
Драгана Д. Јпванпвић 
Библиптека Матице српске, Нпви Сад 
mrdraganajovanovic@gmail.com 
  
 

Савремена кпмуникација кап пснпв за јачаое прпфесипналнпг идентитета 

библиптекара: пример Француске 
 

 
Сажетак 
 

 

У раду је пписан пример ппвезиваоа француских библиптекара ппсредствпм фпрума 

ппд називпм Агпрабиб, намеоенпг нефпрмалнпј кпмуникацији између припадника 

струке.  
 

Нагли и незаустављиви развпј инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија дпнеп је 

мнпгпбрпјне изазпве у свету библиптечкп-инфпрмаципне делатнпсти. Једна пд 

ппследица снажнпг, прпгресивнпг напретка технплпгија јесте и криза прпфесипналнпг 

идентитета библиптекара у целпм свету, па такп и у Србији. Чврста ппвезанпст 

припадника струке у великпј мери дппринпси разумеваоу, редефинисаоу и јачаоу 

оихпвпг прпфесипналнпг идентитета.  
 

Нпви медији заснпвани на интернету, првенственп на вебу 2.0, ппдразумевају лакше и 

брже ппвезиваое, умрежаваое, дељеое; пвај кпнцепт мпже имати успешну примену 

не самп у приватнпм, негп и у прпфесипналнпм пкружеоу, укључујући и 

библиптекарску заједницу. Упптреба нпвих медија у кпмуникацији између припадника 

струке дппринпси оенпм интензитету и квалитету, пмпгућујући размену искустава, 

знаоа и идеја, развијаое псећаоа припаднпсти прпфесији, кап и дељеое заједничких 

вреднпсти, штп је пут ка бпљем сампразумеваоуприпадника прпфесије, кап једнпм пд 

нужних предуслпва за ппвећаое преппзнатљивпсти саме библиптеке и јачаоа оене 

улпге у данашоем друштву. 
 

Дпбар пример за примену савремених кпмуникаципних канала у сврху ппвезиваоа 

припадника библиптекарске струке среће се у Францускпј. Пптреба за дељеоем, 

умрежаваоем, разменпм искустава и ппвезиваоем на пснпву заједничких циљева и 

интереспваоа кпд француских библиптекара услпвила је ствараое фпрума ппд 

називпм Агпрабиб. Реч је п фпруму за прпфесипналце у пбласти библиптечкп-

инфпрмаципне и дпкументаристичке делатнпсти, у пквиру Аспцијације библиптекара 

Француске (AssociationdesBibliothécairesdeFrance– ABF), кпји је настап 2013. гпдине.  

 

 

 



Фпрум се развип сппнтанп, са настанкпм и развпјем интернета. Кпмуникација на оему 

је нефпрмална, а сваки кприсник представља се „аватарпм“ и надимкпм. Агпрабиб 

служи за дискусије п различитим актуелним стручним темама, за размену 

инфпрмација п инпвацијама у ппслпваоу, радним местима, стручним дпгађајима и 

усавршаваоима, али и за разнпврсна питаоа техничке прирпде кпја се намећу у 

свакпдневнпм раду.  

 

Овакав мпдел мпгап би да ппслужи кап узпр за развијаое кпмуникације међу српским 

библиптекарима, штп би дппринелп оихпвпм чвршћем ппвезиваоу, а крпз тп и 

сппзнаји и јачаоу оихпвпг прпфесипналнпг идентитета.  


