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У ДЕО УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ "СВЕТОЗАР МАРКОВИIi" 

У ШКОЛОВАЊУ И УЗДИЗАЊУ БИБЛИОТЕЧКОГ КАДРА 

Проблем ст.ручног библиотеч.ког 'к'адра 
пој авио се КОД нас када су почеле да на
ст,ају библиотеке. "Уколико су се ·библиоте

ке множиле и њихов фОНД [Јове'ћавао, ТО је 
и питање стручног кадра за библиотеке до
биј ·ало све већи значај, нарочито после 1918. 
године када су се у нашој эаједничкroј др
жави нашле бројJiе библиотеке разних ти
пова. 

Универзитетска 6иблиотек,а, ОД свог .о·е

ни-вања, настојала је да допринесе решава

њу овог значајног 'Питања, без чега библи
отеке не МОГУ 'Ваљано да Qбављају своје 
функције. Она је подигла ,овој први ка7Ј;ар, 

а затим се прихватила улоге да учествује 
и у пословима око подизања и УЗДИiзања 

библиот€"Чких радника у целој земљи. Тај 
њен значајни рад може се поделити на два 
периода: предратни ;и порат.ни, о којима је, 

иначе, реч у овом :юраткюм прилогу. 

1. Од осnивања Библиотеке до рата 

Павле п.оповиh, професор Филозофског 
фаlкултета у Београду, у:д·арио је темеље би
блиоте~олошкој струци у Ун'иверзитетској 
библиотеци. "Учествовао је у њеномосни:ва
љу 'и све до смрти, 1939. године, водио њене 
послове, јер је ·био председник Библиотеч
ког одбора у т,о време. Он је био одличан 

познавалац српске књиге и њене улоге, и 

истакао се у .акцији :nюдизања српских би

блиотека. И 'сам је цело.г 'Века набarвљао 
књиге из ОБоје СЂруке - 'орпоке књижев

ности, па је Пiреко 15.500 свезака оставио 
своме семинару - Српском семинару, дају
hи на тај начин пример како треба пома
гати научни и културни рад свога народа. 

Поповиh се, поред .историје српске к'њижев
ности, ба:вио 'и библиотекарским проблеми
ма, нарочито историјом 'и .организацијом 
библиотека. Познат је његов рад ·0 лекар
ској библиотеци И-3 XVI !Века у Дубровнику, 

али је највише запажен његов рад о град
ским библиотекама, ,објављен 1912. године, 
из којег се може В.J1Iдети његово одлично по
знавање бибљиотекалошке проблематике, а 
највише .организације библиотека. Он је то 
знање примењивао пре првог 'светског рата 

у раду у КУЛТУlр.ној лиги, која је имала за
датак да оснива и организује српске библи
отеке та,мо где их није било. Његова упут

ства - како треба организовати и водити 
библиотеке и данас 'Се моту применити. 1 

Са таювим познавањем библиотеколоrије 
и библиотекарства, Поповиh је водио Би
блиотеку Срп(жог семинара, 'К'Ој .а је, према 
његовим речима, n:редста'Вљала једну од 
"најбоље ·сређених библиотека за нашу до
маћу науку", И другим библиотекама на 
БеОl'радском универзитету руководили су 
професори, чак дуго и после рата. У овом 
послу помаг,али су им асистенти Универзи
тета. Тако је Још пре рата у Библиотеци 
Српског семинара радио и У'рош Џони}<.. 
асистент Пarвла Поповића, где је ПОА њего
ВИМ руководством стекао ,основе библио
текологије и бибљиотекарства. 

Када је, на иницијативу Павла Попови
па, Филозофски факултет предл'ожио ОСНИ
вање 'УlНИВерзитетске библиот€\Ке, изабран 
је 14. фебруара 1921. године за библиотека
ра Урош Џониh, тада професор гимназије у 
Беотраду, "који.је био више ГОДИIНa помоћ
ник у Библиотеци Српског семинара !и ' ви
чан томе послу", тј. ,иro је ломоћ.iНик Павла 

Поповића, да би ,одмах .приступио "органи
зовању Библиотеке", T1aj предлог, односно 
избор од стране Филозофоког факулте
та усвојили 'су и :потврдили УIНИЋерз:и
тетск,а управа и Министарство просвете, 

с тим што, је Џо:ниh и даљ-е неко вре
ме радио IИ у гимназији, али са ск,ра

fiеним ;временом. Већ 10. јуна 1922. го
дине постављен је за асистента iНa УНIИ
верзитету да би ~oг·ao лакше обављати по
слове Библиотеке, док је тек 31. ОК'Ilобра 

247 



ЉУБОМИР ДУРКОВИЋ-Ј"АКШИЋ 

1924. указом постављен "за библиотекара 
Универзитетске библиотеке"2. Тако је Џо
ниn постао први библиотекар ове библиоте
ке, кога је Павле Поповић унапред био ,при
премио за ово звање и ,рад у Библиотеци. 

у скоро, пошто је У:рош ЏОНИћ предло
жен за библиотекара јула 1921. године, 
Универзитет је по:юренуо питање његове 
специјализације. Мора да је и то учињено 
на иницијативу Паlвла Половића. У обра
зложењу Универзитета стајало је и 1'0 да 
ће Универзитетска библиотека "бити једна 
ОД нај'Већих библиотека 'у земљи, и како ће 
привлачиТlИ <! читаоце "најМQдернијим IПРИН
ципима и најбољИlМ узорима", а да то "буде 
и да одговара потпуно своме задатку по

тре'бно је да се проучи у.ређење ;најl\1одер
ниј их библиотек'а у нашој земљи, Аустри
ји , Чехословачкој и Немачкој ". Због свега 
'Ilora, Универзитет је предложио Министар
ству ,просвете да пошаље ЏОНИћа на сту

дијско lЛутовање, lК,oje би трајало два месе
ца. Према Џониhевом извештај у, од 20. маја 
1924. године, он је, на основу одлуке Би
бл.иотечког одбора и ,решења Министарства 
просвете од 1. јануара исте године правео 
два месеца на путу, ради проучав'ања уре

ђења универзитетских и ДРУI\Их научних 
библиотека. Том приликом обишао је 27 би
бли'отска у Прагу, Берлину, ЛајпЦrИГУ. 
Минхену, Бечу, Грацу и Загребу. У Берли
ну је нашао најбоље технички снабдевену 
библиотеку, и ту је могао да види примен.у 
најм.одернијих принципа у.ређења библио

тека. На том путу имао је прилику "да про
учи како се врши набавка 'и класифи,кација 
књига, какав је 'Ред и 'Рад по библиотека
ма , какви су магацини и друга одељења 

(рукописи, за карте, посебна одељења би

блиотеке, опште сале за читаонице, профе
оорске, резервисане, гардеробе, бифе, оде

љење за листове итд.), как'ви су каталози и 
Ka.1ro се ради, какви су буџети, как,во је 

особље, Ka'~Ba ·су правила итд." Од библио
тека које је посетио, Џониh је добио обеhа

ња да ће 'Универзитетској библиотеци сла
ти штампане каталоге ради лакше разме

не универзитетских издања и д<Окторских 

теза, ,ка,о и roбеhање за ,међубиблиотечку по
зајмицу књига. Том приликом, ЏониЋ је по
сетио и МНОl'е издаlвачке куће, фабрике хар
тије и веће књижа.ре. Он је израдио спи

скове дела из свих ст-рука. кој а се држе као 

при.ручници у 'Читаоницама, као и оних без 
к'ојих 'Не може бити ни једна универзитет
ска бибљиотека.3 

Урош Џо.ниk је добро :познавао чехосло
вачко библиотекарство, () -којем је 25. сеп
тембра 1922. писао у "Политици" књижев
ник Марко Цар у чла.нку о 'Универзитетској 
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Професор Павле Поnовнlt nредсед'Н.и'Х: Бuблuо
Te~t'X:02 одбора У'Н.uверз1tтетске бuбд.uотеке 

Le projess€Ur Pav te Popovit, pr€sident du Со
m i te direcLeur de ta B i btiotheque de L'Univ ersi te 

de Betgrade 

библиотеци . Цар је био претходне године у 
Пра'ГУ и том ПРИЛИК'ом посетио је и ТЭlМ.О
шњу библиотекарску школу, коју је чехо
словачка вл~да основала посебним Законом 

22. јула 1919. године. "То зна'Чи, каже Цар , 
да се чехословач,ка држава, СУ'DрадЭЈН по 

своме постанку, по6ринула за једну ,струч

ну ш,колу кроз lCojy ће Iморати да ПРОђе 

сваки чиновник једне овеће библиотеке да 
би могао да се смат>ра као ~валификован за 

библиоте.карску службу. Али, то 3'начи .и 
нешто друго; значи да је чешки народ, да
нас као и пре, овестан велике важ,ности ШТО 

је имају добро уређене и добро улра'Вљане 

библиоте.ке за националну културу и за на
уку уопште". Џон-иk је одржавао везу са 
чехословачким бибЛИQтекаРИ1ма, који су ра
дили на унапређењу библиотекарства. У 
Прагу су одржани 1923. и 1926. године ме-
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ђу.народни конгреси бибљиотекара и љуби
теља књиге. На конгресу 1926. године било 
је 600 присутних из разних земаља, међу 
којима је .из Југославије био Ф. Францев. 
На овом конгресу разг.ова,рало се и О про
блему шк{)ловања библиотечких радн.и.ка, 
па је упувен апел свим владама и библио
текарским уд.ружењима, да у земљама, у 

к.ојима постоје ст.руЧ'Не школе, врше разме
не професора и ученика, као и библиоте
кара, да се СВУ'да уведе један систем шко
ловања библиотекара, и да диреК'I10РИ би
блиотека;рских школа врше ,размену изво

ра iИ другмх информација О подизању би
БЛЈЮтечког кадра.4 Оба поменута конгреса 
организовало је Друштво чехословаЧЈКИХ 

библиотекара у Прагу. Оно је м(}гло Jiајбо
ље и 'да оцени стручни рад У.роша Џониhа , 
па га је на ,својој 'скупштини, 3. октобра 
1926. године, тј. ускоро [10 отварању Уни
верзитетске библиотеке, изабрало за поча
СНОГ члана и 18. октобра упутило му дипло
му. Џониli се 10. новембра те године писме
но захвалио на том избору, 'И том приликом 
је нагласио: "Верујем да ће се, после ин,

tePJ-lЭционалног конгрес.а библиотекара у 
Прагу, створити још трајније lНаучно-,књи

жевне 11 КУЛТYlрне ,везе између наша два 
братска народа" .5 Ово Џаниhево предвиђа
ње уродило је плодом и на пољу библио
графске делатности у ЈУТ1Осла'Вији. 

У лето 1929. године дошао је у Београд 
Жмауц, вице-директор Универзитетске би
блиотеке у Прагу, који је био задужен као 
пуномоhник за ј ужнословенске библиатеке 
у припремама за Ка,нгрес с.веСЛОЋенских би
блиатекара у Прагу 1931. Т1Одине. С ЊИМ су 
ступиле у везу Љу,бица МаРКОЋиfi и Мили
ца ВајНОВИћ, бибљиотекари Униве.рзитетске 
библиотеке, "И оне 'су тим поtЗодом пак.ре~ 
нуле акцију за оснивање Друштва југосло

венСЈ{ИХ библиотекара". По J]peTXOIUHaM 

споразуму са Џонивем, управником Уни
верзитетске библиотеке, и Милошем Зече
виhем, управником На,родне библиотеке, 
ане ·су у УниверзитетскОј 'библиотеци ор.га
низовале 20. новембра 1929. године. Прву 
конференцију библиотечких радника две 
вадеће библиотеке у Београду, 1Кајој ј е при

суствовало њих 19, и то из Универзитетске 
библиотеке Урош Џониh, Душа н Ботосав
љеВИћ, Павле СтефановиЂ., Милица Војно
вив и Љубица Марковиh. Приликом отва

рања ове к.анференције, Зечевиh је "нагла
сио да је потреба за оснивање ДРУШЂВа би
блиотекара нарачито велика сада пашто у 

земљи има ,више 'БИ'Блиотека, за које је по
требно СТiручна особље и чији полажај тре

ба регулисати". о.н је додаО' "да Друштва 
т-реба да се организује ради усавршавања 
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стручног 'библиотечког особља и ради њи
ховог материјалног обезбеђења. С'I'pучна 
обавештења која би се .дискутовала на са
станцима Друштва ,могла би се издавати у 
публикацијама која ће Министарс1U30 про
свете помови извесном сумам за издавање 

библиографија. Да би се библиотекари мо
гли одати потпуно својој 'Струци , ПО'ГIребно 
је да се њихав положај обезбеди и заl"О би 
требало што пре основати Дrpуштво које би 
радило у овом правцу". ЏО1iJић је у својој 

речи :нагласио "да ,се ;мисао а снивању Дру

штва била поја'Вила и 'раније, нарочито по
сле интернационалног KoHvpeca, али се због 
разних препрека није 'Могла остварити", па 

је предложио да се ШТО пре оснује Београд
ска секција , а после да се предузму ,мере за 

оснивање секција у ЗаТlребу и Љубљани, 
јер су се библиотекари налазили пред дон 0-
шењем Закона о библиотекама. Т'ам прили
ком је одлучено да се израде "Правила" и 
изабран је Одбор коме је стављено у зада
так да их припреми; у Одбор су ушле Љу
бица МаРК'овиh 'и Милица Војновиh. На 
Дрyrој конференцији, одржа.ној 7. децембра 
1929. године, такође у Универзитетској би

блиотеци, пошто је Милица ВОјновић про
читала "Правил.а", у којима је било пред
виђена "да се ради 'На спремању стручнаг 
библиотеч.ког подмлатка", решено је да се 
"Правила" пошаљу у ЗаI1реб и Љубљану 
ради разматрања. У том прајекту "Прави
ла" било је предвиђено осњивање библио

текарске школе. Међутим. на Треhој кон
ференцији, одржаној 11. априла 1930. годи
не у Народнај библиотеци, представници из 
Загреба нису били "за то да се оснује стал
на библиотекарска шкала и тај њихав пред·
љаг је одбијен iТ10ШТ,о су се пратив тога само 
ОНИ изјаснили".IJ 

Пасле успелих припрема основано је 
Друштво југословенских библиотекара са 
седиштем у Београду.7 "Правила" су потвр
ђена од СТ.ране Министарс'Гва унутрашњих 
дела 25. новембра 1930. године, а од ст-ране 

Министарства просвете тек 1. августа 1931. 
Према тим "Правилима" , Друштву је био. 
циљ "да ради .на унапређењу библиотекар
ст.ва у Краљевини ЈУГ-ОСЛalВији и тиме да 

успешније помаже науку и прасвету". Та је 
дефинисано : 

"Друштво ће овај циљ изводити на тај 

начин, што ће: 

1) Пратити развитак !Науке о библиоте
карству (библиотеколоnију) и свих њених 
помоћнмх nрана. Да се то у што већој мери 
ОМОТУВИ, створиће се при Г лавној управи 

Друштва у Београду централна стручна би
блиотека Друштва , а по могућству И ло-
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Избор и nостављење Уроша ЏО1Luп.а за npeoz бttбд.uоте'Х:ара Уnuверзuтетс'Х:е бuбmtотеке 

Election et nomination du premier bibliothecaire de l'Universite de Betgrade, Uros Dzonic 

кал-не библиотеке при управама појединих 
секција. 

2) Радити на уса'вршавању овојих чла
нова у С1'руци и :на спремању ст.ручног би
блиотечк,ог подмла'DКа. 

Да се то постигне, ДРУШ'J'iво ве предузе
ти кораке да се оснује ,стална библ.иотекар

ска школа, да се -организују периодични 
стзционални курсеви и предавања за њего

ве члан-ове и за оне који се интересују 'I1и
тањима из науке о библиотек,арству; у 
истом циљу Друштво ће изда'ВаТIИ ,свој 

стручни орган као и СТРУЧЈНа дела. Сем тога, 
при Главној управи Друштва у Београду 

OCHOBahe се фОЊД, из к·ога ће се првенстве
'Но изда'ваТIИ члановима потпоре за штам-па

ња . стручН'их ;радова, за одлазак у иностран

ство ради усавршЗtвања у струци и .ради за

ступања Друштва на међународним кон
гресима библиотекара".8 

До сазива Првог к,онгреса библиотекара 
Југославиј е, у септембру 1931. године, Уп-
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рава Београдске секције Qбављала је функ
цију Главне управе Друштва. Њен пред
седник је био Светозар Матиh , помоћник 
Народне библиотеке, CetrpeTap Милица Вој
новиh, а члан Павле СтефаНОВrиh. У почет
ку, у њу је био кооптиран по један пред
ставник из За.греба .и Љубљане. Делегат из 
Загреба била је Милица Продановиh., која 
је тада радила у Свеуч'Илишној књижa-rици. 
Управа Београдске сеюције још 5. априла 
1931. године упутила је предлог Министар 
ст-ву прос-вете, молећи за "Дозволу да Дру

штво може у Државн.ој штампарији штаjl,'l

пати часопис величине до 20 штампаних 

табака и друга његова издања, док је При
времена управа Друштва 16. априла захте
вала да Мwнистарство просвете реши nи
тање подизања и усавршаЋа1ња библиотеч

КОг кадра; 17. априла тражила је новчана 
средства за издавање часописа "Ј угосло

венска \Књига", КQји је намераlвала да из
дај е, а у којем би се објављ'Ивало све оно 
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Урош Џониn rф6U уnравник УЮLверзuтетске б'tLблtLOтеке 

Le premier directeur de {а Bi bliotheque de t'Universite de B elgrade, Uros Dzonic 

ШТО се односи на југословенску књигу. 

ПРИl3ремена упраЋа се 20. маја 1931. године 
поново обратила Министарс'Гву просвете и 
том приликом истакла потребу установље
ња једног органа - Iреферата у том- Мини
старству, ради усавршавања библиотек.ар
ске C'I'pYKe, који би се бавио ОВИМ ·актуел
ним питањима библиотека. Међутим, после 
шест дана новим доnисом тражен је новац 
за часопис или да се дозволи штампање У 

Државној штаМ!I1арији9 И за вrpeMe Првог 
конгреса југословенских библиотекара, lКоји 
је одржан у 3аrребу, крајем 1931 . године , 
тражено је да се .отпочне с радом на !реша
вању проблема оопособљавања библиотеч
кот кад'ра. 1О 

Главна управа Друштва упорно је на

стој зла да се помогне подиза'ње и I)'са.врша
вање библиотечких .кадрова. Њен секретар 

Милица Војновиh., ј е 7. децембра 1931. и 9. 
марта 1932. Г·ОДИ!Не реферисала на седни
цама те Управе да је она за друштвену Би-

32' 

блиотеку и Архиву већ спремила "матери
јал", као ШТО су : правила rnоје-дин:их би
блиотека, за,конски прописи о библиотека
ма, правила о стручним ,библиотекарским 
испитима , би5ЛИQ[1рафска дела , правила о 
појединим библиотекарским ДРУШ1'вима и 
слично. 11 

Београдска секција, на чијем је челу 
тада био 'Урош Џо,ниh, да би помогла библи
отекарима око СТrручног УСЗЈВршarвања, ре

шила је 18. фебруара 1933. године да се из
ради "Центраљни каталог ст.ручне библио
текарске литературе", која се .иалази по 
беогрarдским библиотекама, а ,на .седници 

Управе 26. ОК'I'Oбра у Одбор за израд·у Tor 
катал.ога изабран је и Павле СтефаНQвић. 
Том приликом дат је за,датак да се изради 
кат,аЛQГ који би Qлакшао библиотекарима 

да брже сазнају где ,се шта .налази из би

блиотекарске CTpYKe. 12 Београдска секциј а 
је 1933. године била активна и на стручном 
уздизању библиотекара. О томе се нарочи-
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ro товори у њеном извештај у о раду у тој 
години. Тамо је речено: "Један .од ,ваmнијих 
задатака друштва јесте 'РЗ\д .на ст.ручно:vl 
усавршавању чланства. Треба ре-ви да је 

нашби.блиотекарски ст.алеж у целини млад, 
да СТРУЧIНИХ библиотекара -нема 'МНо.го кОји 
су 1]1OТПУНО савладали библиотекарску на

уку код. нас или на страни; да библиотекар
ски подмладак долази у библиотеке вев.и
НОМ без стручне спреме, директно са школ
ске ок.амије и да рутину :и знање библиоте
карских послова треба да СТtИче тек .на по
слу, у библиотекама . Пошто КОД нас нема 
библиотекарских школа, Друштво је узело 
на ·Се да лериодично организује стручне 
курсеве и предавања, .:к;оја би могла допри
нети 'С11ручном уса'Врша'вању чланст.ва". Те 
1933 . .године одржано је пет предавања, и 
то: (1) ,,'У,рош Џониfi, управник 'Универзи

тетске библиотеке м председник Управе 
Београдске секције, на дан 17. јануара т.г. 

одржао је предавање "О пок. Јова,ну Томи
ћу", а:кадем.ику и дугогодишњем у.nравнику 
Народне библиотеке; (2) др Марија Илић
-Ага.пова, управник Општинске библиотеке, 
.,0 међу·народним органима библиотекар
ских друштава"; (3) Б.ранк·о Мила'Нковиh, 
руковалац Народне библиотеке, "О ст ру ч
ном б.иблиотекарском часопису Zentra1blatt 
fi.ir Bibliothekswesen"; (4) М. Подољ.ски, 5и
блиотекагр Народне библиотеке и секретар 
У!праве, "О обавезном примерку код 'Нас и 
на С'l'ра.ни", IИ (5) др Ранко МладеНОВИЋ, 
проф. и члан Друштва југословенских би
блиотекара, "О бугарск.им библиотекама " .Ј3 

О подизању и уздизању библиотекар
ског кадра било је речи и на Другом кон

гресу библиотека'ра Југославије, ,који је 
одржан у Београду, у Универзитетској би
блиотеци маја 1937. године, где је у ВеJlИ
К.Ој читаоници припремљена и изложба ста
РИХ и рет.ких књига, рукописа и писама. 

Тада је у конгресној резолуцији тражено 
"да се .оснују библиотекарски течајеви". 1 4 у 
'Го време на челу r лавне управе Друштва 
био је 'Урош Џониh, а сеыретар Смиља M;.t
шић. 

Године 1928. објављена су "ПраiВила о 
полагању држа.вног стручног испита рад

ника у Народној библиотеци", а затим ј е 
образована Комисиј а при Министарству 
просвете за полагање тих испита, у ~ojy је 

наименован Урош Џонић за испитивача за 
предмет помов.не науке за библиотека р
С1\ВО, који је доцније подељен на два пред
мета: Наука о библиотека'рству и По.моhне 
науке за библиотекарство. 1 5 Правила \која 
су важила за Народну библиотеку, допуни

ла је МинистаРС1\ВО просвете 2. октобра 

1931. године, а О'.рош Џонић их је 1938 ... е-
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ПUС.'rI.О чехосдовачкоz удружења бuблuотекара 
'н њиХО6'их пријатеља од 18. октобра 1926. 'КI)
ји.м. обавештава Уроша Џопића да za је uзабра-

ла за CBOZ nочасnоz члана 

Lettre de t' Association tchecostovaque des ы
bliothecaires et des amis des bibliot11eques du 18 
octobre 1926 informant Uros Dzonic de sa nomi-

nation de тетЬте ћоnотајте 

знатно ,изменио и допунама прилагодио по

требама 'Универзитетске библиотеке, до
давши, са своје стране, и предлог за испите 
библиотечких радника на Универзитету, па 
је с·ве то послао Универзитету IHa сагла
Сност,16 

После оснивања Бановине Хрватске, 
1939. године, хрва'IlСКИ библиотекари су ис
тупили из Друштва југослоrвенских библио

текара и образовали су своје Друштво би

блиотекара Хрватске; Секција у Љубљани 
била је тада у ета.г,нацији. 17 Друштво југо

словенских библиотекара и Београдока сек
ција наставили су сав посао и даље ;да воде, 

али је њихову активност прекинуо рат 
1941. године; ускоро је пензионисан и Урош 
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Позuв сл.ужбен.и"Ци.м.а. Уnuверзuтетске библ.ио
теке да присуствују саста'Њку на ко.м.е је nре
треса'Њ nа"Црт Правu.л.'Њuка Друштва бuб.л.uоте-

кара Јуzос.л.авuје 

Invitation аих jonctionnaires de Та Bibliotheque 
de l'Universite de Belgrade d lа reunion со n.
вастее аи debat вит lе prQjet des statuts de lа 

Societe des bibliothecaires de Yougoslavie 

џ.он:ић, престао ј е редован рад 'и у У.нивер
зитеток·ој библиотеци, а њени ст.ручњаци 

мотли су само да спаса1вају фонд 'и п<рипре

мају се за послератни рад. 

Т.име је заврше.н први период настанка 
и ,развОј а савременог библиотека.РСТlВа код 
Југословена. У томе је најглавнију улогу 
одиграла 'Универзитет.ска библиотека, на 
првом месту на подизању библиотечког ка

дра, к'Оме је основе поставио Павле Лопо
вић, а надградњу Урош Џонић, :кюме ,су по

магали 'сарадници, научени библиотекар

ском :послу под његовим :руководством у 

Универзитет.окој библиотеци. Џонићу је то 

пошло за руком, јер је умео 'да .организује 

ПОСлове и да изабере и окупи 'око себе рад
нике који су волели и хтели да упознају 
библиотекарство и библиотекологију. 

2. Пос.л.ерат1W 06н.ављање u остварuвање 

После рата !нагло је lПовећан брОј библи
отека 'ових врст.а, а број ·стручних радника 
био је незнатан јер је ратюм проређен . Због 
тога, питање оспособљавања нових библ.и
отечких :ра'Дника пост·ал-о је најважнији 
проблем у библиотекарској делатности. И 
овога пута, као и пре рата, Универзитетска 
библиотека била је та која је по~ренула 
иницијативу IИ .одиграла I]РВИХ седамнаест 
година водећу улогу у .решarвању тога про
блема. Она је т·ада :юренула ·са ;основа пред
ратног испробаНОIГ :искуства. Ова библиоте
ка је то вршила под рук'оводством после
ратног "сте:юноше нашег библиотекарства" 
Милице Продановић) која је У1мела да око 
себе окynи ·старије и :и·скусне библиотека ре, 
С'I1ручно оспособљене у Универзитетској би
блиотеци, и с њима присту,пи обнављању 
темеља и надградње, започетог пре рата, 

савременог библиотекаРС'I1ва К'од нас. Ти 
њењи сарадници били су одани пријатељи 
струке, за lКoje в'ажи оцена Љубинке Јова
НOIВић, IKOjy је дала -о њима: "Љущ.и који су 
се определили за рад у библиотеци (осим 
ако нису којим ,случајем тамо залутали), 

к·аже она, по природи су аматеријални, јер 
се у библиотеци нико није -обогатио; несе

бични, јер је сав њихов рад iHa-мењ€и ствз
ралач.ком раду других људи; СКРОМНИ, јер 

к.ао библиотекари немају изгледа за стица
ње неке каријере, будуhи да ·су у нас нај
виша стручна звања, управници великих 

научних библиотека, по правилу предвиђе
на за људе ван библиотекарства" .18 Само с 
тзК'Вим библиотекарима је "Универзитетска 
библиотека, борећи се за своје уздизање, у 
великој мери узела на себе бригу да С'11Вара 
модерно библиотен:ЭtРСт.во", и да, IH a првом 
месту, ·оспособљава iМJffiqe нове раднике за 
ту струку . НеК'Им од тих водећих библио
текара признао је заслуге ·Савез библиоте
кара Југославије 1970. године, до,дел'ИВши 

им своју повељу, а 'Го су Милица Продано

виfi, Смиља Мишић и Љубин·ка ЈоваlНовић.19 

Рад 'Универзитетске библиотеке на по
дизању и уздизању бибљиотечког кадра у 
овом периоду био је ~аслоњен на предрат
на настојања :ца се 'Го питање реши. Овота 
пута су та настојања покренуЛl1 библиоте
кари Универзитетске библиотеке. Она су 
д,ала више резултата: 

1) Друштво бuбдuотекара. - Према ре
чима Милице Продановић, управника Уни-
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Мu.лuца Продаtювић, nрвн послератни уnрав'Њ·,ос УnuверзнтеТС1Се бнблuоте1Се 

Le premier directeur d'apres-guerre de la BibHo :1teque de l'Universite de Belgrade, МШса Proda
novic 

верзитетоке библиотеке, у увод.нику за 

први број "Библ.иотекара'\ да би библ.иоте
ке могле одговори1'И новим задаци-ма неоп

ходно је било изврши'DИ "реорганизацију 
рада у већ постојећим, и дати правац ра
звој у у новооснованим библиотекама. Тре

бало је саобразити и уе-мерити њихов рад у 
јединственом правцу и ПОМОЋИ да се кадар 
;њи~QВИХ служби С'l'1ручно оспоооби И узди
гне". Зато је било потребно, на првом :ме
сту, 'основати Друштво библиотекара Срби
је, "које је повезало и окупило све библи
отечке службенике у овоју ст.ручну ·органи
зацију и ти-ме учинило да удруженИЋ'I сна
гама приону у правцу под,изања стручног 

нивоа библиотека.ра 'и прав'Ил,ног развоја 

младог библиотекарства 'код 'на-с". 20 

Ос.нивачк-а СКУnШ'ro1,на Друштва библио
текара Србије 'Одржана је 14. децембра 1947. 
године у Београду у просторијама YHwвep
зитетске библиотеке, у којој је пре рата 
основано и Друштво југословенских библи-
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отекара. Оснивачкој скуnштињи ,присуство

вао је велики број библиотечких rрадника и 
оних који воле књигу и интересују се за 

библиотекарство. ТОМ ПРИЛИlюм слушао 
сам и сам, присуетвујyhи скупштини у свој

ству упра·вника ПаТ1ријаршијске библиоте
ке, с каквом је љубављу према б.иблиоте
карству говорила Милица ПродаНО8Иh. на 
тему "О стању библиотека и ,ђ-иблиотекар
ства у HP Србији и задацима Друш'ЛВа", да 
"ради lНa у\Напређењу библиотекарства". 

у први Управни одбор Друштва библио
теКЭЈра изабрани су .радници Универзитет
ске библиотеке: за председн.и.ка .Милица 
Продановиh, за 'секретара Влад.им.wp Пито
вић; у Надзорни одбор Милица Војно.виh., а 
у Суд ч·ас'I\И Ј анк·о Договиh. Милица Прода
НOIRИћ је остала на челу д.руштва до 1958. 
roдине, када је 'изабрана за доmивотног по

ч·асног председника. До тада ,су ове седни
це и сви састанци Друштва одржавани у 

Универзитетској библиотеци, одакле је и 
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вођена политика унапређења библиотекар
ст.ва. У првих двадесет година у Управи 
Друштва радили су, поред поменутих рад
ника УН'иверзите'l'ске библиотеке, Никола 
Ј УСЂИниј ановић. Ирена Стефановиh , Олга 
Попо.вић, Небојша Лазаревић, Босиљка 
.Ј аlнковиh . Радмила Николиh , Станица Ко
стиh и др Љубомир Дурковиt;'l 

Врхунски библиотекари Универзитетске 
библиотеке .вОДИЛИ су ·ОД оснивања, а дуго 
11 после тога у Друштву библиотекара Ср
биј е - Секцију за науч.не библиотеке Љу
-бинка Јова.новиh , Секцију 'за библиографи
ју .и документацију Смиљка Мишић, а Сек
цију за масовне библиотеке Милица ВОјно
вић , у кој има је, као и у другим секцијама, 

радило ~ише радника ове библИ'Отеке, и 
тиме доприносили nобољшању библиоте-ч 
ког кадра.22 БиблиотеЧIG1 радници УнИ!Вер
зитетСке библиотеке томе су допринели и 
својим у-чешћем у сарадњи Друштва библи

отекара Орбије са другим ДРУШ'I'Ћима и ор
ганизацијама .23 а нарочито у Iра:ду СЗlВеза 
друштава библиотек.ара Југославије , које је 
поникло у УниверзитеТlској библиотеци 
приликом саLвеroвања библиотекара Ј уго

славије, одржаноtГ 24- 26. маја 1949. к·ада је 
у Иницпјатив'Ни одбор за ОСЊИlвање Савеза 
ушла Милица Проданов.ић .24 Овај Савез 
основан је у Љубљани 23-25. септембра 
1949 . .на Првом к·онгресу, који је у ,своје за
датке 'У,нео обавезу да пружа потпору вла
стима у )IIсавршавању 'Постојеhих и поди
зању но.вих библиотеч'КИХ кадрова. Тад,а су 
у Извршн'И одбор Савеза изабрани Милица 
Продановић - за председника, за секрета

ра - СМ'иља Мишиh, а за чла'На - Вл·ади
ми.р ПИ'[10вић. Овога пута на KOH~pecy су 
учествовале и Милица Војновиh и Олга По
повиh .25 

2) Библuотекар - С1'ручни чаоопис "Би
блиотекар" поникао ј е и дуго Уlређиван у 
Униве.рзитеТСЮЈј библиотеци. У првом Уре
ђивачком одбору од 11 !Чланова било је 
пет библиотеК'ара из те Библиотеке: Мили
ца Продановиh, Смиља Мишић, Милица 
Војновиh, Љубинка Јовановић и Владимир 
ПитtOвиh; за одговорног уредника изабрана 
је Милица Продановиh. У уводнику првог 

броја, iкоји се појавио К'рајем 1948. године, 
Милица Продановиh је tПоставил'а ,следеhи 

задатак овом часопису: "Дру.штво 'библио
текара Србиј е покреhе 'свој ст.ручни ·часо
пис у тежњи да JIомолне да се наше младо 

библиотекарство постави :на чврсте темеље 

и да му се омогуhи правилан развој " , и " ... 
у коме ће 'Наши библиотекари пре1'ресати 
свестрано разна стручна -питања" . 

Године 1948-1949. сарађивали су у "Би
блиотекару" Милица Продановић, Влади-

мир Питовиh, Олга ПОПОВИћ, Боса Ј анковић 
и Милица Ј анићијевић. Старији и млађи 
љубитељи библиотекарства из УlНИВерзи
тетске библиотеке својим приљозима и да
ље су унап'ређивали стручни <кадар.26 

Редакција часописа "Библиотекар" била 
ј е у Универзитетској 'библиотеци до к;раја 
1960. године, тј. док је Милица I1родаНО8иl\ 
била њeroв одговорни уредник. 

3) Бuблuотекарска 'l.U1Сола. - Милица 
Прода.иовић, ·са својим сарадницима, покре
нула ј е l1итање редовног шк,оловања би
блиотеч.ког кадра.2 7 Према њеном сведоче
њу, радници Универзитетске библ'иотеке, 
" ... .nоре:д редовних послова, морали су 

предузети и .рад ,KaКlo на свом стручном у

савршавању, тако <и lНa организовању и 80-
ђењу курсева за :nодизање ,нових 'библио
течких кадрова. Читав пионирски рад на 
подизању библиотекарства уопште пао је 
на реЛ'ативно мали 'број С'l\ручних библиоте
кара". Због тога је Универзитетска библио
тека 1949. г.одине основала методоки центар 
за библиотекаре факултета и ВИСОК'ИХ шко
ла, .и урађено је да се за библиотекаре одр
жи у овој библиотеци једномесечни курс 
с .nракт.И"iНИМ радом у њој.28 Милица Про
дановиh је покренула и питање оснивања 
прве наше школе за библиотека ре. Она ј е 
крајем 1948. пи-сала да број стручних ка
дрова није довољ'ЭIН, ·а "курсеви, к-ојих ј е од 
ОСJlобођења било четwpи, дали ICY мали број 
библиотекара". Због тога је решено да се 
оснуј е Средња библиотекарска школа , а у 
пројекту је била "и виша библиотекарска 
школа".211 

Владимир Питовиh се јаlВИО 1948. године 
чланком "Предлог за оснивање библиоте
карске школе", у којем се залагао за би
блиотечки техникум са Тlро годишњом на
CTaВOM~ а пракса би се одвијала у Народној 
библиотеци, Универзитетској библиотеци 'и 
Градској библиотеци. Да би се овај кадар 
развиј.ао, предлага<> је ,да се уведе у јед
ној ГОД'Иtни У УчитеЈЬ'ској школи н аста'Ва ИЗ 
6иблиотекарства. За припрему вишег би
блиотечког .кадра оматрао је да би идеаљно 
било оонИ'вЭ'ње и.нСТИТУТ1а за целу земљу 
или специјалне Iкатедре на унивеРзитети
ма. Пошт·о за ово !Нису били зрели услови, 
,() н ј е предлагао да ·се ,ос.нује виша библио
текарсжа школа у Бео~раду, .која би тра
јала две године, а у њу би се примали уче
.нИци оа завршеном средњом школом. Из 

Ових ·редова добијали би се С'Dручњаци за 
велике библиотеке. Временом 6и таква 
школа могла прерасти у иnститут са oд~o 
варајуnи.м. ФOlКултетu,м,а.3О 

Средња би.блиотекарска школа отворена 
је 23. септембра 1948. године,3 1 у кој ој ј е 
с nо-четка предавала и Љубинка Јовановиh, 
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к,ој а је и писала о раду те школе. 32 Предлог 
о 'Оснивању више библиотекарске школе и 
даље је подржавала Универзитетска би
блиотека. После чланка проф. др Виктора 
Новака,33 у којем је подржан предлог О 0 -
снивању .више библиотекарске ш,коле, ја
вио се својим написом и Никола ЈУСТИНЈ1ј а
навић, к'оји је предлагао да се отвори виша 
библиоте·карска школа, а :ња факултетима 

- Филозофшюм И Природно~математичком 
да се предаје предмет библиотек!арство 'Као 
факултативlНИ предмет, как'о би се добили 
што бољи библиотечки кадрови.34 Страхи
ња Дамј ановиh., на годишњој скупштини 
Друштва библиотекара Србиј е 1955. ГО!ЦИ
не, предлагао је да се библ'Иотекарств"О, као 
предмет, предаје на Филозофск,ом факул
тету 'и у учитељским школама,35 док је др 
Љубомир ДУРКОВИћ 1958. превео 'са пољ
СКОГ чланак др Кристине Ремерове о ви
шем ш,коловању библиотекара у ПОЉСКОј;36 
1966. године објавио је чланак "Школова
ње библиотекара и књижара у Пољ'Ској " а 
1974. чланак "Двадесет пет година Библио
текарске школе",З7 у којем се залагао за 
опстанак те шкале, јер је за време прогла
шене CB€ТOKe године књиге 1972. године по
кушано да се уки,не, а то питање је и даље 
на дневном реду; и на крају - 1975. годи
не чланак "Са.времено шк'оловање библио
теч'н:ог ка'.д'ра у Пољској'\ у којем је :нагла
сио да без редовног школовања библиотеч
к'ог ющра библиотеке не могу обављати 
свој е задатке како ваља.З8 

"у Средњој библиотекарск'Ој школи пре
да'вао је и Алекса.ндар Поповиh,39 а од 1963. 
године, када је у њој отворен и Књижар
ски смер, предавао је Пl')едмет Књижарства 
др Љубомир Дурковић .све до среди.не 
1972." 

На ОВ'ОМ месту, т.реба истаhи да је 'Уни
верзитетска библиотека била прва библио
тека која је у своју систематизациј у 'Рад
них места унела одредбу ПDема којој 'На 

књижничарско место 'може бити ПDимљен 
само онај који је за~ршио Средњу библио
текарску школу, која се caiДa зове Библио
текарско-књижарока шк,ола "Иво Андрић". 
То је учинил.а да би помогла ову школу И 
стручњаке ,које она подиже. 

4) Стручн..и се.м.ииари у Универзитетској 
библuотецu . - Од 1947. године сюоро сва
ких пет.наест дана организовани су стручни 

семинари у У'ниверзитетској ,библиотеци, на 
којима су 'ОД'Ржавана предавања из стру ке 

и при,кази:вана -најновија ст.ручна литера
тура из библиологије и библиотекарства. 
Предавања су држали не само библиотека
ри и књижничари из саме Библиотеке, вен 
и научни и КУЛТУРН'И-11Здници који 'се баве 
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књигом.41 Ти семинари одржавани су до
ста дУг.о, аJI.И по одласку Милице Продано
виn' у пензију, то се чинило са ,смањеяим 
бројем реферата.42 У вођењу и 'раду ових 
семинара понајвише су се истакле Љубин
ка Јовановиh и Ирена Стефановиh. На кра .. 
ју, :неко време водила их је посебна коми
сија за стручни рад, ~oja је радил а пре
ма унапред предвиђеном плану за -сваку го
дину.43 

Благодареhи разумевању старијих рад
ника, после рата набављена је с'Груч.,на ли
тература, ш'Го се и даљ·е lНeгyje. На тај на

чин Универзитетска библиотека остварила 
је и ову предратну идеју О формирању 
стручног фонда за нау.ку о књизи, како би 
се :могао усавршавати 6иблиотечки кадар. 

5) Учествовање у 1Со.м.исија.м.а за СТРУЧ1tе 
испите и за сти'Ца1'ье виших зва'Ња. - У ско

ро после рата, на иницијативу Смиље Ми
шиk и уз ПОМОћ Милице Продановиh и дру
I'их старијих 11 искуснијих библиотекара, 
организовани су стручни курсеви за нове 

раднике Универзитетске ·библиотеке и дру
гих библиотека. Смиља Моишиh. предавала 
.ie и руководила тим КУiрсевима, ПОсле ко
јих су кандидати полагали испит, юоји је 
имао снагу д.ржавних испита.44 Када је о
бразована Цент.рална републичка к-омисија 
за ове испите, чији ' j~ потпредседниrК била 
Милица Продановиh, стручни рад одвијао 

-се у Универзитетској библиотеци и њиме су 
дуго руководили Вера Југовиh, Страхиња 
Дarмj ановиh и други С'I'ручњаци. 45 Понекад 
су ти испити ·обављани у У!Н.wверз.итетској 
бибљиотеци.46 Као ИСfDИтивачи учес1Ћовали 
су .и Александар Попониh., Олга Попови}) и 
др Љубомир Дурковиh, а неко време члан 
Комисије био је и Небојша Лазаревиn'. 

Треба истаћи да су у Универзитетску 
библиотеку долазили на праксу :многи би
блиотечки радници и ученици Сред.ње би
блиотек,арске школе, а Љубинка Ј.ова'новић 
и Олга Поповић сарађИ!Вале су н а изради 
"Правила за каталогизацију", које је обја
вило Друштво библиотекара Орбије 1957. 
ГОДИЈНе. Она су била ОД велике помоћ-и би
блиотекарима у струч:ном раду. 

Неко 'време постој,аља је Државна К'оми
сија к,оја ј е додељивала ,више стручно зва

ње "виши библиотекар", кюје је имало оп
штеДРУШ1Ћ6НО признање !Високог ранга. То 
~Baњe је давано ду,гогодишњим и истакну

тим старијим радницима у СТРУЦИ, који су 
допринели развоју библиотекарске струке 
Пtpедседњик Комисије била је Милица Про
данов·иh. . Када су створени услови да млађи 
кадрови 'могу добијати титуле магистра и 
дО'Кт.ора нау.ка, ова комисија престала је 
с радом. Међутим, ,касније су неке библио-
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теке почеле интерно ца дају звање "вишег 
библиотекара", што је прва учинила Уни
верзитетска библиотека, под УПРЗIБ0М Ива 
Фрола добиле су тю з'вање Лидија Суботин 
и Радмила НИКlQлиh, али то iНије добило 
општеДРУШЂВено признање, чак ни Само
управним споразумом Заједнице матичних 
библиотека Србије "О условима и начину 
стицања стручних звања радњика у библио
текарској делатности" (чл. 17).41 

БлаГО1{арећи залагању Милице Прода
новић, законски је регулисано да у библио
текарској служби могу радити и научни 
радници, који се баве научноист.раживач
ким рад'ОМ о књизи и библиотеколошком 
научном дисциплином, и то у Народној би·~ 
блиотеци, Библиотеци Српске академије 
наука и уметности, Универзитетској библо
теци и Библиотеци Матице орпске. У Уни
верзитетској библиотеци је 1955. године у
ведено звање научног радника, а У,нивер
зитет у Београду је, Одлу.ком О 'одређива
љу универзите'Гских установа у који.ма мо
гу постајати звања службеника у научним 
установама и поступку избора службеник а 

у звања, бр. 2439 од 1961. године, уврстио 
је и Универзитетску библиотеку у устано
ве Универзитет,а у којима могу радити ,на

учни радници. Међутим, Радна група за 
стандарде универзитетских библиотека Са
веза библиотекара Југославије, чији је 
председник била Рад.мила Николић, шеф 

Одељења информација У,ниверзиrrетске би
блиотеке, израдила је Нацрт југословен
ских стандарда за универзитетске библио
теке, у којима у профилима послова нису 
били унети научноистраживачки послови , 
нити међу радницима универзитетских би
блиотека научни радници . 48 Радна заједни
ца Универзитетске библиотеке, на једној од 
својих седница, није се сложила с таквим 

текстом Нацрта, па је једноглаоно усвОјила 
примедбу :юојом је тражено да се тек'ст до

пуни уношењем научнаист.раж.ивачких по

слова на к{)ј има ће радити научни радници 

у универзите'Гским библиотекама. Међутим , 
та примедба није узета у обзир, јер је На
црт према предлогу Радне I1рупе за стан
дарде универзитетских библиотека, усв'ојеи 
крајем новембра 1975. године на Конгресу 

Савеза библиотекара Јуroславије у Сараје
ву. Према томе , при изради овог нацрта и 
његов'ом усвајању није вођено рачуна ни () 
'IIOме да су у свету, па 'и ,к,од нас, први би

блиотекари универзитетских библиотека 
били научни ,радници, а поготово да је да
нас неМОГУће да се без њих у универзитет
ским библиотекама ваљано може организо
вати, ·водити и обављати методологија нау
ке о књизи, библиотекологиј а и научна 'ИН
формација, на којима се заснива главна 
функција научних библиотека как.ве су и 
универзитетске библиотеке. Овом одлуком 

де градира не су семинарске, фа,култетске и 
централне библиотеке универзитета , међу 

којима поготово Универзитетска библиоте
ка у Београду, коју су основали научни 
радници и која је у Југославији највише 

допринела раЗВОју библиотекарства. Не 
прихватајУћИ њене примедбе на Нацрт, Са
вез библиотекара Југославије је оспорио 
Универзитетској библиотеци у Београду по
требу :врхунских библиотечких радника за 
чије се школоваље и уздизање борила про

те'Клих 50 година. Овом и оваквом одлуком 
за'I1Ворено је и -прво поглавље поратног пе
риода рада О'Ве библиотеке на подизању и 

усавршавању библиотечких радника. 

На крају, може се реЂИ , без икаквих о
града, Iда је у ПРВ0М делу по ратног периода 
Уни:верзитетска библиотека мног,о учинила 
на подизању и уздизању библиотечког ка
дра код нас. У време док је Милица Прода
новић била на челу Друштва 6.иблиотекара 
Србије до 1957. године, уређивала часопис 
"БиблиотекарСС до 1960. и .водила Универ
зитетску библиотеку до 1961. године, удео 
Универзитетске библиотеке с њеним нај
ближим сарадницима у решавању питања 
б.иблиотечког кадра стално је ,повећаван, а 
чињен је зналачки и с љубављу према 

С'Dруци, смишљено и 'организо.вано. По од

ласку Милице Про'Дановиh из 'Универзитет
ске библиотеке. а ускоро за њом и њених 
најбољих сарадника - стручН'их библиоте
кара, тај посао углавном су настЗ'вљали по

јединци, и то по овојој иницијативи, и, пре
ма томе - коли~о је и како ко 'од њих 
сх'ватио значај 'овог изузетно важног про

блема. 
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УДЕО ~'НИВЕРЗ. БИБЛИОТЕКЕ "С. МАРКОВИЋ " У ШКОЈI08АЊУ БИБЛИОТЕЧКОГ КАДРА 

LA BIВLIOTHEQUE SVETOZAR MARKOVIC ОЕ L'UNIVERSITE ОЕ 
BELGRADE ЕТ LA FORMATION DES ВIBLIOTHECAIRES 

Ljubomir Durkovic-J aksic 

La bibliothE!que de l'Universite de Belgl'ade, 
fo ndee apres lа Premiere guепе mondiale, s'etait 
particulit~rement distinguee dans lа formation 
des поиуеаих bibliothecail"eS ainsi que dans 
I'amelioration du саdг€' existant. Dans cette 
bibliotbl~que, а l'epoque де lа direction де Uros 
Dzonic de 1921 а. 1941 , а ete constituee lа 80-
ciete des bibliothecaires yougoslaves еп 1930. 
Епtге autl"eS devoil's сеНе societe s'etait оссирее 
de lа fOl"mation professionnel1e деs bibliothe
caires. Sш" се рlап lа plus active а ete lа section 
belgradoise ayant son siege dans lа bibliotheque 
de l 'Universite. Аргеs lа Deuxieme gиеп"е топ
diale, sous l а direction де МШса Ргодапоујс 

(1946- 1961), des cours et деs seminaires ont ete 

". 

огgапisеs concernant lа profess ion des biblio the
caires. SUl" l 'instigation de МШса Prodanovic, еп 
1948 dans lа bibliotheque de l'Universite а ete 
constituee lа Societe des blbliothecaires de SегЫе 

et ои, pendant longtemps, est restee lа redaction 
du bulletin profess ionnel de lа Societe »Le ы
bliothE~caire«. La Societe des bibIiothecail'eS а 
organise des sections s'occupa nt de toutes les 
formes de blbliotheques ainsi que де lа pt"e
paration professionnelle des bibliothecaires. 
C'est sur l 'instigation de lа bibliotheque де l'Uni
\rersi te qu'a Не fondee еп 1948 l'tcole de НЬгајгеБ 
et bibIiothecaires Ivo АпdгiC роиг lа formation 
profess ionnelle des liЬга iгеs et des ЫЫiоthесаiгеs. 
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