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Сажетак
У раду се анализира структура запослених у универзитетским и високошколским библиотекама Републике Србије. 
Подаци о степену и профилу образовања радника за 2018. и 2013. годину добијени су из базе Мрежа библиотека Србије. 
Они показују да у универзитетским библиотекама високообразовани посленици чине 63% укупног броја радника. У 
високошколским библиотекама, које су у великом броју случајева библиотеке са једним запосленим, процентуално их је 
више, тачније 77%. Библиотекари високошколских библиотека у 2018. години су, с обзиром на високошколску установу 
у којој раде, завршени факултет и смер на том факултету, сврстани у три групе: прву чине они који имају диплому из 
области библиотекарства и информатике (7,23%), у другој су библиотекари који раде у библиотеци високошколске 
јединице чији се фонд односи на научне области које су и сами студирали (40%), док трећој групи припадају 
библиотекари чије образовање није из области библиотекарства и информатике, нити из области којима је библиотека 
намењена (53%). Универзитетске библиотеке несавесно достављају податке о образовном профилу својих запослених 
те се за њих није могла урадити никаква анализа, нити сазнати колико је библиотекара са дипломом из библиотечко-
информационих наука.
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Увод

Би бли о те ке ви со ко школ ских уста но ва пру жа ју осло нац сту ден ти ма, ис тра жи ва чи ма, уни-
вер зи тет ским са рад ни ци ма и на став ни ци ма у про це су уче ња и пре но ше ња зна ња те та ко за-
јед но до при но се је дин стве ној ми си ји раз во ја на у ке.

За по сле ни у овим би бли о те ка ма оба вља ју од го вор не за да та ке ак тив но уче ству ју ћи у фор-
ми ра њу ви со ко о бра зо ва них струч ња ка ко ји су но си о ци раз во ја сва ког дру штва. Ме ђу би бли-
о теч ким рад ни ци ма у овим уста но ва ма на ла зе се љу ди раз ли чи тих ни воа и про фи ла обра-
зо ва ња. Циљ овог ра да је да де таљ ни је са гле да њи хо ву струк ту ру. Ис тра жи ва ње обра зов не 
струк ту ре ка дра уни вер зи тет ских и ви со ко школ ских би бли о те ка у Ср би ји на до ве зу је се на рад 
„Обра зов на струк ту ра за по сле них у јав ним би бли о те ка ма Ср би је“, об ја вљен у 35. бро ју Чи та
ли шта и ти ме упот пу њу је сли ку са ста ва би бли о теч ког ка дра у на шој зе мљи.1

1  Ан ђе ла Сто шић и Ана Ђор ђе вић, „Обра зов на струк ту ра за по сле них у јав ним би бли о те ка ма Ср би је“, Чи та ли ште год. XVI II, бр. 
35 (но вем бар 2019): 2–9.
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Ка да је реч о ти по ви ма би бли о те ка у окви ру ви со ко школ ских ор га ни за ци ја, нај пре би тре-
ба ло на по ме ну ти да се, пре ма За ко ну о ви со ком обра зо ва њу, у ви со ко школ ске уста но ве ко је 
оба вља ју де лат ност ви со ког обра зо ва ња свр ста ва ју: уни вер зи те ти, фа кул те ти (од но сно умет-
нич ке ака де ми је) у са ста ву уни вер зи те та, ака де ми је стру ков них сту ди ја, ви со ке шко ле, као и 
ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја. Уни вер зи тет у свом са ста ву мо же има ти и на уч не, од но сно 
умет нич ке ин сти ту те ра ди уна пре ђи ва ња на уч но и стра жи вач ке, од но сно умет нич ко-ис тра-
жи вач ке де лат но сти.2 За кон о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, на осно ву са др жа-
ја би бли о теч ко-ин фор ма ци о не гра ђе и из во ра и пре ма про фи лу ко ри сни ка, раз ли ку је по јам 
ви со ко школ ске би бли о те ке од пој ма уни вер зи тет ских би бли о те ка, за тим би бли о те ке на уч но-
и стра жи вач ких ин сти ту та и уста но ва од спе ци јал них би бли о те ка. Пре ма овом ак ту, вас пит но-
обра зов не и на уч не уста но ве су оба ве зне да ор га ни зу ју пр ва три ти па би бли о те ка, ко ји ма су 
ду жне да обез бе де све по треб не усло ве за рад. Ове би бли о те ке се ор га ни зу ју 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. Ов де се из два ја ју уни вер зи тет ске, као цен трал не ви со ко школ ске би бли о те ке ко је 
има ју број не ду жно сти ве за не за ус по ста вља ње функ ци о нал ног би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног 
си сте ма на јед ном уни вер зи те ту.3 За ви со ко школ ске би бли о те ке у овом за ко ну не ма пре ци зни-
јих од ред би, док се у За ко ну о ви со ком обра зо ва њу оне не спо ми њу, осим у чла ну 69 где се 
на во ди да је осни вач ду жан да ви со ко школ ској уста но ви обез бе ди би бли о теч ки фонд и у чла ну 
40, у ко ме се ка же да се док тор ске ди сер та ци је и из ве шта ји ко ми си је о њи хо вој оце ни оста вља ју 
у би бли о те ци ра ди уви да јав но сти.

С дру ге стра не, у Пра вил ни ку 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,4 ви со ко школ ске и уни вер зи тет ске би бли о те ке по ја вљу ју се као син таг-
ма и има ју је дин стве не стан дар де, док су би бли о те ке на уч но и стра жи вач ких ин сти ту та и уста но-
ва за себ на тач ка, па та ко и спе ци јал не би бли о те ке.

По да ци ко је су ау тор ке до би ле о за по сле ни ма у уни вер зи тет ским и ви со ко школ ским би бли-
о те ка ма из ба зе Мре жа би бли о те ка Ср би је (МБС)5 об у хва та ју уни вер зи тет ске, ви со ко школ ске 
(би бли о те ке ви со ких шко ла, ака де ми ја, фа кул тет ске, се ми нар ске и сл.), али и би бли о те ке ин-
сти ту та и за во да ко ји се на ла зе у окви ру ових ви со ко школ ских уста но ва. Ка ко по след њи тип 
гра ви ти ра ка ти пу спе ци јал них би бли о те ка, по да ци о њи хо вом ка дру из у зе ти су из ана ли зе.

Ба за МБС са др жи, из ме ђу оста лог, по дат ке о сте пе ну и про фи лу обра зо ва ња за по сле них 
у уни вер зи тет ским и ви со ко школ ским би бли о те ка ма ко ји би тре ба ло да бу ду по год ни за ста-
ти стич ку об ра ду. Об у хват ност и тач ност по да та ка за ви си од са ве сно сти за по сле них у ви со ко-
школ ским, као и у њи хо вим ма тич ним би бли о те ка ма6 те због то га они не мо гу да ти нај ја сни ју 
сли ку струк ту ре за по сле них у овим уста но ва ма. У ра ду ће се по ка за ти да за по је ди не би бли о те-
ке ни су уне ти по да ци о про фи лу обра зо ва ња за ве ћи ну њи хо вих за по сле них, што је, раз у ме се, 

2  „За кон о ви со ком обра зо ва њу“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 88 (2017), 73 (2018), 27 (2018), 67 (2019) и 6 (2020), члан 43 Ви со ко-
школ ске уста но ве.

3  „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. 9. 2020, 
https://www.kul tu ra.gov .rs/tekst/43/za ko ni-i-ured be.php. 

4  „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 Ре пу бли ке Ср
би је бр. 39 (2013),пре у зе то 25. 8. 2020, https://www.prav no-in for ma ci o ni-si stem.rs /SlGla snik Por tal/eli/rep/sgrs/mi ni star stva/
pra vil nik/2013/39/1.

5  Увид у по дат ке омо гу ћи ла је Ма ри на Ми трић, ди пло ми ра ни би бли о те кар-са вет ник. Ау тор ке јој се за хва љу ју на про фе си о нал ној по-
мо ћи и ко ле ги јал ној са рад њи. 

6  Ма тич не функ ци је у уни вер зи тет ским, ви со ко школ ским и спе ци јал ним би бли о те ка ма на уч но и стра жи вач ких уста но ва на те ри то-
ри ји АП Вој во ди не оба вља Би бли о те ка Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, док је Уни вер зи тет ска би бли о те ка ,,Све то зар Мар ко вић” у Бе-
о гра ду ма тич на на те ри то ри ји цен трал не Ср би је (град Бе о град и под руч ја Ма чван ског, Ко лу бар ског, По ду нав ског, Бра ни чев ског, 
Шу ма диј ског, По мо рав ског, Бор ског, За је чар ског, Зла ти бор ског, Мо ра вич ког, Ра шког, Ра син ског, Ни шав ског, То плич ког, Пи рот-
ског, Ја бла нич ког и Пчињ ског управ ног окру га). На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка ,,Иво Ан дрић” у При шти ни за ду же на је за 
те ри то ри ју АП Ко со ва и Ме то хи је. – Ви де ти: „Ре ше ње о од ре ђи ва њу би бли о те ка ко је оба вља ју ма тич не функ ци је у би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“, Слу жбе ни гла сник РС, број 122 (25. де цем бар 2012), пре у зе то 16.8.2020, https://www.prav no-in-
for ma ci o ni-si stem.rs /SlGla snik Por tal/vi ew doc?uuid=4e965651-af62-4d2c-85b5-19a435d96ee2&re gac tid=424323&doctype=reg.
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про тив но ин те ре си ма би бли о теч ко-ин фор ма ци о не стру ке у Ср би ји. Ста ти стич ки по да ци, ка ко о 
за по сле ни ма, та ко и о дру гим по ка за те љи ма би бли о теч ког по сло ва ња, ко је ма тич не би бли о те ке 
при ку пља ју пу тем ан ке те,7 слу же да се ана ли зи ра ју ста ње, по тре бе и усло ви у би бли о те ка ма те 
да ју пред ло зи за уна пре ђе ње ра да, што је, због не пот пу них по да та ка, те шко из во дљи во.8

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

У Ре пу бли ци Ср би ји је у 2018. го ди ни би ло ре ги стро ва но 215 ви со ко школ ских би бли о те ка9 
и, пре ма на во ди ма За во да за ста ти сти ку, у њи ма су ра ди ле 544 осо бе.10 За ба зу МБС, по дат ке о 
по сло ва њу до ста ви ло је 186 би бли о те ка: 5 би бли о те ка др жав них уни вер зи те та,11 3 би бли о те ке 
при ват них уни вер зи те та,12 11 ин сти тут ских и 167 оста лих ви со ко школ ских би бли о те ка.13 Пре-
ма њи хо вим из ве шта ји ма, у уни вер зи тет ским би бли о те ка ма је на струч ним по сло ви ма ра ди ло 
136 љу ди,14 у оста лим ви со ко школ ским би бли о те ка ма 391 ли це.15 С об зи ром на то да уни вер-
зи тет ске би бли о те ке има ју ви ше функ ци ја, ра зно род ни ји и че сто обим ни ји фонд од оних на 
фа кул те ти ма, ака де ми ја ма и ви со ким шко ла ма, њи хо ве струк ту ре пред ста вље не су одво је ним 
гра фич ким при ка зи ма (гра фич ки при каз 1 и гра фич ки при каз 2).

7  По чев од 2020. го ди не, тра ди ци о нал не штам па не Ан ке те о би бли о теч ком по сло ва њу, ко је су би бли о те ке до не дав но сла ле по-
штом, за ме ње не су елек трон ским.

8  Ма ри на Ми трић, „За што по пу ња ва мо ан ке ту о би бли о теч ком по сло ва њу“, Школ ски би бли о те кар (де цем бар 2011), пре у зе то 
1. 10. 2020, https://ca so pis bi bli o te kar.wor dpress.com /2011/12/31/%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0
%BE%D0%BF%D1%83%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82
%D1%83-%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA/.

9  Би бли о те ка при ви со ко школ ским уста но ва ма.
10  Од то га је 535 за по сле них са пу ним ра дим вре ме ном. – 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, 2018 (Бе о град: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, 2019), 46–48‚ пре у зе то 1. 9. 2020, https://pu bli ka ci je.stat.gov.
rs/G2019/Pdf/G20196010.pdf.

11  По дат ке до ста ви ле: Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић“ у Бе о гра ду, Уни вер зи тет ска би бли о те ка Кра гу је вац, Уни-
вер зи тет ска би бли о те ка „Ни ко ла Те сла“ Ниш, Цен трал на би бли о те ка Уни вер зи те та у Но вом Са ду и Би бли о те ка Др жав ног уни-
вер зи те та у Но вом Па за ру.
Пре ма по да ци ма На ци о нал ног те ла за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та у ви со ком обра зо ва њу, у Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји 
9 др жав них уни вер зи те та. – На ци о нал но те ло за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та у ви со ком обра зо ва њу, Ис хо ди акре ди та ци
ја ви со ко школ ских уста но ва и сту диј ских про гра ма у Ре пу бли ци Ср би ји, пре у зе то 2. 10. 2020, https://www.nat.rs/wp-con tent/uplo-
ads/2020/10/Is ho di-akre di ta ci ja-02.10.2020.pdf?script=cir.

12  По дат ке до ста ви ле: Би бли о те ка Уни вер зи те та Син ги ду нум и Би бли о те ка Уни вер зи те та „Џон Не збит“. Уни вер зи тет ска би бли о те-
ка Но ви Па зар при ват ни Уни вер зи тет до ста ви ла је по да так да не ма ни јед ног за по сле ног.
Пре ма по да ци ма На ци о нал ног те ла за акре ди та ци ју и про ве ру ква ли те та у ви со ком обра зо ва њу, у Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји 10 
при ват них уни вер зи те та.

13  За би бли о те ке са те ри то ри је КиМ по сто је са мо зби р ни по да ци о бро ју за по сле них, без ика квих дру гих де та ља. У 2018. го ди ни 
је ов де ре ги стро ва но 10 би бли о те ка са укуп но 15 за по сле них. По дат ке је при ку пи ла и до ста ви ла НУБ „Иво Ан дрић“, При шти на.

14  Са пу ним рад ним вре ме ном 134.
15  Са пу ним рад ним вре ме ном 371.

Графички приказ 1.  Запослени у универзитетским библиотекама према степену образовања (2018)
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Као што се на гра фич ким при ка зи ма и ви ди, уни вер зи тет ски обра зо ва ни ка дар чи ни из ра-
зи ту ве ћи ну у би бли о те ка ма ви со ко школ ских уста но ва, што је и ло гич но, ако се има у ви ду да 
су то би бли о те ке ко је ну де вр хун ску на уч но-обра зов ну ли те ра ту ру и ко је су на ме ње не упра во 
нај о бра зо ва ни јим чла но ви ма дру штва, од но сно они ма ко ји то же ле да по ста ну. 

На пр вом гра фич ком при ка зу се мо же ви де ти да ви со ко о бра зо ва ни по сле ни ци у уни вер зи-
тет ским би бли о те ка ма чи не 63% струч ног осо бља.16 У ви со ко школ ским би бли о те ка ма, ко је су 
у ве ли ком бро ју слу ча је ва би бли о те ке са јед ним за по сле ним, про цен ту ал но их је ви ше, тач ни-
је 77% (гра фич ки при каз 2). За по сле ни са ви шом струч ном спре мом чи не ма ње од де се ти не 
свих рад ни ка, што је и ра зу мљи во, ако се узме у об зир да тај сте пен обра зо ва ња ви ше ни је 
мо гу ће сте ћи, а да по сто је ћи ка дар при во ди кра ју свој рад ни век. Рад ни ци са сред њим обра зо-
ва њем про цен ту ал но су за сту пље ни ји у уни вер зи тет ским би бли о те ка ма, ко је по пра ви лу има ју 
сло же ни ју ор га ни за ци о ну струк ту ру, сто га и по тре бу за ве ћим бро јем ма ни пу ла на та.17

Рад „Обра зов на струк ту ра за по сле них у јав ним би бли о те ка ма Ср би је“, ко ји се ба вио ана-
ли зом струк ту ре ка дра у јав ним би бли о те ка ма, по ка зао је да по след њих го ди на по сто је зна чај-
не про ме не ка да је у пи та њу од нос ви со ко о бра зо ва ног и сред њо школ ског ка дра и то у ко рист 
пр вог.18 Ова ква тен ден ци ја уо ча ва се и код ви со ко школ ских и уни вер зи тет ских би бли о те ка. 
У ви со ко школ ским би бли о те ка ма је, 2018. го ди не, са сред њом струч ном спре мом би ло 16% 
рад ни ка, док их је пет го ди на ра ни је про цен ту ал но би ло ви ше – 20% (гра фич ки при каз 3). 
За по сле ни са ви со ким обра зо ва њем19 су у ви со ко школ ским би бли о те ка ма 2013. чи ни ли 73%, 
а у 2018. чак 77% од укуп ног бро ја рад ни ка. По ве ћа ње за сту пље но сти ви со ко о бра зо ва них 
по сле ни ка еви дент но је и у уни вер зи тет ским би бли о те ка ма – са 60% у 2013, на 63% у 2018. 
(гра фич ки при каз 4).

16  Уко ли ко узме мо у об зир и ма ги стре и док то ре на у ка.
17  Нај ве ћа уни вер зи тет ска би бли о те ка у Ср би ји је Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић“ у Бе о гра ду, са ви ше од 80 за-

по сле них. Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Ни ко ла Те сла“ Ниш има укуп но 23, а Уни вер зи тет ска би бли о те ка Кра гу је вац 17 рад ни-
ка. Би бли о те ка др жав ног уни вер зи те та у Но вом Па за ру за по шља ва 5 ли ца. Цен трал на би бли о те ка Уни вер зи те та у Но вом Са ду 
има два за по сле на, од то га је је дан са пу ним рад ним вре ме ном. Би бли о те ка Уни вер зи те та Син ги ду нум има три, а Би бли о те ка 
Уни вер зи те та „Џон Не збит“ два за по сле на.

18  Сто шић и Ђор ђе вић: 4. 
19  Укљу чу ју ћи и док то ре и ма ги стре на у ка.

Графички приказ 2. Запослени у високошколским библиотекама према степену образовања (2018)
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Обра зов ни про фи ли за по сле них

Ви со ко школ ске би бли о те ке се, у за ви сно сти од по је ди нач них про пи са ин сти ту ци ја у ко-
ји ма се на ла зе, сма тра ју ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма на уч но и стра жи вач ког ти па, струч ним 
слу жба ма, па и је ди ни ца ма се кре та ри ја та фа кул те та.20 Рад ових би бли о те ка уре ђу је се за-
ко ни ма из обла сти би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти, ви со ког обра зо ва ња, за тим ста-
ту ти ма и дру гим ак ти ма ви со ко школ ских уста но ва. Би бли о те ке функ ци о ни шу пре ма сво јим 
пра вил ни ци ма, ко ји се та ко ђе раз ли ку ју од јед не до дру ге ин сти ту ци је. Пре ма стан дар ди ма 
за акре ди та ци ју, за из во ђе ње јед ног сту диј ског про гра ма, ви со ко школ ска уста но ва мо ра да 
обез бе ди би бли о теч ки про стор, чи та о ни цу и нај ма ње 100 ре ле вант них би бли о теч ких је ди ни-
ца. Би бли о те ка на ви со ко школ ској уста но ви има нај ма ње 1000 је ди ни ца би бли о теч ке гра ђе, 
ко је се од но се на на став ни про грам и јед ног би бли о те ка ра.21

Пра вил ни ци о си сте ма ти за ци ји по сло ва у ин сти ту ци ја ма ви со ког обра зо ва ња мо гу да про-
пи шу сте пен обра зо ва ња по тре бан за сва ко рад но ме сто, па и фа кул тет ску спре му, од но сно 
сту диј ски про фил ко ји је за то ме сто по тре бан, што углав ном и чи не, осим ка да су у пи та њу би-
бли о те ке. За по зи ци ју ди пло ми ра ног би бли о те ка ра је, нај че шће, по треб но да, уз ви со ку струч ну 
спре му, за по сле ни по се ду је по ло жен струч ни ис пит, што је у скла ду са оним што про пи су је За-
кон о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти.Уз  то се осла ња ју на оно што је про пи са но 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 ко-
ји ка же да „струч не по сло ве у ви со ко школ ској и уни вер зи тет ској би бли о те ци оба вља ју за по сле ни:

1) са ви со ким струч ним обра зо ва њем: ди пло ми ра ни би бли о те ка ри22 и би бли о те ка ри [...]23

2) са ви шим струч ним обра зо ва њем: ви ши књи жни чар;
3) са сред њим струч ним обра зо ва њем: књи жни ча ри и књи го ве сци.“24

20  Пре ма Ста ту ту Еко ном ског фа кул те та у Бе о гра ду, Би бли о те ка је јед на од струч них слу жби Фа кул те та. Ста тут Прав ног фа кул те-
та у Бе о гра ду сво ју Би бли о те ку свр ста ва у на уч но и стра жи вач ке је ди ни це. – Ви де ти: „Ста тут Уни вер зи те та у Бе о гра ду – Прав ног 
фа кул те та“ (2018), пре у зе то 25.9.2020, http://www.ius.bg.ac.rs/sta tut/Sta tut%20Fa kul te ta%202018%20ko na%C4%8Dn a%20
ver zi ja%2021.4.%202018.pdf  и „Ста тут Уни вер зи те та у Бе о гра ду – Еко ном ског фа кул те та“ (2018), пре у зе то 25. 9. 2020, http://
www.ekof.bg.ac.rs/wp-con tent/uplo ads/2014/04/Sta tut-Uni ver zi te ta-u-Be o gra du-Eko nom skog-fa kul te ta-sa -iz me na ma-i-do pu-
na ma.pd f.

21  Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, „Пра вил ник и стан дар ди за по чет ну акре ди та ци ју 
ви со ко школ ских уста но ва и сту диј ских про гра ма“, пре у зе то 15. 9. 2020, http://www.mpn.gov.rs/wp-con tent/uplo ads/2015/09/
Pra vil nik-i-stan dar di-za-po cet nu-akre di ta ci ju-usta no ve-i-pro gra ma.pdf .

22  Пре ма За ко ну о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, зва ње „ди пло ми ра ни би бли о те кар“ до де љу ју На род на би бли о те ка 
Ср би је и Би бли о те ка Ма ти це срп ске, ко је ни су ви со ко школ ске уста но ве.

23  Или од го ва ра ју ће по сло ве оба вља ју ди пло ми ра ни би бли о граф, ди пло ми ра ни ар хе о граф, ди пло ми ра ни ин фор ма тор, ди пло ми ра ни 
до ку мен та лист, ди пло ми ра ни кон зер ва тор и ди пло ми ра ни ин фор ма ти чар, би бли о граф, ар хе о гра фи, ин фор ма тор, до ку мен та лист и 
кон зер ва тор;

24  „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“.

Графички приказ 3. Запослени у 
високошколским библиотекама у 2013. 

Графички приказ 4. Запослени у 
универзитетским библиотекама у 2013.
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На веб-стра ни ци За јед ни це би бли о те ка уни вер зи те те та Ср би је по сто ји пред лог Стан дар да 
за ви со ко школ ске би бли о те ке ко ји су ма ло пре ци зни ји ка да ка жу да „у би бли о те ка ма ви со ко-
школ ских уста но ва ра де ква ли фи ко ва ни струч ња ци за би бли о теч ко-ин фор ма ци о ну де лат ност 
– би бли о те ка ри са по ло же ним струч ним би бли о те кар ским ис пи том и сте че ним ви шим струч-
ним зва њи ма, књи жни ча ри и ин фор ма тич ки струч ња ци од го ва ра ју ћих про фи ла.“25 Ме ђу тим, 
ка ко је пре ма За ко ну о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти за по сло ве ди пло ми ра ног 
би бли о те ка ра ква ли фи ко ван сва ко ко има ди пло му о сте че ном ви со ком обра зо ва њу, ни та кав 
стан дард не би ни шта про ме нио. 

Аме рич ко удру же ње би бли о те ка ра је још пре ви ше од 30 го ди на усво ји ло Стан дар де за 
уни вер зи тет ске би бли о те ке (Stan dards for uni ver sity li bra ri es: Eva lu a tion of per for man ce) ко-
ји го во ре оно што ми не успе ва мо да ка же мо ни дан-да нас – да би би бли о те ка ри мо ра ли да 
има ју од го ва ра ју ће обра зо ва ње из би бли о теч ко-ин фор ма ци о них на у ка, а он да и из дру гих 
ди сци пли на ка ко би омо гу ћи ли укљу че ност би бли о те ке у ака дем ске про гра ме уни вер зи те та.26 
Ре зул тат то га био је да су про фе си о нал ни би бли о те ка ри-ин фор ма ти ча ри пре де се так го ди на 
у аме рич ким би бли о те ка ма чи ни ли тре ћи ну свих за по сле них у би бли о те ка ма, што је за срп ске 
би бли о теч ке кру го ве не појм љи во!27

Са став за по сле них са ви со ким обра зо ва ње м у би бли о те ка ма фа кул те та, ака де ми ја и ви-
со ких шко ла ана ли зи ран је пре ма обра зов ном про фи лу. Ка ко је сва ка ви со ко школ ска би бли-
о те ка спе ци ја ли зо ва на за од ре ђе ну област зна ња, оне се ме ђу соб но при лич но раз ли ку ју по 
са др жи ни фон да, ни је би ло сми сле но тра жи ти нај до ми нант ни ју стру ку ме ђу њи хо вим би бли о-
те ка ри ма јер је по сто ја ла прет по став ка да она у ве ли кој ме ри за ви си од на уч них обла сти ко је 
се на ви со ко школ ској уста но ва из у ча ва ју. Сто га су би бли о те ка ри ви со ко школ ских би бли о те ка, 
с об зи ром на ви со ко школ ску уста но ву у ко јој ра де, за вр ше ни фа кул тет и смер на том фа кул-
те ту, свр ста ни у три гру пе: пр ву чи не они ко ји има ју ди пло му из обла сти би бли о те кар ства и 
ин фор ма ти ке, у дру гој су би бли о те ка ри ко ји ра де у би бли о те ци ви со ко школ ске је ди ни це чи ји 
се фонд од но си на на уч не обла сти ко је су и са ми сту ди ра ли, док тре ћој гру пи при па да ју би-
бли о те ка ри чи је обра зо ва ње ни је из обла сти би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке, ни ти из обла сти 
којима је би бли о те ка на ме ње на.

Од укуп но 299 ви со ко о бра зо ва них ли ца ко ја су у 2018. го ди ни ра ди ла у ви со ко школ ским 
би бли о те ка ма Ср би је,28 249 (83,3%) је до ста ви ло по дат ке о за вр ше ном фа кул те ту.29 Ме ђу њи-
ма је 18 (7,23%) би бли о те ка ра-ин фор ма ти ча ра, од ко јих са мо је дан ра ди на Фи ло ло шком 
фа кул те ту. Фи ло ло зи се у овим би бли о те ка ма, као и у јав ним, из два ја ју као нај број ни ја гру па-
ци ја ко ја чи ни го то во пе ти ну свих рад ни ка са ви со ким обра зо ва њем.30 За по сле них ко ји ра де 
у ви со ко школ ским би бли о те ка ма чи ји фон до ви спа да ју у на уч не обла сти из ко јих су сте кли 

25  За јед ни ца би бли о те ка уни вер зи те та Ср би је, „Стан дар ди за ви со ко школ ске би бли о те ке“ (2012), пре у зе то 26. 9. 2020. https://
zbus.rs/wp-con tent/uplo ads/2016/03/Stan dar di-za-vi so ko skol ske-2012.pd f. 

26  “Stan dards for uni ver sity li bra ri es: Eva lu a tion of per for man ce“, ACRL Col le ge & Re se arch Li bra ri es New svol. 49, No 6 (1988), pre u ze to 
26. 9. 2020, https://crln.acrl.org/in dex.ph p/crl news/ar tic le/vi ew/21603/27057.

27  Гор да на Сто кић, „Ка ко да по ста нем би бли о те кар?“, Пан че вач ко чи та ли ште бр. 16 (мај 2010): 1, пре у зе то 13. 10. 2020, http://
www.ci ta li ste.co m/ca so pis/br 16/Uvod nik.pdf.

28  У збир ула зи 10 док то ра на у ка и 42 ма ги стра.
29  Ни је мо гу ће пре ци зно на ве сти ко ји је број за по сле них у уни вер зи тет ским, а ко ји у ви со ко школ ским би бли о те ка ма. Ко ли ко су 

ста ти стич ки по да ци ко ји се о за по сле ни ма у би бли о те ка ма при ку пља ју не у са гла ше ни и сто га не ин фор ма тив ни, мо же се илу-
стро ва ти при ме ром Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ у Бе о гра ду. У ко ло ни та бе ле ко ја по ка зу је уку пан број 
за по сле них са пу ним рад ним вре ме ном у јед ној би бли о те ци сто ји број 84. Ме ђу тим, уко ли ко се са бе ру бро је ви ко ји го во ре о 
укуп ном бро ју за по сле них са ви со ком, ви шом, сред њом струч ном спре мом, ма ги стра ту ром и док то ра том, у ис тој та бе ли, тај 
број је 88. У слу ча ју да се раз ја шње ње ове си ту а ци је по тра жи у та бе ли у ко јој сто је по да ци о за по сле ни ма по на о соб (би бли-
о те ка у ко јој је за по слен, сте пен и про фил обра зо ва ња, струч ни ис пит) та мо се име Уни вер зи тет ске би бли о те ке по на вља 72 
пу та, што зна чи да је то број ње них за по сле них, од но сно број струч них рад ни ка за ко је је до ста ви ла по дат ке што би, на рав но, 
тре ба ло да бу де екви ва лент но укуп ном бро ју за по сле них на струч ним по сло ви ма. Уко ли ко је не ко за ин те ре со ван за ову не ло-
гич ност, он се, на рав но, мо же обра ти ти овој јав ној ви со ко школ ској уста но ви и рас пи та ти се о бро ју ње них за по сле них, али се 
он да по ста вља пи та ње: Че му слу жи ова ква ста ти сти ка?

30  Укуп но 60 фи ло ло га.



TEMA	 Читалиште	37	(новембар	2020)	 9
 

 Стошић А. и др. „Образовна структура запослених у високошколским и универзитетским библиотекама Србије“, 3–11

ди пло му укуп но је 99, од но сно 40%. Оних ко ји ра де у ви со ко школ ским би бли о те ка ма ко је се 
не од но се на на уч не обла сти ко је су про у ча ва ли на сту ди ја ма има 132, тј. 53%.

Ипак, мо же се ре ћи да по сто ји по мак ка да се ра ди о бро ју ди пло ми ра них би бли о те ка ра-
ин фор ма ти ча ра јер по да ци за 2013. го ди ну по ка зу ју да их је у ви со ко школ ским би бли о те ка ма 
би ло тек ше сто ро ме ђу 217 ви со ко о бра зо ва них.

Ка да су у пи та њу за по сле ни са ви шом струч ном спре мом у 2018. го ди ни, од њих 17 за ко-
ли ко су по да ци до ста вље ни, 11 ра ди у би бли о те ка ма из обла сти за ко је су се обра зо ва ли, а 
ше сто ро њих ра ди у би бли о те ка ма ко је су та ко ре ћи ван њи хо ве стру ке. Ме ђу 49 рад ни ка са 
сред њом струч ном спре мом у ви со ко школ ским би бли о те ка ма на ла зи се чак 12 оних ко ји су 
за вр ши ли сред њу би бли о те кар ску шко лу.

О обра зов ном про фи лу за по сле них у уни вер зи тет ским би бли о те ка ма го то во да не ма по да-
та ка у ба зи Мре жа би бли о те ка Ср би је. Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић“, ко ја 
је ма тич на за све ви со ко школ ске би бли о те ке цен трал не Ср би је и сто га над ле жна за при ку-
пља ње по да та ка о њи хо вом по сло ва њу, до ста ви ла је по да так о за вр ше ном фа кул те ту за јед ног 
свог за по сле ног у 2018. го ди ни. Оста ле уни вер зи тет ске би бли о те ке спо ра дич но су оба ви ле 
ову ду жност.31 У ба зи по сто ји 26 ли ца са ин фор ма ци јом о за вр ше ној шко ли/фа кул те ту. Ме ђу 
њи ма је дво је са сред њом би бли о те кар ском шко лом и ше сто ро са дру гим сред њо школ ским 
обра зо ва њем. Од 17 би бли о те ка ра са ви со ким обра зо ва њем, је дан је са ди пло мом из би бли о-
теч ко-ин фор ма ци о них на у ка.

На ве де ни по да ци ин ди рект но го во ре да не по сто ји свест о уло зи би бли о те ка, па са мим тим 
ни њи хо вих би бли о те ка ра, у ви со ко школ ском обра зо ва њу, иа ко ис тра жи ва ња ја сно ука зу ју 
на ди рект ну ко ре ла ци ју из ме ђу бро ја би бли о те ка ра и успе шно сти сту де на та и ис тра жи ва ча 
у ви со ко школ ским уста но ва ма.32 На рав но, она под ра зу ме ва ју да су би бли о те ка ри љу ди ко ји 
су обра зо ва ни да се ба ве ор га ни за ци јом зна ња, про на ла же њем и ева лу а ци јом ин фор ма ци ја, 
ко ји су сте кли спо соб но сти да ко ри сте ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је и да се 
сна ла зе у огром ним ба за ма по да та ка те да са та квим ком пе тен ци ја ма сту ден ти ма и на уч ним 
рад ни ци ма омо гу ће јед но став ни је ис тра жи ва ње и уче ње.

За кљу чак

Би бли о те ке би тре ба ло да бу ду парт не ри ви со ко школ ских уста но ва ко ји про цес обра зо-
ва ња и на уч ног раз во ја чи не успе шни јим. Због то га је њи хо во осо бље пре те жно ви со ко о бра-
зо ва но и чи ни ви ше од 60% укуп ног бро ја за по сле них у уни вер зи тет ским би бли о те ка ма, а у 
ви со ко школ ским пре ко 3/4. Ипак, по ка за ло се да се о овом ка дру не бри не пре ви ше: уни-
вер зи тет ске би бли о те ке се не са ве сно од но се пре ма во ђе њу би бли о теч ке ста ти сти ке и на тај 
на чин оте жа ва ју ана ли зу ста ња, а ин ди рект но и уна пре ђе ње би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де-
лат но сти; ве ћи на би бли о те ка ра у ви со ко школ ске би бли о те ке до ла зи са обра зо ва њем ко је је 
ми ни мал но, или чак ни ма ло по ве за но са оним чи ме ће се у би бли о те ци ба ви ти. То не мо ра да 
зна чи да свој по сао не ра де до бро, али је си гур но да им је по треб но ви ше вре ме на и тру да у 
овла да ва њу би бли о теч ко-ин фор ма ци о ним зна њи ма и ве шти на ма.

31  Уни вер зи тет ска би бли о те ка Кра гу је вац на ве ла је по дат ке за ше сто ро од укуп но 17 рад ни ка. Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Ни-
ко ла Те сла“ Ниш то је учи ни ла за 14, од укуп но 23 за по сле на. Цен трал на би бли о те ка Уни вер зи те та у Но вом Са ду до ста ви ла 
је по дат ке за оба сво ја за по сле на. Би бли о те ка др жав ног уни вер зи те та у Но вом Па за ру доста ви ла је по да так за јед ног од пет 
чла но ва осо бља. Би бли о те ка Уни вер зи те та Син ги ду нум на ве ла је обра зов ни про фил за јед ног од три рад ни ка. Би бли о те ка Уни-
вер зи те та „Џон Не збит“ та ко ђе је до ста ви ла по да так за јед ног за по сле ног.

32  IFLA Li brary Po licy and Advo cacy Blog, “Li brary Stat of the We ek #30: Co un tri es with mo re li bra ri ans per stu dent tend to ha-
ve hig her com ple tion ra tes“, pre u ze to 15.7.2020, https://blogs.ifla.org/lpa/2020/08/03/li brary-stat-of-the-we ek-30-co un tri-
es-with-mo re-li bra ri ans-pe r-stu dent-tend-to-ha ve-hig her-com ple tion-ra tes/?fbclid=IwAR2FqNwpyzCnchI4FGhVIwk95Q2Oih-
XyH6qsNhi Av gIYfeGk1rDH6K6QFo.
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До ступ ни по да ци по ка зу ју да у ви со ко школ ским би бли о те ка ма ра ди за не мар љив број ди-
пло ма ца ка те да ра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку те они чи не не што ви ше од 7% ви со ко-
о бра зо ва ног ка дра у 2018, ма да се њи хов број по ве ћао у од но су на 2013. го ди ну, ка да ни су 
чи ни ли ни це ла 3 про цен та. На ру ку им не иду по сто је ћа за кон ска ре гу ла ти ва и стан дар ди.
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Educational Structure of Employees in Serbian Academic Libraries

Summary
The paper analyzes the structure of employees in libraries attached to higher education institutions of the Republic 
of Serbia. Data on the level and profile of employee education for 2018 and 2013 were obtained from the Library 
Network of Serbia database. They show that in university libraries, highly educated employees make up 63% of the 
total number of employees. In the rest of the libraries that belong to the higher education institutions, which are 
mostly libraries with one employee, there are more of them (77%). Based on the data for 2018, considering the higher 
education institution in which they work, and the faculty they graduated from, the librarians of the libraries that 
belong to the higher education institutions are classified into three groups: the first group consists of LIS graduates 
(7.23%), the second group includes librarians working in libraries of higher education units whose funds refer to 
scientific fields that they themselves studied (40%), while the third group includes librarians who are neither LIS 
graduates nor educated in the field for which the library is intended (53%). University libraries submit data on the 
educational profile of their employees irregularly, which has made the  research of the professional structure of 
librarians in these institutions  impossible.

Keywords: academic libraries, educational structure of employees, librarians, education, LIS departments, Republic 
of Serbia
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ЧИТАЛИШТЕ - Образовна структура запослених у високошколским и универзитетским библиотекама Србије

 
библиотекари који раде у библиотеци високошколске јединице чији се фонд односи на 
научне области које су и сами студирали (40%), док трећој групи припадају библиотекари 
чије образовање није из области библиотекарства и информатике, нити из области којима 
је библиотека намењена (53%). Универзитетске библиотеке несавесно достављају податке 
о образовном профилу својих запослених те се за њих није могла урадити никаква 
анализа, нити сазнати колико је библиотекара са дипломом из библиотечко- 
информационих наука. 
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