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Гимназијски дани, омиљени предмет и професори 

То су биле касне осамдесете, пуно излазака и дружења. Ретки су имали 

рачунаре код куће, није било интернета, нити мобилних телефона (свој први 

мобилни телефон сам добила на другој години студија). Моје одељење је било 

мало, ми се и данас дружимо. Имамо неколико доктора медицине, фармацеута, 

једног архитекту и грађевинца, једног универзитетског професора хемије… 

Неки од нас су још од прве године гимназије знали шта желе да студирају. Ја 

нисам била нарочито одлучна, нити амбициозна и имала сам различита 

интересовања. У то време сам мислила да ћу највероватније студирати 

психологију. 

Иако сам била на смеру Сарадник у природним наукама омиљени професори су 

ми били Јованка Божић, која је предавала социологију, и Миломир Романовић, 

ликовно. Јованку памтим по невероватној енергији, достојанственом држању и 

врло систематичном приступу. Сачувала сам свеску са белешкама са њених 

предавања – историја филозофије од старе Грчке до модерних филозофа, 

генијално интерпретирана. Због ње сам заволела филозофију и почела да читам 

филозофе. Од Роме сам пуно научила о уметности, али и о критичком 

мишљењу. Он је имао увек тај став запитаности пред животом и различитим 

феноменима уметности, психологије. Јованка је била скоро увек ведра, Рома 

понекад тмуран. За мене су обоје били јединствени, снажне личности, 

аутентични интелектуалци. 

Београдски дани, школовање, докторске студије, радно место 

Завршила сам основне студије на групи за Библиотекарство и информатику 

Филолошког факултета у Београду, где сам касније магистрирала и 

докторирала, уз рад у библиотеци. 
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За мене студије углавном нису биле извор великог стреса, све ме је занимало, 

учила сам лако и била веома активан студент. Пошто се на Филолошком 

студирају разни језици, ја сам искористила прилику и ишла на предавања 

холандског, италијанског, хебрејског, португалског, и наравно енглеског. 

Некада сам од осам ујутру до осам увече била на факултету, и пријало ми је. Ја 

и данас скоро свакодневно учим, а највреднија сам била на факултету. 

Програм студија библиотекарства и информатике у моје време је био 

занимљиво конципиран – од историје књига и библиотека, библиографије, 

система за класификацију, правила каталогизације до аутоматизације 

библиотека, интернета, менаџмента и маркетинга у библиотекама. Такав 

приступ давао нам је свеобухватан увид у професију и припремио нас да радимо 

у различитим типовима библиотека.  

Посао сам нашла лако, тј. био ми је понуђен јер сам била добар студент. Када 

сам дипломирала, професорка са библиотекарства, Гордана Стокић, питала ме је 

да ли сам заинтересована да радим у Дому културе „Студентски град” на Новом 

Београду, где је она прихватила место управника библиотеке. Тамо сам остала 

пуних шеснаест година – прве две као библиотекар, наредних дванаест као 

управник библиотеке и последње две као в.д. директора Дома културе 

„Студентски град”. 

И данас се сећам свог првог радног дана у библиотеци која је имала један 

рачунар и свеску са упутствима како се користи. Замислите канцеларије са 

пепељарама на радном столу на месту где данас по правилу стоји рачунар. 

Наредне године смо имали локалну мрежу са неколико повезаних рачунара у 

библиотеци, а две-три године после тога прикључили смо се на национални 

систем Виртуелне Библиотеке Србије (ВБС). Тим са којим сам радила у 

библиотеци годинама је био невероватан – били смо сложни и креативни, са 

различитим талентима, а опет сличним погледима на професију, јер је већина 

нас потекла са Катедре за библиотекарство.  

Саудијска Арабија: ново радно место, предности и недостаци 

Одлука да одем из Србије није била тешка, осетила сам да је време да направим 

искорак у каријери. Тако сам се пре три године обрела у Саудијској Арабији у 

КАУСТ-у (kaust.edu.sa - King Abdullah University of Science and Technology). 

КАУСТ је формално универзитет за постдипломске студије на нивоу мастера и 

докторских студија, а реално је модерна истраживачка институција, са мрежом 

лабораторија и свим пратећим службама које чине удобним живот данашњих 

истраживача. Међу њима је и моја библиотека. 

Кауст има три факултета: физичке науке и инжењерство; компјутерске науке, 

математика и статистика; биолошке науке и заштита животне средине. 
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Професори су светски експерти у својим областима, који обајвљују у високо 

рангираним научним часописима, као што су Nature и Science.  

Библиотека у којој радим је уједно и најлепша у коју сам икада крочила. То је 

модерна зграда, у срцу универзитетског кампуса, саграђена на самој обали 

Црвеног мора. Нас двадесет запослених потичемо из дванаест различитих 

нација. Арапи су добри домаћини, навикли на рад у мултикултурном окружењу. 

Наша библиотека по свему највише подсећа на библиотеке америчких 

универзитета, иако сви ми који долазимо са различитих крајева света 

доприносимо својим искуствима и начином размишљања. 

Ја сам библиотекар за физичке науке и инжењерство и бавим се избором и 

набавком научних часописа, књига, база података из ових области (99 % су 

онлајн извори, ми не набављамо пуно штампаних књига и часописа), држим 

предавања за студенте (како претраживати научне базе података, цитатна 

анализа, цитатни менаџери итд.)  

На новом радном месту сам пуно научила, учим и даље. Посао је занимљив и 

захтеван. Радити са истраживачима је другачије него радити са студентима 

основних студија, тако да се мој посао овде значајно разликује од рада у 

Студентском граду. Тамо је библиотека део Система образовања, овде смо ми 

више сервис за обезбеђивање информација које треба да буду брзе, тачне, 

проверене. 

Посао који овде обављам је скоро идеалан, према мојим мерилима. Највећи 

изазов у Саудијској Арабији, и после три године, за мене је и даље клима – лета 

су дуга, врела, ваздух је влажан и тешко је дуго боравити на отвореном. Спас је 

у редовним путовањима на места са питомијом климом, неколико пута 

годишње. И Ваљево, барем два пута годишње. 

Библиотекарство данас 

Основни задатак библиотекарства је обезбеђивање информација (претраживање, 

обрада, давање на коришћење, чување) уз класификовање и систематизовање. 

Тако је било од првих познатих библиотека пре неколико хиљада година и 

остаје за будућност. Неки би рекли библиотекарство се бави управљањем 

знањем. Иако је то у основи тачно, по мени је управљање знањем преширок 

појам.  

Тема о неизвесној судбини библиотека је већ деценијама присутна. Више скоро 

нико не чита књиге од корица до корица. Да ли ћемо опстати као професија? 

Наравно да хоћемо ако је књига и електронска књига и часопис и електронски 

часопис. Могу нас звати менаџерима знања, библиотекарима и 
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информатичарима. Не видим нарочиту потребу за променом имена – све док се 

бавимо својим основним задацима.  

Информациона писменост је једна од великих тема библиотекарства последњих 

неколико деценија. Информисано становништво би требало да се лако сналази у 

обиљу информација о лечењу/здрављу (health literacy: здравствена писменост), 

свако би требало да зна како да управља својим финансијама (финансијска 

писменост) итд. Библиотеке које раде са ширим слојевима становништва тзв. 

јавне, у Србији градске, општинске су идеално место за ову врсту 

просвећивања. Академске (универзитетске, факултетске) библиотеке уче 

студенте како да претражују научне информације, пишу радове, објављују у 

научним часописима – И то је информациона писменост. 

Друга велика тема је open access (отворени приступ информацијама). То је 

страст коју и ја делим, и област којом се бавим. Издаваштво научне литературе 

(на енглеском, на светском нивоу) је веома успешан бизнис. Библиотекари и 

универзитетски лидери су схватили да је превише новца у том систему где 

библиотеке плаћају приступ чланку, који је објавио аутор /истраживач са 

унивезитета (који је, у исто време, платио да му се објави чланак). Тај апсурд се 

стручно зове double-dipping. Зато су библиотекари одлучили да другачије 

преговарају са издавачима, да траже транспарентнији однос, да се залажу за 

отворени приступ информацијама, да иста цена подразумева и приступ 

изворима и подршку издаваштву. Дакле, функционисање система научних 

информација се мења. 

Будућност библиотекарства, књиге, образовања 

Идеално: 

Апсолутна демократизација знања, где ће свако имати приступ објављеним и 

необјављеним информацијама (тзв. grey literature) је сан сваког библиотекара. 

Ми (библиотекари) били бисмо ту да помажемо око претраживања, евалуирамо 

изворе (није све једнако вредно и истинито), уводимо ред нашим системима 

класификације. 

Реално: 

Штампана књига ће увек имати своје поклонике, вероватно не бројне (ако 

инфлуенсери не одлуче да је то кул, па сви почну да читају, што је мало 

вероватно; друго решење би било (вероватније) да читање књига постане 

психотерапија).  

Уџбеници ће за коју годину углавном бити онлајн и интерактивни (ред есеја, 

ред квиза, видео снимак, итд). Образовање ће се прилагодити навикама 

генерација које долазе.  
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Наш образовни систем је помало тром и промене су споре, али неминовне. 

Корона нам је свима дала лекцију и научила нас да се прилагођавамо.  

 

 


