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Ис тра жи ва ње о ста њу ка та ло-
шких пра ви ла и прак си у ре ги о ну 
и њи хов од нос пре ма са вре ним 
трен до ви ма би бли о граф ске кон-
тро ле под стак ну то је и фи нан си-
ра но од Ин сти ту та ин фор ма циј-
ских зна но сти IZUM, ма ри бор. 
Он је од ре дио мо да ли тет спро во-
ђе ња ис тра жи ва ња и зе мље ко је 
ће се об ра ди ти овим упит ни ком и 
зах те вао да се по се те на ци о нал не 
би бли о те ке. Циљ је био ис пи та ти 
ка та ло шка пра ви ла у прак си у од-
но су на њи хо ву те о риј ску под ло-
гу, ка ко би се до би ла сли ка ста ња 
у ре ги о ну.

Ис пи ти вао се од нос пре ма 
по ја ви но вих об ли ка гра ђе нпр. 

(елек трон ске гра ђе), чи ја је по ја-
ва под ста кла по тре бу за ре ви зи јом 
ме ђу на род них на че ла и стан дар-
да за ор га ни за ци ју ин фор ма ци ја. 
Ова кво ис пи ти ва ње ре ле вант но 
је за про мо ци ју са вре ме не прак се 
на на ци о нал ном ни воу у зе мља ма 
ре ги о на и при ме ну ме ђу на род них 
стан дар да. На ро чи то је ва жно за 
ре а ли за ци ју ефи ка сног и еко но-
мич ног по сло ва ња би бли о те ка на 
осно ву раз ме не би бли о граф ских и 
ауто ри зо ва них по да та ка у окви ру 
уче ство ва ња у ства ра њу вир ту ел-
них за јед нич ких ка та ло га на на ци-
о нал ном и ме ђу на род ном ни воу. 

Ис тра жи ва ње је спро ве де но 
пу тем упит ни ка ко ји је био пра ћен 
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и ин тер вју и ма ка ко би се по ја сни ла не ка пи-
та ња и од го во ри. упит ник се са сто јао од три 
де ла ко је су по је ди нач но ис пу ња ва ли управ-
ни ци и ше фо ви оде ље ња за ка та ло ги за ци ју и 
би бли о граф ску кон тро лу у на ци о нал ним би-
бли о те ка ма, и пред сед ни ци би бли о те кар ских 
дру шта ва. Ис тра жи ва ње је спро ве де но у 9 зе-
ма ља ре ги о на, и то у: ал ба ни ји, Бо сни и Хер-
це го ви ни, Бу гар ској, Цр ној Го ри, Хр ват ској, 
Ко со ву, ма ке до ни ји, сло ве ни ји и ср би ји. 

Од пред ви ђе них 27 ис пи та ни ка 78% је ис-
пу ни ло упит ник. Од то га 6 управ ни ка (67%), 
9 ше фо ва оде ље ња ка та ло ги за ци је (100%), и 
6 пред став ни ка би бли о те кар ских дру шта ва 
(67%). При ме ће но је да су нај ве ћу мо ти ви са-
ност за по пу ња ва ње упит ни ка по ка за ли ше-
фо ви оде ље ња за ка та ло ги за ци ју. 

Као што је и оче ки ва но, ја сно се про фи-
ли сао раз ли чит од нос пре ма по сло ви ма ка-
та ло ги за ци је из ме ђу управ ни ка на ци о нал них 
би бли о те ка и ше фо ва ко ји во де оде ље ње ка та-
ло ги за ци је. ве ћи на управ ни ка (66%) ис та кло 
је сре ди шњу ва жност оде ље ња ка та ло ги за ци је 
за функ ци о ни са ње би бли о те ке у це ли ни, а сви 
су ис та кли по тре бу за ње го вом ре ор га ни за ци-
јом у сми слу по де ле по сло ва („су ви ше дуг пут 
књи ге”). сви управ ни ци су се сло жи ли да је 
по треб но ви ше струч ног осо бља, али су ста во-
ви би ли по де ље ни у сми слу фор мал ног обра-
зо ва ња по треб ног за по је ди не вр сте по сло ва. 
у од но су на ово пи та ње и ше фо ви оде ље ња 
ка та ло ги за ци је има ли су раз ли чи та ми шље ња. 
са мо су две уста но ве да ле пред ност струч ном 
обра зо ва њу (би бли о те кар ство) што се мо же 
по ве за ти са ста ту сом би бли о те кар ства, на ци-
о нал не би бли о те ке и обра зо ва ња на по љу би-
бли о те кар ства у до тич ној зе мљи. На пи та ње о 
уло зи ка та ло ги за ци је на раз вој услу га на ве бу 
и ди ги та ли за ци ји гра ђе, и управ ни ци и ше фо-
ви јед на ко су ис та клу ње ну ва жност. 

Про це нат од зи ва пред сед ни ка би бли о те-
кар ских дру шта ва, био је ве ли ки али су оче-
ки ва ни ре зул та ти из о ста ли.у скла ду са члан-

ством у IFLA-и и при па да ју ћим оба ве за ма, 
оче ки ва ло се да ће би бли о те кар ска дру штва 
ак тив но пра ти ти са вре ме не трен до ве, и да 
ће има ти ва жну уло гу у при хва та њу ме ђу на-
род них стан дар да и раз во ју би бли о те кар ства. 
По ка за ло се да ве ћи на би бли о те кар ских дру-
шта ва не ма фор ми ра ну ко ми си ју yа ка та ло-
ги за ци ју, па се и не ба ве пи та њи ма ка та ло-
ги за ци је, стра те ги ју фор мал не и са др жин ске 
об ра де ви де на но воу на ци о нал не би бли о те ке. 
Иако ве ћи на ис пи та ни ка и њи хо ве би бли о те-
ке по зна ју нај но ви је кон цеп ту ал не мо де ле и 
ујед на че ни стан дард ISBD-а, са мо се дру штво 
јед не зе мље про ак тив но по ста ви ло пре ма по 
тим пи та њи ма. то дру штво је ди но сма тра да 
би се но ва ка та ло шка пра ви ла тре ба ла раз ви-
ја ти на на ци о нал ном ни воу, док сви оста ли 
при хва та ју ме ђу на род на ре ше ња. упр кос то-
ме, 50% ис пи та ни ка из ја сни ло се да би бли о-
те кар ско дру штво пла ни ра из ра ду на ци о нал-
них смер ни ца са на ци о нал ним ре ше њи ма

Ис тра жи ва ња су по ка за ла да упр кос фор-
мал ној при ме ни Правилникаиприручниказа
израду абецедних каталога Еве Вероне, као
националног правилника (осим две зе мље), 
са ма прак се је по ка за ла по мак од тих пра ви-
ла услед по ја ве но вих вр ста гра ђе, те при ме не 
ма шин ски чи тљи вих стан дар да и би бли о теч-
ких софт ве ра. ше фо ви оде ље ња ка та ло ги за-
ци је пре по зна ли су раз ли ку из ме ђу пра вил ни-
ка и са ме прак се, чак и раз ли чи тих ре ше ња 
уну тар исте би бли о те ке. сма тра ју да је нео-
п ход но до не ти нор ма тив на ак та, (стан дар де и 
пра вил ни ке) ко ја би ре ши ла те про бле ме. 

На ци о нал не би бли о те ке су по чет ком 20. 
ве ка из ло же не про ме на ма ко је се до га ђа ју у 
њи хо вој око ли ни, и на ко је тре ба што хит ни је 
да од го во ре сво јом уну тра шњом ре ор га ни за-
ци јом, ка ко би оса вре ме ни ли тра ди ци о нал не 
услу ге и омо гу ћи ле раз вој но вих услу га за 
ко ри сни ке. Про ме не су по че ле де ве де се тих 
го ди на 20. ве ка са ин тен зив ним раз во јем ин-
фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, 
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ко ји је ути цао на вр сту гра ђе и ме ди ја на ко јој 
се гра ђа об ја вљу је и где би бли о те ке тре ба да 
про мо ви шу сво је но ве услу ге. ус по ста вља ње 
он лајн ка та ло га у мре жном окру же њу би бли-
о те ка ма је омо гу ћи ло да сво је услу ге пру же 
ко ри сни ци ма не са мо на ло кал ном ни воу, већ 
и на гло бал ном ни воу и да са ра ђу ју ћи на на-
ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу још ви ше 
по спе шу ју њи хо ву ви дљи вост.

за раз вој на ци о нал них ка та ло шких пра-
ви ла из у зет но је ва жна уни вер зал на би бли-
о граф ска кон тро ла и рад на но вом из да њу 
ISBD-a, чи је је пре ли ми нар но ује на че но из да-
ње из 2007. го ди не под ста кло и дру ге би бли-
о грф ске цен тре да кре ну са ње го вим пре во ђе-
њем. још 2003. го ди не IFLA-ина рад на гру па 
за ре ви зи ју ISBD-а осно ва ла је рад ну гру пу за 
раз вој стан дар да и ко ја је има ла за да так да ис-
пи та мо гућ ност спа ја ња се дам спе ци ја ли зо ва-
них ISBD-а ка ко би се пре ва зи шли про бле ми 
у не до след но сти на зи ва и са ми кон це па та, 
и оса вре ме ни ли про пи си за све вр сте гра ђе. 
Рад на гру па је на осно ву пред ло га сво је сту-
диј ске гру пе раз мо три ла и но ви кон цепт при-

ка зи ва ња оп ште озна ке гра ђе (GMD- Ge ne ral 
Ma te rial De sig na tion), за ко ји је до го во ре но да 
се бе ле жи у но вом по љу 0 ISBD-а. текст 0 по-
ља и при ме ри упо тре бе тре ба ли би би ти об-
ја вље ни до кра ја 2009. го ди не, ка ко би се би-
бли о те ке при пре ми ле за но ви кон цепт уно са 
по да та ка. Пр во стан дард но из да ње ујед на че-
ног ISBD-а са при ме ри ма би ће об ја вље ни до 
ав гу ста 2010. све на ве де не про ме не, до пу не 
стан дар да мо ра ју би ти уне те у фор мат UNI-
MARC за би бли о граф ске по дат ке.

за кон ска оба ве за на ци о нал них би бли о те-
ка је да спро во де би бли о граф ску кон тро лу 
над на ци о нал ном гра ђом на свим ме ди ји ма. 
због то га оне има ју ва жну уло гу у пра ће њу и 
уче ство ва њу у раз во ју ме ђу на род них нор ма-
тив них ака та. Пре во ђе ње ме ђу на род них до-
ку ме на та на на ци о нал не је зи ке, од го вор ност 
за њи хо ву при ме ну у од ре ђе ним за јед ни ца ма 
има ју и би бли о те кар ска дру штва, ко ја ту од-
го вор ност де ле са на ци о нал ном би бли о те ком 
над пре во ђе њем не са мо на ци о нал не би бли о-
граф ске кон тро ле већ и функ ци о ни са ња на ци-
о нал ног би бли о те кар ског си сте ма у це ли ни. 


