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Са же так
У раду је приказана структура кадра у јавним библиотекама Републике Србије према степену и области образовања. 
Издвојени су подаци за 2013. и 2018. годину како би се установио ефекат забране запошљавања у јавном сектору која 
је донета крајем 2013. Евидентно је да се број запослених са средњом и вишом стручном спремом смањио, док је број 
високообразованих повећан.
Како се у постојећем закону и националним стандардима који се односе на библиотечко-информациону делатност не 
издваја образовни профил дипломираног библиотекара као приоритетан приликом запошљавања, циљ је утврдити 
из којих струка долазе високообразовани запослени у јавним библиотекама. Као посебна категорија издвојени су 
упосленици са дипломом из области библиотекарства и информатике, да би се сагледало који проценат заузимају међу 
универзитетски образованим кадром.
Чињеница да је број корисника библиотека испод утврђеног стандарда, указује да је потребно променити нешто у начину 
рада јавних библиотека. За почетак би било добро преиспитати тренутно стање у Србији и проучити прописе земаља које 
су ово питање решиле на адекватнији начин те на основу тога експлицитније прописати који би образовни профили, у 
коликој мери, требало да буду заступљени у јавним библиотекама.

Кључне речи: јавне библиотеке, структура запослених, библиотекари, образовање, катедре за библиотекарство и 
информатику, Република Србија

Увод

Ви ше од по ло ви не свих за по сле них у би бли о те ка ма у Републици Ср би ји чи ни осо бље јав-
них би бли о те ка и њи хо вих огра на ка.1 Ка ко су јав не би бли о те ке отво ре не и на ме ње не гра-
ђа ни ма свих уз ра ста, ни воа обра зо ва ња и ин те ре со ва ња, та ко су и њи хо ви фон до ви бо га ти 
раз но вр сном гра ђом, а слу жбе ни ци раз ли чи тог обра зов ног про фи ла. Циљ ра да је да де таљ ни-
је при ка же струк ту ру струч ног ка дра у јав ним би бли о те ка ма пре ма сте пе ну и обла сти обра зо-
ва ња и ука же на по тре бу да се екс пли цит ни је про пи ше ко ји би обра зов ни про фи ли у ко ли кој 
ме ри тре ба ло да бу ду за сту пље ни у би бли о те ка ма овог ти па.

Рад се нај ве ћим де лом за сни ва на по да ци ма ко је при ку пља Оде ље ње за ис тра жи ва ње 
и раз вој би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма – Ма тич но оде ље ње На род не би бли о те ка 
Ср би је.2 Ста ти стич ки по да ци о слу жбе ни ци ма ко ји ра де на би бли о теч ко-ин фор ма ци о ним 
по сло ви ма у јав ним би бли о те ка ма и њи хо вим огран ци ма, узе ти за 2013. и 2018. го ди ну, 

1  Од укуп но 3688 за по сле них у би бли о те ка ма Ср би је са пу ни ма рад ним вре ме ном, 1911 ра ди у јав ним би бли о те ка ма. Ви де ти: 
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку и За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Кул ту ра 2017 (Бе о град: Ре пу блич ки за вод за ста ти-
сти ку, 2018), 48, пре у зе то 25. 8. 2019, http://pu bli ka ci je.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20186003.pdf.

2  По дат ке и по моћ у њи хо вом ту ма че њу љу ба зно је пру жи ла Ма ри на Ми трић, ди пло ми ра ни би бли о те кар-са вет ник, на че му јој 
се ау тор ке искре но за хва љу ју.
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по ка зу ју сте пен њи хо ве струч не спре ме и, у окви ру ње га, на зив за вр ше не шко ле/фа кул те та 
и смер, од но сно сту диј ски про фил. Текст се, да кле, не ба ви струч ним зва њи ма ко ја они има ју 
у би бли о те ци. Ра дом ни су об у хва ће ни они ко ји су ан га жо ва ни на по моћ ним и дру гим по-
сло ви ма ван би бли о теч ко-ин фо р ма ци о не стру ке. Због не а жур но сти по је ди них би бли о те ка 
при ли ком до ста вља ња по да та ка о сво јим рад ни ци ма, из не се не број ке не мо гу би ти са свим 
пре ци зне.

У пр вом одељ ку ана ли зи ра на је струк ту ра за по сле них на би бли о теч ко-ин фор ма ци о ним по-
сло ви ма у јав ним би бли о те ка ма Ср би је пре ма сте пе ну обра зо ва ња у 2013. и 2018. го ди ни. 
Дру ги део ра да ба ви се обра зов ним про фи ли ма упо сле ни ка са ви со ком струч ном спре мом.

Струк ту ра за по сле них пре ма сте пе ну обра зо ва ња 

Пре ма по да ци ма за 2013. го ди ну, у 509 јав них би бли о те ка и огра на ка3 у Ср би ји, ра ди ло је 
1912 за по сле них на струч ним по сло ви ма4 са пу ним рад ним вре ме ном. Њи хо ва струк ту ра пре-
ма ни воу обра зо ва ња да та је на гра фич ком при ка зу бр 1.

На дру гом гра фич ком при ка зу пред ста вље на је струк ту ра у 2018. го ди ни, ка да је у 519 
јав них би бли о те ка и њи хо вих огра на ка5 ра ди ло 1875 за по сле них. Нај ве ћи део чи не они са ви-
со ком струч ном спре мом, не што ма њи број је са за вр ше ном сред њом шко лом, док ма ње од 
де се ти не слу жбе ни ка има ви шу струч ну спре му.

Број струч них упо сле ни ка у јав ним би бли о те ка ма у Републици Ср би ји за пет го ди на опао je 
за 37, од но сно 1,9% у од но су на 2013. Ме ђу тим, ка ко се број би бли о те ка еви дент но по ве ћао, 
за по сле них је ма ње у од но су на број уста но ва у ко ји ма ра де. Уко ли ко се узме про се чан број 
за по сле них по јав ној би бли о те ци, ко ји за 2013. из но си 3,75,6 док је у 2018. он 3,61,7 мо же се 
за кљу чи ти да је струч них рад ни ка ма ње за 3,73% у ро ку од пет го ди на.

Сма ње ње бро ја за по сле них ни је нео бич но, с об зи ром на то да је кра јем 2013. го ди не уве-
де на за бра на за по шља ва ња у јав ном сек то ру, ко јој је упра во то и био циљ. При мет но је, та-
ко ђе, да је ова си ту а ци ја нај ви ше по го ди ла рад ни ке са сред њом и ви шом струч ном спре мом. 
На и ме, на гра фич ком при ка зу бр. 1 мо же се ви де ти да је у 2013. до ми ни рао ка дар са сред-
њо школ ским обра зо ва њем, ко ји је чи нио 44,24% ан га жо ва них на би бли о теч ко-ин фо р ма ци-
о ним по сло ви ма, док у 2018. они чи не 41,65%, јер се њи хов број сма њио за 83.8 Ни жи је, 
та ко ђе, број упо сле ни ка са ви шом школ ском спре мом – у 2013. су чи ни ли 12,86%, у 2018. 
– 9,70%.9 На су прот то ме, по ве ћа ла се за сту пље ност ви со ко о бра зо ва ног ка дра. У 2018. го ди ни, 

3  159 глав них јав них/оп штин ских/град ских би бли о те ка и 350 огра на ка и оде ље ња на из дво је ним ло ка ци ја ма.
4  Пре ма ак ту ел ном за ко ну, струч не би бли о теч ке по сло ве оба вља ју књи жни ча ри, ви ши књи жни ча ри, би бли о те ка ри и ди пло ми ра-

ни би бли о те ка ри. Ви де ти: „За кон о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“, Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је бр. 52 (2011), 
пре у зе то 10. 8. 2019, http://www.kul tu ra.gov .rs/docs/do ku men ti/pro pi si-iz-obla sti-kul tu re/-za kon-o-bi bli o tec ko-in for ma ci o noj-
de lat no sti.do c.

5  У 2018. го ди ни би ло је 160 глав них јав них/оп штин ских/град ских би бли о те ка и 359 огра на ка и оде ље ња на из дво је ним ло ка ци-
ја ма. Јед на јав на би бли о те ка ви ше у од но су на 2013. го ди ну не зна чи да се отво ри ла пот пу но но ва уста но ва. Ра ди се о слу ча ју 
Би бли о те ке „Иси до ра Се ку лић“ у оп шти ни Сав ски ве нац, ко ја је, суд ском пре су дом 2011. го ди не, оста ла без свог про сто ра у 
Ар хи ву Ју го сла ви је и би ла пре се ље на у је дан од огра на ка. Го ди не 2018. Би бли о те ка је до би ла но ве про сто ри је и по вра ти ла свој 
не ка да шњи ста тус.
За па жа се раз ли ка и у бро ју огра на ка из ме ђу 2013. и 2018. Пре ма ре чи ма Ма ри не Ми трић, то је по сле ди ца раз ли чи тих си ту а ци-
ја – отва ра ње пот пу но но вих огра на ка, за тва ра ње ста рих, ко ји не ко ли ко го ди на ни су ра ди ли, па по нов но отва ра ње, али на дру гој 
фи зич кој ло ка ци ји/у дру гом на се љу, за тва ра ње не ког огран ка ра ди ре но ви ра ња или не у слов ног про сто ра, па сре ђи ва ње про сто ра 
и по нов но отва ра ње на ис тој ло ка ци ји, али по сле не ко ли ко го ди на, трај но за тва ра ње ор ган ка. Ма ри на Ми трић, Е-mail по ру ка ау-
тор ки Ани Ђор ђе вић, 10. 10. 2019.

6  1912: 509.
7  1875: 519.
8  Го то во тре ћи на струч них рад ни ка са свр ше ном сред њом шко лом обра зо ва ла се у гим на зи ја ма. Још увек по сто је и они ко ји су 

зна ње сти ца ли у Сред њој би бли о те кар ској шко ли (1948–1979) – 2013. го ди не би ло их је 66, док се у 2018. го ди ни број свео на 
34.

9  Око 30% ових рад ни ка има за вр ше ну Ви шу пе да го шку шко лу. 
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уни вер зи тет ски обра зо ва но осо бље за у зи ма ло је 46,81%,10 док је пет го ди на ра ни је би ло за-
сту пље но са 41,9 про це на та. Да већ го ди на ма по сто ји тренд про ме не струк ту ре у ко рист ви-
со ко о бра зо ва ног ка дра, го во ри и по да так ве зан за ма тич не би бли о те ке, где је, пре два де се так 
го ди на, 48,37% слу жбе ни ка има ло за вр ше ну сред њу шко лу, 17,81% ви шу, док је са ви со ком 
струч ном спре мом би ло тек 33,82% струч ног осо бља.11 

Ова кве про ме не су у скла ду са оп штим то ко ви ма у дру штву. На и ме, у да на шње вре ме, мла ди 
че шће од лу чу ју да сту ди ра ју те је и ве ћа по ну да ви со ко о бра зо ва ног ка дра. Ви ше обра зо ва ње у 

10  Док то ра на у ка, ма ги стара и оста лих ви со ко о бра зо ва них
11  Гор да на Сто кић, „За по сле ни у би бли о те ка ма о се би или има ли ме ста осе ћа њу ин фе ри ор но сти?“, За јед ни ца би бли о те ка: ин фор-

ма тив ни ор ган За јед ни ца ма тич них би бли о те ка Ср би је 20, бр. 1/2 (1997): 48.

Гра фич ки при каз бр. 1Гра фич ки при каз бр. 1

Гра фич ки при каз бр. 2Гра фич ки при каз бр. 2
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не ка да шњем сми слу не по сто ји, већ су то ви со ке шко ле са чијим се ди пло ма ма у би бли о те ци 
мо же има ти зва ње би бли о те ка ра. Они ко ји ипак не за вр ше фа кул тет или ви со ку шко лу углав-
ном се окре ћу тра же ни јим или уно сни јим за ни ма њи ма, пре све га у обла сти ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја. До бар број љу ди, ка ко са фа кул тет ском ди пло мом, та ко и они без ње, од ла зи12 
или раз ми шља о од ла ску у ино стран ство.13

Струк ту ра ви со ко о бра зо ва ног ка дра

Уни вер зи тет ски обра зо ван ка дар да нас чи ни ве ћин ску гру пу ме ђу за по сле ни ма у јав ним 
би бли о те ка ма и сва ка ко би тре ба ло да пред ста вља но си о ца би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де-
лат но сти у Ср би ји. Ка ко би се до ча рао ди вер зи тет ви со ко о бра зо ва ног струч ног ка дра у 2013. 
и 2018. го ди ни, сви упо сле ни ци, за ко је по сто ји по да так о за вр ше ном фа кул те ту, по де ље ни су 
у 16 ка те го ри ја, се дам на е стој при па да ју они за ко је ни су упи са ни по да ци о уста но ви на ко јој 
су ди пло ми ра ли или обра зов ном про фи лу.14

На гра фич ком при ка зу бр. 3 мо же се ви де ти да од укуп но 802 ви со ко о бра зо ва на рад ни ка 
у 2013. го ди ни, за 97 њих не ма по да тка о за вр ше ном фа кул те ту.15 Ве ро ват но оче ки ва но, нај-
број ни ја гру па у окви ру ове струк ту ре је су фи ло ло зи. Об у хва та ли су 37,45%16 ме ста на струч-
ним би бли о теч ким по сло ви ма. Про фе со ра срп ског је зи ка и књи жев но сти и ју го сло вен ске 
књи жев но сти би ло је 19,43%, док је про фе со ра стра них је зи ка, ком па ра ти ста књи жев но сти 
и лин гви ста би ло 18,01%. За по сле ни ко ји су за вр ши ли сту ди је дру штве них на у ка на не ком од 
фи ло зоф ских фа кул те та об у хва та ли су 20,28%. Ме ђу њи ма је нај ви ше исто ри ча ра, за тим фи-
ло зо фа, со ци о ло га, пе да го га, исто ри ча ра умет но сти, ет но ло га, ан дра го га.

Осо бље са ди пло мом из би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти чи ни ло је 9,93% уни вер-
зи тет ски обра зо ва ног ка дра. За по сле ни ко ји су за вр ши ли учи тељ ски фа кул тет би ли су за сту-
пље ни са 8,65%.

Од 876 за по сле них са ви со ким обра зо ва њем у 2018. го ди ни, укуп но 267 има ди пло му из 
обла сти је зи ка и књи жев но сти. Ту спа да ју про фе со ри срп ског је зи ка и књи жев но сти, или ју-
го сло вен ске књи жев но сти ко јих има 138 или 17,81%, и про фе со ри стра них је зи ка и књи жев-
но сти, ком па ра ти сти и лин гви сти – 129 или 16,65%.17 Сле д е ћа ка те го ри ја по за сту пље но сти 
при па да осо бљу са ди пло мом из дру штве них на у ка на фи ло зоф ским фа кул те ти ма (19,35%).

Као по себ не ка те го ри је, у графичком приказу бр. 3 из дво је ни су би бли о те ка ри обра зо ва ни 
на Ка те дри за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку Фи ло ло шког фа кул те та (70), за тим они ко ји 
су ди пло му сте кли на Пе да го шком фа кул те ту (4) и они ко ји су ди пло ми ра ли у обла сти ма ком-
па ра тив на књи жев ност са би бли о те кар ством и оп шта књи жев ност са би бли о те кар ством (7). 
Одав де се мо же ви де ти да у јав ним би бли о те ка ма ра ди 81 би бли о те кар са ди пло мом из би бли-
о теч ко-ин фор ма ци о них на у ка, тј. да они чи не 10,45% ви со ко о о бра зо ва ног струч ног ка дра. 

12  Пор тал Бли ца на во ди по дат ке OE CID-a ко ји по ка зу ју да го ди шње из Ср би је од ла зи око 49.000 љу ди. Ви де ти: N. Go vo ru ša „Po ra-
zno zva nič no is tra ži va nje: Sr bi ja zbog mla dih ko ji od la ze gu bi i do dve mi li jar de evra go diš nje“, Blic, pre u ze to 1. 10. 2019, https://
www.blic.rs/bi znis/ve sti/po ra zno-zva nic no-is tra zi va nje-sr bi ja-zbog-mla dih-ko ji-od la ze-gu bi-i-do -dv e-mi li jar de/xdggs9e.

13  Чак 36% мла дих раз ми шља да оде из Ср би је. Ви де ти: Ka ta ri na Ste va no vić, „Zaš to mla di iz Sr bi je od la ze u ino stran stvo i zaš to se 
po ne kad vra ća ju“, BBC News na srp skom, pre u ze to 1. 10. 2019, https://www.bbc.com/ser bian/lat /svet-46062846.

14  По де ла се ни је мо гла из вр ши ти са мо пре ма на зи ву фа кул те та, јер се исте на у ке мо гу из у ча ва ти на раз ли чи тим ви со ко о бра-
зов ним ин сти ту ци ја ма те ни је би ло по жељ но, на при мер, раз два ја ти про фе со ре је зи ка и књи жев но сти ко ји су ди пло ми ра ли на 
Фи ло ло шком фа кул те ту од оних на Фи ло зоф ском. Та ко ђе, не ки срод ни фа кул те ти спо је ни су у јед ну ка те го ри ју, ка ко струк ту ра 
не би би ла пре ви ше де таљ на. Фа кул те ти ко ји су има ли ма ње од 10 пред став ни ка свр ста ни су у ка те го ри ју „оста ло“.

15  Ка ко се мо же при ме ти ти, и за 2013. и за 2018. не до ста ју по да ци за ви ше од 10% за по сле них са ви со ком струч ном спре мом. 
С об зи ром на то да је ма тич на слу жба Нар од не би бли о те ке Ср би је до ста ви ла са мо по дат ке ко је јав не би бли о те ке њој ша љу, 
од го вор ност за ова кву си ту а ци ју при пи су је се ма тич ним би бли о те ка ма, или они ма ко је ни су ис пу ни ле сво ју оба ве зу пре ма 
ма тич ној би бли о те ци.

16  Од 705 за по сле них за ко је по сто је по да ци о за вр ше ном фа кул те ту.
17  Про це нат у од но су на 775 ви со ко о бра зо ва них.
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Још јед ну од број ни јих гру па чи не за по сле ни са ди пло мом учи тељ ског фа кул те та, ко јих има 
72 или 9,29%. Оста ле ка те го ри је има ју да ле ко ма ње пред став ни ка, ме ђу тим, ни је за не мар љив 
ни про це нат за по сле них са Фа кул те том по ли тич ких на у ка и из обла сти ме наџ мен та (4,39%). 
По сто ји и од ре ђени број еко но ми ста, прав ни ка, па чак и по не ко из сфе ре при род них на у ка, 
умет но сти, ма шин ства, по љо при вре де и дру гих.

По да ци ука зу ју да је струк ту ра за по сле них за ових пет го ди на ми ни мал но про ме ње на. Про-
це нат фи ло ло га се сма њио са 37,45% на 34,46%. Про ме на иде у ко рист ме на џе ра (са 2,84% на 
4,39%), еко но ми ста (са 3,12% на 4,13%), би бли о те ка ра са ка те да ра за би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о не на у ке (са 9,93% на 10,45%), учи те ља (8,65% на 9,29%).

За кон о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти тре нут но не пра ви ни ка кву раз ли ку из-
ме ђу ди пло ми ра них струч ња ка из обла сти би бли о те кар ства и оних из ма ко је дру ге обла сти, 
осим што пр ви има ју при ви ле ги ју да су по ме ну ти у пр вом ста ву, док су оста ли сме ште ни у дру-
ги став чла на 46, ко ји про пи су је ко мо же оба вља ти по сло ве ди пло ми ра ног би бли о те ка ра. За 
све ва жи исто пра ви ло – по ме ну то зва ње до би ја ју тек ка да по ло же струч ни ис пит. На ци о нал ни 
стан дар ди за оба вља ње би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти вр ло пре ци зно мо гу од ре ди-
ти ко ли ко је пу та го ди шње по треб но те мељ но очи сти ти про сто ри је јав не би бли о те ке – че ти ри 

Гра фич ки при каз бр. 3Гра фич ки при каз бр. 3
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пу та и то об у хва та „пра ње вра та, про зо ра, ра ди ја то ра, си ја ли ца и зи до ва“, али за то не мо гу да 
пре по ру че ко ли ко би би бли о те ка ра са ди пло мом сте че ном на сту ди ја ма би бли о теч ко-ин фор-
ма ци о них на у ка, или ко ли ко про фе со ра је зи ка и књи жев но сти тре ба ло да има у ко лек ти ву, 
у од но су на од ре ђен обим фон да или број ста нов ни ка на се ље ног ме ста.18 Си сте ма ти за ци ја 
рад них ме ста у срп ским би бли о те ка ма та ко ђе рет ко пре ци зи ра по тре бан сту диј ски про грам за 
по зи ци ју би бли о те ка ра.19 По на вља се са мо оно што пи ше у За ко ну.

Пред ста вље не струк ту ре по ка за ле су ко ји струч ња ци, пре ма не пи са ном пра ви лу, има ју ве-
ћу или ма њу пред ност при за по шља ва њу у јав ним би бли о те ка ма. За сту пље ност раз ли чи тих 
про фе си ја уну тар јед не – би бли о те кар ске – тре ба ло би да би бли о те ку пред ста ви као де мо кра-
тич ну ор га ни за ци ју ко ја про из во ди кре а тив не иде је и мо же да од го во ри нај ра зли чи ти јим кул-
тур ним и обра зов ним по тре ба ма гра ђа на ко ји у њу до ла зе. Ова кве по зи тив не осо би не тре ба ло 

18  „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 број 39 
(2013), тач ка 2.5 Одр жа ва ње хи ги је не.

19  Гор да на Сто кић Си мон чић и Жељ ко Вуч ко вић., „Про фе си о нал но обра зо ва ње и струч но уса вр ша ва ње школ ских би бли о те ка ра 
у Ср би ји“, Чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Год 14, бр. 26 (мај 2015): 14, пре у зе то 20. 9. 2019, 
https://ci ta li ste.rs /ca so pis/br 26/sto kic_gor da na.pdf .

Гра фич ки при каз бр. 4Гра фич ки при каз бр. 4
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би, за тим, да до ве ду и ве ли ки број ко ри сни ка у би бли о те ке. Ипак, тре нут на си ту а ци ја по ка зу је 
да је број ко ри сни ка ис под стан дар да ко ји про пи су је на ци о нал ни пра вил ник.20 Ова кво ста ње 
не мо ра ну жно би ти иза зва но струк ту ром за по сле них, али сва ка ко ука зу је да је по треб но пре-
и спи та ти тре нут на пра ви ла и про пи се за рад, из ме ђу оста лог и оне ко ји се од но се на за по сле не 
у би бли о те ка ма.

Ка ко обез бе ди ти по го дан ка дар за би бли о те ке, пи та ње је ко је се у Ср би ји по ста вља го то во 
сто ти ну го ди на, да кле и пре по сто ја ња би ло ка кве шко ле за би бли о те ка ре. Де це ни ја ма уна зад, 
па и у да на шње вре ме, не вла да ми шље ње да би бли о те кар мо же да бу де са мо онај ко има 
за вр ше не основ не или ма стер сту ди је из обла сти би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке, на про тив, 
од ре ђе ни број за по сле них по ка зу је отво ре ну сум њу у зна ње и струч ност ди пло ми ра них би бли-
о те ка ра. Оно што се си гур но зна је сте да је би бли о те ка ма по тре бан ка дар ко ји је спре ман да 
ра ди у про мен љи вом окру же њу, тех но ло шки до бро об у чен, са из ра зи том ве шти ном ко му ни-
ка ци је, кри тич ки на стро јен пре ма но вим ин фор ма ци ја ма.21 Ти ме се ру ко во де ка те дре за би-
бли о те кар ство и ин фор ма ти ку при ли ком пла ни ра ња сту диј ских про гра ма ка ко у Ср би ји, та ко 
и у све ту. Би бли о те ка ри ко ји су шко ло ва ни за овај по зив ја сно зна ју ко ја је ми си ја би бли о те ка, 
шта су њи хо ви про из во ди, ка кве све про гра ме би бли о те ке мо гу да ор га ни зу ју, ка ко се од ре ђу ју 
циљ не гру пе, ка ко се до ла зи до ква ли те та, а ка ко ква ли те том до ко ри сни ка.

Ин те ре сант но је из не ти и по да так да је по ло же ни струч ни ис пит, од укуп ног бро ја за по сле-
них у 2018. го ди ни, има ло њих 1580, док је го то во 300 за по сле них ра ди ло без по ло же ног струч-
ног ис пи та.22 С об зи ром на то да ве ћи на њих не ма ни ди пло му из обла сти би бли о те кар ства, око 
15% за по сле них се об у ча ва ло за по сао у би бли о те ци уз по моћ ста ри јих и ис ку сни јих ко ле га. 
Струч ња ци из дру гих сфе ра сва ка ко има ју сво је ква ли те те, али им је ипак по треб но од ре ђе но 
вре ме да овла да ју струч ним би бли о теч ким по сло ви ма и да се упо зна ју са сми слом би бли о теч-
ког ра да, а не ки не мо гу, или не же ле, да се сро де са би бли о те кар ском про фе си јом, јер су у њу 
до шли си лом при ли ка. Хе те ро ге ност ко ја по сто ји те шко мо же да под стакне за сту па ње истих 
вред но сти и кре та ње ка истим ци ље ви ма те оте жа ва из град њу про фе си о нал ног иден ти те та.

За по че так би би ло до бро про у чи ти про пи се зе ма ља ко је по овом пи та њу бо ље сто је, па на 
осно ву то га екс пли цит ни је про пи са ти ко ји би обра зов ни про фи ли, и у ко ли кој ме ри, тре ба ло 
да бу ду за сту пље ни у јав ним би бли о те ка ма.

За кљу чак

Кроз ово ис тра жи ва ње из не ти су по да ци ко ји ја сно ука зу ју на тре нут но ста ње струч ног ка-
дра у јав ним би бли о те ка ма. По зи тив но у ње му је то што нај ве ћи број за по сле них на струч ним 
по сло ви ма има фа кул тет ску ди пло му. Хе те ро ге ност у по гле ду за сту пље но сти стру ка мо же да 
до при не се бо га ти јој по ну ди би бли о те ка али, у исто вре ме, мо же би ти узрок опреч них ста во ва 
и стре мље ња ко ја не кад успо ра ва ју оства ри ва ње ми си је би бли о те ка. Ва жно је за по шља ва ње 
и струч ног ка дра из обла сти би бли о те кар ства, јер ако се у об зир узме прет по став ка да љу ди 
сту ди ра ју оно што во ле, он да ће при до би ја њу по сла у стру ци има ти ве ли ку мо ти ва ци ју да 
свој ен ту зи ја зам и труд по ка жу на де лу. Са дру ге стра не, они ма ко ји ра де у би бли о те ка ма јер 
ни су ус пе ли да про на ђу по сао ко ји би ис пу нио њи хо ва пре о фе си о нал на и лич на оче ки ва ња, 

20  Број ре ги стро ва них ко ри сни ка јав них би бли о те ка, у 2017. го ди ни, био је 530.273, што је 7,53% укуп ног бро ја ста нов ни ка 
(7.040.272 на осно ву про це не Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку). На ци о нал ни стан дард ка же да би број упи са них ко ри сни-
ка тре бало да об у хва ти нај ма ње 12% укуп ног бро ја ста нов ни ка гра да/оп шти не. – Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку и За вод за 
про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка, Кул ту ра 2017 (Бе о град: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 2018), пре у зе то 25. 8. 2019, http://
pu bli ka ci je.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20186003.pdf.

21  Hen ri et ta Ver ma, “Te ac hing to the te am“, Li brary Jo u r nal Vol. 143 Is sue 4 (March 1, 2018): 24, 25.
22  Пре ма 47 чла ну За ко на о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, струч но оспо со бља ва ње за прак тич ни рад у би бли о те ци за за по-

сле не на струч ним по сло ви ма с ви со ким и ви шим обра зо ва њем тра је го ди ну да на, а са сред њим обра зо ва њем – де вет ме се ци. За по-
сле ном ко ји у ро ку од три го ди не ра да у би бли о те ци не по ло жи струч ни ис пит пре ста је рад ни од нос да ном ис те ка тог ро ка.
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на жа лост, у ве ли кој ме ри мо же не до ста ја ти по све ће но сти и ин те ре со ва ња.
За кљу чу је се да би тре ба ло на ћи рав но те жу кроз за јед нич ки рад ста ри јих и мла ђих ко ле га, 

оних ко ји су за вр ши ли сту ди је на Ка те дри за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку и оних са дру-
гих фа кул те та, ра ди за јед нич ке мо ти ва ци је и по сти за ња све оп штег ци ља – по ди за ња све сти о 
ва жно сти ко ри шће ња услу га би бли о те ка.
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Edu ca ti o nal Struc tu re of Em ployee s in Ser bian Pu blic Li bra ri es

Sum mary
The paper presents the structure of employees in public libraries according to the level and fi eld of education. 
Data relating to 2018 and 2013 have been highlighted in order to determine the eff ect of the ban on public sector 
employment that was enacted at the end of 2013. It is evident that the number of employees with a high school 
degree and a college degree has decreased while the number of university graduates has increased.
As it is not specifi ed, at any level, who can do the job of a graduate librarian, the aim is to determine which 
professions are represented among the highly educated employees in public libraries. Employees with a bachelor’s or 
master’s degree in librarianship are grouped into a special category, in order to fi nd out what percentage of the staff  
with higher education they make.
The fact that the number of library users in Serbia is below all standards indicates that something needs to be 
changed. First of all, it would be good to examine the current situation in Serbia and study the regulations in the 
countries that are more advanced in this matter, and then to specify more explicitly what educational profi les should 
be represented in public libraries here.
Balance should be found through the joint work of older and younger experts, those who have completed their 
studies at the Department of Library and Information Science, and those from other faculties, in order to fi nd 
motivation and achieve a common goal – raising awareness of the importance of using libraries.

Keywords: public libraries, staff  structure, librarians, education, Department of Library and Information Science, the 
Republic of Serbia
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потребно променити нешто у начину рада јавних библиотека. За почетак би било добро 
преиспитати тренутно стање у Србији и проучити прописе земаља које су ово питање 
решиле на адекватнији начин те на основу тога експлицитније прописати који би 
образовни профили, у коликој мери, требало да буду заступљени у јавним библиотекама. 
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библиотекарство и информатику, Република Србија 

 
Примљено: 5. октобра 2019. 

Исправке рукописа: 21. октобра 2019. 
Прихваћено за објављивање: 28. октобра 2019.  

 

 
Образовна структура запослених у јавним библиотекама Србије by Анђела Стошић, Ана Ђорђевић is 
licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 

 
 Преузми пун текст
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