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осврт на специјалну библиотеку Музеја на отвореном „Старо село” у Си-
рогојну, која је, у складу са Законом о библиотечко-информационој делат-
ности, 2015. године уписана у регистар библиотека који води Библиотека 
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вора у специјалној библиотеци Музеја на отвореном „Старо село” у Си-
рогојну и створи лако претражива и релевантна платформа са преко 100 
издања (каталози изложби, програма и пројеката, тематске публикације, 
зборници, монографије и остало). Предлог је изложен у форми пројекта 
Дигитална библиотека.
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специјалне библиотеке: опште одредбе

Библиотека (grč. βýβλýοϑήϰη) представља сређену збирку записа, чији 
се медији и техника с развојем друштва мењају, као и њена улога у дисе-
минацији документираног знања и информација (Mesić 1991, 149). Према 
садржају библиотечко-информационе грађе и извора и према профилу ко-
рисника, Закон о библиотечко-информационој делатности библиотеке раз-
врстава на следеће типове: национална библиотека, јавна библиотека, школ-
ска библиотека, високошколска библиотека, универзитетска библиотека, 
библиотека научноистраживачког института и установе, специјална библи-
отека, као и информациони центри при другим установама, организацијама 
или удружењима. У теорији библиотекарства још увек није пронађена задо-
вољавајућа дефиниција специјалне библиотеке (Milunović 2005, 209). Међу-
собно различити приступи њеном проучавању и разумевању резултирали 
су бројним синонимима: „библиотеке у саставу”, „техничкоинформативни 
центри”, „научноинформативни центри” итд. С друге стране, начин осни-
вања, профил корисника, делатност, као и положај специјалних библиотека 
у оквиру јединственог библиотечко-информационог система Републике Ср-
бије, јасно су правно дефинисани чланом 53 Закона о библиотечко-инфор-
мационој делатности.

Драгана Милуновић у раду „Специјалне библиотеке у Републици Ср-
бији” наводи да, иако су послови који се обављају у специјалним библио-
текама сродни, често идентични, и врше се на исти или сличан начин као 
и у библиотекама општег типа, између њих постоје јасно уочљиве разлике, 
које дефинишу категорије информација које су у специјалним библиотекама 
у корелацији са задацима матичне организације у чијем се саставу налазе 
(како по природи њене делатности, тако и по везаности за текуће програме 
рада) (Milunović 2005, 210).

Специјалне библиотеке су у надлежности народних матичних библи-
отека у центрима округа, према територијалном принципу, осим специјал-
них библиотека у научним и научноистраживачким установама које су у 
надлежности Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у Београду, 
Библиотеке Матице српске у Новом Саду и Народне и универзитетске биб-
лиотеке „Иво Андрић” из Приштине (Митрић, 1).

Као организационе јединице у саставу других институција, специјал-
не библиотеке могу обављати библиотечку делатност само уколико су 
уписане у регистар библиотека. Према бази података Народне библиотеке 
Србије, „Мрежа библиотека Србије” (МБС) 8. јануара 2013. године у Ср-
бији има укупно 2.276 библиотека, односно 240 специјалних библиотека 
(Ињац 2013, 5).
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специјалне библиотеке у установама културе

Установа културе је дефинисана као правно лице основано ради 
обављања културне делатности којом се обезбеђује остваривање права 
грађана, односно задовољавање потреба грађана, као и остваривање другог 
законом утврђеног интереса у области културе. Установе културе обухватају 
установе заштите културних добара и установе у области савременог кул-
турног стваралаштва, односно институције у надлежности Министарства 
културе (музеји, архиви, кинотеке, заводи за заштиту споменика културе и 
позоришта).1

У појединим прописима који регулишу област културе дефинисана је 
обавеза установе да има библиотеку. Правилником о ближим условима за 
почетак рада и обављање делатности установа заштите културних добара 
прописују се ближи услови у погледу просторија, техничке опреме и струч-
ног кадра.2 За сваку врсту установа посебно се утврђују услови да може 
почети с радом и обављати делатност ако, између осталог, има и просторије 
за смештај библиотеке (Митрић, 3).

Укупно 68 библиотека или 26,3% регистрованих налази се у установа-
ма културе (22 у Војводини и 46 у централној Србији). Њихов укупан број 
знатно је већи од постојећег броја регистрованих, с обзиром на то да је још 
неколико десетина библиотека формирано у оквиру различитих музеја, ар-
хива, завода за заштиту споменика културе, позоришта, а да нису уписане у 
централни регистар Народне библиотеке Србије (Митрић, 2).

Унутар организационих структура установа културе положај стручних 
библиотека је врло неуједначен и углавном се третирају као помоћне струч-
не службе.

специјална библиотека музеја на отвореном „старо село” 
у сирогојну

Библиотечка делатност дефинисана је чланом 18, тачком 6 Статута Му-
зеју на отвореном „Старо село” у Сирогојну, према коме је један од задатака 
Музеја „прикупљање библиотечког материјала путем куповине, размене, 

1 Закон о култури (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016  испр.). Доступно 
на: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_kulturi.html.

2 Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности установа зашти-
те културних добара (Службени гласник РС, бр. 21/95). Доступно на: https://www.google.com/
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjphfGo3-jgAhVFblAKHbO_B
rgQFjABegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kultura.gov.rs%2Fdocs%2Fdokumenti%2Fpr
opisi-iz-oblasti-kulture%2Fpravilnik-o-blizim-uslovima-za-pocetak-rada-i-obavljanje-delatnosti-
ustanova-zastite-kulturnih-dobara-.doc&usg=AOvVaw1U-G6PymfTK7AmQINY5lWm
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поклона и завештања, његово чување и стручна обрада уз могућност ко-
ришћења за потребе стручног и научног рада у Музеју”.3

Систематизацијом радних места у Музеју на отвореном „Старо село” у 
Сирогојну из 2016. године музејски едукатор – библиотекар „креира и спро-
води набавну политику библиотеке попуњавањем фондова свим видовима 
набавке и формира и води посебне збирке; обрађује све облике библиотечко-
информационе грађе и извора, пружа корисницима библиотечко-информа-
циону грађу; креира стратегију дигитализације и формира и води дигиталне 
збирке и базе података”. Део послова музејског едукатора – библиотекара 
регулисан је и Правилником о издавачкој делатности из 2014. године.

Специјална библиотека Музеја на отвореном „Старо село” у Сирогојну 
је, у складу са Законом о библиотечко-информационој делатности, 2015. го-
дине уписана у регистар библиотека који води Библиотека града Београда и 
у централни регистар библиотека Народне библиотеке Србије.

Према попису библиотечке грађе и извора који је у специјалној библи-
отеци Музеја на отвореном „Старо село” у Сирогојну обављен у периоду 
од 2. фебруара 2015. године до 24. марта 2015. године, установљено је да 
библиотечки фонд чини укупно 3.112 библиотечких јединица. Од тога је у 
Књигу инвентара за монографске публикације уписано 2.439 библиотечких 
јединица, док је у Књигу инвентара за серијске публикације уписано 673 
библиотечке јединице.

Надзор над стручним радом Специјалне библиотеке Музеја на отворе-
ном „Старо село” у Сирогојну врши Народна библиотека Ужице.

Простор није наменски грађен за библиотеку и укупне је површине 30 м2.
Библиотечку опрему чине полице за књиге (60 м), два читаоничка стола 

и два радна стола.
Техничку опрему чине скенер (Canon – Canoscan Lide 25) и штампач 

(Hp LaserJet 1200), док рачунарску опрему чини десктоп рачунар.
Библиотечку грађу и изворе користе првенствено запослени и сарадни-

ци Музеја на отвореном „Старо село” у Сирогојну.

3 Статутом Музеја на отвореном „Старо село” у Сирогојну специјална библиотека није 
дефинисана као посебна организациона јединица.
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од теорије до праксе дигитализације библиотечке грађе 
и извора

„Дигитализација је будућност и културе и науке, јер је 
то нешто што ће нас заиста приближити, олакшати посао и 
повезати” 

(„Digitalizacija bibliotečke građe već počela”, 2016).

Дигитализација превазилази сам технички процес обраде материјала 
који се дигитализује, јер подразумева низ поступака који збирно доводе 
до промене концепта приступа и коришћења библиотечке грађе и извора. 
Оливера Порубовић-Видовић у раду „Дигитализација – изазов данашњице, 
потреба будућности” наводи да „дигитализација подразумева више посло-
ва, више корака, различите природе, различитог трајања и логичког места 
у ’производном процесу’, чија ће заједничка реализација довести до диги-
талног документа као финалног, али не и заувек формираног продукта” (По-
рубовић-Видовић, 51). Правилником о ближим условима за дигитализацију 
библиотечке грађе и извора дефинисане су фазе процеса конверзије библи-
отечко-информационе грађе и извора из физичког у дигиталне облике, као и 
генерисање изворно дигиталне библиотечко-информационе грађе и извора, 
са циљем стварања дигиталних докумената односно објеката. Према наве-
деном правилнику, дигитализација се састоји из следећих фаза:

1 одређивање приоритета и опсега дигитализације,
2 одабир и припрема библиотечко-информационе грађе и извора за ди-

гитализацију
3 креирање и управљање метаподацима
4 стварање дигиталних докумената процесом дигитализације или 

стварање изворно дигиталних докумената
5 стварање претраживог текста коришћењем алата за оптичко препоз-

навање текста
6 формирање и обрада дигиталних збирки
7 формирање дигиталне библиотеке
8 дуготрајно чување дигиталних објеката
9 обезбеђивање сигурносне копије
10 обезбеђивање приступа дигиталној збирци односно библиотеци. 4

4 Више о свакој од наведених фаза процеса дигитализације в. у Правилник о ближим ус-
ловима за дигитализацију библиотечке грађе и извора (Службени гласник РС, бр. 102/17 од 
15. новембра 2017). Доступно на: http://www.kultura.gov.rs/docs/dokumenti/propisi-iz-oblasti-
kulture/pravilnik-o-blizim-uslovima-za-digitalizaciju-bibliotecko-informacione-gradje-i-izvora.
doc. 
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Неопходност дигитализације библиотечко-информационе грађе и изво-
ра прописана је чланом 44 Закона о библиотечко-информационој делатнос-
ти:

• Библиотека има обавезу да континуирано ради на дигитализацији 
библиотечко-информационе грађе и извора као дела културног на-
слеђа Србије.

• Народна библиотека Србије спроводи и координира послове на ди-
гитализацији библиотечко-информационе грађе и извора у Републи-
ци Србији.

• Ближе услове за дигитализацију библиотечко-информационе грађе и 
извора прописује министар надлежан за културу.5

Препоруке Националног савета за културу из 2013. године под унап-
ређењем дигитализације културног наслеђа у библиотекама подразумевају:

• стручну и финансијску подршку библиотекама на пољу дигитализа-
ције од стране свих надлежних органа на републичком, покрајинс-
ком и локалном нивоу,

• материјалну подршку Министарству културе и Народној библиоте-
ци Србије на координацији дигитализације грађе и извора у библио-
текама Србије,

• подстицање библиотека за веће учешће у међународним пројектима 
дигитализације културног наслеђа (Ињац 2013, 16).

Последњи у низу правних докумената је Правилник о ближим условима 
за дигитализацију библиотечке грађе и извора, донет 2017. године са циљем 
да се дефинишу ближи услови за дигитализацију библиотечко-информаци-
оне грађе и извора у погледу сврхе, циљева и опсега дигитализације биб-
лиотечко-информационе грађе и извора, стварања дигиталних докумената, 
формирања и обраде дигиталних збирки и библиотека, чувања дигиталних 
објеката, обезбеђивања приступа дигиталним збиркама и решавања других 
питања која су од важности за вођење базе дигитализоване библиотечко-
информационе грађе.6

Весна Ињац у раду „Светска дигитална библиотека: сан или виртуелна 
стварност” наводи да „готово нема библиотеке у свету која није схватила 
све предности дигитализације и која није на неки начин већ ушла у проје-
кат изградње дигиталних колекција” (Injac 2002, 237). У наведени процес 
укључиле су се библиотеке широм Србије, које постепено реализују диги-
тализацију целокупног библиотечког фонда, кроз правилно архивирање, 
заштиту и чување. Јованка Станојевић у чланку „Дигитализација библио-
течке грађе у библиотекама Борског округа”, објављеном 16. октобра 2015. 
године на порталу Eastside, наводи да је то „обиман и захтеван посао који 

5 Закон о библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС, бр. 52/11). До-
ступно на: https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=3047.

6 Правилник о ближим условима за дигитализацију библиотечке грађе и извора. 
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подразумева финансијска средства и добру опрему, па су то неки од разлога 
који успоравају овај важан корак на путу до све траженијих књига у диги-
талном формату”. Весна Ињац је у Извештају о стању у библиотечко-ин-
формационој делатности и препорукама за унапређење те делатности, који 
је Национални савет за културу усвојио на Шеснаестој редовној седници, 
одржаној 6. марта 2013. године, истакла да је Народна библиотека Србије 
изградила дигиталну библиотеку са око 1,5 милиона дигиталних јединица 
у око 100 различитих збирки и тиме постала највећа дигитална библиоте-
ка у Србији и региону. Управо захваљујући својој дигиталној библиотеци, 
Народна библиотека Србије је постала пуноправан партнер у многим свет-
ским и европским пројектима везаним за дигитализацију (The World Digital 
Library, The European Library, Europeana, The International Children’s Digital 
Library, EMBARK, European Collections 1914–1918 итд.) (Ињац 2013, 16). 
Народна библиотека Србије је иницирала и дигитализацију грађе и извора у 
матичним библиотекама у Србији, од којих су неке биле мање, а неке више 
спремне и успешне.

Да јe дигитализација препозната као један од приоритета у српском 
библиотекарству, показују и други бројни реализовани пројекти у области 
дигитализације. Један од примера добре праксе је Дигитална библиотека 
центра за дигитализацију Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” 
у Чачку.7 Дигитална библиотека, као дугогодишњи програм дигитализа-
ције библиотечке грађе и извора из фондова чачанске градске библиоте-
ке, за циљ има очување и већу доступност локалне културне баштине у 
дигиталном облику. На годишњем стручном скупу библиотекара Србије 
„Библионет 2009” у Сомбору јуна 2009. године Дигитална библиотека 
је проглашена најбољим пројектом јавних библиотека Србије за период 
2006–2009. године. Поред наведене институције, Тамара Бутиган-Вучај је 
на конференцији пројекта ACCESS IT у Библиотеци града Београда 15. 
октобра 2010. године као примере добре праксе издвојила и Народну биб-
лиотеку у Крушевцу.

7 центар за дигитализацију Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” у Чачку, који 
је оформљен почетком 2008. године као први међу јавним библиотекама Србије, представља 
изванредан пример институционализованог рада на дигитализацији завичајне грађе који се у 
овој библиотеци спроводи од 2006. године. центар је задужен да пројектује, организује, води 
и предлаже све активности везане за дигитализацију грађе, њено дугорочно чување, заштиту 
и коришћење од стране запослених и корисника (http://www.cacak-dis.rs/digital/impresum).
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дигитализација библиотечке грађе и извора у специјалној библиотеци 
музеја на отвореном „старо село” у сирогојну: предлог пројекта 

Дигитална библиотека

„Дигитална библиотека је на известан начин постала 
императив савременог развоја библиотека”

(Injac 2002, 248).

У Музеју на отвореном „Старо село” у Сирогојну 2014. године реализо-
ван је пројекат Сигнализација са циљем да се замени постојећа визуелна и 
изради нова дигитална сигнализација музејске поставке. Поред постављања 
показивача правца кретања, информационих табли на музејске објекте, те-
лескопа изван музејских домаћинстава, редизајнирања ентеријера музејске 
пријемнице и постављања осталих табли на објекте ван музејске постав-
ке, наведени пројекат подразумевао је и израду веб-портала Музеја на от-
вореном „Старо село” у Сирогојну (http://www.sirogojno.rs). За креирање и 
техничку израду веб-потрала уложена је половина предвиђених средстава 
добијених од Министарства културе и информисања Републике Србије за 
реализацију пројекта. У структури веб-портала као засебна целина издвоје-
не су Публикације. У оквиру наведене целине налазе се следеће подгрупе: 
Зборник, Штампана издања, Каталози и Сликовнице за децу. Динамику 
ажурирања података на веб-порталу дефинише издавачка делатност Музеја 
на отвореном „Старо село” у Сирогојну.

Међутим, уочени су како технички (немогућност претраживања), тако 
и садржински (доступност само дела библиотечке грађе и извора чији је из-
давач Музеј на отвореном „Старо село” у Сирогојну) недостаци наведеног 
дела веб-портала, који није био резултат дугорочне стратегије укључивања 
Музеја на отвореном „Старо село” у Сирогојну у процес дигитализације 
библиотечке грађе и извора већ привремено решење.8 Потреба за јасно ос-
мишљеним начинима и циљевима дигитализације библиотечке грађе и из-
вора у специјалној библиотеци Музеја на отвореном „Старо село” у Сиро-
гојну јавља се као неопходност коју је могуће пројектно реализовати.

Због прегледности рада, предлог пројекта Дигитална библиотека биће 
презентован кроз следеће сегменте: опис пројекта, партиципанти, динамика 
реализације према етапама, циљ пројекта и очекивани резултати.

8 Иако веб има многе карактеристике дигиталне библиотеке, као и чињеница да без веба 
ни дигитална библиотека не би могла да постоји, он не представља сам по себи дигиталну 
библиотеку, најпре због тога што не нуди организоване информационе изворе, односно це-
ловит систем знања. Веб не подразумева ни принципе развоја и изградње колекција карак-
теристичне и за традиционалне и за дигиталне библиотеке, а дигитални документи на вебу 
нису креирани са циљем да буду дугорочно доступни и чувани (Injac 2002, 237).
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• опис пројекта
Потреба да библиотечка грађа и извори у специјалној библиотеци буде 

доступна најширем кругу корисника у Музеју на отвореном „Старо село” 
у Сирогојну препозната је 2014. године, што је резултирало објављивањем 
постојећих дигиталних издања на веб-порталу наведене установе културе. 
Међутим, наведени начин се показао као недовољно добро и практично тех-
ничко решење. Имајући у виду расположиве ресурсе, у складу са дефиниса-
ним општим циљевима дигитализације у циљу очувања културног и научног 
наслеђа Републике Србије (обим библиотечке грађе и извора, опрема, кадар 
и буџет), Дигитална библиотека подразумева дигитализацију дела библио-
течке грађе и извора у специјалној библиотеци Музеја на отвореном „Старо 
село” у Сирогојну и стварање лако претраживе и релевантне платформе са 
преко 100 издања (каталози изложби, програма и пројеката, тематске пуб-
ликације, зборници, монографије и остало). Питање успостављања крите-
ријума селекције библиотечке грађе и извора који ће бити дигитализовани 
намеће се као кључно. С обзиром на то да је библиотечку грађу и изворе 
потребно сагледати са свих аспеката (конзервацијског, правног, етичког, тех-
нолошког итд.), критеријуми селекције су бројни. Нарциса Пуљек-Бубрић и 
Ферида Богућанин у тексту „Изазови дигитализације: креирања дигиталне 
библиотеке и очувања дигиталне грађе” наводе да се „у првом реду треба 
бирати грађа која је у јавном власништву и/или грађа на коју не постоје ау-
торска права” (Puljek-Bubrić i Bogućanin 2010). Имајући у виду да од свог 
оснивања, 1992. године, Музеј на отвореном „Старо село” у Сирогојну има 
издавачку делатност, селекција библиотечке грађе и извора се може базира-
ти на наведеном критеријуму, који у стручној литератури свакако није опш-
теприхваћен као најважнији или приоритетан.9 То би, закључно са 2016. го-
дином, подразумевало дигитализацију следеће библиотечке грађе и извора:

1) каталози изложби, програма и пројеката – 68 библиотечких једи-
ница,

2) тематске публикације:
a. стари занати – 8 библиотечких јединица,
b. дечије публикације – 6 библиотечких јединица,
3) зборници – 7 библиотечких јединица,
4) монографије – 10 библиотечких јединица,
5) остало (мапе и цртежи) – 2 библиотечке јединице.

•	 партиципанти
1) руководилац пројекта,
2) сарадник за техничку припрему материјала,
3) сарадник за израду дигиталне платформе, 
4) консултант.

9 Више о критеријумима селекције в. у Правилник о ближим условима за дигитализацију 
библиотечке грађе и извора.
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• динамика реализације према етапама
1) јануар–јун: имајући у виду да је од укупног броја библиотечких је-

диница чији је издавач Музеј на отвореном „Старо село” у Сирогој-
ну до сада дигитализовано мање од 30% (од чега је мање од поло-
вине публиковано на веб-порталу), прва фаза пројекта подразумева 
техничку припрему материјала и реализацију техничког процеса 
дигитализације. Технички поступак дигитализације дефинисан је 
врстом материјала који се дигитализује. С обзиром на то да библи-
отечку грађу и изворе у специјалној библиотеци Музеја на отворе-
ном „Старо село” у Сирогојну не чине рукописи, штампани текстови 
са слабим контрастом или штампани текстови којима су придодате 
руком писане белешке, као ни материјал за који постоји опасност 
од оштећења, технички поступак дигитализације се може свести на 
процес скенирања10 (на оригиналу или на микрофилму, у боји или у 
црно-белој техници). Орнела Резиновић у чланку „Дигитализација 
у масовном облику”, објављеном 25. децембра 2013. године на пор-
талу Grafх, наводи да скенери могу бити равни, ротациони или ске-
нери са призмом за скенирање старих и оштећених књига. После 
скенирања потребно је урадити и оптичко препознавање карактера 
(OCR – Optical character recognition); за реализацију наведене фазе 
пројекта неопходно је набавити адекватну техничку опрему (Skener 
A4 Canon DR-M160II).

2) јун–децембар: имајући у виду да се дигитални документи могу елек-
тронски обрадити у оквиру електронских каталога, база података 
и дигиталних репозиторијума и да обрада дигиталних докумената 
почива на утврђеним сетовима метаподатака,11 друга фаза пројекта 
подразумева израду дигиталне базе података са унетим релевант-
ним подацима по принципима који се ослањају на Dublin Core модел 
креирања метаподатака. 

•	 циљеви пројекта
1) Стварање дигиталне збирке: дигитална збирка је скуп дигиталних 

објеката организованих по одређеном принципу, по врсти докумена-
та или библиотечке грађе и извора из којих су настали, по теми, сад-
ржају, аутору, пореклу или неком другом принципу. Дигиталне збир-
ке треба да буду доступне, као логички повезане и одрживе целине, 
подржане неопходним услугама за претраживање и коришћење.12 

10 Поред скенирања, технички поступак дигитализације подразумева и унос текста у ди-
гиталном облику (које се најчешће примењује код рукописа, штампаног текста са слабим 
контрастом или штампаног текста којем су придодате руком писане белешке) и фотографи-
сање текста дигиталним фото-апаратом (које се најчешће примењује код материјала за које 
постоји опасност од оштећења).

11 Правилник о ближим условима за дигитализацију библиотечке грађе и извора.
12 Исто.
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Дигитална збирка у специјалној библиотеци Музеја на отвореном 
„Старо село” у Сирогојну представљала би заокружену целину како 
у правном (издавач наведених библиотечких јединица је Музеј на 
отвореном „Старо село” у Сирогојну), тако и у садржинском смислу 
(наведене библиотечке јединице имају јединствен тематски контекст 
– културно наслеђе динарске регије).

2) Доступност грађе уз могућност приступа и претраживања (онлајн 
или офлајн): приступ дигиталној збирци и/или виртуелној библи-
отеци омогућен је када су дигитални објекти који је чине доступ-
ни корисницима или у физичком простору библиотеке или у вир-
туелном простору путем интернета ради остваривања могућности 
за отварање података ка широком кругу корисника,13 при чему би 
нарочито требало водити рачуна о потребама и специфичностима 
различитих корисничких група. Узимајући у обзир специфичан гео-
графски положај наведене установе културе (удаљеност од градских 
центара чини да библиотечка грађа и извори буду на располагању за 
коришћење уском кругу корисника: локалном становништву, запос-
ленима и сарадницима Музеја на отвореном ‘’Старо село’’ у Сиро-
гојну), доступност грађе уз могућност приступа и претраживања је 
један од приоритета пројекта Дигитална библиотека.

3) Заштита грађе: дигитализација ради заштите извора има два ос-
новна облика. Уместо самих извора на коришћење се могу давати 
дигиталне копије, чиме се извори чувају од могућих оштећења то-
ком коришћења, преношења, превоза или других поступака. Поред 
тога, дигиталне се копије могу користити и као сигурносне копије, 
које у случају губитка или знатнијег оштећења извора могу барем 
делимично надокнадити тако настао губитак.14 Имајући у виду да се 
музејска издања штампају у тиражима мањег обима (300 примера-
ка), након међуинституционалне размене и/или продаје публикација, 
у библиотечком фонду се налазе само обавезни примерци појединих 
издања (првенствено каталога изложби, програма и пројеката); диги-
тализацијом би се заштитила библиотечка грађа и извори у специјал-
ној библиотеци Музеја на отвореном „Старо село” у Сирогојну, чији 
је преостали тираж сведен на минимум, а чије реиздање имплицира 
питање потребе и исплативости.

4) Праћење општих тенденција у области дигитализације: с обзиром 
на чињеницу да се специјална библиотека Музеја на отвореном „Ста-
ро село” у Сирогојну, упркос савременим тенденцијама у области 
дигитализације (законске регулативе, реализовани пројекти других 

13 Исто.
14 Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe. Dostupno na: http://

europski-fondovi.eu/sites/default/files/dokumenti/Nacionalni_program_digitalizacije_arhivske_
knji%C5%BEni%C4%8Dne_muzejske_gra%C4%91e.pdf.
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релевантних институција итд.), није у довољној мери и на системат-
ски начин укључила у наведени процес, дигитализација библиотечке 
грађе и извора се препознаје као један од приоритета.

• очекивани резултати
1) видљивија библиотечка грађа и извори у специјалној библиотеци 

Музеја на отвореном „Старо село” у Сирогојну,
2) проширење корисничке заједнице,
3) почетак систематичног укључивања специјалне библиотеке Музеја 

на отвореном „Старо село” у Сирогојну у процес дигитализације.
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digiTizaTion of library maTerial and resources 
in The special library of The open-air museum 

“old village” in sirogojno: proposal of projecT 
digiTal library

summary

The paper points out the significance of the digitization process in contemporary library work. 
Besides reviewing general (legal) provisions of special libraries and their positioning in cultural 
institutions, the paper focuses on the special library of the Open – air Museum “Old Village” in 
Sirogojno, which, in accordance with the Law on Library /Informational Activity entered in the 
register of libraries run by the City Library of Belgrade and the Central Library of the National 
Library of Serbia in 2015. Starting from the fact that “there is virtually no library in the world that 
did not realize all the advantages of digitization and which has not already entered the project of 
building digital collections”, the necessity is emphasized to systematically approach the digitization 
of library material and resources in the special library of the Open – air Museum “Old Village” in 
Sirogojno in order to create an easily searchable and relevant platform with over 100 editions (ex-
hibitions catalogs, programs and projects, thematic publications, collections of works, monographs 
and other). The proposal is presented in the form of the Digital Library project.


