
Темпус пројекат
Изградња кооперативне 
мреже високошколских 
библиотека у Србији: Развој 
библиотечког
информационог система на 
универзитетима у Београду, 
Нишу и Крагујевцу



(Trans European cooperation scheme for higher education)

Програм Европске уније са 
циљем да помогне реформу
високошколског система у
земљама централне и источне 
Европе

Темпус



Партнери
Из Србије : Универзитет у Београду
(координатор),  Универзитет 
уметности у Београду, Алтернативна 
академска образовна мрежа, 
Универзитет у Нишу, Универзитет у 
Крагујевцу
Из Европске уније: Хумболт 
универзитет у Берлину (контрактор),
Универзитет у Бечу и Мидлсекс 
универзитет у Лондону. 



















Снаге промена
Брза трансформација података, 
информација и знања у 
дигитални облик
Општи приступ умреженим 
информацијама
Нове и снажне технике за 
управљање знањем
Интелектуална и економска 
награда за оне који имају знања



Савремене библиотеке

БИБЛИОТЕКЕ
БЕЗ ЗИДОВА

ДИГИТАЛНЕ
БИБЛИОТЕКЕ

ЕЛЕКТРОНСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ

ВИРТУЕЛНЕ
БИБЛИОТЕКЕ



Виртуелна библиотека
Електронски каталози 
Електронске базе података
Електронски часописи
Електронске књиге



Темпус пројекат
Изградња кооперативне 
мреже високошколских 
библиотека у Србији: Развој 
библиотечког 
информационог система на 
универзитетима у Београду, 
Нишу и Крагујевцу



Београд
Универзитет у Београду: 76.700 
студената, 5100 наставника, 
универзитетска библиотека и 76 
факултетских библиотека
Универзитет уметности у Београду: 
2000 студената, 450 наставника, 4 
библиотеке
Алтернативна академска образовна 
мрежа: 210 студената, 180 хонорарних 
професора и једна библиотека



Ниш
Универзитет у Нишу: 25000 
студената, 1300 наставника, 
универзитетска библиотека и 12 
факултетских библиотека



Крагујевац
Универзитет у Крагујевцу: 11500 
студената, 1000 наставника, 
универзитетска библиотека и 10 
факултетских библиотека



Идеја пројекта
Модернизација пословања свих 
високошколских библиотека и 
успостављање сарадње на нивоу 
Србије 

Образовање библиотекара и 
корисника 

Модернизација универзитета



Циљеви
Успостављање система узајамне 
каталогизације на универзитетима у 
Србији 
Обезбеђивање веб приступа 
електронским каталозима 
библиотека 
Израда веб презентација 
библиотека 



Ширење знања
Знање које усвоји библиотечко 
особље ће бити пренето на 
друге библиотекаре у Србији 
преко:

веб страница
публикација
семинара
радионица

личним контактима



Информације о 
пројекту
Инфотека : часопис Заједнице 
високошколских библиотека у 
Србији oбјављиваће све 
информације о пројекту на 
српском и енглеском језику
Веб страница пројекта на 
адреси : 
www.ilrs.mdx.ac.uk/tempus



















До сада урађено:
Одржана радионица у Берлину 19-
23.06. - ревидиран пројекат
Постављена веб страница пројекта 
Контрактор у септембру посетио 
универзитетске библиотеке 
Набављени сервери за универзитете  
(14.10.2002.)
Планирани стручни боравци 25 
библиотекара у Бечу, Лондону и 
Берлину до краја 2002. 
ЕУ прихватила први извештај
Почела обука едукатора за COBISS
Одржава се семинар “Развој 
библиотека у Великој Британији”


