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Ап стракт: У ра ду је пред ста вље но ис тра жи ва ње спро ве де но у че ти ри до ма 
за ста ра и од ра сла ли ца Уста но ве Ге рон то ло шки цен тар Бе о град (УГЦБ),1 са ци-
љем да се утвр ди да ли у њи ма по сто је би бли о те ке, ка ко су ор га ни зо ва не и на ко ји 
на чин из ла зе у су срет по тре ба ма ко ри сни ка тре ћег жи вот ног до ба, а по ла зе ћи од 
за ко ном за га ран то ва них пра ва свих гра ђа на на јед на ку до ступ ност би бли о те ка-
ма, као иде ал ног ме ста за при ступ зна њу и ин фор ма ци ја ма, дру же ње, це ло жи вот-
но уче ње и уна пре ђе ње ква ли те та жи во та. У окви ру УГЦБ по слу ју че ти ри до ма 
за сме штај од ра слих и ста рих ли ца. То су Дом Бе жа ниј ска ко са, Дом Во ждо вац, 
Дом Ка ра бур ма и Дом Ста ци о нар. Упит ник о ра ду би бли о те ка у окви ру УГЦБ 
са сто ји се из Упит ни ка о уста но ви и Упит ни ка о би бли о те ци. До би је ни по да ци 
су по ка за тељ тре нут ног ста ња, а у ра ду су да ти и пред ло зи за мо гу ћа уна пре ђе-
ња, ко ји су ин спи ри са ни струч ном ли те ра ту ром и смер ни ца ма ме ђу на род них  
би бли о теч ких ор га ни за ци ја.

Кључ не ре чи: би бли о те ке, ко ри сни ци би бли о те ка, тре ће жи вот но до ба, це-
ло жи вот но уче ње, ин фор мал но уче ње, би бли о те ра пи ја, до мо ви за сме штај ста рих 
ли ца, УГЦБ, спе ци јал не би бли о те ке, би бли о теч ко по сло ва ње. 
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УВОД

Пре ма За ко ну о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, „Уста но ве 
ко је оба вља ју би бли о теч ко-ин фор ма ци о ну де лат ност (у да љем тек сту: би-
бли о те ке) осни ва ју се ра ди обез бе ђи ва ња усло ва за оства ри ва ње пра ва гра-
ђа на на сло бо ду из ра жа ва ња и на сти ца ње и ко ри шће ње зна ња“ (2005: 1).  
У чла ну 5 истог за ко на се ка же да „Би бли о те ке, под јед на ким усло ви ма и без 
об зи ра на раз ли ке, обез бе ђу ју свим гра ђа ни ма оства ри ва ње људ ских пра ва 
у до ме ну сло бо де из ра жа ва ња, ства ра ла штва, ин те лек ту ал них и дру гих гра-
ђан ских сло бо да, као и оства ри ва ње ко му ни ка ци је с дру гим гра ђа ни ма и 
ин те лек ту ал ним до бри ма у зе мљи и ино стран ству. Би бли о те ке омо гу ћа ва ју 
гра ђа ни ма при ступ ин фор ма ци ја ма елек трон ски и на дру ге на чи не.“ 

По сто је гру пе ко ри сни ка би бли о те ка ко је су по не ким сво јим осо би-
на ма (уз ра сту, ин те ре со ва њи ма, по тре ба ма, спо соб но сти ма) спе ци фич не. 
Би бли о те ке ула жу на пор да на по тре бе та квих ко ри сни ка од го во ре на нај-
а де кват ни ји на чин. Ста на ри до мо ва за ста ра ли ца, због ка рак те ри стич них 
усло ва жи во та и ве о ма че сто сма ње них спо соб но сти, пред ста вља ју спе ци-
фич ну ка те го ри ју ко ри сни ка би бли о те ка.

У окви ру услу ге дом ског сме шта ја УГЦБ по слу ју че ти ри рад не је ди ни-
це за сме штај од ра слих и ста ри јих ли ца на те ри то ри ји Бе о гра да и то: Дом 
Бе жа ниј ска ко са, Дом Во ждо вац, Дом Ка ра бур ма и Дом Ста ци о нар.2 Дом-
ска за шти та об у хва та услу ге сме шта ја и збри ња ва ња ко ри сни ка и оства ру је 
се кроз про грам ске ак тив но сти: за до во ље ње основ них жи вот них по тре ба и 
оси гу ра ње без бед ног и при јат ног окру же ња, раз вој и очу ва ње по тен ци ја ла 
ко ри сни ка и од ре ђе ну прав ну по др шку (Го ди шњи из ве штај 2017).

ПО КА ЗА ТЕ ЉИ КВА ЛИ ТЕ ТА ЖИ ВО ТА

У усло ви ма дом ског сме шта ја на ме ње ног ста ри јим ли ци ма по себ ну па-
жњу би, осим ком фор ног сме шта ја, ква ли тет не и спе ци ја ли зо ва не два де-
сет че тво ро ча сов не ме ди цин ске не ге, аде кват не ис хра не и здра ве жи вот не 

2 Све згра де су са гра ђе не то ком дру ге по ло ви не два де се тог ве ка. Дом Ка ра бур ма је пр-
ви на мен ски гра ђен обје кат за сме штај пен зи о не ра и дру гих ста рих ли ца у Бе о гра ду, 
ко ји је по чео са ра дом 1963. го ди не. Го ди не 1964. при по јен му је Дом пен зи о не ра 
Вра чар, са објек том у Ла мар ти но вој ули ци. Исти је ре но ви ран и до гра ђен 1996. го ди-
не. Ста ци о нар је из гра ђен 1959. го ди не за при хват од ра слих стам бе но нео бе збе ђе них 
ли ца; од 1974. го ди не функ ци о ни ше као ста ци о нар за сме штај ста рих и не по крет них 
ли ца, да би од 1986. го ди не по стао део Уста но ве ГЦ Бе о град. Дом Во ждо вац је осно-
ван 1972. го ди не. Дом Бе жа ниј ска ко са је из гра ђен 1983. го ди не и је дан је од нај ве ћих 
до мо ва на Бал ка ну. Go di šnji iz ve štaj o ra du Usta no ve Ge ron to lo ški cen tar Be o grad za 2016. 
go di nu (Iz ve štaj je za ve den pod bro jem 05071-573, 20. fe bru a ra 2017. go di ne) (Го ди шњи 
из ве штај 2017).
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сре ди не, тре ба ло по све ти ти ор га ни зо ва њу ра зно вр сних ак тив но сти: кул тур-
но-за бав них, рад но-оку па ци о них и ре ха би ли та ци о них, као и ре кре а тив но- 
-спорт ских, обра зов них и ин фор ма тив них ак тив но сти, од но сно уна пре ђе њу 
ква ли те та жи во та у сва ком сми слу те ре чи. 

„Ква ли тет жи вље ња у од ре ђе ној сре ди ни се од ра жа ва на фи зич ко, мен-
тал но и емо тив но здра вље по је дин ца“ (Пе трић 2013: 4). По сто је објек тив-
ни и су бјек тив ни по ка за те љи ква ли те та жи во та. И док објек тив ни при ступ 
вред но ва ња ква ли те та жи во та да је ин фор ма ци је о ма те ри јал ном бла го ста-
њу, су бјек тив ни се „за сни ва се на ме ре њу пси хо ло шких ста ња по је ди на ца, 
од но сно њи хо вих вред но сти, ста во ва, ве ро ва ња, аспи ра ци ја, за до вољ ства и 
сре ће“ (Jo ko vić–Pa vlo vić i dr. 2017). Упра во на осно ву ин ди ви ду ал не про це-
не за до вољ ства, од но сно не за до вољ ства соп стве ним жи во том, осо бе тре ћег 
жи вот ног до ба мо гу да пред у пре де рас про стра ње но ми шље ње да се ста рост 
по и сто ве ћу је са пој мо ви ма не моћ, за бо рав ност и уса мље ност, та ко што ће 
во ди ти ак ти ван жи вот и про на ћи и иза бра ти окру же ње и ак тив но сти ко је им 
при ја ју, чи не их срећ ним и пру жа ју им за до вољ ство, а у скла ду са соп стве-
ним, у ма њој или ве ћој ме ри, ин те лек ту ал ним и фи зич ким огра ни че њи ма ка-
рак те ри стич ним за ста ри је жи вот но до ба или ће пот па сти под ути цај пред-
ра су да о ста ро сти ко је ово жи вот но до ба иден ти фи ку ју са уса мље но шћу, 
ску че но шћу, телeсном и здрав стве ном огра ни че но шћу (Кул цер 2017: 14).

Ка ко Гу друн Кул цер на во ди у сво јој књи зи, јед на од зна чај ни јих ак-
тив но сти код ста ри јих осо ба је чи та ње књи га, но ви на или ча со пи са, јер је 
за чи та ње нео п ход на „ве ћа кон цен тра ци ја не го за те ле ви зи ју или слу ша ње 
му зи ке“. Чи та њем се под сти че рад мо зга и по бољ ша ва цир ку ла ци ја у оним 
ње го вим де ло ви ма по мо ћу ко јих ста ри ји уче (Кул цер 2017: 69).

Оз на ча ју и уло зи би бли о те ка као и о бла го то вр ном деј ству чи та ња (да-
нас по зна том под тер ми ном би бли о те ра пи ја) зна ло се још и у ста рим ци-
ви ли за ци ја ма. О то ме све до че и укле са ни нат пис на ула зу у би бли о те ке у 
ан тич кој Грч кој, на ко ји ма је пи са ло да су то „ме ста (би бли о те ке) за ле че ње 
(за це љи ва ње) ду ше“, као и Ци це ро но ва из ја ва: „Ако имаш врт и књи жни цу, 
имаш све што ти је по треб но“ (Си мић 2017).

Оп шта по де ла би бли о те ра пи је је на ин сти ту ци јал ну и на раз вој ну, и док 
се пр ва спро во ди у ме ди цин ским ин сти ту ци ја ма, овом дру гом се нај че шће 
ба ве би бли о те ке (Сте вић 2017: 190).

Би бли о те ке су, та ко ђе, пре по зна ле кон цепт це ло жи вот ног уче ња као мо-
гућ ност да иза ђу у су срет свим ге не ра ци ја ма, а на ро чи то при пад ни ци ма та-
ко зва ног тре ћег до ба Очу ва ње ин те лек ту ал них мо гућ но сти, сти ца ње но вих 
зна ња и ве шти на и ин фор ма ци о на пи сме ност,3 са мо су не ке од до бро би ти 

3 „Информационо писмен појединац постаје потенцијални корисник електронских ус-
луга библиотеке (Ђукић 2014: 66).
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о вог кон цеп та. Ин фор мал но обра зо ва ње као вид це ло жи вот ног уче ња „је 
про цес у ко ме осо ба у сва ко днев ној ин тер ак ци ји са око ли ном, су сед ством, 
рад ним окру же њем, би бли о те ком итд. сти че но ва зна ња и ис ку ства. Оно је 
сва ко днев на по ја ва ко ја се од ви ја у по ро ди ци, бра ку, у гру пи вр шња ка, спон-
та но у то ку це лог жи во та. Мо же се од ви ја ти у раз ли чи тим окру же њи ма као 
што су: би бли о те ке, му зе ји, на уч ни цен три и сл. За то ове из во ре ин фор мал-
ног обра зо ва ња тре ба ис ко ри сти ти да би се ре а ли зо ва ла кон цеп ци ја до жи-
вот ног уче ња“ (Ђо ко вић 2013: 9).

УЗО РАК И МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ПРИ СТУП

Од ре ди ти вред ност, зна чај и ква ли тет не ке би бли о те ке у це ли ни, или 
са мо сег мен та ње ног ра да, мо гу ће је на раз ли чи те на чи не: при ку пља њем 
по да та ка из ра зних вр ста ста ти сти ка ко је во де за по сле ни у би бли о те ка ма  
(о бро ју ко ри сни ка, бро ју по зајм ље них књи га, ко ри шће њу ин фор ма ци о них 
си сте ма, на чи ну об ра де и сме шта ја би бли о теч ке гра ђе и сл.), утвр ђи ва њем 
за до вољ ства ко ри сни ка пру же ним услу га ма (Fu run džić–Mi lin ko vić i dr. 2017: 
219), об у хва том при ме не пре по ру ка да тих у Смер ни ца ма за кон кре тан тип 
би бли о те ке, по ре ђе њем са ра дом срод них би бли о те ка, а цео по сту пак вред-
но ва ња за по чи ње ана ли зом за те че ног ста ња (Fi li pi-Ma tu ti no vić 2005: 5).

За по тре бе овог ис тра жи ва ња спро ве де но је ан ке ти ра ње осо ба за ду же-
них за по сто је ће фон до ве пу бли ка ци ја и од го вор них осо ба, пред став ни ка 
за по сле них у сва ком до му. Ан ке та је ме тод при ку пља ња по да та ка на осно-
ву при пре мље ног упит ни ка и од ре ђе ног узор ка (Пе трић–Ми лин ко вић 
2017: 9). Упит ник о ра ду би бли о те ка у окви ру УГЦБ са сто ји се из два де ла: 
Упит ни ка о уста но ви, од но сно кон крет ном до му и Упит ни ка о би бли о те ци. 
Ан ке ти ра ње је под ра зу ме ва ло пра вље ње ан кет ног упи ти ни ка, спро во ђе ње 
ан ке ти ра ња, су ми ра ње до би је них по да та ка и до но ше ње за кљу ча ка, чи ме је 
обез бе ђе на аутен тич ност из не тих ре зул та та. По ред де скрип тив не ме то де 
ко ја укљу чу је при ку пља ње, сре ђи ва ње и опи си ва ње по да та ка, део ис тра жи-
ва ње у овом ра ду се за сни ва и на ком па ра тив ној ана ли зи до би је них ре зул та-
та за све че ти ри рад не је ди ни це УГЦБ.

Циљ је да се на осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња при ка же тре нут но ста ње 
и ука же на мо гу ће уна пре ђе ње по сло ва ња и ин пле мен ти ра ње но вих услу га 
и ме то да ра да, има ју ћи у ви ду ка ко по тре бе са да шњих та ко и бу ду ћих ко-
ри сни ка би бли о те ка у до мо ви ма за ста ра и од ра сла ли ца. Из не ти пред ло зи 
би ће у скла ду са За ко ном о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти Ре пу-
бли ке Ср би је и Смер ни ца ма за би бли о теч ке услу ге на ме ње не бол нич ким 
па ци јен ти ма, ста ри јим осо ба ма и осо ба ма са по себ ним по тре ба ма у уста но-
ва ма за трај ну бри гу и сме штај (Pa nel la–Car lse i dr. 2000).
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ДОМ БЕ ЖА НИЈ СКА КО СА 

Дом Бе жа ниј ска ко са је осно ван 1983. го ди не. Сво јим на мен ски и са-
вре ме но из гра ђе ним про сто ром, као и струч ном по мо ћи, ко ја је опле ме-
ње на па жњом и по што ва њем, пру жа услу ге ко ри сни ци ма до ма. Ово је „ин-
сти ту ци ја за сме штај ста рих ли ца са нај ви шим стан дар дом услу га и ујед но, 
нај по жељ ни ја ме ђу по тен ци јал ним ко ри сни ци ма и њи хо вим по ро ди ца ма у 
Ре пу бли ци“ (За штит ник гра ђа на 2011: 15).

Услу ге До ма ко ри сте од ра сла и ста ра ли ца (556 ко ри сни ка у тре нут ку 
ис тра жи ва ња4), ко ји су сме ште ни у три бло ка (А, Б и Ц), ме ђу соб но по ве за-
ним па са ре ла ма. Ра ди што бо ље и ефи ка сни је по мо ћи и по др шке, ко ри сни ци 
До ма су по де ље ни у 4 ка те го ри је. Ко ри сни ци пр вог и дру гог сте пе на по др-
шке су за ви сни или по лу за ви сни, и по тре бан им је нај ве ћи сте пен не ге, док 
су ко ри сни ци тре ћег и че твр тог сте пе на по др шке са мо стал ни ји или пот пу но 
са мо стал ни.5

Од сме штај них ка па ци те та Дом по се ду је со бе, апарт ма не и гар со-
ње ре. У окви ру до ма по сто је би бли о те ка, днев ни бо рав ци у свим па-
ви љо ни ма (чи та о ни це), тр пе за ри је, про дав ни це, би о скоп ска са ла, 
кре а тив не ра ди о ни це, сли кар ски ате ље, ин тер нет ка фе, са ла за фи зи кал ну те-
ра пи ју, ра сад ник и ка пе ла Све те Пет ке. „Дом се на ла зи на пар це ли по вр ши не  
68.000 м² од че га је 33 000 м² под зе ле ним по вр ши на ма (За штит ник гра ђа на 
2011: 15).

Би бли о те ка у До му Бе жа ниј ска ко са се на ла зи у па ви љо ну А3, на дру гом 
спра ту, у за то на мен ски одво је ном про сто ру. По ред то га, по сто је пу бли ка-
ци је ко је су сме ште не у ок вру днев них бо ра ва ка, у објек ти ма Б1 и Б2 (укуп-
но 6 днев них бо ра ва ка).6 

О ра ду би бли о те ке у објек ту А3 во лон тер ски бри не го спо ђа Ру жи ца Ро-
сан дић, ста нар ка До ма. Би бли о те ка је отво ре на за ко ри сни ке по не дељ ком 
и сре дом, од 10 до 12 ча со ва. Уз про стор би бли о те ке, на истом спра ту, али 
не ди рек то но по ве зан, по сто ји клуб ко ји се ко ри сти као чи та о ни ца и ко ји је 
отво рен цео дан.

Би бли о теч ку опре му чи не по ли це ко је сво јом ви си ном и рас по ре дом 
омо гу ћа ва ју сла би је по крет ним ко ри сни ци ма (ко ји ко ри сте ин ва лид ска ко-
ли ца, хо да ли це, шта ке и сл) сло бо дан при ступ фон ду. Го спо ђа Ро сан дић је на 
рас по ла га њу ко ри сни ци ма за сва пи та ња и по моћ око ода би ра ли те ра ту ре.  

4 На дан 22. 11. 2017. године
5 У ка те го ри ји пр вог и дру гог сте пе на по др шке је 296 осо ба. Тре ћи сте пен по др шке 

при ма 119 ста на ра. Че твр ти сте пен по др шке је усме рен на 141 осо бу.
6 Павиљон А је предвиђен за смештај покретних и ментално очуваних лица. Павиљони 

Б1 и Б2 су предвиђени за смештај полузависних и зависних корисника и дементних 
лица. <http://www.ugcb.rs/o-nama/dom-bezanijska-kosa/#!> [11. март 2018].
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Што се ти че тех нич ке опре мље но сти, у би бли о те ци се на ла зи те ле ви зор. 
У про сто ру би бли о те ке не по сто ји ком пју тер ко ји би био на рас по ла га њу 
ко ри сни ци ма, ни ти по сто ји бе жич на ин тер нет ве за. У До му се на ла зи ин-
тер нет ка фе ко ји пу жа мо гућ ност ста на ри ма до ма да ко ри сте ком пју те ре и 
ин тер нет (на рас по ла га њу је 5 ком пју те ра).

Фонд би бли о те ке је у сло бод ном при сту пу и чи не га мо но граф ске пу-
бли ка ци је (бе ле три сти ка, са бра на де ла до ма ћих и стра них ауто ра, исто риј-
ске пу бли ка ци је и ре фе рен сна збир ка (ен ци ко ле ди је и при руч ни ци углав-
ном оп штег ти па)). Фонд не са др жи се риј ске пу бли ка ци је. Еви ден ци ја се 
во ди кроз књи гу ин вен та ра за мо но граф ске пу бли ка ци је. По сто ји и аутор-
ски ка та лог у па пир ном об ли ку (пу бли ка ци је су по име ну ауто ра по пи са не 
у све сци). Би бли о те ка по се ду је 6124 је ди ни це (пре ма ин вен тар ној књи зи). 
Књи ге су сме ште не по си сте му ну ме рус ку рен са (nu me rus cur rens).7 На из-
дво је ној по ли ци на ла зе се пу бли ка ци је ко је ко ри сни ци нај че шће по зајм љу ју 
(по пу лар ни ро ма ни, но ве књи ге и сл). Пре ста ло се са обе ле жа ва њем сиг на-
ту ре на ко ри ца ма пу бли ка ци ја, већ се у ту свр ху ко ри сте та ко зва ни кар то ни 
књи га, ко ји се на ла зе у сва кој књи зи и слу же за еви ден ци ју по зај ми це. На 
њи ма су по да ци о сиг на ту ри и ин вен тар ном бро ју.

На бав ка књи га ни је план ска. Углав ном су пу бли ка ци је по клон ста на ра, 
њи хо вих ро ђа ка и ре ђе по клон из да ва ча. Би бли о те ка је до би ла од Ру ског 
до ма у Бе о гра ду на по клон са бра на де ла ви ше ру ских ауто ра. Оства ре на је 
до бра са рад ња са из да вач ком ку ћом Клио, ко ја је у два на вра та по кло ни ла 
би бли о те ци До ма 500 књи га. Из да вач ка ку ћа Ла гу на та ко ђе по вре ме но по-
кла ња књи ге. 

Ко ри сни ци би бли о те ке су ста на ри До ма, по се ти о ци ста на ра, и за по-
сле ни у До му. Еви ден ци ја ко ри сни ка би бли о те ке се во ди кроз књи гу упи-
са (по пис у све сци) и члан ске кар те. Спи ско ви се не ажу ри ра ју. Прет по-
став ка го спо ђе Ро сан дић је да око 5% ста на ра до ма ко ри сти би бли о те ку. 
По зај ми ца гра ђе се еви ден ти ра пре ко кар то на књи ге и џе пи ћа за за ду жи-
ва ње. Ста на ри До ма ко ји ни су у мо гућ но сти да са мо стал но ко ри сте би-
бли о те ку осла ња ју се на по моћ сво јих су ста на ра, ко ји им до но се књи ге 
у со бу. Ко ри сни ци се оба ве шта ва ју о но вим књи га ма пре ко оглсне та бле. 
За ми сао го спо ђе Ру жи це Ро сан дић, ко ја во ди бри гу о би бли о те ци, је да 
се осну је клуб чи та ла ца, на чи јим би се су сре ти ма раз го ва ра ло о про чи та - 
ним књи га ма.

7 „Текући број који се ставља као сигнатура или део сигнатуре публикације. У колико 
је нумерус куренс јединствен без обзира на формат књига, почиње од броја 1 па даље. 
Ако је сигнатура по формату, онда сваки формат има свој нумерус куренс, који такође 
почиње од броја 1 па даље. Књиге се на полици ређају по нумерус куренсу како је дат 
у сигнатури. Такав смештај је просторно најекономичнији“ (Јанковић–Клендер и др. 
1984: 134).
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Пу бли ка ци је ко је се на ла зе у објек ту Б1 и Б2 ни су еви ден ти ра не, та ко 
да се не зна та чан број. Прет по став ка је да их има око 250–300, углав ном ро-
ма на и не ве лик број по пу лар них при руч ни ка из ра зних обла сти. Сме ште не 
су у днев ним бо рав ци ма ко ји се на ла зе на сва ком спра ту. Бри гу о фон ду и 
ко му ни ка ци ју са ко ри сни ци ма во ди за по сле но ли це, рад ни фи зи о те ра пе ут, 
из лич ног ен ту зи ја зма. 

Пу бли ка ци је мо гу да се ко ри сте у про сто ру днев ног бо рав ка (ко ји слу-
жи и као чи та о ни ца), а мо гу се по зајм љи ва ти и ван тог про сто ра. По не кад 
се књи ге од но се сла би је по крет ним ко ри сни ци ма до со бе. То углав ном ра ди 
рад ни фи зи о те ра пе ут или ста на ри до ма. 

Осо бе ко је во де бри гу о ра ду би бли о те ке уче ству ју и у ор га ни зо ва њу 
кул тур но-за бав них до га ђа ја у До му, као што су пе снич ке ве че ри, су сре ти са 
књи жев ни ци ма и сл. 

ДОМ ВО ЖДО ВАЦ

На осно ву од лу ке Скуп шти не гра да Бе о гра да, 1972. го ди не са зи дан је 
Дом Во ждо вац. Ком плекс до ма се са сто ји од три одво је на па ви љо на и цен-
трал не згра де. Ма да у уста но ви има ме ста за 270 ко ри сни ка раз ли чи тог ни-
воа очу ва но сти, услу ге до ма тре нут но ко ри сти 263 ко ри сни ка8 раз ли чи тог 
сте пе на по др шке.9 Цен трал на згра да има три ста ци о нар на оде ље ња, А, Б и 
Ц, чи ји је сме штај ни ка па ци тет 83 ме ста, па ви љон Д је обје кат, чи ји сме штај-
ни ка па ци тет из но си 58 ме ста, па ви љон Е је обје кат са сме штај ним ка па ци-
тет ко ји из но си 49 ме ста и Ф ста ци о нар ни обје кат са рас по ло жи вих 80 ме ста 
(Го ди шњи из ве штај 2017: 13–14). Дом ске згра де су окру же не пар ком чи ја 
по вр ши на из но си 4.800 м2.

Цен трал на згра да са оде ље њи ма А, Б и Ц на ме ње на је за сме штај ко ри-
сни ка дру гог и тре ћег сте пе на по др шке. 

У окви ру па ви љо на Д бо ра ве ко ри сни ци ко ји су упу ће ни на по др шку 
че твр тог сте пе на. Тре ћи па ви љон (Е) ор га ни зо ван је за сме штај ко ри сни ка 
че твр тог сте пе на по др шке у окви ру јед но кре вет них и дво кре вет них гар со-
ње ра са ку па ти лом, као и ко ри сни ка пр вог и дру гог сте пе на по др шке, ко ји 
су сме ште ни у окви ру дво кре вет них и ви ше кре вет них со ба. Че твр ти па ви-
љон (Ф) је ста ци о нар ног ти па и на ме њен је за сме штај ко ри сни ка ко ји пр вог 
сте пе на по др шке. По ред со ба у згра ди се на ла зи и ад ми ни стра ци ја До ма, 
при јав ни ца, цен трал на тр пе за ри ја, ку хињ ски блок, ма га цин, фри зер ски са-
лон, би о скоп ска са ла, ам бу лан та, днев ни бо рав ци, бла гај на До ма итд.

8 Нa дан 2. 2. 2018. године
9 (39 корисника је I степена подршке, 65 корисника је II, 89 корисника је трећег степена 

III, а 70 корисника је IV степена подршке) – податак преузет из анкете
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У До му за од ра сла и ста ра ли ца Во ждо вац по сто ји фонд пу бли ка ци ја ко-
ји је на рас по ла га њу ста на ри ма и рас по ре ђен је у окви ру цен трал не згра де у 
ор ма ни ма и на по ли ца ма ко ји се на ла зе у ход ни ци ма и днев ним бо рав ци ма. 
Не по сто ји на мен ски одво јен про стор за би бли о те ку.

О фон ду се, у по след њих го ди ну да на, ста ра го спо дин Вла де та Влах, ста-
нар До ма. Књи ге су ста на ри ма до ма до ступ не 24 ча са, за то што је го спо дин 
Валх у би ло ко је до ба да на и но ћи рас по ло жен да за ин те ре со ва ним ко ри сни-
ци ма из да же ље ну пу бли ка ци ју. 

По ли це и ор ма ни на ко ји ма је рас по ре ђен књи жни фонд, сво јом ви си-
ном и рас по ре дом, као и чи ње ни цом да се пу бли ка ци је на ла зе са мо у окви ру 
цен трал не згра де, не омо гу ћа ва ју сла би је по крет ним ста на ри ма до ма сло бо-
дан при ступ фон ду. Тех нич ка опре ма ко ја је на рас по ла га њу год по ди ну Вла-
ху, као осо би од го вор ној за књи жни фонд, под ра зу ме ва ком пју тер, штам пач, 
те ле ви зор, ДВД пле јер, и фо то ко пир апа рат ко ји се на ла зи у кан це ла ри ји 
управ ни ка До ма Во ждо вац. Про јек тор се по по тре би по зајм љу је из не ког 
од пре о ста ла три до ма у окви ру УГЦБ. У цен трал ној згра ди по сто ји и стал-
на из ло жбе на по став ка у окви ру ко је је у ви трин ма рас по ре ђе на ко лек ци ја 
пред ме та бив ше ко ри сни це до ма Шар ло те Пе шић, док зи до ве овог објек та 
кра се ка ко аутор ске сли ке та ко и оне ко је је, ова умет ни ца, то ком свог жи во-
та са ку пља ла. У истом про сто ру се на ла зи ин тер нет ка фе ко ји пру жа мо гућ-
ност ста на ри ма до ма да ко ри сте ком пју те ре и ин тер нет ве зу.

Фонд чи ни око 6000 би бли о теч ких је ди ни ца. У пи та њу су мо но граф ске 
пу бли ка ци је из раз ли чи тих обла сти, раз не ен ци кло пе ди је, ко ри че ни исеч ци 
из днев ног ли ста По ли ти ка, ђач ка лек ти ра, при мер ци днев ног ли ста 24 са та 
и ко лек ци ја од 260 фил мо ва, на ДВД-у. Сем то га би бли о те ка по се ду је и раз-
не дру штве не игре као део рад не те ра пи је. Еви ден ци ја фон да по сто ји са мо у 
па пир ном об ли ку, у ви ду по пи са у све сци.

На бав ка књи га се не вр ши план ски ни ти се књи ге ку пу ју. Углав ном се 
пу бли ка ци је на ба вља ју пу тем по кло на од из да ва ча, дру гих би бли о те ка, ко-
ри сни ка до ма, гра ђа на и ауто ра мо но граф ских из да ња по сле упри ли че них 
про мо ци ја књи га у про сто риј ма До ма. Је дан од ви до ва на бав ке је и раз ме на 
пу бли ка ци ја са дру гим до мо ви ма у окви ру УГЦБ.

Ко ри сни ци би бли о те ке су ста на ри До ма, а зва нич на еви ден ци ја о ко-
ри сни ци ма и ко ри шће њу гра ђе не по сто ји. Пре ма ре чи ма го спо ди на Вла ха 
тре нут но овај фонд ко ри сти око 45 ста на ра до ма. Они ко ри сни ци ко ји ни су 
у мо гућ но сти да са мо стал но до ла зе по књи ге исте до би ја ју за хва љу ју ћи го-
спо ди ну Вла ху и го спо ђи Ма ри ни Ар сић, рад ном те ра пе у ту, ко ји им же ље-
не књи ге до ста вља ју у со бу. Сем рад не те ра пи је, као основ ног за ни ма ња и 
по мо ћи око до ста вља ња књи га, го спо ђа Ар сић јед ном до два пу та ме сеч но 
ор га ни зу је и књи жев не ве че ри, а ка да се за то ство ре усло ви и из ле те за за-
ин те ре со ва не ста на ре. 
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ДОМ КА РА БУР МА

У окви ру Ге рон то ло шког цен тра Бе о град по слу је и Дом Ка ра бур ма. 
Осно ван је 1963. го ди не као сме штај ни ка па ци тет са гар со ње ра ма за не за-
ви сно ста но ва ње. Ка сни је је из гра ђе на згра да за ко лек тив но ста но ва ње ко-
ри сни ка, са со ба ма на ни жим спра то ви ма за ко ри сни ке ко ји за ви се од ту ђе 
по мо ћи, док су на ви шим спра то ви ма сме ште ни ста на ри ко ји су са мо стал ни-
ји. До му при па да и парк по вр ши не око је дан хек тар у ко ме се од ви ја ре кре-
а тив на те ра пи ја (За штит ник гра ђа на 2011: 22).

У До му по сто ји тр пе за ри ја, про стор у при зе мљу ко ји се ко ри сти за рад ну 
те ра пи ју (кре а тив на ра ди о ни ца) и днев ни бо рав ци на сва ком спра ту (8 про-
сто ри ја ко је се ко ри сте као чи та о ни це). Тре нут но у До му жи ви 158 ста на ра.10

Од са мог осни ва ња До ма у ње му по сто ји би бли о те ка ко ја је на рас по-
ла га њу ста на ри ма и на ла зи се у со би за рад ну те ра пи ју. Опре мље на је по-
ли ца ма и рад ним сто ло ви ма, та ко да слу жи и као чи та о ни ца. Рад но вре ме 
би бли о те ке је рад ним да ни ма од 7.30 до 15.30 ча со ва. 

Од тех нич ких уре ђа ја, у про сто ру за рад ну те ра пи ју по сто ји те ле ви зор и 
ДВД пле јер, ко ји се че сто ко ри сте за при ка зи ва ње фил мо ва из ДВД ко лек ци је и 
ко мју тер ко ји је на ме њен за по сле ни ма. У днев ним бо рав ци ма ста на ри ма су до-
ступ на два ком пју те ра са мо гућ но шћу при сту па ин тер не ту. Од оста лих уре ђа ја у 
окви ру до ма ста на ри ма су на рас по ла га њу ске нер, штам пач и фо то ко пир апа рат.

О би бли о те ци во де бри гу рад ни те ра пе ут Са ња Ћу ко вић, у скло пу сво-
јих рад них оба ве за, а по вре ме но и ко ри сни ци до ма. 

Фонд би бли о те ке је у сло бод ном при сту пу. Због ти па по ли ца и по ло жа-
ја у од но су на дру ги на ме штај, оне мо гу ћен је при ступ ко ри сни ци ма ко ји се 
кре ћу уз по моћ хо да ли ца или ко ри сте ко ли ца. Сла би је по крет ним и не по-
крет ним ста на ри ма у ко ри шће њу би бли о те ке по ма жу за по сле ни у До му и 
ста на ри, та ко што им књи ге до но се у со бу. За пу бли ка ци је ко је се на ла зе у 
би бли о те ци не во ди се ин вен тар на књи га и ка та лог. По сто ји по пис књи га у 
па пир ном и елек трон ском об ли ку – екс ел (Ex cel) та бе ла, ко ји се не ажу ри-
ра ре дов но. Пре ма тим по да ци ма би бли о те ка по се ду је око 2000 пу бли ка ци-
ја. То су углав ном мо но граф ске пу бли ка ци је и не ко ли ко на сло ва пе ри о ди-
ке (днев на и не дељ на штам па ко је се не до би ја ре дов но). По сто ји и збир ка 
фил мо ва на ДВД-у, за ко ју се не во ди еви ден ци ја. 

На ба ва ка пу бли ка ци ја је углав ном пу тем по кло на од стра не гра ђа на, из-
да ва ча или ауто ра књи га на кон одр жа не пре зен та ци је. По сто ји и раз ме на 
књи га са би бли о те ка ма у дру гим до мо ви ма у окви ру УГЦБ. 

Ко ри сни ци би бли о те ке су ста на ри до ма и за по сле ни у до му, као и по-
се ти о ци и род би на ста на ра и о њи ма се не во ди по себ на еви ден ци ја, већ су, 

10 У категоријама првог и другог степена подршке је 49 станара. Трећи степен подршке 
прима 58 станара. Четврти степен подршке је усмерен на 51 станара.
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ка ко ка же го спо ђа Са ња Ђу ко вић, сви ста на ри „упи са ни“ у би бли о те ку. По-
зај ми ца пу бли ка ци ја се еви ден ти ра кроз све ску. 

Дом је оства рио до бру са рад њу са обли жњом Би бли о те ком „Ста ра Ка-
ра бур ма“,11 у ко јој су ко ри сни ци до ма бес плат но учла ње ни, а за по сле ни у 
до му су за ду же ни за по зај ми цу и вра ћа ње књи га. 

У окви ру До ма одр жа ва ју се и књи жев не ве че ри. По сто ји са рад ња са 
Књи жев ним клу бом „Сце на Цр њан ски“. Не гу је се и ства ра ла штво ста на ра 
до ма кроз из ло жбе ра до ва ста на ра и пе снич ке ве че ри. 

У окви ру До ма се на ла зи ре дак ци ја ча со пи са Дру жбе ник: бил тен ко ри-
сни ка Уста но ве Ге рон то ло шки цен тар Бе о град (Ха џи-Пе шић – Ву јић 2017). 
Ча со пис из ла зи јед ном го ди шње, а пр ви број је иза шао 2015. го ди не. У уре-
ђи ва њу ча со пи са уче ству ју ка ко ко ри сни ци до мо ва та ко и за по сле ни у њи ма.

ДОМ СТА ЦИ О НАР

Уред бом о мре жи уста но ва со ци јал не за шти те (Сл. гла сник РС бр. 
16/2012 и 12/2013), пред ви ђе но је да Дом Ста ци о нар рас по ла же сме штај-
ним ка па ци те том od 111 ме ста ор га ни зо ва них у дво кре вет ним, тро кре вет-
ним и че тво ро кре вет ним со ба ма. Обје кат у ко ме се Дом на ла зи из гра ђен је 
1959. го ди не. Све до 1974. го ди не био је на ме њен при хва ту од ра слих стам-
бе но нео бе збе ђе них ли ца. Го ди не 1974. ме ња се ње го ва фун ки ја и по ста је 
Ста ци о нар за сме штај од ра слих и ста ри јих не по крет них ли ца. Од 1986. го-
ди не по чи ње да по слу је у окви ру УГЦБ. Дом је на ме њен ко ри сни ци ма пр вог 
и дру гог сте пен по др шке. Пре ма по да ци ма из ан ке те у ње му тре нут но бо ра-
ви 105 ко ри сни ка, од то га 73 пр вог сте пе на по др шке и 32 ко ри сни ка дру гог 
сте пе на по др шке.

Згра да по вр ши не 1.583м², ко ја се на ла зи у мир ном де лу на се ља Ка ра-
бур ма, окру же на је ве ли ким и ле по уре ђе ним пар ком, ве ли чи не 7.104 м². 
Обеј кат се са сто ји од јед не на мен ски из гра ђе не згра де у чи јем са ста ву су 
су те рен, при зе мље и два спра та. Згра да је ре кон стру и са на 1986. го ди не, ка да 
је до гра ђен део дру гог спра та за сме штај ко ри сни ка, а цео обје кат је при сту-
па чан и при ла го ђен по тре ба ма ста ри јих осо ба ма и осо ба са фи зич ким ин ва-
ли ди те том.

Сме штај ни ка па ци тет чи не дво кре вет не, тро кре вет них и че тво ро кре-
вет не со бе, ко је су рас по ре ђе не у шест функ ци о нал них це ли на, од но сно 
оде ље ња. На сва ком спра ту се на ла зи тр пе за ри ја, ко ја сем ове функ ци је има  

11 Библиотека „Стара Карабурма“ је огранак матичног одељења библиотеке „Милутин 
Бојић“. Огранак се налази у Вишњичкој улици број 50. У огранку ради Наташа Новко-
вић, библиотекр. У Biblioteka Milutin Bojić. „Stara Karaburma“. <https://milutinbojic.
org.rs/stara-karaburma> [1. април 2018].
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и уло гу днев ног бо рав ка и про сто ри је за рад ну те ра пи ју. У при зе мљу се на-
ла зи про стор за дру же ње ко ри сни ка и по се ти о ца и ин тер нет ка фе са два 
ком пи ју те ра (Го ди шњи из ве штај 2017: 8).

У До му Ста ци о нар по сто је пу бли ка ци је ко је су сме ште не у три дво крил-
на ор ма на у дну тр пе за ри је ко ја се на ла зи у при зе мљу. Ком пле тан фонд је 
кра јем 2016. го ди не, по сле до го вора Ма ри је Илић, управ ни це Ста ци о на ра 
и др Гор да не Сто кић Си мон чић, про фе сор ке Ка те дре за би бли о те кар ство 
и ин фор ма ти ку Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, по пи сан и 
сре ђен за ла га њем та да шњих сту де на та би бли о те кар ства Сла ђа не Су бо тић, 
Рас ти сла ва Мар ко ви ћа, Дра га не По лић и Са ње Слан ка ме нац. 

Ма њи број пу бли ка ци ја, углав ном струч на и ре фе рен сна ли те ра ту ра, ос-
тао је и по сле об ра де фон да у при јем ном оде ље њу кан це ла ри је управ ни це До-
ма, где су се и пре на ла зи ле, али са да по пи са не и са до де ље ним сиг на ту ра ма.

За фонд је за ду же на рад ни те ра пе ут Да ни је ла Ва сић Ђу ка но вић. Од 
по не дељ ка до пет ка би бли о те ка је отво ре на то ком рад ног вре ме на те ра пе-
у та, а ви кен дом у по моћ при ска чу и здрав стве но спо соб ни ста на ри До ма. 
Од тех нич ке опре ме, осо би од го вор ној за књи жни фонд, на рас по ла га њу су 
ком пју тер и те ле ви зор (њих ко ри сте и ста на ри До ма), ко ји се на ла зе у по ме-
ну тој тр пе за ри ји, за тим ске нер (у кан це ла ри ји управ ни це До ма) и слу жбе ни 
штам пач и фо то ко пир ма ши на. Про јек тор се по по тре би по зајм љу је из не-
ког од оста лих до мо ва у окви ру УГЦБ.

Ма да је од стра не сту де на та ру ко вод ство До ма Ста ци о нар би ло упо-
зна то са он лајн би бли о граф ским си сте ми ма и сер ви си ма за об ра ду пу бли-
ка ци ја, ко ји су у Ср би ји до ступ ни, због не до стат ка сред ста ва од лу че но је 
да књи ге бу ду по пи са не у екс е лу. Том при ли ком је до го во ре но да ће књи-
ге по по ли ца ма би ти раз вр ста не пре ма Уни вер зал ној де ци мал ној кла си фи-
ка ци ји (УДК). Пред ви ђе но је да уну тар УДК гру па књи ге бу ду по ре ђа не 
по фор ма ту, а за тим абе цед но пре ма пре зи ме ни ма ауто ра. На исти на чин 
фонд је за ве ден у екс ел та бе лу. Та да је по пи са но је 1511 би бли о теч ких је-
ди ни ца од че га је 76 ду пли ка та. У гор њем ле вом углу пред ње ко ри це ле-
пље на је сиг на ту ра ко ја се са сто ји из три де ла: ал фа ну ме рич ке озна ке по-
ли це, УДК бро ја и ин вен тар ног бро ја. Eксел до ку мент је по сле за вр ше не 
об ра де од штам пан и у штам па ном об ли ку је до сту пан ко ри сни ци ма би-
бли о те ке. На осно ву ан ке те из 2017. го ди не фонд је уве ћан и чи ни га 1701  
пу бли ка ци ја.

Осим мо но граф ских пу бли а ци ја би бли о те ка по се ду је три на сло ва ча со-
пи са: По ли ти кин за бав ник, Ба зар и Илу стро ва ну по ли ти ку, а од не књи жне 
гра ђе у са ста ву фон да се на ла зи ко лек ци ја од 100 фил мо ва на ДВД-у.

На бав ка књи га се, као што је слу чај и у остле три рад не је ди ни це УГЦБ, 
не вр ши план ски, ни ти се књи ге ку пу ју, већ се пу бли ка ци је на ба вља ју пу тем 
по кло на од из да ва ча, дру гих би бли о те ка, ко ри сни ка до ма и гра ђа на.
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Ка ко су ста на ри До ма Ста ци о нар ко ри сни ци пр вог и дру гог сте пе на 
по др шке, углав ном ни су у мо гућ но сти да са ми до ла зе по же ље не пу бли ка-
ци је. У то ме им по ма же Да ни је ла Ва сић Ђу ка но вић, рад ни те ра пе ут и рет ки 
ко ри сни ци ко ји ма здрав стве но ста ње омо гу ћа ва кре та ње, а по ма га ли су и 
во лон те ри ко ји су кра јем 2016. го ди не би ли на прак си у би бли о те ци До-
ма. Сви они су за ин те ре со ва ним чи та о ци ма књи ге раз но си ли по со ба ма. 
Осим ста на ра До ма Ста ци о нар, би бли о те ку ко ри сте и за по сле ни, а омо гу-
ће но је и по се ти о ци ма ста на ра да по зајм љу ју пу бли ка ци је, ако за то по ка жу  
ин те ре со ва ње.

Ус по ста вље на је сар да ња До ма Ста ци о нар и би бли о те ке „Но во на се-
ље“.12 Са рад ња, ко ја тра је већ го ди ну да на, под ра зу ме ва до ла зак Да ни је ле 
Ва сић Ђу ка но вић, рад ног те ра пе у та у про сто ри је Огран ка у ком јед ном не-
дељ но по зајм љу је 10 до 20 пу бли ка ци ја за ста на ре До ма, као и од ла зак Су за-
не Ву че вић, књи жни ча ра би бли о те ке „Но во на се ље“, у про сто ри је До ма, где 
јед ном сед мич но, сат вре ме на чи та по е зи ју и при че ста на ри ма ове уста но ве.

Још јед на ва жна и зна чај на са рад ња оства ре на је и са Са ве зом сле пих,13 
из ко га на ко ри шће ње и по зај ми цу ста на ри до ма до би ја ју ЦД-ове са књи га-
ма у аудио фор ма ту, ко је мо гу да ко ри сте ис кљу чи во на лич ним ЦД/ДВД 
пле је ри ма.

АНА ЛИ ЗА РЕ ЗУЛ ТА ТА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ком па ра тив ним са гле да ва њем до би је них ре зул та та о тре нут ном ста њу и 
до са да шњем функ ци о ни са њу би бли о те ка, мо же се за кљу чи ти да ни јед на од 
че ти ри би бли о те ке у ко ји ма је спро ве де но ис тра жи ва ње не при па да би бли-
о теч ком си сте му, та ко да не по сто ји ма тич на над ле жност и струч на по моћ. 
Ка ко би бли о те ке у окви ру До мо ва за ста ра и од ра сла ли ца при па да ју гру пи 
спе ци јал них би бли о те ка за њих би би ла ма тич на и за њи хо ву над ле жност од-
го вр на На род на би бли о те ке Ср би је (Пе тро вић–Ђор ђе вић и др. 2015: 84).

Тре нут но је раз вој фон до ва и по сло ва ња пре пу штен тру ду, ен ту зи ја зму 
и до ви тљи во сти за по сле них у До мо ви ма, углав ном рад них те ра пе у та и во-
лон те ра – ста на ра.

12 Библиотека „Ново насеље“ је огранaк матичног одељења библиотеке „Милутин 
Бојић“. Огранак се налази у централном делу Карабурме, у улици Патриса Лумумбе 
43. У Огранку раде Ружа Станковић, библиотекар и Сузана Вучевић, књижничар. 
У: Ново насеље. У: „Библиотека Милутин Бојић“. <https://milutinbojic.org.rs/novo-
naselje> [1. април 2018].

13 Савез слепих Србије је основан 14. јула 1946. године. Настао је као резултат тежње 
слепих да раде организовано на остваривању својих специфичних потреба и интереса. 
Савез се налази у Кнез Михаиловој 42/II у Београду. U: Савез слепих Србије. <http://
www.savezslepih.org.rs/> [1. мај 2018].
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На бав ка пу бли ка ци ја ни је план ска и ко ор ди ни ра на. Фон до ви пу бли ка-
ци ја су углав ном по пи са ни у па пир ном или елек трон ском об ли ку, али без 
струч не би бли о теч ке об ра де и сме шта ја (осим де ли мич но у До му Ста ци о-
нар) и го то во по пра ви лу су сме ште ни у не на мен ске про сто ри је (осим у До-
му Бе жа ниј ска ко са). Еви ден ци ја о фон ду и ра ду би бли о те ка се углав ном не 
во ди на стру чан на чин, а спи ско ви се не ажу ри ра ју. Пре ма та квој еви ден ци ји 
уку пан број пу бли ка ци ја (укљу чу ју ћи и ду пли ка те) у све че ти ри рад не је ди-
ни це је око 15825 при ме ра ка. На осно ву по да та ка до би је них ан ке ти ра њем 
о бро ју ста на ра у све че ти ри уста но ве (Та бе ла бр. 1) мо же се ви де ти да је 
пре ма Смер ни ца ма (Pa nel la–Car lse et al. 2000) за до во љен пре по ру чен број 
књи га по ста на ру (8 књи га по ле жа ју) (Гра фи кон бр. 1).

Та бе ла 1

Дом  
Бежанијска коса

Дом 
Вождовац

Дом 
Карабурма

Стационар 
Карабурма

Укупно у сва 
четири дома

Брoj књига 6124 6000 2000 1701 15825

Брoj станара 
дома  556  263  158  105  1082

Гра фи кон 1

Да би се до био пре ци зан по да так о бро ју пу бли ка ци ја нео п ход но је из-
вр ши ти из лу чи ва ње за ста ре ле и оштећ не гра ђе као и ре ви зи ју фон до ва. 

Дом бежанијска коса

Дом Вождовац

Дом Карабурма

Стационар Карабурма

Укупно у сва  
четири дома

Број књига по станару дома
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У До му Бе жа ниј ска ко са је дан део пу бли ка ци ја је сме штен у днев ним бо-
рав ци ма на раз ли чи тим спра то ви ма. То су ма ли клу бо ви са угод ном ат мос фе-
ром, у ко ји би се мо гле сме сти ти по себ не збир ке пу бли ка ци ја са од ре ђе ном те-
ма ти ком (исто ри ја, спорт, сли кар ство, ра зни при руч ни ци ве за ни за хо би је) за 
ко ри сни ке за ин те ре со ва не за од ре ђе не обла сти. За хва љу ћи за ла га њу го спо ђе 
Ру жи це Ро сан дић, на пра вљен по ку шај да се би бли о те ка ор га ни зу је по не ким 
струч ним прин ци пи ма. Као при мер до бре прак се по ка за ла се и са рад ња До ма 
Ста ци о нар са Ка те дром за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку, Фи ло ло шког фа-
кул те та, Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ка да су за хва љу ју ћи ан га жо ва њу сту де на та 
пу бли ка ци је струч но сме ште не и сиг ни ра не. Еви ден ци ја је ура ђе на у екс ел та-
бе ли. Би ло би обо стра но ко ри сно да се та ква са рад ња на ста ви и убу ду ће. 

Гра фи кон 2

На бав ка пу бли ка ци ја у би бли о те ка ма ни је план ска и ко ор ди ни ра на. Са-
др жај фон до ва чи не углав ном мо но граф ске пу бли ка ци је ко је су по клон гра-
ђа на, ста на ра до мо ва или из да ва ча. Се риј ске пу бли ка ци је се та ко ђе не на ба-
вља ју и углав ном су при сут не као не е ви ден ти ра ни ча со пи си са не ре дов ним 
при сти за њем. У окви ру два до ма по сто је збир ке не књи жне гра ђе ко ју чи не 
ДВД ко лек ци је фил мо ва (Гра фи кон бр. 2).

У две уста но ве би бли о те ке су отво рен у то ку рад ног ве ре ме на рад них 
те ра пе у та (Дом Ка ра бур ма и Дом Ста ци о нар). У оста ле две уста но ве рад но 
вре ме би бли о те ка за ви си од сло бод ног ве ре ма и по све ће но сти ста на ра ко ји 
во лон тер ски бри ну о би бли о теч ком фон ду. Ста на ри До ма Во ждо вац има ју 
вре мен ски нео гра ни чен при ступ пу бли ка ци ја ма у то ку да на, а у До му Бе жа-
ниј ска ко са рад но вре ме би бли о те ке је че ти ри са та не дељ но (Гра фи кон бр. 3).
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Гра фи кон 3

Број ко ри сни ка би бли о те ка у од но су на број ста на ра по рад ној је ди ни-
ци је при ка зан Гра фи ко ном број 4. Еви ден ци ја о то ме се не во ди пре ци зно 
и по да ци о бро ју ко ри сни ка су да ти као про це на осо ба ко је бри ну о ра ду би-
бли о те ка. У сва ком слу ча ју ра ди се о ве о ма ма лом про цен ту, све га 9,06 % од 
укуп нпог бро ја ста на ра у сва че ти ри до ма, с тим да је број ко ри сни ка про-
цен ту ал но нај ве ћи у До му Во ждо вац (17,11%), а нај ма њи у До му Бе жа ниј ска 
ко са (5,04%), док је број ко ри сни ка би бли о те ка у До му Ка ра бур ма (9,49%) 
и До му Ста ци о нар (9,52) про цен ту ал но го то во иден ти чан про се ку за све  
че ти ри уста но ве.

Гра фи кон 4
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По ли це и рас по ред на ме шта ја (сто ло ва и сто ли ца) у би бли о те ка ма ни је 
при ла го ђен по тре ба ма осо ба са те шко ћа ма у кре та њу (осим де ли мич но у 
До му Бе жа ниј ска ко са). Не по сто је ко ли ца за пре воз пу бли ка ци ја до сла бо 
по крет них или не по крет них осо ба. 

Тех нич ка опре мље ност би бли о те ка је ве о ма сла ба. Kомпјутери, те ле-
ви зо ри, ДВД пле је ри, штам па чи, ске не ри, и фо то ко пир апа рат се углав ном 
на ла зе у днев ним бо рав ци ма или у слу жбе ним про сто ри ја ма. Не по сто ји тех-
но ло ги ја на ме ње на као по моћ у чи та њу сле пим и сла бо ви дим осо ба ма. Пре-
ма Смер ни ца ма нео п ход но је да би бли о те ке рас по ла жу те ле фон ским апа ра-
том ко ји је при ла го ђен за осо бе са слу шним или го вор ним не до стат ком, као 
и фо то ко пир апа ра том на ко ме би ко ри сни ци би бли о те ке мо гли да ко пи ра ју 
не што из са ме гра ђе (књи га, ча со пи са). На гла ша ва се и ва жност по сто ја ња 
ком пју те ра ко ји би тре ба ло да бу де по ве зан са мре жом уста но ве и са ин тер-
нет при сту пом (Pa nel la–Car lse et al. 2000).

Ана ли зом упит ни ка и уви дом у ста ње на те ре ну мо же се за кљу чи ти да 
у би бли о те ка ма у до мо ви ма у ко ји ма је вр ше но ис тра жи вае не ра ди струч-
но осо бље (би бли о те ка ри и књи жни ча ри). У сва че ти ри до ма по сто ји иста 
прак са да бри гу о би бли о те ци во де ста на ри до ма и за по сле ни, углав ном 
рад ни те ра пе у ти. У До му Ста ци о нар по сто ја ла је јед но крат на са рад ња са 
Ка те дром за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку са Фи ло ло шког фа кул те та у 
Бе о гра ду. Са рад ња се по ка за ла обо стра но ко ри сном. Сту ден ти су до би ли 
при ли ку да оба ве прак су на те ре ну и у по сти је ћим усло ви ма ор га ни зу ју об-
ра ду и сме штај књи жног фон да.

ЗА КЉУ ЧАК

Има ју ћи у ви ду ре зул та те ис тра жи ва ња еви дент но је да у ра ду би бли о-
те ка по сто је не до ста ци и по ред тру да и ан га жо ва ња тре нут но од го вор них 
ли ца. Са рад њу са Ка те дром за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку би сва ка као 
тре ба ло на ста ви ти, као и већ ус по ста вље ну са рад њу са по ме ну тим би бли о-
те ка ма и ин сти ту ци ја ма. 

Од ве ли ког зна ча ја би би ло обез бе ди ти струч но осо бље за рад у би-
бли о те ка ма. По сто ја ње за по сле них са нео д го ва ра ју ћом струч ном спре мом 
„угро жа ва и уру ша ва ста тус би бли о те ка ра и са ме би бли о теч ке де лат но сти“ 
(Ja ći mo vić–Pe tro vić 2014: 65а). Ин си сти ра ње да у би бли о те ка ма до мо ва ра-
де шко ло ва ни би бли о те ка ри ва жно је за са му стру ку, за њен углед и пре ва зи-
ла же ње не га тив них пред ста ва о са мој про фе си ји.

По ред ви со ко про фи ли са ног ка дра нео п ход но је обез бе ди ти и аде ква-
тан про стор и ино ви ра ти тех нич ку опре му чи ме би се ство ри ли усло ви за 
ви сок ни во услу га ко је ова кве би бли о те ке мо гу да пру же. 
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Јед но од мо гу ћих ре ше ња за уна пре ђе ње ра да би бли о те ка мо гло би да 
бу де фор ми ра ње цен трал не би бли о те ке у глав ном објек ту (Дом Бе жа ниј ска 
ко са), са огран ци ма у оста лим рад ним је ди ни ца ма. То би омо гу ћи ло струч но 
во ђе ње би бли о те ка, об је ди ње ну на бав ку пу бли ка ци ја, цен тра ли зо ва ну об ра-
ду, раз ме ну пу бли ка ци ја из ме ђу огра на ка, као и над зор над ле жне ма тич не би-
бли о те ке. У том сми слу би би ло по жељ но да се при сту пи уво ђе њу и не ког од 
по сто је ћих елек трон ских би бли о граф ских си сте ма (CO BISS, BI SIS, NI BIS). 

Ова ко ор га ни зо ва на цен трал на би бли о те ка у глав ном објек ту, са сво јим 
огран ци ма, би по сво јој ор га ни за ци ји би ла спе ци јал на би бли о те ка, па би у 
том слу ча ју тре ба ло фонд обо га ти и струч ним пу бли ка ци ја ма (мо но граф-
ским и се риј ским) нео п ход ним за по др шку струч ном ра ду осо бља ко је се 
ба ви збри ња ва њем, по др шком и не гом ста на ра до мо ва, као и упра вља њем и 
ор га ни за ци јом по сло ва ња до мо ва.
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LIBRARIES IN NURSING HOMES OF THE BELGRADE  
GERONTOLOGY CENTRE

Sum mary

The research that has been conducted in four nursing homes of the Belgrade Gerontology 
Centre (BGC) in order to examine whether those homes have libraries, how they are struc-
tured and in what way they meet the demands of the beneficiaries – elderly people, having in 
mind that the access to libraries is a legally guaranteed right, being an ideal place to acquire 
knowledge and information, befriending, lifelong learning, and improving the overall quality 
of life in every possible way is presented here. BGC has four nursing homes such as: Nurs-
ing home Bezanijska kosa, Nursing home Vozdovac, Nursing home Karaburma and Nursing 
home Stacionar. By interviewing the employees in all four nursing homes along with the people 
in charge of the supply of current publications, we have gathered the necessary data that are 
published in this paper. The questionnaire about the workflow of the libraries consists of two 
parts: The questionnaire about the facilities – each for the aforementioned nursing home and 
the questionnaire about the library (accommodation, equipment, means of supply of the cur-
rent inventory, the record of usage and procedure for borrowing publications, number of users, 
work time for each individual facility, etc.).

It was essential for the research to form a questionnaire, carrying it out and summing up 
all gathered data into authentic conclusions regarding the subject in focus. The data are the 
indicator of current conditions, and also suggestions for improvements which were made while 
conducting the research, which is inspired by the scholarly literature and guidelines of the inter-
national library associations.

Key words: libraries, library beneficiaries, the third age, lifelong learning, informal educa-
tion, bibliotherapy, nursing homes, BGC, special libraries, library management.
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