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“Поновно откривање библиотека”Поновно откривање библиотека

У свим излагањима наглашена 
је потреба трансформације 
библиотека у складу са 
развојем информационо-р ј ф р
комуникационе технологије, 
светске мреже и очекивањима 
корисника, што подразумева:р , др у

• организациону и просторну 
реорганизацију библиотека и 

• одговарајуће образовање• одговарајуће образовање 
библиотекара.
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Будућност библиотекаБудућност библиотека 
у светлу промена

Полазне премисе:
• Библиотеке су стручне службе 
универзитета и у доба кризе изложене 

бсу буџетским рестрикцијама
• ИКТ и Гугл се развијају брже него што 
библиотеке могу да прате, што доводи 
до промена у понашању и очекивањима 
корисника.



Набавка литературе

За пет година:

• Штампани научни часописи ће бити 
дефинитивно замењени електронскимдефинитивно замењени електронским

• Издавачи ће на своје сајтове поставити 
старија годишта часописа, већином у 
слободни приступ

• Научне књиге ће се наручивати у е-
облику као пакети литературе за 
поједине области



Набавка литературе

За 5 година:

• Појединачне е-наслове наручиваће 
корисници сами

• Дигитални репозиторијуми ће се Д р р ју
успоставити свуда и садржаће 
тезе предавања и образовнитезе, предавања и образовни 
материјал својих универзитета.



КаталогизацијаКаталогизација
• За пет година књиге ће сеЗа пет година књиге ће се 
испоручивати заједно са 
каталошким записом, а 
библиотекари ће додавати 
само холдинге

• За десет година записима 
ће се управљати на 
глобалном нивоу аглобалном нивоу, а 
каталошка обрада неће 
бити потребна.бити потребна.



Смештај фондаСмештај фонда
• Фондови се селе у затворениФондови се селе у затворени 
приступ да би се ослободио простор 
за корисникер

• За 15 година већина фондова ће бити 
дигитализована, а папирне копије р ј
чуваће се у националним или 
регионалним специјалним 
складиштима

• План дигитализације доносиће се на 
националном нивоу.



Информацијеф р ј
• За пет година информациони 
пултови биће замењени виртуелнимпултови биће замењени виртуелним, 
а комуникација ће тећи у реалном 
времену већином преко мобилнихвремену, већином преко мобилних 
телефона
У ф• Уместо информационих пултова 
корисницима ће на располагању бити 

ћпултови са техничком помоћи.



Информацијеф р ј
• Уместо информатора специјалиста за 
поједине научне области постојаћепоједине научне области постојаће 
библиотекари за везу са појединим 
факултетима који ће учествовати уфакултетима, који ће учествовати у 
едукацији студената, избору 
литературе проналажењу података илитературе, проналажењу података и 
решавању проблема са ауторским 
правимаправима.



КолекцијеКолекције
За пет година е-читачи ће преузетиЗа пет година е читачи ће преузети 
главну улогу и биће уобичајено да се 
књиге испоручују у електронском ру ују у р
облику.
У року од десет година принцип р у р
набавке “за сваки случај” биће 
замењен принципом “набавке у 

ј б јтренутку када је публикација 
потребна”.



Посебне збиркеПосебне збирке

• За пет година у академскимЗа пет година у академским 
библиотекама ће остати само оне 
посебне збирке које се користе упосебне збирке које се користе у 
наставном процесу или су значајне 
за историју универзитетаза историју универзитета 

• за 15 година ће све збирке које имају 
пре свега музејску вредност битипре свега музејску вредност бити 
пренете у одговарајуће институције.



Технолошки развојТехнолошки развој

• За пет година можемо очекивати даЗа пет година можемо очекивати да 
библиотечки системи пређу у 
“облаке” а да се за библиотеке праве р
софтверска решења по посебним 
захтевима.

• За седам година биће решени 
проблеми повезивања библиотечких 

ф бинформационих система у облацима 
и локалних апликација и алата.



Могућности библиотекаМогућности библиотека

• Задовољавање информационих• Задовољавање информационихЗадовољавање информационих 
потреба универзитета

• Фукција менаџера информација

Задовољавање информационих 
потреба универзитета

• Фукција менаџера информација• Фукција менаџера информација
• Подршка креирању и ширењу знања
• Фукција менаџера информација
• Подршка креирању и ширењу знања
• Улога чворишта у мрежи
• Пружање информација у мобилном 
• Улога чворишта у мрежи
• Пружање информација у мобилном ру ф р ц ј у
окружењу корисника.
ру ф р ц ј у

окружењу корисника.



ПрепрекеПрепреке
• Старији корисници који имају отпор

Сагледати целину!

Старији корисници који имају отпор 
према технологији

• Библиотекари који имају отпорБиблиотекари који имају отпор 
према технологији и неадекватно 
образовањер

• Ризичност саме трансформације
• Неразумевање руководстваНеразумевање руководства 
универзитета који је суочен са 
рестриктивним буџетом и потребом р р у р
да се сваки трошак јасно оправда.



Хвала на пажњи!Хвала на пажњи!


