об ли ка 
ор га ни зо ва ња, об у хва ће не код на уч но и стра-
жи вач ких ин сти ту та или ис тра жи вач ко-раз-
вој них је ди ни ца. Пре ма ста ти стич ким по да-
ци ма за 2006. го ди ну, у Ср би ји де лу је укуп но 
87 на уч но и стра жи вач ких ин сти ту та и ис тра-
жи вач ко-раз вој них је ди ни ца у са ста ву пред у-
зе ћа и уста но ва.

На уч но и стра жи вач ки ин сти ту ти су са мо-
стал не на уч но и стра жи вач ке уста но ве ко јих је 
у Ср би ји, пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во-
да за ста ти сти ку, укуп но 57 (од то га при род-
не на у ке 18,2%, тех нич ко-тех но ло шке на у ке 
30,9%, по љо при вред не на у ке 18,2%, ме ди цин-
ске на у ке 3,6%, дру штве не на у ке 16,4%, ху ма-
ни стич ке на у ке 10,9%, мул ти ди сци пли нар не 
на у ке 1,8%)9. Гру пу ис тра жи вач ко-раз вој них 
је ди ни ца чи не је ди ни це у са ста ву пред у зе ћа и 
уста но ва дру гих или исте де лат но сти, ко јих је 
у 2006. го ди ни би ло укуп но 30.

Ве ли ки број спе ци јал них би бли о те ка осно-
ван је у окви ру на уч но и стра жи вач ких ор га ни-
за ци ја и ис тра жи вач ко-раз вој них је ди ни ца. То 
су би бли о те ке у са ста ву на уч них ин сти ту та и 
за во да ко ји се ба ве на уч но-ис тра жи вач ком де-
лат но шћу (на при мер Би бли о те ка Ин сти ту та 
за ну кле ар не на у ке «Вин ча», Би бли о те ка Ин-
сти ту та за мо ле ку лар ну ге не ти ку и ге не тич ко 
ин же њер ство у Бе о гра ду или Би бли о те ка На-
уч ног ин сти ту та за ра тар ство и по вр тар ство у 
Но вом Са ду), за тим би бли о те ке у окви ру ис-
тра жи вач ко-раз вој них је ди ни ца у са ста ву дру-
гих уста но ва или пред у зе ћа (по пут ИРИ ТЕЛ 
– Ис тра жи вач ко раз вој ни ин сти тут за елек тро-
ни ку и те ле ко му ни ка ци је у Бе о гра ду, Цен тар 
за ис тра жи ва ње и раз вој АД “Здра вље” у Ле-
сков цу, Цен тар за по вр тар ство Ин сти ту та за 
ис тра жи ва ња у по љо при вре ди “Ср би ја” у Бе-
о гра ду или РТБ Бор, Ин сти тут за ба кар). Овој 
ка те го ри ји при па да ју и би бли о те ке у окви ру 
ака де ми ја на у ка (ту спа да ју оп ште на уч не спе-
ци јал не би бли о те ке по пут Би бли о те ке СА НУ 

и би бли о те ке ње ног огран ка у Но вом Са ду), 
као и би бли о те ке раз ли чи тих ака де ми ји них 
ин сти ту та, по пут Ви зан то ло шког ин сти ту та 
СА НУ, Ма те ма тич ког ин сти ту та СА НУ, Ге о-
граф ског ин сти ту та “Јо ван Цви јић” и др. 

У Цен трал ни ре ги стар На род не би бли о те-
ке Ср би је упи са но је укуп но 72 би бли о те ке 
у овој вр сти ор га ни за ци ја. Ка рак те ри ше их 
ста би лан по ло жај у од но су на спе ци јал не би-
бли о те ке фор ми ра не при не кој дру гој вр сти 
ор га ни за ци ја, њи хо во по сто ја ње и по тре ба за 
њи ма не до во ди се у пи та ње, нео п ход не су за 
успе шан на уч но и стра жи вач ки рад и раз вој ор-
га ни за ци је у чи јем су са ста ву и не сум њи во се 
мо гу по сма тра ти као за себ на ка те го ри ја уну-
тар ти па спе ци јал них би бли о те ка. По ве зу је 
их зна чај за на уч но ис тра жи ва ње, елит ни ко-
ри сни ци и фон до ви та ко кон ци пи ра ни да пру-
жа ју ре ле вант ну ин фор ма ци ју у што кра ћем 
вре ме ну. У фон до ви ма до ми ни ра ју струч ни 
и на уч ни ча со пи си, се кун дар не и тер ци јал не 
пу бли ка ци је, ба зе по да та ка, елек трон ска гра-
ђа ко ја омо гу ћа ва да се нај све жи ја на уч на ин-
фор ма ци ја бр зо до ста ви ко ри сни ку. Нај ве ћи 
број ових спе ци јал них би бли о те ка укљу чен 
је у Кон зор ци јум би бли о те ка Ср би је за об је-
ди ње ну на бав ку (Коб Сон), ка ко би на ра ци о-
на лан на чин фор ми ра ле и ком пле ти ра ле фон-
до ве нај зна чај ни јих на уч них ча со пи са у све ту, 
а ко ри сни ци ма омо гу ћи ле при ступ елек трон-
ским сер ви си ма са нај ак ту ел ни јом по ну дом 
но вих на уч них са зна ња и до стиг ну ћа.

У За ко ну о би бли о теч кој де лат но сти би-
бли о те ке у на уч ним и на уч но и стра жи вач ким 
ор га ни за ци ја ма већ су на не ки на чин из дво-
је не као по себ на ка те го ри ја, јер су при ли ком 
об у хва та ња ма тич ним функ ци ја ма ста вље-
не у над ле жност Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
«Све то зар Мар ко вић» у Бе о гра ду, Би бли о те-
ке Ма ти це срп ске у Но вом Са ду и На род не и 
уни вер зи тет ске би бли о те ке «Иво Ан дрић» из 
При шти не, док су све оста ле спе ци јал не би-
бли о те ке у над ле жно сти на род них ма тич них 
би бли о те ка у цен три ма окру га.
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Ва жно је раз ли ко ва ти ви со ко школ ске уста-
но ве чи ја је де лат ност на уч но-на став на од 
на уч но и стра жи вач ких уста но ва, од но сно ин-
сти ту та у ко ји ма се не оба вља на ста ва. Ви-
ше шко ле, фа кул те ти и умет нич ке ака де ми је 
у ста ти стич ком го ди шња ку Ре пу блич ког за-
во да за ста ти сти ку по кри ва ју област 80 Кла-
си фи ка ци је де лат но сти: «Обра зо ва ње». Би-
бли о те ке у ви со ко школ ским уста но ва ма ко је 
оба вља ју на уч но-на став ну де лат ност ни су по 
ти пу спе ци јал не, већ су из дво је не као по се-
бан тип ви со ко школ ских би бли о те ка. Њи хо ви 
ко ри сни ци су, пре све га, сту ден ти, за тим про-
фе со ри и дру ги за по сле ни у ви со ко школ ским 
уста но ва ма, док су ко ри сни ци на уч но и стра-
жи вач ких уста но ва и ор га ни за ци ја пр вен стве-
но на уч ни рад ни ци и ис тра жи ва чи у ра зним 
обла сти ма на у ке.

Исто вре ме но, тре ба раз ли ко ва ти на уч но и-
стра жи вач ке уста но ве, од но сно ин сти ту те ко-
ји оба вља ју на уч но и стра жи вач ку де лат ност, 
од ин сти ту та ко ји по ред на уч но и стра жи вач ке 
де лат но сти оба вља ју и спе ци ја ли стич ки рад 
у обла сти ме ди ци не, од но сно пру жа ју здрав-
стве не услу ге и здрав стве ну за шти ту. У ста-
ти стич ком го ди шња ку Ре пу блич ког за во да за 
ста ти сти ку уста но ве здрав стве не и со ци јал не 
за шти те по кри ва ју област 85 Кла си фи ка ци је 
де лат но сти: «Здрав стве ни и со ци јал ни рад». 
Би бли о те ке у овим ин сти ту ти ма при па да ју 
ка те го ри ји спе ци јал них би бли о те ка у уста но-
ва ма здрав стве не и со ци јал не за шти те. Њи-
хо ви ко ри сни ци, ле ка ри и дру го ме ди цин ско 
осо бље, као и на уч ни ис тра жи ва чи у обла сти 
ме ди ци не, тра же на уч ну ин фор ма ци ју и но-
ва са зна ња и ме то де ко је ће, пре све га, при-
ме ни ти у сво јој ле кар ској прак си. Са дру ге 
стра не, ко ри сни ци би бли о те ка у на уч ним и 
на уч но и стра жи вач ким ин сти ту ти ма мо гу тра-
жи ти и на уч но-те о риј ске ин фор ма ци је, што је 
на ро чи то из ра же но у дру штве ним и ху ма ни-
стич ким на у ка ма. У том сми слу би бли о те ке у 
са ста ву ин сти ту та ко ји по ред на уч но и стра жи-
вач ке де лат но сти оба вља ју и де лат ност здрав-

стве не за шти те (по пут Би бли о те ке Ин сти ту та 
за здрав стве ну за шти ту мај ке и де те та Ср би-
је у Бе о гра ду или Би бли о те ке Ин сти ту та за 
ор то пед ско-хи рур шке бо ле сти “Ба њи ца”) не 
при па да ју овој ка те го ри ји, већ су из дво је не 
у по себ ну гру пу спе ци јал них би бли о те ка у 
уста но ва ма здрав стве не и со ци јал не за шти те.

2.2. Спе ци јал не би бли о те ке у уста но ва ма 
кул ту ре

За раз ли ку од би бли о те ка у на уч но и стра-
жи вач ким ор га ни за ци ја ма, ко је ак це нат ста-
вља ју на ак ту ел ност гра ђе и ин си сти ра ју на 
нај све жи јим на уч ним ин фор ма ци ја ма, те се 
че сто осло ба ђа ју не ак ту ел не и за ста ре ле ли-
те ра ту ре, би бли о те ке у уста но ва ма кул ту ре 
чу ва ју и ста ри ја из да ња зна чај на за про у ча ва-
ње кул тур но-исто риј ске про шло сти. Уста но ве 
кул ту ре по сво јој при ро ди усме ре не су ка очу-
ва њу кул тур не ба шти не, те се че сто, као бо-
гат ство фон до ва њи хо вих би бли о те ка, ис ти чу 
ста ри на сло ви ча со пи са и ле га ти зна чај них 
лич но сти. У фон до ви ма се чу ва ју и ста ре и 
рет ке књи ге, за ко ном за шти ће не као кул тур на 
до бра. По себ ност ин фор ма ци ја ко је пру жа-
ју би бли о те ке у уста но ва ма кул ту ре је да оне 
оста ју ду же ак ту ел не, за њих не ва жи кра так 
рок за ста ре ва ња и од њих се не тра жи екс пре-
сна ажур ност. 

Овај тип би бли о те ка об у хва та спе ци јал не 
би бли о те ке фор ми ра не у окви ру му зе ја, ар-
хи ва, по зо ри шта, за во да за за шти ту спо ме ни-
ка кул ту ре, га ле ри ја и сл. Број ни су при ме ри 
спе ци јал них би бли о те ка у уста но ва ма кул ту ре, 
по пут би бли о те ка На род ног му зе ја у Шап цу, 
При род њач ког му зе ја и Му зе ја на у ке и тех ни ке 
у Бе о гра ду, Ме ђу оп штин ског исто риј ског ар-
хи ва у Ва ље ву, Ар хи ва Ср би је или Бе о град ског 
драм ског по зо ри шта. То је и Би бли о те ка Ју го-
сло вен ске ки но те ке, као на ци о нал ног филм-
ског ар хи ва, Би бли о те ка За во да за про у ча ва ње 
кул тур ног раз вит ка у Бе о гра ду и Би бли о те ка 
Зма је вих деч јих ига ра у Но вом Са ду. У Цен-
трал ни ре ги стар На род не би бли о те ке Ср би је 
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упи са на је 71 спе ци јал на би бли о те ка у уста-
но ва ма кул ту ре. Њи хов уку пан број знат но је 
ве ћи од по сто је ћег бро ја ре ги стро ва них, с об-
зи ром да је још не ко ли ко де се ти на би бли о те ка 
фор ми ра но у окви ру раз ли чи тих уста но ва кул-
ту ре, а да ни су упи са не у Цен трал ни ре ги стар 
На род не би бли о те ке Ср би је (на при мер, још 36 
би бли о те ка у окви ру ар хи ва и му зе ја).10

У од но су на би бли о те ке у са ста ву не ких 
дру гих ор га ни за ци ја, спе ци јал не би бли о те ке 
у уста но ва ма кул ту ре ка рак те ри ше ре ла тив но 
ста би лан по ло жај уну тар уста но ве. У по је ди-
ним за кон ским ре ше њи ма ко ја ре гу ли шу об-
ласт кул ту ре де фи ни са на је оба ве за уста но ве 
да има би бли о те ку. Пра вил ни ком о бли жим 
усло ви ма за по че так ра да и оба вља ње де лат
но сти уста но ва за шти те кул тур них до ба ра 
(Слу жбе ни гла сник РС, бр. 21/95) про пи су ју 
се бли жи усло ви у по гле ду про сто ри ја, тех-
нич ке опре ме и струч ног ка дра за по че так ра-
да и оба вља ње де лат но сти за во да за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре, му зе ја, ар хи ва и ки но те ке. 
За сва ку вр сту уста но ва по себ но се утвр ђу ју 
усло ви да мо же по че ти с ра дом и оба вља ти де-
лат ност ако, из ме ђу оста лог, има и про сто ри је 
за сме штај би бли о те ке. Та оба ве за фор ми ра-
ња би бли о те ке на ла зи се и у но вим пред ло-
зи ма за кон ских ре ше ња. При мер је пред на црт 
За кон о ар хив ској гра ђи и ар хив ској слу жби 
ко јим се утвр ђу је оба ве за фор ми ра ња спе ци-
јал не би бли о те ке ар хи ва11.

У ову ка те го ри ју убра ја ју се би бли о те ке у 
свим уста но ва ма кул ту ре, без об зи ра да ли их 
је осно ва ла Ре пу бли ка, град, оп шти на или су 
на ста ле као при ват не уста но ве кул ту ре, ка ко 
пред ви ђа ју за кон ска ре ше ња ко ја ре гу ли шу ту 
област. Уста но ве кул ту ре у ве ли кој ме ри за ви-
се од ор га на др жав не упра ве, што про ис ти че 
и из на чи на фи нан си ра ња њи хо ве де лат но сти, 
с об зи ром да се је дан број кул тур них по тре ба 
фи нан си ра из бу џе та. 

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за 
ста ти сти ку у Ср би ји је 2006. го ди не би ло 38 
ар хи ва, 110 му зе ја (од то га 4 при род њач ка, 9 

еко ном ско-тех нич ких, 20 дру штве но-исто риј-
ских, 58 ком плек сних и 19 умет нич ких), 40 
про фе си о нал них по зо ри шта, 34 ама тер ска и 
11 деч јих по зо ри шта12. 

Око сни цу му зеј ске мре же Ср би је пре ма 
Ре ше њу о утвр ђи ва њу над ле жно сти му зе ја 
пре ма вр ста ма умет нич коисто риј ских де
ла и пре ма те ри то ри ји (Сл. гла сник РС, бр. 
28/95) чи ни 50 му зе ја, ор га ни зо ва них пре-
ма хи је рар хиј ском и ре ги о нал ном прин ци пу. 
Свр ста ва ју се у спе ци ја ли зо ва не (7 му зе ја) и 
ре ги о нал не (43 му зе ја). На вр ху пи ра ми де је 
На род ни му зеј у Бе о гра ду као цен трал на ре-
пу блич ка ор га ни за ци ја за шти те по крет них 
кул тур них до ба ра. 

Уз На род ни му зеј још 6 му зе ја (Ет но-
граф ски му зеј, Исто риј ски му зеј Ср би је, Му-
зеј при ме ње не умет но сти, Му зеј са вре ме не 
умет но сти, При род њач ки му зеј и Му зеј на-
у ке и тех ни ке) су уста но ве спе ци ја ли зо ва не 
за при ку пља ње од ре ђе них вр ста умет нич-
ко-исто риј ских де ла са све у куп ног срп ског 
кул тур ног про сто ра и има ју ма тич ну над ле-
жност по вр ста ма кул тур них до ба ра ко ја се 
на ла зе у оста лим му зе ји ма у Ср би ји. Сви на-
ве де ни му зе ји има ју спе ци јал ну би бли о те ку 
упи са ну у Цен трал ни ре ги стар На род не би-
бли о те ке Ср би је. 

Ре ги о нал ни му зе ји ко ји са др же у свом на-
зи ву раз ли чи те од ред ни це по пут на род ни, 
град ски, за ви чај ни, оп штин ски (43 му зе ја), 
му зе ји су ком плек сног ти па са над ле жно шћу 
за од ре ђе ну те ри то ри ју, ко ја се про те же од јед-
не оп шти не (Бе чеј, Гор њи Ми ла но вац, Сме де-
ре во) до не ко ли ко (На род ни му зеј у Ва ље ву, 
На род ни му зеј у Вр шцу, На род ни му зеј у Кра-
гу јев цу и др.). Фи нан си ра ње ра да ових му зе ја 
оба ве за је осни ва ча: оп шти не, ви ше оп шти на 
за јед но, гра да или по кра ји не. Спе ци јал ну би-
бли о те ку у свом са ста ву има 35 ре ги о нал них 
му зе ја, а 19 је упи са но у Цен трал ни ре ги стар 
На род не би бли о те ке Ср би је.

Ми ни стар ство кул ту ре у це ло сти фи нан-
си ра рад, одр жа ва ње и оства ри ва ње про гра ма 
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13 на ци о нал них музеjа, чиjи jе осни вач Ре пу-
бли ка или за коjе jе Ре пу бли ка пре у зе ла пра ва 
и ду жно сти осни ва ча. При ме ри су Народни 
музеj у Београду, Галерија Матице српске, 
Музеj п оз ори шне у мет н ос ти, М уз еј жртав а ге-
ноцид а  и др. С пец ијалн у б и бл иотек у  уписану 
у Це нт р алн и реги ст ар Народ не б иблиотек е 
 Србиј е  има  11 н ац ионалних муз еј а.

Ср едс тв има из буџета Р епублик е Срб-
ије и/ ил и гр адова  фи нансир а  се  рад и ј едног 
бр оја мањих  с амост алних  музеја,  га ле ри ја  
 и спо ме н збир ки  или муз еја  који р ад е као 
организацио ни  д елови к ултурн о-обра зовних 
ц ент ара. Реч ј е о  у становама у да том мест у 
 чија ј е  де латно ст  усредсређена  на опус једн-
ог умет ник а, одређ ени  перио д, обл ас т, врсту 
или з би рку  исто риј с ко -уметничких  дел а. 
Већина њих  има с пецијалну  библиот еку у 
свом  с аставу  (нпр.  Градски  му зеј у  Сенти – 
 Центар за  ку лтуру  “Т урз о Лајо ш”,  Народ ни  
му зеј –  Центар  за култ ур у Смеде рев ска Па-
ланка, Завичајни  м узеј  – Замак  кул туре у Вр-
ња чк ој  Б а њи и  др .)

Ко д м уз еј а који су н а ст али ка о орга ни-
зациони де ло ви ин ст иту ција  ил и пред уз ећа 
( попут  М узе ја  ПТТ,  Музеја Же ле зн ица Србије, 
 Му зе ја  ц рне м еталур гиј е  Са ртид у  Смедереву , 
итд.)  ор ган изација р ада , фина нс ир ањ е,  кадар 
и опрема  у  на длежно ст и с у мат ич них ор га-
низација и ли  су  у на дле ж но сти Републик е 
С рбије.  Ве ћина им а с пе ци јалну б ибл иотек у  у 
св ом саст аву .

Дела тно ст истр аж ив ања и  за штите н епок-
ретног  ку лтурног  на слеђа  (с помени ци  
 ку лтуре,  п ро сторне к ул ту рно-и сторијск е 
целине,  а рхеолошк а н алазиш та ,  знамен ит а 
места)  об ављ а 13 заво да  з а заш ти ту  с помени-
ка култур е  са надлеж ношћу з а одре ђ ену 
тери торију, која  се  п ротеже од  једн ог  г рада 
 (Бе оград,  Нови Сад ) д о неко ли ко  или в иш е 
десет ина оп шт и на  (Заво д за зашт иту  споме-
ни ка  култу ре  у Ниш у,  Р егионални завод  за 
заштит у с по ме ника к улт уре Сме де рев о и 
д р. ). С редства  за  истра жив ање, за шт ит у и 
коришћ ењ е непок ре тног  ку лтурног  наслеђа 

 обезб еђу ју се  у  буџету  осн и ва ча за во да (једн е 
и ли виш е  оп штина  за једно) . Биб л иот ека З ав-
ода за з аш титу  с помен ика   ку лтуре града 
Б еограда  ј едина  је  регистрова на  библиотек а  у 
о вој г руп и  у станова култ уре , иако  в ећина има 
 сп ецијалн у  библиоте ку  у свом  саставу .

Арх иви су ус танов е  у  којима  се архив ск а 
г рађа т рај но чу ва, ст ру чно обр ађу је и  дај е на 
к ори шћење. П ост оје општ и архиви (обав љај у 
архи вске  посл ове  н а архивско ј  гра ђи из  с вих 
под руч ја др ушт вене д ела тности)  и с пецијалн и 
арх ив и  (обављај у архивск е пос лов е на а рхивс-
кој  г рађи одр еђе ног т вор ца ил и н еке пос ебне 
гра не  д ел атнос ти ).  Посло ве  зашти те арх ивс ке 
грађ е на тери то рији Р еп ублике Срби је о бавља 
Ар хи вска м реж а, са  Арх ивом Ср бије,  к ао  ц ен-
тралном уст ан ов ом  за штите. А рх ивска мр ежа 
о рг анизована  ј е  по те ри то ри јално м  принципу 
и  према Решењу о утврђи вању терит орије 
ар хи ва (Сл.  г лас ник Р С,  б р.  7/96) чини  је 
 укупно 38 ар хи ва. Специјалну  би блиотеку  у 
с вом с ас таву им а 1 9 арх ива ,  а  16 ј е  уписано 
у Ц ен тр ал ни рег ис тар  Народ не  б иб лиотек е 
 Ср бије.

О вој   ка тегори ји  с пецијални х биб ли-
отека пр ипа дају и  б иблиотеке ф орм иране  у 
о квиру з аво да за  заш титу  при роде,  иа ко заш-
тит а култ урн е и зашти та  природ не  баштин е, 
о днос но  заштита  култу рних и п ри род них 
добара у  а дмин истративно м  смислу н ису  у 
над ле жност и истог  м иниста рс тва, а з ав од и 
за з ашт иту приро де  нису  ус танове  ку лтуре.  
У  појед ин и м з емљама  у  окружењ у  заштит а 
 природ них  д обара  (н ационал ни  п аркови  и  пар-
кови  пр ироде,  р езервати п ри род е, спо ме ни ц и 
при роде и при родне рет кости)  у  надлежн ост и 
су м ин истарств а к ултуре.  Де лат ност зав од а 
за з ашт и ту  при ро де је му зе јско-при родњачка,  
а полож ај  би блиоте ке  у ну та р установ е  у 
 свему  је  слича н  специја лним  б иблиотек ама   у 
 устан ов ама култ уре . Типи чн и пре дс тавници  
 су  библио тек а  З авода  з а заштит у п рироде  
С рбије у  Београду, Библи от ека  Заво да  з а 
 заштиту  пр ироде  у  Ни шу и д р.
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2.3. Специј алн е библ ио те ке у д ржавни м 
ор ганима 

Библиоте ке  у државни м орга ни ма  имају  
сп е ци фичан по лож ај у о дносу  на ост ал е 
 сп ец ијалне библио тек е,  у саст аву  други х врста 
 организација.  Он е се и здваја ју  у пос еб ну  г ру-
пу не само по свом  ст атусу у ну тар м ат ич не  
орган иза ције,  в ећ су  им  и фон до ви у к ој им а 
доми ни ра ју  службен а  из да ња  држа вних орга-
на дру га чи је конц ип ирани, а о рганиз ац ија  
рада  се   би тно ра зли кује у  одно су  на остал е 
 спе циј алне биб лиот еке.

Ти пич н и  предс тавниц и с у  п арлам ент-
арне (с куп штинс ке ) библиот еке   по пут Биб-
лио теке Н ародн е скуп штине  Србије или 
Библи от ек е  Скупшт ин е  града Но вог С ада 
.  П оред њ их ,  овој кате гориј и  припа да ју  и 
 друге б иблиотек е  формира не у окви ру орг ана  
закон од авне,  судск е и  и звршн е вла сти  и др-
уг их  д ржавни х орга на, ко је  не сумњив о ч и не  
посебну кат его ри ју унутар т ип а  специј ал них 
 библ иотека. То  су  б иб лиоте ке  при  различ-
ити м  министарс тви м а  (нпр.  Б ибли отека 
Мин истарс тва  финан си ја   ил и Биб ли отека 
М инистар ств а спо љн их п осл ова), библи оте к е 
 органа  уп раве у са ста ву ми ни старс та ва (нпр . 
Биб лиотек а Аге н ције за контро лу ле тења  
Србиј е  и Црне Г оре, Нови  Бео град ,  као пр-
авн и  н аслед ник  С авезне у праве за  к он тролу  
л етења, Библио тек а  Д ирекциј е з а мере  и  д ра-
го це не ме тал е, итд. ), библ ио теке  у пос еб ни м 
орган иза ци ја ма  д ржавне  управ е –   ре публи чк им 
з аводим а  и секрета ри јат има (п оп ут би блио те-
ка  Републ ич ко г завод а  за  статист ик у,  Завод а  за 
в реднов а ње  кв алитета  о бразовања и  васпит ања ,  
Р епубличк ог  с еизмо лошког  зав о да  итд.),  затим 
 библиоте ке у правос уђу (поп ут Биб ли от еке 
Окруж н ог  суда у Шапцу  или   Ок ружног  ј ав-
ног тужил ашт ва  у Беогр ад у) , као  и библио-
те ке  форм ира не пр и  п окр ајинским ор ган и ма  
власт и и орган има локалн е сам оуп раве  (нп р. 
 Библиот ек а Слу жбе за опште и  пр а вн е пос лове  
покраји нских ор га на , Нови Сад ил и Библ ио-
те ка Општ ин ск е  управе  у  Зр ењанину) .  Ово ј 

груп и при пад а ју  и библио теке у поли цији  и 
сп ец ијалне  вој не би бли о те ке. Д о  сада ј е  у Цен-
трални регистар Наро дне биб лио теке С рб иј е 
упи сан о 32 спе цијалнe библиотекe  у држ ав-
ним  органима .  Известан , м а њи  број  јо ш у век 
ниј е  регистро ва н.  Пр имери  с у Библи оте ка По-
крајин ског зав ода  за м еђу народну  научн у, кул-
тур н у,  просв етну и те хни чку с ара дњ у  у Новом  
Са ду , Б иблио те ка  Сл уж бе з а пос лов е инфор-
мац ија и  инфо рмати вн о-д ок ум енталис тич ке  
п ослове  –  Од ељење ин остране до кум ентаци је  
и инфо рм ација  у  Бе оград у  и дру ге. 

Р ад државних  ор гана и  њих ови  међу со бн и 
односи  заснив ај у се на п равима  и дужн ос тима 
о дре ђеним  У ставом, з аконом  и дру ги м  оп шт и м 
акт има. Д ржа вни орг ани  су Вл ада  и њена  
коорд ин ацио на тела,  Н ародна  скупшти на,  
држа вн а уп рав а (мини ста рства ,  ор га ни  
управе  у  са ст ав у мини ст арстава и пос еб не 
орган изаци је  –  секрета ри јати, з аво ди и  др. ),  
судов и и  ја вна тужи лаш тва, орг ани а уто но мне 
пок ра јине ( покрајинс ка  скуп шти на и  др у ги 
 покрај инс ки орган и  власти) и  органи лок ал не 
с амо управе  (о пшт ине и  г радови). 

Уку па н б рој м ини с та рстава  у  Републ иц и 
Србиј и ј е  2 4. Специјал ну  биб лиотеку у писан у 
 у  регис та р би блиоте ка  има 3 ми ни ста рства. 

Према пода ци ма Репу бл ич ког  завода  з а 
статистику  ук упан  бр ој судова и тужила-
штава у С рби ји у 2 00 6. годин и и зносио је 3 26 
– од тога  186  редовних с уд ова  (1 врховни, 30  
окруж ни х,  13 8 општин ск их,  17 трговинс ких) 
и 140 ја вних  тужилаштава  (1  репуб ли чко, 30  
ок ружни х и   10 9 опш ти нских) .  У Централни  
р еги стар Н аро д не  библиотеке  Србије  уп исано 
 је  7 спе цијални х б иблио те к а у  овој  врсти др-
жав них органа. 

Систем лок ал не с амоупр ав е ч ини 1 94  опш-
тине и  2 3 града,  а  у С татис тичком г од ишњаку 
Репуб лич ког завода  за статистику  д ати  су п од-
аци за 16 5 општина  и  22 град а13. 

Устав  Републике Србије у од ељ ку по д 
н аслов ом «Држа вн а управа »  (чл. 1 36- 138), 
с адржи  од ре дб е које  се одно се  на полож ај др-
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ж авне уп рав е, пове равање ј ав них  овлашћ ењ а 
и јав не служб е.  Државна управа је са мо ста-
лна, веза на Уст ав ом и зак оно м, а за  свој  ра д 
одговорна  је Влади. Законом о државној у пра-
в и  Србије (Сл. г ла сник РС , бр.  79/20 05) она  је 
де фин исана као  део и звршне  вла сти ко ји  вр ши 
уп ра вне по сло ве у ок виру  права  и  дуж ности 
Ре пу блике С рбије.  Држ авну  уп раву  чи не мини-
старств а, о рг ан и управ е у  с аставу м ини старс та-
ва  ( уп раве,  инс пе кт ор ати и  ди рекције) и посебн е 
ор ганиза ци је (сек рет арија ти,   за води  и  др.).  

У  Централном  р егистру  Н аро дне би бли о те-
ке Срби је  највећ и  бр ој уписа них   сп ецијалних  
библи от ек а у др жа вним  орган им а су биб-
лиотек е у  оквир у  ра зл ич итих републичких за-
вод а и  друг их  п ос ебних орг ан из ација (3 1,3%).

2.4. С пец ијалн е б иблиоте ке  у установ ама  
 зд равств ен е и социјалне  зашти те 

Велики  б рој биб ли отека  фо рмиран  је у 
оквир у ра зличити х  клиник а,  болница, д омов а 
здравља ,  здр авств ени х цента ра , завода  за 
 з др авствену  или  соција лну зашти ту . Прим-
ери   су : Библ ио тек а Здра вс твеног цен тра у 
К раљев у,  Библиот ека  С пе цијалне болнице  з а 
 плућне  и  о чн е бол ес ти и туберк улоз у “Оз рен ” 
у Со ко бањи,  Б ибл иотек а  Завода  з а з драв-
ствен у  з аштит у р ад ника Желез ниц е  Србиј е у 
Бео г рад у, Биб лио т ек а Инс тит ут а за тра нс фу-
з ију кр ви  у Беог ра ду, Биб ли отека И нст и ту та 
за  ор то пе дско-хир уршке бо ле сти  “Бањица ”, 
Б иблиоте ка  Геронтоло шк ог  цент ра  – Соци-
јално з др ав ствене у станов е за збри њава ње 
од ра слих ли ца  у Суб оти ц и  и мно ге  друге.

У Централ ни  регистар  Н аро дне б ибл и о-
теке Србиј е  до  сада је  упи сана 31  с пец ијалн а 
б иблиотека  у устано ва ма  зд равствене  и  
с оцијалне з аш тите (од  тог а 2 у в ет ери нарск им 
 установа ма ).  

Установ е  здравствене  и с оција лне  за шти-
т е  (укључују ћи  и уст анове  за   зд равств ену 
заштиту ж ив от иња) не мора ју имати  б иблио-
т еку ,  з акон их  н е обав езу је на  то, н ит и је 
положај  б иб л иоте ка  у  њихово м  са ст ав у 

 тако стабил ан  к ао у н ау чноистражи вачким 
 организација ма  и ли  устано вама к улт ур е. Са 
 др уг е стран е,  те су библ иотеке  у  дос та по-
вољ н иј ем поло жај у у од но су  на стру ч не , 
специјалн е б иблиотеке  у саста ву  различити х 
 предузе ћа или струк ов них и  др уг их удружења.  
Р ад вели ко г бро ја ови х у станова  финансир ан 
 је из буџ ет а (укол ик о нису п рив атне), њихо в 
се о пс тан ак не д ово д и  у питање,  а по треба 
 за  стручном  меди ци нском библи от еком је 
е вид ен тна . Дово љн о ј е само  н аве сти бр ој 
 л ек ара као поте нцијални х  корисника специ-
ј ал них би блиоте ка у  о вој врсти  установ а,  п а 
 да тај  под атак буде  илустра ти ван. С т ог а се 
библиотек е  у саста ву ово г т ипа у ст ан о ва,  
с обз иром  на  св ој положа ј у нутар  м ат ич не 
орга н иза ције,  мог у  и здвојити  као  по се бна 
к ат егор ија сп е ци јалних б иб лио тека. 

Према п од ацима Ре публичко г за вода 
за  ст атист ик у,  у 200 7.  годи ни у мрежи  
здравствени х  установа  Републике С рбије  би ло  
је укупно 19.64 4  ле ка ра  ( од тога 3.091 о пш те  
м едицине, 1.567 н а  сп ец ијализа цији и 14.9 86  
с пе ци ј алиста )  и  2.460 ст омат олога . У купан 
б ро ј орг ан изационих јединица здравствене 
 за штите у Србији  из носио је 3.915 . Тај број 
с е не од но си на  бр ој  у ст а нова,  ве ћ  на укупа н 
број сл ужб и, одн осно  ор га низац ионих  ј еди-
ни ца з дравствене  з ашт ите п рема подацим а 
 кој е Републи чк и  за во д за  ст ати стику  да је у 
свом  годишњаку .  

У орган изације с оц ијалне з аш тите убра ј а-
ју се уст а но ве за дец у  и  о мла дину,  у ст а нов е 
 за одр асле и  предузећа за профес ио налну  
р ехабилитацију. Њи хов укупан  б рој у 20 06 . 
г одини  из носио  је 124 ( од  тога 43 уст ан ове 
за с оц ија лну з ашт иту д ец е и омлад ине  и  81  
уста но ва  за соц иј алн у зашт иту   од раслих). 
 По те нција лн и к орисн ици  специјал них  
библиоте ка у  устано ва ма  соција лн е зашти те  с у 
васп ит ни , здра вст ве ни  и соц ијални  радници, 
психолози,  п едаго зи , дефектолози. Њихов  
укупан  број у 2006 .  години из но си о је 9.7 16  
–  од то га  укупн о 2.742 р ад ника у установ ам а 
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за соци ја лн у заштит у  дец е и о мла дине  и  6.974 
рад ни ка  у уста нов а ма  за соци јал ну  зашт иту 
о дра сл их14.

Ме диц инске  библиотеке с е нес умњ иво 
могу  издвојит и у посе бн у групу и  на основу 
 тем атске  об ласти  на  коју се  од н ос е. У окви ру 
ИФЛЕ п остоји по с еб на  с екција за библиотеке 
у области здравства и биомедицине (Health 
and Biosciences Libraries). Спе ци јал не би бли-
о те ке у овој обла сти, са фон до ви ма у ко ји ма 
до ми ни ра струч на ме ди цин ска ли те ра ту ра, 
све ви ше при вла че и обич не ко ри сни ке, а не 
са мо струч но ме ди цин ско осо бље, ко ме су 
пр вен стве но на ме ње не. Илу стра ти ван је по-
да так да Me dli ne (Me di cal Li te ra tu re Analysis 
and Re tri e val System On li ne), нај по зна ти ја 
би бли о граф ска ба за по да та ка из обла сти би-
о ме ди цин ских на у ка, ко ју из ра ђу је На ци о-
нал на би бли о те ка за ме ди ци ну САД, има око 
1.000.000 сва ко днев них ко ри сни ка. Од то га 
са мо 180.000 су ле ка ри, што по ка зу је све ве ћи 
ин те рес оби чних ко ри сни ка да до би ју од го во-
ре на пи та ња ве за на за ме ди ци ну.15

2.5. Спе ци јал не би бли о те ке у при вред-
ним су бјек ти ма (пред у зе ћи ма) раз ли чи тих 
де лат но сти

То су би бли о те ке у окви ру пред у зе ћа у 
ра зним вр ста ма сво ји не (државнa, приватнa, 
ме шо ви та, дру штве на), у раз ли чи тим де лат-
но сти ма и раз ли чи тим об ли ци ма ор га ни зо ва-
ња, од но сно прав ној фор ми. Пре ма За ко ну о 
при вред ним дру штви ма (Сл. гла сник РС, бр. 
125/04) раз ли ку ју се сле де ће прав не фор ме 
при вред них су бје ка та као прав них ли ца: ор-
тач ко дру штво ОД, ко ман дит но дру штво КД, 
дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу ДОО 
и ак ци о нар ско дру штво АД – отво ре но или 
за тво ре но. 

У Са оп ште њи ма Ре пу блич ког за во да за 
ста ти сти ку бр. 196 из ју ла 2008. го ди не об-
ја вље ни су по да ци из ре ги стра пред у зе ћа, 
уста но ва и дру гих прав них ли ца у Ре пу бли ци 
Ср би ји са ста њем на дан 30.6.2008. го ди не. 

По да ци су да ти пре ма об ли ку ор га ни зо ва ња 
и об ли ку сво ји не. Од укуп но 104.445 пред-
у зе ћа 92,4% је у при ват ној сво ји ни, 3,4% у 
др жав ној, 2,5% у дру штве ној и 1,7% у ме-
шо ви тој сво ји ни. Де лат ност ових пред у зе-
ћа је раз ли чи та. Нај ве ће уче шће у укуп ном 
бро ју пред у зе ћа има ле су тр го ви на на ве ли ко 
и ма ло и оправ ке (41,4%), пре ра ђи вач ка ин-
ду стри ја (21,3%) – од но си се на при звод њу 
у нај ши рем сми слу (хра не, пи ћа и ду ва на, 
хе миј ских про из во да, де ри ва та наф те, пла-
сти ке и про из во да од гу ме, тек сти ла, ко же, 
про и вод њу ме та ла, са о бра ћај них сред ста ва, 
елек трич них и оп тич ких уре ђа ја итд.), по сло-
ви са не крет ни на ма, из најм љи ва ње (13,3%), 
са о бра ћај, скла ди ште ње и ве зе (6,4%), гра ђе-
ви нар ство (6,3%), итд.16 

По тре ба за спе ци јал ном би бли о те ком ни је 
под јед на ко из ра же на у свим вр ста ма де лат но-
сти и свим об ли ци ма ор га ни зо ва ња пред у зе ћа. 
У Цен трал ни ре ги стар На род не би бли о те ке 
Ср би је упи са но је укуп но 39 спе ци јал них би-
бли о те ка у овој вр сти ор га ни за ци ја. Из ве стан 
број би бли о те ка ни је ре ги стро ван, а де лу је 
у окви ру пред у зе ћа раз ли чи тих де лат но сти, 
по пут Би бли о те ка Аеро дро ма Бе о град, Ин ду-
стри је ка бло ва у Ја го ди ни, Фа бри ке ше ће ра 
у Сен ти или Би бли о те ке Елек тро вој во ди не у 
Но вом Са ду. Мо гућ ност ко ри шће ња елек-
трон ских сер ви са пре ко Коб Со на има укуп но 
54 не ре ги стро ва не би бли о те ке у пред у зе ћи ма 
раз ли чи тих де лат но сти17.

Нај ве ћи број би бли о те ка на ла зи се у са-
ста ву пред у зе ћа из обла сти пре ра ђи вач ке ин-
ду стри је (77 %). Број ни су при ме ри по пут 
Би бли о те ке «За ста ве» д.д. у Кра гу јев цу, Би-
бли о те ке Фа бри ке «Цер» у Чач ку, Би бли о те ке 
“Hen kel-Merimе” у Кру шев цу или НИС «Ју-
го пе трол» у Бе о гра ду. Ов де спа да ју и би бли-
о те ке у са ста ву пред у зе ћа чи ја је де лат ност 
из да ва ње, штам па ње и ре про дук ци ја. То су 
би бли о те ке ко је се на ла зе у са ста ву свих вр-
ста штам па них и елек трон ских ме ди ја, би бли-
о те ке ко је као сво је ор га ни за ци о не је ди ни це 

СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ У СРБИЈИ: КАТЕГОРИЗАЦИЈА И АНАЛИЗА



46

осни ва ју из да вач ке ку ће и но вин ско-из да вач-
ка пред у зе ћа, по пут ЈИП «Глас Под ри ња» у 
Шап цу, Би бли о те ке Ме ди ја цен тра у Бе о гра ду 
или Би бли о те ке Ра дио Те ле ви зи је Ср би је. 

У обла сти са о бра ћа ја и ве за ре ги стро ва но 
је 12,8 % спе ци јал них би бли о те ка у пред у зе-
ћи ма. То су би бли о те ке фор ми ра не у окви ру 
пред у зе ћа у обла сти друм ског, реч ног/по мор-
ског, ва зду шног и те ле ко му ни ка ци о ног са о-
бра ћа ја, нпр. Би бли о те ка Ди рек то ра та ци вил-
ног ва зду хо плов ства, Би бли о те ка Пред у зе ћа 
за те ле ко му ни ка ци је Те ле ком Ср би ја, а.д. у 
Бе о гра ду или Би бли о те ка Град ског са о бра ћај-
ног пред у зе ћа “Бе о град”, итд. 

У де лат но сти про из вод ња и снаб де ва ње 
елек трич ном енер ги јом, га сом и во дом ре ги-
стро ва но је 5,1 % спе ци јал них би бли о те ка у 
овој вр сти ор га ни за ци ја. При ме ри су би бли о-
те ка Елек тро ди стри бу ци је и ЈП Елек тро и сток 
у Бе о гра ду. 

У обла сти фи нан сиј ског по сре до ва ња 
на ла зе се би бли о те ке у окви ру фи нан сиј-
ских ор га ни за ци ја као што су бан ке, бер за, 
оси гу ра ва ју ћа дру штва – по пут Би бли о те ке 
На род не бан ке Ср би је, Би бли о те ке “Ду нав 
оси гу ра ња” или Би бли о те ке Бе о град ске бер-
зе. Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за 
ста ти сти ку у Ср би ји је до са да ре ги стро ва но 
укуп но 107 фи нан сиј ских ор га ни за ци ја. По-
зна то је да ви ше њих у свом са ста ву има ју 
би бли о те ку као ор га ни за ци о ну је ди ни цу, али 
је до са да у Цен трал ни ре ги стар На род не би-
бли о те ке Ср би је упи са на са мо би бли о те ка 
На род не бан ке Ср би је.

У од но су на све оста ле ка те го ри је спе-
ци јал них би бли о те ка, струч не би бли о те ке у 
са ста ву пред у зе ћа на ла зе се у нај не по вољ-
ни јем по ло жа ју. Оне има ју исти или сли чан 
ста тус уну тар сво је ма тич не ор га ни за ци је и 
за то при па да ју ис тој ка те го ри ји спе ци јал них 
би бли о те ка, без об зи ра што та пред у зе ћа оба-
вља ју раз ли чи те де лат но сти.

У овој вр сти ор га ни за ци ја би бли о те ка би 
тре ба ло да бу де цен трал но ме сто за чу ва ње 

свих ма те ри ја ла о ис тра жи вач ком ра ду и из ве-
шта ја о раз во ју пред у зе ћа, а у фон до ви ма се 
на ла зе не са мо књи ге и пе ри о ди ка, већ и стан-
дар ди, па тен ти и сли чан ма те ри јал као из вор 
ин фор ма ци ја. Ак це нат је на тех нич ким ин фор-
ма ци ја ма, а за сту пље не су и ин фор ма ци је ко-
мер ци јал ног ка рак те ра (адре се, тр го вач ки на-
зи ви пред у зе ћа, ин фор ма ци је о про из во ди ма 
по је ди них при вред них ор га ни за ци ја, итд.), за-
тим ста ти стич ки по да ци о уво зу, из во зу, ин фор-
ма ци је прав ног ка рак те ра (за ко ни и про пи си, 
ин фор ма ци је о так са ма), ин фор ма ци је еко ном-
ског ка рак те ра (фи нан сиј ски усло ви по сло ва-
ња, ста ње и про ме не у еко ном ској по ли ти ци 
зе мље, ста ње у ин ду стри ји и сл.). За ма ња ин-
ду стриј ска пред у зе ћа зна чај но је при ку пља ње 
и ко ри шће ње ин фор ма ци ја ко је ће омо гу ћи ти 
ре ша ва ње тех нич ких и тех но ло шких про бле ма 
и без по себ них фун да мен тал них ис тра жи ва ња 
спро ве де них у том пред у зе ћу.

Не за ви дан је по ло жај не ких спе ци јал них, 
струч них би бли о те ка у са ста ву пред у зе ћа ко-
ја су не ка да би ла у дру штве ној сво ји ни, би ло 
да су она у ме ђу вре ме ну при ва ти зо ва на или 
ни су. Би бли о те ке су за пу ште не, не ре ше ни 
ста тус пред у зе ћа у чи јем се са ста ву на ла зе 
ре флек то вао се и на њи хо ву суд би ну. Њи хов 
оп ста нак у но вим усло ви ма до во ди се у пи-
та ње, а но ви ста тус уну тар уста но ве че сто се 
ма ни фе сту је у сво ђе њу функ ци ја би бли о те ке 
на по зајм љи ва ње бе ле три сти ке за за по сле не 
или њи хо ву де цу. 

Функ ци је јед не спе ци јал не, струч не би-
бли о те ке, ме ђу тим, мно го су сло же ни је, јер 
она пр вен стве но тре ба да пру жа уско стру-
чне ин фор ма ци је из оне обла сти ко јом се ба-
ви ма тич на ор га ни за ци ја, да омо гу ћи струч но 
уса вр ша ва ње за по сле них, ис тра жи вач ки рад, 
као и раз вој те ор га ни за ци је у це ли ни. Ње на 
основ на де лат ност је и из ра да раз ли чи тих ка-
та ло га и кар то те ка ре ле вант них за рад ор га ни-
за ци је у чи јем је са ста ву, из ра да свих ви до ва 
струч них би бли о гра фи ја, из да ва ње бил те на 
при но ва, пре зен ти ра ње и да ва ње ин фор ма ци-
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ја до ступ них пре ко раз ли чи тих елек трон ских 
из во ра и ре сур са, као и пре во ђе ње стра не ли-
те ра ту ре зна чај не за основ ну де лат ност ма-
тич не ор га ни за ци је. Спе ци јал на би бли о те ка 
НИС Наф та га са при мер је успе шне би бли о те-
ке у овој ка те го ри ји.

2.6. Спе ци јал не би бли о те ке у ор га ни-
за ци ја ма ко је пред ста вља ју раз ли чи те 
об ли ке удру жи ва ња гра ђа на (удру же ња и 
дру ге не вла ди не ор га ни за ци је, за ду жби не 
и фон да ци је, по ли тич ке ор га ни за ци је)

Удру же ње је сва ки об лик до бро вољ ног по-
ве зи ва ња ви ше фи зич ких или прав них ли ца 
ра ди уна пре ђе ња или оства ри ва ња не ког за-
јед нич ког или оп штег ин те ре са или ци ља, а 
чи ја основ на свр ха ни је сти ца ње до би ти. 

За ду жби не и фон да ци је су прав на ли ца ко-
ја не ма ју сво је члан ство, ко ји ма је осни вач на-
ме нио од ре ђе ну имо ви ну, а осни ва ју се ра ди 
до бро чи ног оства ри ва ња јав ног (оп ште ко ри-
сног) ин те ре са. Фон да ци ја и за ду жби на мо гу 
би ти осно ва не од јед ног или ви ше фи зич ких 
или прав них ли ца на осно ву уго во ра, те ста-
мен та/за ве шта ња или дру гог осни вач ког ак та, 
док удру же ње мо гу осно ва ти нај ма ње три фи-
зич ка или прав на ли ца.

Удру же ња и за ду жби не у на шем за ко но дав-
ству су озна че не као не про фит не и не вла ди не 
ор га ни за ци је. Да нас у Ср би ји де лу је пре ко 
30.000 ових ор га ни за ци ја18. Све не вла ди не 
ор га ни за ци је, с об зи ром на вр сте ак тив но сти 
и ци ље ве осни ва ња, мо же мо по де ли ти у сле-
де ће гру пе: ор га ни за ци је кул ту ре и умет но-
сти, обра зов не и ис тра жи вач ке ор га ни за ци је, 
еко ло шке ор га ни за ци је, дру штва и по кре ти, 
ху ма ни тар не ор га ни за ци је, со цио-ху ма ни-
тар не ор га ни за ци је, омла дин ске и сту дент ске 
ор га ни за ци је, ор га ни за ци је за раз вој ло кал-
них за јед ни ца, по слов на и про фе си о нал на 
удру же ња, ор га ни за ци је за за шти ту људ ских 
пра ва, ор га ни за ци је за за ко но дав ство, за сту-
па ње и јав ну по ли ти ку (think tanks), ми ров не 
ор га ни за ци је и гру пе, жен ске ор га ни за ци је и 

гру пе, ор га ни за ци је из бе гли ца и ра се ље них 
ли ца, ме ђу на род не ор га ни за ци је и оста ле не-
раз вр ста не ор га ни за ци је. 

Не вла ди не ор га ни за ци је су је дан од об ли-
ка ин те ре сних гру па и јед на од мо гу ћих фор-
ми удру жи ва ња гра ђа на. Та удру же ња има ју 
ста тус прав ног ли ца (ин сти ту ци о на ли зо ва на 
су), одво је на су од др жа ве, не про фит ног, не-
ко мер ци јал ног и не пар тиј ског су ка рак те ра, 
за сно ва на на до бро вољ ном ра ду и ула га њу 
сред ста ва. 

Ве ћи број ових ор га ни за ци ја у свом са ста-
ву има спе ци јал ну би бли о те ку. Нај че шће су 
то би бли о те ке стру ков них и ра зних дру гих 
удру же ња и асо ци ја ци ја – по пут Би бли о те-
ке По дру жни це Срп ског ле кар ског дру штва 
у Ле сков цу, Би бли о те ке Фар ма це ут ског дру-
штва Ср би је или Срп ског хе миј ског дру штва 
у Бе о гра ду, Би бли о те ке Астро ном ског дру-
штва “Ру ђер Бо шко вић” на Ка ле мег да ну или 
Би бли о те ке Са ве за је вреј ских оп шти на у Бе-
о гра ду. До са да је у Цен трал ни ре ги стар на-
род не би бли о те ке Ср би је упи са но 13 спе ци-
јал них би бли о те ка у овом ти пу ор га ни за ци ја. 
Из ве стан број још увек ни је ре ги стро ван, 
али је те шко про це ни ти њи хов та чан број. 
Би бли о те ка Фон да за ху ма ни тар но пра во у 
Бе о гра ду при мер је успе шне би бли о те ке у 
овој гру пи. Она је, уз Би бли о те ку Цен тра за 
ци вил но-вој не од но се, јед на од пр вих спе ци-
јал них би бли о те ка у не вла ди ним ор га ни за ци-
ја ма ко ја се укљу чи ла у си стем уза јам не ка-
та ло ги за ци је у Ср би ји (CO BISS), а још увек 
ни је ре ги стро ва на. 

Овој гру пи спе ци јал них би бли о те ка при-
па да ју и би бли о те ке у окви ру за ду жби на – за 
са да је ре ги стро ва на са мо би бли о те ка За-
ду жби не Или је М. Ко лар ца, иако је по зна то 
да по сто је и дру ге зна чај не би бли о те ке овог 
ти па. При мер је би бли о те ка За ду жби не Иве 
Ан дри ћа ко ја ра ди у окви ру Цен тра за до ку-
мен та ци ју, а пру жа струч ну и про фе си о на-
лну по моћ про у ча ва о ци ма Ан дри ће вог де ла и 
дру гим за ин те ре со ва ним ли ци ма за Ан дри ће-

СПЕЦИЈАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ У СРБИЈИ: КАТЕГОРИЗАЦИЈА И АНАЛИЗА



48

во ства ра ла штво. Би бли о те ка по се ду је чи та-
о ни цу отво ре ну за јав ност и чи та о ци ма ну ди 
бо га ту гра ђу о Ан дри ће вом жи во ту и ра ду. 

Гру пи спе ци јал них би бли о те ка у не вла ди-
ним ор га ни за ци ја ма при па да ју и би бли о те ке 
на ме ње не ли ци ма са по себ ним по тре ба ма 
– би бли о те ке у ин ва лид ским ор га ни за ци ја-
ма и би бли о те ке за сле пе (по пут Би бли о те ке 
Са ве за сле пих Ср би је «Др Ми лан Бу ди мир» 
у Бе о гра ду или Би бли о те ке Са ве за ор га ни за-
ци ја сле пих и сла бо ви дих Вој во ди не у Но-
вом Са ду). 

Би бли о те ке при по ли тич ким ор га ни за ци-
ја ма, та ко ђе при па да ју овој ка те го ри ји спе-
ци јал них би бли о те ка. По ли тич ке стран ке су 
ор га ни за ци је ко је пред ста вља ју об лик удру-
жи ва ња гра ђа на, иако у за кон ском сми слу 
ни су иден ти чан тип ор га ни за ци је удру же њи-
ма или за ду жби на ма и фон да ци ја ма. За са да 
по сто ји са мо јед на ре ги стро ва на спе ци јал на 
би бли о те ка овог ти па у Ср би ји – Би бли о те ка 
Оп штин ског од бо ра СПС у Ва ље ву.

2.7. Спе ци јал не би бли о те ке у оста лим 
ор га ни за ци ја ма

Овој ка те го ри ји при па да ју раз ли чи те спе-
ци јал не би бли о те ке ко је су оста ле не раз вр-
ста не, не при па да ју ни јед ној од прет ход них 
6 ка те го ри ја, а са ме се не мо гу из дво ји ти у 
по себ ну ка те го ри ју на осно ву број но сти, по-
тен ци јал ног уве ћа ња њи хо вог бро ја у бу дућ-
но сти, на осно ву по тре бе за би бли о те ком и 
ње ног оп стан ка у вр сти ор га ни за ци ја у чи јем 
су са ста ву, ни ти на осно ву бро ја по тен ци јал-
них ко ри сни ка. 

Илу стра ти ван при мер су спе ци јал не би-
бли о те ке фор ми ра не у окви ру пред школ ских 
уста но ва, до мо ва за уче ни ке и сту дент ских 
до мо ва. Ове ор га ни за ци је при па да ју ти-
пу обра зов но-вас пит них уста но ва, њи хо ва 
основ на де лат ност је обра зо ва ње и у ста ти-
стич ком го ди шња ку Ре пу блич ког за во да за 
ста ти сти ку њи хов уку пан број да је се за јед но 
са бро јем шко ла за основ но, сред ње и ви ше 

или ви со ко обра зо ва ње. Ме ђу тим, спе ци јал не 
би бли о те ке фор ми ра не у окви ру ма лог бро ја 
пред школ ских уста но ва и до мо ва за уче ни ке 
и сту ден те по сво јој функ ци ји, основ ним за-
да ци ма и ста ту су уну тар ор га ни за ци је не мо-
гу се по ре ди ти са школ ским, од но сно ви со ко-
школ ским би бли о те ка ма ко је се у за кон ском 
сми слу оба ве зно осни ва ју као са став ни део 
шко ла за основ но, сред ње, ви ше или ви со ко 
обра зо ва ње. 

У пред школ ским уста но ва ма, до мо ви ма за 
уче ни ке и сту дент ским до мо ви ма не по сто ји 
оба ве за осни ва ња би бли о те ке, оне чак и уко-
ли ко по сто је ни су оба ве зно и спе ци јал не, с 
об зи ром да је у овој вр сти ор га ни за ци ја изра-
же ни ја по тре ба за по сто ја њем би бли о те ке са 
фон до ви ма оп штег ка рак те ра и на гла ском на 
бе ле три сти ци, на ме ње не за до во ља ва њу раз-
ли чи тих чи та лач ких ин те ре со ва ња свих ко-
ри сни ка услу га ових уста но ва, а не са мо за-
по сле ни ма за струч но уса вр ша ва ње. При ме ри 
ма ло број них спе ци јал них би бли о те ка у овој 
вр сти уста но ва су Би бли о те ка Пред школ ске 
уста но ве «На ше де те» у Шап цу, Пред школ ске 
уста но ве «Пче ли ца» у Срем ској Ми тро ви ци и 
Би бли о те ка До ма уче ни ка «Ан ге ли на Ко јић – 
Ги на» у Зре ња ни ну. Фон до ви ових би бли о те-
ка са др же струч не књи ге из јед не уско спе ци-
ја ли зо ва не обла сти – пе да го ги је и то су је ди не 
за са да ре ги стро ва не спе ци јал не би бли о те ке 
у овој вр сти уста но ва. Не ма усло ва да ове 
би бли о те ке бу ду по себ на ка те го ри ја спе ци-
јал них би бли о те ка у обра зов но-вас пит ним 
уста но ва ма, с об зи ром на ма ли број по сто је-
ћих би бли о те ка и ма лу ве ро ват но ћу да ће се 
у овом ти пу ор га ни за ци ја оне да ље осни ва ти. 
Са дру ге стра не, оне се не мо гу свр ста ти ни 
у јед ну од прет ход но из дво је них 6 ка те го ри ја 
спе ци јал них би бли о те ка.

2. За кљу чак
Пре ци зна ка те го ри за ци ја спе ци јал них би-

бли о те ка пред ста вља по ла зну осно ву за са-
гле да ва ње оп штег ста ња ових би бли о те ка, на 
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осно ву ко га се мо гу утвр ди ти и по ла зни па-
ра ме три за уна пре ђе ње њи хо вог ра да. С об-
зи ром на ве ли ке раз ли ке у раз ви је но сти спе-
ци јал них би бли о те ка, за њи хо во аде кват но 
опре ма ње, по бољ ша ње усло ва ра да и обез бе-
ђи ва ње ква ли тет ни је услу ге ко ју оне пру жа ју, 
у скла ду са на ме ном због ко је су и осно ва не, 
по треб но је нај пре кла си фи ко ва ти ове би бли-
о те ке. Ка те го ри за ци ја се ус по ста вља са ци-
љем да се њи хо ве по тре бе ана ли зи ра ју и рад 
уна пре ђу је у усло ви ма ко ји су упо ре ди ви са 
срод ним би бли о те ка ма ко је има ју исти или 
слич ни ста тус уну тар ор га ни за ци је у чи јем се 
са ста ву на ла зе.
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