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Би бли о те ке очи ма ко ри сни ка:  
ан кет но ис пи ти ва ње  
ко ри сни ка јав них би бли о те ка Цр не Го ре

Ди ја на Кри во ка пић
Се кре та ри јат за ту ри зам, еко ном ски раз вој и пред у зет ни штво, Оп шти на Хер цег Но ви
Хер цег Но ви, Цр на Го ра
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Са же так
У раду су анализирани резултати анкете „Библиотеке очима корисника“, која је спроведена међу корисницима јавних 
библиотека у Црној Гори крајем 2018. године. Према расположивој документацији, ово је прво испитивање спроведено 
међу корисницима јавних библиотека у Црној Гори. Спроведена анкета јасно указује на то да се стање у јавном 
библиотекарству државе може промијенити само увођењем нове комуникационе парадигме, која је заснована на 
употреби савремених медија и технолошких достигнућа.

Дигитално окружење има директан утицај на организацију рада у јавним библиотекама и развој нових корисничких 
сервиса. Циљ анкете је да се, на основу конктретног става корисника о библиотечким производима, установи актуелно 
стање, дају предлози за унапређење и афирмирмaцију рада јавних библиотека. Смјернице за увођење и интеграцију 
савремених технолошких иновација у раду јавних библиотека морају бити засноване на примјерима добре праксе 
библиотечко-информационих система развијенијих земаља Европе. 

Друштвени циљ спроведеног истраживања је да резултати буду од користи Националној библиотеци „Ђурђе Црнојевић“, 
Министарству просвјете, науке, културе и спорта, локалним самоуправама, културним посленицима и стручној јавност, а 
све у циљу спровођења конкретних активности у процесу обезбијеђивања услова за модерно функционисање народних, 
градских, односно јавних библиотека у Црној Гори. 

Кључне ријечи: јавне библиотеке, Црна Гора, анкетно испитивање, задовољство корисника, квалитет услуга, односи с 
јавношћу, стратегија развоја, савремени медији

„Док је ста ра тех но ло ги ја про из во ди ла и ди стри бу и ра ла ма те ри јал не си ро ви не,
но ва тех но ло ги ја про из во ди и еми ти ра ин фор ма ци ју.

Си ро ви на у но вој тех но ло ги ји ви ше ни је ма те ри ја, већ ум".
Ха ким Беј1

Увод

Оно што су чи та ли шта у дру гој по ло ви ни 19. ви је ка ура ди ла за ин фор ми са ност гра ђа на 
– по ди за ње ни воа пи сме но сти и сви је сти о по тре би уче шћа у јав ном жи во ту, за хва љу ју ћи до-
ступ но сти књи га и ча со пи са на на род ном је зи ку – то би у 21. ви је ку тре ба ло да ура де са вре-
ме не јав не би бли о те ке, упо тре бом мо дер них, ин фор ма ци о них си сте ма. Тех нич ки опре мље не 

1  Ha kim Bej, „In for ma cij ski rat”, Što či taš?, pre u ze to 26. 12. 2019, https://www.sto ci tas.org /ha kim%20be y%20in for ma cij ski%20ra t.
ht m.
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би бли о те ке омо гу ћа ва ју лак шу до ступ ност кул тур не ба шти не свим чла но ви ма дру штве не за-
јед ни це. Оне об у ча ва ју, оспо со бља ва ју и ани ми ра ју ко ри сни ке на ак тив ну упо тре бу од го ва ра-
ју ћих ин фор ма ци о них ба за по да та ка, а све у ци љу кре и ра ња дру штва зна ња.

Уло га би бли о те ка у жи во ту ко ри сни ка се ми је ња у за ви сно сти од трен до ва ко је под сти че 
ин фор ма ци о на тех но ло ги ја. Упо тре бом ра зно вр сних ме ди ја па ле та мо гућ но сти ко ри шће ња 
би бли о теч ких услу га се про ши ру је, али се и тра ди ци о нал ни по сло ви обављаjу бр же и ефи ка-
сни је. Мно ги фак то ри кроз кул тур ну по ли ти ку и по ли ти ку струч ног уса вр ша ва ња усло вља ва ју 
да се ста тус јав них би бли о те ка про ми је ни, ка ко у од но су пре ма нор ма тив ним ин стан ца ма, 
та ко и у од но су пре ма за јед ни ци ко јој слу же. Би бли о те ке на јед но ста ван на чин, упо тре бом 
са вре ме них ме ди ја, мо гу ани ми ра ти ак тив не и по тен ци јал не ко ри сни ке сво јих фон до ва, про-
гра ма и услу га да на аде ква тан на чин до ђу до за до во ље ња соп стве них кре а тив них ин фор ма-
ци о них по тре ба.

Мре жу јав них би бли о те ка у Цр ној Го ри чи ни 21 оп штин ска на род на би бли о те ка. Са мо њих 
се дам ор га ни зо ва не су као са мо стал не уста но ве кул ту ре и то: на род не би бли о те ке у гра до ви-
ма Под го ри ца, Пље вља, Хер цег Но ви, Це ти ње, Бу два, Ро жа је и Ник шић. Ве ћи на на род них би-
бли о те ка и да ље ра ди као ор га ни за ци о не је ди ни це цен та ра за кул ту ру. Тех но ло шку за о ста лост 
би бли о теч ке мре же Цр не Го ре илу стру ју и сле де ћи по да ци: 6 оп штин ских би бли о те ка не ма 
при ступ ин тер не ту, 14 не ма веб-стра ни цу, а дви је нај си ро ма шни је и нај мла ђе оп шти не (Пет-
њи ца и Гу си ње) уоп ште не ма ју јав не би бли о те ке.2

Су о ча ва ње са ми шље њем ко ри сни ка је пр ви сте пе ник у про фе си о на ли за ци ји дје лат но сти 
би бли о те ка ра. Сто га је, у пе ри о ду из ме ђу 25. но вем бра и 31. де цем бра 2018. го ди не, спро ве-
де на ан ке та под на зи вом „Би бли о те ке очи ма ко ри сни ка“. Пре ма рас по ло жи вој до ку мен та ци-
ји, реч је о пр вом ис пи ти ва њу ове вр сте ко је је спро ве де но ме ђу ко ри сни ци ма јав них би бли о-
те ка у Цр ној Го ри. 

Ан ке та је са став ни дио док тор ске ди сер та ци је „Но ва ко му ни ка ци о на па ра диг ма у мре жи 
јав них би бли о те ка у Цр ној Го ри“.3 На ста ла је са иде јом да бу де пу то каз за уна пре ђе ње до са да-
шње прак се за по сле ни ма у јав ним би бли о те ка ма, кул тур ним по сле ни ци ма и ло кал ним са мо у-
пра ва ма, али и да бу де од по мо ћи бу ду ћим ис тра жи ва чи ма би бли о теч ке дје лат но сти. Ис тра-
жи ва ње је об у хва ти ло ана ли зу кул тур не по ли ти ке у Цр ној Го ри, за кон ских и дру гих прав них 
ака та, ва же ћих стан дар да и од ред би на осно ву ко јих се оба вља дје лат ност јав них би бли о те ка, 
ор га ни за ци о них мо де ла јав них би бли о те ка и мо де ла по ве зи ва ња на на ци о нал ном, ре ги о нал-
ном и европ ском ни воу, мо де ла фи нан си ра ња, ком пе тен ци је за по сле них, ква ли тета и па ле те 
про из во да ко је јав не би бли о те ке у Цр ној Го ри ну де. 

У овом ра ду су при ка за ни ре зул та ти на ве де не ан ке те. Увод ни дио ра да по све ћен је де фи ни-
са њу пред ме та, по ла зних хи по те за, ме то до ло ги је и ци ље ва спро ве де ног упит ни ка. У пр вом ди-
је лу дат је опис пи та ња, док је ме то до ло ги ја при ка за на у дру гом ди је лу тек ста. Тре ћи и че твр-
ти дио по све ће ни су при ка зу и ана ли зи ре зул та та ис тра жи ва ња на осно ви ко јих се по твр ђу ју 
за да те хи по те зе, а у на став ку се да ју смјер ни це за уна пре ђе ње ак ту ел ног ста ња мре же јав них 
би бли о те ка. По след њи дио ра да по све ћен је за кључ ним раз ма тра њи ма у ко ји ма су при ка за ни 
и до при но си спо ве де не ан ке те.

Пред мет ис тра жи ва ња ан ке те „Би бли о те ке очи ма ко ри сни ка“ су на род не, град ске, оп штин-
ске – јав не би бли о те ке у Цр ној Го ри и про бле ма ти за ци ја ко му ни ка ци о ног обра сца у би бли-
о те ка ма, ко ји је на стао под ути ца јем са вре ме них ин фор ма ци о них тех но ло ги ја. Ис пи ти ва ње 
ста во ва ко ри сни ка јав них би бли о те ка у Цр ној Го ри по кре ну то је са сле де ћим прет по став ка ма: 

2  Ре пу бли ка Цр на Го ра про сти ре се на те ри то ри ји од 14.000 км2, ад ми ни стра тив но је по дје ље на на 23 оп шти не, ко је на ста њу је 
625.000 ста нов ни ка. 

3  D. Kri vo ka pić „No va ko mu ni ka ci o na pa ra dig ma u mre ži jav nih bi bli o te ka u Cr noj Go ri“, (dok tor ska dis., Fi lo loš ki fa kul tet Uni ver-
zi te ta u Be o gra du, 2020), од бра ње на 18. ја ну а ра 2021. го ди не пред ко ми си јом у са ста ву: проф. др Гор да на Сто кић Си мон чић 
(мен тор), проф. др Жељ ко Вуч ко вић и проф. др Дра га на Гру јић.
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1.  Не ке јав не би бли о те ке не ко ри сте ин тер нет и не ма ју веб-стра ни цу;
2.  Ни во оба ви је ште но сти ко ри сни ка о би бли о теч ким сер ви си ма је ни зак;
3.  Ко ри сни ци би же ље ли да се по ну да у јав ним би бли о те ка ма обо га ти но вим услу га ма;
4.   Би бли о те ке не ко ри сте до вољ но са вре ме не ме ди је (ТВ, ра дио, штам па, ин тер нет,  

Феј сбук) за пла си ра ње сво јих услу га и
5.  Би бли о те ке не утвр ђу ју на пра ви на чин сте пен за до вољ ства би бли о теч ким услу га ма. 

Циљ ан ке те је да се, на осно ву конк рет ног ста ва ко ри сни ка о би бли о теч ким про из во ди ма, 
уста но ви ак ту ел но ста ње, да ју пред ло зи за уна пре ђе ње и афир ма ци ју ра да јав них би бли о те ка. 
Раз вој ве ба да је но ве ко му ни ка ци о не мо гућ но сти, па по ред усме не ко му ни ка ци је, ди стри бу-
ци је штам па ног ма те ри ја ла, имејл ко му ни ка ци је, би бли о те ке све ви ше мо ра ју ко му ни ци ра ти 
пу тем со ци јал них мре жних сер ви са. Смјер ни це за уво ђе ње и ин те гра ци ју са вре ме них тех но-
ло шких ино ва ци ја у њи хо вом ра ду мо ра ју би ти за сно ва не на при мје ри ма до бре прак се би бли-
о теч ко-ин фор ма ци о них си сте ма раз ви је ни јих зе ма ља Евро пе. Ме диј ски иден ти тет, про мо ци-
ја, ди ги тал не и вир ту ел не би бли о те ке мо ра ју би ти са став ни дио са вре ме ног би бли о те кар ства.

Ре зул та ти ан кет ног ис пи ти ва ња су пред ста вље ни ана ли тич ко-син те тич ким, док су ком па-
ра тив ни и ква ли та тив ни мо дел ко ри ште ни за опи си ва ње ре зул та та спро ве де ног упит ни ка и 
да ва ње смјер ни ца за уна пре ђе ње ак ту ел ног ста ња мре же јав них би бли о те ка.

Дру штве ни циљ спро ве де ног ан кет ног ис пи ти ва ња је сте тај да ре зул та ти бу ду од ко ри сти 
На ци о нал ној би бли о те ци „Ђур ђе Цр но је вић“, Ми ни стар ству про свје те, на у ке, кул ту ре и спор-
та и ор га ни ма ло кал них са мо у пра ва у про це су кре и ра ња са вре ме них усло ва за рад на род них 
би бли о те ка. 

Би бли о те ке очи ма ко ри сни ка – пи та ња 

Ан ке та се са сто ји од 18 пи та ња ко ја су по ди је ље на у 4 те мат ске цје ли не: 
1.   Оп шти дио, де мо граф ске ка рак те ри сти ке (пол, го ди не, обра зо ва ње и ста тус) 

(пи та ња 1, 2, 3, и 4); 
2.   Тест о по зна ва њу и упо тре би би бли о теч ких сер ви са  

(пи та ња 5, 6, 8, 13, 14, 15 и 17); 
3.   Сте пен за до вољ ства би бли о теч ким услу га ма  

(пи та ња 7, 9 и 18) и 
4.   Пред ло зи за уна пре ђе ње по сло ва ња јав них би бли о те ка  

(пи та ња 10, 11, 12 и 16).

Ме то до ло ги ја

Пи та ња су углав ном за тво ре ног ти па. Са мо она под ред ним бро је ви ма 12 и 16, ко ја се од-
но се на пред ло ге за уна пре ђе ње по сло ва ња би бли о те ка, да ју мо гућ ност отво ре ног од го во ра. 
На 11 пи та ња је би ло до зво ље но озна чи ти са мо је дан од го вор, док је на оста ла би ло мо гу ће 
за о кру жи ти ви ше оп ци ја.

Упит ник је са чи њен уз по моћ Гугл фор мса (Go o gle forms), по пу ња ва ње се вр ши он лајн, а 
ре зул та ти се ау то мат ски ге не ри шу у Екс ел та бе ле. Ан ке та је ди стри бу и ра на пу тем имеј ла на-
род ним би бли о те ка ма у Цр ној Го ри или ди рект но на вај бер апли ка ци ју ко ри сни ка би бли о те ка 
уче сни ца. Ко ри сни ци ко ји ни су овла да ли са вре ме ном технологијoм има ли су мо гућ ност по пу-
ња ва ња штам па не вер зи је упит ни ка.

При је спро во ђе ња ан ке те, би бли о те ка ри су те ле фон ским раз го во ром и про прат ним имеј-
лом упо зна ти са раз ло зи ма и упут стви ма спро во ђе ња ан ке те. Са не ким би бли о те ка ма оп шти-
на: Шав ник, Жа бљак, Ан дри је ви ца, Ул цињ, Да ни лов град, Плав, Ро жа је и Бе ра не ни је би ло 
мо гу ће ус по ста ви ти те ле фон ски кон такт, па су оба ви је ште не са мо имеј лом о упут стви ма и 
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раз ло зи ма по пу ња ва ња упит ни ка. На ње га ни је би ло од го во ра, па тих 8 на род них би бли о те ка 
ни је уче ство ва ло у ан кет ном ис пи ти ва њу.

Од 21 на род не би бли о те ке, 12 је ан ке ти ра ло сво је ко ри сни ке: На род на би бли о те ка Бу две, 
Град ска би бли о те ка Ко тор, Град ска би бли о те ка Мој ко вац, Град ска би бли о те ка Плу жи не, Град-
ска би бли о те ка „Љу бо Ан ђе лић“ Ко ла шин, На род на би бли о те ка Би је ло По ље, На род на би бли-
о те ка и чи та о ни ца „Иво Вуч ко вић“ Бар, На род на би бли о те ка и чи та о ни ца „Ње гош“ Це ти ње, 
На род на би бли о те ка „Ње гош“ Ник шић, На род на би бли о те ка „Ра до сав Љу мо вић“ Под го ри-
ца, На род на би бли о те ка „Сте ван Са мар џић“ Пље вља и На род на би бли о те ка Ти ват. Ко ри сни ке 
Град ске би бли о те ке и чи та о ни це Хер цег Но ви ау тор је ан ке ти рао лич но, јер је че ти ри и по 
го ди не био рад ник ове уста но ве и по сје ду је кон так те ко ри сни ка.

Би бли о те ка ри ма је на гла ше но да је ан ке та ано ним на, да уче ство ва ње ни је оба ве зно, али 
да је по жељ но. Ан ке ту је ис пу ни ло 155 ис пи та ни ка, по сту пак по пу ња ва ња је тра јао од шест до 
де сет ми ну та. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња

Ка да су у пи та њу де мо граф ске ка рак те ри сти ке, пол, го ди не, обра зо ва ње и ста тус, до би је ни 
су сле де ћи ре зул та ти.

Услов за по пу ња ва ње ан ке те био је да су ис пи та ни ци ко ри сти ли не ку јав ну би бли о те ку у Цр-
ној Го ри те је сла та на су мич но, без об зи ра на пол. Све га 26,5% ис пи та ни ка су би ли му шкар ци, 
а 73,5% же не. Мо же се за кљу чи ти да је ве ћи број ко ри сни ка на род них би бли о те ка Цр не Го ре 
жен ског по ла. По овим по ка за те љи ма, јав не би бли о те ке су мје ста ко ја жен ској по пу ла ци ји 
омо гу ћа ва ју пот по ру за ду хов ну, дру штве ну и струч ну афир ма ци ју.

За по тре бе упит ни ка, од го во ри на пи та ње о ста ро сти ис пи та ни ка раз вр ста ни су у 4 ску пи-
не. Нај ве ћи број ис пи та ни ка су ста ро сне до би од 20–35 го ди на, 37,4%. Уче сни ка ан ке те ко ји 
при па да ју до би од 36–45 го ди на је 24,5%, а 46–55 је 20,6%. Нај ма њи про це нат ис пи та ни ка је 
при па да до би од 56–65+, од но сно 17,4%. Упит ник је спро во ђен на су мич но, без об зи ра на го-
ди не ста ро сти ис пи та ни ка. Пре ма ре зул та ти ма се мо же при мје ти ти да број ко ри сни ка јав них 
би бли о те ка опа да са њи хо вим го ди на ма ста ро сти.

Пре ма обра зов ној струк ту ри, нај ма ње је ис пи та ни ка са основ ном школ ском спре мом и док-
то ра на у ка. На и ме, ни је дан од ис пи та ни ка не при па да овим обра зов ним гру па ма. Ма ги ста ра/
ма стера на у ка је 7,1%, а од мах за тим су ис пи та ни ци са ви со ком струч ном спре мом (при род не 
на у ке), 11%. Нај ви ше је ис пи та ни ка са сред њом струч ном спре мом 33,5%, са ви со ком струч ном 
спре мом (и то дру штве но-ху ма ни стич ког смје ра) 26,5%, и ви шом струч ном спре мом 21,9%. 

Графикон 1: Старост
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Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, нај ви ше је за по сле них 65,2%, пен зи о не ра је 12,3%, сту де-
на та је 11,6% и не за по сле них 11%. Ис пи та ни ци ко ји су за по сле ни има ли су мо гућ ност да у 
пот пи та њу 4а на ве ду дје лат ност у ко јој ра де. Нај ви ше је рад ни ка у кул ту ри 35,2%; 26,9% ис пи-
та ни ка је на ово пи та ње да ло од го вор „оста ло“; ад ми ни стра тив них рад ни ка је 16,7%; рад ни ка 
у при вре ди 10,2%; за по сле них у про све ти 9,3% и у здрав ству 1,9%.

На осно ву ана ли зе од го во ра Оп штег ди је ла ан ке те, мо же мо за кљу чи ти да на род не би бли-
о те ке у Цр ној Го ри у нај ве ћој мје ри по сје ћу ју же не ста ро сне до би од 25 до 45 го ди на, ви со ког 
или ви шег струч ног обра зо ва ња, за по сле не обич но у кул ту ри.

Са мо ускла ђе но шћу те о ри је и прак се, тра ди ци је и са вре ме ног, мо гу се за др жа ти ста ри и 
при ву ћи но ви ко ри сни ци, без об зи ра на њи хов пол, го ди не ста ро сти, обра зов ну струк ту ру и ста-
тус. Би бли о те ке мо ра ју во ди ти ра чу на о ак ту е ли за ци ји фон да, про фе си о на ли за ци ји осо бља, 
при сту пач но сти гра ђе, кон стант ном ме диј ском при су ству, ак тив ним пред ста вља њем услу га, 
на ба вље них но вих пу бли ка ци ја, ра зно вр сних про гра ма и стал ном ши ре њу па ле те про из во да.

Дру ги дио ан ке те по све ћен je те сту по зна ва ња и упо тре бе би бли о теч ких услу га, мје ре њу 
сте пе на за до вољ ства би бли о теч ким услу га ма и да ва њу пред ло га за уна пре ђе ње по сло ва ња 
јав них би бли о те ка.

На пи та ње „Да ли би сте се сло жи ли са кон ста та ци јом да фон до ви, про гра ми и услу ге пред-
ста вља ју про из вод би бли о те ке?“, по зи ти ван од го вор  да ло је 54,5%, а 12,3%, не га ти ван. Ипак 
ве ли ки број ис пи та ни ка, чак 33,1%, не зна/не сма тра или про сто не мо же да се сло жи са ова-
квим ис ка зом.

Пи та ње „Ко је про гра ме, у ци љу про мо ци је књи ге и чи та ња, ор га ни зу је Ва ша би бли о те ка?“ 
ну ди 13 мо гућ но сти, с тим што се мо же за о кру жи ти ви ше од го во ра. У ве ћи ни слу ча је ва ко-
ри сни ци су твр ди ли да се њи хо ва би бли о те ка ба ви ор га ни зо ва њем: про мо ци ја књи га 58,5%; 
књи жев них ма ни фе ста ци ја и фе сти ва ла 38,1% и ра ди о ни ца за дје цу и омла ди ну4 36,1%. У 
на род ним би бли о те ка ма се мно го ма ње ор га ни зу ју про гра ми по пут: чи та ња по е зи је (20,4%); 
мје сеца књи ге (19,7%), про дај них из ло жби књи га (17,7%), из ло жби књи га из свог фон да 
(17%); књи жев них на гра да (15%); три би на (14,3%); пред ста вља ња но вих пу бли ка ци ја у фон-
ду (12,9%); ра дио и ТВ еми си ја у ло кал ним ме ди ји ма (8,2%) и ни шта од на ве де ног (4,8%). 

Ис пи та ни ци ко ји су од го во ри ли на пи та ње „Шта ми сли те о би бли о те ци чи ји сте члан?“ ве о-
ма су за до вољ ни услу га ма ко је пру жа њи хо ва би бли о те ка (69%). Ипак ве ли ки број ис пи та ни ка 
(24,5%), ри јет ко иде у би бли о те ку. Ис пи та ни ка ко ји ни су за до вољ ни услу гом ко ју пру жа њи хо-
ва би бли о те ка би ло је 6,5%.

Код пот пи та ња „Ко је услу ге би бли о те ке нај че шће ко ри сти те?“ мо гло се за о кру жи ти ви ше 
од го во ра. Нај ви ше (87,7%) ис пи та ни ка иде у би бли о те ку ра ди по зајм љи ва ња књи га, на дру гом 
мје сту је упо тре ба чи та о ни це (40%), ра чу на ра и ин тер не та (21,3%) и ко пи ра ње, ске ни ра ње 
би бли о теч ког ма те ри ја ла (13,5%). Оста ле би бли о теч ке услу ге, по пут: елек трон ских чи та о ни ца 
у ко ји ма се ко ри сте ра чу на ри и ин тер нет (6,5%), ме ђу би бли о теч ке по зај ми це (2,6%), пу бли ка-
ци ја на Бра је вом пи сму (0,6%) и би бли о бу са (0,6%), се ве о ма ри јет ко ко ри сте.

Ис пи та ни ци су ко му ни ка ци ју са би бли о теч ким осо бљем оци је ни ли, у 74,8% слу ча је ва, као 
од лич ну, твр де ћи да је осо бље ве о ма струч но и услу жно. Али, го то во че твр ти на ис пи та ни ка 
(24,5%) од го во ри ла је да ко му ни ка ци ја ни је ни до бра ни ло ша, а ма ли број (0,6%) сма тра да 
је ко му ни ка ци ја са осо бљем ло ша, да је оно не струч но и не ин фор ми са но.

По што ко ри сни ци највише до ла зе у би бли о те ку да по зај ме књи ге, нај че шћи од го вор на 
пи та ње „На ко ји на чин се мо же уна при је ди ти по сло ва ње Ва ше би бли о те ке?“ био је „обо га-
ћи ва њем фон да“ (69,5%). Од мах за тим је „адап та ци јом објек та“ (41,1%), „ши ре њем па ле те 
услу га“ (37,7%) и „струч ним уса вр ша ва њем осо бља“ (23,2%). 

4  Ра ди о ни це на раз ли чи те те ме (ин фор ма ци о на, ме диј ска пи сме ност, ра ди о ни це за дје цу...).
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Оче ки ва но је да ко ри сни ци би бли о те ка са за стар је лим фон дом и огра ни че ним сред стви ма 
за на бав ку књи га сма тра ју да је нај бо ље обо га ти ти фонд но ви јим из да њи ма књи га (77,6%) и 
елек трон ским књи га ма (39,5%). То су би ли нај че шћи од го во ри на пи та ње „Ко јим са др жа ји ма 
је по треб но обо га ти ти фонд Ва ше би бли о те ке?“. Ин те ре сант но је да има до вољ но и за ин те ре-
со ва них за на бав ку фил мо ва (28,3%), струч не пе ри о ди ке (25,7%) и му зи ка ли ја (10,5%).

Ре зул та ти до би је ни из од го во ра на пи та ње „Ко је ’но ве’ услу ге би Вас при ву кле да ак тив ни-
је ко ри сти те би бли о те ку?“ по ка зу ју по тре бу за уво ђе њем ин тер нет ка феа (42,7%), ау дио-ви-
зу ел них чи та о ни ца (39,3%), дје чијих чи та о ни ца са игра о ни цом (37,3%), са ле за ор га ни зо ва-
ње кул тур них и обра зов них про гра ма, се ми на ра и сл. (36,7%) и пре тра жи ва ње ба за по да та ка 
(28,7%). По ред по ну ђе них, ово пи та ње да је мо гућ ност отво ре ног од го во ра ко је га је да ло 4,7% 
ис пи та ни ка. 

Иа ко је са мо 7 ис пи та ни ка да ло од го вор на пот пи та ње „Ако је Ваш од го вор на прет ход но 
пи та ње би о ’не што дру го’, мо ли мо Вас упи ши те пред лог“, мо же се при мје ти ти да су по ну ђе-
ни пред ло зи за уна пре ђе ње дје лат но сти јав них би бли о те ка ин те ре сант ни и ла ко при мје њи ви. 
Не ки од њих су: ор га ни зо ва ње из ла га ња о про бле ми ма са ко ји ма се оби чан чо вјек су о ча ва 
у сва ко днев ном жи во ту: еко ло ги ја, про бле ми мла де по пу ла ци је, не во ље са ко ји ма се но се 
пред став ни ци тре ће до би, под сти ца ње кри тич ког ми шље ња и сло бо де го во ра; Меј кер спејс и 

Графикон 2: Које програме у циљу промоције књиге и читања организује Ваша библиотека? 
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ме ди ја лаб, мо бил ни про из вод ни про сто ри, ра ди о ни це и ла бо ра то ри је ко ји има ју за циљ еман-
ци па ци ју и пру жа ње по др шке мла ди ма при ис тра жи ва њу и про дук ци ји тех нич ких и умјет нич-
ких ра до ва итд.

Сле де ће пи та ње је би ло „Да ли Ва ша би бли о те ка пру жа мо гућ ност ко ри шће ња бес плат ног 
ин тер не та и да ли га ко ри сти те у би бли о те ци?“. Са мо тре ћи на 31,6% ис пи та ни ка ко ри сти ин-
тер нет у би бли о те ци, 25,8% зна за мо гућ ност ње го вог ко ри шће ња, али га не ко ри сти у би бли-
о те ци. Ве ли ки број ис пи та ни ка (27,7%) не зна да ли њи хо ва би бли о те ка пру жа мо гућ ност ко-
ри шће ња бес плат ног ин тер не та, а 14,8% ис пи та ни ка је да ло не га ти ван од го вор на ово пи та ње.

Чак 49,7% ис пи та ни ка не зна од го вор на пи та ње „По сје ду је ли Ва ша би бли о те ка ди ги тал ну 
гра ђу и ау то ма ти зо ва не ба зе по да та ка?“. Око 20,6% ко ри сни ка је да ло не га ти ван, а 29,7% по-
зи ти ван од го вор на ово пи та ње.

Не што ма ње од по ло ви не (45,8%) ис пи та ни ка, зна ло је од го вор на пи та ње „Да ли Ва ша би-
бли о те ка има веб-стра ни цу?“. Чак 40,6% ис пи та ни ка то не зна, док 13,5% ми сли да је њи хо ва 
би бли о те ка не ма.

На пот пи та ње „Ако има, за шта ко ри сти те веб-стра ни цу би бли о те ке?“, ско ро по ло ви на ис-
пи та ни ка (49,6%) је за о кру жи ла не ке од по ну ђе них од го во ра. Ко ри сни ци ма веб-стра ни ца 
углав ном слу жи „са мо за оп ште ин фор ма ци је“ (67,8%), по не кад за „пре тра жи ва ње ба зе по да-
та ка“ (39%) и нај ма ње (13%) за „ко ри снич ке сер ви се (пи тај те би бли о те ка ра, ме ђу би бли о теч-
ка по зај ми ца...)“.

Нај ве ћи број ис пи та ни ка ко ји су од го во ри ли на пи та ње „Упо тре бом ко јих са вре ме них ме-
ди ја би се на нај бо љи на чин мо гле пла си ра ти услу ге би бли о те ка?“ сма тра да је нај е фек тив ни је 
про мо ви са ти услу ге би бли о те ка пре ко ин тер не та (81,5%), за тим пре ко ТВ-а (44,4%) и пре ко 
Феј сбу ка (40,4%). Ма њи број ис пи та ни ка сма тра да би ра дио-про мо ци ја (18,5%) и про мо ци-
ја пре ко штам пе (32,5%) би ле нај бо љи на чин за по зи тив ни би бли о теч ку про па ган ду. Ако ове 
од го во ре укр сти мо са ста ро сном струк ту ром, мо же мо за кљу чи ти да су, без об зи ра на ста ро сну 
гру пу ко јој при па да ју, сви ис пи та ни ци ак тив ни ко ри сни ци ра зно вр сних ин тер нет плат фор ми.

Ка ко би се ис тра жи ло при су ство ко ри сни ка на дру штве ним мре жа ма, у на став ку прет ход-
ног пи та ња по ста вље но је пот пи та ње: „Да ли сте ко ри сник не ке од дру штве них мре жа, ако је-
сте на ве ди те име дру штве не мре же ко ју ко ри сти те?“ Ве ли ки број ис пи та ни ка дао је од го вор да 
су ко ри сни ци дру штве них мре жа, од но сно 45,7% оних ко ји су да ли од го вор на прет ход но пи-
та ње. Мо же мо за кљу чи ти да су ме ђу ко ри сни ци ма нај по пу лар ни је дру штве не мре же Феј сбук 
и Ин ста грам, 89,8% ис пи та ни ка има на лог на Феј сбу ку, на Ин ста гра му 55%. Мно го ма ње су 
по пу лар не дру ге дру штве не мре же, по пут: Тви те ра 5,7%, Лин кед ина 2,8% и Пин те ре ста 1,4%.

На пи та ње „Да ли би сте се учла ни ли у дру штво при ја те ља Ва ше би бли о те ке?“, по зи ти ван 
од го вор је да ло 60%, а са мо 6,5% не га ти ван. Ин те ре сант но је да 33,5% ко ри сни ка не зна чи-
ме би се ово дру штво ба ви ло. Дру штва при ја те ља би бли о те ка су не про фит не ор га ни за ци је, 

Графикон 3: Које „нове“ услуге би Вас привукле да активније користите библиотеку? 
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удру же ња гра ђа на ко ја по ма жу рад би бли о те ка, за сту па ју ћи њи хо ве ин те ре се у јав но сти и 
обез бје ђу ју ћи им до дат не из во ре фи нан си ра ња. Ова ква дру штва су ве о ма ак тив на у др жа ва-
ма ко је мно го ула жу у обра зо ва ње и ин фор ми са ност сво јих гра ђа на. Би ло би од ве ли ког зна-
ча ја да и до ма ће би бли о те ке до би ју ова кав вид јав не пот по ре.5

На пи та ње „Ка ко Ва ша би бли о те ка утвр ђу је сте пен за до вољ ства би бли о теч ким фон до ви ма, 
про гра ми ма и услу га ма?“ ис пи та ни ци су има ли пра во за о кру жи ти ви ше по ну ђе них од го во ра. 
Пре ма ми шље њу 48,7% ис пи та ни ка, раз го вор са ко ри сни ци ма је нај че шћи на чин утвр ђи ва ња 
сте пе на за до вољ ства би бли о теч ким фон до ви ма, про гра ми ма и услу га ма, око 22,1% не зна да 
ли се мје ри за до вољ ство ко ри сни ка, док 18,2% не ма ути сак да њи хо ва би бли о те ка ика да то 
ра ди. Око 19,5% ис пи та ни ка је да ло од го вор да се спро во де ан ке те и да по сто је књи ге ути са ка 
(12,3%) у њи хо вим би бли о те ка ма.

Ана ли за ре зул та та 

Су ми ра њем ре зул та та ан кет ног ис пи ти ва ња и ана ли зом ста во ва ко ри сни ка јав них би бли-
о те ка у Цр ној Го ри о би бли о теч ким про из во ди ма и њи хо вим ин фра струк тур ним, пер со нал-
ним и ин фор ма тив ним ква ли те ти ма, мо же се за кљу чи ти да су хи по те зе ко је су по ста вље не 
на по чет ку ра да по твр ђе не. Ди ги тал но окру же ње има ди рек тан ути цај на ор га ни за ци ју ра да 
у јав ним би бли о те ка ма и раз вој но вих ко ри снич ких сер ви са. Ка кве ће се услу ге раз ви ти, за-
ви си при је све га од си нер ги је раз во ја мре же јав них би бли о те ка у Цр ној Го ри са са вре ме ним 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о ним си сте ми ма раз ви је ни јих зе ма ља окру же ња, али и од кул тур ног 
кон тек ста дру штва.

Јав не би бли о те ке, као кул тур ни и ин фор ма ци о ни цен три за јед ни це, има ју не за мје њи ву 
уло гу у чу ва њу, ши ре њу, под сти ца њу и ра зу ми је ва њу раз ли чи тих кул ту ра и тра ди ци ја. У сви је-
тлу но вих окол но сти, кул ту ра за у зи ма зна чај но мје сто у про це су еко ном ског раз во ја ло кал не 
и ре ги о нал не за јед ни це. Дру штве ни циљ спро ве де ног ис тра жи ва ња био је ство ри ти кон зи стен-
тан став о прав ци ма стра те гиј ског дје ло ва ња Ми ни стар ства про свје те, на у ке, кул ту ре и спор та, 
На ци о нал не би бли о те ке „Ђур ђе Цр но је вић“ и над ле жних ор га на ло кал них упра ва, ка ко би се 
што при је из вр ши ло мо дер ни зо ва ње по сло ва ња цр но гор ских на род них би бли о те ка. За мо дер-
ни за ци ју би бли о теч ке мре же пр вен стве но је по треб но пре ва зи ћи „ди ги тал ни јаз“ ко ји је при-
су тан не са мо у би бли о те ка ма, не го у свим сфе ра ма кул тур но-про свјет не дје лат но сти у зе мљи.

5  Гор да на Сто кић, „При ја те љи би бли о те ка”, ин тер вју во ди ла Ма ри на Ву ли ће вић, По ли ти ка, 19. 10. 2006, пре у зе то 18. 3. 2020, 
http://www.po li ti ka.rs /sc c/cla nak/16751/При ја те љи-би бли о те ка.

Графикон 4:  Како Ваша библиотека утврђује степен задовољства библиотечким фондовима, 
програмима и услугама?
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Ши ре ње но ве ин фор ма тич ке тех но ло ги је, ро бо ти за ци ја, ау то ма ти за ци ја и раз вој те ле ко-
му ни ка ци ја ство ри ли су основ за раз вој дру штва чи ја је еко но ми ја за сно ва на на ин фор ма ци-
ја ма и зна њу.6 Про стор ин тер не та омо гу ћа ва кул тур ном сек то ру, и то на ро чи то би бли о теч ко-
ин фор ма ци о ном, да за у зме ак тив ну уло гу у жи во ту дру штве не за јед ни це. Да би би бли о те ке 
има ле успје шну ко му ни ка ци ју са ко ри сни ци ма, ни је до вољ но пла си ра ње си ро вих ин фор ма-
ци ја пре ко мре же, оне мо ра ју кре и ра ти ква ли тет не не ко мер ци ја ли зо ва не вир ту ел не про из-
во де или услу ге. Ана ли зом од го во ра на пи та ња у ве зи са ин тер не том и веб-стра ни ца ма, гдје 
ве ли ки број ис пи та ни ка не зна да ли њи хо ве би бли о те ке уоп ште има ју сво ју веб-стра ни цу и да 
ли пру жа ју мо гућ ност бес плат ног ко ри шће ња ин тер не та, до ка зу је да не ке јав не би бли о те ке не 
ко ри сте ин тер нет и не ма ју веб-стра ни цу.

Ме ди ји и про па ган да има ју бит ну уло гу у ства ра њу по зи тив не сли ке дру штва о би бли о те-
ка ма. Би бли о те ке мо ра ју вр ши ти по зи тив ну про мо ци ју по сло ва ња на свим ме ди ји ма (ра дио, 
те ле ви зи ја, штам па и ин тер нет). У да на шњем дру штву вла да ви не ма сов них ме ди ја, ква ли тет на 
про мо ци ја под ра зу мје ва при мје ну нај но ви јих мул ти ме ди јал них тех но ло ги ја, од но сно кре и-
ра ње ин тер нет пре зен та ци ја. Све о бу хват на и ли је по кре и ра на веб-стра ни ца при вла чи па жњу 
ко ри сни ка, а мо же их под ста ћи и на ак тив ни је ко ри шће ње услу га би бли о те ке. Да би јав не 
би бли о те ке за до во љи ле по тре бе ин фор ма ци о ног дру штва, оне мо ра ју по ну ди ти са вре ме не 
би бли о теч ке услу ге, по пут он лајн ка та ло га и ди ги тал них ба за по да та ка.

Што се по зна ва ња и упо тре бе би бли о теч ких сер ви са ти че, ве ли ки број ис пи та ни ка не зна да 
су фон до ви, про гра ми и услу ге по пут: би бли о теч ке по зај ми це, кре и ра ња ау то ма ти зо ва них ба за 
по да та ка, пре тра жи ва ња и пре по ру ка ре ле вант не ли те ра ту ре и упо тре бе чи та о ни це при на уч но-
ис тра жи вач ком ра ду, про из вод би бли о те ке. Ко ри сни ци се углав ном слу же тра ди ци о нал ним би-
бли о теч ким услу га ма по пут по зајм љи ва ња књи га и упо тре бе чи та о ни це. Ис пи та ни ци углав ном не 
зна ју да њи хо ва би бли о те ка пру жа мо гућ ност упо тре бе: бес плат ног ин тер не та, ау то ма ти зо ва не и 
ди ги тал не ба зе по да та ка, веб-стра ни це и дру штва при ја те ља би бли о те ке. Све ово по твр ђу је по-
ста вље ну хи по те зу да је ни во зна ња и оба ви је ште но сти о би бли о теч ким сер ви си ма ве о ма ни зак.

Са вре ме не свјет ске би бли о те ке пре ра сле су у мул ти ди сци пли нар не и мул ти ме ди јал не цен-
тре, ко ји има ју по вла штен по ло жај у дру штву. Са мо са вре ме но кон ци пи ран би бли о теч ко-ин-
фор ма ци о ни си стем пру жа из у зет не мо гућ но сти за пре зен то ва ње кул тур не ба шти не и на ци-
о нал ног на сле ђа на нај е фи ка сни ји мо гу ћи на чин. Не мо же се оче ки ва ти да се без ства ра ња 
аде кват них ба за по да та ка, упо тре бом нај са вре ме ни јих ин фор ма тич ких ме ди ја, мо же иза ћи 
из про фе си о нал не кри зе. Др жа ва мо ра обез би је ди ти нео п ход не усло ве за ка дров ско и ма те-
ри јал но ја ча ње, обез би је ђи ва њем би бли о теч ког ма те ри ја ла, по ве ћа њем про сто ра, на бав ком 
опре ме, адап та ци јом про сто ра, уса вр ша ва њем и обез би је ђи ва њем струч ног ка дра, јер би бли-
о те ке то не мо гу обез би је ди ти са ме. Ста тус цр но гор ског би бли о те кар ства умно го ме за ви си од 
на по ра др жа ве ко ји се мо ра уло жи ти ра ди ком плет не ре ви та ли за ци је дје лат но сти ко ја про-
свје ти тељ ски дје лу је на ње но дру штво.

На осно ву по ну ђе них од го во ра на пи та ња о уна пре ђи ва њу услу га и ко ри шће њу ин тер не та, 
мо же се кре и ра ти пред лог мје ра ко је мо гу би ти пу то каз у про це су уна пре ђе ња до са да шње 
прак се цр но гор ских јав них би бли о те ка. Ко ри сни ци пр вен стве но сма тра ју да је нео п ход но 
обо га ти ти фон до ве но ви јим из да њи ма (елек трон ским књи га ма, струч ном пе ри о ди ком, фил-
мо ви ма и му зи ка ли ја ма), да се објек ти мо ра ју адап ти ра ти, осо бље уса вр ши ти и да је нео п ход-
но про ши ри ти па ле ту услу га уво ђе њем ин тер нет ка феа, ау дио-ви зу ел них чи та о ни ца, са ла за 
ор га ни зо ва ње кул тур них и обра зов них про гра ма, се ми на ра и сл, дје чи јих чи та о ни ца са игра о-
ни цом и пре тра жи ва ње ба за по да та ка. Од го во ри ма на по ну ђе на пи та ња по твр ђу је се хи по те за 
да би ко ри сни ци же ље ли да се по ну да у јав ним би бли о те ка ма обо га ти но вим услу га ма.

6  Жељ ко Вуч ко вић, „Јав не би бли о те ке као фак тор раз во ја кре а тив не еко но ми је и кул тур ног ту ри зма“, Чи та ли ште: на уч ни ча со
пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Год. 11, бр. 21 (2012): 18.
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Ко ри сни ци јав них би бли о те ка у Цр ној Го ри оче ки ва но су окре ну ти ка тра ди ци о нал ним 
обра сци ма по сло ва ња јав них би бли о те ка. Не по зна ва ње мо гућ но сти ко је ну ди но ви ко му ни ка-
ци о ни обра зац са вре ме ног до ба ре зул тат је не по сто ја ња стра те шких окви ра и ја сно де фи ни-
са не кул тур не по ли ти ке зе мље. Да би се по ну ди ла стра те ги ја са ја сним пред ло гом мје ра, мо ра 
се про у чи ти кон цепт функ ци о ни са ња мо дер них тех но ло ги ја, на ко ји ма је за сно ва на но ва ко-
му ни ка ци о на па ра диг ма у са вре ме ним би бли о те ка ма. 

Оправ да ном се по ка за ла хи по те за да цр но гор ске би бли о те ке не ко ри сте до вољ но са вре-
ме не ме ди је (ТВ, ра дио, штам па, ин тер нет, Феј сбук) за пла си ра ње сво јих услу га. Ана ли зом 
од го во ра на пи та ња о упо тре би са вре ме них ме ди ја у би бли о те ка ма, мо же се за кљу чи ти да је 
по треб но ак тив ни је пла си ра ти услу ге пре ко ин тер не та и Феј сбу ка, јер ко ри сни ци обич но по-
сје ду ју на ло ге на дру штве ним мре жа ма. 

По зна то је да „93,4% ин тер нет по пу ла ци је од 16 до 24 го ди на ста ро сти има на лог на дру-
штве ним мре жа ма (Феј сбук, Тви тер).”7 Би бли о те ке мо ра ју би ти „та мо гдје су ко ри сни ци”. 
По сје до ва ње пре по зна тљи вог, атрак тив ног и јед но став ног на ло га на дру штве ним мре жа ма 
(Феј сбук, Ин ста грам, Тви тер и др.) под сти че ак тив ну ко му ни ка ци ју са свим чла но ви ма за јед-
ни це, бо љу по зи ци ју у дру штву, као и про на ла же ње но вих по тен ци јал них ко ри сни ка. Јед но 
од злат них Ран га на та но вих пра ви ла „Ште ди те ври је ме сво јих ко ри сни ка” да нас до би ја при-
мје ну у пу ном свје тлу.8 Гру пе на дру штве ним мре жа ма омо гу ћа ва ју да се, на ма ње фор ма лан 
на чин, у про цес пре тра жи ва ња и се лек ци је укљу че ко ри сни ци, чи ме се ства ра осје ћај лич-
ног ан га жма на у по сло ва њу би бли о те ке. Дру ште ве мре же се мо гу ко ри сти ти за на ја вљи ва ње 
про гра ма, за по ста вља ње ин фор ма ци ја о про мје ни рад ног вре ме на и сл. Кроз ко му ни ка ци ју 
са „при ја те љи ма“, до би ја ју се ди рект не по врат не ин фор ма ци је о услу га ма ко је би бли о те ка 
пру жа.9

„Не ви дљи ве” би бли о те ке не мо гу оп ста ти. Ако се не про мо ви шу, ни ко не ће ни зна ти шта 
ра де, мо жда ни ко не ће по ста вља ти до сад на и те шка пи та ња, али ни ко не ће ни ко ри сти ти 
њи хо ве услу ге, ни ти ће по др жа ва ти то што ра де. Ин фор ма циј ски струч ња ци су глав ни ак-
те ри но вог свјет ског по рет ка, би бли о те ке су у том по рет ку иде ал ни си сте ми по др шке де мо-
кра ти за ци ји дру штва, ко ја охра бру је обра зо ва ње, кри тич ко ми шље ње и гра ђан ску сло бо ду. 
Без об зи ра да ли су би бли о те ка ри про мо те ри, ПР или мар ке тинг ме на џе ри, оно што се јав-
но сти да је на увид, чи ме се при вла чи па жња, тре ба ло би да бу де етич ки за сно ва но и ду бо ко 
про ми шље но.

Прет по став ка да би бли о те ке не утвр ђу ју на пра ви на чин сте пен за до вољ ства би бли о теч ким 
слу га ма по твр ђу је се ана ли зом од го во ра на пи та ња ко ја се ти чу од но са пре ма би бли о те ци, би-
бли о те ка ри ма и сте пе на за до вољ ства ко ри сни ка. 

Нео п ход но је уве сти ева лу а ци ју ра да би бли о те ка. Успје шност њи хо вог дје ло ва ња тре ба ло 
би да се мје ри ком би но ва њем кван ти та тив них и ква ли та тив них ме то да. Кван ти та тив не ме то де 
се од но се на по сје ће ност, цир ку ла ци ју гра ђе, број ко ри сни ка, број по сје та веб-стра ни ци уста-
но ве и др. На овај на чин се не мо же из мје ри ти ути цај јав них би бли о те ка на дру штве ну за јед-
ни цу ко јој слу же. Со фи сти ци ра ним ква ли та тив ним мје ре њи ма за до вољ ства раз ли чи тих гру па 
ко ри сни ка, пу тем ин тер вјуа и упит ни ка, мо же се до ћи до пре ци зни јих по да та ка ко ји по твр ђу ју 

7  Зо ран Здрав ко вић, „Но ве ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је (ИКТ) и њи хов ути цај на дру штво, би бли о те ке и ко ри-
сни ке“, у Ср би ја из ме ђу ис то ка и за па да: на у ка, обра зо ва ње, кул ту ра, умет ност: те мат ски збор ник у 4 књи ге. Књ. 2, Би бли о те ке 
и би бли о гра фи ја у са вре ме ном кул ту ро ло шком ди вер зи те ту, ур. Алек сан дра Вра неш, Љи ља на Мар ко вић (Бе о град: Фи ло ло шки 
фа кул тет Уни вер зи те та, 2014), 198.

8  Ми ља на То до ро вић и Је ле на Ми тро вић, „Но ви ко му ни ка ци о ни ка на ли у са вре ме ној би бли о те ци“, у Ср би ја из ме ђу ис то ка и 
за па да: на у ка, обра зо ва ње, кул ту ра, умет ност: те мат ски збор ник у 4 књи ге. Књ. 2, Би бли о те ке и би бли о гра фи ја у са вре ме ном кул
ту ро ло шком ди вер зи те ту, ур. Алек сан дра Вра неш, Љи ља на Мар ко вић (Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та, 2014), 
383.

9  Мар јан Ма рин ко вић, „Од но си са јав но шћу у јав ним би бли о те ка ма: мо дел ра да Би бли о те ке гра да Бе о гра да“, Чи та ли ште: на уч
ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Год. 12, бр. 23 (2013): 17.
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успје шност по сло ва ња уста но ве.10 „Мје ре ње је ве о ма би тан про цес при утвр ђи ва њу ква ли те та. 
Ако не мо жеш мје ри ти, не мо жеш кон тро ли ра ти..., Ако не мо жеш кон тро ли ра ти, не мо жеш 
упра вља ти..., Ако не мо жеш упра вља ти, не мо жеш уна при је ди ти!!! А ква ли тет упра во под ра зу-
мје ва те жњу ка стал ном уна пре ђе њу и по бољ ша њу.”11

За кљу чак

Да ли је са вре ме на тех но ло ги ја је дан од нај моћ ни јих не при ја те ља или при ли ка за убр зан 
раз вој јав них би бли о те ка? Раз вој ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја је не за у ста вљив, умре же ни ра-
чу на ри, дру штве не мре же и он лајн пре тра жи ва чи су ин те гри са ни у сва дру штве на де ша ва ња. 
Раз вој ра чу нар ске тех но ло ги је имао је дра ма ти чан ути цај на дру штво и на чин упо тре бе фон-
до ва јав них би бли о те ка, али и на на чин об ра де, при ступ, ор га ни за ци ју и чу ва ње ин фор ма ци ја. 
Ор га ни за ци ја зна ња и упо тре ба ин фор ма ци ја су са став ни дио кул тур ног раз во ја дру штва.

Чи ње ни ца је да су се про мје ни ле би бли о те ке као мје ста, али про мје ни ла се и са ма при ро да 
пре но са ин фор ма ци ја – од ли не ар ног, штам па ног, на тек сту за сно ва ном на хи пер лин ко ви ма 
и мре жи. Про мје ни ли су се би бли о те ка ри – од ин фор ма ци о них ме на џе ра, до ад ми ни стра то ра 
мре жа и ди ги тал них сер ви са. Про мје ни ло се и дру штво – од ин ду стриј ског, пре ко ин фор ма ци-
о ног и дру штва зна ња, иде ка умре же ном дру штву.12

Би бли о те ке као чу ва ри за би ље же ног зна ња и ин фор ма ци ја, на ко ји ма се за сни ва по-
сто ја ње ин фор ма циј ског дру штва, мо гу оства ри ти сво је ци ље ве са мо обез би је ђи ва њем 
олак ша ног при сту па зна њу и ин фор ма ци ја ма, упо тре бом ко му ни ка ци о но-ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја. Глав ни про бле ми у из град њи кул тур не ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не мре же 
Цр не Го ре су ин фра струк тур ни, фи нан сиј ски и људ ски. Са мо обез би је ђи ва њем тих ре сур са 
мо гу ће је оси гу ра ти одр жи вост и ак ту ел ност кул тур ног про јек та. Брз ри там про мје на у ин-
фор ма циј ском дру штву на мет нуо је окру же ње у ко ме је упо тре ба тех но ло шких ино ва ци ја 
нео п ход на.

Су ми ра њем ре зул та та спро ве де не ан ке те утвр ђе но је да је упо тре ба са вре ме них ме ди ја 
и ко ри снич ких сер ви са у цр но гор ској мре жи јав ног би бли о те кар ства тек на по мо лу. При-
мје на но ве ко му ни ка ци о не па ра диг ме од пре суд ног је зна ча ја за раз вој са вре ме ног би бли-
о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма. Да би се ре а ли зо ва ло ор га ни зо ва ње јав них мо дер но опре-
мље них би бли о те ка, мо ра ју се пред у зе ти ра ди кал не мје ре, по пут: адап та ци је би бли о теч ких 
згра да и опре ме; про мје не струк ту ре и оса вре ме њи ва ња фон до ва; ја ча ња ка дров ске струк-
ту ре и ди ги та ли за ци је кул тур не ба шти не. Ду го роч на про јек ци ја раз во ја би бли о те кар ства 
Цр не Го ре, ко ја под ра зу мје ва уво ђе ње са вре ме них тех но ло шких до стиг ну ћа, без сум ње је 
нео п ход на.

Ак тив ним уво ђе њем но вих ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја ути че се на 
ква ли тет обра зо ва ња, фор ме и ме то де до жи вот ног уче ња у би бли о те ка ма. Ди ги тал но окру-
же ње има ди рек тан ути цај на ор га ни за ци ју ра да у јав ним би бли о те ка ма и раз вој но вих ко ри-
снич ких сер ви са. Ка кве ће се услу ге раз ви ти за ви си при је све га од си нер ги је раз во ја мре же 
јав них би бли о те ка у Цр ној Го ри са би бли о теч ко-ин фор ма ци о ним си сте мом раз ви је ни јих зе-
ма ља Евро пе и од ста ња кул тур ног кон тек ста дру штва. 

Упо тре бом са вре ме них ме ди ја би бли о те ке до би ја ју мо гућ ност лак ше ин те гра ци је у про це су 
ко му ни ка ци је са ко ри сни ци ма и дру гим уста но ва ма кул ту ре. На ци о нал на кул тур на по ли ти ка 

10  Da vid McMe nemy, The Pu blic Li brary (Lon don: Fa cet, 2009), 147–148.
11  Amra Re šid be go vić, „Pi ta nje kva li te ta uslu ga po mje ri ko ri sni ka”, u Kva li tet uslu ga i stan dar di, Me đu na rod na kon fe ren ci ja BAM 

Evrop ske smjer ni ce za sa rad nju bi bli o te ka, ar hi va i mu ze ja (8, 2014, Sa ra je vo, Trav nik) (Sa ra je vo: Aso ci ja ci ja in for ma cij skih struč-
nja ka – bi bli o te ka ra, ar hi vi sta i mu ze o lo ga, 2015), 10.

12  Ve sna Injac, „Ulo ga bi bli o te ka ra u umre že nom druš tvu“, ICSL: Year bo ok of In ter na ti o nal Con ven tion of Sla vic Li bra ri ans` in Sa ra je vo 
God. 6, 7, br. 6, 7 (2010–2011): 59.
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Цр не Го ре мо ра под ста ћи ве ћу при мје ну ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја ка ко 
би се омо гу ћи ло уче ство ва ње кул тур них уста но ва у град њи ин фор ма ци о ног дру штва. Кул тур-
ни ре сур си по пут он лајн ка та ло га, би бли о гра фи ја и по пи са јав них би бли о те ка у др жа ви мо ра-
ју се си стем ски по ве за ти, у про тив ном они оста ју не ис ко ри ште ни.13

Су ми ра њем ре зул та та ан ке те „Би бли о те ке очи ма ко ри сни ка“, по пр ви пут је струч на јав ност 
упо зна та са ста во ви ма ко ри сни ка цр но гор ских јав них би бли о те ка. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ја-
сно ука зу ју на нео п ход ност ин те гра ци је са вре ме них ме ди ја у свим сег мен ти ма би бли о теч ког 
по сло ва ња и на чврст ути цај од лу ка ор га на ло кал не и др жав не упра ве на раз вој би бли о теч ко-
ин фор ма тив не мре же зе мље. Ис тра жи ва њем су на гла ше не нај ва жни је пред но сти при мје не 
са вре ме них ме ди ја у би бли о те кар ству, ка ко у по сло ва њу, та ко и у про це су про мо ци је про фе-
си је, књи ге и чи та ња. По ве ћа њем ви дљи во сти би бли о те ке учвр шћу је се ње на уло га у за јед ни-
ци. Сва ка до бро осми шље на про фе си о нал на ак тив ност ути че на ства ра ње по зи тив не сли ке 
јав них би бли о те ка у дру штву.

У ра ду је пред ста вље на ана ли за ре зул та та ан ке те са смјер ни ца ма ко је је по треб но спро ве-
сти у ци љу про гре са би бли о теч ко-ин фор ма ци о не дје лат но сти у Цр ној Го ри. За њи хо ву при мје-
ну пр вен стве но је по треб но пре ва зи ћи „ди ги тал ни јаз“ ко ји је при су тан не са мо у би бли о те ка-
ма, не го у свим сфе ра ма кул тур но-про свјет не дје лат но сти у зе мљи. Лич на ис ку ства, сте че на 
то ком че тво ро го ди шњег ра да у Јав ној би бли о те ци и чи та о ни ци Хер цег Но ви, ра ду да ју по се-
бан тон, јер је ау тор на тај на чин имао при ли ке да стек не не по сре дан увид у ста ње цр но гор-
ског јав ног би бли о те кар ства. На ре зул та те ис тра жи ва ња ве ли ки ути цај су има ли и раз го во ри 
са ру ко во ди о ци ма, за по сле ни ма и ко ри сни ци ма јав них би бли о те ка.

Овла да ва њем бо га том па ле том ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја да на шњи це, 
би бли о те ка по ста је по сред ник из ме ђу уни вер зу ма ин фор ма ци ја и уни вер зу ма ко ри сни ка, што 
јој по тен ци јал но да је сре ди шње мје сто у дру штву. Да ли ће то би ти та ко, нај ви ше за ви си од 
би бли о те ка ра, њи хо вих зна ња и вје шти на, као и спрем но сти да пре по зна ју и од го во ре на за-
хтје ве два окол на „уни вер зу ма”.
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Libraries through the Eyes of Users: A Survey Conducted among the Users  
of the Public Libraries of Montenegro

Summary
The role of libraries in the lives of users changes depending on the trends encouraged by information technologies. 
Through cultural and professional development policies, many factors cause the status of public libraries to change, 
both in relation to normative instances and in relation to the community they serve. Dealing with the opinion of users 
is the first step in the professionalization of library activities.

This paper analyzes the results of the survey Libraries through the Eyes of Users conducted among the users of 
the public libraries of Montenegro at the end of 2018. The survey is an integral part of the doctoral dissertation 
New Communication Paradigm in the Network of Public Libraries in Montenegro. According to the available 
documentation, this is the first survey of this kind conducted among the users of public libraries in Montenegro. The 
results of the survey indicate clearly that the situation in the public librarianship of the country can be changed only 
by introducing a new communication paradigm based on the use of modern media and technological achievements.

The digital environment has a direct impact on the organization of work in public libraries and the development 
of new customer services. The aim of the survey is to determine the current situation and give suggestions for 
improving and affirming the work of public libraries, based on the specific attitude of users about library products. 
Guidelines for the introduction and integration of modern technological innovations in the work of public libraries 
must be based on examples of good practice in library and information systems of more developed European 
countries.

The aim of the survey was to measure the level of satisfaction of the users of Montenegrin public libraries with the 
quality of customer services. By summarizing the results of the research, for the first time, the professional public has 
gained accurate insight into the views of users on library products, as well as on the infrastructural, personal, and 
informative qualities of the libraries.  The social goal of the research is that the National Library Đurđe Crnojević, the 
Ministry of Education, Science, Culture and Sports, local governments, cultural representatives, and the professional 
public use its results in order to implement specific activities in the process of providing conditions for modern 
functioning of all public libraries in Montenegro.
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