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Сажетак
У Србији постоји више од 70 акредитованих научних института, установа и центара изузетних вредности, са 
библиотекама чији књижни фондови често премашују фондове факултетских библиотека, са библиотекарима 
и књижничарима чији је рад интегрисан у стручну и научну продукцију српских научника, као и у промоцију 
њиховог научног рада и издавачке делатности института. Делатност ових библиотека одвија се у процепу између 
два министарства и два закона (Закон о библиотечко-информационој делатности, за чије је спровођење задужено 
Министарство културе и информисања Републике Србије и Закон о научноистраживачкој делатности Министарства за 
просвету, науку и технолошки развој), а стручњаци који у њима раде нису ни у једном довољно дефинисани, нити пак 
адекватно признати и награђени. У раду се анализира законска регулатива релевантна за делатност ових библиотека, 
а указује се и на проблеме везане за организацију рада и статус библиотечких радника који су последица недоречених 
прописа и/или недоследне примене законом предвиђених решења, као и на немогућност укључивања у систем узајамне 
каталогизације. Рад говори и о оснивању Секције библиотекара и књижничара, струковног удружења које у оквиру 
Заједнице института Србије активно учествује у унапређењу библиотечко-информационе делатности и ширењу свести 
о значају библиотека и библиотекара научних института и установа и њиховом очувању. У закључним разматрањима 
понуђени су предлози за решавање постојећих проблема и побољшање статуса библиотечких радника запослених у 
научноистраживачким институтима и установама.
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библиотеке научноистраживачких института и установа, библиотекари, књижничари, законска регулатива, финансирање 
библиотека, стручна звања, узајамна каталогизација, Секција библиотекара и књижничара Заједнице института Србије

Увод

Де лат ност би бли о те ка на уч но и стра жи вач ких 
ин сти ту та и уста но ва по мно го че му је спе ци фич на, 
а пре све га по то ме што су би бли о те ка ри ко ји ра де 
у њи ма по при ро ди сво га по сла у ве ћој ме ри укљу-
че ни у на уч но и стра жи вач ки рад не го што су то би-
бли о те ка ри за по сле ни у јав ним, спе ци јал ним, па и 
фа кул тет ским би бли о те ка ма.1 На и ме, би бли о те ке 

1   О уло зи би бли о те ка у на уч но и стра жи вач ким уста но ва ма и гло бал ним 
про ме на ма ко је се у но ви је вре ме де ша ва ју на том пла ну: Chri stop her 
Shaf fer, “The Ro le of the Li brary in the Re se arch En ter pri se”, Jo ur nal 
of eSci en ce Li bra ri an ship 2, no. 1 (2013): 8–15; Chris Bo urg et al., Sup-
port for the Re se arch Pro cess an Aca de mic Li brary Ma ni fe sto (Du blin, Ohio: 
OCLC Re se arch, 2009), http://www.oclc.org/re se arch/pu bli ca ti ons/li-
brary/2009/2009-07.pdf (pre u ze to 28. 8. 2016).

на уч них уста но ва на ме ње не су ко ри сни ци ма ко ји 
се ба ве уско спе ци ја ли зо ва ним обла сти ма ис тра-
жи ва ња, па би бли о те ка ри мо ра ју би ти спрем ни да 
од го во ре на вр ло сло же не зах те ве ка да су у пи та њу 
пре тра жи ва ње елек трон ских и дру гих ба за по да та-
ка, на ла же ње и да ва ње ин фор ма ци ја ко је су зна-
чај не за на уч ни рад и ње го ву ева лу а ци ју, ко му ни-
ка ци ја и по ве зи ва ње са над ле жним ин сти ту ци ја ма, 
те из бор и на бав ка ли те ра ту ре.

Зна тан број ин сти тут ских би бли о те ка у Ре пу бли-
ци Ср би ји по се ду је вр ло бо га те књи жне фон до ве у 
ко ји ма се мо гу на ћи је ди ни при мер ци од ре ђе них 
на сло ва у на шој зе мљи. Ти фон до ви не рет ко пре-
ма шу ју књи жне фон до ве по је ди них фа кул тет ских 
би бли о те ка, али и би бли о те ка ма њих уни вер зи те та, 
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на ро чи то но во о сно ва них и при ват них.2 По је ди не 
ин сти тут ске би бли о те ке вр ло ак тив но уче ству ју у 
про јек ти ма ди ги та ли за ци је и ус по ста вља њу ин сти-
ту ци о нал них ре по зи то ри ју ма (Ма те ма тич ки ин-
сти тут СА НУ, Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну 
те о ри ју итд). Као је дан од ва жни јих за да та ка ака-
дем ских и ин сти тут ских би бли о те ка ра све ви ше се 
на ме ће ин фор ма ци о но опи сме ња ва ње ко ри сни ка и 
њи хо ва еду ка ци ја за ко ри шће ње ака дем ских сер ви-
са и ала та. Ве ли ки број мла дих ис тра жи ва ча ве шти-
не ве за не за про на ла же ње на уч них ин фор ма ци ја и 
ли те ра ту ре по чи ње да усва ја тек у про це су из ра де 
док то ра та. С дру ге стра не, раз вој но вих ала та на ме-
ње них на уч ни ци ма да нас је та ко ин тен зи ван да је 
по моћ би бли о те ка ра у из бо ру оп ти мал них ре ше ња 
и обу ци за њи хо во ко ри шће ње не са мо дра го це на, 
не го че сто и нео п ход на. Кон цепт отво ре не на у ке, 
ко ји у на шу сре ди ну ула зи по сред ством ме ђу на род-
них про је ка та (пре све га оних ко ји се фи нан си ра ју у 
окви ру про гра ма „Хо ри зонт 2020“),3 по ста вља пред 
би бли о те ка ре на уч них уста но ва и но ве за дат ке ве-
за не за спро во ђе ње по ли ти ке отво ре ног при сту па и 
прин ци па отво ре не на у ке, што из и ску је са свим но-
ви про фил струч них зна ња и спо соб но сти,4 али и од-
го ва ра ју ћу тех нич ку ин фра струк ту ру.

Све до усва ја ња но вог За ко на о би бли о теч ко-ин-
фор ма ци о ној де лат но сти,5 ко ји је сту пио на сна гу 

2   Фонд Би бли о те ке Ин сти ту та за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду 
са др жи пре ко 150.000 би бли о теч ких је ди ни ца, укљу чу ју ћи три де по-
зит не би бли о те ке (Де по зит на би бли о те ка Ује ди ње них на ци ја, Европ-
ски до ку мен та ци о ни цен тар, Би бли о те ка NA TO) – Ин сти тут за ме ђу-
на род ну по ли ти ку и при вре ду, „Би бли о те ка“, http://www.di plo macy.
bg.ac.rs/li brary_sr.php (пре у зе то 29. 8. 2016); за јед нич ка би бли о те ка 
Ин сти ту та дру штве них на у ка и Ин сти ту та за фи ло зо фи ју и дру штве ну 
те о ри ју са др жи пре ко 136.000 би бли о теч ких је ди ни ца – In sti tut dru-
štve nih na u ka, „Bi bli o te ka“, http://www.idn.org.rs/in dex208_sr.html 
(pre u ze to 29. 8. 2016); In sti tut za fi lo zo fi ju i dru štve nu te o ri ju, „Bi-
bli o te ka“, http://www.in stifdt.bg.ac.rs/bi bli o te ka-2/ (pre u ze to 29. 8. 
2016); фонд Би бли о те ке  Исто риј ског ин сти ту та са др жи пре ко 40.000 
би бли о теч ких је ди ни ца – Исто риј ски ин сти тут Бе о град, „Би бли о те ка“, 
http://www.iib.ac.rs/srp/bi bli o te ka.htm (пре у зе то 29. 8. 2016). Ин сти-
тут за ну кле ар не на у ке „Вин ча“ има из у зет но вре дан књи жни фонд: 
In sti tut za nu kle ar ne na u ke „Vin ča“, „O bi bli o te ci“. http://www.vin.
bg.ac.rs/in dex.php/sr/bi bli o te ka-pub (pre u ze to 29. 8. 2016).

3   Euro pean Com mis sion, “Open Ac cess & Da ta Ma na ge ment: H2020 On-
li ne Ma nual”, Re se arch and In no va tion: Par ti ci pant Por tal H2020 On li ne 
Ma nual, http://ec.euro pa.eu/re se arch/par ti ci pants/docs/h2020-fun-
ding-gu i de/cross-cut ting-is su es/open-ac cess-dis se mi na tion_en.htm 
(pre u ze to 28. 8. 2016).

4   Bir git Schmidt et al. “Ti me to Adopt: Li bra ri ans’ New Skills and Com pe-
tency Pro fi les”, In Po si ti o ning and Po wer in Aca de mic Pu blis hing: Players, 
Agents and Agen das : Pro ce e dings of the 20th In ter na ti o nal Con fe ren ce on 
Elec tro nic Pu blis hing, edi ted by Fer nan do Lo i zi des and Bri git Schmidt 
(IOS Press, 2016), 1–8, http://dx.doi.org/10.3233/978-1-61499-649-1-
1 (pre u ze to 28. 8. 2016).

5   „За кон о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“, Слу жбе ни гла сник 
РС бр. 52 (2011), https://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi le_id=3047 (пре у-
зе то 28. 8. 2016).

ју ла 2011, а при ме њу је се од ја ну а ра 2012. го ди не, 
спе ци фич но сти де лат но сти би бли о те ка на уч них и 
ис тра жи вач ко-раз вој них ин сти ту та ни су би ле аде-
кват но де фи ни са не. Оне су би ле свр ста не у гру пу 
спе ци јал них би бли о те ка. Иако свр ста ва ње у ту гру пу 
не би би ло по гре шно, пре све га за то што се оне за и-
ста мо гу опи са ти као „по себ не ор га ни за ци о не је ди-
ни це ко је ор га ни зу је прав но, од но сно фи зич ко ли це 
чи ја се де лат ност од но си на не ку спе ци фич ну област 
зна ња и ра да“,6 оно не би од ра жа ва ло ди стинк тив но 
обе леж је би бли о те ка на уч но и стра жи вач ких уста но-
ва – а то је чи ње ни ца да је де лат ност би бли о те ке у 
пот пу но сти де тер ми ни са на по тре ба ма на уч ног ра-
да ко ји се ре а ли зу је у кон крет ном ин сти ту ту. Осим 
услу га на ме ње них при мар ним ко ри сни ци ма, за хва-
љу ју ћи раз во ју тех но ло ги је, ин сти тут ска би бли о те ка 
по ста ла је цен трал на тач ка из ко је се ди се ми ни ра ју 
ин фор ма ци је о ре зул та ти ма њи хо вог на уч ног ра да.

На ини ци ја ти ву гру пе би бли о те ка ра из би бли-
о те ка на уч но и стра жи вач ких ин сти ту та и уста но-
ва, ко ји су се ак тив но укљу чи ли у јав ну рас пра ву 
пред на цр та За ко на о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној 
де лат но сти, и уз по др шку Заједницe ин сти ту та Ср-
би је, ове би бли о те ке су по ме ну тим за ко ном пр ви 
пут при зна те као по себ на ка те го ри ја би бли о те ка у 
Ср би ји и уне те у За кон као – би бли о те ке на уч них 
ин сти ту та и уста но ва,7 а истим за ко ном, по др шка 
и уна пре ђи ва ње на уч но и стра жи вач ког ра да ис так-
ну ти су као њи хо ва основ на функ ци ја, што ра ни је 
ни је био слу чај.8 То је за по сле ди цу има ло до но ше-
ње по себ них на ци о нал них стан дар да за оба вља ње 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти у би бли о-
те ка ма на уч них ин сти ту та и уста но ва,9 чи ме су ство-
ре не осно ве за пре ци зни је де фи ни са ње де лат но сти 
би бли о те ка и ста ту са би бли о теч ких рад ни ка у оп-
штим ак ти ма на уч них уста но ва (ста тут, пра вил ник о 
ра ду, пра вил ник о си сте ма ти за ци ји итд). Ово, ме ђу-
тим, ни је за ре зул тат има ло ре ша ва ње нај ва жни јих 
про бле ма са ко ји ма се би бли о те ке и би бли о те ка ри 

6   Де фи ни ци ја спе ци јал них би бли о те ка: члан 14, став 3 За ко на о би бли-
о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти.

7   Иста гру па би бли о те ка ра, осно ва ла је 2012. го ди не Сек ци ју би бли о те-
ка ра и књи жни ча ра За јед ни це ин сти ту та Ср би је, о ко јој ће у на став ку 
тек ста би ти ви ше ре чи.

8   Члан 51. За ко на о Би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти гла си: 
„Ви со ко школ ске и уни вер зи тет ске би бли о те ке и би бли о те ке на уч но-
ис тра жи вач ких ин сти ту та и уста но ва ор га ни зу ју се ра ди по др шке и 
уна пре ђе ња обра зов ног, ис тра жи вач ког и на уч ног ра да сту де на та, на-
став ни ка, про фе со ра и ис тра жи ва ча“.

9   „Пра вил ник о на ци о нал ним стан дар ди ма за оба вља ње би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о не де лат но сти“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 39 (2013), 
https://www.nb.rs/pa ges/ar tic le.php?id=1485 (пре у зе то 28. 8. 2016).
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на уч них ин сти ту та су о ча ва ју. Ипак, пре ци зна за кон-
ска ре гу ла ти ва ве о ма је ва жна у си ту а ци ја ма ка да се 
у ин сти ту ти ма об на вља ју би бли о те ке ко је ду го ни су 
функ ци о ни са ле или, при ли ком осни ва ња би бли о те-
ка у но во о сно ва ним ин сти ту ти ма, за то што по ма же 
да се од са мог по чет ка би бли о теч ко-ин фор ма ци о-
на де лат ност уста но ви на здра вим те ме љи ма.

По ред не до стат ка сред ста ва за рад, про бле ми 
са ко ји ма се ове би бли о те ке су о ча ва ју по сле ди ца 
су не до вољ но уса гла ше не за кон ске ре гу ла ти ве у 
сек то ри ма кул ту ре и на у ке, као и не до след не при-
ме не по сто је ћих за ко на и про пи са.

(Не)по што ва ње ва же ћих за ко на,  
под за кон ских ака та и стан дар да у  
би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти

Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја фи нан си ра про јек те ко ји се ре а ли зу ју у 
ви ше од се дам де сет акре ди то ва них на уч них ин-
сти ту та, укљу чу ју ћи и ин сти ту те СА НУ и цен тре 
из у зет них вред но сти10 ко ји ис пу ња ва ју за кон ске 
усло ве за оба вља ње на уч но и стра жи вач ке де лат-
но сти од оп штег ин те ре са, а је дан од њих је сте и 
по сто ја ње на уч но-ин фор ма ци о не до ку мен та ци је 
или би бли о теч ког цен тра, као што је утвр ђе но чла-
но ви ма 44. став 6; 46. став 7; 46в. став 11 За ко на 
о на уч но и стра жи вач кој де лат но сти.11 У скла ду са 
овим од ред ба ма је и члан 14. став 2, ко ји ка же: 
„Вас пит но-обра зов на и на уч на уста но ва оба ве зна 
је да ор га ни зу је школ ску, ви со ко школ ску, уни вер-
зи тет ску би бли о те ку, од но сно би бли о те ку на уч но-
и стра жи вач ког ин сти ту та и уста но ве и да обез бе ди 
све по треб не усло ве за њен рад.“ Усло ви за рад би-
бли о те ка бли же су де фи ни са ни чла ном 12. став 2, 
по ме ну тог за ко на12 и Пра вил ни ком о на ци о нал ним 

10   Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, „Акре ди то-
ва не на уч но-ис тра жи вач ке ор га ни за ци је“, http://www.mpn.gov.rs/
na u ka/nio/ (пре у зе то 28. 8. 2016); Ве ра Пе тро вић и др., Би бли о те ке 
– чла ни це За јед ни це би бли о те ка уни вер зи те та у Ср би ји (Бе о град: За-
јед ни ца би бли о те ка уни вер зи те та у Ср би ји, 2015).

11   „За кон о на уч но и стра жи вач кој де лат но сти“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 
110 (2005), 50 (2006) – ис пр. 18 (2010) и 112 (2015), http://www.mpn.
gov.rs/wp-con tent/uplo ads/2015/09/Za kon-o-NID-iz-Pa ra gra fa-sl-gl.-
112-iz-2015-pre ci scen-tekst.pdf (пре у зе то 28. 8. 2016).

12   „(2) Би бли о те ка мо же да оба вља би бли о теч ко-ин фор ма ци о ну де-
лат ност ако по се ду је од ре ђе ни број је ди ни ца би бли о теч ко-ин фор-
ма ци о не гра ђе и из во ра на ме ње них за сло бод но ко ри шће ње, ако 
ис пу ња ва усло ве за рад у по гле ду про сто ра, те ле ко му ни ка ци о не и 
ра чу нар ске опре ме, би бли о теч ко-ин фор ма ци о них струч ња ка, ако је 
ре ги стро ва на као уста но ва за оба вља ње де лат но сти у скла ду с од-
ред ба ма овог за ко на, ако ис пу ња ва и дру ге усло ве за рад утвр ђе не 
у скла ду са усво је ним на ци о нал ним и ме ђу на род ним стан дар ди ма.“

стан дар ди ма за оба вља ње би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о не де лат но сти.

У на уч но и стра жи вач ким ин сти ту ти ма у Ср би ји 
по се бан про блем пред ста вља чи ње ни ца да у ве-
ли ком бро ју би бли о те ка осни вач ни је обез бе дио 
усло ве по треб не за рад. Про блем до брим де лом 
про ис ти че из чи ње ни це да у Пра вил ни ку о вред-
но ва њу на уч но и стра жи вач ког ра да и по ступ ку 
акре ди та ци је на уч но и стра жи вач ких ор га ни за ци ја 
усло ви ве за ни за функ ци о ни са ње би бли о те ке ни су 
де фин са ни на од го ва ра ју ћи на чин: по ми њу се са-
мо би бли о теч ки ре сур си и обез бе ђен при ступ на уч но-
ин фор ма тив ној пе ри о ди ци и до ку мен та ци ји у обла-
сти за ко ју се акре ди ту је.13 По сто је ин сти ту ти ко ји 
су акре ди то ва ни у скла ду са по ме ну тим Пра вил ни-
ком, а не ма ју би бли о те ку у пра вом сми слу ре чи и 
у скла ду са ва же ћим за ко ном и стан дар ди ма ко ји 
ре гу ли шу би бли о теч ко-ин фор ма ци о ну де лат ност. 
То се, пре све га, од но си на про стор (не а де кват ни 
ма га ци ни и по ли це за књи ге, не до ста так про сто ра 
за ко ри сни ке, не а де кват на опре ма), струч ну спре-
му ли ца за по сле них у би бли о те ци и чи ње ни цу да 
у бу џе ту уста но ве ни су де фи ни са на сред ства за 
на бав ку би бли о теч ке гра ђе и софт ве ра, на бав ку 
ра чу на ра за би бли о те ку, одр жа ва ње елек трон ских 
ка та ло га и ре по зи то ри ју ма, струч ну ин фор ма тич-
ку по др шку, као и струч но уса вр ша ва ње би бли о-
теч ких рад ни ка. Дру гим ре чи ма, у бу џе ту на уч них 
уста но ва не по сто је сред ства опре де ље на за оба-
вља ње би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти.

Не до вољ но пре ци зна де фи ни ци ја би бли о те ка 
у За ко ну о на уч но и ста жи вач кој де лат но сти и Пра-
вил ни ку о вред но ва њу на уч но и стра жи вач ког ра да 
и по ступ ку акре ди та ци је на уч но и стра жи вач ких 
ор га ни за ци ја до ве ла је до то га да се у од ре ђе ним 
ин сти ту ти ма са мо фор мал но име ну ју ли ца за ду же-
на за ста ра ње о би бли о те ци, иако она ни су струч но 
оспо со бље на за тај по сао, ни ти га за и ста оба вља-
ју. Одр жа ва ње по сто је ћих би бли о теч ких фон до ва 
на уч но и стра жи вач ких ин сти ту та до ве де но је у пи-
та ње и због то га што број струч ног осо бља не од го-
ва ра ве ли чи ни фон да и бро ју ко ри сни ка.14 Ве ћи-
на би бли о те ка на уч но и стра жи вач ких ин сти ту та и 

13   Члан 15. став 10, „Пра вил ни ка о вред но ва њу на уч но и стра жи вач ког 
ра да и по ступ ку акре ди та ци је на уч но и стра жи вач ких ор га ни за ци ја“, 
Слу жбе ни гла сник РС бр. 69 (2015), www.mpn.gov.rs/wp-con tent/uplo-
ads/2015/09/PRA VIL NIK.doc (пре у зе то 28. 8. 2016).

14   Од нос ве ли чи не фон да и бро ја за по сле них у би бли о те ка ма де фи ни-
сан је Пра вил ни ком о на ци о нал ним стан дар ди ма за оба вља ње би-
бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти.
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уста но ва има са мо јед ног би бли о теч ког рад ни ка, 
без об зи ра на ве ли чи ну фон да и број ко ри сни ка, 
а не рет ко се де ша ва да чак и то јед но ли це, по ред 
ак тив но сти ве за них за би бли о те ку, оба вља и ад-
ми ни стра тив не по сло ве или је за ду же но и за из-
да вач ку де лат ност. Опис за ду же ња би бли о теч ких 
рад ни ка и на зи ви рад них ме ста у пра вил ни ци ма о 
си сте ма ти за ци ји че сто ни су уса гла ше ни са За ко-
ном о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, а 
број за по сле них ли ца ни је у скла ду са на ци о нал-
ним стан дар ди ма за оба вља ње би бли о теч ко-ин-
фор ма ци о не де лат но сти. Иако би тре ба ло да се 
под ра зу ме ва да се, у слу ча је ви ма ка да пи та ња ко-
ја су у ве зи са би бли о теч ко-ин фор ма ци о ном де-
лат но шћу у би бли о те ка ма на уч них ин сти ту та ни су 
пре ци зно де фи ни са на За ко ном о на уч но и стра жи-
вач кој де лат но сти при ме њу ју од ред бе За ко на о 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти (на исти 
на чин на ко ји се у на уч ним ин сти ту ти ма при ме њу-
ју нпр. фи нан сиј ски за ко ни и про пи си), то у прак си 
ни је слу чај.

Ста тус би бли о теч ких рад ни ка у мо де лу  
фи нан си ра ња на уч но и стра жи вач ког ра да

Без об зи ра на то што За кон о на уч но и стра жи-
вач кој де лат но сти де фи ни ше би бли о те ку као ви-
тал ни део јед ног ин сти ту та и нео п хо дан услов за 
ње го во по сто ја ње (док то са оста лим де ло ви ма тзв. 
за јед нич ких слу жби ни је слу чај – да кле, не по ми њу 
се у овом за ко ну као услов за акре ди та ци ју ин сти-
ту та), би бли о те ке и би бли о теч ки рад ни ци у ин сти-
ту ти ма уто пље ни су у ма су за јед нич ких слу жби и 
ре жиј ских тро шко ва. Пре ма чла ну 91. За ко на о на-
уч но и стра жи вач кој де лат но сти „по моћ но осо бље 
ин сти ту та и цен та ра из у зет них вред но сти чи не ли-
ца ко ја оба вља ју струч не, ад ми ни стра тив не и тех-
нич ке по сло ве“, а чла ном 92, став 3, пре ци зи ра се 
да су струч на рад на ме ста на ме ње на ис тра жи ва чи-
ма, из че га про из и ла зи да би бли о те ка ри спа да ју у 
ка те го ри ју за по сле них ко ји оба вља ју ад ми ни стра-
тив не и тех нич ке по сло ве. То ни је оправ да но, с об-
зи ром на то да се за ова кве по сло ве мо гу унај ми ти 
и спољ ни са рад ни ци или аген ци је, што у слу ча ју 
би бли о те ке и би бли о те ка ра ни је мо гу ће.

За по сле ни у ин сти тут ским би бли о те ка ма, по 
при ро ди сво га по сла, не по сред но су укљу че ни у 
на уч но и стра жи вач ки рад, а њи хо ва де лат ност се 
оства ру је кроз ин тен зив ну и ком плек сну са рад-
њу са ко ри сни ци ма. Они има ју и ва жну уло гу у 

про мо ви са њу на уч ног ра да ин сти ту та и ис тра жи-
ва ча, пре све га кроз уре ђи ва ње би бли о гра фи ја, 
раз ви ја ње и одр жа ва ње ин сти ту ци о нал них ди ги-
тал них ре по зи то ри ју ма и ар хи ва на уч них и струч-
них ра до ва ис тра жи ва ча за по сле них у ин сти ту ти-
ма, а за тим и кроз стал ну еду ка ци ју ис тра жи ва ча 
за ко ри шће ње ака дем ских сер ви са, ала та и дру-
гих из во ра ин фор ма ци ја.15 Има ју ћи све то у ви ду, 
ни је ни ло гич но ни оправ да но да се по сло ви ко ји 
се оба вља ју у би бли о те ка ма тре ти ра ју као ад ми-
ни стра тив ни по сло ви, јер они то у сво јој су шти ни 
ни су.

Овај про блем про ис ти че из на чи на фи нан си-
ра ња на уч но и стра жи вач ког ра да – тзв. про јект-
ног фи нан си ра ња. Пре ма чла ну 98. став 3, За ко-
на о на уч но и стра жи вач кој де лат но сти, „про јект но 
фи нан си ра ње об у хва та фи нан си ра ње на уч но и-
стра жи вач ког ра да ис тра жи ва ча и фи нан си ра ње 
ди рект них ма те ри јал них тро шко ва ис тра жи ва ња 
(ДМТ)“. У прак си, укуп на бу џет ска сред ства де ле 
се на за ра де ис тра жи ва ча ан га жо ва них на про јек-
ти ма и ди рект не ма те ри јал не тро шко ве, ко ји се да-
ље де ле на ДМТ1 (ко ло кви јал но на зва ни ре жиј ским 
тро шко ви ма) и ДМТ2 – ма те ри јал не тро шко ве ис-
тра жи ва ња. За ра де би бли о теч ких рад ни ка и дру-
гог по моћ ног осо бља спа да ју у ДМТ1, за јед но са 
тро шко ви ма из најм љи ва ња про сто ра, ко му нал них 
услу га, одр жа ва ња хи ги је не, на бав ке кан це ла риј-
ског ма те ри ја ла итд. У исту ту ка те го ри ју спа да ју и 
тро шко ви одр жа ва ња би бли о те ке, на бав ка пу бли-
ка ци ја, по штан ски тро шко ви ко је из и ску је раз ме на 
пу бли ка ци ја и струч но уса вр ша ва ње би бли о теч ких 
рад ни ка. Из нос ди рект них ма те ри јал них тро шко-
ва за ви си од ве ли чи не про је ка та ко ји се ре а ли зу ју 
у не кој ин сти ту ци ји и он је у нај ве ћем бро ју слу-
ча је ва не до во љан за под ми ри ва ње свих на ве де-
них тро шко ва, укљу чу ју ћи и за ра де би бли о теч ких 
рад ни ка и тро шко ве одр жа ва ња би бли о те ка. Ва-
жно је на по ме ну ти да ми ни стар ство за ду же но за 
на у ку, као фи нан си јер ис тра жи ва ња, не де фи ни-
ше струк ту ру ДМТ1, ни ти зах те ва да се сред ства 
у од ре ђе ним из но си ма или про цен ти ма опре де ле 
за од ре ђе не на ме не, не го се ова сред ства рас по-
ре ђу ју од лу ком ди рек то ра, ко ји у то ме има ве ли ку 
ауто но ми ју. У прак си, у ма лим ин сти ту ти ма ко ји се 

15   Ми ли ца Шев ку шић и Зо ри ца Јан ко вић, „Ка одр жи вом мо де лу на-
уч них би бли о те ка… у Ср би ји“ (рад пред ста вљен на Услу га по ме ри 
ко ри сни ка 21. ве ка: при ме на ИКТ у би бли о те ка ма, Бе о град, Ср би ја, 
10–11. де цем бар, 2015), http://www.itn.sa nu.ac.rs/opus4/front do or/
in dex/in dex/do cId/1094 (пре у зе то 28. 8. 2016).
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фи нан си ра ју ис кљу чи во сред стви ма ко је до би ја ју 
кроз про јек те, ова сред ства нај че шће успе ва ју да 
под ми ре са мо тро шко ве про сто ра, ко му нал них 
услу га и за ра де за по сле них у тзв. за јед нич ким слу-
жба ма. Из тог раз ло га, од ре ђе ни број ин сти ту та не 
мо же да за по сли би бли о те ка ра, иако то пред ста-
вља за кон ску оба ве зу, а „де лат ност“ би бли о те ке 
све де на је на по сто ја ње од ре ђе ног фон да штам па-
них пу бли ка ци ја.

Ми ни стар ство за ду же но за на у ку не де фи ни-
ше ни струк ту ру по моћ ног осо бља, од но сно не од-
ре ђу је чак ни ње го ве оба ве зне еле мен те. По сто ји 
са мо пре по ру ка да број за по сле них у за јед нич ким 
слу жба ма „тре ба да бу де на ни воу од два де сет по-
сто од бро ја за по сле них у на уч но и стра жи вач ким 
зва њи ма“, ко ја у по је ди ним ин сти ту ти ма ни је по-
што ва на, па је број за по сле ног по моћ ног осо бља 
знат но ве ћи.16 За ни мљи во је да је чак и у ин сти ту-
ти ма у ко ји ма по сто је знат ни ви шко ви за по сле них 
у за јед нич ким слу жба ма (нпр. Ин сти тут за ну кле-
ар не на у ке „Вин ча“ или Ин сти тут за фи зи ку) број 
за по сле них би бли о теч ких рад ни ка да ле ко ма њи 
од бро ја про пи са ног на ци о нал ним стан дар ди ма за 
оба вља ње би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но-
сти. Та ко ђе, по је ди ни ин сти ту ти ко ји има ју ви шко-
ве за по сле них у за јед нич ким слу жба ма уоп ште не-
ма ју за по сле не би бли о теч ке рад ни ке, чак ни ка да 
њи хо ви пра вил ни ци о си сте ма ти за ци ји пред ви ђа ју 
ме сто би бли о те ка ра.

Ви си на за ра да за од ре ђе не вр сте по сло ва и по-
зи ци је по моћ ног осо бља ни је де фи ни са на на ни-
воу сек то ра на уч но и стра жи вач ке де лат но сти,17 а 
ко лек тив ни уго вор за област на у ке не по сто ји. И 
у овом слу ча ју рас по де ла сред ста ва (и од ре ђи ва-
ње ви си не за ра де) вр ши се у сва кој ин сти ту ци ји 
по себ но, у скла ду са од лу ком ди рек то ра. За то се 
у ин сти ту ти ма че сто де ша ва да за по сле ни у би-
бли о те ци има ју да ле ко ни жа при ма ња од ад ми ни-
стра тив них рад ни ка са истим или ни жим сте пе ном 
струч не спре ме. Дру гим ре чи ма, сте пен обра зо ва-
ња, сте пен од го вор но сти (за по сле ни у би бли о те ци 
ма те ри јал но од го ва ра ју за фонд), струч но зва ње, 
рад но ис ку ство и лич но за ла га ње не узи ма ју се у 

16   Za jed ni ca in sti tu ta Sr bi je, „Za pi snik sa Van red ne sed ni ce Pred sed ni štva 
Za jed ni ce in sti tu ta Sr bi je odr ža ne 11. fe bru a ra 2015. 10. 3. 2015“, http://
www.vin ca.rs/zis/ima ges/Za pi snik_van red ne_sed ni ce_pred sed ni stva.pdf 
(pre u ze to 15. 9. 2016).

17   За раз ли ку од за ра да ис тра жи ва ча, ко је у скла ду са је дин стве ним 
кри те ри ју ми ма де фи ни ше ми ни стар ство за ду же но за на у ку и ко је се 
упла ћу ју ин сти ту ти ма као на мен ска сред ства.

об зир при ли ком од ре ђи ва ња ви си не за ра де би бли-
о теч ких рад ни ка у ин сти ту ти ма.

Као што је већ по ме ну то, ин сти тут ске би бли-
о те ке рет ко има ју ви ше од јед ног или два за по-
сле на би бли о те ка ра или књи жни ча ра, па због то-
га би бли о теч ки рад ни ци ко ји ра де у њи ма мо ра ју 
по зна ва ти, ор га ни зо ва ти и из во ди ти све вр сте по-
сло ва ко је би бли о те ка оба вља, што са би бли о те-
ка ри ма ко ји ра де у јав ним или уни вер зи тет ским 
би бли о те ка ма ни је увек слу чај. Да кле, они мо ра ју 
да по се ду ју сло же на струч на зна ња и да се кон ти-
ну и ра но струч но уса вр ша ва ју на ви ше пла но ва. У 
на уч но и стра жи вач ким ор га ни за ци ја ма ни је обез-
бе ђе но по што ва ње ве о ма ва жних чла но ва За ко на 
о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти и под-
за кон ских ака та ко ји се од но се на ову де лат ност. 
На при мер: по чла ну 49. За ко на о би бли о теч ко-ин-
фор ма ци о ној де лат но сти, ко ји го во ри о стал ном 
струч ном уса вр ша ва њу за по сле них,18 за по сле ни су 
ду жни да се стал но уса вр ша ва ју, а осни вач би бли-
о те ке (од но сно ин сти тут) ду жан је да им то омо-
гу ћи и обез бе ди сред ства. Члан 48. истог за ко на 
го во ри о сти ца њу струч них зва ња, а бли жи усло ви 
су де фи ни са ни Пра вил ни ком о бли жим усло ви ма 
за сти ца ње ви ших струч них зва ња у би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти.19 У ин сти тут ским 
би бли о те ка ма струч на зва ња не при зна ју се и не 
вред ну ју. У ве ћи ни ин сти ту та, у си сте ма ти за ци ји 
рад них ме ста не по сто је ви ша би бли о теч ка и књи-
жни чар ска зва ња. Због ова квог ста ња, за по сле ни 
у ин сти тут ским би бли о те ка ма че сто ни су мо ти ви-
са ни ни да на пре ду ју у стру ци, ни ти да се струч но 
уса вр ша ва ју. То пред ста вља ве ли ки про блем за то 
што су тем по усва ја ња но вих зна ња ко ји на ме ће 
ин фор ма ци о на ре во лу ци ја и при ро да њи хо вог 

18    „(1) За по сле ни у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти ду жан је 
да се стал но уса вр ша ва за оба вља ње струч них по сло ва.
(2) Стал но струч но уса вр ша ва ње у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној 
де лат но сти вр ши се у скла ду са про гра ми ма чи ју акре ди та ци ју вр ши 
На род на би бли о те ка Ср би је, као по ве ре ни по сао.
(3) Сред ства за стал но струч но уса вр ша ва ње обез бе ђу је осни вач би-
бли о те ке у ко јој за по сле ни ра ди.
(4) На чин акре ди та ци је про гра ма струч ног уса вр ша ва ња као и на-
чин ор га ни зо ва ња и спро во ђе ња стал ног струч ног уса вр ша ва ња у 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти про пи су је ми ни стар над ле-
жан за кул ту ру.“
Усло ви су бли же де фи ни са ни „Пра вил ни ком о стал ном струч ном 
уса вр ша ва њу у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“, Слу жбе ни 
гла сник РС бр. 18 (2013), http://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi le_id=3347 
(пре у зе то 28. 8. 2016). 

19   Пра вил ник о бли жим усло ви ма за сти ца ње ви ших струч них зва ња у 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 22 
(2013). https://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi le_id=3348 (пре у зе то 28. 8. 
2016).



TEMA Читалиште 29 (новембар 2016) 23
 
 Миленковић-Вуковић Б. и др. „Библиотеке научноистраживачких института и установа: законодавни оквир и пракса“, 18–29

по сла та кви да је стал но струч но уса вр ша ва ње нео-
п хо дан услов за ква ли тет но оба вља ње по сла.

На ве де не про бле ме ве за не за ста тус би бли о те-
ка ра и књи жни ча ра у на уч но и стра жи вач ким би-
бли о те ка ма, али и би бли о те ка ра из ви со ко школ-
ских би бли о те ка, до дат но илу стру ју и но ва Уред ба 
о ши фар ни ку рад них ме ста, Ши фар ник рад них 
ме ста20 и Ка та лог рад них ме ста, по ко ји ма су би-
бли о те ка ри и књи жни ча ри на уч но и стра жи вач ких 
ин сти ту та свр ста ни у гру пу тзв. ге не рич ких рад них 
ме ста, без по де ле на струч на зва ња.21 С дру ге стра-
не, пре ма по де ли рад них ме ста по Ши фар ни ку, 
би бли о те ка ри ма и књи жни ча ри ма ко ји су за по сле-
ни у ин сти ту ци ја ма у над ле жно сти Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња, сте че на зва ња се при зна-
ју. Ни је ја сно за што Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја при ме њу је ге не рич ке ши-
фре ка да по сто ји ши фар ник у ком су рад на ме ста 
ве за на за би бли о теч ко-ин фор ма ци о ну де лат ност 
да ле ко пре ци зни је де фи ни са на, од но сно, ни је ја-
сно за што ши фар ни ци ко је при ме њу ју раз ли чи та 
ми ни стар ства ни су ме ђу соб но ускла ђе ни. Књи-
жни ча ри ма и би бли о те ка ри ма за по сле ним у би-
бли о те ка ма на уч но и стра жи вач ких ин сти ту та ко ји 
већ има ју струч на зва ња, она са свим из ве сно не ће 
би ти вред но ва на уко ли ко се бу ду при ме њи ва ле ге-
не рич ке ши фре, што ће би бли о те ка ре за по сле не у 
та квим ин сти ту ци ја ма до дат но обес хра бри ти да се 
струч но уса вр ша ва ју и на пре ду ју.

Не мо гућ ност укљу чи ва ња у си стем  
уза јам не ка та ло ги за ци је

Вред ни и зна чај ни књи жни фон до ви ин сти тут-
ских би бли о те ка оста ју пот пу но не ви дљи ви за ши ру 
на уч ну јав ност и оста ле за ин те ре со ва не ко ри сни-
ке, па са мим тим и не до вољ но ис ко ри шће ни, за то 

20   Ми ни стар ство др жав не упра ве и ло кал не са мо у пра ве, „Ши-
фар ник рад них ме ста“, http://www.mduls.gov.rs/doc/3%20Si far-
nik_12022016.pdf (пре у зе то 28. 8. 2016).

21   По чет ком мар та 2016. го ди не Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја по сла ло је ин сти ту ти ма Оба ве ште ње о при ме ни Уред-
бе о ши фар ни ку рад них ме ста у ко ме се, по зи ва ју ћи се на „Уред бу о 
ши фар ни ку“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 12 (2006), усво је не на са стан ку 
Вла де 12. фе бру а ра 2016. го ди не, ка же: „По да ци за за по сле не у на-
уч но-ис тра жи вач ким ин сти ту ти ма ко ји ра де на рад ним ме сти ма на 
ко ји ма се оба вља ју по сло ви ко ји спа да ју у по сло ве по др шке основ ној 
де лат но сти (ге не рич ка рад на ме ста – прав ни, фи нан сиј ски, ад ми ни-
стра тив ни, тех нич ки, ИТ и сл), при ја вљу ју се под од го ва ра ју ћом ши-
фром у гру пи Г – Рад на ме ста за струч не, ад ми ни стра тив не и тех нич-
ке по сло ве“. Ме ђу њи ма је, у гру пи Оста ли струч ни по сло ви, рад но 
ме сто Би бли о те кар (Г08), а рад но ме сто Књи жни чар, свр ста но је у 
гру пу Оста ли по сло ви по др шке (Г09).

што ве ли ки број ових би бли о те ка не ма елек трон-
ски он лајн ка та лог, а пи та ње ње го вог ус по ста вља-
ња и одр жа ва ња ни је си стем ски ре ше но. Ре ше ња 
ко ја се нај че шће мо гу сре сти у прак си је су CO BISS, 
BI BLIO/WIN ISIS и Per gam, али има и би бли о те-
ка ко је не ма ју ни елек трон ски, ни ли сни ка та лог. 
У би бли о те ка ма ко је има ју елек трон ски ка та лог, а 
не ко ри сте софт вер ко ји омо гу ћа ва уза јам ну ка-
та ло ги за ци ју, ве о ма рет ко је об ра ђен ком пле тан 
фонд, пре све га, због ма лог бро ја за по сле них би-
бли о теч ких рад ни ка и не мо гућ но сти пре у зи ма ња 
за пи са у окви ру си сте ма. По се бан про блем пред-
ста вља чи ње ни ца да ста ри ја софт вер ска ре ше ња, 
као што су BI BLIO/WIN ISIS и Per gam, не функ ци-
о ни шу под но ви јим опе ра тив ним си сте ми ма (Win-
dows 7 и но ви ји), да се одав но не раз ви ја ју и да 
тех нич ка по др шка ви ше ни је до ступ на. 

По ред не до стат ка нов ца за на бав ку софт ве ра за 
ка та ло ги за ци ју, про блем пред ста вља и ми шље ње 
увре же но ме ђу ис тра жи ва чи ма, ор га ни ма упра ве 
у ин сти ту ти ма, али и у над ле жном ми ни стар ству, 
да је про блем на бав ке струч не ли те ра ту ре у пот-
пу но сти ре шен цен тра ли зо ва ном на бав ком пре ко 
Кон зор ци ју ма би бли о те ка Ср би је за об је ди ње ну 
на бав ку (КоБ СОН), те да ин сти ту ти ма би бли о те ке, 
би бли о те ка ри и елек трон ски ка та ло зи ни су нео п-
ход ни. При то ме се под ра зу ме ва да се де лат ност 
јед не ин сти тут ске би бли о те ке сво ди на при мар ну 
„тра ди ци о нал ну“ уло гу би бли о те кe22 – на бав ку, 
„по пи си ва ње и из да ва ње књи га“. За не ма ру је се чи-
ње ни ца да ин сти тут ске би бли о те ке, као де по зит не 
би бли о те ке за ра до ве са рад ни ка, ак тив но уче ству-
ју у про мо ви са њу на уч ног ра да ко ји се ре а ли зу је у 
ин сти ту ту и да елек трон ски ка та ло зи пред ста вља ју 
осно ву за из ра ду би бли о гра фи ја ис тра жи ва ча.

С об зи ром на то да се по ред ма тич не би бли о-
те ке на уч них ин сти ту та (Уни вер зи тет ска би бли о-
те ка „Све то зар Мар ко вић“ у Бе о гра ду) и На род не 
би бли о те ке Ср би је у си сте му CO BISS.SR на ла зи и 
ве ли ки број фа кул тет ских би бли о те ка, као и Би-
бли о те ка Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, би-
бли о те ке ин сти ту та су би ле упу ће не на овај си стем. 
Део на сло ва при сут них у ин сти тут ским би бли о те-
ка ма пре се мо же на ћи у фон до ви ма по ме ну тих 
би бли о те ка не го у јав ним би бли о те ка ма, па се 
CO BISS.SR на мет нуо као ре ше ње ко је обез бе ђу је 
оп ти мал ну уза јам ну ка та ло ги за ци ју. По ред то га, 

22   Chris Bo urg et al., Sup port for the Re se arch Pro cess an Aca de mic Li brary 
Ma ni fe sto.
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по сред ством сер ви са E-CRIS.SR, на осно ву по да-
та ка уне се них у CO BISS.SR, ге не ри шу се би бли-
о гра фи је на уч них рад ни ка. Овај сер вис је ве о ма 
зна ча јан за ис тра жи ва че, па је ми ни стар ство за-
ду же но за на у ку то ком по след њих де се так го ди на 
у не ко ли ко на вра та по кре та ло ини ци ја ти ву да се 
E-CRIS.SR ко ри сти као зва ни чан и тран спа рен тан 
из вор по да та ка о на уч ним ре зул та ти ма ис тра жи-
ва ча ан га жо ва них на про јек ти ма ко је оно фи нан-
си ра.23 Ме ђу тим, тро шко ви при сту па си сте му CO-
BISS.SR и на бав ка од го ва ра ју ће опре ме за ве ли ки 
број ин сти ту та би ли су пре ве ли ки,24 па су не ки од 
њих по је ди нач но или у гру па ма по ку ша ва ли да се 
у си стем укљу че уз по мо ће ве ће срод не ин сти ту ци-
је.25 Ови по ку ша ји ни су да ли ре зул та те.

Кра јем 2013. и по чет ком 2014. у Ин сти ту ту за 
фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју ин ста ли ран је и 
те сти ран си стем Li bLi me Ko ha,26 бес пла тан соф вер 
за ка та ло ги за ци ју. По ка за ло се да сер вер ин сти ту-
та не мо же да по др жи ово софт вер ско ре ше ње, да 
сам софт вер зах те ва од ре ђе на при ла го ђа ва ња ко-
ја пре ва зи ла зе зна ња би бли о те ка ра, и да је у Ср-
би ји прак тич но не мо гу ће на ћи не са мо ин фор ма-
тич ке струч ња ке ко ји по зна ју овај софт вер, не го и 
оне ко ји би се упу сти ли у де таљ ни је упо зна ва ње са 
њим,27 што ну жно до во ди у пи та ње одр жа ва ње си-
сте ма. Тре ба на по ме ну ти да ве ћи на ин сти ту та не-
ма свој сер вер, па би чак и упо тре ба бес плат ног 
софт ве ра за ка та ло ги за ци ју под ра зу ме ва ла из ве-
сне тро шко ве. По ред то га, чак и ка да би у ин сти ту-
ти ма по сто ја ли сер ве ри од го ва ра ју ћих тех нич ких 
ка рак те ри сти ка, сва ка би бли о те ка би софт вер мо-
ра ла да ин ста ли ра за се бе, а по да ци би се уно си ли 
у ба зе по да та ка ко је ни су ме ђу соб но по ве за не, без 
мо гућ но сти пре у зи ма ња за пи са.

23   У Сло ве ни ји се овај сер вис, под на зи вом SIC RIS, ко ри сти у ева лу а ци ји 
на уч ног ра да: SIC RIS, „In for ma cij ski si stem o ra zi sko val ni de jav no sti v 
Slo ve ni ji“, http://www.sic ris.si/abo ut/cris.aspx?lang=slv (preuzeto 15. 
9. 2016). У Ср би ји по ме ну та ини ци ја ти ва још увек ни је за жи ве ла, али 
има ин сти ту та ко ји ре дов но уно се по дат ке у си стем (нпр. Ин сти тут 
еко ном ских на у ка).

24   По ред јед но крат не на док на де, пла ћа се и ме сеч на прет пла та за нај-
ма ње две рад не је ди ни це, чак и ка да ин сти тут има са мо јед ну.

25   Би бли о те ке ин сти ту та у са ста ву Уни вер зи те та у Бе о гра ду раз ма тра ле 
су мо гућ ност при сту па ња си сте му пре ко Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
„Све то зар Мар ко вић“, а би бли о те ке ин сти ту та СА НУ у два на вра та су 
по ку ша ле да до би ју по др шку СА НУ. У оба слу ча ја, по сто ја ле су пре-
пре ке фор мал но-прав не при ро де.

26  Li bLi me Ko ha, http://www.ko ha.org/ (pre u ze to 15. 9. 2016).
27  Про гра ме ри обич но ни су мо ти ви са ни да се озбиљ но ба ве раз ви ја њем 

софт ве ра ко ји се не мо же успе шно ко мер ци ја ли зо ва ти и ко ји се мо-
же ди стри бу и ра ти тек уну тар ма лог тр жи шта ко је чи не кли јен ти ве о-
ма скром них фи нан сиј ских мо гућ но сти.

Про блем не ја сно де фи ни са них 
над ле жно сти

Сви по ме ну ти про бле ми до брим де лом про ис-
ти чу из чи ње ни це да би бли о те ке на уч но и стра жи-
вач ких ин сти ту та ни су са мо стал не је ди ни це, не го 
се на ла зе у са ста ву ин сти ту та ко ји су у над ле жно-
сти ми ни стар ства за ду же ног за на у ку, док је би-
бли о теч ка де лат ност у над ле жно сти ми ни стар ства 
за ду же ног за кул ту ру. Због не ја сно де фи ни са них 
над ле жно сти, ин сти тут ске би бли о те ке се на ла зе у 
вр ло не по вољ ном по ло жа ју за то што су прак тич но 
ис кљу че не из про гра ма ко је фи нан си ра ми ни стар-
ство за ду же но за кул ту ру – нпр. до би ја ње сред ста-
ва за од ла зак на кон фе рен ци је, еду ка ци ју, на бав-
ку би бли о теч ког софт ве ра, а ни од ми ни стар ства 
за ду же ног за на у ку не до би ја ју та сред ства. Та ко-
ђе, би бли о теч ки рад ни ци не ма ју мо гућ ност да код 
ми ни стар ства за ду же ног за на у ку кон ку ри шу нпр. 
за су фи нан си ра ње об ја вљи ва ња аутор ских пу бли-
ка ци ја, ка та ло га из ло жби пу бли ка ци ја, би бли о гра-
фи ја итд. Чак и ка да су би бли о теч ки рад ни ци уче-
ство ва ли као ко а у то ри на при пре ми пу бли ка ци је, 
они обич но не мо гу да бу ду пот пи са ни као ко а у-
то ри са обра зло же њем да ми ни стар ство за на у ку 
фи нан си ра са мо пу бли ка ци је ис тра жи ва ча ан га-
жо ва них на про јек ти ма.

Мо гућ но сти за ре ша ва ње про бле ма

Иста гру па би бли о те ка ра ко ја је 2010. го ди не 
уче ство ва ла у јав ној рас пра ви о За ко ну о би бли-
о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти осно ва ла је 
2012. го ди не Сек ци ју би бли о те ка ра и књи жни ча-
ра За јед ни це ин сти ту та Ср би је28 и де фи ни са ла је 
као „до бро вољ но, не про фит но, не вла ди но и не-
по ли тич ко стру ков но удру же ње би бли о те ка ра и 
књи жни ча ра за по сле них у би бли о те ка ма на уч них 
и ис тра жи вач ко-раз вој них ин сти ту та”.29 Са ја сно 

28   Би бли о те ка ри из се дам на ест ин сти тут ских би бли о те ка под не ли су 
За јед ни ци ин сти ту та Ср би је, а на осно ву чла на 20. Ста ту та За јед ни-
це ин сти ту та Ср би је од 17. сеп тем бра 2012. го ди не мол бу за осни-
ва ње Сек ци је би бли о те ка ра и књи жни ча ра ЗИС, што је јед но гла сно 
при хва ће но на Сед ни ци Прeдседништ ва За јед ни це. Za jed ni ca in sti-
tu ta Sr bi je, „Za pi snik sa 105. sed ni ce Pred sed ni štva Za jed ni ce in sti tu-
ta Sr bi je odr ža ne 19. ok to bra 2012 go di ne“, http://www.vin ca.rs/zis/
ima ges/za pi snik_sa_105_sed ni ce_Pred sed ni stva.pdf (pre u ze to 28. 8. 
2016). 

29   Sek ci ja bi bli o te ka ra i knji žni ča ra ZIS, http://www.itn.sa nu.ac.rs/sek ci-
ja/, (pre u ze to 28. 8. 2016). 
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де фи ни са ним ци ље ви ма, за да ци ма30 и ре а ли зо ва-
ним ак тив но сти ма,31 да нас Сек ци ја с пра вом мо же 
да се увр сти у јед ну од во де ћих стру ков них ор га ни-
за ци ја у Ср би ји ко ја успе шно афир ми ше би бли о-
те ке и би бли о те ка ре на уч них ин сти ту та и уста но ва. 
Чла но ви Сек ци је су би бли о те ка ри и књи жни ча ри 
за по сле ни у ин сти ту ти ма ко ји су чла но ви За јед ни-
це ин сти ту та Ср би је, без об зи ра на ве ли чи ну би-
бли о те ке, али у њен рад су се укљу чи ли, као при-
дру же ни чла но ви, и би бли о те ка ри и књи жни ча ри 
за по сле ни у на уч ним и ис тра жи вач ко-раз вој ним 
ин сти ту ти ма ко ји ни су чла но ви За јед ни це.32

Узи ма ју ћи у об зир све аспек те сло же не си ту а-
ци је у ко ји ма се на уч не би бли о те ке на ла зе, а на ро-
чи то на чин фи нан си ра ња и рас по ло жи ва фи нан-
сиј ска сред ства, у ци љу пре ва зи ла же ња по сто је ћих 
пре пре ка у ра ду, Сек ци ја је де фи ни са ла пред ло ге 
за ре ша ва ње на ве де них про бле ма. Пред ло же на 
ре ше ња су фи нан сиј ски одр жи ва и под ра зу ме ва ју 
ми ни мал не ин тер вен ци је у окви ру по сто је ћег бу-
џе та, а њи хо вом при ме ном мо гле би се оства ри-
ти и из ве сне уште де. На ве шће мо не ка од мо гу ћих 
ре ше ња:

•	  Ка ко би се пре ва зи шли про бле ми на ста ли 
због не до след не при ме не и не по што ва ња 
ва же ћих за ко на и про пи са, нео п ход но је да 
се пи та ње би бли о те ка и до ку мен та ци о них 
цен та ра у ин сти ту ти ма пре ци зни је де фи ни ше 
би ло екс пли цит ним де фи ни ци ја ма у ак ти ма 
ко ји уре ђу ју на уч но и стра жи вач ку де лат-
ност, би ло по зи ва њем на ак та ко ја уре ђу ју 

30   Ци ље ви и за да ци: до при нос уна пре ђе њу на уч но и стра жи вач ког ра-
да и би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти у Ср би ји; умре жа ва ње 
би бли о те ка у ци љу ефи ка сни је и ин тен зив ни је раз ме не ин фор ма ци-
ја, усва ја ње за јед нич ких стан дар да, успе шни ја ор га ни за ци ја ра да 
и ре ша ва ње за јед нич ких про бле ма; ак тив но уче ство ва ње у уна пре-
ђи ва њу би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти и ши ре ње све сти о 
зна ча ју би бли о те ка и њи хо вом очу ва њу; са рад ња из ме ђу чла ни ца 
Сек ци је и ме ђу соб на по моћ; ор га ни зо ва ње се ми на ра и пре да ва ња 
са ци љем стал ног струч ног уса вр ша ва ња сво јих чла но ва и раз ме-
не ин фор ма ци ја, али и ин фор ми са ња ис тра жи ва ча из За јед ни це о 
но ви на ма у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, ре ле вант ним 
за на уч но и стра жи вач ки рад; за сту па ње про фе си о нал ног ин те ре са 
би бли о те ка ра и књи жни ча ра за по сле них у би бли о те ка ма на уч них 
и ис тра жи вач ко-раз вој них ин сти ту та; под сти ца ње и пру жа ње по мо-
ћи у фор ми ра њу и одр жа ва њу на уч них би бли о те ка; рад на стал ном 
уса вр ша ва њу стан дар да би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти и 
са рад ња са дру гим стру ков ним, на ци о нал ним и ме ђу на род ним удру-
же њи ма. Sek ci ja bi bli o te ka ra i knji žni ča ra ZIS.

31   Sek ci ja bi bli o te ka ra i knji žni ča ra ZIS, „Ak tiv no sti“, http://www.itn.sa-
nu.ac.rs/sek ci ja/in dex.php/ak tiv no sti (preuzeto 28. 8. 2016).

32   Ви де ти и: Bi lja na Al ba ha ri, „Nеkоlikо rеči о Sеkciјi bi bli o te ka ra i 
knјižničаrа nаučnо istrаživаčkih оrgаnizаciја kоја је оsnоvаnа pri 
Zајеdnici in sti tu ta Srbiје“, Vi so ko škol ske bi bli o te ke 10, (2013): 2, http://
zbus.rs/lat/in dex.php?a=vi so ko skol ske&b=la ti ni ca&c=de set&d=dva#2 
(pre u ze to 28. 8. 2016).

би бли о теч ко-ин фор ма ци о ну де лат ност. Нео-
п ход но је да се фор му ла ци је при сут не у за-
ко ни ма и под за кон ским ак ти ма ко ји се од но-
се на би бли о теч ко-ин фор ма ци о ну де лат ност 
до след но уве ду и у оп шта ак та уста но ва. То 
се по себ но од но си на де фи ни са ње би бли о те-
ка у ста ту ти ма ин сти ту та, као и на опи се по-
сло ва би бли о теч ких рад ни ка и де фи ни са ње 
њи хо ве школ ске спре ме и струч них спо соб-
но сти у пра вил ни ци ма о си сте ма ти за ци ји.

•	  Број струч ног осо бља у ин сти тут ским би бли-
о те ка ма тре ба ло би да се од ре ђу је у скла ду 
са про пи са ним на ци о нал ним стан дар ди мa33 
за то што ће у су прот ном оп ста нак и функ ци-
о ни са ње ових би бли о те ка би ти до ве де ни у 
пи та ње.

•	  Има ју ћи у ви ду да по јам по моћ ног осо бља у 
За ко ну о на уч но и ста жи вач кој де лат но сти ни-
је до вољ но пре ци зно де фи ни сан и чи ње ни цу 
да је по сто ја ње би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног 
цен тра је дан од усло ва за по сто ја ње и акре-
ди та ци ју на уч них ин сти ту та, про блем ста ту са 
би бли о теч ких рад ни ка мо же се ре ши ти из-
два ја њем би бли о те ка из тзв. за јед нич ких слу-
жби и до де љи ва њем ста ту са струч них са рад-
ни ка за по сле ни ма у би бли о те ци. Ти ме би се у 
прак си при знао ста тус би бли о те ка у на уч ним 
ин сти ту ти ма ко ји про ис ти че из За ко на о на-
уч но и стра жи вач кој де лат но сти – би бли о те ке 
су нео п ход не за спро во ђе ње на уч но и стра жи-
вач ке де лат но сти, што се за оста ле еле мен те 
за јед нич ких слу жби не мо же твр ди ти.

•	  Нео п ход но је да се убу ду ће у струк ту ри сред-
ста ва ко је ин сти ту ти до би ја ју из бу џе та ја сно 
де фи ни шу сред ства на ме ње на би бли о те ка-
ма (сред ства за одр жа ва ње и уна пре ђи ва-
ње би бли о теч ке ин фра струк ту ре и сред ства 
на ме ње на за ра да ма би бли о теч ких рад ни ка). 
Ти ме би се ство ри ли усло ви да се у ин сти ту-
ти ма ко ји не ма ју би бли о теч ке рад ни ке они 
за по сле. Ви си на за ра де би бли о теч ких рад ни-
ка у ин сти ту ти ма тре ба ло би да пра ти њи хо во 
на пре до ва ње у стру ци, а с об зи ром на то да 
њи хов уку пан број (на на ци о нал ном ни воу) 
ни је ве лик,34 то не би тре ба ло да пред ста вља 

33   „Пра вил ник о на ци о нал ним стан дар ди ма за оба вља ње би бли о теч ко-
ин фор ма ци о не де лат но сти“.

34   У се дам де се так акре ди то ва них на уч них ин сти ту та, уку пан број за по-
сле них би бли о теч ких рад ни ка тре нут но је ма њи од сто.
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ве ли ки про блем за над ле жно ми ни стар ство. 
Про бле ми на ста ли због ту ма че ња Ши фар-
ни ка рад них ме ста мо гу се ре ши ти би ло 
до пу ном ге не рич ких рад них ме ста (до да ва-
њем по зи ци ја са од го ва ра ју ћим струч ним 
зва њи ма за би бли о те ка ре и књи жни ча ре), 
би ло упу ћи ва њем на при ме ну ши фар ни ка за 
рад на ме ста у кул ту ри ко ја се од но се на би-
бли о теч ко-ин фор ма ци о ну де лат ност.

•	  Већ ви ше од де сет го ди на, за по сле ни у би-
бли о те ка ма на уч них ин сти ту та без у спе шно 
по ку ша ва ју да си стем ски ре ше про блем 
уза јам не ка та ло ги за ци је и до ступ но сти сво-
јих ка та ло га на ин тер не ту. Као што је већ 
на ве де но, на кон мно го број них раз го во ра и 
кон сул та ци ја и узи ма ју ћи у об зир пре по ру ке 
и прак су ма тич не би бли о те ке, као и чи ње ни-
цу да је де се так на уч них ин сти ту та већ при-
сту пи ло си сте му CO BISS.SR,35 до шло се до 
за кључ ка да би овај си стем, у овом тре нут ку, 
обез бе дио оп ти мал ну уза јам ну ка та ло ги за ци-
ју у би бли о те ка ма на уч них ин сти ту та. С об зи-
ром на то да су тро шко ви ко је под ра зу ме ва 
укљу чи ва ње у си стем пре ве ли ки за ве ћи ну 
ин сти ту та, за кљу че но је да би је ди но одр-
жи во ре ше ње би ло ко лек тив но укљу чи ва ње 
ин сти ту та у си стем под ин ге рен ци јом јед ног 
прав ног ли ца. У том слу ча ју, јед но крат на на-
кна да за ула зак у си стем пла ти ла би се са мо 
јед ном (тј. не би мо рао да је пла ћа сва ки 
ин сти тут по је ди нач но), а ме сеч на прет пла та 
за ин сти ту те пла ћа ла би се за са мо оно ли-
ко рад них је ди ни ца ко ли ко ин сти тут ре ал но 
има. Пред ло же но је да кров но прав но ли це 
бу де За јед ни ца ин сти ту та Ср би је, а да се 
сред ства за ту на ме ну не одва ја ју из бу џе та 
ин сти ту та, не го да се фи нан си ра ње обез бе-
ди ди рект но из ми ни стар ства за ду же ног за 
на у ку. Ти ме би се не са мо обез бе ди ло си-
стем ско ре ше ње, не го би се оства ри ла и знат-
на уште да на ни воу на уч но и стра жи вач ког 
сек то ра. Иако су ре ак ци је на пред лог уну тар 
За јед ни це ин сти ту та Ср би је ге не рал но би ле 
по зи тив не, до да нас ни је оства рен по мак на 
овом пла ну.

•	  Про блем не ја сно де фи ни са них над ле-
жно сти тре ба ло би ре ша ва ти у са рад њи са 

35  CO BISS:SR, „Би бли о те ке чла ни це – ли ста свих би бли о те ка“, http://
vbsho me.vbs.rs/sr/o_co bis su/bi bli o te ke-sc.asp (пре у зе то 15. 9. 2016).

ми ни стар ством за ду же ним за на у ку и ми ни-
стар ством за ду же ним за кул ту ру. Са про бле-
мом не ја сно де фи ни са них над ле жно сти на 
сли чан на чин се су о ча ва ју и би бли о теч ки 
рад ни ци за по сле ни у спе ци јал ним би бли о те-
ка ма у ин сти ту ци ја ма ко је су у над ле жно сти 
Ми ни стар ства од бра не или Ми ни стар ства 
здра вља, као и они ко ји ра де у школ ским 
би бли о те ка ма. За то је нео п ход но да Ми ни-
стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња, као ор ган 
за ду жен за спро во ђе ње За ко на о би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, уз ан га жо ва-
ње струч них удру же ња, пре по зна спе ци фич-
не про бле ме са ко ји ма се све ове би бли о те ке 
су о ча ва ју и, кроз ефи ка сни ју ко ор ди на ци ју, 
по ку ша да де фи ни ше окви ре за њи хо во 
ре ша ва ње.

Сек ци ја би бли о те ка ра и књи жни ча ра ЗИС је у 
не ко ли ко на вра та из не ла пред ло ге за ре ша ва ње 
по сто је ћих про бле ма пред За јед ни цу ин сти ту та 
Ср би је, али, због још увек не за вр ше не рас пра ве о 
на чи ну фи нан си ра ња на уч но и стра жи вач ког ра да 
и про бле ма ве за них за ор га ни за ци ју на ред ног про-
јект ног ци клу са, ни је на и шла на до вољ но сна жну и 
екс пли цит ну по др шку.

За кљу чак

На гло бал ном пла ну, то ком по след њих де це ни-
ја, раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја до вео је до 
ре де фи ни са ња де лат но сти и услу га би бли о те ка у 
на уч но и стра жи вач ким уста но ва ма. Су шти на про-
ме на оли че на је у све ве ћој уло зи би бли о те ка у 
на уч но и стра жи вач ком ра ду, а њи хо ве нај ва жни је 
од ли ке је су при ме на са вре ме них ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја у ци љу ефи ка сни је по др шке на уч ном 
ра ду (са ак цен том на еду ка ци ју ко ри сни ка за ко-
ри шће ње са вре ме них сер ви са и ала та) и, на ро-
чи то, ди се ми на ци ја на уч них ре зул та та (пре све га 
кроз ус по ста вља ње ар хи ва ра до ва на уч них са рад-
ни ка и ди ги тал них ре по зи то ри ју ма).

Ста ње у би бли о те ка ма на уч но и стра жи вач ких 
ин сти ту та и уста но ва у Ср би ји тре нут но је та кво да 
је го то во не мо гу ће си сте мат ски пра ти ти са вре ме не 
трен до ве и стан дар де. Пре све га, не до ста је од го ва-
ју ћа ин фор ма тич ка ин фра струк ту ра, а у ве ли ком 
бро ју на уч них ин сти ту та би бли о те ке ни су ак тив-
не, од но сно не оба вља ју чак ни „тра ди ци о нал не“ 
би бли о теч ке де лат но сти, ни ти има ју за по сле не 
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би бли о теч ке рад ни ке. Ипак, нај ве ћи про блем је 
то што на уч на за јед ни ца и над ле жна ми ни стар ства 
не пре по зна ју уло гу и зна чај на уч них би бли о те ка 
и њи хо вих са вре ме них функ ци ја, од но сно ни су 
до вољ но ин фор ми са ни о гло бал ним де ша ва њи ма 
на пла ну би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти 
и при лич но су не за ин те ре со ва ни. Због све га то га, 
не по сто је си стем ски де фи ни са ни окви ри за функ-
ци о ни са ње би бли о те ка на уч них уста но ва у Ср би-
ји, већ про фил њи хо ве де лат но сти за ви си од спо-
соб но сти и ен ту зи ја зма по је ди них би бли о теч ких 
рад ни ка, али и њи хо ве уме шно сти да се из бо ре са 
огра ни ча ва ју ћим усло ви ма за рад. Ако се до пу-
сти да се та кво ста ње одр жи то ком ду жег пе ри о да, 
по сто ји ре ал на опа сност да ће до ћи до за ми ра ња 
ак тив но сти у овој обла сти и оси па ња мре же би-
бли о те ка на уч них уста но ва. Би бли о те ке на уч них 
ин сти ту та углав ном ни су мо гле да пра те про цес 
уво ђе ња елек трон ских ка та ло га и ауто ма ти за ци-
је ра да, ко ји је код нас за по чео кра јем осам де се-
тих го ди на 20. ве ка, па је, по чев од тог вре ме на, 
кон ти ну и тет њи хо ве де лат но сти озбиљ но на ру шен. 
Да нас се пред овај тип би бли о те ка ста вља ју но ви 
иза зо ви ко ји су та ко ђе ве за ни за усва ја ње но вих 

тех но ло ги ја и уво ђе ње но вих услу га. Ако се по ка-
же да оне ни су у ста њу да се но се са тим иза зо-
ви ма, ла ко се мо же де си ти да уло га ин сти тут ских 
би бли о те ка бу де пот пу но мар ги на ли зо ва на.

У овом тре нут ку, је ди на мо гућ ност за ре ша ва ње 
про бле ма на зи ре се у удру жи ва њу и умре жа ва њу 
ак тив них по је ди на ца у ци љу ме ђу соб не раз ме не 
ин фор ма ци ја и зна ња, као и за јед нич ког де фи ни-
са ња пред ло га и ре ше ња и ор га ни зо ва ног на сту па-
ња пред над ле жним те ли ма. Пре ци зни је де фи ни-
са ње за кон ског окви ра за рад би бли о те ка на уч них 
уста но ва и до след ни је по што ва ње по сто је ћих про-
пи са обез бе ди ло би ми ни мум усло ва за рад и омо-
гу ћи ло би об на вља ње мре же на уч них би бли о те ка. 
По вољ ну окол ност у том кон тек сту пред ста вља раз-
вој тех но ло ги је, а на ро чи то ин тер не та и софт ве ра 
отво ре ног ко да. По себ ну па жњу тре ба по све ти ти 
и ин фор ми са њу мла дих (бу ду ћих) би бли о те ка ра 
о спе ци фич ним за да ци ма и иза зо ви ма ко је но си 
рад у на уч ним би бли о те ка ма и њи хо вој еду ка ци-
ји у ве зи са но вим услу га ма и ала ти ма, ка ко би се 
ство ри ла здра ва ка дров ска осно ва за ре ви та ли за-
ци ју би бли о те ка на уч но и стра жи вач ких ин сти ту та 
и уста но ва.
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Libraries of Research Institutes and Organizations:  
Legislative Framework and Practice

Summary
In Serbia, there are more than seventy accredited research institutes, organizations and centers of excellence. In terms of 
size, the book holdings of their libraries often exceed those of academic libraries. However, work of their library staff is 
incorporated in the research output of Serbian scholars and the promotion of their scientific work and publications. Activities 
of these libraries are distracted between two ministries and two laws (the Law on Library and Information Science Activities, 
enacted under the auspices of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia and the Law on Scientific 
Research, enacted under the auspices of the Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of 
Serbia). The status of library professionals working at these institutes is neither precisely defined nor adequately recognized 
and rewarded in any of these sectors. The paper analyzes the legal framework relevant to the activity of the libraries of 
research institutes and the problems related to the organization of work and the status of library professionals that arise 
from the vagueness of legislation and/or inconsistent implementation of the legislative solutions. It also explains why it is 
impossible for most research libraries to join the collaborative cataloguing system. The paper deals with the establishment 
of the Librarians’ Section of the Serbian Association of Institutes, a professional association striving to improve library 
and information services and raise the awareness about the importance and survival of libraries and librarians at research 
institutes. In the concluding remarks, the authors present possible solutions to the problems and suggest ways to improve the 
status of library workers at research institutes and organizations.
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