
96 Читалиште 36 (мај 2020) БИБЛИОТЕКА

 УДК 025.7/.9:027.52(497.11 Нови Сад)
 doi: 10.19090/cit.2020.36.96-102
 Стручни рад

Ре ви зи ја и от пис би бли о теч ких фон до ва: Ре ви зи ја и от пис би бли о теч ких фон до ва: 
ис ку ства Град ске би бли о те ке у Но вом Са дуис ку ства Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду

Да ни је ла Д. До бре тић
da ni je la.m.do bre tic @gmail.co m

Оли ве ра М. То па лов
oli ve ra to pa lov@yahoo.com

Ан дреј С. Ра ду ло вић
orp he us do o no vi sad@ gmail.com  

Град ска би бли о те ка у Но вом Са ду

Са же так
У раду ће бити речи о искуствима Градске библиотеке у Новом Саду (ГБНС) у самом процесу припреме за ревизију и у 
току ревизије и расхода, као и о проблемима и недоумицама који су се тада јављали. Биће представљен, такође, основни 
преглед законских прописа и стандарда за ревизију и расход у јавним библиотекама. Ревизија и отпис библиотечке 
грађе у ГБНС обавља се редовно и по законској регулативи. Целокупан фонд ГБНС, са преко 550.000 публикација, 
налази се у двадесет и седам огранака који постоје у њеном саставу и Закон у овом случају предвиђа ревизију најмање 
једном у десет година. Имајући ово у виду, као и чињеницу да публикације неминовно застаревају, поред свих редовних 
и додатних послова на унапређењу библиотечке делатности, ГБНС за десет година тешко, и уз велике напоре, спроводи 
ревизију целокупног фонда. Највећи проблем настаје дефинисањем и препознавањем расхода само у оквиру ревизије. 

Кључне речи: ревизија, Градска библиотека у Новом Саду, Обрадно одељење, Набавно одељење, обрт фонда, групно 
инвентарисање, отпис, расход

Увод

Ре ви зи ја и от пис би бли о теч ко-ин фор ма ци о не гра ђе ва жни су, ко ли ко за библиоте карe, то-
ли ко и за корисникe. По сле по ступ ка ре ви зи је и от пи са мо ра ју се до би ти пре ци зне ин фор-
ма ци је о кван ти та тив ном и ква ли та тив ном ста њу фон да. Град ска би бли о те ка у Но вом Са ду 
(ГБНС) их ре дов но оба вља, у скла ду са за кон ским ре гу ла ти ва ма, и у при ло гу ће би ти ре чи о 
раз ли ка ма у прак си и те о ри ји на осно ву сте че них ис ку ста ва. Циљ овог тек ста је да се ука же 
на не до у ми це и про бле ме на ко је се на и ла зи ло у то ку ре ви зи је и не у са гла ше но сти сме р ни ца 
и прак се. Рад сва ке јав не би бли о те ке у ве ли кој ме ри мо же до при не ти раз у ме ва њу про бле ма, 
ме ђу би бли о теч ком по ве зи ва њу и раз ме ни ис ку ста ва, као и ука зи ва њу на ак ту ел не не до стат ке 
и по тре бе ве за не за про це се ра да и ре ви зи је. 

Ре ви зи ја је ре гу ли са на За ко ном о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти1 и Пра вил ни-
ком о ин вен та ри са њу, об ра ди, ре ви зи ји и от пи су би бли о теч ко-ин фор ма ци о не гра ђе и из во ра, 
као и во ђе њу еви ден ци је о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној гра ђи и из во ри ма.2 Ова ак та има ју 
за циљ да де фи ни шу и уоб ли че про це се ра да и ре ви зи је. Ре дов на ре ви зи ја и от пис, од но сно, 

1  Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, „За кон о би бли о теч ко ин фор ма ци о ној де лат но сти", Слу жбе ни гла сник 
РС бр. 52 (2011), пре у зе то 15. 5. 2019, www.kul tu ra.gov .rs.

2  Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, „Пра вил ник о ре ви зи ји и от пи су би бли о теч ко-ин фор ма ци о не гра ђе 
и из во ра", Слу жбе ни Гла сник РС бр. 47 (2013).
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рас ход књи га из фон до ва, пре ма уста но вље ним пра ви ли ма и нор ма ма, нео п ход ни су, ка ко се 
не би до шло у си ту а ци ју да се не зна шта се у фон до ви ма на ла зи. Ста ње на по ли ца ма тре ба ло 
би да од го ва ра оном у елек трон ском ка та ло гу. ГБНС оба вља ре ви зи ју и рас ход елек трон ски у 
про грам ском па ке ту БИ СИС.3

За кон ски окви ри ре ви зи је фон до ва у ГБНС и ње на ис ку ства и спе ци фич но сти

Тре ба ло би на по ме ну ти да ак ту ел ни пра вил ник под ра зу ме ва рас ход са мо у то ку ре ви зи је, 
што успо ра ва и оте жа ва рад би бли о те ка ри ма. По зна та је чи ње ни ца да су би бли о те ке у Ср би ји 
у де фи ци ту са основ ним про сто ром за ак ту ел не на сло ве, а на ро чи то за де по зит књи га. ГБНС 
по се ду је ви ше ма га ци на, где се, у скла ду са за ко ном, оне ко је су пред ви ђе не за рас ход скла ди-
ште. Спи ско ви ових пу бли ка ци ја про сле ђу ју се Би бли о те ци Ма ти це срп ске и На род ној би бли о-
те ци Ср би је и че ка се од го вор на по ну ду. У прак си се по ка за ло да је вр ло ма ли број по ну ђе них 
на сло ва по тре бан на ци о нал ним би бли о те ка ма, јер се оне већ на ла зе у ње ним фон до ви ма. 
Пре о ста ли део књи га (из дво је ни, ду пли или не ак ту ел ни при мер ци из ГБНС) чу ва ју се за по клон 
но вим би бли о те ка ма у на ста ја њу, за до на ци је при ли ком ху ма ни тар них ак ци ја, а нај ма њи део, 
оне у ло шем ста њу, од стра њу ју се ре ци кла жом.

Ста ње књи жног фон да Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду, на кра ју 2019. го ди не, би ло је 
553.942, би бли о граф ске је ди ни це,4 што је пре ма Пра вил ни ку о ре ви зи ји и от пи су би бли о теч-
ко-ин фо р ма ци о не гра ђе и из во ра свр ста ва у че твр ту гру пу, у ко јој би ре ви зи ја ком плет ног 
фон да мо ра ла би ти оба вље на јед ном у де сет го ди на.5 У овом слу ча ју, ис ку ства го во ре, да би 
про цес ре ви зи је у ГБНС те као у круг у свих два де сет и се дам огра на ка и не би се укла пао у 
вре мен ски про пи са не окви ре, без ве ли ког тру да и ра да струч них рад ни ка. Из тог ис ку ства мо-
же се из ву ћи и по тре ба за уса гла ша ва њем ва же ћег За ко на са ре ал ним ста њем и по тре ба ма 
би бли о те ка.

У скла ду са Пра вил ни ком о ре ви зи ји и от пи су би бли о теч ко-ин фор ма ци о не гра ђе и из во ра, 
њу рас пи су је управ ник би бли о те ке, ко ји том при ли ком име ну је ко ми си ју.6 У ГБНС ко ми си ја за 
ре ви зи ју, по ред пред сед ни ка, по јед ног чла на из Оде ље ња за по пу ња ва ње фон до ва и ин вен-
та ри са ње књи га, Оде ље ња за об ра ду и би бли о граф ска ис тра жи ва ња, има и јед ног ин фор ма-
ти ча ра и јед ног или ви ше чла но ва са оде ље ња ко је вр ше ре ви зи ју. На са стан ци ма, ко ми си ја је 
утвр ђи ва ла план и ре до след ре ви зи је фон до ва, од но сно огра на ка, и њи хов ме тод. Да кле, пре 
не го што се при сту пи ре ви зи ји ком плет ног би бли о те чог фон да, нео п ход но је ура ди ти при пре-
му би бли о теч ке гра ђе, ко ја би обез бе ди ла ње ну ква ли тет ни ју ре а ли за ци ју.

Сме штај фон да у ГБНС је уре ђен по си сте му Уни вер зал не де ци мал не кла си фи ка ци је (УДК). 
Фон до ви су у отво ре ном при сту пу. Ова кав сме штај фон да зах те ва стал но пра ће ње про ме на 
и пре по ру ка струч них те ла и ме ђу на род них стан дар да, чи ме се ба ви Оде ље ње за об ра ду и 
би бли о граф ска ис тра жи ва ња. Уво ђе њем но вих УДК бро је ва, по чев од 1995. го ди не, у фон ду 
су би ли за сту пље ни и ста ри и но ви УДК бро је ви за књи жев ност, ре ли ги ју, лин гви сти ку, исто-
ри ју. Ова кво ста ње мо гло се то ле ри са ти не ко вре ме, али, са уво ђе њем бар-ко да и бар-код 
на леп ни ца, мо ра ле су се из вр ши ти нео п ход не ин тер вен ци је у би бли о граф ским за пи си ма. Ове 
рад ње су са став ни део при пре ма за ре ви зи ју. Ње на спе ци фич ност је у то ме што је цео фонд 
ре тро ак тив но пре гле дан и де ли мич но ре кла си фи ко ван (кроз елек трон ску ба зу), што је мо ра ло 

3  Bi sis, pre u ze to 15. 5. 2019, www.bi sis.rs .

4  Град ска би бли о те ка у Но вом Са ду, Из ве штај о ра ду и по сло ва њу за 2019. го ди ну (Но ви Сад: Град ска би бли о те ка, 2019), 23.

5  Би бли о те ке ко је има ју пре ко 300.000 је ди ни ца би бли о теч ко-ин фор ма ци о не гра ђе и из во ра ре дов ну ре ви зи ју оба вља ју нај ма ње 
је дан пут у де сет го ди на. – Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, „Пра вил ник о ре ви зи ји и от пи су би бли о-
теч ко-ин фор ма ци о не гра ђе и из во ра“.

6  Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, „Пра вил ник о ре ви зи ји и от пи су би бли о теч ко-ин фор ма ци о не гра ђе 
и из во ра“.
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би ти ура ђе но пре по чет ка ре ви зи је. У еле ктрон ским ба за ма ова при пре ма је под ра зу ме ва ла 
ујед на ча ва ње би бли о граф ских за пи са. Та кав при ступ је нео п хо дан за то што бар-код и бар-код 
на леп ни ца мо ра ју са др жа ти но ви УДК број и од го ва ра ју ћу сиг на ту ру. Ра ди ра ци о на ли за ци је 
по сло ва, ујед на ча ва ње за пи са вр ши ло се за сва ки огра нак по себ но, се лек то ва њем са мо за пи-
са из фон да ко ји је пред ви ђен за ре ви зи ју. Ов де се на и ла зи ло на про блем не у са гла ше но сти. 
На и ме, де ша ва ло се да се, у то ку ре ви зи је, рас хо ду ју књи ге у чи јем је за пи су, у окви ру при-
пре ма, вр ше на ин тер вен ци ја. Ка ко је за кон ски ре гу ли са но да се рас ход мо же спро ве сти са мо 
у окви ру овог по ступ ка, као што је већ спо ме ну то, у овом слу ча ју, прак тич но се ану ли ра већ 
од ра ђен по сао и уза луд је утро ше но вре ме. У мно гим за пи си ма, у ко је се ула зи ло то ком при-
пре ме, до ла зи ло је до рас хо да свих пу бли ка ци ја. Де ли мич но ре ше ње за овај про блем ГБНС је 
про на шла у ван ред ним ре ви зи ја ма и рас хо ди ма, ко је су спро ве де не при пре се ље њу огра на ка, 
ре но ви ра њу про сто ри ја, са ни ра њу ква ро ва итд.7 Оно што иде у при лог по тре би че шћег рас-
хо да је сте и чи ње ни ца да ве ћи обрт и ис ко ри шће ност има ју фон до ви ко ји са др же ак ту ел на 
из да ња.

Про цес ре ви зи је и рас хо да ко ји се при ме њу је у Ср би ји ни је по знат у за пад ним зе мља ма. 
У Смер ни ца ма за би бли о те ке др жав них оде ље ња, Би ха ни  пи ше: „Рас ход ре сур са (књи га) је нео-
п ход ност за одр жа ва ње ак тив ног и ко ри сног фон да. Кон тро ла ње го вог ква ли те та по сти же се 
укла ња њем за ста ре ле, не тач не и до тра ја ле гра ђе. Од ре ђе ну гра ђу, на при мер, прав не тек сто-
ве, мо жда би тре ба ло трај но чу ва ти. У по ли ти ци раз во ја фон да тре ба ло би пре ци зи ра ти ко ју 
гра ђу ни ка да не би тре ба ло рас хо до ва ти или је рас хо до ва ти са мо уз се кун дар ну ре ви зи ју“.8 

Ови по сло ви су, да кле, углав ном, пре пу ште ни са мим би бли о те ка ма, смер ни це ни су стрикт-
не ни услов не. По сто је пра вил ни ци ко јим се сва ка уста но ва во ди. У стра ним ре фе рен ца ма 
се че сто спо ми ње и тер мин – сна ла же ње у хо ду, ко ји се и код нас упо тре бља ва. По пре по ру-
ка ма АLA-e (Ame ri can Li brary As so ca tion)9 би бли о те ка, у кон ти ну и те ту, по вла чи пу бли ка ци је 
из фон да, за сни ва ју ћи сво је од лу ке на мно гим фак то ри ма, укљу чу ју ћи да тум об ја вљи ва ња, 
уче ста лост ти ра жа, ин те ре се за јед ни це и до ступ ност но ви јих или ва лид ни јих ма те ри ја ла. Пу-
бли ка ци је ко је об ра ђу ју за ви чај ну исто ри ју су из у зе так, као и не ки кла си ци и на гра ђи ва не 
деч је књи ге. Бе ле три сти ка ко ја је не ка да би ла по пу лар на, али ви ше ни је тра же на и на уч но-
фан та стич не књи ге ко је ви ше ни су ак ту ел не, по вла че се из фон да. У пи та њу је сло бо дан от пис. 
У IFLA/UNE SCO смер ни ца ма за јав не би бли о те ке10 сто ји да је фонд би бли о те ке ди на ми чан 
ре сурс, да зах те ва кон стан тан при лив но вих и од лив за ста ре лих пу бли ка ци ја, да би се одр жао 
зна чај фон да у за јед ни ци у ко јој се на ла зи. Као што се мо же ви де ти из све га ово га, у све ту се 
ма ње па жње по кла ња про це су от пи са не ак ту ел них књи га; са мим тим се по јед но ста вљу је на-
бав ка но вих, ква ли тет них и ак ту ел них на сло ва.

У ГБНС књи ге за от пис, не ак ту ел не или не у по тре бљи ве пу бли ка ци је ели ми ни ше ко ми си ја 
ко ју је име но ва ла упра ва би бли о те ке. Во ди се ра чу на о рет ким или је ди ним при мер ци ма у 
би бли о те ци, на гра ђи ва ним пу бли ка ци ја ма, кул тур ним до бри ма, ко ја се не мо гу от пи са ти, као 
и за ви чај ној гра ђи. У окви ру тог по сла, не ак ту ел не пу бли ка ци је се у ГБНС мо гу пре си гли ра-
ти из јед ног огран ка за дру ги, а оба вља га и кон тро ли ше Оде ље ње за по пу ња ва ње фон до ва и 
ин вен та ри са ње.

Де ша ва се да би бли о те ка ри, због ве ли ке по тра жње за „ла ким“ по пу лар ним из да њи ма, 
њих из о ста вља ју из рас хо да. Сма тра мо да је та кав прин цип по гре шан, из сле де ћих раз ло га 

7  Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, „Пра вил ник о ре ви зи ји и от пи су би бли о теч ко-ин фор ма ци о не гра ђе 
и из во ра". 

8  Sa njay K. Bi ha ni, “Sec tion 6, Col lec tion De ve lop ment“, Gu i de li nes for Li be ri es of Go ver ment de part ments, 25/29 (2008), pre u ze to 15. 
5. 2019, https://ar chi ve.ifla.org/VII/s4/pubs/Pro frep106.pdf .

9  Ame ri can Li brary As so ci a tion, ALA, Pre u ze to 15. 5. 2019, https://www.ala.org.

10  In ter na ti o nal Fe de ra tion of Li brary As so ci a ti ons and In sti tu ti ons IFLA, “The pu blic li brary ser vi ce: IFLA/UNE SCO gu i de li nes for 
de ve lop ment “(München: IFLA Pu bli ka ci ons, 2001), pre u ze to 25. 1. 2020, https://www.ifla.org/fi les/as sets/hq /pu bli ca ti ons/ar chi-
ve/th e-pu blic-li brary-ser vi ce/publ97.pdf.
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– про дук ци ја та квих књи га је у све ве ћем по ра сту, на ба вља се у сва кој јав ној на бав ци, а при том 
сти же у ве ли ком бро ју и пу тем по кло на. Иа ко она мо же по ве ћа ти обрт фон да, ми шље ња смо 
да би бли о те ка ри ипак мо ра ју фор ми ра ти фонд пре ма стро жим вред но сним кри те ри ју ми ма, 
а не са мо пре ма же ља ма љу би те ља ова кве ли те ра ту ре. Тре ба ло би, да кле, од лу чи ти да ли је 
бит ни ји обрт фон да или ква ли тет ли те ра ту ре ко ја се ну ди ко ри сни ци ма. Ре ше ње је ве ро ват но у 
на ла же њу ба лан са. Да нас, је на жа лост, про дук ци ја ова кве ли те ра ту ре ве ли ка и она је по ста ла 
не из бе жност јав них би бли о те ка. Ве ли ки део фон да чи ни упра во про фа на ли те ра ту ра, по пут 
по пу лар не пси хо ло ги је, кри ми на ли стич ких ро ма на, љу бав них ро ма на, ерот ских сен за ци ја, 
еп ске фан та зи је и слич не гра ђе, ко ја би, сва ка ко, тре ба ло да на ђе ме сто у сва кој би бли о те ци, 
са мо у да ле ко ма њем бро ју.11 

Осим на са др жај де ла, по треб но је, при ли ком на бав ке, обра ти ти па жњу и на ква ли тет по ве-
за. Сва ка пу бли ка ци ја мо же да из др жи, у про се ку, од 60 до 100 по зајм љи ва ња, по го то во деч ја 
књи га и сли ков ни це (тач ни по да ци не по сто је и не во де се ни у јед ној би бли о те ци).12 

Бр. пу-
бли ка-
ци ја пре 
рас хо да 

Рас ход Пре си-
гли ра не 
пу бли ка ци је 

Бр. пу бли ка ци ја по сле 
рас хо да (са при но вље ним)

N %

„Ђу ра Да ни чић“   „Ђу ра Да ни чић“   65.12365.123 44624462 6,856,85 1.0641.064 63.58963.589

„Сте ван Сре мац“ „Сте ван Сре мац“ 32.29632.296 28322832 8,768,76 0 33.35933.359

Ин фор ма ци о но-ре-Ин фор ма ци о но-ре-
фе рал ни цен тар са фе рал ни цен тар са 
чи та о ни цом чи та о ни цом 

15.55315.553 819819 5,265,26 221221 15.45115.451

Деч је оде ље ње            Деч је оде ље ње            35.22135.221 74227422 21,0721,07 0 27.35127.351

„Ани ца Са вић Ре бац“„Ани ца Са вић Ре бац“ 13.68813.688 13561356 9,919,91 5353 12.86912.869

„Да ни ло Киш“„Да ни ло Киш“ 36.75336.753 25812581 7,027,02 245245 34.17234.172

Та бе ла 1. Ста ње фон да по огран ци ма ко ји су за вр ши ли ре ви зи јуТа бе ла 1. Ста ње фон да по огран ци ма ко ји су за вр ши ли ре ви зи ју1313

Ре ви зи ја це ло куп ног фон да ГБНС са уво ђе њем бар-ко да

У да тој та бе ли се, у од но су на по чет ни фонд огра на ка ко ји су ура ди ли ре ви зи ју, ви ди ве-
ли ки про це нат рас хо до ва них пу бли ка ци ја. То се нај бо ље мо же ви де ти по рас хо ду огра на ка 
„Ђу ра Да ни чић“, „Сте ван Сре мац“ и „Да ни ло Киш“. Раз лог то ме је, из ме ђу оста лог, и ве ли ки 
ра спон из ме ђу две ре дов не ре ви зи је, не до вољ но про сто ра за сме штај књи га, сма ње ње бро ја 

11  Би бли о те ка ри и из да ва чи су, по след њих го ди на, раз ли чи тим при ли ка ма, у ме ди ји ма или на струч ним ску по ви ма (нај че шће по 
об ја вљи ва њу ре зул та та ре пу блич ког от ку па књи га за би бли о те ке) раз ма тра ли ово пи та ње. Ви де ти нпр. „На бав на по ли ти ка би-
бли о те ка и спро во ђе ње от ку па пу бли ка ци ја за би бли о те ке Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је" (Град ска 
би бли о те ка Пан че во, 7. сеп тем бар 2015), преузето 10. 6. 2019, https://ci ta li ste.rs /ca so pis/br 27/na bav na_po li ti ka.pd f

12  Kon raud Umla uf, Na bav na po li ti ka – ra di o ni ca (Be o grad: Go et he In sti tut, 2005), pre u ze to 10. 9. 2019, https://www.nb.rs/vi ew_fi-
le.ph p?fi le_id =1105

13  По да ци за та бе лу пре у зе ти из пре тра жи ва ња ба зе по да та ка Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду, сук це сив но, у пе ри о ду од 2013. 
до 2019. го ди не.
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за по сле них,14 оп те ре ће ност ко ле га че стим за ме на ма у дру гим огран ци ма. У це лој мре жи ГБНС, 
а по себ но на Деч јем оде ље њу, у то ку рас хо да на ро чи то се обра ћа ла па жња на ак ту ел ност, до-
тра ја лост и фи зич ко ста ње пу бли ка ци ја, по себ но сли ков ни ца. 

Би бли о те ке ко је ра де у CO BISS-у,15 има ју на рас по ла га њу те ку ће одр жа ва ње, као и тест ну 
ба зу, ко ја се ин ста ли ра на не де љу да на. Ком плет на про це ду ра ре ви зи је мо же се оба ви ти пот-
пу но ау то ма ти зо ва но и у скла ду са За ко ном. Би бли о те ка ма чи ји софт ве ри не пру жа ју ова кве 
мо гућ но сти, по пут БИ СИС-а, потребно је ви ше вре ме на да би оба ви ле овај од го вор ни по сао, 
да не го во ри мо о не ким ма њим би бли о те ка ма ко је још увек не ма ју ни ка кав про грам за би бли-
о теч ко по сло ва ње. Оне мо ра ју да се осло не на кла си чан на чин ра да ко ји је сте по у здан, али је 
ду го тра јан.

Ка да је реч о ме то да ма ре ви зи је, би ло би нај бо ље, ако је мо гу ће, да се рас ход вр ши по мо ћу 
бар-код чи та ча. Јед но став ни је је и од у зи ма ма ње вре ме на. Узи ма ју ћи у об зир, по је ди нач но, 
по сло ве око ре ви зи је и уво ђе ња бар-ко да, у ГБНС је од лу че но да се ова два раз ли чи та про це са 
об је ди не, ра де исто вре ме но, ка ко би се оп ти ма ли зо ва ло вре ме и не сме та но оба вља ли оста ли 
ре дов ни по сло ви. Ре ви зи ја це ло куп ног фон да ГБНС, са уво ђе њем бар-ко да, за по че та је у нај-
ве ћем огран ку „Ђу ра Да ни чић“, 2014. го ди не.

Пред ност ау то ма ти за ци је огле да се у мо гућ но сти да се јед ном ура ђе ном ин тер вен ци јом у 
за пи су об у хва те сви ин вен тар ни бро је ви у огран ци ма ко ји су има ли иден тич не пу бли ка ци је. То 
зна чи да је сва ко на ред но пре тра жи ва ње, ко је се спро во ди ло ра ди сре ђи ва ња фон да за ре ви-
зи ју у сле де ћем огран ку, по ка зи ва ло ма њи број за пи са за ис прав ку. При на ред ним пре тра га ма 
за оста ле огран ке ко ји су има ли исте пу бли ка ци је, ова ко уре ђе ни за пи си се ни су по ја вљи ва ли, 
што је умно го ме олак ша ло да љи рад. Ове ин тер вен ци је мо гле су да се ура де про грам ском 
по др шком или по је ди нач но, ула зе ћи у сва ки за пис. Из бор је за ви сио од ком плек сно сти ин тер-
вен ци ја и од бро ја по го да ка за пи са. 

Све ре ви зи је у огран ци ма ГБНС вр ше не су уз ми ни мал не про ме не рад ног вре ме на и уз сва-
ко днев ни рад. Ре до ва ни про цес ра да ни је на ру ша ван, али су се сви за по сле ни до дат но ан га-
жо ва ли да би се из бе гло за тва ра ње би бли о те ке због ре ви зи је, што је код ко ри сни ка при лич но 
не по пу лар но.

У то ку сва ке по је ди нач не ре ви зи је, у Оде ље њу за об ра ду и би бли о граф ска ис тра жи ва ња 
пра ћен је њен ток, та ко да су, у до го во ру с огран ци ма у ко ји ма се вр ши ре ви зи ја, до пу ња ва не 
пред мет не од ред ни це, у фре квент ним пу бли ка ци ја ма, нај че шће у де лу фон да с књи жев ним 
кри ти ка ма. Та ко је у про це су ре ви зи је ис ко ри шће на мо гућ ност да се пу бли ка ци је и са др жин-
ски до дат но до пу не.

У то ку при пре ма за ре ви зи ју до го во ре но је да се одво ји срп ска књи жев ност од оста лих књи-
жев но сти бив ше СФРЈ, та ко да су фор ми ра не две но ве гру пе, ко је су из дво је не из по сто је ће 
гру пе ју го сло вен ске књи жев но сти, а то су: срп ска књи жев ност (821.163.41) и ју жно сло вен ска 
књи жев ност (хр ват ска, бо сан ска, цр но гор ска, ма ке дон ска, сло ве нач ка), са бу гар ском књи-
жев но шћу (821.163.4). У окви ру овог по сла тре ба ло је пу бли ка ци је књи жев ни ка ко ји су пи са ли 
и ства ра ли у др жа ви Ју го сла ви ји раз дво ји ти на срп ску или ју жно сло вен ску књи жев ност. Ка ко 
у вре ме ка да је ис ка за на по тре ба за овом вр стом по сла ни је по сто ја ла ни ка ква на ци о нал на 
пре по ру ка, овај по сао у Об рад ном оде ље њу зах те вао је до ста ис тра жи ва ња, иш чи та ва ња ин-
тер вјуа ау то ра, ко ри шће ње Уза јам но би бли о граф ско-ка та ло шке ба зе по да та ка CO BISS.SR ,16 
OPAK17 ба за би бли о те ка у окру же њу, ен ци кло пе ди ја, при руч не ли те ра ту ре.

14  Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, „За кон о на чи ну од ре ђи ва њу мак си мал ног бро ја за по сле них у јав-
ном сек то ру", Слу жбе ни гла сник РС бр. 68 (2015); 81 (2016) – од лу ка УС и 95 (2018), пре у зе то 15. 5. 2019, http://mduls.gov.rs/
pro pi si/za ko ni-u-pri me ni/.

15  CO BISS.SR , pre u ze to 15. 5.2019, http://www.vbs.rs/scripts/co biss?ukaz=ge tid&la ni=sc .

16  Isto.

17  OPAC – On li ne Pu blic Ac cess Ca ta log.
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Ре ви зи је са уво ђе њем бар-ко да, у Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду, кон ти ну и ра но се 
на ста вља ју на це ло куп ном фон ду као оба ве за ре гу ли са на За ко ном о би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ној де лат но сти. 

За кљу чак 

Ре ви зи ја је ре гу ли са на за кон ским ак ти ма и оба ве зна је за све би бли о те ке у Ср би ји. Пра-
вил ник о ре ви зи ји и от пи су би бли о теч ко-ин фор ма ци о не гра ђе и из во ра на гла ша ва да се њо ме 
„утвр ђу је ствар но број ча но и фи зич ко ста ње ин вен та ри са не би бли о теч ко-ин фор ма ци о не гра ђе 
и из во ра ко ја је вла сни штво би бли о те ке, прав на за шти та и ак ту ел ност би бли о теч ких фон до ва“. 
У це лој мре жи ГБНС, а по себ но на Деч јем оде ље њу, у то ку рас хо да на ро чи то се обра ћа ла па-
жња на ак ту ел ност, до тра ја лост и фи зич ко ста ње пу бли ка ци ја. У да тој та бе ли се ви ди ве ли ки 
про це нат рас хо до ва них пу бли ка ци ја, што је не ми нов но ка да је ра спон из ме ђу две ре дов не 
ре ви зи је ве ли ки, а не ма до вољ но про сто ра за сме штај но вих књи га. 

Јав не би бли о те ке ко је има ју ве ћи број огра на ка тру де се да за вр ше ре ви зи ју у за кон ски 
од ре ђе ном ро ку, та ко да се го ди на ма њи хов фонд озна ча ва као „ре ви зи ја у то ку“. Би бли о те ка 
ко ја има ве ћи број огра на ка, као ГБНС, а ма њак струч них рад ни ка, го ди шње мо же да за вр-
ши овај од го во ран по сао у нај ви ше два до три огран ка и то уз до дат ну ак тив ност за по сле них. 
Пре по зна ва ње рас хо да са мо у окви ру ре ви зи је оте жа ва по сло ва ње би бли о те ка те је по треб но 
че шће об на вља ње и ак ту е ли за ци ја фон да рас хо дом. 

Иа ко по сто је смер ни це за ре ви зи ју и рас ход, ствар но ста ње, са раз во јем би бли о теч ког по сло-
ва ња и ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, зах те ва при ла го ђа ва ње у ци љу ефи ка сни јег и бо љег по сло-
ва ња це ло куп ног би бли о теч ког си сте ма. Сва ка би бли о те ка са мо стал но, у скла ду са сред стви ма 
ко ји ма рас по ла же, ау то ма ти зу је сво је по сло ва ње, што ди рект но ути че на њи хов рад и ка да је 
ре ви зи ја у пи та њу, a што је још јед но од отво ре них пи та ња ко је би тре ба ло што пре ре ши ти.18 
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Re vi sion and Wri te-Off  of Li brary Ma te ri als: 
Ex pe ri en ce of the City Li brary in No vi Sad

Summary
The paper presents the experience of the City Library in Novi Sad (CLNS) in the process of preparation for the 
revision and during the revision and write-off, as well as the problems and doubts encountered during these 
procedures. A basic overview of legal regulations and standards for revision and write-off in public libraries is also 
given. In the City Library in Novi Sad the revision and write-off of library materials are performed regularly and 
according to the legal regulations. The entire fund of CLNS, consisting of more than 550,000 publications, is located 
in the twenty-seven branches of this library. According to the law, in cases like this, revision should be performed 
at least once every ten years. Having in mind this, as well as the fact that publications inevitably outdate, CLNS 
strives to conduct a revision of the entire fund over a ten-year period. Since it is performed in addition to regular 
and additional activities from the wide scope of current affairs that a public library deals with, this work requires 
great effort of library professionals. The biggest problem arises by defining and recognizing write-off only within the 
revision procedure.
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