
Стручни скуп ''Библиптекар – струка и прпфесија'' ппсвећен темама ''Заштита библиптечке грађе'' и 

''Библиптеке у баоама и туристичким местима'' у прганизацији Библиптеке ''Димитрије Туцпвић'' из 

Лазаревца и Секције за матичне библиптеке БДС пдржан је пд 18. дп 20 јуна у хптелу ''Врујци'' у баои 

Врујци. 

Саветпваоу су присуствпвали библиптекари из Бепграда, Кпвачице, Краљева, Куле, Панчева, Ппжеге, ,  

Нпве Варпши, Руме, Сремске Митрпвице, Субптице, Старе Пазпве, Уба, Чајетине и Лазаревца. 

Првпг дана скупа чула су се предаваоа Вере Петрпвић, Весне Петрпвић и Ане Љубић на тему ''Заштита 

библиптечке грађе''. Другпг дана, накпн предваоа Бпјане Вукптић на тему ''Библиптеке у баоама и 

туристичкпм местима'' пдржана је расправа у кпјпј су активнп учествпвале све присутне кплеге. Накпн 

расправе учесници стручнпг скупа су јединственп прихватили следеће  

ЗАКЉУЧКЕ: 

1. У циљу ефикасне заштите библиптечке грађе неппхпднп је у свим библиптекама ппкренути 

ппступак електрпнских записа вредних садржаја 

2. Какп би се ппвећап степен заштите фпнда пптребнп је урадити свепбухватан план инфпрмисаоа 

читалачке публике 

3. У анализи метпда и ппступака кпји би ппвећали степен пчуваоа фпнда предлпженп је да се израде 

Смернице заштите текућих фпндпва са ппсебним псвртпм и прецизнп дефинисаним 

Критеријумима гпдишоег птписа 

4. Прпблем треба решавати системски уз ппвећану упптребу савремених средстава надзпра 

5. У циљу стандардизације ппслпваоа преппручује се преузимаое Правилника п ппклпну, кпји  је 

израдила Секција за матичне библиптеке БДС, и израда сппственпг 

6. Заједничка је пцена да Матичне библиптеке кпје на теритприји свпје надлежнпсти имају баое и 

туристичка места треба да псмисле и усвпје стратегију развпја библиптека при баоским и 

туристичким местима 

7. Неппхпднп је инсистирати на фпрмираоу библиптеке у Нишкпј Баои, тим пре штп Нишка Баоа 

има статус ппштине 

8. Укпликп се жели унапредити рад библиптека у баоама и туристичким местима пптребнп је 

унапредити сарадоу са туристичкп угпститељским прганизацијама. Заједнички маркетиншки 

наступ један је пд пблика сарадое на кпме треба ппсебнп радити 

9. Сви присутни су нарпчитп инсистирали да у тим библиптекама треба да раде пбучени библиптечки 

радници 

 

У прпграму саветпваоа су се нашли и коижевни сусрет са Милпванпм Данпјлићем кпји је брилијантнп 

впдип наш кплега Раткп Чплакпвић, кап и представљаое нпвпг брпја и нпве кпнцепције стручнпг гласила 

''Панчевачкп читалиште''. Љубазнпшћу кплеге Гпрана Траилпвића сви присутни су на ппклпн дпбили два 

ппследоа брпја ''Читалишта'' и коигу Жарка Впјинпвића ''Рађаое слпвеснпг града''. 

Ови закључци ће бити дпстављени свим учесницима скупа, БДС, Матичнпј служби НБС, директпру 

НБС, Матичнпј служби МС. На сајту прганизатпра биће презентпвани Закључци и други ппдаци пд 

значаја за скуп. 


