
 

ИНФОТЕКА, број 1, год. XI, април 2010. 71

На не дав но одр жа ној Co biss кон фе рен ци ји 
за па же но из ла га ње има ла је пот пред сед ни ца 
Wor ldCat&Me ta da ta ser vi ces OCLC-a, Ка рен 
Кал хун. Основ не те ме из ла га ња билe су трен-
до ви у би бли о те кар ству и би бли о теч кој прак-
си, пре у сме ра ва ње би бли о теч ког уни вер зу ма 
са би бли о те ке на ко ри сни ка и са про на ла же ња 
ин фор ма ци је на ње ну ис по ру ку, ин тер ак тив на 
ко му ни ка ци ја но ве ге не ра ци је би бли о теч ких 
ка та ло га и прав ци ко ји ма се мо же по сти ћи 
ефи ка сност при упра вља њу ме та по да ци ма.

Фак то ри ко ји су има ли нај ве ћи ути цај на 
про ме не у би бли о те ка ма и би бли о теч кој прак-
си при па да ју тех но ло шком, дру штве ном и 
ге не ра циј ском пла ну. По не кад се про фе си о-
нал но ис ку ство и уста ље на прак са због ових 
фак то ра дра стич но ме ња ју пре ко но ћи. Чи ње-
ни ца је да би бли о те ке бр зо при хва та ју но ви-
не и да успе ва ју да про фе си ју и ин сти ту ци ју 
при ла го де ак ту ел ним тен ден ци ја ма и зах те ви-

ма за јед ни це на на чин ко ји че сто пре ко тран-
зи ци је до во ди до про цва та, а све за хва љу ју ћи 
стал ном ди ја ло гу и са рад њи. 

Мо же мо се сло жи ти да су основ ни трен-
до ви у би бли о те кар ству и би бли о те ка ма при-
ти сак фи нан си је ра да се сма ње бу џет, осо бље 
и скла ди шни про стор; про мен љи во ин фор ма-
циј ско окру же ње ко ме се би бли о те ке при ла-
го ђа ва ју на раз ли чи те на чи не и пре и спи ти ва-
ње те мељ них би бли о теч ких вред но сти. Пр ва 
тен ден ци ја уоче на је мно го пре нај но ви је еко-
ном ске кри зе у ве ћи ни би бли о те ка: нај пре је 
до шло до све оп штег сма ње ња бу џе та на ме-
ње ног об на вља њу фон до ва, а у по след њих не-
ко ли ко го ди на и оног на ме ње ног ан га жо ва њу 
пер со на ла. На уда ру је пре све га осо бље ко је 
се ба ви тех нич ким вр ста ма услу га, са ка та ло-
ги за ци јом на пр вом ме сту, иако се па ра лел но 
ја вља по тре ба за уво ђе њем но вих вр ста услу-
га ко је се од но се пре све га на елек трон ски 
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при ступ до ку мен ти ма. У те жњи да за до во ље 
и зах те ве фи нан си је ра и зах те ве ко ри сни ка,  
би бли о те ке су усме ре не на за јед нич ко кон ци-
пи ра ње но вих услу га и но вих об ли ка са рад-
ње. Но ве услу ге пре све га се ти чу фор ми ра-
ња ре по зи то ри ју ма, са рад ње са из да ва чи ма и 
укљу че ња у из да вач ке ак тив но сти над ре ђе не 
ин сти ту ци је као и раз вој но вих парт нер ских 
од но са. Они се оства ру ју са ин сти ту ци ја ма из 
не по сред ног окру же ња, као и са они ма ко је су 
фи зич ки уда ље не али ком па ти бил не за са рад-
њу по од ре ђе ним па ра ме три ма и на од ре ђе-
ним кон крет ним про јек ти ма. Би бли о те ке се 
фо ку си ра ју на от кри ва ње соп стве них скри ве-
них ко лек ци ја, ак тив но се укљу чу ју у си стем 
обра зо ва ња, уче ња и ис тра жи ва ња кре и ра њем 
пор та ла и рад них ста ни ца и омо гу ћу ју не пре-
ки дан при ступ ве ћи ни сво јих ре сур са. Ово је 
по пра ви лу про пра ће но ре но ви ра њем по сто-
је ћих згра да, из ме шта њем ма га ци на и на бав-
ком но вих тех но ло шких си сте ма ко ји пру жа-
ју по др шку но вим ци ље ви ма ко је би бли о те ке 
пред се бе по ста вља ју.

При о ри тет, на рав но, ви ше ни су ни осо-
бље, ни књи ге, већ ко ри сни ци. Да би се они 
по ста ви ли на пр во ме сто, по треб но је са гле-
да ти би бли о те ку као фи зич ки и као вир ту ел ни 
про стор, при че му су обе ком по нен те бит не 
и не сме ју би ти за не ма ре не, ина че до ла зи у 
пи та ње сам њен оп ста нак. Ула га ња се у том 
сми слу усме ра ва ју на ре но ви ра ње по сто је ћих 
и из град њу но вих би бли о теч ких зда ња при ла-
го ђе них ко ри сни ци ма, док су осо бље и књи-
ге са мо део де ко ра, уко ли ко већ ни су са свим 
из ме ште ни и скрај ну ти, што се све че шће 
де ша ва. Кре и ра ње би бли о теч ког сај бер про-
сто ра дру ги је при о ри тет тран зи ци о ног про-
це са  у би бли о те ка ма и оно је у би ти од го вор 
на ак ту ел ни од нос по ну де и по тра жње у све ту 
ин фор ма ци ја да нас ка да од сто ти ну пре тра-
га њих ско ро де ве де сет по чи ње ко ри шће њем 
ин тер нет пре тра жи ва ча, а све га две на би бли-
о теч ким мре жним стра ни ца ма. Обрт у по и ма-

њу би бли о те ке ра ван је ко пер ни кан ском обр ту 
схва та ња све та, бу ду ћи да би бли о те ка ни је ви-
ше цен тар (ин фор ма циј ског) уни вер зу ма, већ 
је то ко ри сник. Ње му су осим би бли о теч ких 
ко лек ци ја и услу га до ступ ни и мно ги дру ги 
из во ри ин фор ма ци ја ко је би бли о те ка мо ра на 
раз ли чи те на чи не ин те гри са ти у сво ју по ну-
ду уко ли ко же ли да оста не ре ле ван тан фак тор 
ко ри снич ког уни вер зу ма. Што су ме та по да ци 
бо ље по ве за ни, ква ли тет ни ји и ком плет ни ји, 
ко ри сни ка ће би ти ви ше, а сва ко ис тра жи ва-
ње мо ра би ти усме ре но на ци ља не ко ри сни ке 
и по ла зи ти од њи хо вих на ви ка и по тре ба, па 
се тек он да по све ти ти свим оста лим фак то ри-
ма. Ин фор ма ци је ко је би бли о те ка ну ди мо жда 
је су ква ли тет ни је, али че сто ни су та ко ла ко 
до ступ не и то је упра во сег мент ко ји ће се у 
бу дућ но сти раз ви ја ти. 

Пре ма ис тра жи ва њу би бли о те ка Уни-
вер зи те та Ми не со те из фе бру а ра ове го ди не 
основ ни трен до ви ре ги стро ва ни ме ђу њи хо-
вим ко ри сни ци ма је су:
– да ко ри сни ци от кри ва ју ре ле ван те ин фор-
ма ци о не из во ре ван би бли о теч ког си сте ма;
– да ко ри сни ци оче ку ју да про на ла же ње тра-
же не ин фор ма ци је укљу чу је и ње ну ис по ру ку;
– да је ко ри шће ње пре но си вих уре ђа ја у ве-
ли ком по ра сту;
– да се ин фор ма ци је у све ве ћој ме ри от кри-
ва ју пре ко си сте ма пре по ру чи ва ња;
– да се ко ри сни ци све ви ше осла ња ју на но ве 
не тра ди ци о нал не но си о це ин фор ма ци ја.

Мре жни уни вер зум ну ди текст, по дат ке, 
сли ке, зву ке, мул ти ме ди јал не за пи се и мно ге 
дру ге об ли ке ин фор ма ци ја, али је чи ње ни ца 
да су сви они пре зен ти ра ни у ком плек сном 
окру же њу гло бал не мре же ме та по да та ка. Уло-
га би бли о те ка је да ис пу не оче ки ва ње ко ри-
сни ка да се тра же на ин фор ма ци ја про на ђе и 
до би је на јед но ста ван на чин. При то ме се мо-
ра ју има ти у ви ду и дру га оче ки ва ња као што 
су да он лајн ка та ло зи ли че на уоби ча је не веб 
стра ни це, да ме та по да ци укљу чу ју и са жет ке 
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и са др жај до ку ме на та, да по сто је лин ко ви ко-
ји во де ка срод ним ре ле вант ним из во ри ма ин-
фор ма ци ја. Ка та ло зи и ка та ло ги за ци ја функ-
ци о ни шу да нас у са свим но вом све ту у ко ме 
по сто је но ве вр сте из во ра ин фор ма ци ја, па 
са мим тим и са свим но ве вр сте би бли о теч ких 
за пи са, но ви ди ги тал ни ре сур си и ко лек ци је, 
ин те гри са ни би бли о теч ки си сте ми, рас ту ћи 
број апли ка ци ја, али и че сто не до во љан унос 
ме та по да та ка ко ји омо гу ћа ва ма ни пу ла ци ју 
по да ци ма на раз ли чи тим ни во и ма. О ста њу на 
тр жи шту MARC за пи са у Се вер ној Аме ри ци 
ре чи то го во ри из ве штај за ову го ди ну. У ње-
му се ис ти чу по раст ре тро спек тив ног уно са, 
за до во ља ју ћи ни во обра зо ва ног ка дра за ка-
та ло ги за ци ју, али и још увек ве ли ко не по ве-
ре ње пре ма ту ђим за пи си ма као и чи ње ни ца 
да уза јам на ка та ло ги за ци ја ни је још до се гла 
же ље ни ни во. 

Пре по ја ве свет ске мре же, кре и ра ње ме-
та по да та ка би ло је у функ ци ји про на ла же ња  
пре те жно штам па ног би бли о теч ког ма те ри-
ја ла и упра вља ња њи ме. На од ре ђе ним пре-
ци зно де фи ни са ним пра ви ли ма и до го во ри ма 
за сни ва ли су се та да шњи уза јам ни ка та ло-
шки си сте ми. По сле про до ра Ин тер не та, они 
су мо ра ли да опи шу и но ве, ве о ма раз ли чи-
те ти по ве ма те ри ја ла на на чин при јем чив за 
раз ли чи те ко ри снич ке за јед ни це. Упра вља ње 
ме та по да ци ма и њи хо во пре но ше ње, раз ме на 
и кон вер то ва ње у окви ру ком плек сног си сте-
ма ре по зи то ри ју ма по ста ли су би тан фак тор 
рен та бил но сти сва ког по је ди нач ног си сте-
ма. Да на шње окру же ње под ра зу ме ва ве ли-
ки број ба за са пу ним тек стом и ба за ци та-
та, елек трон ских књи га и ин сти ту ци о нал них 
ре по зи то ри ју ма, он лајн ка та ло га и дру гих 
елек трон ских ре сур са. Та ко се у опис елек-
трон ских из во ра укљу чу ју ко ми си је за из бор 
ма те ри ја ла, про дав ци, из да ва чи, ауто ри, ка-
та ло ги за то ри и ин фор ма ти ча ри, али и мно ги 
дру ги, а са ма би бли о те ка до но си од лу ку ко ји 
ће од ових по да та ка за до во љи ти стан дар де 

ње ног ка та ло га. Па ра лел но са овим про це-
си ма, би бли о те ке ево лу и ра ју ка ди ги тал ним 
би бли о теч ким агре га то ри ма ко ји укљу чу ју 
тек сто ве, сли ке, звук и из вор но ди ги тал ни 
ма те ри јал (нај че ће пре прин те, збир ке по да та-
ка, ди сер та ци је, ар хи ве мре жних стра ни ца). 
Ка та ло шки опис све ви ше укљу чу је линк ка 
кон крет ним ди ги та ли зо ва ним до ку мен ти ма, 
а из во ри ме та по да та ка су све ши ри и об у хва-
та ју би бли о гра фи је и ка та ло ге, сер ви се за пи-
са ње ап стра ка та и ин дек са ци ју, нор ма тив не 
и кла си фи ка циј ске по дат ке. Ауто ри при ла жу 
соп стве не про дук те при фор ми ра њу ин сти ту-
ци о нал них ре по зи то ри ју ма, уни вер зи тет ских 
пор та ла и слич но, а ја вља се и по тре ба за 
укљу чи ва њем еле ме на та као што су wor ldcat 
iden ti ti es, fr br се то ви, фа сет на кла си фи ка ци ја, 
ана ли зе пу них тек сто ва. Ја вља се и ре а ли за-
ци ја ме ђу на род них про је ка та у овој обла сти 
као што је vi af. 

У скла ду са трен до ви ма са вре ме не ко му-
ни ка ци је, тре нут но су нај ве ће ин ве сти ци је 
усме ре не на фор ми ра ње дру штве них мре жа 
по је ди них на уч них обла сти ра ди ефи ка сно сти 
ис тра жи вач ких про це са, бр жег про то ка по да-
та ка и лак шег про на ла же ња парт не ра за но ве 
про јек те. Нај рен та бил ни јим на чи ном кре и ра-
ња и раз ме не ме та по да та ка сма тра се ин те-
гри са ње, от кри ва ње и лин ко ва ње по да та ка би-
бли о теч ких ко лек ци ја пре ко сер ви са као што 
су Go o gle или Wor ldCat, пре ко на ци о нал них 
би бли о те ка или ме ђу на род них кон зор ци ју ма, 
на на чин ко ји омо гу ћа ва ефи ка сан про ток по-
да та ка и њи хо ву син хро ни за ци ју. Ра зно ли кост 
и оби ље по да та ка на овај на чин оп ста ју, али је 
упра вља ње знат но олак ша но. Иако не по сто ји 
не ки је дин стве ни пут ко ји тре ба сле ди ти, мо-
ра се обез бе ди ти онај ми ни мум стан дар да ко ји 
омо гу ћу ју ко ор ди на ци ју, са рад њу и ин тер о пе-
ра бил ност у гло бал ном кон тек сту. Свр ха ове 
вр сте са рад ње је сте да се по је ди нач не ко лек-
ци је укљу че у оп шти про ток ин фор ма ци ја и  
при ву ку па жњу по тен ци јал них ко ри сни ка. 
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Уче шће у ко ла бо ра тив ним ин фра струк-
ту ра ма омо гу ћа ва по сти за ње ци ља да се 
ко лек ци је учи не ви дљи ви јим за јед ни ци ко-
ју би бли о те ка оп слу жу је. Ди ги та ли зо ва-
ње ко лек ци ја и пру жа ње мо гућ но сти да на 
на шим сер ве ри ма бу ду по хра ње ни из вор но 
ди ги тал ни ма те ри ја ли, као и они ко ји су ва-
жни за про цес обра зо ва ња, на ста ве, на у ке и 

очу ва ња кул тур ног на сле ђа ва жан су ко рак у 
тран зи ци ји кроз ко ју би бли о те ке да нас про-
ла зе. Би бли о те ке ни су изо ло ва на остр ва до-
вољ на са ма се би, сто га тре ба би ти спре ман 
на раз ли чи те мо да ли те те са рад ње и отво рен 
за но ве оп ци је у про це су тран зи ци је ко ја во-
ди ка не ком бу ду ћем бла го ста њу би бли о теч-
ке де лат но сти. 
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