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Сажетак: Када у школи није било финансијских средстава за набавку програма за 

електронско пословање библиотеке, библиотекар је преузео иницијативу за прављење 

новог рачунарског програма. Уз подршку пријатеља, колега и ученика, покренут је 

пројекат чији је резултат програм Библиокон и база од 7000 монографских публикација у 

Електротехничкој школи „Раде Кончар” у Београду. Нова фаза у пројекту је израда веб-

апликације за претраживање каталога. 

 

Кључне речи: рачунарски програм, база података, сарадња са колегама и ученицима 

 

Напомена: Рад је јавно представљен на састанку Београдске подружнице школских 

библиотекара, 24. 6. 2016, у ОШ „Свети Сава” у Београду. 

 

 

 

Одувек ми се свиђао посао библиотекара. Библиотеке су места са душом, магична 

места која чине да се осећам узбуђено и спокојно у исто време. 

Након дванаест година рада у учионици, на месту наставника српског језика и 

књижевности, понуђено ми је место школског библиотекара. На моју велику радост, 

КАКО ЈЕ НАСТАО БИБЛИОКОН, 

ПРОГРАМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

БИБЛИОТЕКЕ 
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указала ми се прилика да остварим жељу из детињства и постанем библиотекар, и то у 

врло лепој и добро организованој библиотеци Електротехничке школе „Раде Кончар”, у 

којој сам радила као наставник. Првих дана, тачније месеци, осећала сам се помало као 

дете у продавници слаткиша. Колико сам уживала у листању и читању књига, толико су 

ми били изазовни и занимљиви и послови библиотекара од планирања набавке, преко 

инвентарисања до организовања изложби, радионица и различитих манифестација. 

Како сам ја човек (читај: библиотекар) од акције, пожелела сам да унапредим рад 

своје библиотеке. У свакодневном раду са корисницима, а касније и у изради разних 

извештаја, наилазила сам на мање или веће потешкоће, јер су задужења вођена ручно, на 

картончићима. Одлучила сам да направим базу корисника и публикација и покушам да 

набавим програм за електронско пословање библиотеке. Изнела сам предлог директору, 

али у том тренутку није било довољно средстава за набавку програма.  

Како се мени није чекао „повољнији” тренутак, обратила сам се за помоћ 

пријатељу који се бави базама података и ускоро је почео рад на прављењу програма који 

смо назвали Библиокон (скраћено од: библиотека и Кончар). Помоћ при његовој изради 

пружиле су ми и колеге из Стручног већа информатике, као и ученици који су, кроз своју 

стручну праксу, попуњавали Базу података. Тако се израда Библиокона претворила у праву 

радну акцију.  

Програм је мењан и усавршаван скоро годину дана, током школске 2014/15. 

године. У другом полугодишту те школске године програм је тестиран у раду са 

корисницима. Паралелно је, због сигурности, вођена писана документација, што је био 

изузетно тежак период, јер је, практично, рађен дупли посао. Како је, на моје велико 

задовољство, рад у Библиокону текао без проблема, одлучила сам да од наредне, 2015/16. 

године овај програм ставим у пуну употребу. Поједине колеге из школе изражавале су 

бојазан и сумњу у успешност овог пројекта, али сада, када смо у другој години 

реализације, уз библиотекара, и корисници увиђају бројне предности електронског 

пословања библиотеке. Ја сам нарочито поносна на чињеницу да је програм настао из 

праксе, тј. из моје потребе да унапредим свој рад, те садржи апсолутно све опције које 

библиотекару помажу у свакодневном послу. Презентација програма Библиокон може се 

погледати на сајту школске библиотеке. 

http://bibliokon.weebly.com/1045-1041104810411051104810541058104510501040.html
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На иницијативу једне групе ученика, у плану је и израда веб-апликације за 

претраживање каталога школске библиотеке, која би се уградила на сајт школе и сајт 

библиотеке. То би био нови корак у пројекту електронског пословања библиотеке 

Електротехничке школе „Раде Кончар” у Београду.  

Понекад се носталгично сетим картончића, врате ме у библиотеке мог детињства. 

Ипак, морамо, и треба да идемо у корак са временом. Библиокон је мој скромни допринос. 


