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          consequence, the government has an ambition to harmonize 
          its legislation and cultural policy to EU standards. Old and 
          rare book collections are primarily preserved at the National 
          Library of Serbia, at the Belgrade University Library and at 
          the Matica Srpska Library in Novi Sad. In addition to this, 
          the Serbian Orthodox Patriarchate Library in Belgrade has 
          many old and rare books and manuscripts, but it is not user-
          friendly. Digitization is a method used to both preserve and 
          make accessible old and rare books, but it is still developed 
          only to a limited degree. The National Library of Serbia is 
          the pioneer of digitization in the country and it is the  
          institution vested with responsibility for the preservation of 
          cultural goods. The National Library has the ambition to 
          become a portal of cultural heritage in the country. 
          The paper concludes that the historical, political and cultural 
          development in the country in a decisive way has 
          influenced Serbia’s different book collections. 
 
Nyckelord         bevarande, tillgängliggörande, raritetssamling, digitalisering, 
          Serbien, kulturpolitik, EU 
 
 

 



 
 
 

Innehållsförteckning 
 
 

1. Inledning ....................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund och utgångspunkter .......................................................................... 1 
1.2 Syfte och frågeställningar .................................................................................. 2 
1.3 Avgränsningar ...................................................................................................... 2 

2. Metod och material ....................................................................................................... 2 
2.1 Analysmetod ........................................................................................................ 5 
2.2 Litteraturgenomgång ........................................................................................... 6 

2.2.1 ”Rare book librarianship” ............................................................................ 7 
2.2.2 Främjande av den äldre boken .................................................................. 8 
2.2.3 Tillgänglighet och bevarande ..................................................................... 8 
2.2.4 Digitalisering ............................................................................................... 10 

2.3 Sammanfattning av litteraturgenomgången .................................................. 13 
3. Bakgrundsinformation om Serbien ............................................................................. 14 
4. Tolkningsram .............................................................................................................. 16 

4.1 Serbien och Europeiska Unionen (EU) .......................................................... 16 
4.2 Kulturpolitik i Europeiska Unionen .................................................................. 16 

4.2.1 EU och digitalisering .................................................................................. 17 
4.3 Den nya kulturlagen i Serbien (mars 2010) .................................................. 18 

5. Informanter och besökta institutioner ......................................................................... 19 
5.1 Nationalbiblioteket i Belgrad (NB) ................................................................... 20 

5.1.1 Nationalbibliotekets huvudmål ................................................................. 21 
5.1.2 Nationalbiblioteket och världen ................................................................ 21 
5.1.3 Samlingar .................................................................................................... 22 
5.1.4 Användare och tjänster ............................................................................. 23 
5.1.5 Digitalbibliotek (DB) ................................................................................... 23 
5.1.6  ”Virtual Library of Serbia” (VLS) ............................................................. 24 
5.1.7 KOBSON ..................................................................................................... 24 
5.1.8 Långsiktig strategisk planering ................................................................ 25 

5.2 Matica Srpska Biblioteket (MSB) .................................................................... 25 
5.2.1 Avdelningen för gamla och sällsynta böcker ......................................... 26 
5.2.2 Avdelningen för bevarande av publikationerna ..................................... 27 

5.3 Universitetsbiblioteket ”Svetozar Marković” i Belgrad (BUB) ..................... 27 
5.3.1 Avdelningen för gamla och sällsynta böcker ......................................... 27 

6. Redovisning av det empiriska materialet.................................................................... 28 
6.1 Utbildning ............................................................................................................ 29 
6.2 Bevarande .......................................................................................................... 31 
6.3 ”Special collections” eller raritetssamlingar? ................................................ 32 
6.4 Tillgängliggörande ............................................................................................. 33 
6.5 Främjande av den gamla boken ..................................................................... 34 
6.6 Digitalisering och digitaliseringsprojekt .......................................................... 34 
6.7 Kulturpolitik ......................................................................................................... 37 

7. Avslutande diskussion ................................................................................................ 40 
7.1 Utbildning ............................................................................................................ 40 
7.2 Bevarande och tillgängliggörande .................................................................. 41 



 
 
 

7.3 Främjande av den äldre boken ....................................................................... 42 
7.4 Digitalisering och digitaliseringsprojekt .......................................................... 42 
7.5 Kulturpolitik ......................................................................................................... 44 
7.6 Sammanfattande resonemang kring syfte och frågeställningar ................ 45 

7.6.1 Frågeställning 1: Vilka metoder används för att bevara 
raritetssamlingarna? ............................................................................................ 45 
7.6.2 Frågeställning 2: Hur bemöts användarnas behov av tillgänglighet? 46 
7.6.3 Frågeställning 3: Är digitalisering av raritetssamlingar en använd 
metod för att göra samlingarna tillgängliga? ................................................... 46 

8. Sammanfattning .......................................................................................................... 48 
Källförteckning .......................................................................................................... 50 

Muntliga källor ...................................................................................................... 50 
Otryckta källor ....................................................................................................... 50 
Tryckta källor ........................................................................................................ 50 
Elektroniska källor ................................................................................................ 54 

Bilagor ........................................................................................................................ 58 
Bilaga 1: Karta över Serbien .............................................................................. 58 
Bilaga 2: Schema över intervjuer ...................................................................... 59 
Bilaga 3: Frågor till BV1, docent, institutionen för B&I, filologiska fakulteten
 ................................................................................................................................ 59 
Bilaga 4: Frågor till Vesna Injac, biträdande chef för Serbiens 
nationalbibliotek och chef för projektavdelningen ........................................... 60 
Bilaga 5: Frågor till NB1/BUB1/MSB1 .............................................................. 61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och utgångspunkter 

 
Under mitt studentliv kom jag i kontakt med några gamla texter från 1500-talet både i 
Italien och i Sverige. På Carolina Rediviva i Uppsala på 90-talet fick man av naturliga skäl 
förstås inte låna gamla texter eller ens kopiera själv, utan detta gjorde bibliotekarien.  
På 90-talet i Rom fick inte vem som helst möjlighet att besöka Biblioteca Apostolica 
Vaticana, utan ett särskilt tillstånd erfordrades. Väskor och kappor lämnades vid ingången 
och en anställd följde besökarna hela tiden. Stöldrisken togs på stort allvar.  
 
Dessa erfarenheter har fått mig att fundera kring vikten av att bevara och samtidigt 
tillgängliggöra sällsynta samlingar på ett sätt som inte riskerar att förstöra dem. 
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen utgör raritetssamlingarna ett delområde. 
Detta illustreras till exempel i en artikel skriven av Angela Nuovo år 2000 i vilken 
författaren analyserar utvecklingen av ”rare book librarianship” i USA.1 Nuovo nämner 
också att Internet och digitaltekniken (år 2000) höll på att bli en viktig del inom ”rare book 
librarianship” då de började betraktas som nya medel för att reproducera och sprida gamla 
samlingar. 
 
Med Internet- och IT-utvecklingen har digitalisering som metod för bevarande och 
tillgängliggörande under 2000-talet utvecklats och spridits inte bara i USA utan också i 
Europa. Av EU-kommissionens webbsida framgår också att digitalisering av kulturarvet 
har blivit ett viktigt mål på EU-kulturpolitisk nivå.2 Kommissionen uppmanar 
medlemsländerna att utveckla digitaliseringen som medel för att bevara och sprida det egna 
kulturarvet. 
 
För närvarande bor jag i Serbien. Då jag har ett stort intresse för gamla böcker har jag 
slagits av vilka möjligheter ett land präglat av en så komplicerad historia och så rik kultur 
har att bevara och göra sitt kulturarv tillgängligt. Att undersöka hur gammalt material 
bevaras efter alla krig och politiska regimskiften och hur detta tas om hand av myndigheter 
med ansvar för kulturarvets bevarande utgör ett intressant forskningsområde inom B&I. 
 
Jag vill understryka att min uppsats inte på något sätt har någon politisk vinkling utan jag 
vill behandla raritetssamlingarna i Serbien för att jag för närvarande bor i detta land. Om 
jag istället hade tillbringat några år av mitt liv i Bosnien & Hercegovina eller Kroatien hade 

                                                 
1 Se Nuovo, Angela (2000). La Biblioteconomia del Libro Antico (Rare Book Librarianship) negli Stati Uniti, 
s. 7-26 
2 Europeiska unionen (2007-03-28). Online digitization of cultural heritage. 
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29018_en.htm  
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min uppsats behandlat raritetssamlingarna i dessa länder. Min utgångspunkt är alltså en 
blivande biblioteks- och informationsvetares kulturellt inriktade nyfikenhet. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med min uppsats är att närmare reda ut och beskriva hur bevarandet och 
tillgängliggörandet av gamla och sällsynta böcker sker på offentliga bibliotek i Serbien, ett 
land präglat av en komplicerad historia och omväxlande kulturpolitik. Tidpunkten för 
denna studie är 2009-2010 när landet befinner sig i en EU-integrationsprocess och anpassas 
till EU-standard inom kulturpolitiken. Europa-integrationen medför även behov av att 
fördjupa kunskaper om andra länders kulturella egenskaper. Detta gör det intressant för mig 
att kombinera min vistelse i landet med min förankring till Sverige.  
 
Mina frågeställningar är följande: 
 

• Vilka metoder används för att bevara raritetssamlingar? 
• Hur bemöts användarnas behov av tillgänglighet? 
• Är digitalisering av raritetssamlingar en använd metod för att göra samlingarna 

tillgängliga? Om ja, vilka digitaliseringsprojekt har startats för att tillgängliggöra 
raritetssamlingarna? Om inte, vilka hinder finns för denna utveckling? 

 
 

1.3 Avgränsningar 

 
I min uppsats kommer jag endast att behandla problem som avser raritetssamlingar och inte 
andra slags samlingar på offentliga (ej privata) bibliotek i Serbien. 
 
Min avsikt är att behandla bara texter (som t.ex. handskrifter, inkunabler, gamla och 
värdefulla böcker både på pergament och papper) och inte andra slags ”gamla” dokument, 
som t.ex. filmer, kartor eller bilder. 
 
Min studie avser situationen i Serbien under åren 2009-2010.  
 
 

2. Metod och material 
 
För insamlandet av information har jag använt mig av både kvalitativa intervjuer och analys 
av dokument på webben och annan litteratur, såsom material publicerat av 
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nationalbiblioteket i Belgrad samt annat material skapat av en av informanterna som (enligt 
informanten själv) kommer att publiceras i en utländsk tidskrift.  
 
Det har varit ett omfattande arbete att försöka hitta material om serbiska raritetssamlingar 
både på nätet och i tryckt form. Dessutom finns det enligt en av mina informanter 
överhuvudtaget väldigt lite material (på engelska eller serbiska) publicerat efter 
upplösningen av Jugoslavien på 1990-talet. Läget är speciellt i Serbien, då efter alla 
historiska omständigheter och ekonomisk kris ett välfungerande IT-system ännu ej har 
utvecklats och mycket potentiellt material är därför inte tillgängligt. Nästan all information 
jag har använt mig av kommer därför från mina informanter. Det hade varit omöjligt att 
skriva denna uppsats utan intervjuer. 
 
Bibliotekens webbsidor kan läsas bl.a. på engelska. Nationalbiblioteket i Belgrad har en 
mer organiserad struktur och omfattande information på sin hemsida jämfört med de två 
andra bibliotek som jag granskat. På webbsidorna kan man få information om t.ex. 
bibliotekens historia och samlingar och till dessa blev jag ofta hänvisad av mina 
informanter under intervjuerna. Det går emellertid inte att kontrollera trovärdigheten av 
sådana hemsidor och att använda information därifrån utan förbehåll.  
 
Detsamma kan man säga om andra hemsidor som jag har använt mig av, som till exempel 
UNESCOs, Europarådets eller EU-kommissionens. Dessa reflekterar de olika 
organisationernas politik och är därför partiska. 
 
Intervjuerna (och en enkät) är utförda i Belgrad och Novi Sad. Informanterna har valts 
genom ett subjektivt urval, d.v.s. jag har kontaktat nyckelpersoner på området. Bland mina 
respondenter finns det både företrädare för bibliotekarievärlden på chefsnivå och på lägre 
nivå. Under mina intervjuer framgick att det var stora skillnader i attityd gentemot 
ledningen och bibliotekets organisatoriska struktur bland de anställda på lägre nivå. 
Bibliotekarierna på chefsnivå var däremot måna om att svara på frågorna ”på rätt sätt”, 
genom att bara framhäva positiva argument. På så sätt kan de inte betraktas som helt 
trovärdiga. 
 
Det hade varit givande att komplettera mitt urval av informanter med företrädare för 
målgruppen, d.v.s. användare av gamla och sällsynta dokument som t.ex. forskare. Sådana 
användare hade kunnat t.ex. upplysa om hur tillgängliga samlingarna är, om 
digitaliseringsprocessen har förbättrat tillgängligheten o.s.v. Tyvärr har detta inte varit 
möjligt p.g.a. utrymmesskäl. 
 
Jag har besökt institutionen för B&I, nationalbiblioteket och universitetsbiblioteket i 
Belgrad, samt haft e-postkontakt med ett bibliotek i Novi Sad. Sammanlagt har jag 
intervjuat sex personer och tagit emot en ifylld enkät via e-post. Intervjufrågorna finns som 
bilagor i slutet av uppsatsen. Intervjuerna varierar i längd. Jag vill påpeka att jag har besökt 
alla allmänna bibliotek i landet som har en avdelning för gamla och sällsynta böcker, 
förutom ett bibliotek som tillhör serbisk-ortodoxa kyrkan och som jag inte lyckades få 
kontakt med. Enligt en av mina respondenter är detta bibliotek allmänt användarovänligt, 
då även studenter på B&I har svårt att få komma in och studera äldre samlingar.  
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I kapitlet om informanter och besökta institutioner återkommer jag till en utförligare 
beskrivning av mina informanter och intervjuer. 
 
Jag har också haft ett samtal med en UD-handläggare på Sveriges ambassad i Belgrad. 
Samtalet handlade om Serbiens EU-integrationsprocess. 
 
I Kvalitativ forskning i praktiken påstår Karin Widerberg:  
 

Kvalitet handlar om karaktären eller egenskaperna hos någonting... Den kvalitativa 
forskningen söker alltså primärt efter fenomenets innebörd eller mening”.3 ... ”Vid kvalitativa 
intervjuer är syftet att använda sig av det direkta mötet mellan forskare och intervjuperson 
och det unika samtal som uppstår i just denna kontext... Forskaren är här det viktigaste 
redskapet i försöket att få fram och följa upp just den här intervjupersonens uppgifter, 
berättelser och förståelse. ... Det som utmärker en kvalitativ intervju är att man följer upp de 
delar av intervjupersonens berättelse.4  
 

I min uppsats har orden informant och respondent samma betydelse.  
 
Frågorna i kvalitativ forskning är mestadels öppna för att respondenterna ska ha möjlighet 
att fritt prata om något ämne. Frågorna jag ställde har ofta varit öppna men jag har också 
ställt specifika frågor och sedan låtit respondenten svara fritt. Nästan alla mina 
respondenter har varit öppna och alla har uttryckt uppskattning över att en utlänning var 
intresserad av deras kulturskatter eftersom utlänningar i Serbien ofta vill prata om politik 
eller om det senaste kriget. Ofta ställde de misstänksamt frågan:”Varför är du intresserad?” 
 
Jag märkte att vissa av mina respondenter överhuvudtaget inte har någon kontakt med 
utlänningar och var mycket villiga att hjälpa till med alla möjliga medel och skaffa den 
information jag behövde. Detta hände framför allt på nationalbiblioteket i Belgrad dit jag 
gick för att utföra två planerade intervjuer. Detta slutade med att jag fick utföra fyra, varav 
två helt oförberedda. 
 
Jag tog kontakt med mina respondenter först via e-post. Jag fick svar från alla 
nyckelpersoner jag sökte kontakt med (jag hade kontrollerat på bibliotekens hemsidor vilka 
de är). Bara från Patriarkatets bibliotek (som tillhör kyrkan) fick jag inget svar. De 
respondenter som pratar engelska svarade nästan med en gång och bestämde tid  för att 
träffas (d.v.s. jag lät de bestämma vilken tid och plats som passade dem). Vissa svarade på 
serbiska (ett språk som jag förstår) eller lät andra svara på engelska. När jag föreslog att jag 
skulle skicka intervjufrågorna via e-post i förväg blev samtliga lättade, märkte jag. Bara på 
biblioteket i Novi Sad (där de inte pratar engelska) missförstod de mig och uppfattade 
intervjufrågorna som en enkät och svarade på frågorna via e-post istället. 
 
Fyra av de sex intervjuerna har jag utfört på engelska. Två via tolkar, vilka dock var 
biblioteksanställda och själva var intresserade och kunde terminologin och ämnet. 
Dessutom förstår jag serbiska så att jag själv kunde ”kontrollera” att frågorna ställdes på 

                                                 
3 Widerberg 2006, s. 15 
4 Ibid., s. 16 



5 
 

rätt sätt och förstå svaren i sin helhet. Detta avser jag är mycket viktigt för jag märkte 
ibland att ”den improviserade tolken” inte redogjorde för hela svaret eller gjorde en 
sammanfattning av det.  
 
Jag har i resultatkapitlet tagit med vissa utsagor som en av de två tolkarna har uttryckt. 
Detta därför att tolken är bibliotekarie själv och ofta under intervjun har uttryckt sina 
åsikter eller också själv svarat på frågorna jag ställde till informanten. Jag tycker att hennes 
inlägg är viktiga för att de ger ännu ett bidrag  till det empiriska materialet. På så sätt har 
denna tolk haft en dubbelroll, d.v.s. även som informant.  
 
Som Karin Widerberg också redogör för tog jag anteckningar under själva intervjun om 
sådant som inte sades och inte kunde fångas upp av en MP3-spelare, men som man kunde 
läsa mellan raderna eller på ansiktsuttryck. Detta skrev jag sedan ner i ett slags 
sammandrag innan själva intervjuutskriften.5 
 
Reliabilitet och validitet är viktiga begrepp för att bedöma trovärdighet och rimlighet i 
forskning. Reliabilitet handlar om huruvida ett forskningsresultat blir detsamma om 
undersökningen  upprepas, medan validitet handlar om huruvida ett forskningsresultat kan 
generaliseras.6 Enligt Bryman är dock dessa begrepp inte så relevanta i kvalitativ forskning 
eftersom de kan fastställas genom mätning vilket inte utgör en grundmetod för kvalitativ 
forskning (utan bara kvantitativ).7 I övrigt kan jag säga att min uppsats inte kan vara 
reliabel eller generaliseras eftersom min studie är kontextspecifik, d.v.s. det handlar om 
bevarande och tillgängliggörande av raritetssamlingar i Serbien här och nu. 
 
Vissa engelska uttryck från litteraturgenomgången har jag valt att inte översätta till 
svenska, utan skriva dem på originalspråket inom citationstecken. Anledningen är dels att 
jag inte kunnat hitta en exakt översättning som fullt återger termernas verkliga innebörd, 
dels för att termerna är etablerade i sammanhanget. 
 
 

2.1 Analysmetod 

 
Hemsidorna har jag använt mig av som källor till bakgrundsinformation till de besökta 
kulturella institutionerna samt EUs och Serbiens kulturpolitik. 
  
Avseende mina intervjuer hade jag frågat mina informanter i förväg om tillåtelse att spela 
in själva intervjun, vilket jag gjorde med hjälp av en MP3-spelare. Därefter skrev jag ner 
intervjuerna vilket var ett omfattande arbete men resultatet visade sig underlätta då det 
bidrog till att få en klarare helhetsbild. Jag har valt att använda ett empirinärt 
förhållningssätt eftersom all information jag behövde för min uppsats kommer från mina 

                                                 
5 Widerberg 2006, s. 114 ff 
6 Bryman 2001, s. 43-44 
7 Ibid., s. 257 



6 
 

informanter. Det empiriska materialet har jag sedan sorterat efter temata/kategorier som jag 
sedan i resultatkapitlet har exemplifierat med citat från intervjuerna.8 Efter sorteringen var 
det lättare att sammanställa samma kategorier utifrån olika intervjuutskrifter. 
 
Kategoriseringar som jag sorterar materialet utifrån de skrivna intervjuerna är följande: 
”special collections” och raritetssamlingar, digitalisering, utbildning, bevarande, främjande, 
tillgängliggörande, historia, användare. Inte alla kategorier har jag senare analyserat, utan 
bara de som är relevanta för mina frågeställningar. 
 
Jag återkommer till dessa i slutet av uppsatsen. 
 
 

2.2 Litteraturgenomgång 

 
Jag vill i min uppsats undersöka de problem som är förknippade med bevarandet och 
tillgängliggörandet av raritetssamlingar på offentliga bibliotek i Serbien.  
 
Jag bor inte i Sverige utan i Serbien, därför blir det både nödvändigt och naturligt för mig 
att använda mig av Internet för min litteratursökning. Redan i början av mitt arbete har jag 
alltså sökt bland den litteratur som är publicerad på nätet. 
Innan jag började min undersökning trodde jag att detta (att bara använda sig av litteratur 
på nätet) skulle utgöra en begränsning som på ett negativt sätt skulle påverka min uppsats.  
Sedan insåg jag dock att det också finns en stor mängd tillgängligt material, trots att mycket 
inte är publicerat på nätet.  
 
Jag har börjat min undersökning i högskolans olika kataloger och databaser efter dokument 
som handlar om bevarandet och tillgängliggörandet av raritetssamlingar/rara och sällsynta 
böcker/speciella samlingar. Så småningom har jag förstått att ordet ”serbisk” eller 
”Serbian” inte var tillräckligt, eftersom alla gamla serbiska dokument är skrivna med 
kyrillisk skrift. Därför har jag i min sökning använt mig av ordet ”kyrillisk” eller ”Cyrillic”, 
som däremot gav mig oändligt mycket material om t.ex. Ryssland eller Bulgarien, som jag 
inte har någon användning av. Jag har också använt mig av stora sökmotorer som Google.  
 
I min litteratursökning har jag försökt täcka alla aspekter/all problematik som allmänt avser 
gamla och sällsynta böcker. Min uppsats fokuserar på hur raritetssamlingar hanteras i 
Serbien och därför ville jag först hitta vilka aspekter som framkommer om raritetssamlingar 
i litteraturen och sedan analysera hur samma aspekter behandlas i Serbien (detta med hjälp 
av empirin). 
 
Efter att ha skaffat fram materialet har jag övervägt hur jag ska presentera det i min 
uppsats. Till slut kom jag fram till att en ämnesindelning vore det lämpligaste, eftersom det 
inte bara finns en författare som på något sätt har intresserat sig för ämnet utan många olika 

                                                 
8 Widerberg 2006, s. 144-145 
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som undersöker samma ämne ur olika perspektiv. Ämnesindelningen efter 
litteraturgenomgången ser ut på följande vis: ”rare book librarianship”; främjande av den 
äldre boken; tillgänglighet och bevarande; digitalisering. 
 
 

2.2.1 ”Rare book librarianship”  

 
Problematiken är inte ny. Angela Nuovo, professor i bibliografi och biblioekonomi på 
universitetet i Udine  skriver detaljerat om hur ”Rare Book Librarianship” föddes och 
utvecklades i USA.9  
 
År 1937 publicerades R. G. Adams artikel Librarians as enemies of books, i vilken 
författaren beklagar sig över bibliotekariers okunnighet inom bevarandet av antika böcker. 
Bibliotekarier är så okunniga att de t.ex. brutalt sätter stämplar eller tecken som visar 
bibliotekets tillhörighet lite överallt på böckerna. Gamla och rara böcker behöver en 
särskild behandling jämfört med nya böcker. De ska skyddas och inte placeras tillsammans 
med moderna böcker, klassificeras på ett annorlunda sätt. När den gamla boken har ställts 
på hyllan ska den skyddas från alla som inte kan hantera den på ett lämpligt sätt eller som 
vill stjäla den. Den ska alltså betraktas som kulturarv.10 
 
Enligt Nuovo var litteraturen kring ”rare book librarianship” på 30- och 40-talen orienterad 
mot att teoretiskt rättfärdiga bevarandet av gamla och rara böcker i biblioteken: varför 
behöver vi samla och bevara gamla böcker när det inte är ekonomiskt lönsamt? Gamla och 
rara böcker betraktades då som en tillgång för hela samhället. 
På 60- och 70-talen handlade litteraturen t.ex. om problem förknippade med samlingarnas 
uppbyggnad och organisation, om ekonomiska källor, om vilken roll den specialiserade 
bibliotekarien bör ha. 
På 70- och 80-talen dök andra problem upp som t.ex. metoder för att automatisera 
katalogiseringen, bevarandet av materialet, förebyggandet av stölder och legalisering.11 
 
Angela Nuovo skriver att 1958 skapades ”Rare Books and Manuscripts Section” inom 
American Library Association (ALA), som två gånger om året publicerar nyhetsbrev och 
sedan 1986 också en tidskrift, Rare books & manuscripts librarianship, som jag har gått 
igenom (för den här uppsatsen) sedan år 1998.12 
 
 
 

 

                                                 
9 Nuovo 2000, s. 7-26 
10 Adams 1937, s. 317-331 
11 Nuovo 2000, s. 7-26 
12 Ibid. 
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2.2.2 Främjande av den äldre boken 

 
I en artikel från 2003 skriver Daniel Traister, kurator på Pennsylvania-universitetets 
bibliotek att på forskningsbibliotek var bibliotekariers uppgifter tidigare att ”get it, catalog 
it, and preserve it [den äldre boken; min anm.].” Denna attityd har på senare tid ändrats till: 
”get it, catalog it, and promote it”, d.v.s. begreppet “främjande” har ersatt “bevarande” 
såsom bibliotekariers prioritering.13 
 
Främjande innebär att användare måste känna sig välkomna och trivas i den delen av 
biblioteket som behandlar äldre boksamlingar; de måste också känna att samlingar är där 
för dem: materialet måste vara tillgängligt hela tiden, långsam katalogisering eller 
informationsbrist får ej förekomma. Besökare behöver lugna och användarvänliga läsesalar 
med uttag för bärbara dator och en sladdlös miljö, skanner, kopieringsapparater, plats för 
möten och klassgrupper.14 
 
Ett annat sätt som bibliotekarier har börjat använda sig av för att främja böcker och dess 
institutioner är utställningar. Studenter och anställda bjuds in till utställningar såsom 
offentlig tjänst. Utställningarna blir mötesplatser för människor som vanligtvis inte har 
tillgång till boksamlingar. Skolklasser och lärare har t.ex. stor nytta av sådana utställningar, 
där bibliotekarier är med och svarar på alla möjliga frågor.15 
 
Traister menar att Internet har stor potential för att främja äldre material. Ofta skapar ett 
bibliotek digitalsamlingar kring ett tema. Materialet är alltså kontextualiserat, inte bara 
skannat. Författaren ger själv en definition av att främja: ”to promote use - to give a 
collection the sense that it is a vibrant and active research center in which students, faculty, 
readers, and librarians meet easily and cooperatively over joint ventures”.16 
 
 

2.2.3 Tillgänglighet och bevarande 

 
Daniel Traister skriver en intressant och polemisk artikel ”... of the holy trinity – collecting, 
preserving and making accessible precious books, manuscripts and other special materials – 
preservation takes precedence.”17  
Han menar att bibliotekarier som tar hand om sällsynta och värdefulla böcker ofta glömmer 
att syftet med deras arbete också är att på något sätt försöka ”koppla samman” användare 
och böcker. I syfte att skydda böckerna, skiljer de tvärtom dem åt så mycket de kan. Å ena 
sidan behöver läsare tillgänglighet, å andra sidan behöver sällsynt material skydd. Material 
i ”speciella samlingar” är ibland unikt, ofta ovanligt, gammalt, skört samt dyrt. Här har vi 
                                                 
13 Traister 2003, s. 88 
14 Ibid., s. 89 
15 Ibid., s. 91-92 
16 Ibid., s. 103 
17 Traister 2000, s. 54 
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ett tillgänglighetsproblem. Materialet är för dyrt för att riskera att förstöras, därför har bara 
en viss grupp användare tillgänglighet till det.18 
 
Ellen R. Cordes besvarar med en egen artikel Traisters frågor. Hon anser att, när det gäller 
”speciella samlingar”, är bibliotekarier mycket fokuserade på att skydda material som oftast 
är dyrt och oersättligt: ”It is our job as librarians to care for the collections and tactfully 
provide instruction if the material is inadvertently mishandled.”19 Hon menar också att för 
att gynna tillgängligheten av speciella samlingar borde först användarna undervisas i att 
effektivt och snabbt leta i kataloger och databaser. Liksom man gör med ”vanliga” böcker 
borde ”speciella samlingar” snabbt kunna kopieras för att nå användarna: ”If we fail to 
meet readers' need for copies, then we undermine our message that we are committed and 
invested in helping to make our collections central to the education mission.”20  
 
Cordes menar att bibliotekarier som arbetar med ”speciella samlingar” borde integreras i 
den bibliografiska utbildningen inom själva biblioteket. Studenter och forskare borde få 
veta att inte bara ”vanliga” utan också ”speciella” samlingar finns till forskningens 
förfogande.21 
 
Jennifer E. Hain, bibliotekarie på Illinois-universitetets bibliotek, skriver om den senaste 
tekniska utvecklingen inom bevarandet av ”speciella samlingar”. Hain menar att man under 
senare tid har börjat betrakta en samling just som en sådan och inte längre som en enskild 
bok. Inom biblioteksvärlden har man börjat prata om bevarande av ”samlingar”, vilket 
innebär preventivt underhåll. Kontroll av miljöförhållanden och skyddat lager används som 
metoder för att skydda hela samlingen, inte bara enskilda böcker.22 Det finns t.ex. 
dataprogram som mäter de rätta ljus- och luftförhållandena och fuktighet för att på bästa 
sättet bevara samlingarna. Man har kunnat begränsa användningen av kemikalier för att 
skydda papper från parasiter, genom att bättre kontrollera miljön och användandet av andra 
kemiska ämnen.23 
 
Lars Meyer från American Library Association (ALA) har skrivit en rapport om hur 
biblioteken inom ALA ägnar sig åt bevarande. Rapporten behandlar ämnet från ett vitt 
perspektiv, men en del tillägnas handskrifter och deras fysiska behandling. 24 
Bevarande är fortfarande en viktig aktivitet inom ALA. Mycket har gjorts för att 
tillgängliggöra speciella samlingar för forskare. Problemet är dock att tillgängligheten 
kräver att materialet förbereds genom reparation eller för utställning. Biblioteken har inte 
heller alltid tillräckligt med arbetskraft och erfarenhet för att tillfredsställa höjda 
bevarandekrav. Dessutom, anser Meyer, borde biblioteken lära sig att samarbeta både med 
varandra och med IT-företag för att hålla kostnaderna nere.25 

                                                 
18 Traister 2000, s. 57 
19 Cordes 2006, s. 110 
20 Ibid. 
21 Ibid., s. 112 
22 Hain 2003, s. 113 
23 Ibid., s. 115 
24 Meyer 2009, s. 1-53 
25 Ibid., s. 19-30 
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Galbraith & Seago från Canadian Library Association framför en annan synpunkt om 
bevarandet och tillgängliggörandet av värdefulla samlingar. Dessa samlingar är 
förvaringsrum för historiska skatter som dokumenterar mänsklig historia och kultur. 
Bibliotek som bevarar sådana samlingar behöver ständig omsorg och hänsyn som också 
kräver en lämplig försäkring.26 
 
 

2.2.4 Digitalisering 

 
Ett exempel på digitalisering av handskrifter i Sverige 
Ett svenskt exempel på digitalisering kommer från Eva Nylander som är vetenskapligt 
ansvarig för projektet Lunds medeltida handskrifter. Tillgänglighet och bevarande. I 
tidningen Ikoner, utgiven av Bibliotekstjänst introducerar hon oss till ett projekt som Lunds 
universitetsbibliotek startade i januari 2000 och som pågick i två år: ”Projektet, som redan 
väckt internationellt intresse, avser att katalogisera och digitalt fotografera de ca 20.000 
handskriftssidorna för att göra dem tillgängliga via nätet i en integrerad bas”.27  
 
 
Exempel på digitalisering av äldre tryck i Tyskland 
Federica Fabbri från universitetet i Bologna har skrivit en sammanfattande artikel om olika 
digitaliseringsprojekt som har genomförts i Tyskland från 2003. Fabbri vill illustrera hur 
stort intresset för antika böcker är i Tyskland och hur viktigt det är att dokumentera det 
stora kulturella beståndet bevarat i olika bibliotek med hjälp av elektroniska medel. 
Som ett resultat av visat intresse skriver Fabbri att Deutsche Forschungsgemeinschaft28 
planerar att skapa en stor databas för inkunabler, i vilken man vill samla både nationella 
och internationella projekt. Vid biblioteken inser man hur viktigt det är att samarbeta för att 
främja vetskapen om ett bistånd som inte tillhör det ena eller det andra biblioteket utan hela 
mänskligheten och därför måste skyddas och tillgängliggöras.29 
 
IFLA- konferens 2009. Tre relevanta bidrag 
Den 23-27 augusti 2009 höll IFLA sin 75-årskonferens i Milano på temat "Libraries create 
futures: Building on cultural heritage".30 Bland alla deltagare har jag valt tre som jag tycker 
är intressanta såsom nya bidrag till ämnet digitalisering. 
 
Ett exempel på digitalisering av handskrifter i Serbien 
Ett intressant bidrag till IFLA-konferensen 2009 stod Gordana Stokić Simončić från 
Belgrads universitet och Zoran Vukadinović från Prištinas (Kosovo) universitetsbibliotek 
för. Bidraget heter Serbian books and libraries in Kosovo and Metochia och beskriver 

                                                 
26 Galbraith & Seago 2009,  s. 54-55 
27 Nylander 2000, s. 31 
28 DFG, tyska forskningsstiftelsen, en central organisation som främjar forskning vid universitet och andra 
offentligt finansierade forskningsinstitutioner i Tyskland 
29 Fabbri 2006, s. 66. 
30 http://www.ifla.org/annual-conference/ifla75/ 
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tillståndet i serbiska bibliotekssamlingar i Kosovo och Metochia31 efter upplösningen av 
förre detta Jugoslavien. Författarna beskriver detaljerat bl.a. samlingarna i klostren Peć, 
Veliki Dečani och Gračanica och påpekar att nu finns dessa på nationalbiblioteket i 
Belgrad. Detta har påbörjat en digitaliseringsprocess av det serbiska kulturarvet och hittills 
har nästan alla handskrifter från klostren Peć32 och Visoki Dečani33 digitaliserats. 34  
 
NUMERIC-projektet 35 
Roswitha Poll har bidragit med The Project NUMERIC: Statistics for the Digitisation of the 
European Cultural Heritage.36  
 
Bland alla konferensbidrag valde jag också detta då det illustrerar hur det i Europa alltmer 
finns en vilja att försöka bevara och tillgängliggöra ett europeiskt kulturarv. Poll beskriver 
ett projekt som startade för initiativet av EU-kommissionen under namnet NUMERIC. 
Detta projekt startade i maj 2007 och avslutades i maj 2009. Det samlade nationellt 
kulturarv i databaser, både från arkiv, bibliotek och museer i flera länder i Europa. 
NUMERIC går ut på att samla statistik kring digitalisering, ett uppdrag som aldrig har 
genomförts på nationell nivå. Målet med projektet var att å ena sidan visa hur stort det 
ekonomiska stödet är för olika digitaliseringsprojekt i olika länder och å andra sidan hur 
stor andel av det nationella arvet som har digitaliserats. Inom projektet har följande 
aspekter beaktats: 
 

• det digitaliserade materialet (tryckt, audiovisuellt, handskrifter, museiobjekt) 
• digitaliseringsformat och standard 
• kostnader 
• tillgänglighet av det digitaliserade materialet 
• användning och användare av det digitaliserade materialet 
• vad återstår att digitalisera? 

 
Resultatet av projektet har använts för att utvärdera digitalisering i Europa. Att digitalisera 
det europeiska kulturarvet ser genomförbart ut, under förutsättning att man tar hänsyn till 
nationella olikheter. Ytterligare undersökningar måste följa upp projektet för att kartlägga 
utvecklingen i olika  länder. 
NUMERIC visar också att det fortfarande finns behov att definiera villkor och 
tillvägagångssätt för digitalisering och att lämpliga institutioner i olika länder måste 
identifieras.37 
 
 

                                                 
31 “Kosovo i Metohija” är den serbiska benämningen av Kosovo, vars självständighet man vägrar erkänna. 
”Metohija” betyder ”kyrkans gods”. 
32 http://digital.nb.rs/eng/browse.php?collection=ru-pec 
33 http://digital.nb.rs/eng/browse.php?collection=ru-dec 
34 Stokić Simončić 2009, s. 1-18 
35 http://www.numeric.ws/ 
36 Poll 2009, s. 1-8 
37 http://www.numeric.ws/ 
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Codex Sinaiticus, Dunhuang-projektet och ”The Endangered Archives Programme” 
från British Library (BL) 
Helene Shenton från BL bidrar med en beskrivning av flera intressanta projekt i vilka BL är 
involverat och som går ut på att virtuellt samla globalt spridda samlingar.38 
 
Det första projektet avslutades i juli 2009 (efter sju år) med digitaliseringen av Codex 
Sinaiticus, som är den tidigaste handskrift som innehåller det fullständiga Nya Testamentet 
och några böcker av Gamla Testamentet.39 Denna Bibel har skrivits på pergament i mitten 
av 400-talet. Pergamentsidorna och fragment av dessa finns i original i Sankt Catherine 
klostret på Sinaiberget, Leipzigs universitetsbibliotek, Rysslands nationalbibliotek i Sankt 
Petersburg och på British Library i London. 
 
Det internationella Dunhuang-projektet påbörjades 1994 och har digitaliserat globalt spritt 
material från Dunhuangsgrottorna och Östra Silkesvägen. Materialet finns i London, 
Beijing, Dunhuang, S. Petersburg, Berlin, Paris, Stockholm och Kyoto.40 Projektet består 
av katalogisering, bevarande, digitalisering och forskning om antika buddhistiska 
handskrifter, målningar, textiler och konst. Projektet är inte avslutat. 
 
Shenton menar att båda dessa initiativ kan tillämpas också på andra projekt som berör 
kulturarvet. British Library undersöker nu t. ex. digitalisering och virtuell återförening av 
handskriften Jagat Singh Mewar Ramayana från 1700-talet på sanskrit på papper. BL äger 
555 foliosidor, medan olika samlingar i Indien omfattar 149 foliosidor. 
 
Shenton beskriver dessa projekt inom sfären för ”kulturell diplomati”, eftersom kultur kan 
ha en viktig och självständig roll inom internationella relationer. Kultur är skilt från politik, 
men genom att koppla samman globalt spritt kulturarv kan man förbättra internationella 
relationer.   
 
Ett projekt till som BL administrerar benämns The Endangered Archives Programme, vars 
mål är att bevara arkivmaterial i hela världen som annars riskerar att förstöras eller 
försummas. I projektet digitaliseras och mikrofilmas kopior av ”hotat” material som flyttas 
till en säker arkivbyggnad. BL stödjer olika sådana initiativ i Afrika, Amerika, Asien, 
Europa (bl.a. i Serbien) och Oceanien.41 
 
World Digital Library (WDL) 
Ännu ett projekt avslutades 2009: The World Digital Library.42 WDL har tillgängliggjort en 
webbaserad samling av kulturella skatter: digitaliserade handskrifter, kartor, böcker, filmer, 
inspelningar och tryckt material från 23 länder. Materialet är fritt tillgängligt på sju olika 
språk: engelska, franska, spanska, ryska, portugisiska, kinesiska och arabiska. Projektet 
startades av UNESCO, the American Library of Congress och 32 andra institutioner, bl.a. 
nationalbiblioteket i Serbien. Serbien har två objekt i WDL, bl.a. Miroslav Evangelium, ett 

                                                 
38 Shenton 2009, s. 1-22 
39 http://www.codexsinaiticus.org 
40 http://idp.bl.uk 
41 http://www.bl.uk/about/policies/endangeredarch/homepage.html 
42 http://www.wdl.org 
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liturgiskt arbete från 1180 som anses vara den viktigaste och vackraste bland de serbiska 
handskrifterna. 
 
 

2.3 Sammanfattning av litteraturgenomgången 

 
Det finns olika aspekter av bevarande och tillgängliggörande av raritetssamlingar samt av 
bibliotekariens roll, vilket framgår av litteraturgenomgången. 
 
Under de senaste tio åren har intresset för kulturarvet globalt blivit större och med det 
också intresset för äldre samlingar. Detta har t.ex. inneburit en kraftig ökning av 
digitaliseringsprojekt för att bevara och tillgängliggöra samlingarna, inte minst på 
europeisk nivå. Det är dock ofta så att biblioteken inte är förberedda för den nya 
utmaningen.  
 
Det förefaller som om det finns behov av en bibliotekarieutbildning som fokuserar på 
bevarandet och tillgängliggörandet av gamla och sällsynta böcker. Man skulle t.ex. kunna 
introducera en sådan (valbar) kurs inom själva bibliotekarieprogrammet på högskolenivå. 
En sådan kurs skulle t.ex. innebära studier inom katalogisering, miljöförhållanden, lagring, 
digitalisering och främjande av raritetssamlingar. Så vitt jag vet har högskolan i Borås en 
kurs i digitalisering av kulturarvet men inte varje termin.  
 
Det finns två olika begrepp för det vi i Europa avser med raritetssamlingar eller gamla och 
värdefulla böcker. Intrycket är att man i Europa fokuserar på den 
gamla/antika/sällsynta/värdefulla aspekten av den gamla boken. I den amerikanska 
litteraturen använder man mest begreppet ”special collection” med en bredare mening. 
I denna uppsats betraktas “special collections” synonymt med raritetssamlingar, d.v.s. ”rare 
books and manuscripts” eller “gamla och sällsynta böcker”. 
 
Begreppet ”bevara” har de senaste åren börjat ersättas av ”främja” (”promote”). Enligt 
Daniel Traister är det fortfarande på bevarande som amerikanska bibliotek fokuserar, men 
begreppet främjande börjar användas allt mer.43  
 
Digitalisering har fått en ledande roll i bevarande och tillgängliggörande av både raritets- 
och ”vanliga” samlingar. Både i USA och Europa har flera digitaliseringsprojekt startats 
och framgångsrikt avslutats. Många artiklar handlar om vad som fortfarande bör göras 
inom digitaliseringen och den största utmaningen tycks vara de höga kostnaderna. 
 
 

                                                 
43 Traister 2003 
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3. Bakgrundsinformation om Serbien 
 

Serbien är ett litet land.44 Här bor ungefär 7,5 miljoner människor, varav ca 80% är serber. 
Andra nationella minoriteter representerade är bl.a. ungrare, bosnier, romer, kroater, 
slovaker och albaner.45 Detta är relevant för uppsatsen eftersom både den EU- och Serbiens 
kulturpolitik strävar efter att bevara minoriteternas kultur. Nationalbiblioteket i Belgrad, 
som vi kommer att se nedan, har genomfört ett projekt för att digitalisera gamla dokument 
på romani. 
 
För att läsaren ska förstå var det nuvarande serbiska kulturarvet kommer ifrån ska jag här 
sammanfatta de viktigaste punkterna i Balkanländernas gemensamma historia.  
 
Balkan har betraktas som en gräns mellan väst och öst, ett område som omfattar olika 
”främmande” kulturer men också den grekiska. Definitionen av Balkan omfattar alla de 
länderna i Sydösteuropa som länge har varit under det osmanska styret och som alltså delar 
en gemensam historisk utveckling och kulturarv.46 
 
År 395 e.K. delades det romerska imperiet i två delar. Västrom styrdes från Rom medan 
Östrom från Konstantinopel. Kejsar Konstantin flyttade huvudstaden till den grekiska 
staden Byzantion, Bysans. Skiljelinjen mellan nord och syd gick vid staden Sirmium (75 
kilometer väster om dagens Belgrad) längs med floden Drina till Skutarisjön (dagens 
Montenegro). Denna skiljelinje har haft stor betydelse för utvecklingen på Balkan, då den 
symboliserar en slags kulturell gräns mellan väst och öst, mellan den latinska och grekiska 
världen och mellan den romersk-katolska och den ortodoxa kyrkan.  Bysans blev det 
romerska imperiets kulturella arvtagare i 1000 år med grekiska som administrativt och 
kyrkligt språk. Den bysantinska arkitekturen spridde sig över hela Balkan. 
 
Serbien hamnade i den del som kontrollerades av den ortodoxa kyrkan styrd av Bysans och 
den grekiska kultursfären.47 Under medeltiden kristnades serberna. Det glagolitiska alfabet 
som utgör grund till den äldsta slaviska litteraturen skapades. Sedan utvecklades det 
kyrilliska alfabetet, som var baserat på det grekiska alfabetet.  
På 1100-talet började den serbiska kyrkokulturen blomma. Munkar skrev böcker på 
kyrkslaviska med kyrillisk skrift. Den serbiska kulturen var då starkt inspirerad av 
Konstantinopel.48 
 
Mellan 1300- och 1800-talen var stora delar av Balkan och Serbien ockuperade av 
turkarna.49 Under tiden kunde serberna inte producera någon litteratur med undantag av den 
som skapades i utlandet och av munkar i kloster. Det är först på 1700-talet som en viss 

                                                 
44 Se bilaga 1 
45 Milojević 2010, s. 4708 
46 Resić 2006, s. 12 
47 Ibid., s. 25 
48 Ibid., s. 35 
49 Ibid., s. 43ff 
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litteratur växer fram på kyrkslaviska och ryska idiom och som därför bara några enstaka 
människor kunde förstå.50 
 
Det serbiska språket blev ett modernt skriftspråk först i början av 1800-talet tack vore Vuk 
Stefanović Karadžić. Han skapade ett språk som var baserat på det folkliga idiomet som 
alla människor kunde förstå.  
Karadžić skapade även en ny stavning som baserades på det kyrilliska alfabetet (ćirilica), 
men ändrades i konformitet med det folkliga uttalet. Karadžićs språkreform anses vara så 
avgörande för den serbiska litteraturen att det är från det år som den började gälla på 
nationell nivå (1868) som gränsen dras i Serbien mellan gamla böcker och ”nya” böcker 
(intervju med BV1/NB1 och Vesna Injac). 
 
Det var mycket som förstördes i Serbien genom historien. Relevant i ljuset av denna 
uppsatsens ram är tyskarnas bombning av Belgrad under andra världskriget 1941. Det var 
då nationalbiblioteket förstördes med hela dess innehåll. Värdefulla handskrifter försvann 
för alltid, liksom en stor mängd gamla och sällsynta böcker.51  
 
Folk som lever på Balkan har under århundraden skapat ett rikt kulturarv, vars utveckling 
och bevarande har påverkats negativt av turbulenta politiska omständigheter i regionen. 
Utvecklingen av Internet och dess spridning i regionen Balkan påverkar också bevarandet 
av det digitaliserade kulturarvet.52  
Väpnade konflikter har haft konsekvenser på det kulturella arvet i regionen.53 
Sådana kan förklaras med en spelteori.54 Denna teoriansats förstärker tesen enligt vilken 
förstörelsen av ett kulturarv under ett krig inte betyder att ett kulturarv ”vinner” och  ett 
annat ”förlorar”. Krig medför inte bara att båda sidors kulturarv förstörs utan även att hela 
mänskligheten förlorar en del av sitt kulturarv för alltid. 
 
Bibliotekssystemet i Serbien är organiserat i olika centralbibliotek som har en 
samordningsfunktion. Nationalbiblioteket i Belgrad är centralbibliotek för alla bibliotek i 
landet, Matica Srpska biblioteket är centralbibliotek för provinsen Vojvodina medan 
universitetsbiblioteket ”Svetozar Marković” i Belgrad fungerar som centralbibliotek för alla 
universitets- och forskningsinstitut i centrala Serbien. Enligt kulturlagen har varje område 
ett centralbibliotek som övervakar de mindre folkbibliotekens funktion.55 
 
Den serbiska biblioteksföreningen grundades 194756 och är medlem i IFLA sedan 1950. 
 
Folkbibliotek i Serbien  digitaliserar bl.a. samlingar av verk som refererar till lokalhistoria.  
Akademiska bibliotek stödjer övriga universitet i deras forsknings- och 
utbildningsfunktion.57 

                                                 
50 Resić 2006 s. 78ff 
51 Ibid., s. 211ff 
52 Tonta 2009 
53 Ibid. 
54 Ibid., s. 41 
55 Milojević 2010, s. 4710 
56 http://www.milun.bds.rs/ 
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4. Tolkningsram 
 

4.1 Serbien och Europeiska Unionen (EU) 

 
Serbien har ansökt om EU-medlemskap så sent som den 22 december 2009.58  
 
Den serbiska regeringen har som målsättning att landet får status som kandidatland före 
utgången av 2011. Då vill man även få ett datum för att börja förhandla om medlemskap. 
Detta förutsätter framförallt att Serbien fullt ut samarbetar med Haagtribunalen, d.v.s. 
bidrar till att krigsförbrytare från 1990-talets konflikter kan ställas inför rätta och dömas. 
För att upptas som EU-medlem måste Serbien också normalisera sina relationer till 
grannländerna, inklusive med Kosovo. 
Serbien är idag alltså engagerat i en grundläggande EU-integrationsprocess och anpassar 
därför sina lagar till EU-regelverk, inklusive, som jag ska beskriva nedan, kulturlagen. 
 
Som tolkningsram använder jag mig av en artikel och ett kompendium som handlar om 
kulturpolitik. Artikeln sammanfattar och beskriver EUs kulturpolitik under de senaste 
femton åren.59 Jag använder mig här av den del som beskriver EUs kulturpolitik och 
kulturarv.  
Kompendiet har jag hittat på Europarådets hemsida, ”Compendium of Cultural Policies and 
Trends in Europe”, som även omfattar Serbien.60 Det beskriver landets kulturpolitiska 
utveckling sedan slutet av andra världskriget till den nuvarande osäkra situationen. Som 
tolkningsram ska jag bara hänvisa till den del som handlar om den nuvarande 
kulturpolitiken. 
 
 

4.2 Kulturpolitik i Europeiska Unionen 

 
Kulturarv har blivit mer och mer viktigt inom Europeiska Unionen (EU). Under de senaste 
femton åren har en kulturarvspolitik utvecklats för att understryka gemenskapen mellan 
dess länder. Kulturpolitikens innehåll kan indelas i tre olika kategorier: gemensamma 
värderingar (som t.ex. gemensamt arv), kulturell mångfald samt utveckling av ett 
europeiskt medborgarskap och identitet. Det gemensamma arvet utgörs av alla band som 
finns mellan olika folk och länder i Europa.61  
 

                                                                                                                                                     
57 Milojević 2010, s. 4713 
58 http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/12/22/serbia_applies_for_eu_membership 
59 Blank & Weijmer 2009 
60 Europarådet (okt. 2009). Compendium. Cultural Policies and Trends in Europe. Country profile Serbia 
61 Blank & Weijmer 2009, s. 64 
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Det finns många olika kulturer i Europa. I EU finns 27 olika länder, många av dessa har 
starka band till varandra men är ändå olika. Inom dessa finns det också minoritetskulturer 
som skapar ännu mer mångfald. Den stora mängden kulturella uttryck som finns inom EU 
är något som kulturpolitiken understryker och bekräftar: målet är inte att assimilera de olika 
nationer och folk till en enhetlig kultur utan att skapa en europeisk identitet, baserad på 
mångfald.  
 
Med Lissabonfördraget från 2009 har EU godkänt en ”agenda for a culture in an 
increasingly globalised world”.62 Detta indikerar att ett gemensamt kulturarv blir ännu 
viktigare i en allt mer globaliserad värld. EU vill på så sätt ge budskapet att unionen inte 
bara gör anspråk på att vara en politisk och ekonomisk union utan också en 
värdegemenskap grundad på värderingar som kulturell tolerans, respekt för olikheter och 
solidaritet. Fördraget ger även en definition av begreppet ”kulturarv”: ”Culture should be 
regarded as a set of distinctive spiritual and material traits that characterize a society and 
social group”.63 
Det är intressant att notera att det inte står mycket om bevarande av kulturarvet, förutom att 
olika slags europeiskt kulturarv bör bevaras. Anledningen är att bevarande är varje enskilt 
medlemslands ansvar.64 
 
 

4.2.1 EU och digitalisering 

 
Helt inom ramen för en kulturpolitik som stödjer olika kulturer i ett gemensamt kulturarv 
har olika digitaliseringsprojekt startats av EU. Jag ska ge här några exempel: 
 
The European Library (TEL).65  
Detta är ett nätverk som gör samlingar från 48 europeiska nationalbibliotek sökbara och 
tillgängliga på 35 språk. Dess mål är att erbjuda ”Provision of equal access to promote 
world-wide understanding of the richness and diversity of European learning and culture”. 
Dess mission är att “open up the universe of knowledge, information and cultures of all 
Europe's national libraries”. 
 
Europeana.66  
Detta är ett relativt nytt projekt som lanserades i november 2008. Till skillnad från The 
European Library (som länkar till europeiska nationalbibliotek) erbjuder Europeana länkar 
till 10 miljoner digitala verk från Europas konstmuseer, bibliotek och arkiv. De kulturella 
institutioner som är med i Europeana finns i olika europeiska länder, bl.a. ABM-centrum, 
Riksarkivet och KB i Sverige och nationalbiblioteket i Serbien. Projektet finansieras av 
EU-kommissionen och medlemsstaterna. 
                                                 
62 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0242:FIN:EN:PDF. 
63 Blank & Weijmer 2009, s. 66 
64 Ibid. 
65 http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html 
66 http://www.europeana.eu/portal/ 
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Calimera.67 
Är ett projekt vars mål är att ställa europeiskt kulturarv till förfogande för alla medborgare, 
särskilt ungdomar, funktionshindrade och äldre människor. Calimeras nätverk sprider sig 
over 42 länder, däribland samtliga EU-medlemsstater. Calimera har också utbyte av 
kunskap och bästa praxis med potentiella forskningspartners i Kanada, Kina, Indien och 
USA. 
 
 

4.3 Den nya kulturlagen i Serbien (mars 2010) 

 
EU-integrationen är serbiska regeringens viktigaste mål. Harmoniseringen av den kulturella 
sektorn med EU-standard är en prioritering.68 De kulturella organisationerna i landet 
uppmanas att själva etablera internationella kontakter och samarbete med utlandet.69 Inom 
detta område har professionellt samarbete inletts mellan IFLA och EBLIDA70 och mer än 
femtio bilaterala samarbetsavtal har signerats mellan nationalbiblioteket och olika bibliotek 
i Europa och i världen. Nationalbiblioteket har aktivt arbetat för att grunda TEL-projektet 
(The European Library, se ovan) och är medlem av WDL (World Digital Library) sedan 
april 2008.71  
 
Det finns inte någon officiell begreppsförklaring av ”kultur” i Serbiens kulturpolitiska styr-
dokument. I kompendiet står följande definition:  
 

In the narrow sense, culture is used to refer to areas of competence within the Ministry of 
Culture, such as: cultural systems (policy making procedures & network of institutions and 
organisations), arts, artistic production, dissemination and participation, projects and heritage. 
In the broader sense, culture also covers artistic education, research in the field of art and 
culture, and cultural tourism – areas of responsibility found in other Ministries within the 
Serbian government. In the widest sense, the word culture is used to refer to life-styles, 
values and visions of a Serbian multi-ethnic society.72  
 

Kulturlagen förbereddes 2007, antogs av parlamentet 2009 och trädde i kraft 2010. Denna 
ramlag omfattar annan lagstiftning, bl.a. lagen om gammalt och sällsynt biblioteksmaterial 
som fortfarande är under behandling.73 
Kulturlagen baseras på tio principer för kulturell utveckling, bl.a. (inom ramen för denna 
uppsats) främjande av kulturell och kreativ skapande och bevarande av kulturellt och 

                                                 
67 http://www.calimera.org/default.aspx 
68 Europarådet (okt. 2009). Compendium. Cultural Policies and Trends in Europe. Country profile Serbia, s. 
8-9 
69 Ibid., s. 9 
70 http://www.eblida.org/ 
71 Europarådet (okt. 2009). Compendium. Cultural Policies and Trends in Europe. Country profile Serbia, s. 
13.  
72 Ibid., s. 16 
73 Ibid., s. 41 
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historiskt arv.74 Lagen syftar bl.a. till att bevara serbisk och andra nationella minoriteters 
kultur; tillgängliggöra kulturarvet för användarna; använda teknologi som t.ex. IT och 
digitalisering; utveckla ett centralt biblioteksinformationssystem och ett IT-system för att 
bevara kulturarvet.75 
 
Enligt den nya lagen definieras såsom kulturella aktiviteter forskning, bevarande och 
användning av kulturarv; biblioteksinformationsaktiviteter; digitalisering. 
 
Lagen om bevarandet av kulturarvet hänför sig till 1994 och trots att bevarandet av 
kulturarvet är av högsta prioritet på Serbiens kulturministeriet har en ny lag inte antagits än. 
Också bibliotekslagen antogs 1994 och definierar olika bibliotekstyper (nationella, 
regionala, kommunala som en del av ett nätverk, universitets- och fakultetsbibliotek som en 
del av ett annat nätverk) samt den kompetens som nationella och regionala bibliotek har 
inom sina respektive områden.  
Nationalbiblioteket anordnar och garanterar kvalitet inom utbildning, anordnar kurser och 
ger ackreditering inom bibliotekarieutbildningen.76 
 
Sammanfattningsvis befinner sig kulturpolitiken för närvarande i en förändringsfas i vilken 
större betydelse ges åt harmonisering till EU-standard och åt en marknadsorienterad politik. 
 
 

5. Informanter och besökta institutioner 
 
I detta kapitel presenterar jag mina informanter och de besökta kulturella institutionerna. 
Mina informanter är en docent i biblioteksvetenskap på Belgrads universitet; en 
bibliotekschef på nationalbiblioteket; fyra ansvariga för avdelningar för gamla och sällsynta 
böcker samt för handskrifter på nationalbiblioteket, Belgrads universitetsbibliotek och 
Matica Srpska biblioteket; samt chefen för digitaliseringsavdelningen på 
nationalbiblioteket. 
 
Jag har valt att nästan helt anonymisera mina informanter. De som figurerar med sina namn 
eller som har valt att frivilligt uppge sina namn under intervjun refererar jag till med egna 
namn. Alla andra har jag valt att bara referera till med arbetsplats och arbetsuppgifter. De 
kulturella institutioner jag har besökt har jag förkortat på följande vis:  
 
BV, B&I på Belgrads universitet;  
NB, nationalbiblioteket;  
MSB, Matica Srpska biblioteket;  
BUB, Belgrads universitetsbibliotek ”Svetozar Marković”.  
För att tydliggöra var mina informanter arbetar har jag gett dem följande benämningar:  

                                                 
74 Europarådet (okt. 2009). Compendium. Cultural Policies and Trends in Europe. Country profile Serbia, s. 
42 
75 Ibid.  
76 Ibid., s. 44 
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BV1 för B&I på den filologiska fakulteten på Belgrads universitet, 
NB1 och NB2 för nationalbiblioteket i Belgrad,  
MSB1 för Matica Srpska biblioteket i Novi Sad,  
BUB1 och BUB2 för Belgrads universitetsbibliotek ”Svetozar Marković”. 

 
Jag vill påpeka att det inte finns andra institutioner i Serbien som bevarar gamla och 
värdefulla samlingar, förutom en del kloster och Patriarkatets (serbisk-ortodoxa kyrkans) 
bibliotek, som jag inte lyckades få kontakt med och som bara fokuserar på bevarande, inte 
tillgängliggörande av gamla och värdefulla samlingar. 
 
I detta kapitel beskriver jag också de besökta institutionerna så att mina läsare kan få en 
uppfattning av hur de ser ut och vilka deras funktioner är. Information om B&I på 
filologiska fakulteten föredrar jag att återge i nästa kapitel, eftersom den kommer direkt 
från min informant. 
 
 

5.1 Nationalbiblioteket i Belgrad (NB) 

 
Nationalbiblioteket grundades 1832 och är den äldsta kulturinstitutionen i Serbien. Det har 
mer än fem miljoner dokument. Med presslagen från 1870 fick biblioteket rätten att få 
pliktexemplar.77  
 
Under första världskriget förstördes beståndsdelar och många samlingar flyttades till olika 
platser i Belgrad och till andra serbiska städer. Mycket material i form av t.ex. böcker och 
handskrifter försvann.78 
 
Under andra världskriget, den 6 april 1941, förstördes biblioteket totalt av de tyska 
bombningarna. Värdefulla samlingar av medeltida kyrilliska handskrifter, gamla och 
sällsynta böcker försvann. Återuppbyggandet av bibliotekssamlingarna började redan innan 
krigets slut. Så småningom tillkom författarkatalogen och ämneskatalogen. Det grundades 
ett bibliotekscenter som sedan blev avdelning för utveckling och forskning inom B&I. År 
1960 grundades bibliografiavdelningen med syftet att retroaktivt skriva den serbiska 
bibliografin och den paleografiska avdelningen vars funktion är att beskriva och registrera 
sydslaviska kyrilliska handskrifter.79 Då grundades också ett laboratorium för restaurering 
av bibliotekets material och forskning om böcker och papper. 
 

                                                 
77 http://www.nb.rs 
78 Ibid. 
79 På serbiska kallas denna avdelning Arheografski som på NB-hemsida översättes till engelska med 
Archaeografic. Jag har inte kunnat hitta dessa två ord i någon ordbok, varken på engelska eller svenska. Staša 
Milojević använder i sin artikel (2010, s. 4711) för samma avdelning ordet Palaeographical som översätts till 
svenska med paleografisk. Enligt NE är paleografi ”läran om äldre tiders skriftarter spec. deras tolkning” 
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Den 6 april 1973, 32 år efter bombningarna, öppnade biblioteket igen i nya lokaler i 
Belgrad på samma adress där det befinner sig idag.80 
 
En ny katalog baserad på universell decimalklassifikation (UDC) skapades. Kort därpå 
tillkom den serbiska centralkatalogen och centret för vetenskapsinformation. Vidare anslöt 
sig biblioteket till den nya ”International Standard Bibliographic Description”. 
År 1989 startade biblioteket en datoriserad katalog. År 1996, när tillgängligheten till 
Internet blev bättre kunde biblioteket skapa den första versionen av sin hemsida. 
Efter år 2000 och de politiska ändringarna i Serbien mot en demokratisering av samhället 
fick biblioteket möjligheten att utvecklas teknologiskt, professionellt och organisatoriskt. 
NB har idag 260 anställda.81 
 
I slutet av 2007 började renoveringsarbetet på NB, och biblioteket är fortfarande stängt för 
besökare. Enligt min informant Vesna Injac kommer biblioteket att öppna igen i slutet av 
2010. Användarna disponerar för tillfället en liten läsesal, avsedd för prioriterad forskning 
eftersom biblioteket har unikt material som användarna bara kan hitta där. 
Renoveringsarbetet omfattar bara de delar som är avsedda för användare, som t.ex. 
huvudingången med annex, utställningslokalerna, kafeterian och bokhandeln.82 
 
 

5.1.1 Nationalbibliotekets huvudmål 

 
Nationalbibliotekets huvudmål är att förvärva, bearbeta, bevara och göra tillgänglig för 
allmänheten hela den tryckta produktionen i Serbien, d.v.s. det serbiska kulturarvet. 
Biblioteket får pliktexemplar av allt som publiceras i Serbien och som enligt lagen 
betraktas som kulturarv. Enligt lagen är nationalbibliotekets roll att bidra till att bygga ett 
nytt demokratiskt samhälle genom att utbilda och informera medborgarna. På NBs hemsida 
står det att bibliotekets mål är att främja vetenskap, kunskap, historieskrivning, utbildning, 
läsande och författande; att gynna ständig tillgänglighet till information; samt att fungera 
som grogrund för kreativitet, forskning och utbildning. Detta innebär att biblioteket är till 
för medborgarna, även minoriteter.83 
 
 

5.1.2 Nationalbiblioteket och världen 

 
Nationalbiblioteket är en aktiv medlem i många internationella organisationer som t.ex. 
IFLA, CDNL (Conference of Directors of National Libraries), LIBER (League of European 

                                                 
80 http://www.nb.rs 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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Research Libraries), CENL (Conference of European National Libraries), EBLIDA 
(European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), ABDOS 
(Association of Libraries and Documentation Institutions for Eastern, Central and Southern 
European Studies), UNESCO (Deposit Library for all UNESCO documents, Index 
Translationum and Memory of the World program), Europarådet (Center for Legal 
Information), OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe). 
 
NB är också med i olika internationella projekt som t.ex.  World Digital Library, The 
European Library, European Romani Digital Collections, Europeana, Tempus (Trans-
European Mobility Scheme for University Studies), The Library – production of memory, 
ENRICH (European Networking Resources and Information concerning Cultural 
Heritage).84 
 
 

5.1.3 Samlingar  

 
På NB finns det allmänna och speciella samlingar.  
I avdelningen för allmänna samlingar ingår bl.a.:  
 

• böcker på serbiska och andra sydslaviska språk tryckta efter 1868 och på andra 
utländska språk tryckta efter 1700. Alla andra böcker tryckta innan dessa årtal finns 
i samlingar av gamla och sällsynta böcker och i kyrilliska handskrifter; 

• kyrilliska handskrifter: i denna samling ingår 300 handskrifter på fornkyrkslaviska 
och 98 gamla serbiska tryckta böcker, så kallade inkunabler. Här finns det också 
några samlingar från den serbisk-ortodoxa kyrkan för bevarande och forskning. 
Denna samling innehåller 365 handskrifter och 83 inkunabler från klostren i Peć, 
Dečani och Nikoljac. I NBs kassaskåp  finns således den andra största samlingen av 
gamla serbiska böcker efter biblioteket på klostret Hilandar i Grekland.85 

 
I avdelningen för speciella samlingar ingår bl.a.: 
 

• gamla och sällsynta böcker som innehåller fyra olika samlingar: gamla böcker, 
sällsynta böcker, miniatyrböcker och mikrofilmer av gamla och sällsynta böcker; 

• litteratur och andra handskrifter och gamla dokument: samlingen av nyare litterära 
handskrifter och legater86 innehåller handskriftsmaterial från 1800-talet till idag. 
Samlingen innehåller 35.500 objekt; 

• minnessamling och legater: innehåller samlingar som ägdes av kända serbiska 
författare.87 

                                                 
84 Milojević 2010, s. 4711 
85 Injac, Jovanović & Ilič 2006 
86 NE: ”bestämd egendom som tillfaller någon p.g.a. testamente”. På bibliotek utgörs en legat av böcker eller 
möbler 
87 Injac, Jovanović & Ilič 2006 
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5.1.4 Användare och tjänster  

 
Alla serbiska och utländska medborgare över 18 år kan bli medlemmar av NB, genom att 
visa upp ett ID-kort. Medlemskapet kan köpas för ett år, tre dagar eller trettio dagar.  NB 
lånar inte ut böcker, utan användarna får konsultera dem i läsesalarna. Varje användare kan 
beställa up till tio monografier eller tio tidskrifts- eller tidningsvolymer per dag. Man kan 
reservera beställt material (inte mer än fem objekt) upp till trettio dagar. Innan 
renoveringsarbetet påbörjades hade NB 400 platser i läsesalarna och 1000 besökare per 
dag. Efter renoveringen kommer biblioteket att disponera över 600 platser.88  
 
 

5.1.5 Digitalbibliotek (DB) 

 
Enligt en långtidsstrategi för utveckling och integration med världens och Europas 
biblioteksnätverk antog NB 2003 en strategi för ett digitalbibliotek. Målet var (och är) att 
erbjuda allmänheten omfattande och integrerade digitala samlingar av hög kvalitet. 
Samlingarna innehåller material om serbisk kultur och vetenskap och är tillgängliga för 
användarna både lokalt och globalt. Projektet inkluderar digitaliseringen och 
framställningen av landets mest värdefulla samlingar och verk, som betraktas som 
kulturarv.89  
 
År 2004 öppnade ett digitaliseringscenter på NB med åtta anställda specialister. Biblioteket 
köpte en ny hybridmaskin för mikrofilmning och skanning och en avancerad skanner. I 
slutet av 2008 köpte biblioteket två nya avancerade skanners till. På NBs webbsida finns 
det en länk till DLS (Digital Library of Serbia): detta har ca hundra olika samlingar och 
nästan två miljoner digitala objekt, bl.a. 598 kyrilliska handskrifter och 167 gamla och 
sällsynta böcker.90 
 
Nationalbibliotekets digitala samlingar ingår i The European Library och i Europeana. 
Inom TEL är NB samordnare av ”The European Romani Digital Collections”, en 
digitalsamling av romernas kultur och arv. Den virtuella utställningen ”A Roma Journey” 
öppnade i mars 2010. Nationalbiblioteket har också några verk på WDL.91 
 
Bland de digitala verken finns t.ex.: 
 

• Miroslavs Evangelium, en handskrift från 1180 som betraktas som en av de mest 
värdefulla och vackra bland de serbiska handskrifterna. Den skrevs på pergament på 
kyrilliska och dekorerades med ca 300 färgglada och förgyllde miniatyrer och 

                                                 
88 Injac, Jovanović & Ilič 2006 
89 Injac 2009, s. 6 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
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initialer. Verket bevaras på nationalmuseet i Belgrad (stängt sedan några år tillbaka 
p.g.a. renoveringsarbete) och NB är ansvarigt för dess bevarande. I juni 2005 
upptogs Miroslavs Evangelium på UNESCOs kulturarvslista92  
 

• tre kyrilliska handskrifter från Chester Beatty-biblioteket i Dublin. Under 
evakueringen av NB under första världskriget försvann ca femtio serbiska medeltida 
böcker. De ”uppenbarade sig” igen 1966 i Dublin och där finns de fortfarande, 
medan NB har fått digitala kopior av dem.93 

 
År 2007 påbörjade NB ett projekt som gick ut på att skicka specialister till 25 regionala 
bibliotek i Serbien och lära ut hur man använder skanner och visa upp digitalt material på 
webben. Lokala samlingar blev en särskild del på DB och är ett resultat av samarbetet 
mellan NB och bibliotek i olika delar av Serbien. NB har som mål att bli en nätportal och 
samordnare av dokument från serbiska bibliotek.94 
 
 

5.1.6  ”Virtual Library of Serbia” (VLS) 

 
VLS är ett projekt för att skapa ett bibliotekssystem som integrerar olika 
bibliotekskataloger. Projektet påbörjades 2003 när fyra olika bibliotek i Serbien skapade en 
nationell katalog. Dessa bibliotek var: NB, MSB, BUB samt Belgrads och Jugoslaviska 
bibliografiska och informationsinstitutet. Mellan 2005 och 2009 kopplades många andra 
bibliotek samman i den integrerade katalog som baseras på den slovenska mjukvaran 
COBISS (Co-operative Online Bibliographic System and Services).95 Idag är 120 bibliotek 
med i projektet. Katalogen innehåller 2,2 miljoner bibliografiska  objekt som är sökbara på 
nätet både genom direkt sökning i katalogen och på de berörda bibliotekens hemsidor.96 
 
 

5.1.7 KOBSON 

 
År 2001 skapade NB ”Consortia of Serbian Libraries for co-ordinated acquisitions of 
Foreign Databases and Full-Text services” (KOBSON), vars mål är att skapa snabbare, 
smidigare och billigare tillgänglighet till utländska vetenskapstidskrifter och databaser. 
Biblioteket erbjuder på så sätt mer än 700 utländska tryckta tidskrifter och prenumererar på 
22 utländska nättidskrifter. Cirka 150 serbiska forskningsbibliotek samt vetenskaps- och 
utbildningsinstitut är medlemmar i detta konsortium och kan ansluta sig till ca 35.000 
nättidskrifter i fulltext genom akademiska nätverk, medan forskare kan göra det via Internet 
                                                 
92 Injac 2009, s. 6 
93 Ibid., s. 7 
94 Ibid., s. 8 
95 http://www.cobiss.net 
96 Injac 2009, s. 8 
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med användarnamn och lösenord. Under 2006 började KOBSON samla också serbiska 
vetenskapstidskrifter. Första året hade det tio titlar, idag femtio.97 
 
 

5.1.8 Långsiktig strategisk planering 

 
Bibliotekets prioriteringar i långsiktig strategisk planering omfattar alla arbetsområden, 
t.ex.: 
- avslutande av renoveringsarbetet 
- reorganiseringen av tjänster för användarna 
- ny pliktlag och ny bibliotekslag 
- ny design för hemsidan 
- tillämpning av web 2.0 tjänster  
- tillägg till digitalbiblioteket, VLS och KOBSON 
- skapande av en hemsida för lokala digitala samlingar från serbiska regionala bibliotek, en 
s.k. webbsida för serbiskt kulturarv 
- utvecklingen av internationellt samarbete, för att t.ex. öka serbiskt material i TEL, 
Europeana, WDL  
- deltagande i flera EU-projekt. 98 
 
Enligt Vesna Injac är dock denna planering föråldrad och kommer att uppdateras när 
biblioteket öppnar för användare igen. 
 
 

5.2 Matica Srpska Biblioteket (MSB) 

 
Matica Srpska biblioteket ligger i staden Novi Sad, ca 70 km norr om Belgrad, i provinsen 
Vojvodina som gränsar med Ungern. Matica Srpska är det äldsta serbiska 
nationalbiblioteket och det första folk- och vetenskapsbiblioteket i Serbien. Det grundades 
1826 i Pest (nuvarande Ungern). År 1864 flyttades biblioteket till Novi Sad. Under de två 
världskrigen höll biblioteket stängt och lyckades behålla sitt bestånd helt. År 1948 blev 
Matica Srpska det centrala biblioteket i Vojvodina och senare även universitetsbibliotek. År 
1994 blev MSB centralbibliotek också för alla akademiska och vetenskapsbibliotek. Från 
2003 har biblioteket bibliotekariekurser på plats.99 
 
Bibliotekets bestånd utgörs av mer än tre miljoner böcker och andra publikationer. I 
beståndet ingår bl.a. 671 handskrifter, en samling serbiska böcker från 1400- till 1800-talen 
och en samling av serbiska tidskrifter från 1700- till 1800- talen. I avdelningen för speciella 

                                                 
97 Injac 2009, s. 9 
98 Ibid., s. 12 
99 http://www.bms.ns.ac.rs/bmseng101a.htm 
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samlingar finns legater och material som biblioteket har fått som gåva från både privata och 
allmänna samlingar. 
 
Biblioteket byter publikationer med 350 utländska bibliotek och institutioner. Från 1989 
har biblioteket en nätkatalog.100 
I bibliotekets läsesalar finns 200 platser avsedda för användare och ett laboratorium för 
restaurering av böcker. Biblioteket har 150 anställda.  
På MSB finns raritetssamlingarna i avdelningen för gamla och sällsynta böcker och 
legater.101 
 
 

5.2.1 Avdelningen för gamla och sällsynta böcker 

 
Biblioteket började samla gamla böcker från sitt grundande. Handskriftssamlingen 
innehåller 671 objekt, varav 487 är på kyrilliska. Den äldsta handskriften är Matica Srpska 
Apostlagärningar, skriven på pergament på 1200-talet. Den är den äldsta fullständigt 
bevarade apostlagärningen i serbisk upplaga. Det finns också två handskriftfragment på 
pergament i serbisk upplaga från 1200-talet, Läsningar av Irigs fragment om 
apostlagärningar och evangelium samt Fragment av valda evangelier och 
apostlagärningar från Bjelopolje.102 
 
Biblioteket har sexton inkunabler och böcker från 1500- och 1600-talen på olika språk. 172 
av dessa är på kyrilliska, 144 på serbiska. Det har den största samlingen av serbiska böcker 
från 1700-talet (523 böcker) och 1800-talet (5.500) och den rikaste samlingen av serbiska 
tidskrifter från 1700- och 1800-talen (160 titlar och 2.190 band). Här finns det också böcker 
på andra språk från 1700- och 1800-talen, som t.ex. på ungerska och ryska.103 
 
I samarbete med NB har MSB påbörjat en omorganisering av de serbiska biblioteken i 
Szentendre (en ungersk stad i närheten av Budapest, där många etniska serber fortfarande 
bor) och på det serbiska klostret Hilandar i Grekland. 
Biblioteket har också startat publiceringen av tre kataloger: för gamla kyrilliska 
handskrifter, för gamla och sällsynta böcker och för legater. 
 
Gamla och sällsynta böcker är bevarade i särskilda rum. Dess restaurering, bevarande, 
manuell bindning och mikrofilmning regleras enligt ett särskilt program för bevarandet av 
gamla och sällsynta publikationer. Gamla och sällsynta böcker och mikrofilmer är 
tillgängliga för användare bara i en särskild läsesal för raritetssamlingar.104 
 
 
                                                 
100 http://www.bms.ns.ac.rs/bmseng101a.htm 
101 http://www.bms.ns.ac.rs/bmseng101b.htm 
102 http://www.bms.ns.ac.rs/bmseng1051.htm 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
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5.2.2 Avdelningen för bevarande av publikationerna 

 
Bevarandet, restaureringen, mikrofilmningen och bokbindningen av biblioteksmaterialet 
sker i ett laboratorium på biblioteket. Idag utgör biblioteket Matica Srpska centralbibliotek 
för bevarandet av gamla och sällsynta böcker i Vojvodina. Ca 10.000 sidor bevaras och 
restaureras varje år. 
 
I laboratoriet för mikrofilmning  filmas gamla och sällsynta böcker för arkivet, för utbyte, 
för utställningar och för användarna. Alla publikationer från 1900-talet mikrofilmas.105 
 
 

5.3 Universitetsbiblioteket ”Svetozar Marković” i Belgrad 
(BUB) 

 
Universitetsbiblioteket ”Svetozar Marković” är det största universitetsbiblioteket i Serbien. 
Det har status som centralbibliotek för alla universitetsbibliotek i centrala Serbien. 
Nätverket inkluderar tre centrala universitetsbibliotek, 119 fakultetsbibliotek och 98 
bibliotek på forskningsinstitut.106 Användare är studenter, professorer och forskare. 
Biblioteket har huvudsakligen vetenskaps- och speciella samlingar på utländska språk.107 
 
Alltsedan grundandet har biblioteket expanderat tack vare gåvor från utländska bibliotek 
och stiftelser. Innan andra världskriget hade biblioteket ca 319.000 böcker. Många gåvor 
strömmade in både från Serbien och från utlandet och utbyte med andra republiker i förre 
detta Jugoslavien inleddes. I slutet av år 2000 hade biblioteket ca 1.449.000 böcker.108  
Bibliotekets huvudmål är att göra samlingarna tillgängliga för allmänheten och att förse 
Belgrads universitetet, konsthögskolan och andra universitet i Serbien med 
forskningsmaterial. 
 
 

5.3.1 Avdelningen för gamla och sällsynta böcker 

 
Avdelningen för gamla och sällsynta böcker har handskrifter, gamla och sällsynta tryckta 
böcker, gamla tidningar och tidskrifter samt doktorsavhandlingar. Det finns nittio kyrilliska 
handskrifter (inklusive de som är delvis bevarade), och bland de äldsta finns ett utdrag ur 

                                                 
105 http://www.bms.ns.ac.rs/bmseng1056.htm 
106 Milojević 2010, s. 4713 
107 http://www.unilib.bg.ac.rs/eng/about_us/guide/about.php 
108 http://www.unilib.bg.ac.rs/eng/about_us/guide/fonds.php 
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evangelierna skrivet på pergament och en Psaltare från 1200-talet. I samlingen finns 
material från 1300- till 1600-talen.109 
 
I samlingen finns också 633 österländska handskrifter: 498 på arabiska, 126 på turkiska och 
nio på persiska. Den äldsta är från år 1206. Dessa handskrifter skrevs på serbiskt territorium 
och handlar om juridik, historia, litteratur och filosofi. 
Bland de första böckerna tryckta på 1400-talet (inkunabler) finns det en Biblia Latina tryckt 
i Nürnberg 1477. 
Biblioteket äger många böcker på utländska språk, som t.ex. första upplagan av Marko 
Marulićs arbete på latin De institutione bene vivendi tryckt i Venedig 1506 eller 
Chronicorum turcicorum tryckt i Frankfurt am Main 1578.110 
 
 

5.4 Sammanfattning 

 
Sammanfattningsvis har jag samlat empiriskt material från fyra kulturella institutioner och 
sju andra källor. Jag har besökt B&I i Belgrad och dessutom nationalbiblioteket i Belgrad, 
universitetsbiblioteket ”Svetozar Marković” och Matica Srpska biblioteket i Novi Sad. NB 
verkar ha en allmänt ledande roll i termer av t.ex. digitalisering, restaurering av gamla 
böcker och kontakter med omvärlden. Det är dock biblioteket i Novi Sad som har lyckats 
förvara mest gamla serbiska böcker eftersom Första och Andra världskrigen aldrig 
drabbade staden på samma sätt som Belgrad. 
I nästa kapitel ska jag redovisa resultatet av mina intervjuer. Jag ska sammansätta samma 
typ av information utifrån de olika kategoriseringar som har framkommit från 
intervjuutskriften. 
 
 

6. Redovisning av det empiriska materialet 
 
Jag har valt att redovisa resultatet av intervjuerna med mina serbiska respondenter i relation 
till de olika kategoriseringar som har framkommit från intervjusvaren.  
 
I nästa kapitel ska jag analysera och diskutera resultatet i relation till tolkningsramen och 
till mina frågeställningar som är följande: 
 

• Vilka metoder används för att bevara raritetssamlingar? 
• Hur bemöts användarnas behov av tillgänglighet? 

                                                 
109 http://www.unilib.bg.ac.rs/eng/about_us/guide/fonds.php 
110 Ibid. 
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• Är digitalisering av raritetssamlingar en använd metod för att göra samlingarna 
tillgängliga? Om ja, vilka digitaliseringsprojekt har startats för att tillgängliggöra 
raritetssamlingarna? Om inte, vilka hinder finns för denna utveckling? 

Jag återger citaten precis som mina respondenter uttryckte dem. Ibland har jag marginellt 
korrigerat det engelska språket för att det ska vara fattbart, men innehållet är detsamma. 
 
Kategoriseringarna som har framkommit är följande:  
 
Utbildning, ”special collections” eller raritetssamlingar?, bevarande, tillgängliggörande, 
främjande, digitalisering och digitaliseringsprojekt samt kulturpolitik. 
 
 

6.1 Utbildning 

 
Denna kategorisering tycker jag är viktig för den upplyser om att det i Serbien (liksom i 
andra länder) inte finns en utbildning (eller kurs organiserad varken av B&I eller bibliotek) 
för bibliotekarier att lära sig hantera gamla samlingar. Detta är indirekt kopplat till mina 
frågeställningar.  
 
Som jag visat ovan finns det en institution för biblioteksvetenskap och IT-studier på 
universitetet i Belgrad, men den är inte självständig, utan en del av den filologiska 
fakulteten. Enligt BV1 skapades den första institutionen för biblioteksvetenskap 1962, 
inom institutionen för jugoslavisk litteratur, men varade i bara två år. År 1980 erbjöds ännu 
en tvåårig kurs och denna har min informant avslutat.  År 1990 reorganiserades denna kurs 
och kallades institutionen för B&I, så egentligen har den existerat i bara 20 år. Min 
informant berättar att institutionen precis har fått (i juni 2010) ackreditering för att 
undervisa i B&I. På universitetet i Belgrad kan man alltså läsa en kurs i B&I samt kurser på 
både master- och doktorandnivå. För tre år sedan började en kurs för skolbibliotekarier för 
barn mellan sju och fjorton år i Sombor (norra Serbien), som tillhör universitetet i Novi 
Sad.  
Inom B&I undervisar tre lärare i informationsvetenskap. Det finns även en lärare i 
bibliotekshistoria och management och en lärare i bibliografi och biblioteksvetenskap i 
allmänhet; vidare finns det tre assistenter. Studenterna följer allmänna kurser på filologiska 
fakulteten. 
 
BV1 säger att institutionen på engelska benämns ”Library and Information Science” och att 
den prioriterar ”information science”. BV1 menar att studenterna läser 
informationsvetenskap kopplad till biblioteksvetenskap under fyra år och andra 
biblioteksämnen kopplade till biblioteksorganisation, bibliografi, biblioteksmanagement, 
historia o.s.v.. BV1 menar vidare att det är osäkert om institutionen gynnas av att ingå i den 
filologiska fakulteten, den borde istället vara självständig. 
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BV1 klagar på att majoriteten av serbiska bibliotekarier inte har någon 
bibliotekarieutbildning. Detta har jag fått bekräftat på både NB och BUB. Enligt BV1 har 
de flesta bibliotekarier läst någon universitetskurs inom samhälls-  eller även 
naturvetenskap och sedan gått en kurs anordnad av NB. BV1 säger vidare att: 
 

I must say that I strongly oppose that kind of organization and I really hope that with the new 
library law we will have the situation as for example the Croats solved the problem…well, it 
is not just for them but it is usual in Europe and in the US, that if you want to have a 
profession in the libraries you must have a master in library science. So Croats for example 
decided that 2015 all the people who have a profession in libraries must have a master 
degree, and I hope that we will manage this time this year to put something like this in our 
library law. To finally start to make the unique profession of librarian, but we have a strong 
opposition from today’s librarians, from the people who are working in the libraries who just 
don’t want more problems and more education. 

 
När jag frågar om studenterna på institutionen  får tillgång till böcker på engelska svarar 
BV1 att detta är nödvändigt, eftersom man inte kunde läsa om biblioteksmanagement i 
serbiska böcker. Hon skrev själv den första boken i detta ämne 2002. Eftersom BV1 har 
känt en brist i kurslitteraturen har hon för sina studenter skapat en blogg tillgänglig för alla. 
BV1 lägger här kursmaterial som hon själv skriver eller hämtar från webben i en webbsida 
som studenterna ska läsa. BV1 introducerar ämnet bibliotekshistoria och skriver vilka 
kursmålen är.111 BV1 hämtar materialet från Internet, Youtube och även Wikipedia. BV1 
visar mig en filminspelning som hon hämtat från Youtube om hur man behandlade Codex 
Sinaiticus, ovanämnd i litteraturgenomgången. BV1 säger: ” I want them [the students; min 
anm.] to see the books. I don’t want them to talk to me about something they didn’t see”. 
BV1 har också skapat en blogg för ämnet biblioteksmanagement.112 
Vesna Injac, biträdande direktör på NB, berättar att hon har studerat komparativ litteratur 
på filologiska fakulteten och började arbeta på NB för 22 år sedan. Hennes första tjänst var 
på avdelningen för internationellt utbyte av publikationer. Hennes arbetsuppgifter var att 
samarbeta med bibliotek, vetenskapsakademier o.s.v.. Sedan arbetade hon på 
förvärvsavdelningen och med internationellt samarbete. Sedan 2002 är hon biträdande 
direktör. Nästan ursäktande säger hon att ”So my education was not librarianship, but I 
have this long experience. At my time the department of librarianship didn’t exist in the 
faculty of Philology. It was opened in 1992”.  
NB1, som arbetar på avdelningen för gamla och sällsynta böcker och miniatyrer på NB 
berättar att han studerat världslitteratur och biblioteksvetenskap på universitetet och i juni 
2010 precis avslutat sin doktorsavhandling. Avhandlingen består av ca 700 bibliografiska 
poster av lokala historieböcker samlade i Serbien. 
 
Den tolk som var med under intervjun med NB1 berättar följande: 

For example I am a musician and I work with musical funds. Everybody has a proper 
education, for example photographers, graphics, illustrations, art historians. Not from Library 
and Information Science. For my place it is required that I am a musician to work with 
musical funds. I am working with manuscripts and printed music. Only two have a proper 

                                                 
111 http://ikib-info.blogspot.com/ 
112 http://isb-info.blogspot.com/ 
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library education. But we went to some short courses for library science. We are learning 
from the Internet or conversations with our colleagues. 

 
Även Tamara Butigan, chefen för digitaliseringsavdelningen på NB är civilingenjör i 
grunden. Hon började arbeta på NB som matematikbibliotekarie och flyttades sedan till att 
göra webbsidan och digitalisering. Hon också har gått kursen för bibliotekarier på NB. 
 
NB2 har arbetat i 35 år på paleografiska avdelningen på NB. Han är filigranexpert113 och 
daterar grekiska och kyrilliska handskrifter, mest kyrkslaviska. NB2 säger också att han 
varken har bibliotekarieutbildning eller utbildning för att arbeta med filigran. Han säger att 
han ha lärt sig på NB av andra erfarna och duktiga filigranexperter. 
 
MSB1, chefen för avdelningen för gamla och sällsynta böcker och legater säger sig ha en 
masterexamen från den filologiska fakulteten och vara biblioteksrådgivare och expert på 
paleografi. Han har alltså inte heller någon bibliotekarieutbildning. Han säger vidare att på 
avdelningen finns det sammanlagt sex anställda som har bibliotekarieutbildning.  
 
På BUB säger BUB1 att på avdelningen för gamla och sällsynta böcker finns inte utbildade 
bibliotekarier alls. BUB1 själv är historiker och har arbetat på universitetsbiblioteket i över 
trettio år och på avdelningen sedan 1996. BUB1s medarbetare har läst historia och franska 
på filologiska fakulteten. BUB2 berättar att han har läst en kurs för nätkatalogisering på 
NB. 
 
 

6.2 Bevarande 

 
På NB finns ett laboratorium för restaureringen av gamla och sköra böcker som, enligt NB1 
är det bästa och största i Serbien.  När NB1 märker att en bok behöver restaurering blir 
själva boken tagen till det laboratoriet. NB1 säger att 20-30% av gamla och sällsynta 
böcker är restaurerade. Både NB1 och tolken är skeptiska över hur böcker bevaras på 
biblioteket, med hänsyn till miljöförhållandena. Bevaranderummet på NB är placerat tre 
våningar under jorden och där finns både böcker som behöver renovering och de som inte 
gör det. Enligt NB1 finns det för mycket damm, luftfuktigheten är inte kontrollerad och det 
är osäkert om temperaturen är det. Med skepsis säger tolken att ”they [ledningen; min 
anm.] say that the lights are proper, but I don’t think so”. 
 
Digitaliseringsavdelningen på NB befinner sig under jorden för att skydda de känsliga 
tekniska apparaterna från solljuset, förklarar Tamara Butigan. Där träffar jag en annan 
kvinna utanför min intervju med Tamara Butigan som håller på att mikrofilma en gammal 
bok. Hon berättar att om biblioteket ska bevara material är det bättre att mikrofilma 
eftersom en mikrofilm kan leva 500 år och dessutom kan flera dokument bevaras i samma 

                                                 
113 NE: filigran: ”arbete av fina guld- eller silvertrådar som löds på ett underlag. Filigranologiska 
undersökningar utnyttjas för åldersbestämming av brev och dokument” 
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mikrofilm. Om man däremot är mer medveten om användarnas bästa är förstås 
digitalisering mer praktisk eftersom det är lättare att skanna och skicka t.ex. via e-post eller 
en CD. En CD lever dock bara i 20 år. Hon tycker själv att man helst borde ta mer hänsyn 
till värdefullt material och mikrofilma eller göra båda, men det är dyrt, menar hon. 
 
På paleografiska avdelningen är handskrifter, inkunabler och gamla tryckta böcker 
bevarade tillsammans i ett kassaskåp där fuktighet, ljus och temperatur ständigt kontrolleras 
av särskilda apparater. 
 
Även på MSB finns ett modernt laboratorium för restaureringen av gamla böcker, där man 
t.ex. utför bindning.  
 
På BUB finns det inget laboratorium, utan böcker som är i behov av renovering skickas till 
NB som skickar tillbaka dem när de är färdigrenoverade. På BUB finns bara en 
bindningsapparat. BUB1 kommenterar också faktumet att olika serbiska kloster ”preserve 
för themselves, like at Hilandar for example. I worked at Hilandar for five months, but they 
didn’t want me for the manuscripts, only for new books and journals. They didn’t show me 
any manuscript”.  
Klostren i Serbien har uteslutande samma bevarande attityd.  
Även BV1 ger en kommentar om Patriarkatets bibliotek i Belgrad: “that library, even 
though it is very rich it is not organised. Officially it is public but you will have a lot of 
problems getting there. They are not willing to show anything, they just keep the books”. 
 
Angående bevarandeförhållandena på BUB säger BUB1 att de har en termostat och 
brandalarm. Fönstren till bevaranderummet vänder mot norrsidan som är kallare, menar 
BUB1. De mest värdefulla böckerna som t.ex. handskrifter förvaras i ett kassaskåp. 
 
 

6.3 ”Special collections” eller raritetssamlingar? 

 
Enligt BV1 på universitetet används inte uttrycket ”special collection” utan 
raritetssamlingarna kallas ”stare i retke knjige”,”gamla och sällsynta böcker”. BV1 säger 
vidare att i Serbien definieras böckerna som ”gamla” när de är publicerade innan slutet av 
året 1868. Bara när det gäller musikmaterial blir tidsgränsen flyttad till början av Andra 
världskriget, 1941. 
 
På NB finns det en ”Special Collection” avdelning. Hit hör avdelningen för gamla och 
sällsynta böcker som utgörs av fyra samlingar: gamla böcker (tryckta från 1648 till slutet av 
1867); sällsynta böcker (som inte indelas kronologiskt, utan avser böcker tryckta i få 
exemplar); miniatyrböcker (mycket små böcker publicerade i få exemplar); samt 
mikrofilmer av gamla böcker. Enligt NB1 finns det på NB 6.000 titlar för gamla böcker, 
300 för sällsynta böcker och 200 miniatyrböcker. Det är inte klart hur många sällsynta 
böcker det finns, men officiellt ca 200 titlar. 
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Sedan finns det en paleografisk avdelning som innehåller handskrifter, inkunabler och 
böcker tryckta innan 1648, som serberna kallar ”srbulje”. 
 
På MSB finns det en avdelning för gamla och sällsynta böcker och legater som utgörs av 
handskrifter (på kyrilliska och serbiska), inkunabler, böcker från 1600- och 1700 talen (på 
serbiska och andra språk), böcker från 1300-talet och från 1900-talet. 
 
På BUB finns också avdelningen för gamla och sällsynta böcker som omfattar 12.000 titlar 
inklusive tidskrifter. Böckerna anses vara gamla och sällsynta när de är publicerade innan 
1868 och finns i färre än hundra kopior. Jag ställer frågan till BUB1 om vad böcker som 
publicerades efter 1868 kallas och svaret blir: ”After 1868 they are just books”. 
 
 

6.4 Tillgängliggörande 

 
NB1 säger att användare som vill se en gammal bok måste gå direkt till avdelningen och 
NB1 är alltid med användaren. NB har en läsesal för böcker från ”the special collection” 
men den är under renovering, därför måste användare gå till NB1. Användarna kan få 
kopior av boken men inte av hela. Användare får skanna få kopior på 
digitaliseringsavdelningen, men ett särskilt tillstånd från direktören krävs. NB1 inser själv 
att proceduren är komplicerad. 
På paleografiska avdelningen säger NB2 förvånande nog att användarna inte ens behöver 
komma till avdelningen eftersom det finns möjligheten att skanna en handskrift och skicka 
kopiorna via e-post. Bara för kyrkoböcker och om det gäller mer än tio kopior måste ett 
särskilt tillstånd erhållas från kyrkan. NB2 säger också att även bibliotek som tillhör 
klostren i Serbien är ”offentliga”: ”... under certain conditions of course, you do not need a 
permission but a recommendation from a university professor”. 
 
På MSB skriver min informant att personalen står till förfogande med information om 
gamla och sällsynta böcker direkt eller via e-post samt refererar till den elektroniska eller 
kortkatalogen. Böckerna är också tillgängliga i en särskild läsesal för sällsynta böcker eller 
återgivna i form av mikrofilmer, CD, DVD samt kopior. 
På BUB är de flesta användare studenter. De har ett medlemskort som gäller ett år från 
registreringsdatumet. När jag frågar om också andra användargrupper kan besöka 
biblioteket svarar BUB1 att det är möjligt men man måste ändå ha läst något 
universitetsprogram, ”it [the library; min anm.] is not completely open to the public. The 
users are mostly students, university professors and scientific researchers”.  
 
BUB1 säger att om en användare vill se en bok från avdelningen måste han eller hon gå till 
själva avdelningen om boken är i dåligt skick eller om det gäller en handskrift. Annars får 
användaren se boken i den allmänna läsesalen på biblioteket. Användaren måste fylla i en 
blankett i bibliotekets reception. När receptionisten av klassifikationsnumret ser att det 
gäller en gammal eller sällsynt bok skickar han eller hon en förfrågan till avdelningen. 
BUB1 bestämmer vidare huruvida boken kan tillgängliggöras i läsesalen eller på själva 
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avdelningen. Användare får röra böckerna, fotografera sidorna eller låna en kamera men får 
inte skanna om en bok är i dåligt skick. Böckerna får inte lånas i något fall, så om det finns 
en digitaliserad kopia underlättar detta. 
 
 

6.5 Främjande av den gamla boken 

 
Att främja raritetssamlingar är inte en prioritet i Serbiens bibliotekssystem. 
På NB håller man i flera år på med renovering, så det är inte lätt att just nu främja 
raritetssamlingarna. NB1 säger att för tre år sedan hade biblioteket en utställning av gamla 
och sällsynta böcker och att innan renoveringsarbetet började hade NB1 börjat organisera 
en utställning av miniatyrböcker som dock fick avbrytas. NB1 vet inte vad som kommer att 
hända med den. NB1 säger också att många journalister är intresserade av gamla böcker 
och NB1 har även blivit intervjuad av en.114  
 
På paleografiska avdelningen förstår NB2 inte ens vad jag menar när jag ställer frågan om 
huruvida avdelningen på något sätt främjar handskrifter. 
 
På MSB främjar man sina böcker med olika utställningar, tryckta kataloger, 
informationsblad av olika slag om gamla och sällsynta böcker och med deltagande i olika 
kulturevenemang. 
 
På BUB är man mer aktiv med främjande. BUB1 säger att: ”To promote our collection we 
make exhibitions and publishing catalogues. The catalogues are for free. We have 
exhibitions 3-4 times per year only from the old and rare books department. If there is some 
anniversary for example we organise an exhibition”. 
 
 

6.6 Digitalisering och digitaliseringsprojekt 

 
Utifrån det mina informanter berättar förefaller det som om digitalisering har kommit till 
Serbien för att stanna men inte alla tycker om det. BV1 säger t.ex. att:  
 

I don’t know how far you came in the development of digitization in Sweden, but here it is 
new and everybody is crazy about it. Everybody wants to digitize everything. I really don’t 
think that the point of digitization is just making pictures of objects and not having any kind 
of extra text telling an explanation, a context and so on. I don’t know who will use more than 
1 million digital objects which we can find on the site of the National Library. They are doing 
a great job digitizing all, but if you look for example at “Politika” [tidning, min anm.] it is 
digitized the period from the beginning of 1904 until 1941 I believe, you will find that to try 

                                                 
114 Artikeln finns i tidningen Blic, 2009-09-06, s. 4-5 
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to have information you don’t have any kind of help; you should instead be able to sit in front 
of the computer and try to move pages one by one. You don’t have any kind of help 
searching in “Politika”. If you are in the library you can turn the pages of the original paper. 

 
Tamara Butigan, chefen för digitaliseringsavdelningen på NB vittnar om hur situationen är 
på NB: ”In this moment we have already finished the first part of our digital library, I mean 
almost everything that is important in our collections is digitized. Now we have to switch to 
the following step, as for example making this content completely searchable, because it is 
not searchable right now online with keywords for example. We need to make it more 
available for our users”. Tamara Butigan menar att det är ledningen på NB som bestämmer 
vilket material som ska digitaliseras. NBs digitaliseringpolicy är anpassad till IFLAs och 
UNESCOs rekommendationer, d.v.s. prioritering ges till: ”the works that are of special 
values, that are used very often, the materials in bad condition as a kind of preservation”. 
 
Digitaliseringsavdelningen på NB utgörs av åtta anställda. Från förra sommaren finns det 
också ett mikrografiskt center där anställda mikrofilmar material från både NB och andra 
bibliotek i Serbien. Dessa åtta anställda skannar, uppdaterar databasen, indexerar och gör 
NBs hemsida. Tamara Butigan tycker att åtta personer räcker för tillfället och för den typen 
av samling. Hon säger också att: "We have a very important member of this team who is 
not employed here, he has a contract with the library; he works on the software, on the 
database of the digital library, he is the brain of the project, he is the ninth person and the 
most important person at the same time”.  
 
Tamara Butigan menar att det just nu är osäkert vilka framtida digitaliseringsprojekt som 
planeras. På NB är man inte riktigt färdig med det första projektet, de saknar fortfarande 
delar av nationalsamlingen. De kan inte komplettera samlingen genom att köpa böcker som 
fattas eftersom de är gamla och inte finns kvar. De skulle ibland kunna skaffa sådant 
gammalt material från andra bibliotek i Serbien eller från utlandet. De arbetar just nu med 
ett pilotprojekt för att se hur mycket tid/pengar som skulle gå åt. Från Serbien är det lätt (de 
kan låna verket, digitalisera det och ge tillbaka det) men från utlandet blir allting mer 
tidskrävande och dyrare. 
 
Vesna Injac är mycket stolt över NBs digitalbibliotek. NBs digitaliseringsavdelning är den 
första i sitt slag på en kulturell institution i Serbien. År 2003 bestämde biblioteket enligt en 
långsiktig strategisk plan att köpa en professionell skanner. I slutet av 2008 köpte 
biblioteket två skanners till. Hon lovordar “the brain” som Tamara Butigan pratade om, en 
anställd ingenjör som Vesna Injac kallar “genius”. Biblioteket hade i juni 2010 två miljoner 
digitalobjekt i hundra digitalsamlingar. NBs digitalbibliotek är en del av 
digitalbiblioteksprojektet Europeana som startades 2004 och är i funktion sedan 2008. Med 
stolthet säger Vesna Injac att Serbien är med i projektet sedan 2005, när det bara fanns åtta 
medlemmar i projektet (medan de nu är 48). Hon säger att: ”We were the eighth full 
member and it was for us a big success. Why? Because at this moment many national 
libraries in countries which were members of the EU were not members of this project. So 
when our library became a partner it was for us similar to the entrance of the country to the 
EU, it was recognition of our very good result in digitization”.  
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Vesna Injac är själv samordnare av Europeana-projektet i Serbien. Hon säger vidare att: 
 

So through the portal of the EL all our digital collections are included also in Europeana and 
now also some of them in the World Digital Library Project. The WDL was created by the 
Library of Congress and UNESCO. In this project we also became members in the early 
stage; we were the fifth country in the world.  That’s because we have very good cooperation 
with the Library of Congress so they wanted us to become members of this WDL project. 
Our director is member of the commission for selection of cultural heritage for the whole 
digital library project and I am also the coordinator for this library project.  

 
När Serbien så småningom blir EU-medlem behöver inte NB göra så mycket för att anpassa 
sig. Vesna Injac säger att de redan deltar i alla viktiga projekt på europeisk nivå och att de 
har gjort allting utan EU-pengar och bara med statliga pengar: 
 

We did the digitalization of old material. We have many collections of old and rare books 
from other Serbian libraries. We have a little mobile team of specialists for digitalization. 
During the last three years it went to different regional libraries to educate the people about 
the digitalization. Our intention is to become the portal for library cultural heritage in Serbia. 
So even now you can find many native collections from regional libraries on our website. 
The most developed regional libraries send us all digital material, and we include all this 
digital material in our server, in our database of digital material. They send it already 
digitized. Our mobile team educated them on how to digitize and they [the regional libraries, 
min anm.] purchased a not so expensive professional scanner. To digitize you can use a very 
simple scanner; it is the know-how that is important. As the national library is the leader in 
Serbia we sent specialists to educate people. And now we have a very good collection from 
different regional libraries. 

 
Sådana bibliotek, menar Vesna Injac, har inte samma möjligheter som NB har. De har till 
exempel inte någon server med stark kapacitet eller en lämplig Internetkoppling eller 
specialister som kan arbeta med hemsidan. Därför skickar de det digitaliserade materialet 
till NB. Av 25 regionala bibliotek skickar ungefär femton material till NB. Vesna Injac 
säger att i NBs långsiktiga strategiska planering ingår avsikten att börja samarbeta med 
museer och arkiv i Serbien. 
Vesna Injac erbjuder mycket av sin tid med att visa mig hur digitalbiblioteket fungerar på 
nätet: bland annat finns här samlingarna från tre kloster i Serbien: Peć, Dečani och 
Gračanica, som transporterades till NB av rädsla att de skulle förstöras i Kosovo. Dessa 
samlingar stannade på NB i tre år, biblioteket digitaliserade dem och nu finns det 
ursprungliga materialet på Patriarkatets bibliotek i Belgrad. På hemsidan finns bland annat 
45 serbiska böcker som nationalbiblioteket i  Slovenien generöst har skickat, tre kyrilliska 
handskrifter från Dublin, fem koptiska handskrifter, inkunabler, gamla och sällsynta 
böcker, bland annat 40 böcker av Vuk Karadžić och andra serbiska författare. 
 
Vesna Injac berättar om ett projekt med en glimt i ögat: ”A Roma Journey”. Biblioteket är 
samordnare för en romsk digitalsamling som innehåller böcker, kartor, handskrifter, vykort 
och audiomaterial som tillhör en expert på romer. Där finns en av nio böcker som 
publicerades i Serbien år 1803 och som handlade om den romska minoriteten.115 
                                                 
115 http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html 
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Av mina informanter på NB framgår att det råder oenighet om hur digitaliseringsprocessen 
bör utvecklas som bevarandemetod. De anställda på NB har en annorlunda inställning än de 
som sitter på chefsnivå, eller åtminstone saknas kommunikation mellan dem. Den person 
som tolkade min intervju med NB1 säger t.ex. att hon upplever att NB har ett problem med 
digitaliseringen. Hon förstår inte hur det är möjligt att bara så få böcker har blivit 
digitaliserade och att det finns så mycket gammalt, värdefullt och skört material i 
renoveringsbehov som inte digitaliseras. Tolken menar att biblioteket inte har en bra 
uppfattning av målet med digitalisering om biblioteket låter ett för landet så viktigt material 
förfalla. Tolken menar att NB1 borde vara mer aktiv i att övertala ledningen i att 
digitalisera hela samlingen. NB1 blev inte ens tillfrågad om vilket material som bör 
digitaliseras (och NB1 är specialisten på NB i denna fråga). NB1 vet inte heller hur 
ledningen bestämmer vad som ska digitaliseras och kommenterar: ”It’s chaos”. Det låter 
som en paradox eftersom Tamara Butigan hävdar att digitaliseringspolicyn på NB baseras 
på IFLAs och UNESCOs anvisningar. 
 
NB2 vet inte exakt heller hur många handskrifter som digitaliserats. NB2 säger vidare att 
bara handskrifterna från klostren Peć, Dečani och Gračanica som var en tid på NB för 
restaurering digitaliserades. NB2 menar att NB började med digitalisering bara två år 
tidigare (2008), och med mikrofilmning tjugo år tidigare. Alla handskrifter på paleografiska 
avdelningen blev alltså mikrofilmade. 
 
På MSB säger MSB1 att biblioteket bara ansvarar för digitaliseringen av egna samlingar. 
Man planerar att digitalisera hela samlingen av gamla och sällsynta böcker och än så länge 
har man bara digitaliserat 30 stycken. En av mina frågor är om biblioteket är ansvarigt för 
digitaliseringen av samlingar som finns i andra bibliotek och svaret blir att ”It is an open 
question at the moment (work in progress on amendments to the law)”.  
 
På BUB uppger BUB1 att man för tillfället bara digitaliserar handskrifter ”to preserve 
them, as they are the most valuable”. Hittills har man digitaliserat 80 stycken, fast man kan 
inte se dem på nätet ännu. Snart kommer de att vara med på NBs hemsida, precis som 
Vesna Injac sade när hon menade att NB vill bli portal för kulturarvet i Serbien. Några 
handskrifter kan man se på BUBs hemsida, men kvaliteten är dålig. BUB1 vet inte heller 
om dessa handskrifter kommer att vara sökbara på nätet ”eftersom detta är NBs arbete”. 
 
 

6.7 Kulturpolitik 

 
År 2009 började den serbiska regeringen diskutera en ny kulturlag. Lagen består av olika 
delar som handlar om olika kulturinstitutioner såsom museer, arkiv eller bibliotek. Enligt 
min informant på BV skulle dessa lagdelar diskuteras i september (2010) i Parlamentet. 
Enligt BV1 handlar det hela om att kulturen måste anpassas till ett nytt samhälle. Under 
socialisttiden var de kulturella institutionerna direkt finansierade av staten, medan de nu 
måste försöka göra sig ekonomiskt självständiga genom att själva ta initiativ och starta 
projekt inom kultursfären eller aktivt arbeta för att få gåvor. De måste förvandlas till 
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effektiva och produktiva institutioner, även biblioteken. BV1 menar att i Serbien besöker 
bara 7% av medborgarna offentliga bibliotek, medan t.ex. motsvarigheten i Belgien är 62%, 
det högsta i världen.  
 
BV1 menar att bibliotekarievärlden nu måste börja inse att biblioteken bidrar till en 
välfärdsstat. Det är svårt att prata med blivande bibliotekarier, studenter inom 
biblioteksvetenskap om det, de förstår inte hur biblioteken kan förbättra livskvaliteten. BV1 
menar att grundproblemet i Serbien just nu är att det inte finns tillräckligt med 
informationskompetens. Det finns många medborgare i Belgrad som är duktiga eller 
teknikintresserade av datorer eller olika nätverk, men utanför huvudstaden finns det 
bibliotek som inte ens har datorer eller som inte har tillräckligt med plats i sina boklager. 
Allt detta har som konsekvens att folk inte är informationskompetenta. BV1 menar att det 
föreligger ett politiskt problem: regering och kulturministeriet inser inte att det är just 
bibliotek som borde bära ansvaret för landets informationskompetens, att användarna borde 
attraheras till biblioteken och undervisas av bibliotekarier i t.ex. informationssökning, 
informationskritik, källvärdering, olika informationstekniker, o.s.v.  
 
Vesna Injac också är mycket involverad i utarbetandet av den nya kulturlagen. Hon påstår 
att kulturministern redan hade förberett en lag om kulturarv men att denna inte var 
tillräckligt väl anpassad till EU-standard. Som BV1 påpekade, började då kulturministeriet 
förbereda olika lagar om olika delar av kulturarvet. Nu finns det t. ex. kulturlagsförslag för 
arkiv, för gammalt och sällsynt biblioteksmaterial, för museer och filminspelningar. Vesna 
Injac säger själv att hon inte är nöjd med förslaget att dela kulturarvslagen i olika delar, 
eftersom många artiklar kommer att upprepas i varje del, t.ex. om kulturarvsexport eller 
bevarande o.s.v.  Hon menar att det vore lättare och smidigare att skriva en övergripande 
kulturarvslag  och sedan olika individuella lagar. Enligt henne skulle det på detta vis ta 
mycket mindre tid att formulera; om man har allmänna lagar om bevarande, export, import 
i en övergripande lag så vore det lättare att ha enkla skillnader anpassade till de olika 
kulturarvsdelarna.  
 
När jag frågar om kulturministeriet har bett NB om rådgivning för att formulera en 
kulturarvslag, säger Vesna Injac att NB har föreslagit en arbetsgrupp för den nya 
bibliotekslagen och för lagen om gammalt och sällsynt biblioteksmaterial som nu håller på 
att förberedas. I denna arbetsgrupp ingår företrädare för NB, MSB, Biblioteksföreningen, 
Föreningen för centralbiblioteken och för Universitetsbiblioteken. Vesna Injac tillägger att: 
“We hope that it will be done soon because it is not easy, all our laws are very old, the law 
on libraries is from 1994, the law on cultural goods from 1992, the law on publishing 
activities is also from 1994. We have a lot of problems in our everyday work because of the 
old-fashioned laws”. 
 
Tamara Butigan är besviken på politikerna: ”There are some efforts politically to preserve 
cultural heritage by digitizing, but it is going very, very slowly and very hard. I don’t think 
it is recognized as an important means, this is the problem. The Government has so many 
important things that this law stays in a queue all the time”.  
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Hon berättar vidare att olika initiativkrafter finns i Serbien.  År 2002 startades officiellt ett 
projekt kallat “The National centre for Digitization”, men det existerar fortfarande inte. 
Enligt detta projekt ska olika digitaliseringsprojekt startas och samordnas i Serbien för att t. 
ex. undvika digitaliseringsdubletter. Tamara Butigan menar att kulturministeriet aldrig har 
betraktat detta som en bra idé, vilket är fel eftersom Serbien är ett litet land och ett sådant 
center skulle kunna fungera effektivt. Hon menar att digitalisering är en viktig del i den nya 
allmänna kulturlagen, d.v.s. den är betraktad som ett prioriterat mål också för bevarandet av 
kultur. Hon hoppas fortfarande att digitalisering  kommer att betraktas som nödvändig i de 
olika delarna av den nya lagen. Det är inte lätt för NB att finansiera olika 
digitaliseringsprojekt om ministerierna inte betraktar de som nödvändiga. Tamara Butigan 
menar också att problemet är att de kulturella institutionerna i Serbien arbetar på ett 
gammalmodigt sätt; de anställda koncentrerar sig mest på det fysiska bevarandet av 
böckerna. 
 
BUB1 berättar att BUB har skrivit en lista av böcker som, enligt avdelningen för gamla och 
sällsynta böcker borde betraktas som kulturarv. Denna lista finns nu på NB, liksom andra 
listor från andra bibliotek i Serbien. NB har en samordnande roll för det serbiska 
kulturarvet gentemot kulturministeriet. 
 
Sammanfattningsvis finns det inte någon utbildning av metoder för hantering av 
raritetssamlingar i Serbien. Själva B&I är inte någon äldre institution; den har bara existerat 
i tjugo år. Institutionen är dessutom inte självständig utan tillhör den filologiska fakulteten. 
Det faktum att nästan inga bibliotekarier har någon B&I-utbildning utgör ett problem. 
 
På NB finns det det största och bäst organiserade laboratoriet i Serbien för restaurering av 
sköra böcker. Ett problem är att både böcker i behov av renovering och andra befinner sig i 
samma lokaler, som visar sig vara dammiga och där varken ljus- eller fuktighetsnivå tycks 
mätas på adekvat sätt. MSB har också ett laboratorium för bokrestaurering men inte BUB, 
som skickar sina böcker i renoveringsbehov till NB. Digitalisering av gamla samlingar 
betraktas också som ett sätt att bevara dem. 
 
På BV använder man inte uttrycket ”special collection” utan böckerna kallas gamla och 
sällsynta. På NB däremot finns en avdelning för ”special collections” som inkluderar både 
gamla, rara och miniatyrböcker samt mikrofilmer av gamla böcker.  
 
Tillgängligheten på NB kompliceras just nu p.g.a. renoveringsarbetet. På de andra 
biblioteken måste man ha ett tillstånd eller rekommendationsbrev från någon 
universitetsprofessor för att få tillgänglighet till raritetssamlingar. BUB är bara öppet för 
studenter eller forskare. Av samma anledning som ovan kan inte NB främja sina bokskatter, 
medan det verkar som både MSB och BUB gör detta flitigt med utställningar eller genom 
att skapa olika kataloger. 
 
NB betraktar digitalisering som en avgörande faktor för att både bevara och tillgängliggöra 
raritetssamlingar. Faktumet att biblioteket med så blyga medel lyckades åstadkomma 
sådana resultat (som t.ex. digitalbiblioteket) visar att det inte bara finns vilja utan också 
professionella människor bakom allt omfattande arbete. Jag konstaterar att problemet 
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hänger samman med att digitalisering är en ny företeelse i Serbien och att det därför saknas 
medvetande om att landet är i behov av kurser i digitalisering av kulturarvet på B&I för att 
kunna bevara detta på ett ”nytt” sätt.  
 
Kulturministeriet arbetar med en formulering av den nya kulturlagen. NB är med i 
arbetsgruppen som bl.a. förbereder lagen om gammalt och särskilt material. Digitalisering 
är inte betraktad som nödvändig i lagen och detta innebär en komplikation av arbetet på NB 
eftersom NB inte kan starta nya digitaliseringsprojekt. 
 
I nästa kapitel ska jag diskutera de ovannämnda kategoriseringarna i relation till 
litteraturgenomgången och tolkningsramen. 
 
 

7. Avslutande diskussion  
 

7.1 Utbildning 

 
I Serbien finns det en institution för B&I som dock ingår i filologiska fakulteten och alltså 
är inte självständig. Bland kurserna finns inte någonting som är kopplat till 
raritetssamlingar. B&I har inte hög status inom själva utbildningssystemet. När BV1 och 
Vesna Injac berättar att man på NB kan läsa bibliotekariekurser utgick jag ifrån att de är till 
för de som redan arbetar inom bibliotekssystemet och som ”officiellt” behöver få 
bibliotekaries status. Detta är dock inte fallet, eftersom det även i den nya kulturlagen 
fastställs att det är NB som liksom tidigare organiserar och garanterar kvalitet inom 
utbildning, organiserar kurser och ger ackreditering till bibliotekarieutbildningen.116 Detta 
har flera av mina informanter bekräftat. 
 
Under mina intervjuer fick jag dessutom känslan (bekräftad av min informant BV1) att 
bibliotekarierna själva inte tyckte att en särskild utbildning behövs när de redan är 
universitetsutbildade från en annan institution och kan uppnå professionell kompetens 
genom det praktiska arbetet på ett bibliotek. Jag konstaterar också att det inte heller i EUs 
regelverk står någonting om hur man ska organisera bibliotekarieutbildning i de enskilda 
medlemsländerna.  
 
Detta är ett problem som inte bara Serbien är berört av. I Sverige t.ex. finns det inte heller 
någon kurs som avser gamla böcker. På högskolan i Borås finns bara en kurs i digitalisering 
av kulturarvet som inte ges varje termin, medan man på KB sällan ger en kurs i 
katalogisering av gamla tryck. ”Rare book librarianship” är inte heller utvecklat i Europa så 
som det är t.ex. i USA, där Adam redan 1937 t.ex. skrev om bibliotekariers okunnighet i 

                                                 
116 Europarådet (okt. 2009). Compendium. Cultural Policies and Trends in Europe. Country profile Serbia, s. 
44 
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hanteringen av gamla böcker.117 Nuovo konstaterar att sedan detta har den amerikanska 
litteraturen utvecklats i behandlingen av olika teman inom hanteringen av den gamla 
boken.118 Någon sådan utveckling har inte förekommit varken i Europa eller i Serbien. 
 
 

7.2 Bevarande och tillgängliggörande 

 
Själva bevarandet är det huvudsakliga syftet med raritetssamlingar på biblioteken i Serbien. 
Böckerna bevaras så bra att det är svårt att få syn på dem. På NB finns det gamla och 
värdefulla böcker tre våningar under jorden tillsammans med vanliga böcker. Min 
informant NB1 och tolken tycker att lagret är för dammigt och de tror att varken 
temperaturen eller luftfuktigheten kontrolleras. Jag har varit nere i boklagret och kan 
konstatera att det är dammigt och dessutom luktar cigarettrök.  
 
Miljöförhållandena på NB motsäger Hains argument att en samling borde betraktas som en 
sådan och inte som en rad enskilda böcker. Detta innebär preventivt underhåll och kontroll 
av miljöförhållandena med t.ex. hjälp av ett datoriserat program för mätning av ljus- och 
temperaturnivå.119 Jag antar att det i Serbien framför allt är ekonomiska problem som ligger 
bakom. 
 
Flera av mina informanter säger att digitalisering av gamla och värdefulla böcker är ett sätt 
att bevara dem. Av denna anledning har BUB t.ex. börjat digitalisera handskrifter som 
ibland är sköra.  
Ett lysande exempel på en kulturell institution som ”bara” bevarar (men vi vet inte hur) sina 
bokskatter är Patriarkatets bibliotek i Belgrad. Där är inträde mycket begränsat då inte ens 
universitetsstudenter får komma in. Det verkar som dess bevaranderoll är absolut. 
 
Att bevarande är ett viktigare syfte än tillgängliggörande på offentliga bibliotek är inte ett 
serbiskt särdrag. Även Traister påstår att på amerikanska bibliotek ”preservation takes 
precedence”. Författaren menar att bibliotekarierna skyddar raritetssamlingar så väl att 
tillgängligheten försvåras. Situationen i Serbien bekräftar att det globalt finns ett 
tillgänglighetsproblem, då även Traister menar att man inte kan riskera att förlora 
värdefulla samlingar. Därför begränsas tillgängligheten till en viss grupp användare. 120  På 
NB, BUB och NSB får man t.ex. inte låna hem böcker. På BUB är lånet begränsat till 
forskare eller studenter, medan det på paleografiska avdelningen erfordras ett särskilt 
tillstånd från en universitetsprofessor. 
 

                                                 
117 Adam 1937, s. 317-331 
118 Nuovo, Angela (2000). La Biblioteconomia del Libro Antico (Rare Book Librarianship) negli Stati Uniti, 
s. 7-26 
119 Hain 2003, s. 114 
120 Traister 2000, s. 54 



42 
 

Allt detta bidrar till att det idag är svårt att vara användare i Serbien. Även BV1 på B&I är 
tvungen att ta sin egen blogg till hjälp för att studenterna, som har begränsad tillgång till 
kurslitteratur, ska få uppdaterat material att läsa. 
 
I EUs regelverk anges bara att europeiskt kulturarv ska bevaras.121Anledningen är ännu en 
gång att ansvaret för bevarande ligger på varje enskilt medlemsland. 
 
Jag konstaterar också att i den allmänna serbiska kulturlagen står det att bevarandet av 
kulturellt och historiskt arv ska uppmuntras liksom skapandet av ett IT-system för att 
bevara kulturarvet.122 Mer specifikt om bevarande kommer troligtvis att skrivas när också 
lagen om gammalt och sällsynt biblioteksmaterial blir färdig. 
 
 

7.3 Främjande av den äldre boken 

 
Jag kan konstatera att främjande av raritetssamlingar inte är ett helt okänt fenomen på 
offentliga bibliotek i Serbien. Både BUB och MSB påstår sig t.ex. organisera utställningar 
eller skapa olika slags kataloger. Därför vore det orättvist att påstå att NB inte främjar sina 
bokskatter (även om det på paleografiska avdelningen överhuvudtaget inte tagits något 
främjarinitiativ). NB1 påstår t.ex. att innan biblioteket stängdes p.g.a. renoveringen hade 
han organiserat en utställning av gamla böcker som dock fick avbrytas. Att ställa ut gamla 
böcker är ett sätt att främja dem, menar Traister, medan ett annat sätt är att digitalisera 
böckerna kring ett tema, d.v.s. materialet kan kontextualiseras och göras tillgängligt på 
nätet.123 Digitala utställningar är fortfarande ett nytt fenomen i Serbien då det enda 
exemplet är ”A Roma Journey”, en utställning organiserat av NB.  
 
Varken inom EUs kulturpolitik eller i den nya serbiska kulturlagen är främjande av 
kulturarvet ett känt fenomen. Jag anser att detta är naturligt, då även Traister påstår att 
fenomenet börjar uppmärksammas i USA först 2003,124 så denna debatt kanske om några år 
även kommer att nå Serbien. 
 
 

7.4 Digitalisering och digitaliseringsprojekt 

 
Digitalisering betraktas som ett sätt att både bevara och tillgängliggöra en gammal och skör 
bok. Trots att landet har många ekonomiska och politiska problem har en 

                                                 
121 Blank & Weijmer 2009, s. 66 
122 Europarådet (okt. 2009). Compendium. Cultural Policies and Trends in Europe. Country profile Serbia, s. 
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123 Traister 2003, s. 103 
124 Traister 2003 
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digitaliseringsavdelning kunnat öppnas på NB, vars ledning också vill ta på sig ansvaret för 
att digitalisera det serbiska kulturarvet. Vesna Injac, en energisk biträdande direktör med 
många resurser har lyckats organisera en ”mobil” digitaliseringsavdelning för att hjälpa de 
bibliotek i regionen som inte på något sätt var förberedda för denna nya arbetsmetod. Hon 
själv säger att digitalisering framför allt kräver kunskap och inte i första hand handlar om 
att ha den dyraste utrustningen. Digitaliseringen av kulturarvet börjar alltså i Serbien med 
en skåpbil, en skanner och några specialiserade entusiaster. Man kan gå in på NBs hemsida 
för att titta på vad de har åstadkommit. 
 
Under mina biblioteksbesök inser jag att organisationen är strukturerad på ett mycket 
hierarkiskt sätt och kommunikationen mellan olika nivåer i hierarkin brister. De anställda 
har en överdriven respekt för ledningen och de vågar inte riktigt uttrycka sina åsikter. NB1, 
som ensam arbetar med gamla och sällsynta böcker, blir t.ex. inte ens tillfrågad när 
biblioteket ska bestämma vilket material först bör digitaliseras. NB1 förstår fortfarande inte 
anledningen till att ett visst material valts ut, medan Tamara Butigan förklarar för mig att 
ledningen följer IFLAs rekommendationer i detta sammanhang. Om NB1 vore medveten 
om detta skulle han kanske inte vara så kritisk.  
 
Det faktum att Serbiens nationalbibliotek är med i olika europeiska och internationella 
digitaliseringsprojekt (såsom TEL, Europeana och WDL) bekräftar att den kulturella 
styrkan har stor potential. Man får inte glömma att efter kommunismens fall har Serbien 
hamnat i ett hänsynslöst och absurt nationalistiskt inbördeskrig och förlorat tio år av 
politiska reformer och ekonomisk utveckling med allvarliga konsekvenser i form av djup 
ekonomisk kris och destruktiv internationell isolering.  
 
Jag tycker att Serbien borde dra nytta av faktumet att digitalisering är en utmärkt metod för 
att ”rädda” hotat och gammalt material och för att förbättra internationella relationer. Detta 
är t.ex. bevisat av de olika projekt som BL är involverat i, såsom digitaliseringen av Codex 
Sinaiticus och ”The Endangered Archives Programme” (som redan har haft ett projekt i 
Serbien). Shenton menar att dessa projekt också är betydelsefulla inom ”kulturell 
diplomati”: kultur i sig påverkas ej av politik utan är ett hjälpmedel för att förbättra 
internationella relationer.125 
 
Jag konstaterar att digitalisering som arbetsmetod har stor potential i Serbien, då även den 
nya kulturlagen uppmuntrar till användning av teknik som t.ex. IT och digitalisering samt 
skapandet av ett IT-system för att bevara kulturarvet.126 
 
Ordet ”digitalisering” används faktiskt i lagen. Enligt Tamara Butigan är dock betoningen 
på digitalisering inte tillräcklig. Hon menar att den inte är betraktad som ett nödvändigt steg 
för att bevara/tillgängliggöra kulturarvet. Ännu en gång förtjänas att påpeka att lagen ännu 
ej är antagen. 
 

                                                 
125 Shenton 2009, s. 1-22 
126 Europarådet (okt. 2009). Compendium. Cultural Policies and Trends in Europe. Country profile Serbia, s. 
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EUs kulturpolitiska mål är inte att assimilera  olika nationella kulturdrag inom en enhetlig 
kultur utan att bilda en europeisk identitet, baserad på kulturell mångfald.127  Den nya 
kulturlagen i Serbien bekräftar att landet borde bevara och främja minoriteternas kultur. NB 
har bevisat att detta är möjligt genom att välja romerna som första minoritetsgrupp som har 
en plats i ett digitaliseringsprojekt. På TELs hemsida kan man se en digital utställning 
kallad ”A Roma Journey” som NL samordnar.128 
 
 

7.5 Kulturpolitik 

 
Jag konstaterar att i EU har den gemensamme kulturpolitiken fått allt större betydelse de 
sista femton åren. Kulturpolitiken fokuserar på gemensamma värderingar bland EU-
länderna samtidigt som den understryker att länderna tillhör och är uttryck för olika 
kulturer och minoritetskulturer.  
 
Serbien är inte ett EU-land ännu, även om man politiskt strävar efter att bli det. Den 
kulturpolitik som håller på att förberedas har redan reviderats (enligt Vesna Injac) flera 
gånger eftersom den inte var harmoniserad med EU-direktiven tillräckligt väl. Det verkar 
som alla kulturinstitutioner i landet går och väntar på en ny lag. Vesna Injac själv säger att 
den nuvarande kulturlagen är så gammalmodig att den förvärrar det dagliga arbetet på NB. 
Även lagen om gammalt och sällsynt biblioteksmaterial är i akut behov av att 
omformuleras. September 2010 hade satts som bortre gräns för förberedelserna men på 
kulturministeriets hemsida står det ingenting om de nya underordnade lagarna.129 
 
BV1 har uttryckt oro för den nya lagen, framför allt avseende den ekonomiska 
självständighet som de kulturella institutionerna måste lära sig att hantera. Under 
socialisttiden var de kulturella institutionerna helt ekonomiskt beroende av staten, men med 
den nya lagen måste de klara sig själva genom egna initiativ eller deltagande i olika projekt 
(både nationella och internationella) eller utställningar eller genom att hitta sponsorer eller 
donationer.  
 
Det kan ta tid att anpassa sig, men med exempel från olika EU-länder kan processen gå 
snabbare. Därför är det också viktigt att Serbien kommer med i EU och att samarbete och 
interaktion med europeiska institutioner fördjupas. 
 
 
 
 

                                                 
127 Blank & Weijmer 2009, s. 2 
128 http://www.theeuropeanlibrary.org/portal /en/index.html 
129 http://www.kultura.gov.rs/ [2011.01.16] 
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7.6 Sammanfattande resonemang kring syfte och 
frågeställningar 

 

7.6.1 Frågeställning 1: Vilka metoder används för att bevara 
raritetssamlingarna? 

 
På de besökta biblioteken fokuserar man mest på bevarande av raritetssamlingarna. NB 
befinner sig i en särskild situation eftersom det är stängt för renovering. Under mina besök 
av boklagret blir jag inte imponerad av miljöförhållandena. I teorin bevaras böckerna i 
lämpliga lokaler med kontrollerad luftfuktighet och brandsäkerhet, i praktiken är dessa 
apparater föråldrade och damm samt cigarrettrök finns överallt. Ledningen på NB är 
progressiv och detta är en positiv faktor. På de andra bibliotek jag besökte fick jag inte se 
boklagret, men där tillämpas bevarande av raritetssamlingar precis som det alltid har gjorts, 
inga förändringar har skett och inga är planerade.  
 
En metod man har använt sig mycket av är mikrofilmning av både handskrifter och gamla 
och sällsynta böcker. Denna metod, som en ansvarig bibliotekarie på 
digitaliseringsavdelningen på NB påpekade, tycks vara bättre för att bevara böckerna 
jämfört med t.ex. digitalisering, eftersom den är billigare och man kan bevara en mikrofilm 
i 500 år, medan en CD-skiva kan bevaras i högst tjugo år.  
 
Digitalisering ser man också som ett sätt att bevara det värdefulla materialet och därför 
började BUB digitalisera handskrifterna först. Digitalisering betraktas också som ett mer 
användarvänligt sätt för att göra böckerna och handskrifterna tillgängliga, eftersom 
användarna inte ens behöver gå till biblioteket för att kunna titta i en bok. 
 
Av det empiriska materialet framgår att biblioteken i Serbien fortfarande är förankrade i ett 
gammalmodigt sätt att bevara raritetssamlingar. Redan 1937 menade Adam t.ex. att gamla 
och rara böcker behöver en särskild behandling jämfört med nya böcker och inte bör 
placeras på samma ställe.130 Attityden på NB motsäger detta eftersom gamla böcker 
placeras tillsammans med nya. Detta beror säkert på den ekonomiska situationen i landet, 
men också på att bibliotekarierna behöver moderniseras genom t.ex. en lämplig utbildning.   
 
 

 

 

                                                 
130 Adams 1937, s. 317-331 
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7.6.2 Frågeställning 2: Hur bemöts användarnas behov av 
tillgänglighet? 

 
Som redan nämnt är NB stängt för användarna, förutom för forskare om de bevisar att de 
behöver ett dokument som inte går att hitta någon annanstans. NB ställer en liten läsesal till 
förfogande och en bibliotekarie som vaktar. Samma gäller för handskrifterna på NB som 
man bara ges tillträde till med ett särskilt tillstånd från en universitetsprofessor.  
 
Å andra sidan är det positivt att det är just den del av biblioteket som är avsedd för 
användarna som NB prioriterar i sin renovering. Arbetet pågår t.ex. i läsesalarna. Om 
salarna utrustas med videokameror kommer kanske inte ett särskilt tillstånd från en 
universitetsprofessor att behövas för att kunna titta i en gammal bok.  
 
 

7.6.3 Frågeställning 3: Är digitalisering av raritetssamlingar en 
använd metod för att göra samlingarna tillgängliga?  

 
Digitalisering är en metod för att både bevara och tillgängliggöra äldre samlingar. I Belgrad 
och Novi Sad har man för några år sedan med blyga medel börjat digitalisera gamla och 
sällsynta böcker samt handskrifter, men man kan ännu inte söka dem i databasen. NB håller 
på att möjliggöra detta. Alla större lokala bibliotek i centrala Serbien har fått stöd av NB i 
början av digitaliseringsprocessen, vilket är positivt. Jag tror att detta har varit möjligt tack 
vare den energiska ledningen på NB. NB vill så småningom bli portal för det serbiska 
kulturarvet i landet, en process som redan inletts. Dock återstår mycket att göra. Ett 
problem är att ett välutvecklat digitaliseringssystem i landet kräver ett väl fungerande 
elektroniskt nätverk. Sådant är fallet bara för NB (vilket två av mina informanter, BV1 och 
Vesna Injac bekräftar), medan det ofta på lokala bibliotek inte ens finns datorer tillgängliga. 
I tidigare citerad artikel menar Yaşar Tonta att: 
”As successful digitisation, protection and management of information sources is closely 
related with the availability of networking facilities, the internet infrastructures of the 
Balkan countries needed to support the “digital science” and “digital culture” should be 
studied to identify applications and services that can be streamlined through co-operative 
endeavours”.131 
Situationen reflekterar avsaknaden av en färdig kulturlag som reglerar raritetssamlingar och 
att i den allmänna lagen är digitalisering inte betraktad som en prioriterad process. 
 
För några år sedan startade NB projektet ”Digital National Library of Serbia”.132 Detta 
nätbibliotek omfattar samlingar från både NB och från andra bibliotek i landet. På 
hemsidan kan man läsa att digitalbiblioteket är byggt enligt principerna av öppen 
tillgänglighet till information och att samlingarna representerar en nationell kulturskatt. Jag 
                                                 
131 Tonta 2009, s. 428 
132 http://digital.nb.rs/eng/index.php? 
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gick in och räknade till 589 kyrilliska handskrifter, 6 gamla tryckta böcker, 142 gamla och 
sällsynta böcker samt material från lokala samlingar (som kommer från olika bibliotek i 
centrala Serbien). Bland annat finns det tolv kyrilliska handskrifter och tretton gamla och 
sällsynta böcker från BUB. Detta framstår förstås som ett blygt initiativ jämfört t.ex. med 
de olika digitaliseringsprojekt av äldre tryck i Tyskland som Fabbri har sammanfattat i sin 
ovan nämnda artikel. Fabbri menar också att raritetssamlingarna inte tillhör ett eller ett 
annat bibliotek utan hela mänskligheten, och därför behöver skyddas och tillgängliggöras.  
Det återstår att se vad landet kan åstadkomma efter att en ny kulturlag träder i kraft. Jag tror 
att med ett framtida EU-inträde kan Serbien få mer tillgång till både ekonomiska medel och 
specialister eller utbildning, alltså till bättre möjligheter att utveckla sin kultursektor och 
genom digitaliseringen sprida sitt kulturarv i både Europa och globalt. 
 
Av min studie och den historiska processen framgår att det tar lång tid innan situationen 
stabiliseras och kulturlagen kompletteras med de ekonomiska medel av vilka kultursektorn 
är i behov. För att kunna bevara och tillgängliggöra sina kulturskatter borde landet 
prioritera en renovering av bevarandemiljöer samt utvecklingen av digitaliseringsprocessen 
genom en bättre spridning av det elektroniska nätverket. Boklager saknar modern 
utrustning i termer av apparater som kontrollerar luftfuktigheten och ljusförhållandena.  
 
Uppsatsen visar att i en globaliserad värld blir skyddet och framhävande av ett lands 
kulturarv ännu viktigare, särskilt om landet har utsatts för olika konflikter som hämmar 
dess utveckling. Inom B&I-forskningen bekräftar uppsatsen behovet av en lämplig 
utbildning på akademisk nivå avseende olika aspekter av raritetssamlingar såsom 
forskningsämne. Uppsatsen visar också att digitalisering är ett avgörande och nödvändigt 
medel för att både bevara och tillgängliggöra ett hotat kulturarv, därför måste även 
forskningen om denna prioriteras. 
 
Jag vill avsluta uppsatsen med ett citat från Ola Wikanders I Döda Språks Sällskap.133 Min 
uppsats behandlar inte döda språk, utan delvis döda böcker som, vill jag hävda, hade kunnat 
berätta för oss mer om ett lands kultur: 
 
 
 
  ”Även om de gamla språken inte ger möjligheter till  

”kommunikation” så ger de – bortsett naturligtvis  
från den rent språkliga skönhet de ofta äger –  
tillgång till något nästan ännu större: historia,  
litteratur, filosofi och kultur som för de flesta är helt otillgängliga”. 
 
 

 
 

                                                 
133 Wikander 2006, s. 14 
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8. Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bevarande och tillgängliggörande av 
raritetssamlingar ser ut i Serbien, ett land präglat av en komplicerad historia och en 
omväxlande kulturpolitik, som idag har påbörjat sin EU-integrationsprocess och 
harmoniserar sin kulturpolitik med EU-standard. De centrala frågeställningarna i studien är 
att utröna på vilket sätt gamla och sällsynta böcker på offentliga bibliotek i Serbien bevaras; 
på vilka sätt användarnas behov av tillgänglighet bemöts; om digitalisering är en utnyttjad 
metod för att göra samlingarna tillgängliga och om digitaliseringsprojekt har startats. 
 
Uppsatsen bygger både på studie av hemsidor och på kvalitativa intervjuer genomförda på 
engelska på institutionen för B&I, nationalbiblioteket, universitetsbiblioteket ”Svetozar 
Marković” i Belgrad samt på en enkät ifylld av Matica Srpska biblioteket i Novi Sad. Jag 
har samtalat med en UD-handläggare på Sveriges ambassad i Belgrad om Serbiens inträde i 
EU. Jag intervjuade en universitetsdocent, en biträdande bibliotekschef samt fem 
bibliotekarier. I två fall använde jag mig av tolkningshjälp. Båda mina informanter och de 
kulturella institutioner jag har besökt har jag benämnt med förkortningar för att göra 
läsningen smidigare. 
 
Analysmetoden baseras på en studie av det empiriska materialet som jag har delat i 
kategoriseringar som jag sedan har studerat i relation till mina frågeställningar. 
 
I ett kapitel ges en historisk/organisatorisk beskrivning av dessa kulturella institutioner. Av 
denna beskrivning framgår att det är nationalbiblioteket som är den drivande kraften för 
reformer och digitalisering.  
 
I uppsatsen finns ett bakgrundskapitel. Det tecknar en bild av Serbiens historiska och 
kulturella utvecklingen. I dessa framgår att landet har gått igenom många historiska 
processer som har påverkat dess bestånd av raritetssamlingar, samt attityder och 
förhållningssätt till dessa.  
 
I tolkningsramen ges en sammanfattning av EUs kulturpolitik samt en beskrivning av 
Serbiens kulturpolitik. Den nuvarande nationella kulturpolitiken håller på att harmoniseras 
med EUs kulturpolitiska normer. Serbien är inte ett EU-land men dess regering och dess 
kulturbyråkrater strävar efter att bli det. 
 
Resultatdelen består av olika kategorier som har framkommit under intervjuerna. Dessa 
kategorier omfattar förutom bevarande och tillgängliggörande också andra aspekter, som 
t.ex. främjande, kulturpolitik o.s.v.. 
 
I diskussionsdelen framgår att det främst är på bevarandet av raritetssamlingar som 
biblioteken fokuserar. Bevarandet av värdefulla böcker sker på samma sätt som det alltid 
har gjort. Gamla och värdefulla böcker bevaras tillsammans med alla andra böcker på 
dammiga lager i renoveringsbehov, medan handskrifterna bevaras i kassaskåp. 
Tillgängliggörandet av raritetssamlingarna är begränsat, dels för att nationalbiblioteket 
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befinner sig under renovering, dels för att inte alla användare ges tillträde till dem. På 
universitetsbiblioteket har t.ex. bara studenter, forskare och professorer tillgång till 
värdefulla böcker, medan man på paleografiska avdelningen på NB i princip behöver ett 
särskilt tillstånd från universitetet. Patriarkatets bibliotek är officiellt offentligt men i 
praktiken svårtillgängligt. Digitaliseringen betraktas både som ett sätt att bevara och att 
tillgängliggöra raritetssamlingarna. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Karta över Serbien134  

 
 
 

 
 

                                                 
134 http://www.airbroker.se/airports/europe/serbia.htm [2011.01.16] 
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Bilaga 2: schema över intervjuer 

 
Datum Informant Plats Tidsomfång Metod Språk 
17/03 
2010 

BV1 B&I 
Belgrad 

95 min. MP3 
inspelning 

engelska 

25/03 
2010 

Vesna Injac Nationalbibliotek 
Belgrad 

90 min. MP3 
inspelning 

engelska 

25/03 
2010 

NB1/tolk Nationalbibliotek 
Belgrad 

72 min. MP3 
inspelning 

engelska 
med tolk 

25/03 
2010 

Tamara 
Butigan 

Nationalbibliotek 
Belgrad 

23 min. + 
oinspelat 
besök på 
digitaliserings
-avdelningen 

MP3 
inspelning 

engelska 

25/03 
2010 

NB2 Nationalbibliotek 
Belgrad 

24 min. MP3 
inspelning 

engelska 
med tolk 

22/04 
2010 

BUB1+ 
BUB2 

Univ.bibliotek 
”Svetozar 
Marković” 
 Belgrad 

83 min. MP3 
inspelning 

engelska 

26/04 
2010 

MSB1 Matica Srpska 
Biblioteket 
 Novi Sad 

 enkät engelska 

27/11 
2010 

UD-
handläggare  

Sveriges ambassad 
Belgrad 

30 min. samtal svenska 

 
 

Bilaga 3: Frågor till BV1, docent, institutionen för B&I, filologiska 
fakulteten 

 
1. How did the cultural policy develop during the last decades in Serbia? 

 
2. Serbia applied to become a member of EU. EU’s cultural policy moved towards a 

direction of differentiation and at the same time respect for all the different cultures of 
the countries and people that it represents. How do you think this influenced the cultural 
policy in Serbia? 

 
3. Is there a special plan/policy for the protection of cultural heritage in Serbia? 

 
4. Does your department have a special education for old and rare books? 
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5. Is there any department/institution/school where you can study librarianship of old and 
rare books in Serbia? 

 
6. Except for the University of Belgrade, where can you study librarianship in Serbia?  

 
7. In Europe, according to the literature I have read, is the expression “old and rare books” 

most used. In USA is “special collection” used instead with a broader meaning. Which 
of these expressions does better fit in Serbia? 

 
8. Is your department involved in different digitizing projects of old and rare Serbian 

books? 
 

9. Is there anything you would like to add? 
 

 

Bilaga 4: Frågor till Vesna Injac, biträdande chef för Serbiens 
nationalbibliotek och chef för projektavdelningen 

 
1. What is your education? 

 
2. How long have you had this position at NLS? 

 
3. Is there a cultural heritage protection policy in Serbia? 
 
4. Can you tell me something about the new cultural law in Serbia? 
 
5. How does the NLS handle with it? 
 
6. When was the NLS grounded? 

 
7. Does the library have to have a copy of all the documents published in Serbia? 
 
8. What kind of books are in the “Special Collection Department”? 
 
9. Did the National Library of Serbia suffer many losses during the bombings of 

Belgrade? 
 
10. I read that a Serbian Library Association exists. What is its mission? Does the NLS 

have a role in it? 
 
11. What kind of digitizing projects is the library responsible for? 

 
12. Are you planning digitizing old material at your library? 
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13. Is the NLS responsible of digitizing old books from other Serbian libraries also? 
 
14. Do you have any contacts/common projects with libraries abroad? 
 
15. Would you like to add something? 

 
 

Bilaga 5: Frågor till NB1/BUB1/MSB1 

 
1. What is your education? 

 
2. How long have you been working at the NLS? 
 
3. When was the Department of Special Collection at NLS grounded?  
 
4. Did the rare books collection suffer any loss during the bombings of Belgrade? 
 
5. How many objects do you have in your “old and rare and miniature books” collection? 

From which year is the oldest? 
 
6. How much of the old collection is digitized?  
 
7. Do you have material in your collection that is not digitized? Is this material 

catalogued? 
 
8. How many different collections of old books (earlier than 1868) do you have at your 

library? 
 
9. How does the library deal with the preservation of these books? Are the temperature 

and light level of the storage place controlled? What other means of preservation do you 
use? 

 
10. Do you still add books to your special collection? Where do they come from? 
 
11. Which other libraries in Serbia have special collections (old and rare books)? 
 
12. How many employees do you have at your department? Does everybody have a library 

education? 
 
13. Do you have premises for repairing damaged books here in the library or do you take 

them somewhere else? 
 
14. What methods do you use for making your collection accessible to the users? 

Digitizing? Copying? 
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15. What classification system do you use at the library?  
 
16. Do the users have a possibility of searching material digitally? 
 
17. What alphabet do you use, Cyrillic or Latin? Have the users a chance of choosing any 

of them? 
 
18. Do you promote your collection in some way? (Like exposing to the public, organizing 

exhibitions etc). 
 
19. Do you have a lot of book thefts? How do you deal with it? Does this compromise 

access to books? 
 
20. Does a preservation policy exist in Serbia? 
 
21. Is the library involved in digitizing projects for old and rare books? 
 
22. Do you have contacts/projects in collaboration with libraries abroad? 
 
23. How do you keep yourself informed about the development of, for example, new 

technological advances within the preservation and access to old and rare books? 
 
24. Would you like to add something? 

 
 
 
 

Intervjufrågorna till Tamara Butigan (NB) och NB2 fattas eftersom intervjuerna var totalt 
oplanerade. 

 
 




