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Апстракт:У овом ра ду пред ста вља мо чи ме се ба ве и ко јим ци ље ви ма слу же 
ста ти сти ка и ева лу а ци ја у би бли о те ка ма и ка ко ово по ље би бли о теч ког ра да по
др жа ва Ме ђу на род на фе де ра ци ја би бли о теч ких асо ци ја ци ја и ин сти ту ци ја IFLA. 
Да ље на во ди мо ко је се све ак тив но сти у би бли о те ка ма мо гу ме ри ти и на ко је на
чи не. Пред ста вља мо ме ђу на род не стан дар де и ини ци ја ти ве ко је про пи су ју по ка
за те ље и ме ре и на чи не њи хо вог ко ри шће ња ко ји обез бе ђу ју ком па ти бил ност ло
кал но при ку пље них по да та ка и мо гућ ност њи хо вог агре ги ра ња на на ци о нал ном 
ни воу. На рас по ла га њу је и софт вер ко ји би бли о те ка ри ма олак ша ва при ку пља ње 
и об ра ду ста ти стич ких по да та ка, из ме ђу оста лог и за про мо ци ју бо љу ви дљи вост 
ра да би бли о те ка, а за мно ге би бли о те ке је по себ но за ни мљив сло бо дан софт вер 
отво ре ног ко да. Ко нач но при ка зу је мо на при ме ри ма не ких би бли о теч ких шко ла 
у ре ги о ну и ши ре ка ко се при сту па обра зо ва њу би бли о те ка ра за во ђе ње ста ти сти
ке у би бли о те ка ма и ева лу а ци ју ра да би бли о те ка у окви ру њи хо вог фор мал ног 
обра зо ва ња.

Кључнеречи:Ста ти сти ка у би бли о те ка ма, стан дар ди за би бли о теч ку ста ти сти ку, 
софт вер за би бли о теч ку ста ти сти ку, ста ти сти ка елек трон ских из во ра, обра зо ва ње 
би бли о те ка ра за во ђе ње ста ти сти ке
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Прецизирањетермина
“Сек ци ја за ста ти сти ку и ева лу а ци ју” пред

ста вља јед ну од мно гих сек ци ја ко је по сто је у 
окви ру Ме ђу на род не фе де ра ци је би бли о теч
ких асо ци ја ци ја и ин сти ту ци ја (IFLA). Сек
ци ја за ста ти сти ку и ева лу а ци ју има за циљ 
да “про мо ви ше при ку пља ње и ко ри шће ње 
ста ти стич ких по да та ка ка ко за успе шно ор
га ни зо ва ње би бли о теч ког по сло ва ња, та ко и 
за при ка зи ва ње вред но сти би бли о те ка из ван 
са ме про фе си је. Она се ба ви де фи ни са њем, 
стан дар ди за ци јом, при ку пља њем, ана ли зом, 
ин тер пре та ци јом, об ја вљи ва њем и ко ри шће
њем ста ти стич ких по да та ка ве за них за све 
ви до ве би бли о теч ких и ин фор ма ци о них ак
тив но сти – укљу чу ју ћи и ста ти сти ку ве за ну 
за услу ге ко је се за сни ва ју на тех нич ким ино
ва ци ја ма” (IFLAS&A).

Пре не го што на ста ви мо да раз ма тра мо 
ак тив но сти IFLAине сек ци је за ста ти сти ку 
и ева лу а ци ју по треб но је да об ја сни мо зна
че ње тер ми на “ста ти сти ка” и “ева лу а ци ја”. 
Сви во де ћи ен гле ски реч ни ци ја сно раз ли ку ју 
два зна че ња тер ми на “ста ти сти ка” (sta ti stics). 
веб сте ров реч ник (Web ster) као пр во зна че ње 
на во ди “на у ку ко ја се ба ви са ку пља њем, ана
ли зом, ин тер пре та ци јом и очу ва њем ве ли ког 
бро ја ну ме рич ких по да та ка”, а као дру го “ко
лек ци ја кван ти та тив них по да та ка”. још пре
ци зни ја об ја шње ња оба зна че ња да та су у у 
Ко лин со вом CO BU ILD реч ни ку (CO BU ILD) 
у ко ме се као пр во зна че ње на во ди “Ста ти
сти ка пред ста вља чи ње ни це ко је су до би је
не ана ли зом ин фор ма ци ја ко је су ну ме рич
ки пред ста вље не, на при мер ин фор ма ци ја о 
то ме ко ли ко се пу та не ка ствар до го ди ла“, а 
као дру го се на во ди да је “Ста ти сти ка гра на 
ма те ма ти ке ко ја се ба ви про у ча ва њем ин
фор ма ци ја ко је се мо гу број ча но из ра зи ти”. 
Као до да так пр вом зна че њу сто ји упу ћи ва ње 
на тер мин vi tal sta ti stics (ви тал на или де о мо
граф ска ста ти сти ка) ко је до дат но об ја шња ва 
ово зна че ње.

По ста вља се пи та ње ко је од ова два зна
че ња се на ла зи у на зи ву IFLAине сек ци је за 
“Ста ти сти ку и ева лу а ци ју”. Од го вор се мо же 
из ве сти из на цр та IFLAиног ма ни фе ста за 
ста ти сти ку (Ma ni fe sto) ко ји је пред ло жен де
ве тог апри ла 2010. го ди не. У ње му се на во ди 
да су “кван ти та тив ни и ква ли та тив ни по да ци 
о би бли о теч ким услу га ма, ко ри шће њу би бли
о те ка и њи хо вим ко ри сни ци ма нео п ход ни за 
от кри ва ње и по твр ђи ва ње из ван ред них вред
но сти ко је би бли о те ке пру жа ју”. У ма ни фе сту 
се та ко ђе на во ди да би бли о те ке тре ба да ме ре 
оно што у њих ула зи и оно што из њих из ла зи 
као и да упо ре де та два ску па по да та ка. Њи хо
вим упо ре ђи ва њем би бли о те ке мо гу да до би
ју по дат ке о свом по стиг ну ћу као и њи хо вом 
ути ца ју на ста нов ни штво. би бли о те ке тре ба да 
при ку пља ју по дат ке сва ка за се бе, али ти по да
ци тре ба да бу ду та кви да их је мо гу ће упо ре
ди ти са по да ци ма дру гих би бли о те ка што би 
омо гу ћи ло да се про из ве ду но ви ску по ви ком
пи ли ра них по да та ка на ре ги о нал ном и на ци о
нал ном ни воу ко ји би омо гу ћи ли осни ва чи ма 
да лак ше до но се стра те шке од лу ке.

Све ово ука зу је да се тер мин “ста ти сти ка” 
од но си на “ко лек ци је кван ти та тив них по да та
ка” и на ме то де њи хо вог ко ри шће ња ко ји ма 
се мо гу по бољ ша ти би бли о теч ке услу ге као и 
са ма по зи ци ја би бли о те ка у дру штву. Ово је 
у скла ду са на шом ви зи јом би бли о те ка ра као 
про фе си о на ла ца ко ји углав ном не ма ју ви со ко 
ма те ма тич ко обра зо ва ње. У сва ком слу ча ју, у 
Ма ни фе сту се ис ти че да се „на став ни мо ду ли 
за би бли о теч ку ста ти сти ку мо ра ју раз ви ја ти 
кроз ме ђу на род ну са рад њу.“ 

Зна че ње тер ми на “ева лу а ци ја” је ма ње 
дво сми сле но. У Ко лин со вом CO BU ILD реч
ни ку де фи ни сан је као “од лу ка о зна ча ју, 
вред но сти или ква ли те ту не че га ба зи ра на на 
па жљи вом про у ча ва њу ње го вих до брих и ло
ших осо би на.“ Ова де фи ни ци ја је у скла ду 
са уоби ча је ним зна че њем тер ми на “ева лу а
ци ја”, на при мер у окви ру ин фор ма ци о них 
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си сте ма ева лу а ци ја пред ста вља по след њи 
ко рак у ци клу су ди зај ни ра ња си сте ма и ње
го ве им пле мен та ци је. 

Дефинисањеобласти
Пре не го што се де таљ ни је по за ба ви мо 

стан дар ди ма ко ји пра те би бли о теч ку са та
тист ку и ева лу а ци ју нео п ход но је по ме ну ти 
не ке од про це са по сло ва ња би бли о те ке ко је 
ста ти стич ка об ра да мо же, и сва ка ко тре ба, да 
пра ти. би бли о те ке, по себ но оне ко је функ ци
о ни шу у окви ру јав ног сек то ра, су све че шће 
у по зи ци ји да мо ра ју да се же сто ко бо ре за 
фи нан си је ко је, нај че шће на го ди шњем ни воу, 
до би ја ју од осни ва ча. Да би оправ да ле сво ју 
уло гу и до шле до до дат них фи на на ских сред
ста ва, би би ли о те ке ко ри сте ста ти стич ке по
дат ке ко ји ма мо гу да пред ста ве све сег мен те 
сво га по сло ва ња и да по тре пе сво је зах те ве. 
Ста ти стич ки по да ци се ко ри сте и за стра те
шке пла но ве раз во ја би бли о те ка. 

На на ци о нал ном ни воу мо же се ста ти
стич ким по да ци ма пра ти ти број би бли о те ка, 
би бли о те ка ра, би бли о теч ких ко лек ци ја и би
бли о теч ких ак тив но сти. У IFLAом про јек ту 
Glo bal Sta ti stics For The 21st Cen tury (Glo bal
Sta ti stics), о ко ме ће би ти ви ше ре чи у на став
ку ра да, се по ред оста лог на ла зи пред лог о 
де лат но сти ма ко је по је ди нач не би бли о те ке 
тре ба да пра те. Нај гру бља по де ла би се од но
си ла на ста ти стич ке по дат ке ве за не за: 

•	 би бли о теч ке фон до ве
•	 би бли о те ку као фи зич ки про стор, 
•	 осо бље, 
•	 кул тур не ак тив но сти, 
•	 елек трон ске услу ге, 
•	 ко ри сни ке,
•	 ко ри шће ње, 
•	 обу ке ко ри сни ка,
•	 тро шко ве. 
Ову по де лу мо же мо да ље раз вр ста ти на 

по сло ве ко ји спа да ју у тра ди ци о нал ну де лат
ност би бли о те ка као и на оне ко је мо же мо 

убро ји ти у "елек трон ско" по сло ва ње. У чи сто 
тра ди ци о нал не по сло ве би би ли свр ста ни: би
би ли о те ка као фи зич ки про стор, осо бље, кул
тур не ак тив но сти док би у чи сто елек трон ске 
би ле свр ста не елек трон ске услу ге. Код оста
лих гра ни цу ни је јед но став но уста но ви ти јер 
ве ћи на њих мо гу да бу ду и тра ди ци о нал ни и 
елек трон ски. Сва ка од по ме ну тих де лат но сти 
би бли о те ке се мо же пра ти ти де таљ ни јим ста
ти стич ким по да ци ма. На при мер, би бли о теч
ки фонд се мо же пра ти ти по ве ли чи ни, пре
ци зни је по бро ју је ди ни ца, бро ју је ди ни ца по 
чла ну би бли о те ке, по бро ју ба за по да та ка на 
ко је је би бли о те ка прет пла ће на, бро ју на сло ва 
елек трон ских књи га ко је би бли о те ка по се ду
је. Ка да је у пи та њу би бли о те ка као фи зич ки 
про стор, мо же се по ћи од бро ја сло бод них ме
ста у чи та о ни ци и бро ја рад них са ти ко је би
би ло те ка ста вља ко ри сни ци ма на рас по ла га
ње. Од елек трон ских услу га ме ри се при ступ 
ин тер не ту у би бли о те ци, би ло са ко ри сни ко
вог лич ног ра чу на ра би ло са ра чу на ра ко ји је 
у вла сни штву би бли о те ке, а ме ри се и да ли 
по сто ји при ступ он ли не ка та ло зи ма. Од кул
тур них ак тив но сти пра ти се број свих до га ђа ја 
(књи жев них ве че ри, из ло жби, про мо ци ја књи
га, пре да ва ња и др). Што се ти че осо бља, ме ри 
се број за по сле них у ко ји се убра ја ју стал но 
за по сле ни као и сво по моћ но осо бље, док се у 
ве зи ко ри сни ка ме ри број чла но ва би бли о те ке 
као и број одр жа них обу ка за ко ри сни ке. Ко
ри шће ње фон да се пра ти кроз број по зајм ље
них је ди ни ца (књи га, ди ско ва, и оста ле гра ђе), 
пра ти се обрт фон да, број пре тра га елек трон
ског ка та лог, уку пан број ре фе рен сних услу га. 
По се те би бли о те ци се ме ре пре ко бро ја фи зич
ких по се та, али и пре ко бро ја по се та веб ло ка
ци ји би бли о те ке. Што се ти че тро шко ва ме ре 
се сви из да ци ко је би бли о те ка има у ве зи са 
пла ћа њем за по сле них, сви тро шко ви ве за ни за 
на бав ку но ве гра ђе, као и тро шко ви прет пла та 
за при ступ елек трон ским из во ри ма. 

На пра ви на чин при ку пље ни и пре зен то
ва ни, ови по да ци мо гу у мно го ме да по мог ну 
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би бли о те ци при ли ком из ра де го ди шњег пла
на и оста лих пла но ва. Као што се до би ја ју из 
свих сег ме на та би бли о теч ког по сло ва ња, ста
ти стич ки по да ци се ко ри сте и за пла ни ра ње 
њи хо вог уна пре ђе ња. По ред тра ди ци о нал них 
по сло ва у би бли о те ка ма се све ви ше ста вља 
ак це нат на пра ће ње ко ри шће ња и до ступ но
сти но вих тех но ло ги ја. 

Стандардизавођењестатистике
Стан дард ISO 11620:1998 „Ин фор ма ци је и 

до ку мен та ци ја – по ка за те љи учин ка би бли о
те ке“ пред ста вља ме ђу на род ни стан дард ко
ји се од но си на вред но ва ње ра да свих ти по ва 
би бли о те ка. Глав на свр ха овог стан дар да је 
да про пи ше ко ри шће ње по ка за те ља успе шно
сти у би бли о те ка ма и да ши ри зна ње о то ме 
ка ко се мо же из вр ши ти ме ре ње успе шно сти. 
На ме на по ка за те ља успе шно сти би бли о те ка 
је сте да се ко ри сте као алат за про це ну ква
ли те та и ефи ка сно сти би бли о теч ких услу
га и дру гих пред у зе тих ак тив но сти, као и за 
про це ну упо тре бљи во сти ре сур са до де ље них 
би бли о те ци за пру жа ње ових услу га или дру
гих ак тив но сти. Ка ко би се при др жа ва ли овог 
ме ђу на род ног стан дар да, по ка за те љи учин ка 
би бли о те ка мо ра ју да бу ду пот пу но те сти ра
ни, по твр ђе ни у прак си, а по жељ но је и да бу
ду до ку мен то ва ни у ли те ра ту ри. По ка за тељ 
учин ка ко ји је у ши ро кој упо тре би у би бли
о те ка ма се мо же при хва ти ти чак иако ни је 
екс пли цит но до ку мен то ван. У стан дар ду се 
на во ди да сва ки по ка за тељ мо ра јед но знач но 
да се де фи ни ше ка ко не би до шло до дво сми
сле но сти из ме ђу по да та ка ко ји се при ку пља ју. 
По ка за те љи учин ка би бли о те ке се мо гу по ве
за ти са си сте ма ти ским пла ни ра њем и раз во
јем би бли о те ке. Пре по ру чу је се да се по ступ
ци ме ре ња и вред но ва ња ре дов но спро во де. 
Као ала ти за пла ни ра ње и раз вој би бли о те ка, 
по ка за те љи учин ка има ју два основ на ци
ља. је дан је олак ша ва ње кон тро ле у про це су 
упра вља ња, а дру ги је да слу же као осно ва за 

ди ја лог из ме ђу осо бља би бли о те ке, фи нан си
је ра и ко ри сни ка. У стан дар ду се на во ди да 
би бли о те ке мо ра ју са ме да од лу че ко ји по ка
за те љи учин ка нај ви ше од го ва ра ју да тој си ту
а ци ји у ко јој се би бли о те ка на ла зи. ло кал ни 
фак то ри бит ни за би бли о те ку мо гу да ути чу 
на ода бир по ка за те ља успе шно сти. Да ље се 
у стан дар ду на во де нај че шће ко ри шће ни по
ка за те љи успе шно сти (то мо гу би ти: за до
вољ ство ко ри сни ка, про це нат об у хва ће но сти 
ци ља не по пу ла ци је, тро шко ви по ко ри сни ку, 
сте пен ко ри шће на до ку ме на та, сте пен успе
шних од го во ра и мно ги дру ги) и де мон стри ра 
се ма те ма тич ки прин цип уз по моћ ко јег се из
ра чу на ва успе шност од ре ђе ног сег мен та би
бли о теч ког по сло ва ња.

Стан дард ISO 2789:2003 „Ин фор ма ци је и 
до ку мен та ци ја – Ме ђу на род на би бли о теч ка 
ста ти сти ка“ пред ста вља тре ће из да ње овог 
стан дар да ко јим се ста вља ван сна ге и за
ме њу је дру го из да ње (ISO 2789:1991). Овај 
стан дард је на стао ре ви зи јом дру гог из да ња 
са ци љем да се пре ва зи ђу уоче ни про бле ми 
при ње го вој прак тич ној при ме ни као и да би 
се пра тио на пре дак би бли о теч ке прак се до 
ког је до шло у вре ме ну од ње го вог на стан ка, 
а на ро чи то ак тив но сти ко је су у ве зи са ко ри
шће њем елек трон ских из во ра и ауто ма ти за
ци јом. По ред основ не свр хе, да пру жи оп шта 
упут ства за во ђе ње би бли о теч ке ста ти сти ке 
ко ја слу жи са из ра ду на ци о нал не ста ти сти
ке по треб не за ме ђу на род не из ве шта је, овај 
стан дард ис ти че по себ не зах те ве ко ји се ти
чу при ба вља ња по да та ка про пи са них по ме
ну тим ме ђу на род ним стан дар дом ISO 11620. 
На сна жан при ти сак јав но сти да се ак тив но
сти би бли о те ка при ка жу и об ја ве мо же да се 
од го во ри са мо ако се при ку пља ње по да та ка у 
би бли о те ка ма спро во ди пре ма овом ме ђу на
род ном стан дар ду, а би бли о те ка ма се пре по
ру чу је да у нај ве ћој мо гу ћој ме ри при ку пља ју 
све вр сте по да та ка о сво јим ак тив но сти ма ко ји 
су на ве де ни у овом ме ђу на род ном стан дар ду. 
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Да ље се у стан дар ду пре ци зно об ја шња ва ју 
тер ми ни и де фи ни ци је ко ји се ко ри сте. Ста ти
стич ки по да ци ко је де фи ни ше и опи су је овај 
ме ђу на род ни стан дард мо гу да се упо тре бе за 
про це ну и по ре ђе ње би бли о теч ких и ин фор
ма ци о них услу га. По је ди нач не би бли о те ке 
ко ри сте сво је ста ти стич ке по дат ке углав ном 
за стра те шко пла ни ра ње, од лу чи ва ње и кон
ку ри са ње за сред ства, али при ку пља ње ста
ти стич ких по да та ка на на ци о нал ном ни воу је 
нео п ход но да би се пре и спи та ла и де фи ни са
ла би бли о теч ка по ли ти ка. У стан дар ду се на
во ди да ци ље ви би бли о теч ке ста ти сти ке мо гу 
да се су ми ра ју на сле де ћи на чин: 

• да би се пра ти ли ре зул та ти ра да, у од но
су на стан дар де и на по дат ке слич них ор га ни
за ци ја;

• да би се пра ти ла кре та ња то ком не ког пе
ри о да, као и ре зул та ти уве де них но ви на;

• да би се по ка за ла вред ност би бли о теч ких 
услу га за ко ри сни ке, укљу чу ју ћи по тен ци ја лу 
вред ност за бу ду ће ге не ра ци је ко ри сни ка;

• да би се на ци о нал не и ре ги о нал не ор га
ни за ци је оба ве сти ле о сво јим уло га ма у по
гле ду по др шке, фи нан си ра ња и пра ће ња ра да 
би бли о те ка;

• да би се дао пу бли ци тет уло зи би бли о те
ка, у очи ма по ли ти ча ра и јав но сти уоп ште.

би бли о теч ка ста ти сти ка се тра ди ци о нал но 
усред сре ђи ва ла на ула зне еле мен те, фон до ве 
и тро шко ве. Но ви ја про ши ре ња усме ре на су 
на ис хо де, ко ри шће ње и до ступ ност, ре зул та
те и ути цај. Док су се тра ди ци о нал но би бли о
теч ки ста ти стич ки по да ци при ку пља ли то ком 
це лог пе ри о да за ко ји се из ра ђу је из ве штај, 
стан дард уви ђа да то ни је мо гу ће за све би
бли о теч ке услу ге, нпр. за ко ри шће ње на ли цу 
ме ста или ре фе рен сна пи та ња. Због то га, он 
до пу шта при ме ну по сту па ка узор ко ва ња, ако 
по да ци не мо гу да се до би ју од ауто ма ти зо ва
ног си сте ма, или ако би при ку пља ње по да та ка 
за пе ри од за ко ји се из ра ђу је из ве штај од у зе ло 
пре ви ше вре ме на. По след њих го ди на, до шло 

је до зна чај них по ма ка у ве зи са ме ре њем и 
по ре ђе њем ква ли те та и де ло твор но сти би
бли о теч ких услу га, као и ефи ка сно сти ко ри
шће ња из во ра. За те свр хе, за би бли о теч ку 
за јед ни цу са чи ње ни су по ка за те љи учин ка, 
а овај ме ђу на ро ди стан дард од ре ђу је ко ји су 
по да ци по треб ни за њи хо ву из ра ду, она ко ка
ко их де фи ни ше ме ђу на род ни стан дард ISO 
11620. Сви ти по ви ста ти стич ких по да та ка на
ве де ни у овом ме ђу на род ном стан дар ду ни су 
од ва жно сти за све ти по ве би бли о те ка, а исто
вре ме но, за по је ди не би бли о те ке би ће ва жни 
и мно ги дру ги по да ци. Стан дард пре по ру чу је 
да се ста ти стич ки по да ци на ко је се од но си 
овај ме ђу на род ни стан дард из ра ђу ју у пра
вил ним вре мен ским раз ма ци ма, на при мер го
ди шње, као и да се сва ка је ди ни ца или ак тив
ност еви ден ти ра јед но знач но, тј. са мо у јед ној 
ка те го ри ји. тре ба се по бри ну ти да узор ци бу
ду ре пре зен та тив ни у по гле ду вре ме на, ме ста 
и ме то да из бо ра, и да у од го во ри ма не бу де 
су бјек тив но сти. та ко ђе тре ба има ти на уму 
да чак и ка да су узор ци ре пре зен та тив ни, као 
ре зул тат се до би ја ју про це не ко је са др же из
ве стан по сто так гре шке ко ји нај ви ше за ви си 
од ве ли чи не узор ка. ако је мо гу ће, об ја вље ни 
по да ци тре ба да са др же и гра нич не вред но сти 
за гре шке. У стан дар ду се да ље на во ди ко ји се 
све сег мен ти по сло ва ња би бли о те ке пра те у 
за ви сно сти од ти па би бли о те ке. 

По себ но је за ни мљив до да так A ISO стан
дар да 2789 у ко ме се го во ри о “Ме ре њу ко ри
шће ња елек трон ских би бли о теч ких сер ви са”. 
ту се на во ди да се раз ви ја њем но вих об ли ка 
елек трон ских из во ра по ја вљу ју и но ве мо
гућ но сти за до ста вља ње до ку ме на та. тра ди
ци о нал не ста ти сти ке мо же да из ра ђу је са мо 
осо бље би бли о те ке, али ста ти стич ки по да ци 
за елек трон ске сер ви се, на ро чи то о њи хо вом 
ко ри шће њу, мо ра ју да се при ку пља ју из раз
ли чи тих из во ра: од про из во ђа ча и до ба вља
ча, про гра мер ских цен та ра и би бли о теч ких 
кон зор ци ју ма. За раз ли ку од кон вен ци о нал
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них из во ра, елек трон ски из во ри че сто не ма ју 
фи зич ки об лик ни ти гра ни це, што под јед на ко 
ути че на ме ре ње ве ли чи не ко лек ци ја и на ме
ре ње њи хо вог ко ри шће ња. Мно гим из во ри ма 
(елек трон ске се риј ске пу бли ка ци је, ба зе по
да та ка, или ди ги тал ни до ку мен ти) мо же сло
бод но да се при сту па пре ко Ин тер не та, а не ке 
би бли о те ке ка та ло ги зу ју и ин дек си ра ју не ке 
од њих. По стан дар ду код елек трон ских из во
ра нај ва жни ја су пи та ња: 

•	 Ко ли ко пу та су ко ри сни ци при сту пи ли 
елек трон ским сер ви си ма би бли о те ке? и

•	 Ко ли ко су до ку ме на та (ци та та или по је
ди нач них ин фор ма ци ја) ко је сма тра ју ва жним 
про на шли?

Уста но вље на су че ти ри основ на ску па по
да та ка ко је би, ако је мо гу ће, тре ба ло при ку
пља ти за све сер ви се, и то за сва ки по је ди нач
но, као и за све за јед но:

• број се си ја;
• број пре у зе тих до ку ме на та;
• број пре у зе тих за пи са;
• број вир ту ел них по се та;
Уз ове основ не ску по ве по да та ка ко ји да ју 

основ не ин фор ма ци је о ко ри шће њу елек трон
ских сер ви са, још не ки по да ци се сма тра ју ва
жним и тре ба их при ку пља ти кад год је мо гу
ће и по де сно:

• вре ме се си је;
• број од би је них се си ја (од би ја ња);
• број пре тра жи ва ња (упи та);
• број Ин тер нет се си ја.
Сви по да ци се од но се на ко ри шће ње би бли

о теч ких ко лек ци ја, веб ло ка ци је би бли о те ке, 
јав ног он лајн ка та ло га као и при ступ Ин тер
не ту, а не на ко ри сни ке ко ји при сту па ју јав но 
до ступ ним и бес плат ним до ку мен ти ма ко ри
сте ћи при ступ Ин тер не ту пре ко би бли о те ке.

тре нут но је те шко до би ти, ко ри сти ти и 
упо ре ди ти по дат ке о ко ри шће њу елек трон
ских из во ра, по што се рас по ло жи ви по да
ци ве о ма раз ли ку ју од из да ва ча до из да ва ча. 
Услед то га до ла зи до по ја ве број них ини ци

ја ти ва за ујед на ча ва ње по да та ка о ко ри шће
њу елек трон ских из во ра, а нај бо љи при мер 
за то су ин ци ја ти ве COUNTеR (CO UN TER) 
и SUS HI (SUS HI). 

Уко ли ко же ле да се осло не на ста ти сти ке 
при ли ком на бав ке но вих елек трон ских из во
ра, нај бо ље је да то бу ду ста ти сти ке ко је су 
са ме во ди ле у ко ли ко су ра њи је би ле прет пла
ће не на те елек трон ске из во ре. Из да ва чи, до
ба вља чи и би бли о те ке за јед но ра де на раз ви ја
њу стан дар да ко ји ће олак ша ти про цес во ђе ња 
ста тист ка. је дан од тих стан дар да оли чен је у 
CO UN TER ини ци ја ти ви.

CO UN TER пред ста вља ме ђу на род ну 
ини ци ја ти ву би бли о те ка ра и из да ва ча за ус
по ста вља ње стан дар да ко ји ће омо гу ћи ти 
„до след но, ве ро до стој но и ком па ти бил но“ 
(CO UN TER) во ђе ње ста ти сти ка ко ри шће ња 
елек трон ских из во ра. CO UN TER је из ра дио 
ко дек се у ко ји ма су ја сно пред ста вље ни са
др жај, фор мат, ме ха ни зми ис по ру ке и об ра де 
по да та ка ко ји су по треб ни за је дан из ве штај. 
Пр ви ко декс, ко ји је об у хва тао еча со пи се и 
ба зе по да та ка, об ја вљен је 2003. го ди не. Дру
ги ко декс, про ши рен и на екњи ге, об ја вљен 
је 2006. го ди не. Пре на стан ка CO UN TER ини
ци ја ти ве сва ки из да вач је во дио ста ти стич ке 
по дат ке на свој на чин, ко ри стио соп стве ну 
тер ми но ло ги ју, фор ма те елек трон ских из во
ра и ме ха ни зме ис по ру ке. Смер ни це да те у 
овим ко дек си ма омо гу ћа ва ју би бли о те ка ри ма 
да по ре де ста ти стич ке по дат ке раз ли чи тих из
да ва ча, да бо ље пла ни ра ју на бав ну по ли ти ку, 
као и ин фра струк ту ру за елек трон ске из во ра. 
С дру ге стра не, смер ни це из да ва чи ма да ју де
таљ не спе ци фи ка ци је по треб не за ге не ри са
ње по да та ка у фор ма ту ко ри сном за куп це, и 
обез бе ђу ју по ре ђе ње раз ли чи тих ка на ла ис
по ру ке елек трон ских из во ра, као и пра вље ње 
ше ма ко ри шће ња елек трон ских из во ра. CO
UN TER је јед но ста ван за им пле мен та ци ју код 
из да ва ча, и ве о ма ра зу мљив и ко ри стан за би
бли о те ка ре, та ко да је вр ло бр зо ушао у ши ру 
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упо тре бу. Не до ста так CO UN TERа је што не 
ауто ма ти зу је цео про цес па је би бли о те ка ри
ма оста вље но да са ми пре гле да ју са ку пље не 
по дат ке. 

SUS HI ини ци ја ти ва ауто ма ти зу је цео про
цес при ку пља ња и об ра де ста ти стич ких по
да та ка та ко да удру же на са CO UN TERом 
олак ша ва во ђе ње ста ти сти ка ве за них за елек
трон ске из во ре. SUS HI пред ста вља про то кол 
ко ји мо гу да ко ри сте си сте ми за упра вља ње 
елек трон ским из во ри ма за ауто ма ти зо ва ни 
пре нос ста ти стич ких по да та ка (нпр. до би је них 
упо тре бом CO UN TERа). На ме на SUS HIа је 
да за ме ни ду го тра јан про цес са ку пља ња и 
об ра де ста ти стич ких по да та ка о ко ри шће њу 
елек трон ских из во ра. Кон ци пи ран је та ко да 
пред ста вља уоп штен, а ујед но и про шир љив, 
про то кол за об ра ду раз ли чи тих вр ста ста ти
стич ких из ве шта ја (SUS HI). Пр вен стве но је 
на ме њен ра ду са из ве шта ји ма струк ти ра ним 
по CO UN TER ини ци ја ти ви, али, бу ду ћи да 
је про шир љив, мо же да ра ди и са дру га чи је 
струк ту ри ра ним из ве шта ји ма. SUS HI про то
кол је стан дард ни кли јент/сер вер веб сер вис 
ко ји ко ри сти про то кол за сла ње зах те ва и до
би ја ње од го во ра SO AP (SO AP  Sim ple Ob ject 
Ac cess Pro to col) ра ди пре у зи ма ња CO UN TER 
из ве шта ја у XML фор ма ту као и дру гих XML 
струк ту ри ра них из ве шта ја. већ је по ме ну
то да је глав на по год ност ко ју SUS HI до но
си ауто ма ти зов но са ку пља ње по да та ка. без 
по др шке SUS HIја би бли о те ка ри мо ра ју да 
по се ћу ју веб ло ка ци је сва ког из да ва ча од ко
јег на ба вља ју елек трон ске из во ре и да са ми 
са ку пе ста ти стич ке по дат ке. По ред ауто ма ти
зо ва ња, SUS HI охра бру је из да ва че да по дат ке 
о ко ри шће њу елек трон ских из во ра ста вља ју у 
стан дар ди зо ва ни отво ре ни фор мат.

Софтверкојипомажевођењустатистике
Ре во лу ци ја OPACа ко ји по ста је окре нут 

ко ри сни ци ма и њи хо вом на чи ну раз ми шља ња 
по тре са би бли о теч ки свет у про те клих не ко

ли ко го ди на. Да нас ско ро да не ма би бли о те ке 
ко ја не по се ду је не ку вр сту ин те гри са ног би
бли о теч ког си сте ма. Стал но уве ћа ва ње и ра
зно вр сност фон до ва зах те ва де таљ ну струч ну 
ка та ло ги за ци ју и кла си фи ка ци ју. Об ра ду би
бли о теч ке гра ђе не из о став но пра ти и пи та ње: 
на ко ји на чин је нај бо ље пред ста ви ти фон до
ве би бли о те ка да на шњим ко ри сни ци ма. ве ли
ке ком па ни је ко је ди стри бу и ра ју ин те гри са не 
би бли о те че ке си сте ме се у по след ње вре ме 
су о ча ва ју са ра сту ћом по пу ла ци јом за јед ни ца 
ко је ко ри сте отво ре ни софт вер. Све је ви ше 
бло го ва и веб ло ка ци ја на ко ји ма би бли о те ка
ри раз ме њу ју сво ја ис ку ства и тра же аде ква
тан софт вер отво ре ног ко да као за ме ну за ску
пи софт вер ко ји ве ћи на њих тре нут но пла ћа. 
то је по себ но слу чај у за пад ним зе мља ма у 
чи јим се би бли о те кам ве ћи на ко мер ци јал них 
про гра ма за ме њу је сло бод ним софт ве ром. 
По ред то га што Win dows опе ра тив ни си стем 
за ме њу Li nuxом би бли о те ке све че шће пре
ла зе са Mic ro soft Of fi ceа на Open Of fi ce (OO), 
Mic ro soft IIS са Apac he Web Ser verом (Apac
he), VMWa re софт вер за вир ту е ли за ци ју деск
топ окру же ња са Vir tu al Boxом (VB) и Xenом 
(Xen). По ред то га што сло бод ним софт ве ром 
за ме њу ју ко мер ци ал ни софт вер би бли о те ке га 
све че шће ко ри сте и за кре и ра ње и одр жа ва
ње веб ло ка ци ја (Wor dPress) за ор га ни зо ва ње 
вре ме на ко ри шће ња јав них ра чу на ра Lib ki Ki
osk Ma na ge ment (Lib ki) и мно ге дру ге. 

ве ћи на сло бод ног софт ве ра ко ја се ко ри сти 
за ка та ло ги за ци ју и цир ку ла ци ју у се би са др
жи и оп ци је за во ђе ње ста ти стич ких по да та ка 
ве за них за на бав ку, ор га ни зо ва ње и цир ку ла
ци ју би бли о теч ких фон до ва, као и за пра ће ње 
бро ја и струк ту ре упи са них ко ри сни ка и вр ло 
су ко ри сне при ли ком пла ни ра ња да љег раз во ја 
тих сег ме на та би бли о теч ког по сло ва ња. вр ло 
по пу ла ран сло бод ни софт ве ра за ка та ло ги за
ци ју и цир ку ла ци ју је сте Ko ha Li brary System 
(Ko ha). Ko ha су раз ви ли би бли о те ка ри из свих 
ти по ва би бли о те ка ши ром све та. По се ду је ве
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ли ку ба зу ко ри сни ка, де таљ ну до ку мен та ци ју 
за ин ста ла ци ју и ко ри шће ње, као и број не бло
го ве и фо ру ме на ко ји ма се во де ди ску си је око 
ње го вог по бољ ша ња и на ко ји ма се от кла ња ју 
све уоче не гре шке. Ko ha има вр ло до бро ура
ђен сег мент за во ђе ње ста ти сти ка и у сва ком 
тре нут ку се мо гу до би ти из ве шта ји о ко ри сни
ци ма и ко ри шће њу фон до ва. још је дан ве о ма 
по пу ла ран сло бод ни софт вер за ка та ло ги за ци
ју и цир ку ла ци ју је Ever green In te gra ted Li brary 
System (Ever green). Ever green, ко ји се ко ри сти 
у пре ко пет сто ти на би бли о те ка углав ном ши
ром СаДа, та ко ђе по др жа ва ве ли ка за јед ни цу 
мо де ра то ра ко ја кон стант но ра ди на ње го вом 
по бољ ша њу. И овај софт вер у окви ру сво јих 
сег мен та та по зај ми це и цир ку ла ци је по се ду је 
мо ду ле за во ђе ње ста ти сти ке. 

Што се ти че ста ти стич ких по да та ка о ко ри
шће њу ко ји се ти чу веб ло ка ци ја би бли о те ке 
ве ћи на би би ли о те ка се опре де љу је за Go o gle 
Analytics. Go o gle Analytics пред ста вља алат ку 
ко ја по ка зу је ка ко ко ри сни ци про на ла зе веб 
ло ка ци ју би бли о те ке, ка ко се кре ћу по ње му 
и ко је сег мен те ко ри сте. Као и све алат ке ко
је Go o gle по кре ће и Analytics је у пот пу но сти 
окре нут и при ла го ђен по тре ба ма ко ри сни ка, у 
овом слу ча ју би бли о те ка ма. По мо ћу ње га се 
при ка зу ју гра фи ко ни о ко ри шће њу ло ка ци је, 
бро ју по се та, по се ће њим сег мен ти ма, зе мља
ма из којх је при сту па но и дру го. На ко ри сни
ку је са мо да ода бе ре да ли же ли да му се у 
том тре нут ку при ка же нај ве ћи број по се та, 
про сеч ни или нај ма њи. До би је ни по да ци се 
ла ко мо гу из ве сти у ви ше раз ли чи тих фор ма
та, а по ве зан је и са дру гим Go o gle алат ка ма 
што до дат но олак ша ва ње го во ко ри шће ње.

би бли о теч ка ста ти сти ка пред ста вља мо ћан 
алат за пра ће ње свих сег мен та та би бли о теч ког 
по сло ва ња. Ни је дан од по ме ну тог софт ве ра 
на об у хва та све те сег мен те, већ би бли о те ке 
ко ри сте раз ли чит софт вер, а на кра ју ре зул
та те до би је не из раз ли чи тих из во ра при ка зу ју 
као је дин стве ни из ве штај о ра ду би бли о те ке. 

Конференцијеипројекти
По след њих го ди на одр жа но је ви ше ве ли

ких кон фе рен ци ја ко ји се би ле у пот пу но сти 
по све ће не ста ти сти ци и ева лу а ци ји у би бли
о те ка ма, или су има ле по себ не сек ци је и ра
ди о ни це по све ће не овој те ми. Уз го ди шњу 
IFLAину кон фе рен ци ју је 2008. го ди не на 
Кон ко ди ја уни вер зи те ту у Мон те ра лу одр жан 
пра те ћи скуп под на зи вом „би бли о теч ка ста
ти сти ка за XXI век“. У 2009. го ди ни је одр жа
на Осма ме ђу на род на кон фе рен ци ја о ме ре њу 
пер фор ман си би бли о те ка и ин фор ма ци о них 
услу га (8th Nort hum bria In ter na ti o nal Con fe
ren ce on Per for man ce Me a su re ment in Li bra ri
es and In for ma tion Ser vi ces (PM8))као пра те ћа 
IFLAина кон фе рен ци ја, а ње но одр жа ва ње је 
по др жа ла Сек ци ја за ста ти сти ку и ева лу а ци ју. 
На зив ове кон фе рен ци је био је ”би бли о те ка+: 
уве ћа ње вред но сти би би ли о те ка у кул тур ној 
за јед ни ци”. том при ли ком одр жа не су две ра
ди о ни це и пре зен то ва на 42 ра да.

IFLAина кон фе рен ци ја одр жа на 2010. 
го ди не у Ге те бор гу по ну ди ла је ви ше раз ли
чи тих про гра ма и ак тив но сти из обла сти ста
ти сти ке и ева лу а ци је. број ни ра до ви ве за ни 
за ову те ма ти ку пред ста вље ни су у окви ру 
ви ше раз ли чи тих се си ја: че ти ри ра да су пре
зен то ва на у окви ру се си је бр. 72 ”Ста ти сти
ка и ева лу а ци ја – ко ри шће ње ста ти сти ке ра ди 
про мо ви са ња одр жи вог на прет ка”, пет ра до ва 
пре зен то ва но је у окви ру се си је бр. 87 ”Ка на
ци о нал ној би бли о текчкој стра те ги ји – омо гу
ћа ва ње при сту па ис тра жи ва њи ма  По бољ ша
ње про мо ци је би бли о те ка”, три ра да у окви ру 
се си је бр. 97 ”Ка на ци о нал ној би бли о теч кој 
стра те ги ји – омо гу ћа ва ње при сту па ис тра жи
ва њи ма – У по тра зи за ре ле вант ним ис тра жи
ва њем”. Увид у пред ста вље не ра до ве го во ри 
да је те ма про мо ци је би бли о те ка би ла у цен
тру па жње ве ћи не ауто ра.
Радна група IFLA-ине Секције за стати-

стикуиевалуацијујеискористилаистутему
зајед но днев ну ра ди о ни цу ”Ста ти сти ка у функ
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ци ји про мо ци је би бли о те ка – кре а тив на ра ди о
ни ца на ме ње на ја ча њу ка па ци те та би бли о теч
ких удру же ња” као део IFLA-иног програма
”Јачање библиотечких асоцијација” (BSLA).
Кре а тив на ра ди о ни ца је би ла за ми шље на као 
про ба се ри је по ве за них еду ка тив них мо ду ла 
за ја ча ње ком пе тен ци је би бли о теч ких удру же
ња, са по себ ним освр том на про мо ци ју би бли
о те ка. Ова обу ка је по кри ла раз ли чи та пи та ња 
да ју ћи сле де ће од го во ре:

• Зашто користити статистичке по-
датке за промоцију библиотека? За то што 
ар гу мен ти за сно ва ни на бро је ви ма има ју по
зи тив ну вред ност, за то што се про мо ци ја би
бли о те ка ко ја је за сно ва на на ста ти стич ким 
по да ци ма мо же прак тич но упо тре би ти, за то 
што ста ти сти ка пру жа но ви по глед на би бли
о те ке и дру штво.

• Накојиаспекатбиблиотечкогпослова-
њатребадаусмеримопажњу?На оно што 
у би бли о те ке ула зи, на про це се ко ји се у њи
ма оба вља ју, на оно што из би бли о те ка из ла зи 
као и на по стиг ну ћа би бли о теч ких је ди ни ца 
ко је оба вља ју услу ге.

• Какоможемообрадитиипредставити
податке?Пред ста вља њем ква ли те та би бли
о те ка пре ко кван ти та тив них ин ди ка то ра, ме
ре њем ста ти стич ким по да ци ма про ме на ко је 
би бли о те ке про из во де у дру штву. 

• Какоможемосакупитирелевантнепо-
датке? Ко ри шће њем си сте мат ских ме ре ња, 
ко ри шће њем основ них (руч них или ауто ма
ти зо ва них) тех ни ка ме ре ња и из бе га ва њем 
ти пич них гре ша ка.

• Накојиначиндапредставимоподатке
какоби јаснопоказалиштажелимо?Пред
ста вља њем по да та ка и ве за ме ђу њи ма вре
мен ским се ри ја ма и гра фи ко ни ма, и ком би но
ва њем гра фи ко на са уз бу дљи вим при ча ма.

За кљу чак ове се си је се мо же су ми ра ти у 
јед ној ре че ни ци: за про мо ци ју би бли о те ка, ну
ме рич ки и гра фич ки по да ци – па жљи во при ку
пље ни и при пре мље ни – су ве о ма ва жни за оне 

ко ји до но се од лу ке о фи на на си ра њу би бли о те
ка, а ко ји не ма ју вре ме на да чи та ју ду ге из ве
шта је ко ји су пу ни ква ли та тив них по да та ка.

Па нел ди ску си ја на те му “еме три ка – те
ку ћи иза зо ви и ак тив но сти” одр жа на је као 
по себ на се си ја под бро јем 143. Пре да ва чи су 
би ли Се ба сти јан Мундт са Штуд гарт ског уни
вер зи те та за ме ди је, Нџи ан лек Чо из На ци о
нал не би бли о те ке Син га пу ра и аб дол ре за Но
ру зи Ча ко ли са Шад уни вер зи те та у те хе ра ну. 
Го спо ђа Чо је у сво јој ди ску сији под име ном 
“Ста ти стич ки по да ци до би је ни од про да ва ца 
ба за по да та ка и са ми кро ло ка ци ја би бли о те
ка: син га пур ско ис ку ство” пред ста ви ла ве о
ма за ни мљи во гле ди ште ве за но за по у зда ност 
ста ти стич ких по да та ка ко је до ста вља ју са ми 
про дав ци тих ба за по да та ка, а ко ји се ти чу 
њи хо вог ко ри шће ња. Пре да вач је на гла сио 
не а де кват ност си ту а ци је у ко јој иста осо ба 
или ком па ни ја ко ја обез бе ђу је и про да је ба зе 
по да та ка исто вре ме но до ста вља и ста ти стич
ке по дат ке ве за не за ко ри шће ње тих ба за на 
осно ву ко јих ку пац – би бли о те ка, кон зор ци
јум би бли о те ка или пред став ник вла сти – тре
ба да до не се стра те шки ва жну од лу ку.

Ова крат ка пре зен та ци ја о при су ству ста
ти сти ке и ева лу а ци је на IFLAиној кон фе рен
ци ји 2010. го ди не ни је ко нач на. На кон фе рен
ци ји је пред ста вље но и ви ше ра до ва у ко ји ма 
су пре да ва чи пред ста ви ли сво ја ис тра жи ва ња 
ко ја се за сни ва ју на ста ти стич ким ме то да ма. 
је дан од ра до ва под на зи вом „Но ве па ра диг
ме, но ви зах те ви у обра зо ва њу? аустра лиј ско 
гле ди ште на обра зо ва ње у обла сти ди ги тал
них би бли о те ка“ је пред ста ви ла Ке трин Ха у
ард из Кра љев ског дру штва за сле пе из аде
леј да у ју жној аустра ли ји. У овом ра ду аутор 
је при ка зао не ке ре зул та те из ве ће сту ди је ко ја 
је има ла за циљ да утвр ди ве шти не и зна ња 
ко ја тре ба да по се ду ју би бли о те ка ри и ин фор
ма ци о ни про фе си о нал ци да би ра ди ли у ди
ги тал ној би бли о те ци. По да ци су при ку пље ни 
пу тем упит ни ка ко ји је об у хва тио две циљ не 
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гру пе: за по сле не би бли о те ка ри ко ји ра де у 
ака дем ским би бли о те ка ма и пре да ва че би бли
о теч ке ин фор ма ти ке ши ром аустра ли је. 

По ред већ по ме ну тог “Про гра ма ја ча ња 
би бли о теч ких удру же ња” ко ји ну ди стра те
шки пла ни ран и ко ор ди ни ран при ступ ја ча
њу ка па ци те та и одр жи во сти би бли о теч ких 
удру же ња, IFLAина Сек ци ја за ста ти сти ку и 
ева лу а ци ју је по кре ну ла за јед но са Ко ми те том 
TC46/SC8 (Ин фор ма ци је и до ку мен та ци ја: 
Ква ли тет: ста ти сти ка и ме ре ње пер фор ман
си) Ме ђу на род не ор га ни за ци је за стан дар ди
за ци ју тро го ди шњи ко ла бо ра тив ни про грам 
„Гло бал на ста ти сти ка за XXI век“ (Glo bal Sta
ti stics). циљ овог про гра ма је да ре ви ди ра ста
ре UNE SCOове пре по ру ке ве за не за би бли о
теч ку ста ти сти ку из 1970. го ди не и пред ло жи 
усва ја ње ме ра ко је олак ша ва ју де мон стра ци ју 
ути ца ја и по стиг ну ћа и ко ји од ра жа ва ју ко ри
шће ње елек трон ских ин фор ма ци о них из во ра, 
као и да дâ пре по ру ке за ко ри шће ње при год
них де мо граф ских со ци о е ко ном ских ме ра 
раз ви је них из ван би бли о теч ког окру же ња, и 
ко нач но да из ра ди при год не ин ди ка то ре ко ри
шће њем пре по ру че не ста ти сти ке. 

Образовање(будућих)библиотекара
Стра те ги је за про фе си о нал но обра зо ва ње 

за за дат ке ко ји су опи са ни у прет ход ним одељ
ци ма у мно го ме се раз ли ку је у за ви сно сти од 
шко ле у ко јој се обра зу ју бу ду ћи би бли о те ка
ри. Не ке шко ле има ју по себ не кур се ве ко ји 
су по све ће ни овим те ма ма док их дру ге укла
па ју оп шти је пред ме те. Не ки од ових кур се
ва су на основ ним ака дем ским сту ди ја ма док 
су дру ги на ди плом ском (или ма стер) ни воу. 
На по је ди ним фа кул те ти ма по сто је те о риј ски 
пред ме ти ко ји су по све ће ни ма те ма тич кој ста
ти сти ци, док дру ги ста вља ју ак це нат на при
ме ну основ них са та ти стич ких ме то да. У овом 
одељ ку да ће мо кра так и ни у ком слу ча ју ис
цр пан пре глед ме ста ста ти сти ке и ева лу а ци је 
у би бли о те ка ма у про фе си о нал ном обра зо ва

њу би бли о те ка ра на бал ка ну, у евро пи и Се
вер ној аме ри ци. 

На бал ка ну по сто ји ви ше фа кул те та ко ји у 
окви ру сво јих про гра ма, на раз ли чи тим ака
дем ским ни во и ма, има ју и сту ди је из обла сти 
би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке. У Хр ват
ској по сто је три ка те дре за би бли о те кар ство 
и ин фор ма ти ку, то су: Од сјек за ин фор ма
циј ске зна но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
Све у чи ли шта у За гре бу (FFZG), Од сјек за 
ин фор ма циј ске зна но сти Фи ло зоф ског фа
кул те та Све у чи ли шта у Оси је ку (FFOS), и 
Одјел за књи жњи чар ство, Све у чи ли шта у 
За дру (OZK) . Сви они има ју те о ри ске кур
се ве на зва не “ве ро ват но ћа и ста ти сти ка” би
ло на основ ним или ди плом ским сту ди ја ма, 
док пр ве две ка те дре има ју и курс из “би бли
о теч ке ста ти сти ке” (Све у чи ли ште у За гре бу) 
и “Ста тит сти ке и об ра де по да та ка” (Све у чи
ли ште у Оси је ку). Ка те дра за би бли о те кар
ство, ин фор ма ци о не на у ке и на у ке о књи зи 
на Фи ло зоф ском Фа кул те ту, Уни вер зи те та у 
љу бља ни (UNILJ) та ко ђе има курс “Осно ве 
ста тист ке за би бли о те ка ре и ин фор ма ти ча ре” 
на основ ном ни воу сту ди ја. И део њи хо вог 
кур са “Ме то де ис тра жи ва ња” сме ште ног на 
ди плом ске сту ди је ко ји се ти че из ра де ис тра
жи ва ња и ан ке та по све ћен је при ме ни ста ти
стич ких ме то да. 

Ка те дра за ин фор ма ци о не на у ке на ла у
броу уни вер зи те ту (LBO RO) у ве ли кој бри та
ни ји ну ди у окви ру свог ди плом ског про гра ма 
“Упра вља ње ин фор ма ци ја ма и зна њем” курс 
“Ис тра жи ва ње и ме наџ мент за упра вља ње 
ин фор ма ци ја ма и зна њем” у окви ру ко га сту
ден ти уче да “ода бе ру и при ме не ста ти стич ке 
тех ни ке; …ко ри сте јед но став ну ста ти сти ку; и 
др.” На ди плом ском ни воу Шко ле за ин фор
ма ци о не и би бли о теч ке сту ди је Уни вер зи те та 
у Да бли ну (UCD) по сто је два кур са ве за на за 
“Ис тра жи вач ке ме то де”. Др жав на ви со ка шко
ла за ин фор ма ти ку и би бли о те кар ство (L’Eco le 
na ti o na le supéri e u re des sci en ces de l’in for ma tion 
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et des bi bli ot hè qu es) са ли он ског уни вер зи те та 
у Фран цу ској (EN SSIB) ну ди у окви ру свог ди
плом ског про гра ма курс “Ма те ма ти ка, ста ти
сти ка и ло ги ка ин фор ма ци ја” (Mathéma ti que, 
sta ti sti que et lo gi que de l’in for ma tion).

Дво го ди шњи ме ђу на род ни ди плом ски 
про грам из обла сти ди ги тал них би бли о те ка 
(DILL) ор га ни зо ван у парт нер ству три ин сти
ту ци је: Уни вер зи тет ског ко ле џа у Ослу, Уни
вер зи те та у та ли ну и Уни вер зи те та у Пар ми, 
ну ди сту ден ти ма два за ни мљи ва кур са: “Ис
тра жи вач ке ме то де и те о ри ја на у ке” ко ји при
ка зу је “...ис тра жи вач ки про цес од фор му ли
са ња про бле ма, пре ко при ку пља на по да та ка, 
до ана ли зе ре зул та та...” и кур са “Ко ри сни ци и 
ко ри шће ње ди ги тал них би бли о те ка: Кван ти
та тив на и ква ли та тив на ева лу а ци ја” у окви ру 
ко га сту ден ти уче ка ко “ди ги тал не би бли о те
ке оце њу ју њи хо ви ко ри сни ци, и на ко ји на
чин се мо гу ре сур си рас по ре ди ти та мо где су 
ко ри сни ци ма нај по треб ни ји.”

Са дру ге стра не оке а на си ту а ци ја је ма ло 
дру га чи ја. На при мер, Шко ла за би бли о те кар
ство, ар хи ви сти ку и ин фор ма ти ку на Уни вер
зи те ту бри тан ске Ко лум би је (SLA IS) ну ди у 
окви ру свог ди плом ског про гра ма мно го кур
се ва – оба ве зних, из бор них и оних ко ји се по
вре ме но одр жа ва ју. Ме ђу њи ма по сто ји ви ше 
кур се ва ко ји су по све ће ни ис тра жи вач ким 
ме то да ма у раз ли чи тим обла сти ма; ипак не 
по сто ји ни је дан те о риј ски ни ти при ме ње ни 
курс из обла сти ста ти сти ке. Шко ла за ин фор
ма ти ку и би бли о те кар ство на Ун иверзи те ту 
Се вер не Ка ро ли не на Ча пел Хи лу (SILS) ну
ди, као из бор ни пред мет, у свом на став ном 
про гра му на основ ним сту ди ја ма курс “Увод 
у ра чу нар ску ста ти сти ку и ор га ни зо ва ње ин
фор ма ци ја”. Ка те дра за ин фор ма ци о не сту
ди је Уни ве зи те та ал ба ни у др жа ви Њу јорк 
(Al bany) ну ди у окви ру свог ди плом ског про
гра ма курс “Ис тра жи вач ких ме то да”. Из крат
ког опи са овог кур са мо же мо ви де ти да је он 
де ли мич нио по све ћен „опи сној и де дук ти вој 
ста ти сти сци кроз ко ре ла ци ју и ре гре си ју”, а 

де ли мич но по кри ва и те ме ко је ни су у ди рект
ној ве зи са би бли о теч ком ста ти сти ком, као на 
при мер „кре и ра ње пред ло га за до на ци је и ис
тра жи вач ке про је кте”.

Овај кра так пре глед нам по ка зу је да би
бли о те кар ске шко ле у евро пи, по себ но оне на 
бал ка ну, ви ше це не уоп ште не кур се ве и још 
увек при да ју ве ли ку ва жност те о риј ском зна
њу. Ка те дра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти
ку Фи ло ло шког фа кул те та, Уни вер зи те та у бе
о гра ду (FILUB) ће пр ви пут школ ске 2011/12. 
го ди не сту ден ти ма тре ће го ди не основ них сту
ди ја по ну ди ти из бор ни пред мет „би бли о теч ка 
ста ти сти ка” ко ји је пред ви ђен но вим акре ди
то ва ним про гра ми ма. Не ке те ме ве за не за ста
ти сти ку и ева лу а ци ју до са да су об ра ђи ва не у 
окви ру дру гих кур се ва (нпр. „Ор га ни за ци ја 
би бли о те ка” и „ба зе по да та ка и ин фор ма ци о
ни си сте ми у би бли о те ка ма”). Уво ђе ње та квог 
кур са ни је би ло мо гу ће у окви ру ста рог на
став ног про гра ма, док но ви на став ни про грам 
ко ји је акре ди то ван 2010. го ди не (у скла ду са 
бо лоњ ским про це сом) пру жа мно го ви ше мо
гућ но сти за уво ђе ње но вих из бор них кур се
ва. Овај пред мет ће сле ди ти ис ку ства ко је већ 
има ју шко ле у ре ги о ну – курс ће би ти те о риј
ски до бро за сно ван, али ће та ко ђе по ве зи ва ти 
те о риј ско зна ње са мо гу ћим при ме на ма. 

 
Закључак

У овом ра ду смо при ка за ли да иако би бли
о теч ка ста ти сти ка има ду гу тра ди ци ју, у да
на шње вре ме она по себ но до би ја на зна ча ју. 
Раз ло зи су ви ше стру ки, а мо жда нај ва жни ји 
ле же у све ве ћем ко ри шће њу елек трон ских 
из во ра ин фор ма ци ја за ко је би бли о те ке мо
ра ју да из два ја ју зна чај на сред ства ко ја се 
мо ра ју оправ да ти. Па жљи во при ку пље ни и 
пре зен то ва ни ста ти стич ки по да ци им у то ме 
ве о ма по ма жу. Све ово го во ри да обра зо ва
ње би бли о те ка ра мо ра све ви ше да на пу шта 
стро го ху ма ни стич ко окру же ње у ко ме се у 
про шло сти од ви ја ло.
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