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После поздравне речи председавајуће Цветане Крстев,  извештај о раду 

Заједнице за 2012. годину је поднела Вера Петровић, извештај је једногласно 

усвојен. Чланице заједнице су обавештене да је у Службеном гласнику од 

25.12.2012. године (LXVIII, број 122), објављено Решење о одређивању библиотека 

које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности. Док је 

у Службеном гласнику од 28.12.2012. године (LXVIII, број 123), објављен 

Правилник о Програму стручних испита у библиотечко-информационој 

делатности, начину њиховог полагања и висини накнаде за рад чланова Комисије 

за полагање стручних испита.  

Мр Биљана Косановић је поднела извештај о раду КоБСОН-а, а акценат је 

стављен на проблем финасирања. КоБСОН је до пре две године био финансиран 

искључиво од стране Министарства науке. 2011. године у финансирање се 

укључила  Војводина и војска, да би 2012. остала само Војводина. Предвиђа се да 

ће се недостатак финансија одразити на ову годину, као и да буџетом за 2013. није 

предвиђено финансирање КоБСОН-а. По први пут се укључује и централна 

библиотека САНУ, па је издато заједничко саопштење и послат апел који је 

објављен на веб страницама већине библиотека. Пошто је сав новац добијен у 

јануару тренутно се ни један сервис неће прекидати, а крајем фебруара ће се знати 

без којих сервиса се остаје. 



 Ма Адам Софронијевић је у свом излагању представио пројекте у  

Универзитетској библиотеци «Светозар Марковић» који су углавном везани за 

дигитализацију. Успешно је закључен пројекат Europeana, а учешће дигиталних 

садржаја је дуплирано (обухваћене су посебне библиотеке Ота Кармина, Јоце 

Вујића, француска револуција и регија око јадранског мора). У наредне две године 

акценат ће бити на Europeana newspapers, па се очекује да ће уз помоћ оцр-а бити 

већи корпус текстова са пуним текстом. Такође библиотека учествује у припреми 

пројекта златног отвореног приступа у области друштвено-хуманистичких наука, а 

најављује се и дигитални облик УДК таблица. 

 Мр Драгана Столић је представила дигиталне репозиторијуме универзитета 

у Београду, Нишу и Крагујевцу (PHAIDRA). Београдска PHAIDRA је инсталирана 

у марту 2012. године и у свом репозиторијуму има преко 1.200 објеката, већином 

орјенталних рукописа и рукописа о Александру македонском, преузетих из 

пројекта Europeana. Нишки репозиторијум садржи око 350 објеката које третира 

као фонд своје библиотеке, а чине га углавном радови објављени у зборницима: 

Ниш и Византија. Крагујевац се налази на самом почетку, у тестној фази. Базирали 

су се само на архивирање, осим за докторате и старе и ретке књиге. Сем тога имају 

централни регистар наставника универзитета и преглед актуелних и одбрањених 

докторских дисертација. Новина у PHAIDRA-и је подсистем е тезе који служи за 

похрањивање и коришћење докторских дисертација одбрањених на ова 3 

универзитета. Оне су претраживе кроз ову апликацију или саму PHAIDRA-у, а 

постоји могућност претраживања у сва 3 репозиторијума или у сваком посебно. 

 Др Цветана Крстев је као главни и одговорни уредник часописа Инфотека 

представила досадашњи рад на часопису. Нови број (2012. бр 2) је у штампи, али је  

електронско издање доступно на адреси : http 

://infoteka.bg.ac.rs/index.php?where=13&Jezik=srpski. Уз овај број часописа биће 

објавњен мултимедијални документ, овога пута: поп Ћира и поп Спира Стевана 

Сремца, чији је део укратко презентован. 

Ма Весна Вуксан је причала  о водичима Универзитетске библиотеке 

«Светозар Марковић»  кроз научне области, и то претежно о водичу Lib Guides. Он 

представља нови тип водича кроз on line изворе и дизајниран је за истраживаче. Lib 

Guides у својој заједници има око 300.000 водича, 50.000 библиотекара и 37.000 

библиотека из целог света. Свака библиотека прилагођава платформу према свом 

идентитету, па су у Универзитетској библиотеци «Светозар Марковић» водичи 

груписани у 20 стручних области. Платформа је преведена на српски, и то 

ћирилицу, па је самим тим обавезна претрага на ћирилици. Све је 100% 

прилагођено за мобилне уређаје, са интеграцијама за facebook и twitter, што 

доприноси повећању видљивости библиотека и библиотекара. 

Александра Поповић је говорила о резултатима едукације чланица 

Заједнице библиотека Универзитета у Србији. Представљене су бесплатне 

едукације које су организоване у  Универзитетској библиотеци «Светозар 

Марковић» од 2009. године, са бројевима и називима едукација, као и просечан 

број полазника по годинама. Дошло се до закључка да је сваке године све већа 

информациона и компјутерска писменост библиотекара. 

Небојша Крстић из дистрибутерске куће Неолибрис је представио е books на 

EBSCO платформи. До 28.02.2013. ће бити бесплатан пробни приступ бази. Она је 



у децембру 2012. године бројала око 95.000 књига углавном из области 

друштвених наука. Све су у пуном тексту, а заступљено је 205 издавача који имају 

више од 50 књига. За сваку књигу постоје опције download и print, али је да подаци 

не би били изгубљени неопходна пријава на EBSCO хост и отварање сопственог 

налога. 

Драган Николић је био спречен да дође и представи нову EBSCO 

платформу. 

Прелиминарни плана рада Заједнице библиотека универзитета у Србији за 

2013. годину је једногласно усвојен. 

На крају је Ана Ивковић, библиотекар Института за онкологију и 

радиологију Србије, позвала све присутне чланове да дођу на конференцију 

ScienceOnline 2013 Party Watch у организацији Центра за промоцију науке. 

Конференција почиње 31.01.2013. и траје три дана. Ово је први научни Watch Party 

у Србији, а научници из целог света ће бити у прилици да се уживо укључе у 

конференцију путем видео линка.То је седма по реду конференција, а овогодишња 

тема обухвата различите аспекте научног извештавања. Пошто се конференција 

одржава у Северној Каролини у нека предавања ће бити могуће директно 

укључење, а предавања у која није могуће директно укључење због временске 

разлике моћи ће да се погледају сутрадан. Конференција ће се првог дана одржати 

у Галерији науке и технике САНУ, а следећа два дана у Центру за промоцију науке, 
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