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РЕЧ УРЕДНИКА

У краљевачкој Библиотеци, 3. и 4. октобра 2019. године одржан је, уз финансијску
помоћ Министарства културе и информисања Републике Србије и Града Краљева, стручни скуп са међународним учешћем „Међународна сарадња библиотека“.
Одабрали смо тему „Међународна сарадња библиотека“, јер до сада није разматрана као главна и једина тема неког стручног скупа. Скуп је био прилика
да се у фокус стручне расправе стави међународна сарадња и да се на тај начин сагледају и проблематизују све аспекти те сарадње у српском библиотекарству, размене искуства, упознају нови сарадници, али и систематизује досадашња позитивна пракса у међународној сарадњи библиотека у Србији. Скретање
пажње широке јавности, али и оснивача и финансијера на значај библиотека на
ширењу међународне сарадње и промовисању културне баштине Србије у иностранству био је основни циљ скупа.
На скупу су осветљена следећа питања, односно било је речи о свим облицима међународне сарадње који су заступљени у библиотекама:
— размена библиотечког материјала и информација;
— међубиблиотечка позајмица библиотечког материјала;
— сарадња на међународним пројектима;
— чланство у међународним организацијама и асоцијацијама;
— организовање међународних конференција и семинара на одређену тему;
— организовање програма са циљем да се представе културна достигнућа
једне нације;
— размена стручњака (одржавање предавања, учешће на стручним скуповима, размена чланака у домаћим и страних стручним гласилима).
Излагања 27 учесника била су подељена у три радне сесије, а генерално се
могу поделити на две велике групе — једну чине она која се баве теоријским
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аспектима назначеног проблема, а другу чине бројни позитивни примери међународне сарадње, као и проблеми са којима се библиотеке и библиотекари сусрећу у остваривању те сарадње. Програм скупа налази се на крају зборника.
Жива дискусија развила се на крају првог и на крају другог дана скупа. Констатовано је да се тема скупа показала изузетно интересантном, као и да би било
сврсисходно организовати скуп на исту тему већ за неколико година, како би
се сагледало шта је у међувремену урађено. Истакнута је корист у смислу остваривања контаката, упознавања нових сарадника и умрежавања колега (нарочито са колегама из библиотека са Кипра, Северне Македоније и из Републике
Српске, као и колега из мањих, општинских библиотека Србије). Неки од закључака скупа јесу да су библиотеке професионалне установе које имају одређене културолошке одговорности, као и да међународна сарадња коју библиотеке остварују не доноси само корист самим установама, већ и ширим друштвеним заједницама у којима постоје. Начелница Одељења за истраживање и развој — Матичног одељења Народне библиотеке Србије, проф. др Добрила Бегенишић, на основу спроведеног истраживања, закључила је да је међу библиотекама у Србији међународна сарадња неједнако развијена, треба је развијати
плански, потребно је проширити круг запослених у библиотекама који учествују у међународној сарадњи, укључити се у савремене видове међународне сарадње, интензивирати прекограничну сарадњу; потребно је веће учешће колега са стручним радовима што је вид промоције библиотека (одржавање предавања, учешће на стручним скуповима, размена чланака у домаћим и страних
стручним гласилима), као и неопходност извештавања о међународној сарадњи.
У дискусији је указано на проблеме и препреке у остваривању међународне
сарадње библиотека у Србији, али су и предложена извесна решења. Артикулисани су проблеми великих, националних библиотека (Народне библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске), као и мањих, општинских и универзитетских. Закључено је да реализација међународне сарадње захтева велики ентузијазам запослених, лично ангаживање библиотекара, да је реализовање активности немогуће без тимског рада, те да је пожељно да руководство библиотека запослене који то раде и стимулише. Нарочита пажња поклоњена је проблемима у реализовању међународне размене библиотечко-информационе грађе,
што је законска обавеза и одговорност националних библиотека. Међу проблемима посебно су истакнути финансијски — недовољно средстава за набавку потребних књига и периодике за слање иностраним библиотекама, славистичким
центрима, библиотекама Срба у региону и дијаспори, и културно-информативним центрима наше земље. Затим број домаћих публикација послатих у размену
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иностраним библиотекама реципрочно утиче на број иностраних публикација
које Библиотека прима за свој фонд, ако мање књига пошаљемо, мање и примимо. Посебне тешкоће при куповини публикација за размену и слање у иностранство доноси примена Закона о јавним набавкама — публикације се купују без
рабата, по знатно вишим ценама, дужина процеса јавне набавке успорава реализовање дезидерата и повећава проценат распродатих публикација. Затим ту
су кадровски проблеми (смањен број стручних радника због одласка стручних
радника у пензију или у иностранство, а пријем нових радника је онемогућен
због Уредбе о забрани запошљавања у јавном сектору од 2013. године). Слање и
пријем публикација подразумева и коришћење услуга домаћих и иностраних
поштанских, шпедитерских и царинских служби чији се прописи, регулативе и
рад директно одражавају на успешност, ефикасност и рокове слања домаћих и
пријема иностраних публикација. Закључак јесте да би Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске, Завод за проучавање културног развитка Београд, затим Библиотекарско друштво Србије и Заједница матичних библиотека
Србије, требало да дописом подсете ресорно министарство на актуелне проблеме који захтевају системска решења, имајући у виду да је да сада министарство
имало слуха и реаговало у правцу решавања проблема, а све у циљу омогућавања лакшег остваривање различитих видова међународне сарадње.
Од позваних учесника на адресу уредника стигао је 21 рад, које је уредник
објавио редоследом којим су саопштени на скупу.
Уводничар, др Владимир Коларић, из београдског Завода за проучавање културног развитка у раду Капацитет културе Републике Србије за међународну сарадњу истакао је: „Капацитети српске културе у међународним односима нису
само у слеђењу задатих формула међународне институционалне комуникације,
који сами по себи не морају бити спорни и на које најчешће нисмо у могућности да утичемо, него у њеној способности да стваралачки и делатно приступи
сопственој самоизградњи и на адекватан начин приступи исказивању своје речи,
свог особеног искуства, идентитета, разноликости и богатства, који ће с разлогом постати релевантан и обогаћујући учесник у међународном разногласју културе, идентитета и вредности, а зашто да не — јер неизбежно је — и интереса.“
Проф. др Добрила Бегенишић у раду Међународна сарадња матичних јавних
библиотека у Србији дала је преглед међународне сарадње библиотека у 2018. години. Истраживање је засновала на подацима наведеним у извештајима о раду,
као и на подацима доступним на веб-сајтовима библиотека. Подаци су груписани
према видовима сарадње како би се добили јасни показатељи о приоритетима у
међународној сарадњи. Посебна пажња посвећена је дугорочним међународним
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пројектима и регионалној сарадњи матичних библиотека. Након сумирања резултата дате су препоруке за даљи рад и унапређење међународне сарадње матичних
библиотека у Србији и изведени закључци o начинима и видовима те сарадње.
Верица Шево и Оливера Кривошић заједнички потписују рад Библиотека Матице српске: активна међународна сарадња од Русије до Далеког истока, у
коме су представиле облике сарадње у својој матичној установи.
Директорка Библиотека града Београда, Јасмина Нинков, и помоћник директорке, Станка Јовичић, писале су о међународној сарадњи као једном од
најважнијих аспеката рада највеће јавне библиотеке у Србији и региону. Облици међународне сарадње које су развили до сада су многобројни, различити,
иновативни, било је речи о свим њеним видовима и зашто је она важна, као и о
резултатима и искуствима које су стекли.
Представнице Градске библиотеке у Новом Саду, мр Милица Кирћански,
Биљана Кичема и Ведрана Миљуш, истакле су да је установа из које долазе, као
јавна библиотека која ради у мултиетничкој заједници, пажљиво конципирала структуру својих фондова, водећи рачуна о заступљености грађе на језицима
најбројнијих националних мањина. Осим тога, отворен је и засебан огранак са
литературом на дванаест језика света. Појачане програмске активности доприносе бољем познавању културе других народа и већем интересовању за учењем
страних језика. Међутим, иако су у Градској библиотеци створени сви предуслови за такву сарадњу — постоје стручни капацитети и остали потребни ресурси,
богато искуство, квалитативни и квантитативни показатељи — до сада је она изостала. Колегинице су за изостанак сарадње навеле бројне разлоге за које сматрају да захтевају пажњу и став шире библиотечке заједнице.
Начелница Одељења селективне набавке Народне библиотеке Србије, Ивана Николић представила је међународну сарадњу Народне библиотеке Србије у
области размене и пласмана публикација у иностране библиотеке, славистичке
центре и библиотеке Срба у региону и дијаспори. У двосмерном току слања домаћих и пријема иностраних публикација, национална библиотека Србије свакодневно обавља својеврсну културну мисију и обезбеђује слободан проток информација и научних сазнања између наше земље и света.
Позиционирајући се као депозитни центар Универзитетског издаваштва,
Универзитетска библиотека у Крагујевцу, као део своје делатности спроводи
разгранату политику прикупљања, а нарочито дистрибуције дупликата публикованих издања. То је тема рада који потписују Весна Абадић, директорка Библиотеке и Марија Гордић, виши дипломирани библиотекар. У раду је, уз приказ
свих континуираних извора и монографских публикација издатих у преиоду од
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2015. до 2019. године, дата њихова категоризација, као и даља „судбина“ отуђења
од матичне установе до неких других библиотечких центара, заинтересованих
за њихово депоновање. У назначеном временском периоду, Универзитетска библиотека у Крагујевцу је проширила делатност размене на међународном нивоу,
фокусирајући се на часописе у отвореном приступу, чиме је показала високу
свест о значају свих видова отворене науке.
Дугогодишњи руководилац краљевачке Библиотеке, Драгана Типсаревић, нагласила је да је сарадња са библиотекама из Француске, Пољске, Бугарске, Македоније, Републике Српске, Црне Горе и са Кипра резултирала потписивањем
седам протокола о партнерству, као највишем облику сарадње. Овај документ је
ваљана улазница за размену искустава, реализацију различитих програма, конкретну материјалну помоћ, заједничко учешће на конкурсима, препорука за донаторе... Уз бројне бенефите које ова сарадња доноси, важно је и осећање да сте
део велике европске заједнице библиотекара и да имате шта да понудите као
свој пример добре праксе.
Горан Траиловић, из Градске библиотеке Панчево, говори о томе како је установа из које долази постала мали, али значајан издавач стручних библиотекарских публикација и књига из области културне историје. Почетком овог миленијума оживљава своју међународну сарадњу и покреће часопис Читалиште,
који постаје место сусрета српских и иностраних теоретичара и практичара из
области библиотечко-информационе струке и науке.
О примерима међународна сарадње у својој установи, Народној библиотеци Ужице, писала је директорка, Душица Мурић. Посебно је као предност града Ужица подвукла његов географски положај — налази у близини две државне
границе, са Црном Гором и са Босном и Херцеговином, што свакако погодује успостављању лакше прекограничне сарадње, првенствено са институцијама културе у ове две државе.
Директорка Библиотеке Димитрије Туцовић из Лазаревца, Јасмина Иванковић, у излагању се фокусирала на међународну сарадњу библиотека која је настала као резултат добре праксе мреже Хортикултурних библиотека Србије и цивилног сектора кога представља Интернет клуб из Љига.
Негосава Стјепановић, директорка Народне библиотеке и музејске збирке
Зворник (Република Српска) представила је као један изузетан пример добре
праксе — Међународни фестивал хумора и сатире Крива Дрина, који је у потпуности финансиран од стране Организације Уједињених нације.
Следећа два рада посвећена су раду библиотека које са библиотеком домаћином скупа имају потписан протокол о партнерству, као најзначајнији акт
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коме у међународној сарадњи тежимо. Др Наде Караџоска, из Јавне установе
Градска библиотека „Борка Талески“ Прилеп (Северна Македонија) осврнула се
на међународну сарадњу установе коју представља, с посебним акцентом на сарадњу остварену са краљевачком Библиотеком, која је и озваничена потписаним протоколом. Целукупан рад општинске библиотеке из кипарског града Деринеје представила је директорка установе, Елефтерија Такоуши.
Рад Сарадња са библиотекама у Бугарској — искуства Библиотека у Пироту
и Димитровграду потписују Елизабета Георгиев (Народна библиотека Детко
Петров Димитровград) и Надица Костић (Народна библиотека Пирот). Наглашен је значај географског положаја Пирота и Димитровграда, богате историје
културне сарадње са Бугарском, те тако библиотеке у овим срединама имају развијену међународну сарадњу са бугарским библиотекама. Томе у прилог иде и
чињеница да димитровградски библиотекари својим познавањем бугарског језика омогућују лакшу комуникацију са колегама из Бугарске.
Искуства Библиотеке Вук Караџић Пријепоље у пројектима интеркултурне прекограничне сарадње Србија — Црна Гора пренела је Хадија Џигал Кријешторац. Са
партнерима из локалне средине и партнерима из Црне Горе, пријепољска Библиотека реализовала је програме Арт фестивал Лим — водени жиг полимских градова,
Лимска песничка регата и Лимске песничке вечери, окупивши културне посленике,
институције и уметнике из десетак градова у долини реке Лим.
Милена Димитријевић, директорка Библиотеке Вук Караџић Велико Градиште, изложила је примере добре праксе у области међународне сарадње у
својој Библиотеци.
Рад београдског Удружења за културу, уметност и међународну сарадњу
Адлигат представили су председник удружења, Виктор Лазић и координатор за
међународну сарадњу Марко Јелић.
Истраживањем како је регионални стручни скуп, који у оквиру Фестивала хумора за децу више од десет година Библиотека Димитрије Туцовић у Лазаревцу
организује за библиотекаре који раде са децом и младима, помогао да се оствари чврста и континуирана регионална повезаност, сарадња и размена искустава, бавила се Милица Матијевић.
На тему Културна дипломатија и библиотекарство — репозицинирање контекста рад је приложила Беба Станковић из Народне библиотеке Србије. Наласила
је да је културна дипломатија, у данашњим условима, поред могућности које јој се
нуде у широком дијапазону културних индустрија, усмерена и ка унутра, ка позиционирању установа културе на јавној сцени сваке средине понаособ, због сложених односа транзиције и учесталих промена (поглавито у библиотекама), те о
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културној дипломатији не говоримо као о активности везаној за грађење места и
слике установе само ка споља, ка међународним активностима, већ и позиционирању и учвршћавању њене улоге унутар заједнице којој припада.
Ивана Јовановић Арсић у раду се позабавила питањима улоге знања, вештина и
компетенција запослених у јавним библиотекама у развоју међународне сарадње,
на основу уочених проблема у току претходних година рада у оквиру сектора.
Учесници и гости скупа имали су прилику да погледају две изложбе. Једна је
изложбена поставка Library — Space of Childhood Joy (изложба представља најбоље
програме за децу и младе, који се изводе у библиотекама широм Србије и приређена је поводом — Сателит конференције IFLA Секције за рад са децом и младима — чији је овогодишњи домаћин била Народна библиотека Србије). У холу
Библиотеке постављена је фото-изложба Библиотека у свету — свет у библиотеци: Међународна сарадња НБ „Стефан Првовенчани“ Краљево, коју је приредила
Наташа Антонијевић, библиотекар саветник краљевачке Библиотеке, на основу
текста Драгане Типсаревић, њене дугогодишње управнице.
Првог дана окупљања, након радног дела скупа, у простору за јавне програме Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево, уприличено је представљање књиге Non imprimatur или О цензури у библиотекарству и издаваштву,
др Дејана Вукићевића, завичајног писца из Краљева и стручњака Народна библиотеке Србије. У име издавача наступиле су Ивана Јаношевић, из Библиотеке
Влада Аксентијевић Обреновац и Јасмина Иванковић, из Библиотеке Димитрије
Туцовић Лазаревац. Кроз садржајан програм, у форми разговора, госте је водила
уредница у Издавачкој делатности Библиотеке домаћина, мр Ана Гвозденовић.
Стручни скуп је завршен догађајем у духу теме — као очигледан пример
међународне сарадње, у Градској управи Града Краљева потписан је протокол
о партнерству између краљевачке Библиотеке и библиотеке из Деринеје (Република Кипар). Њ.е. Константинос Елиадес, амбасадор Републике Кипар, Андрос
Карајанис, градоначелник Деринеје и Елефтерија Такоуши, директорка библиотеке, чинили су кипарску делегацију. У име библиотеке домаћина, протокол је
потписао директор, мр Миша Милосављевић, у присуству заменика градоначелника Града Краљева, Вукмана Ракочевића.
Зборник „Међународна сарадња библиотека“ објављен је уз помоћ Министарства културе и информисања Републике Србије. Захвалност дугујемо свим ауторима стручних радова на стрпљењу у настајању зборника, преводиоцима, дизајнерима издања, као и штампару.
Катарина Јаблановић
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КАПАЦИТЕТИ КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

САЖЕТАК | У раду се анализирају капацитети институционалног система Репуб
лике Србије за међународну сарадњу у домену културе, са посебним нагласком
на важност систематског и планског приступа култури кроз стратешке документе јавне политике. Назначавају се особености културне политике која би помирила бригу за очување националног идентитета са динамичном и плодотворном међународном сарадњом и разменом.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | међународна сарадња, културна политика, културна дипломатија, култура, идентитет
Када говоримо о капацитетима културе наше земље за међународну сарадњу, не
говоримо о капацитетима културе као такве, већ о институционалним капацитетима једне државе за међународну сарадњу у домену културе, односно у улози
коју институционални систем једне државе, приликом успостављања и одржавања односа са другим међународним субјектима, придаје култури. Реч је, дакле,
о институционалном поимању културе, као подсистема унутар институционалног система Републике Србије.
Хуманистичко поимање културе као „протока идеја“ даје повлашћено место
култури — схваћеној у „класичном смислу“ као „систем образовања и уметности“�
— у међународним односима, при чему се култура види као делимично изузета
од односа моћи на међународном плану, односно као одмор или предах од „хегемоног реализма“, који сматра да су „само војни и економски чиниоци значајни за процењивање моћи“ једне земље. Овакво схватање улоге културе у међународним односима одавно је превазиђено уочавањем културе као моћног канала за остваривање империјалних и хегемоних тежњи: хегемонија се тако, у
13

већ класичном грамшијевском смислу речи,� и може одредити као симболичко-ментално-комуникациони процес који мање припада војно-економској колико сфери културе. Последњих деценија много је писано у односу културе и
моћи, како културе у антрополошком тако и у институционалном смислу, да би
данас у говору о култури у међународним односима превладавало интересовање за њен однос са појмовима „меке моћи“ и „хибридних ратова“,� уз све доминантнији термин „стратешка култура“, док појмови културе и идентитета готово
да постају синоними.
Сам појам идентитета на подразумева изузимање из комуникационе ситуације, него заправо упућује на адресата једног од полова комуникационог процеса, односно потребу одређеног културно-политичког субјекта да себе дефинише као јединственог и појединачног актера у комуникацији са другим културно-политичким субјектима, чије су јединство и појединачност одређени у складу са истим критеријумима. Идентитет једне државе у међународним односима
у основи јесте једна културно-политичка реалност: он није само производ или
основа културе одређене као историјски генерисани систем уверења и вредности, него је темељно посредован институционалним системом одређене државе,
који се опет налази унутар ширег система међународних односа.
Адресат у међународној комуникацији није дакле примарно идентитет или
култура једне земље или једног народа/нације као таквих, нити је сасвим независан од њих, већ произилази из одређених, институционално процесуираних, политичких одлука, циљева и визија. Носиоци легитимне власти унутар
постојећег институционалног система одређују, формулишу и спроводе политику међународних односа као и улогу и учешће културе (и компоненти културе)
у њима, при чему се нема у виду општи него идентитетски и институционални
појам културе: национална култура и систем културе, дакле.
Међународни односи спадају у домене све три димензије политике у савременом политичком систему: полити (politi), као „институционални аспект политике“, који „утиче на изградњу политичке воље и на простор за деловање других аспеката политике, који се заправо „увек остварују унутар овог оквира деловања“ и довољно је стабилан да не може произвољно и у сваком тренутку бити
довођен у питање“; политика у ужем смислу речи (politics), која „изражава процедурални аспект политике“, као „политичка арена на којој се сусрећу и сукобљавају различити интереси“, односно „реални живот политике и реалне политичке
игре“; најзад практична политика (policy), која обухвата „нормативни, односно
садржински аспект политике“, више усмерене ка циљевима од јавног интереса него наглашавању и потенцијалној конфликтности интересног плурализма.
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Међународне односе једна држава регулише унутар сопственог институционалног система и унутар одређеног међународног контекста, и они свакако
нису независни од политике у ужем смислу речи, односно политике као „игре
моћи“ и „сукоба интереса“ како на унутрашњем тако и на спољашњем плану, али
они се у домену културе у најконкретнијем виду регулишу мерама практичне
политике, односно културне политике као јавне политике у области културе и
културном дипломатијом као „мултиперспективним процесом у међународној
(спољној) културној политици који је подупрт различитим националним циљевима и друштвено-политичким контекстом“.�
Јасно је да културна политика „не може бити независна од контекста државе
у којој се спроводи“,1 посебно са обзиром на то да културну политику по дефиницији, али и у пракси, спроводе управна тела која имају „законска, политичка и
финансијска овлашћења да то чине“.2 Културна политика, дакле, „није апстрактна идеја, намера, уопштено начело или обећање, нити је политички програм
(идеологија) политичких партија које од народа на изборима добијају мандат
да управљају јавним питањима, него читав низ осмишљених и повезаних мера
и активности државних и парадржавних органа који имају политички, правни
и финансијски ауторитет да доносе легитимне одлуке чија је сврха да одговоре на стварне потребе и проблеме и које воде ка остварењу јасно дефинисаног
циља у области културе“.3
Културна политика на тај начин функционише у оквиру правног и институционалног оквира државе у којој се, али и у чије име се спроводи, док њена
усмереност ка „остварењу јасно дефинисаног циља“, поред важности истраживања, подразумева њен систематски и плански карактер. Такав карактер културне политике у првом реду се заснива на планским документима јавне политике, од којих је најцеловитији онај на нивоу стратегије. Стратегија као документ
јавне политике по дефиницији „утврђује стратешки правац деловања у конкретној области планирања и спровођења јавних политика“, па је стратегија културне
политике „основни плански документ културне политике као јавне политике у
области културе, односно документ планског и систематског регулисања јавног
интереса у области културе и планског и систематског одлучивања о свим питањима повезаним са развојем културе у једном друштву“.4
Франсоа Шобе и Лорен Мартен, Међународни културни односи (Београд: Clio, 2014), 22.
Исто, 14.
3
Видети: Antonio Gramsci, Prison Notebooks (New York City: Columbia University Press, 1992),
233—238.
4
Видети: James Nye,„The Misleading Metaphor of Decline“, The Atlantic Monthly (March 1990);
1
2
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Капацитети државе за регулисање међународних односа и сарадње проистичу из њеног регулаторног и институционалнг оквира, који поред осталог предвиђа и регулише сарадњу са међународним институцијама и потписивање великог броја међународних докумената, од којих неки имају обавезујући карактер за државе чланице. На ресорном нивоу, међународну сарадњу у Републици
Србији координишу Министарство спољних послова и Министарство културе и
информисања, у сарадњи са другим државним актерима, уз незанемарљиво али
системски неуређено деловање цивилног сектора. Структуру културне дипломатије Србије Љиљана Рогач Мијатовић је одредила на следећи начин:
– актери културне дипломатије;
– билатерална културна сарадња;
– културни центри Србије у иностранству;
– лекторати за српски језик;
– мултилатерална културна сарадња;
– нормативни инструменти;
– сарадња са међународним организацијама и асоцијацијама.5
Са обзиром на нагласак овог рада на културној политици као јавној практичној политици у области културе, наспрам подразумеваног институционалног и регулаторног оквира и констатације о важности партиципације у међународним институцијама, овде ћемо пре свега указати на важност стратешких докумената културне политике, којој се регулишу конкретне мере за остварење конкретних и достижних циљева од општег интереса. Плански документ
на нивоу стратегије, предвиђен Законом о култури,6 а усвојен од стране Народне скупштине, не би имао само значај са становишта планског регулисања до
сада недовољно плански развијаног ресора, што би значајно унаредило и укупни институционални систем Републике Србије, него би био и мотивишући фактор, онај који нуди усмерење и целовиту визију развоја културе наше земље, у
складу са идејама и вредностима за које се са добрим разлозима може сматрати да су од јавног интереса. Капацитети културе (као институционалног система)
Andrew Korybko, Hybrid Wars: The Indirect Adaptive Approach to Regime Change (Peoples’
Friendship Moscow: University of Russia, 2015).
5
Појам је први пут употребљен у Jack Snyder, “The Soviet Strategic Culture: Implications for
Limited Nuclear Options”, A Project Air Force Report Prepared for the United States Air Force (Santa
Monica: Rand Corporation, 1977), https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2005/
R2154.pdf.
6
Радивој Степанов, Увод у политику и политички систем, (Нови Сад: Mediterran Publishing,
2008) 39—41.
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наше земље за међународну сарадњу више него у складу са регулаторно-нормативним и институционалним механизмима и праксама могу бити сагледани у
способности културе Србије да плански, системски и целовито сагледа своје домете и могућности, као и понуди визију сопственог развоја који би био усаглашен са потребама друштва у целини.
Како смо већ навели у једном од претходних радова, стратешки документ
културне политике да би био делотворан и усаглашен са потребама друштва,
требало би, поред осталог, да има следеће карактеристике:
– стратегија мора заступати и пројектовати јавни интерес, односно бити усмерена ка постизању друштвено прихватљивих циљева;
– неопходност широке друштвене сагласности око садржаја и кључних усмерења документа јавне политике, као и става да се она тиче целог друштва и
свих институционалних и појединачних актера у културном животу, што подразумева да се у њој, поред планског приступа мерама и активностима Министарства културе и информисања и установа културе, важно место посвећује
стварању подстицајног окружења за деловање свих актера у култури, укључујући
цивилни и приватни сектор;
– нагласак на међуресорној и међусекторској сарадњи;
– стратегија, као документ јавне политике, треба да садржи и елемент антиципације, подстицаја, позива свим заинтересованим актерима на усмерено деловање у правцу остварења пуних потенцијала српске културе;
– стратегија треба да подстиче на друштвено генерисање културног стваралаштва, не ограничавајући се на улогу државних механизама у регулисању и
нормативизацији културне производње и културних пракси;
– стратегија није само нормативни документ који друштву намеће неке готове обрасце деловања, него представља одговор на реалне потребе система
културе и друштва у целини;
– јасно наведено стратешко опредељење ка култури као једној од кључних
димензија друштвеног развоја, односно култури као једном од кључних националних приоритета;
– заснованост на истраживањима и анализама;
– опредељеност ка доступности културе свим грађанима;
– препознавање диверсификације и децентрализације као живе реалности
културне производње и културне партиципације;
– усмереност према конкретним инструментима и мерама за решавање конкретних питања, а не према промовисању или оповргавању готових идеолошких образаца;
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– свест о постојећим вредносним моделима друштва на чије потребе одговара, као и свест о вредностима за чију промоцију сматра да је од јавног интереса;
– свест о значају међународне сарадње и представљања српске културе и
културног идентитетa у међународном контексту;
– подједнака опредељеност за очување јединства културног простора Србије, за очување културне разноликости као посебног богатства наше земље, као
и, с обзиром на то да Република Србија представља матичну државу српског народа насељеног у региону и различитим деловима света, за очување и заштиту
културног наслеђа и промовисање културног стваралаштва свих носилаца српског културног идентитета, без обзира на то где живе.7
Заснивање културне политике у текућим околностима, поред овога, мора уважавати чињеницу о националним културама као и даље актуелној историјској
реалности, односно националном контексту у ком се и даље развијају културе,
између осталих и европских народа, што суштински, макар и невољно, није оспорено ни у транснационалној идеологији Европске уније, заснованој на принципу „јединства у разноликости“.8 Такође, мора полазити од већ поменуте чињенице да се културна политика формира од стране носилаца легитимне политичке власти и да не може бити независна од идеолошко-политичког контекста,
као и националних и државних интереса — у нашем случају — Републике Србије.
Иако је и раније била уочавана илузивност заснивања и разумевања културне политике и јавних политика уопште као независних и аутономних у односу
на идеолошке доминанте и носиоце политичке и друштвене моћи, криза глобалног поретка снага и самим тим доминантне глобалне не само идеолошке
него и транс-идеолошке и цивилизацијске парадигме, чини све неодрживијим
веровање у универзализовано и нормализовано схватање културне политике.
Културне политика и јавни интерес ком је посвећена, као ни међународни документи и институције на чијем ауторитету се гради њен садашњи вид, никако
не могу бити схваћени као неупитни, саморазумљиви и независни од актуелних облика доминације и контроле и комплекса идеја на којима они почивају.9
Документи културне политике нису правно обавезујући и не могу одређивати темељне националне и државне интересе, у чијем промовисању би култура,
Љиљана Рогач Мијатовић, Културна дипломатија и идентитет Србије (Београд: Институт
за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности; Clio, 2014), 29.
8
Вук Вукићевић и Владимир Коларић, „Стратегија развоја културе и културна демократија“,
Култура полиса, 35 (2018): 482.
9
Оин Јанг и Лиза Квин, Писање делотворних предлога за јавну практичну политику (Београд:
Београдска отворена школа, 2004), 5.
7
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истина, морала да има важно место, али су важни као подстицај, надахнуће,
којим би могла да се превазиђе пасивност и прихватање статуса кво када је у питању изградња, формулисање и представљање културног идентитета Републике
Србије и српског народа. Борба за вредности и идеје је најважнија борба нашег
времена и мора се све учинити да се подигне свест доносилаца одлука о њеној
важности, као и потреби планског и систематског приступа. Вредност документа јавне политике у томе што би они морали да почивају на конкретним истраживањима и конкретним решењима, имајући у виду реално „стање на терену“
и реалне потребе система културе, друштва, државе и народа, па њени предлози би у идеалном случају могли да иницирају „промену одоздо“, односно да понуде сет могућих решења који нису само резултат спољашњих намета или намета уских самодовољних интересних групација, него и садрже меру креативности и визије која може да нам помогне да осмислимо своје културно-идентитетско искуство и на адекватан начин га представимо најпре себи, па онда и свима осталима. Капацитети српске културе у међународним односима нису само
у слеђењу задатих формула међународне институционалне комуникације, који
сами по себи не морају бити спорни и на које најчешће нисмо у могућности
да утичемо, него у њеној способности да стваралачки и делатно приступи сопственој самоизградњи и на адекватан начин приступи исказивању „своје речи“,
свог особеног искуства, идентитета, разноликости и богатства, који ће с разлогом постати релевантан и обогаћујући учесник у међународном разногласју културе, идентитета и вредности, а зашто да не — јер неизбежно је — и интереса.
Културна политика какву заступамо, дакле, мора почивати на добром познавању међународног контекста, како у институционалном тако и у идејно-вредносном смислу, разумевању и стваралачком приступу сопственом културном
наслеђу, подстицању живе и идеолошким нормама и партикулатним интересима (често проглашеним за опште) назауздаване културне производње и јасно формулисаном и операбилном визијом представљања културе наше земље,
односно њеног лика који би био најподстицајнији за њен будући развој, и развој друштва и државе у целини. Ослобођена епигонства, неинвентивности и
бојажљивости, културна политика и њени плански документи могли би да буду
иницијација буђења наше националне културе, која би нам на уверљив начин и
делатно образложила смисао нашег заједничког живота и историјског трајања,
и која би друштво могла да ослободи кошмарног сна колективне идентитетске
апатије, мањка солидарности и још недовољно освешћеног, а тиме болнијег недостатка правне сигурности и социјалне правде, а што је — на заваравајмо се —
подједнако културно колико и друштвено-политичко питање, јер чему култура
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друго служи него свести о томе томе да човек није животиња, а људска заједница — чопор.
Од некуд се мора почети, а зашто не од саме „базе“, од самих културних стваралаца који би извршили један „стваралачки притисак“ на политичке елите које
би коначно морале да се врате сопственој одговорности за народ и државу којима управљају и које представљају, без очекивања да ће се ствари поправити саме
за себе, да је за то неко други одговоран, а ми претплаћени на привилеговану,
али тиме ништа мање илузорну позицију „културних делатника“, ослобођених
политичке одговорности, али увек спремних да партиципирају у подели плена
у — иначе за њих тако недостојном — политичком агону.
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СЖАТОСТЬ | В данном документе анализируются возможности институциональной системы Республики Сербии для международного сотрудничества в
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
МАТИЧНИХ ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ

САЖЕТАК | У раду се разматра међународна сарадња матичних јавних библиотека у Србији, а истраживање је засновано на подацима наведеним у извештајима о раду, као и о подацима доступним на интернет сајтовима библиотека. Истраживањем је обухваћена међународна сарадња библиотека у 2018. години. Подаци су груписани према видовима сарадње како би се добили јасни показатељи о приритетима у међународној сарадњи. Посебна пажња посвећена је дугорочним међународним пројектима и регионалној сарадњи матичних библиотека. Након сумирања резултата дате су препоруке за даљи рад и унапређење
међународне сарадње матичних библиотека у Србији и изведени закључци o начинима и видовима те сарадње.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | међународна сарадња, матичне библиотеке, регионална сарадња, матичне библиотеке у међународним пројектима
Међународна сарадња данас представља веома битан вид сарадње свих установа културе па и библиотека. Да бисмо говорили о међународној сарадњи потребно је најпре дефинисати шта се све подразумева под том врстом делатности библиотека као установа културе. Посматрано са данашњег аспекта може се
рећи да се међународна сарадња може поделити у две групе. Прву групу чине
видови сарадње које бисмо могли назвати традиционалним као што је учешће
на међународним скуповима, сарадња са иностраним библиотекама, сарадња
са међународним организацијама у земљи и иностранству, сарадња на међународним пројектима, сарадња у области стандардизације, студијски боравци
у иностранству, промовисање стране културе у земљи и српске културе у иностранству, међународна позајмица, међународна размена публикација, итд.
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Савремени видови међународне сарадње одређени су тековином савременог
доба. Они се огледају пре свега у повезивању и отвореном приступу информацијама свих врста и њиховој што широј доступности на интернету. Да би се удовољило овим захтевима потребна је интензивна међународна сарадња, а за њено остваривање треба много труда и улагања: потребно је изградити техничку инфраструктуру и обезбедити подршку, обучити кадрове, израдити стандарде за метаподатке и припремити протоколе за размену података, сарађивати у области ауторског
права и сл. Сарадња на националном нивоу више није довољна. Библиотеке које
раде саме неће моћи да испуне захтеве и да одговоре потребама корисника новог
доба. Традиционални облици сарадње се подразумевају и могу бити добра основа за модерне видове сарадње и повезивањe, али никако не могу остати једини начин остваривања међународне сарадње. Библиотекари и руководиоци библиотека
треба да прихвате чињеницу да неке области библиотекарства треба темељно да се
мењају и да се неки традиционални послови замењују новим. То се дешава у свим
областима библиотекарства па тиме и у области међународне сарадње.
За истраживање међународне сарадње библиотека занимљиво би било позабавити се историјатом развоја међународне сарадње библиотека у Србији, али
то превазилази оквире и циљеве овога рада. Стога ћемо само у кратким цртама навести најзначајније догађаје који су значили прекретницу у међународној сарадњи. Почеци међународне сарадње српских библиотека сежу далеко
у прошлост, а тај вид сарадње систематски почиње да се развија после Другог
светског рата. Сарадња је најпре успостављена са земљама које су биле политички блиске тадашњој Југославији, а у развоју те сарадње предњачиле су велике библиотеке, а пре свих Народна библиотека Србије као национална библиотека. Сарадња се најпре успоставља у области размене публикације, а потом се
шири и на све друге области. Седамдесетих година прошлог века долази до интензивирања међународне сарадње, a тај успон траје све до деведесетих година прошлог века. Та сарадња обухватала је посете страним библиотекама, преузимање иностраних искустава у домаћу праксу, примену међународних стандарда и препорука и учешће у њиховој изради, промовисање српске укултуре у
иностранству и страних култура код нас, итд. Деведесетих година 20. века долази до потпуног прекида међународне сарадње, а тај период изолованости био је
кључан за касније кашњење, а могло би се рећи и лутање у развоју међународне
сарадње и хватање корака са развијеним светом. Након 2000. године, опет политички условљено, долази до интензивног отварања замље а тиме и до интензивног развоја међународне сарадње. У томе су опет предњачиле велике и богатије библиотеке, а пре свега Народна библиотека Србије, Библиотека Матице
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Српске, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Библиотека града Београда. Од тада до данас развија се међународна сарадња библиотека као веома
битан сегмент њиховог рада, а како се она одвија показаћемо на основу истраживања које је спроведено у матичним јавним библиотекама у Србији.
Циљ овога рада је да на основу разултата рада матичних јавних библиотека у
Србији за 2018. годину добијемо показатеље о њиховој међународној сарадњи и
да се утврди у којој мери матичне јавне библиотеке у Србији имају развијену сарадњу, који видови сарадње су заступљени, те да ли се она базира на традицији
или спада у иновативне видове сарадње.
У циљу израде овога рада урађена је анализа извештаја о раду, веб-сајтова
библиотека, веб-сајтова међународних организација са којима сарађују библиотеке у Србији, али прегледани су и неки други извори уколико је постојао наговештај да постоји неки вид сарадње, а да то није наведено ни у извештају нити је
о томе било могуће наћи информације на сајту. Прегледани су извештаји о раду
свих осамнаест матичних библиотека са територије централне Србије, шест (од
укупно осам) библиотека са територије Војводине, као и извештај о раду Библиотеке „Вук Карџић“ из Косовске Митровице. Дакле, на основу расположивог материјала, могуће је стећи увид у међународну сарадњу на целој територији Републике Србије.
Истраживање је показало да највећи број библиотека пажњу посвећује обележавању значајних међународних датума, а ти дани обележавају се пригодним манифестацијама које су добро посећене и већ препознатљиве. У матичним јавним библиотекама у Србији обележавају се следећи датуми: Међународни дан особа са инвалидитетом (3. децембар), Међународни дан дечје књиге (2.
април), Међународни дан писмености (8. септембар), Међународна манифестација „Ноћ музеја“, Дани европске баштине, Међународни дан књиге и ауторских
права (23. април), а у једној библиотеци у Србији обележен је и Међународни
фестивал пантомиме, уз присуство познатог пантомимичара Роберта Поста. Ова
манифестација организована је уз помоћ америчке амбасаде у Београду.
Као што показују резултати истраживања, највећи број библиотека обележава
Међународни дан дечје књиге, што је у складу са позитивном традицијом српских библиотека да се деци посвећује велика пажња. Наиме, дечја одељења развијена су и раде добро и у библиотекама које нису добро развијене. Дечји програми спадају у приоритете свих матичних јавних библиотека, што се види по
броју деце која долазе у библиотеке и по програмима који се организују за њих.
Библиотекари у Србији посећују и међународне скупове који се организују у
земљи, региону или иностранству. У 2018. години значајан број библиотекара из
25

матичних јавих библиотека присуствовао је конференцији на тему „Каква нам библиотека треба?”, коју је организовао ЕУНИК (мрежа културних центара земаља Европске уније у Београду: Институт Сервантес, Гете-институт, Француски културни
центар, Италијански институт за културу и Аустријски културни форум у партнерству са Делегацијом Европске уније у Србији уз помоћ Народне библиотеке Србије).
Библиотекари из матичних јавних библиотека учествовали су током 2018. године на следећим скуповима:
— IFLA радионица „Улога библиотеке у остваривању циљева одрживог развоја
УН-а у Агенди 2030”. Радионица је одржана у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић” у Београду. Радионицу су реализовали стручњаци из земље и
региона;
— стручни скуп библиотекара Републике Српске на тему „Са корисницима, за
кориснике — необавезно, неуобичајено, иновативно”;
— прва међународна конференција посвећена зеленим библиотекама (THE
FIRST INTERNATIONAL GREEN LIBRARIES CONFERENCE „LET’S GO GREEN!”)
коју је организовала Национална и свеучилишна књижница Загреб и Хрватско
књижничарско друштво;
— стручни скуп са међународним учешћем на тему „Занимање књижничар”, у
организацији Градске књижнице Бели Манастир;
— учешће на субрегионалној радионици у Сарајеву на тему „Медијска педагогија у библиотекама”, коју је организовао Гете-институт;
— учешће на скупу у Пули у оквиру пројекта Зелена библиотека, који је IFLA
организовала;
— COBISS конференција у Марибору.
Један број библиотека уз помоћ страних донација реализује пројекте који су
од великог значаја за локалну средину. Један од најзначајнијих пројеката је Промоција људских и мањинских права кроз интензивнији контакт грађана са заштитником грађана, који се реализује уз финансијску помоћ владе Краљевине Норвешке. Реч је о вишегодишњем пројекту у којем је учествовао већи број библиотека. У оквиру овог пројекта омогућено је грађанима да директно комуницирају
са правницима у Стручној служби Заштитника грађана. Према статистикама изнетим на сајту Канцеларије Заштитника грађана овај пројекат је дао значајне резултате, велики број грађана се интересује за помоћ Заштитника грађана, а библиотеке су успешно одрадиле свој део посла. Значајно је што су у оквиру пројекта одржане разне манифестације на теме људских и мањинских права: предавања, радионице, округли столови, а заступљени су били и сви узрасти.
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Значајан вишегодишњи пројекат је и пројекат ЕУТЕКА, који се одвија под покровитељством делегације Европске уније у Србији. У овај пројекат укључено је
48 јавних библиотека у Србији (од тога 24 матичне јавне библиотеке). У оквиру овог пројекта нуде се разни програми и пројекти фокусирани на информисање грађана о Европској унији: предавања, трибине, дискусије, округли столови, радионице, сусрети са студентима и слично, а заступљене су разне теме (Библиотеке центри знања о ЕУ: информишите се о ЕУ у вашој локалној заједници,
Конкурс каритактуре и каиш стрипа: ово је земља за нас — покрени се за животну средину и сл.).
Као подршку ЕУТЕКА библиотечкој мрежи, Делегација Европске уније у Републици Србији је у јуну 2018. године организовала студијску посету институцијама Европске уније и библиотекама са седиштем у Бриселу за директоре
и/или библиотекаре из Србије које су чланице ЕУТЕКА мреже. Циљ студијске
посете био је да се подигне ниво знања и разумевања библиотека о Европској
унији, процесу приступања Србије ЕУ, и омогуће детаљније информације о ЕУ
темама посетиоцима и корисницима оформљених ЕУТЕКА кутака који су отворени крајем прошле године.
Представници библиотека су током ове посете имали прилику да се састану
са представницима кључних институција ЕУ, као и са својим колегама које раде
у библиотекама и истраживачким центрима Европске комисије, Европског Савета и Европског парламента. Овај сегмент студијске посете је омогућио директорима и/или библиотекарима да се упознају са улогом и начином рада ових институција у областима повезаним са европским интеграцијама Србије. Приликом посете ЕУТЕКА чланови су, такође, стекли увид у праксу, библиотечке фондове и изворе информација и података које користе библиотеке и истраживачки центри при
овим институцијама, а које се, у начелу, могу користити и у библиотекама у Србији приликом обављања њихових активности у оквиру мреже ЕУТЕКА.
Посебно занимљив је конкурс Европски дневник, који је намењен средњо
школцима из целе Србије који се могу такмичити појединачно или групно у категоријама литерарних и ликовних радова, фото-репортаже или фото-рада као
и у мултимедијалним формама. Награда за најбоље радове је седмодневно путовање у неку од земаља ЕУ. Овај конкурс промовисан је у скоро свим матичним библиотекама у Србији које су чланица ЕУТЕКА мреже. Током промоција
средњошколци су имали прилику да добију детаљније информације о пропозицијама конкурса, темама, категоријама, као и улози ментора на самом конкурсу.
Поред конкурса промовисана је и публикација Европски дневник, која пружа
информације о темама за младе као што су: како до првог посла, волонтирање,
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очување човекове околине, онлајн-права, шта чека Србију када постане чланица ЕУ, живот грађана у другим земљама ЕУ и сл.
У оквиру пројекта ЕУТЕКА промовисан је и пројекат Erasmus+, a на тим промоцијама разговарало се о томе како библиотеке и друге установе и организације могу што боље да искористе могућности које пружа програм Erasmus+ како
би унапредиле своју међународну сарадњу и добиле прилику за стручно усавршавање кроз спровођење финансираних пројеката које омогућава овај програм.
Библиотеке су током 2018. године организовале и програме у оквиру пројекта „American Window“, који финансира америчка амбасада у Београду, а огледа се у донацији књига, конкурсима, предавањима. У овом пројекту сарађују две
матичне јавне билбиотеке у Србији.
Четири библиотеке у Србији имају Амерички кутак, једна библиотека Руски
кутак, а у оквиру ових организационих јединица одржавају се радионице, предавања, књижевне вечери, промоције и слично.
Што се тиче сарадње са међународним организацијама, то су пре свега културни центри земаља Европске уније у Београду, амбасаде, Институт Конфуције,
IFLA (углавном преко Народне библиотеке Србије).
Као посебан пример позитивне праксе може се посматрати Библиотека града Београда, која има веома развијену међународну сарадњу, која се одвија на
више нивоу. Током 2018. године организована је МетЛиб конференција, одржана је промоција пројекта Erasmus+, БГБ је приступила Унији Кине и источноевропских и централноевропских земаља. У оквиру ове библиотеке ради и Амерички кутак, где се организује велики број програма. Затим ту су изложбе које се
организују ван граница земље (регион и даље), сарадња у међународним пројектима, чланство у међународним организацијама, учешће на међународним и
регионалним скуповима и конференцијама, итд.
Једна матична јавна библиотека у Србији има посебно одељење стране књиге и на основу тога има веома развијену међународну сарадњу,
која се огледа пре свега у донацији књига страних амбасада у Београду,
али и у посетама, предавањима, учешћу страних гостију у разним другим
манифестацијама.
Библиотеке у Србији негују и прекограничну сарадњу, мада не у великом
обиму. Током 2018. године у оквиру прекограничне сарадње у организацији Народне библиотеке Ужице гостовала је изложбе „Чудесни Андрић” као део програма манифестације Вишеградска стаза у Вишеграду.
На крају би се могло рећи да међународна сарадња у матичним јавним библиотекама није равномерно развијена, неке библиотеке имају боље развијену
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међународну сарадњу, а неке немају уопште овај вид сарадње или се то бар не
може закључити из њихових извештаја о раду (пет матичних јавних библиотека у Србији у годишњим извештајима не помиње међународну сарадњу). Даље,
може се закључити да се овај вид сарадње одвија углавном на личну иницијативу, дакле тамо где су библиотекари и руководиоци библиотека заинтересовани
за овај вид сарадње она је интензивнија, а где недостаје лична иницијатива — сарадња је лоша. Међународна сарадња матичних јавних библиотека у Србији не
одвија се плански, него више стихијски (реализује се углавном као одазивање на
позив неке инситуције или организације). Прекогранична сарадња је само спорадична иако постоје значајни потенцијали да се овај вид сарадње интензивира. Сарадња се одвија у оквиру традиционалних норми, без елемената савремених видова међународне сарадње без обзира што се за то у ери интернета, дигитализације и повезивања пружају разне могућности.
Позитивна је чињеница да је регионална сарадња успону и да се одвија интензивна размена идеја и стручњака у региону, а посебно на простору бивше
Југославије.
На крају можемо рећи да би било пожељно да се убудуће међународна сарадња одвија плански, да се прошири круг запослених који учествују у међународној сарадњи, као и да се библиотеке укључе у савремене видове сарадње.
Предност треба тражити и у прекограничној сарадњи која може да се интензивира уз мали утрошак ресурса. Пожељно би било да већи број библиотекара из
Србије учествује са радовима на међународним скуповима, како би се промовисале вредности и достигнућа српског библиотекарства.
Добро би било да се у извештајима о раду библиотека већа пажња посвети
међународној сарадњи, пошто је то до сада неравномерно рађено. Неке библиотеке у извештајима посебно наглашавају резултате у области међународне сарадње и тиме дају до знања да им је то веома битан вид делатности, док је друге уопште не помињу што такође сведочи о њиховим односу према овоме виду
сарадње. Свака библиотека, без обзира где се налазила и коликим буџетом располагала, у оквиру својих могућности може да развија макар неки вид међународне сарадње, стога остаје да се надамо да ће се у будућности више пажње посвећивати овом послу и да ће све библиотеке схватити да је неопходно да им то
постане редовна обавеза, чијим интензивирањем ће промовисати и своју библиотеку и пренети нова искуста својим колегама, а тиме допринети и развоју
српског библиотекарства уопште.
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SUMMARY | This paper elaborates on the international cooperation of central public
libraries in Serbia, and the research is based on the data provided in the activity
reports, as well as on the data available on the online sites of the libraries. The
research covers the international cooperation of the libraries in 2018. The data is
grouped by types of cooperation, so that we could recognizethe clear indicators of the
priorities in international cooperation. We have paid special attention to long-term
international projects and regional cooperation of central libraries. Having summed
up the results, we give the recommendations for future work and for improving the
international cooperation of central libraries in Serbia, and draw conclusions about
the ways and modes of establishing the cooperation.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
МЕТРИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК В СЕРБИИ
СЖАТОСТЬ | В этой работе рассматривается международное сотрудничество
метрических библиотек Сербии, исследования обоснованы на данных, предоставленных отчеты о работе, также информация, доступная на веб-сайтах библиотек. Исследование охватывало международное сотрудничество библиотек в 2018 год. Данные сгруппированы по типам сотрудничества, чтобы получили четние показатели о преимуществах в международном сотрудничестве,
особенно внимание было уделено долгосрочным международным проектам и
региональном сотрудничестве метрических библиотек. После подведения итогов даются рекомекдации для дальнейшей работы развития международного
сотрудничества метрических библиотек в Сербии и выведены итоги и такого
сотрудничества.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | международное сотрудничество, домашние библиотеки, региональное сотрудничество, домашние библиотеки в международных
проектах
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БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ:
АКТИВНА МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
ОД РУСИЈЕ ДО ДАЛЕКОГ ИСТОКА
САЖЕТАК | Рад описује развој набавке и размене публикација Библиотеке Матице српске у Новом Саду почев од прве размене публикација са Руском академијом наука 1830, која је подразумевала размену поклона, па до ширења размене и подизања на виши ниво сарадње. Данас, Библиотека Матице српске сарађује са великим бројем институција у Русији, Кини, Јапану и Кореји, тј. са
земљама Евроазије, а размена подразумева, не само размену књига, већ и размену стручњака, међународне посете и учешће на конференцијама, фестивалима
итд. У раду су описани најзначајнији догађаји везани за културну сарадњу Библиотеке Матице српске са овим делом света.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | Библиотека Матице српске, Летопис Матице српске, библиотека, размена књига, набавка књига, међународна сарадња, културна сарадња, Србија, Русија, Кина, Јапан, Кореја

ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ
„Живимо у свету који се множи и расте бројем, али не лепотом и даром живота. Он све више личи на помахнитали воз, препун слепаца, путника-намерника, који јури ка провалији. (...) Стога, данас, више него икада, има истине у речима да би сва слава света нестала да Бог смртницима није подарио лек у облику књига. (...) Оне спајају расуто, приближавају раздвојено, невидљивом враћају
видљиво. (...) Размена књига између појединаца и народа својеврсна је размена емоција. Нема света без књиге и нема књиге без света. Оне су кључеви света,
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сагласно томе, и кључ наше српске и европске куће” — речи су Селимира Радуловића, управника Библиотеке Матице српске у Новом Саду, којима се обратио
њеним читаоцима и посетиоцима.
Библиотека Матице српске ‒ најстарија српска библиотека од националног значаја и прва јавна научна библиотека код Срба основана је 1826. године у Пешти оснивањем Матице српске, првог српског књижевног и културног друштва, а као последица оснивања Летописа Матице српске 1824. године,
најстаријег српског књижевног часописа, који и данас излази.
Летопис Матице српске чинио је окосницу фонда на којем се касније градила Матичина библиотека. Основан је под називом Сербска летопис на иницијативу тадашњег професора новосадске гимназије Георгија Магарашевића
(1793‒1830). Уређиван је у Новом Саду, а штампан у Будиму. Његово редовно излажење нарушено је само за време ратова, па се зато сматра да је то најстарији
живи часопис који континуирано излази од свог оснивања до данас. Летопис је
био средиште презентовања српске књижевности, историје, религије, фолклора
и културе, не само српског народа, већ и словенског народа уопште. Око њега су
се окупљале младе прогресивне снаге, Срби интелектуалци, који су, услед великих дрштвено-политичких превирања у Угарској проузрокованих Револуцијим
1848/49 године, заједно са Матицом српском и њеном библиотеком напустили
Пешту и преселили се у Нови Сад. Било је то 28. априла 1864. године. На иницијативу дугогодишњег управника Библиотеке Матице српске и председника
Управног одбора Библиотеке, академика Мира Вуксановића, тај дан изабран
је за Дан Библиотеке Матице српске. Био је то дан када је пароброд Напредак
бечкеречког трговца Јована Форовића кренуо из Пеште за Нови Сад, преносећи
шездесет и један сандук са целокупном Матичином библиотеком.Тога дана вратиле су се Матица српска и њена библиотека својој кући, својој матици, своме народу. Од тада почиње једна нова ера у развоју Библиотеке Матице српске.
Један од најбитнијих догађаја за развој Библиотеке Матице српске јесте долазак на њено чело историчара Јована Радонића (1873‒1956), библиотекара од
1899. до 1905. године. Он је у Правилима Библиотеке поставио принципе планског попуњавања, заштите и коришћења књига и периодике и дао основну поставку каталога. Његовим доласком догодиле су се битне реформе и утврдила даља стратетегија развоја Библиотеке. Он се трудио да Матичину библиотеку подигне на ниво научног института који би служио, у првом реду члановима
Књижевног Одељења Матице српске, а потом и свим члановима Матице српске.
Да би се остварила ова улога, сматрао је да је неопходно да Библиотека поседује сваку штампану ствар са територије Карловачке митрополије а, такође, и да
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набави свако страно дело које се тиче Срба и словенских народа уопште. Зато је
инсистирао на размени публикација. Овакав вид сарадње веома је брзо заживео
па је већ 1900. године Библиотека бројала 20 институција у земљи и иностранству са којима сарађује, док је за само две године број институција у размени удвостручен и износио је 39.
Прва размена Библиотеке Матице српске са иностранством догодила се још
давне 1830. године, када је Матица српска послала своја издања и првих 20 свезака Летописа на поклон Руској императорској академији наука у Санкт Петербургу. Увидевши велики значај оваког чина, Руска императорска академија
је већ 1832. године узвратила поклоном од 24 наслова у 59 књига уз пропратно писмо, у којем се каже да им је част да Матици пошаљу књиге у знак захвалности за њена издања која је претходно примила на дар. Затим је уследио нови
поклон Руске академије наука 1839. године, док се међу институцијама којима
Матица српска бесплатно шаље Летопис нашла управо Руска императорска академија наука. Тако је започета једна лепа сарадња која и данас траје.
У наредних десетак година креће убрзаније попуњавање фонда кроз поклоне, размену дупликата, куповину. Ти поклони временом су добијали другу форму па су се називали узајамни поклони, да би коначно 1850. године у употребу
ушао појам размене публикација, који се и данас користи.
Међутим, Револуција 1848/49. године зауставила је природни културни и политички развој српског и других народа у Хабзбуршкој монархији. У вртлогу тих
великих и судбоносних збивања нашла се и Матица српска, чије је седиште у то
време било у Пешти, што је битно утицало на њену сарадњу са институцијама у
иностранству, у првом реду са Русијом. Сарадња је тих година била прекинута
и поново успостављена тек десет година касније, 1858. године, и то индиректно,
посредством Руског посланства у Бечу.

САРАДЊА СА РУСИЈОМ
Сарадња Библиотеке Матице српске са Руском академијом наука, започета тридесетих година 19. века, без обзира на немиле догађаје опстаје и прелази у нови 20. век. У Извештају Библиотеке Матице српске датираном 12. септембра 1908. године каже се, да Библиотека Матице српске и даље врши размену са Руском академијом наука и да је од ње примила на дар прва два тома
Речника руског језика, Сабрана дела А. С. Пушкина и Енциклопедију словенске филологије, под редакцијом проф. Ватрослава Јагића. Сарадња између двеју
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институција не само да опстаје, већ се и проширује. Осим на пољу размене публикација, сарадња са Императорском академијом наука остварује се и на пољу
размене знања и стручњака. Те исте 1908. године, Библиотеку Матице српске
посетио је Едуард Александрович Волтер (1856‒1941), руски и литвански лингвиста, етнограф и фолклориста, са налогом да прегледа словенске библиотеке
и успостави сарадњу међу њима. Његова посета резултирала је одабиром 500
наслова из листе дупликата Библиотеке Матице српске са циљем да се попуни фонд Академијине библиотеке и договором да се убудуће редовно међусобно шаљу спискови за размену публикација, сачињени од дупликата које библиотеке поседују. Овакав принцип размене публикација добио је широку примену и показао се као врло користан и практичан, јер се њиме библиотеке ослобађају вишкова књига који непотребно заузимају драгоцени простор на полицама, а уједно попуњавањавају фондови других библиотека којима те публикације недостају. Овакав вид размене публикација се и данас примењује и даје богате резултате.
Прошло је већ 180 година од прве размене књига Библиотеке Mатице српске са Руском академијом наука у Санкт Петербургу. Поводом јубилеја 300 година постојања Руске академије наука, у Библиотеци Матице српске, 30. децембра
2014. године, приређена је пригодна изложба под називом „Прва размена књига Матице српске са Руском академијом наука у Санкт Петербургу”. Аутор изложбе је наша уважена колегиница и велики стручњак за стару и ретку књигу мр Душица Грбић, у сарадњи са колегиницом Александром Драпшин. Као што видимо,
сарадња са Руском академијом наука се наставља, богати се и добија ново рухо.
Она мења свој облик али задржава суштину, а то је очување и неговање културних
веза између два словенска народа, између две словенске државе — Србије и Русије.
Осим са Руском академијом наука, Библиотека Матице српске има активну
сарадњу и са Руском Националном библиотеком у Санкт Петербургу, са којом
је потписан и Споразум о сарадњи. Тачније, у Библиотеци Матице српске у Новом Саду, 6. априла 2017. године, управник Библиотеке Матице српске Селимир Радуловић, и генерални директор Руске националне библиотеке у Санкт
Петербургу, Александар Иванович Вислиј, потписали су Споразум о сарадњи са
циљем да се успоставе још јаче, конкретније и свеобухватније везе између двеју
националних библиотека, а самим тим и настави са неговањем културне и књижевне сарадње између Србије и Русије, која траје већ вековима.
Споразум о сарадњи предвиђа размену штампаних издања, заједничку издавачку делатност, затим организацију књижевних програма, изложби, семинара, стручних скупова, као и узајамну размену стручних знања и искустава.
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Предвиђена је и могућност заједничких пројеката који се односе на обраду старих рукописа и књига, њихову рестаурацију и дигитализацију, али и сарадња на
међународним пројектима корисним за обе библиотеке, односно културу и науку Србије и Русије.
Од посебног је значаја предлог Управника Библиотеке Матице српске, Селимира Радуловића, за оснивање Руске читаонице под окриљем Библиотеке Матице српске и Српске читаонице у Санкт Петербургу, како би се јавност у Србији
и Русији информисала о најновијим и најзначајнијим делима српске, односно
руске продукције и промовисало српско, односно руско културно наслеђе. Александар Иванович Вислиј најавио је и размену електронских копија старих и ретких српских рукописа, који се чувају под кровом Руске националне библиотеке,
односно рукописа на руском језику који се чувају у Библиотеци Матице српске.
Он је тада истакао да је у току дигитализација свих 370 изузетно вредних српских књига које се налазе у Руској националној библиотеци у Санкт Петербургу
и да ће бити предате српском народу, што је и учињено у мају наредне године.
Приликом посете Библиотеци Матице српске, господин Вислиј је имао прилику да се упозна са њеном богатом збирком старих и ретких књига, а предочена му је и чињеница да Библиотека Матице српске има највећу збирку српских
књига из 18. и 19. века, као и најбогатију збирку српских периодичних публикација 18. и прве половине 19. века.
Данас, под кровом Библиотеке Матице српске чува се 50-так хиљада наслова
на руском језику, како монографских, тако и периодичних издања. Изузетно богату и континуирану сарадњу Библиотека Матице српске остварује са још десетак институција у Русији. По обиму примљених наслова предњаче Руска државна библиотека, Јавна историјска библиотека, Институт за научне информације у
области друштвених наука Руске академије наука у Москви, као и Државна библиотека иностране литературе, такође у Москви.
Руска државна библиотека у Москви највећа је библиотека у Европи и друга по величини у свету, која броји преко 46 милиона библиографских јединица.
Богата сарадња Библиотеке Матице српске са овом институцијом такође је крунисана потписивањем Споразума о сарадњи 9. септембра 2016. године у Москви, између управника Библиотеке Матице српске, Селимира Радуловића, и вршиоца дужности директора Руске државне библиотеке, Владимира Гнездилова.
Према одребама овог Споразума, две библиотеке врше размену штампаних
издања монографских и периодичних издања, сарађују у обради, рестаурацији
и дигитализацији рукописа и старе штампане књиге, размењују професионална
знања и искустава када је реч о комплетирању и заштити фондова, обавезном
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примерку, електронској обради података, организацији рада са корисницима
као и примени нових технологија у библиотекама. Осим тога, вршила би се и
размена стручњака у оквирима посебних библиотечких програма, као што су:
истраживање фондова, обучавање кадрова, конзервација и рестаурација књига,
дигитализација и микрофилмовање докумената, организовање заједничких издавачких пројеката, конфереција, семинара и округлих столова, као и приређивање пригодних тематских изложби. И овом приликом подржана је идеја управника Библиотеке Матице српске, Селимира Радуловића, да се у Новом Саду оснује руско-српска читаоница, а у Руској државној библиотеци српско-руска читаоница, како би се руске, односно српске књиге учиниле доступним читаоцима, чиме би се још више учврстила и подигла на виши ниво ионако већ богата
културна и књижевна сарадња двеју институција.
Сарадња Библиотеке Mатице српске са Русијом испољава се и кроз ангажовање српских научника на проучавању старих руских штампаних књига, као и
кроз ангажовање руских научника на проучавању српског језика, писма и старих и ретких књига. Руски научник и истраживач старих ћириличких штампарија и књига, аутор бројних радова, расправа и критика, проф. др Евгениј Љвович Немировски објавио је књигу под називом ”Сербские монастырские типографии 16 века” („Српске манастирске штампарије 16. века”), у издању Руске државне библиотеке 1995. годин. Господин Немировски високо је оценио каталог
Ћирилских рукописних књига Библиотеке Матице српске, аутора мр Душице
Грбић са сарадницима, и истакао да је овом едицијом остварен потпуно нови
тип каталога рукописне збирке, који, осим обичног археографског описа, садржи и радове о палеографским и лингвистичким истраживањима, нагласивши
при томе велики допринос изучавању словенске палеографије и кодикологије.
Иначе, палеографски приступ и метод описа ћирилских рукописа, који се примењује у овој серији окарактерисан је у науци као „новосадска палеографска
школа”. Са друге стране, колегиница мр Душица Грбић, Руководилац Одељења
старе и ретке књиге, објавила је више десетина радова из области историје књиге, писма и библиотека, палеографије, ортографије, језика, текстологије, културне историје, низ радова о српско-руских културним везама. Посебно је значајан
њен рад на каталозима у оквиру едиција: Ћирилске рукописне књиге Библиотеке Матице српске, Каталог старе и ретке књиге Библиотеке Матице српске и Каталог Легата Библиотеке Матице српске, који су објављивани под уредништвом
академика Мира Вуксановића, а у настојањима да се драгоцености фонда Библиотеке Матице српске што потпуније, систематичније и што стручније прикажу и приближе јавности.
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Осим српских, колегиница Грбић бавила се и проучавањем руских рукописа, као што је Псалтир руске редакције старословенског језика из друге деценије
16. века који се налази у збирци Библиотеке Матице српске. На ту тему објављивала је радове у српским и руским стручним часописима, а такође, учествовала
на стручним научним скуповима од националног и међународног значаја. Од
2012. године редовни је учесник Међународне научне конференције Загребинские чтения, која се одржава сваке године у Руској националној библиотеци у
Санкт Петербургу у знак сећања на Вјачеслава Михајловича Загребина, руског
филолога-слависту, палеографа и археографа, који се бавио проучавањем словенских рукописа, а нарочито проучавањем српских рукописа 16. века, где је излагала свој рад Первый обмен изданиями Матицы сербской с Императорской
Российской академией наук (Прва размена публикација између Матице српске
и Императорске Руске академије наука), који је затим и објављен у зборнику радова Петербургская библиотечная школа у Санкт Петербургу 2016. године.
Међу најзначајније институције са којима Библиотека Матице српске има
активну сарадњу убраја се и Државна јавна историјска библиотека у Москви. У
веома богатим и разноврсним збиркама ове угледне установе налазе се и срп
ске књиге које су презентоване јавности у каталогу Нине Михајловне Пашаеве
из 1996. године под називом ”Сербская книга эпохи национального возрождения (конец XVIII в. ‒ 1878 г.) в фондах ГПИБ России” („Српска књига епохе националног препорода (крај XVIII в. до 1878. г.) у фондовима Државне јавне историјске библиотеке Русије”).
Данас, Библиотека Матице српске добија велики број значајних наслова из
руске продукције, што разменом, што поклоном. Разменом годишње са тла Русије у Библиотеку матице српске стигне око 500 наслова монографских и периодичних издања. Приближно исти број књига Библиотека Матице српске пошаље институцијам у Русији. Размена се врши путем листа за размену са понуђеним насловима публикација, са којих се врши одабир занимљивих наслова
и у складу са концепцијом размене. Када је реч о периодичним публикацијама,
Библиотека Матице српске редовно прима четрдесетак наслова руских часописа, а заузврат шаље све Матичине зборнике и Летопис. Библиотека Матице срп
ске тренутно поседује око 50.000 публикација на руском језику. Сарадња је жива
и на веома задовољавајућем нивоу, ако се имају у виду финансијске потешкоће
са којима се суочавају све библиотеке, па и наша.
Када се говори о сарадњи Библиотеке Матице српске са Русијом, неопходно је истаћи и самопожртвовани и плодоносни рад др Андреја Борисовича Базилевског (1957‒2019), руског књижевника и преводиоца, који је задужио српску
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књижевност и културу низом тзв. „српских пројеката“ као што су: књижевно-уметнички алманах ”Сербско-руский круг”, двојезична колекција ”Сербско-русская
поэтическая библиотека”, а нарочито ”Антология сербской поэзии”, која се издаје
још од 2004. године, а која је 2011. године крунисана објављивањем антологије
”Сербская поэзия XX в.”. Антологија има више од 3000 страница, обухвата стваралаштво 75 најзначајнијих српских песника и садржи око 4500 песама, од којих
је Базилевски лично на руски језик превео трећину. На стварању ове антологије
радио је пуних осам година, боравећи у Новом Саду и користећи фонд и читаонице управо Библиотеке Матице српске. То је до сада највећа антологија српске
поезије на свету. Све томове ове антологије као и остала издања из овог пројекта, Андреј Базилевски је лично поклонио Библиотеци Матице српске.
Активна је сарадња Библиотеке Матице српске са Русијом и на пољу учешћа
њених стручњака на међународним фестивалима, као што је Фестивал словенске
писмености Поющие письмена у Тверу, посвећен зачетницима словенске писмености Ћирилу и Методију, и на којем учествују познати песници и преводиоци из
словенских земаља. На овом фестивалу су 2012. и 2016. године Библиотеку Матице српске представљали управник Библиотеке, Селимир Радуловић и помоћник
управника, Мирослав Алексић, обојица признати и награђивани српски песници,
превођени на руски језик. Гостујући на 29. Међународном сајму књига 2016. године у Москви, управник Библиотеке Матице српске Селимир Радуловић остварио је низ контаката. Као резултат тих активности Библиотеку Матице српске су
крајем 2016. године посетили руски књижевници, Сергеј Гловјук, аутор антологије
српског песништва под називом ”Из века в век” („Из века у век”) и Николај Лугинов, аутора романа ”По велению Чингисхана” („Тако вели Џингис Кан”).
Осим у улози госта на међународним фестивалима и стручним конференцијама, Библиотека Матице српске остварила се и у улози организатора и домаћина научно-стручних скупова, какав је Библионет. Дванаести по реду скуп,
одржан је од 7. до 9. јуна 2018. године у Библиотеци Матице српске на тему Рукописна и стара штампана књига и том приликом уручена је награда Ђура Даничић мр Душици Грбић за укупан допринос развоју библиотечко-информационе
делатности у Србији. Осим домаћих стручњака који су излагали своје реферате, Библиотека Матице српске имала је част да угости угледне предаваче по позиву, истакнуте научнике и археографе из Русије: Анатолија Аркадјевича Турилова из Института за славистику Руске академије наука у Москви и члана Срп
ске академије наука и уметности у Београду, са рефератом ”Описание рукописей как научное исследование (на сербском материале 13—18 вв)” („Опис рукописа као научно истраживање (на српском материјалу 13—18. века)”), затим Џамиљу
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Нуровну Рамазанову, руководиоца Научно-истраживачког одељења ретке књиге Руске државне библиотеке у Москви, са рефератом ”Редкие книги из собрания Российской государственной библиотеки: представление de visu и в виртуальном пространстве” („Ретке књиге из збирке Руске државне библиотеке: представљање de visu и у виртуалном простору”), као и Жану Леонидовну Левшину,
истакнутог библиотекара Одељења рукописне књиге Руске националне библиотеке, која је наставила прегалачки рад професора Загребина на проучавању
српских рукописа и овом приликом изложила свој рад под насловом ”Рукописи сербского правописания в фондах Русской национальной библиотеки” („Рукописи писани српским правописом у фондовима Руске националне библиотеке”). Овакви и слични међународни научни скупови представљају нарочит вид
сарадње који значајно доприноси конструктивној размени знања и искустава и
отвара нове и шире могућности за даља истраживања у области писаног и штампаног наслеђа, као и за окупљање и представљање тог културног блага у потенцијалним виртуелним библиотекама.
Будући да се Русија простире на два континета, Европу и Азију, и да Библиотека Матице српске има сарадњу и са бившим совјетским републикама, са
Националном библиотеком Киргизије у Бишкеку и Азербејџанском државном
библиотеком у Бакуу, као и са земљама Далеког Истока, Кином, Јапаном и Корејом, слободно можемо рећи да Библиотека Матице српске има сарадњу са
земљама Евроазијског континента, где културна сарадња превазилази географске границе, где се мире етничеке и верске разлике, где је приоритет очување сваког народа и његових традиционалних вредности, па и наших.

САРАДЊА СА КИНОМ
Сарадња Библиотеке Матице српске са институцијама у Народној Републици Кини развија се од средине осамдесетих година 20. века. Институције културе у тој многољудној земљи биле су веома заинтересоване за сарадњу са институцијама културе у Републици Србији, и то интересовање се до данас само продубило. У Кини постоје славистичке катедре и лекторати за српски језик на универзитетима у Пекингу и Харбину, што говори да су кинески студенти заинтересовани за учење српског језика и упознавање са српском културом. Узимајућу у
обзир чињеницу да се сарадња Републике Србије и Кине интензивира из дана у
дан на свим плановима, па тако и на плану културе, у Кини постоји значајно интересовање за отварање нових лектората за српски језик.
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Библиотека Матице српске сарађује са институцијама културе у Кини на различитим нивоима. На првом месту свакако јесте размена књига и периодичних публикација, што је и разумљиво ако се узме у обзир традиционална улога библиотеке
као места на којима корисници могу да консултују или позајме жељену литературу.
Културну сарадњу, а превасходно размену публикација, Библиотека Матице
српске остварује са четири институције културе, и то су:
— Национална библиотека Кине у Пекингу, Одељење за међународну размену;
— Пекиншки универзитет за стране студије, Лекторат за српски језик;
— Пекиншка универзитетска библиотека, Одељење за међународну размену;
— Библиотека Чангнинг у Шангају, Одељење за међународну сарадњу.
Публикације се размењују по захтевима, односно дезидератима. Библиотека
Матице српске шаље листе понуда два до три пута годишње, а за узврат добија
књиге по избору са кинеских листа. Осим Матичиних и сопствених издања, Библиотека шаље и издања других српских издавача. На овај начин, студенти српског језика и њихови предавачи, а и сви други који су заинтересовани, могу да
дођу до неопходне литературе на српском језику и да буду у току са савременом
продукцијом, поготово са научним публикацијама које се баве српским језиком
и књижевношћу. Годишњи обим размене, без периодике, јесте око 300 наслова.
У електронском каталогу Библиотеке Матице српске тренутно има око 3500
наслова објављених у Кини (на различитим језицима), као и преко 1000 наслова на кинеском језику (септембар 2019). Тематика примљених публикација је заиста различита, од историјских прегледа и археологије, преко кинеског језика, културе, религије, књижевности, обичаја, путописних и фотомонографија, до
публикација које обрађују теме везане за Кину у савременом свету.
Од партнера из Кине Библиотека Матице српске добија следеће наслове
периодике:
1. Science Bulletin/ editor-in-chief Xiao-Ya Chen. ‒ Beijing : Science China Press
; Berlin ; Heidelberg : Springer. ISSN 1001-6538
2. Social Sciences in China: journal of the Chinese Academy of Social Sciences
/ editor-in-chief Xu Zongmian. ‒ Beijing : Social Sciences Publishing House. ISSN
0252-9203
3. Wenwu = Cultural Relics. ‒ Beijing : Wenwu Chubanshe. ISSN 0511-4772
4. Journal of Library Science in China/ editor-in-chief Furui Zhan ; managing
editor-in-chief Hong Jiang. ‒ English ed. ‒ Beijing : Library Society in China : National
Library of China.
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5. Zhong guo tu shu guan xue bao = Journal of the Library Science in China /
editor-in-chief Jiang Hong. ‒ Beijing : Shumu Wenxian Chubanshe. ISSN 1001-8867
6. SASS Studies / editor in chief Wang Zhan. ‒ Shanghai : Shanghai Academy of
Social Sciences.
7. Journal of Chinese Economics / editor Huang Shaomin. ‒ Beijing : Social
Science Academic Press.
8. Annual Report on China’s Cruise Industry / editor-in-chief Wang Hong. ‒
Beijing : Social Sciences Academic Press.
9. Customs Import and Export Tariff of the People’s Republic of China. ‒ Beijing :
Economic Daily Press.
10. Report on the Development of Ethnic Education in China / chief editor Chen
Zhongyong. ‒ Beijing : Social Sciences Academic Press.
11. International Security Studies / editor-in-chief Tao Jian. ‒ Beijing : Social
Sciences Academic Press.
12. Beijing Daxue xuebao = Acta Scientiarum Naturalium Universitatis
Pekinensis. ‒ Peking : University. ISSN 0479-8023
13. Jingji kexue = Economic science / editor in chief Liu Wei. ‒ Beijing : Beijing
Daxue Chubanshe. ISSN 1002-5839
14. Beijing Daxue xuebao = Journal of Peking University. Philosophy & Social
Sciences. ‒ Humanities and Social Sciences. - Beijing : Beijing Daxue Chubanshe.
ISSN 1000-5919
Национална библиотека Кине у Пекингу свакако је најзначајнији кинески
партнер Библиотеке Матице српске. Осим редовне размене публикација, од
2007. године Библиотеке Матице српске укључена је у програм донације кинеских књига „Прозор ка Кини” (Window to China). Програм је покренут 2006.
године у оквиру пројекта Кинеска књига на међународној сцени (China Book
International), који је организовала Канцеларија за информисање Државног већа
Кине. Кроз међубиблиотечку размену, пројекат је подстакао Националну библиотеку Кине, Шангајску библиотеку, библиотеку Кинеске академије друштвених
наука и Библиотеку универзитета у Пекингу да поклањају кинеске књиге својим
колегама у другим земљама како би се кинеске књиге у што већем броју нашле на полицама библиотека широм света. Пројекат има за циљ да преко донирања кинеских књига представи кинеску историју и културу ширем кругу читалаца, као и да промовише кинеску традицију и њен данашњи напредак. Библиотека Матице српске је путем овог пројекта до данас у своје фондове уврстила
1605 наслова публикација са различитом тематиком и на различитим језицима.
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Значајна сарадња на пољу неговања српског језика и књижевности одвија је
са Пекиншким универзитетом за стране студије где постоји лекторат за српски
језик. Студенти српског језика и њихови професори активно проучавају српску
историју и књижевност и баве се превођењем дела српских писаца (Иво Андрић, Данило Киш, Милорад Павић и други). Осим публикација на српском језику које им Библиотека Матице српске редовно шаље, стручњаци Библиотеке
неретко помажу кинеским колегама и код решавања одређених језичких недоумица. У априлу 2017. године млади колега из Библиотеке Матице српске, Борис Блашковић, посредством колеге из лектората за српски језик Пекиншког
универзитета за стране студије Јучао Пенга присуствовао је Омладинском форуму у Кини, који су заједно организовали Унеско и кинеска влада. Форум је
био намењен младима до 30 година и боравак свих учесника је у потпуности
био финансиран од стране организатора у Кини. Исте године, крајем јуна, колега Пенг посетио је Библиотеку Матице српске, где је осим упознавања са радом
Библиотеке, консултовао и одређене публикације из фонда Библиотеке које су
му биле потребне за истраживање.
У оквиру механизма „16+1”, који је установљен у сврху ојачавања сарадње између Kине и земаља Централне и Источне Европе, те спровођења међународног
пројекта сарадње Један појас, један пут, посебно место заузима култура. У октобру 2018. године одржан је Први форум Уније библиотека Кине и земаља Средње и
Источне Европе. Више од 160 библиотекара из Кине и земаља Средње и Источне
Европе окупило се на Форуму. Домаћин и организатор Форума била је Јавна библиотека у граду Хангџоу. Форум је био конститутивног карактера јер су све библиотеке учеснице из 16 земаља Средње и Источне Европе и Кине потписале Изјаву о оснивању Уније, а усвојен је и Акциони план Уније за период 2019‒2020. Као
непрофитна организација за културну размену између Кине и земаља Средње и
Источне Европе, ова Унија библиотека има за циљ да промовише дељење ресурса библиотека, културну размену и техничку сарадњу библиотечке заједнице. Форуму је као представник Библиотеке Матице српске присуствовала Оливера Кривошић, виши библиотекар за набавку и размену публикација. Осим сарадње са
Јавном библиотеком у Хангџоу, Форум је Библиотеци Матице српске донео ближу повезаност и са другим библиотекама у Кини, као што је Јавна библиотека у
граду Чонгкинг, једна од најзначајнијих јавних библиотека у Кини, која делује као
национални центар за заштиту старе књиге и која је од стране кинеског министраства културе рангирана као библиотека највишег националног нивоа.
У августу 2019. године, Библиотеку Матице српске посетили су представници
највећег кинеског издавачког конзорцијума China Publishing and Media Group,
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који у себи садржи преко 20 издавачких центара. У делегацији је био потпредседник конзорцијума Ли Јан, као и уредници из четири издавачка центра. Разматране су могућности евентуалне сарадње у будућности.
Kњиге на кинеском језику као и књиге о Кини на другим језицима које се налазе у фонду Библиотеке Матице српске сигурно ће имати свој значајан удео у
културном миљеу града Новог Сада и шире, посебно ако се узме у обзир чињеница да од 2014. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду
успешно делује Конфуцијев институт. Институт организује учење кинеског језика од А1 до Б2 нивоа, пословног кинеског језика, кинеске калиграфије, традиционалног кинеског сликарства, културе чаја, таи чија, уметности резања папира, традиционалног кинеског певања и плеса.1 Студенти Филозофског факултета имају могућност да изаберу кинески језик као изборни предмет, што је такође омогућено и у неколико новосадских гимназија. Часови почетног новоа
кинеског језика организовани су и за децу основних школа, делимично у оквиру самих школа, као и при Градској библиотеци у Новом Саду. Све то говори у
прилог чињеници да време књига на кинеском језику тек долази.

САРАДЊА СА КОРЕЈОМ И ЈАПАНОМ
Као и са Кином, сарадња са Корејом и Јапаном интензивирана је крајем
осамдесетих и почетком деведесетих година 20. века. У Републици Кореји (Јужна Кореја) и Јапану такође постоје лекторати за словенске језике, где се преводе књиге српских писаца и пишу лингвистичке студије на тему српског језика.
Библиотека Матице српске размењује публикације са четири институције у
Републици Кореји, и то су:
— Национална библиотека Кореје у Сеулу, Одељење за међународну размену;
— Универзитет за стране језике у Ханкуку, Одељење за јужнословенске студије;
— Библиотека Народне скупштине у Сеулу;
— Корејска фондација из Сеула;
— Национална библиотека у Пјонгјангу, Одељење за међународну размену.
Публикације се размењују по захтевима, односно дезидератима. Библиотека
Матице српске шаље листе понуда два до три пута годишње, а за узврат добија
1

http://www.ff.uns.ac.rs, преузето септембра 2019.
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књиге по избору са листа које шаљу институције из Кореје. Годишњи обим размене, без периодике, је око 250 наслова. У електронском каталогу Библиотеке
Матице српске има око 650 наслова објављених у Републици Кореји (на различитим језицима), као и око 300 наслова на корејском језику (септембар 2019).
Библиотека редовно прима 20 наслова текуће периодике из Кореје на енг
леском и корејском језику. Институт за политику науке и технологије из Сеула
редовно шаље Библиотеци Матице српске периодичну публикацију STI Policy
Review, док Народни музеј за савремену историју Кореје из Сеула шаље часопис
Journal of Contemporary Korean Studies.
Од партнера из Кореје Библиотека Матице српске добија следеће наслове
периодике:

1. Haeoe han-gukak doseogwan donghyang bogoseo = Trends in overseas Korean
Studies Libraries. ‒ Seoul : The National Library of Korea. ISSN 2092-6073
2. Development and Society / Seoul National University, Center for Social Sciences,
Institute for Social Development and Policy Research ; managing editor Chang KyungSup. ‒ Seoul : Institute for Social Development and Policy Research. ISSN 1598-8074
3. Diplomacy : international magazine / editor-in-chief J. S. Limb. ‒ Seoul :
Diplomacy. ISSN 1227-2671
4. Economic Bulletin / Republic of Korea, Ministry of Finance and Economy
Center for Economic Information, KDI. ‒ Seoul : Ministry of Finance and Economy :
Center for Economic Information.
5. IJASS : International Journal of Applied Sports Sciences / editor Ju-Ho Chang.
‒ Seoul : Korea Sport Science Institute. ISSN 1598-2939
6. The Јournal of Northeast Asian history / editor-in-chief Ban Byngyool. ‒ Seoul
: Northeast Asian History Foundation. ISSN 1976-3735
7. Journal of International and Area Studies / School of International and Area
Studies ; editor in chief Tae-Ho Bark. ‒ Seoul : SIAS. ISSN 1226-8550
8. Koreana : korean art & culture / editor in chief Chin Chul-Soo ; editor Son
Chu-Whan. ‒ Seoul : Korea Foundation. ISSN 1016-0744
9. Korea Observer / Institute of Korean Studies ; editor in chief Eun Ho Lee. ‒
Seoul : Institute of Korean Studies. ISSN 0023-3919
10. Korean National Bibliography / The National Central Library. ‒ Seoul : The
National Central Library. ISSN 1227-5247
11. Korean National Bibliography [Elektronski izvor] / The National Library of
Korea. - CD-ROM izd. ‒ Seoul: The National Library of Korea. ISSN 1738-4702
46

12. Annual Report / The National Library for Children & Young Adults. ‒ Seoul :
The National Library for Children & Young Adults. ISSN 2005-4378
13. Annual Report / The National Folk Museum of Korea ; editor RYU Hobong. ‒
Seoul : The National Folk Museum of Korea : SHIN Gwangseop.
14. Oneul-ui doseogwan = Today’s Library / The National Library of Korea. ‒ Seoul
: The National Library of Korea. ISSN 2233-8632
15. Newsworld : international magazin / editor in chief Lee Nam-ki. ‒ Seoul :
Newsworld : Oh Chung-sook. ISSN 1225-8520
16. The Journal of Territorial and Maritime Studies : JTMS / editor-in chief Seong
Keun Hong. ‒ Seoul : Northeast Asian History Foundation. ISSN 2288-6834
17. Korea IT Times : industry & technology times / editor in chief Monica Chung.
‒ Seoul : Korea IT Times. ISSN 1739-2950
18. Fact Book / National Assembly Library. — Seoul : National Assembly Library.
Нарочито добру сарадњу Библиотека Матице српске остваривала је са Универзитетом за стране језике у Ханкуку и професором Сонг Хван Кимом, који је
ранијих година у више наврата заједно са својим студентима посетио Библиотеку Матице српске. Са њиховог Универзитета у Библиотеку стигло је око 15 превода домаћих аутора на корејски језик.
У септембру 2015. године Библиотеку Матице српске посетио је амбасадор
Републике Кореје у Србији, његова екселенција Ли Дохун, са делегацијом. Он
је том приликом у Библиотеку донео вредан поклон Корејске фондације из Сеула, са којом Библиотека има дугогодишњу успешну сарадњу. Госте је примио
управник Библиотеке Матице српске, Селимир Радуловић, који је закључио да
сарадња две тако удаљене државе треба да се базира првенствено на културној размени. У марту 2018. године, Библиотеку Матице српске посетио је новоизабрани амбасадор Републике Кореје у Србији, његова екселенција Jу Деђонг,
заједно са другим секретаром амбасаде госпођом Сал Ђи-вон и госпођом Јеленом Милосављевић из Одељења за културу амбасаде. Делегација је и овом
приликом донела вредан поклон Корејске фондације из Сеула. Његова екселенција Jу Деђонг и управник Библиотеке Матице српске, Селимир Радуловић
размотрили су начине за унапређење сарадње Библиотеке и институција културе у Републици Кореји, а разговарало се и о потписивању званичног протокола о сарадњи.
Сарадња Библиотеке Матице српске са Националном библиотеком Демократске Републике Кореје у Пјонгјангу (Северна Кореја) крајем осамдесетих и
почетком деведесетих година 20. века била је веома интензивна, док је данас
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углавном аутоматска, односно Библиотеке Матице српске повремено шаље
своје публикације у Пјонгјанг, које су тамо радо примљене.
Филозофски факултет у Новом Саду је, у сарадњи са Амбасадом Републике
Кореје у Србији, започео курс корејског језика, који је од новембра 2017. године доступан свим заинтересованим студентима и запосленима на Универзитету у Новом Саду, као и широј јавности. Богат фонд публикација о Кореји као и
публикација на корејском језику који поседује Библиотека Матице српске стоји
на располагању свима који желе да проучавају језик и културу ове земље Далеког Истока.
Када је реч о сарадњи са институцијама културе у Јапану, Библиотеке Матице српске интензивно сарађује са Славистичким истраживачким центром Хокаидо Универзитета у Сапору. Међу тамошњим стручњацима, нарочито се истиче рад проф. др Мотокија Номачија, који се активно бави изучавањем словенских, а нарочито јужнословенских језика. Проф. Номачи присуствовао је и Округлом столу посвећеном делу нашег познатог слависте проф. др Предрага Пипера, који је организовала Библиотека Матице српске у новембру 2016. године.
Славистичком истраживачком центру у Сапору, Библиотека Матице српске
редовно шаље листе својих публикација за размену. Заузврат добија славистичке зборнике из колекција Slavic Eurasian Studies и Slavic Eurasia Papers, као и часописе Eurasia Border Review и Acta Slavica Iaponica.
Такође, Јапанско друштво за руске и источноевропске студије редовно шаље
Библиотеци матице српске своју периодичну публикацију Buletin of Japanese
Association for the Study of Russian Language and Literature.
***
Сарадња са Русијом, Кином, Јапаном и Корејом, са земљама Евроазијског
континента, опстала је упркос турбулентним догађајима у нашој земљи почетком деведесетих година 20. века и показала да различитости међу народима не
морају бити узрок њиховог раздвајања, већ напротив, зближавања кроз културну
сарадњу и ближе упознавање националних посебности ових народа.
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MATICA SRPSKA LIBRARY:
ACTIVE INTERNATIONAL COOPERATION
FROM RUSSIA TO THE FAR EAST
SUMMARY | The paper describes the development of acquisition and exchange
of publications in the Matica Srpska Library in Novi Sad, from the first exchange
of publications with the Russian Academy of Sciences in 1830, which comprised
the exchange of gifts, to the modern time exchange, raised to a higher level of
cooperation. Today, the Matica Srpska Library cooperates with a large number of
institutions in Russia, China, Japan, and Korea, ie. with Eurasian countries, and the
exchange involves not only the exchange of books but also the exchange of experts,
international visits, and participation in conferences, festivals, etc. This paper describes
the most significant events related to the cultural cooperation of the Matica Srpska
Library with this part of the world.
KEYWORDS | Matica Srpska Library, Letopis Matice Srpske, library, book exchange,
book acquisition, international cooperation, cultural cooperation, Serbia, Russia,
China, Japan, Korea
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Библиотека Матицы Сербской, Нови Сад
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okrivosic@bms.ns.ac.rs
БИБЛИОТЕКА МАТИЦЫ СЕРБСКОЙ:
АКТИВНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ОТ РОССИИ ДО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
СЖАТОСТЬ | В документе описывается развитие приобретения обмена публикаций библиотеки Матицы Сербской в Новом Саде начиная с первого обмена
публикациями с Русской Академии наук 1830 года, что означало обмен дарами, вплоть до рассширения и обмен и поднятие на более высокий уровень сотрудничества. Сегодня матричная библиотека Сербии сотрудничает со многими
учреждениями в России, Китае, Японии и Кореи, т.е. со странами Евразии, а обмен означает не просто обмен книг, а также обмен зкспертами, международные
визиты и участие в конференциях, фестивалях и др. В статье описаны наиболее
значимые события связанных с культурным сотрудничеством в библиотеках
Матицы Сербской с этой частью мира.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | библиотека Матицы Сербской, Ежегодник Матицы Сербской, библиотека, обмен книгами, приобретение книг, международное сотрудничество, культурнoе сотрудничество, Сербия, Россия, Китай, Япония, Корея
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ЈАСМИНА НИНКОВ
СТАНКА ЈОВИЧИЋ
Библиотека града Београда
direktor.bgb@gmail.com

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА, ПАРТНЕРСТВО
И ПРОЈЕКТИ КАО САСТАВНИ ДЕО РАДА
САВРЕМЕНЕ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
— РЕЗУЛТАТИ И ИСКУСТВА
БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА
САЖЕТАК | У изјави о мисији, библиотекари Библиотеке града Београда су навели
да је то комуникација која повезује и пријатељство које траје, а у визији да смо
део породице јавних библиотека Европе. У складу са тим међународна сарадња је
један од најважнијих аспеката рада највеће јавне библиотеке у Србији и региону.
Библиотека града има преко 60 објеката диљем Београда, преко 230 запослених
и око 150.000 чланова. Сваке године организујемо више од 3000 бесплатних
програма за све грађане и госте Београда. Облици међународне сарадње које смо
развили до сада су многобројни, различити, иновативни и обухватају готово све
могуће видове од сарадње на међународним пројектима, континуираног чланства
у најзначајнијим струковним међународним организацијама (ИФЛА, ЕБЛИДА,
ОСЛС) и асоцијацијама, организовање међународних конференција и семинара,
организовање бројних изложби и програма у иностранству и у нашем културном
центру у Паризу, са циљем да се представе наши најзначајнији књижевници и
ствараоци. Ту је и размена стручњака, одржавање предавања, учешће на стручним
скуповима, партнерства и сарадња са библиотекама у региону (Копар, Беч, Бања
Лука), сарадња са највећим библиотекама на свету (Шангај, мрежа библиотека
Кина и 16 земља југоисточне Европе). У последњих десет година учествовали
смо, као партнери, у шест великих европских пројеката са највећим установама
Европе итд. Бавили смо се и представљањем наше књижевности на међународним
сајмовима, а Библиотека тренутно учествује у Еразмус пројекту ”Re-designing and
co-creating innovative cultural heritage services through libraries”, са партнерима из
Француске, Холандије, Естоније, Литваније и Турске.
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У раду ће бити речи о свим тим видовима међународне сарадње и зашто је она
важна, као и о резултатима и искуствима које смо стекли.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | међународна сарадња, савремена јавна библиотека
УВОД
Библиотека града Београда има развијену међународну сарадњу. Кроз сарадњу
са иностраним библиотекама, организацијама, удружењима, страним културним
центрима, иностраним амбасадама у Београду, БГБ доприноси светској
професионалној сцени, прати домете у струци и презентује резултате свога рада,
српску културу и традицију широм света.

ЧЛАНСТВО У СТРУКОВНИМ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
И АСОЦИЈАЦИЈАМА
У оквиру међународне сарадње БГБ је члан Европског бироа за музеје, архиве
и библиотеке (ЕБЛИДА), Међународног удружења библиотечких асоцијација и
институција (ИФЛА), Удружења библиотека великих градова (МЕТЛИБ, директор
Јасмина Нинков је члан Сталног комитета), OCLC (Онлајн компјутерски библиотечки
центар), INELI (International Network of Emerging Library Innovators in the Balkan
Region, ИНЕЛИ-Балкан). У свим овим асоцијацијама активно учествује и гласа.

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ
Година 2018: Библиотека је крајем 2018. године отпочела реализацију великог
двогодишњег међународног пројекта „Re-designing and co-creating innovative
cultural heritage services through libraries (iTSELF)”. Пројекат се реализује у
оквиру Еразмус+ програма, уз подршку Европске комисије. Главни циљеви
пројекта су утврђивање најбољих постојећих библиотечких сервиса/услуга у
вези са културним наслеђем, као и креирање нових иновативних сервиса за
промовисање културног наслеђа. Носилац пројекта је Национална библиотека
Летоније. Партнери на Пројекту: Библиотека града Београда; Hacettepe
universitesi, Турска; L’Université de Marne-la-Vallée, Француска; Tallinn University,
Естонија; Фондација Stichting PRIME, Холандија.
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Дечје одељење Библиотеке града Београда учествује у регионалном
пројекту „Дигитални грађанин“. У оквиру пројекта Дечјем одељењу донирано
је 20 MICROBIT џепних рачунара и 5 пратећих BOSON сетова и покренуте су
бесплатне радионице програмирања намењене деци узраста од 9 до 16 година.
Пројекат „Window of Shanghai“ са Шангајском библиотеком — циљ пројекта
јесте промовисање кинеске културе, традиције, историје и књижевности путем
књига и аудио-визуелне грађе, као и промовисање српске културе у Шангају.
Година 2017: Библиотека града Београда у сарадњи са Међународним
фестивалом документарног филма „Белдокс“ и Народном библиотеком Србије
реализује пројекат AVA.Doc Београд, подржан од стране Европске комисије
(https://belgrade.ava.watch). Пројекат се реализује у сарадњи са Међународним
фестивалом документарног филма „Белдокс” и немачком компанијом Reelport,
која је носилац пројекта. Окупља 27 партнера из девет европских земаља са
циљем да европске филмове учини доступним корисницима библиотека
у разним европским земљама. Чланови Библиотеке имају ексклузивну
прилику да бесплатно користе филмску онлајн платформу AVA VOD и гледају
најквалитетније савремене документарне филмове.
Од 2013. до 2016. године: Пројекат LoCloud — главни циљ пројекта је био да
се обезбеди баштинским институцијама да њихов садржај буде видљив кроз
Еуропеану коришћењем cloud технологије. На овај начин постало је могуће
да се превазиђу техничке, семантичке и језичке баријере које данас постоје.
Резултат пројекта се огледао и у доприносу БГБ Еуропеани дигитализованим
објектима од локалног значаја за Београд. Координатор пројекта је била Norsk
Kulturrad из Осла уз помоћ MDR Partners из Лондона. БГБ је била један од 33
партнера из 30-так земаља Европе.
Од 2012. до 2014. године: Пројекат EuropeanaAwareness (EAwareness).
Трогодишњи пројекат Eawareness, који је водила Фондација Еуропеана,
окупио 48 партнера из 29 земаља Европе. Ово је био највећи пројекат по
броју учесника који се финансирао из средстава Европске комисије. Циљеви
Пројекта били су промоција портала Еуропеана свима онима који утичу на
креирање политике да користе ресурсе и подигну свест о томе да је културно
наслеђе често покретач економског развоја и да промовише пренос знања;
промоција портала Еуропеана најширем кругу корисника за најразличитије
личне потребе укључујући њихове хобије, истраживање, генеологију, туризам
и развој друштвених мрежа; подстицање сарадње четири кључна сектора која
нису довољно искоришћена од стране Еуропеане: јавне библиотеке, архиви,
емитери и корисници производа насталих на основи отворених културних
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програма (програмери, истраживачи, активисти... и др.); поставка нових облика
дистрибуције садржаја Еуропеане сектору туризма; охрабривање институција
да се прикључе Еуроепани и да искористе постојеће механизаме за решавање
питања ауторских права. Партнери из Немачке, Данске, Грчке, Шпаније и Велике
Британије.
Библиотека града Београда, као партнер у пројекту Europeana Awareness,
заједно са порталом Europeana 1914—1918, даје свој допринос очувању прича из
Великог рата и њиховој доступности широкој јавности. Као један од резултата
овог пројекта остварила се и акција Мобилизација сећања, која је почетком
децембра 2014, прва у Србији, одржана у Библиотеци града Београда. Ова
велика и значајна акција организована је у сарадњи са Еуропеаном, европском
дигиталном библиотеком, архивом и музејом и она је подразумевала акцију
прикупљања предмета, фотографија, писама, дописница, ратних дневника,
одликовања и породичних сећања из периода Првог светског рата.
Од 2012. до 2014. године: Пројекат Di-XL (Dissemination and eXploration
through Libraries). Главни циљ пројекта Di-XL је развој ефикасног и одрживог
модела дисеминације и употребе знања насталих као део курсева доживотног
учења. Специфични циљеви пројекта били су: идентификација баријера у
сарадњи између институција доживотног учења и библиотека, ово се нарочито
односи на дисеминацију и употребу знања; предлог одрживог модела сарадње
између библиотека и организација доживотног учења; тестирање овог модела
у пет земаља; унапређење знања и вештина библиотекара за дисеминацију
и употребу знања насталих као део курсева доживотног учења; дисеминција
предложеног модела широм Европе. Ово је био први пут да је Библиотека
града Београда била партнер у једном међународном пројекту из области
доживотног учења.
ОД 2011. до 2013. године: Пројекат AccessITPlus (Accelerate the circulation of
culture through exchange of skills in information technology). На основу искустава
из пројекта AccessIT, Библиотека града Београда је била партнер у двогодишњем
пројекту под називом AccessITPlus, који се финансирао средствима Европске
комисије, из Програма „Култура 2007—2013“. Координатор пројекта је била
фирма MDR Partners из Лондона, партнери: PSNC (Poznan Supercomputing and
Networkin Center) из Пољске, Градска библиотека из Ријеке (Хрватска), Народна и
универзитетска библиотека из Бањалуке, Народна и универзитетска библиотека
из Тузле (Босна и Херцеговина), Градска библиотека из Скадра (Албанија)
и Библиотека града Београда. Пројекат подстиче интеркултурни дијалог,
међународно повезивање и сарадњу радника у култури као и транснационално
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представљање културног блага. Пројекат AccessITPlus је обезбедиo јединствени
пакет обуке иусавршавања за оспособљавање стручњака из мањих, локалних
установа културе — баштинских институција из Албаније, Хрватске, БиХ и Србије
за дигитализацију фондова библиотека, архива и музеја. На основу сарадње у
оквиру овог пројекта Библиотека града Београда је са PSNC потписала посебан
споразум о сарадњи на основу кога је добила могућност коришћења софтвера
dLibra за потребе изградње сопствене дигиталне библиотеке.
Од 2009. до 2011. године: Пројекат AccessIT (Accelerate the circulation of culture
through exchange of skills in information technology) — партнерски међународни
пројекат у оквиру програма Европске комисије Култура 2007—2013, који је био
усмерен ка креирању дигиталне библиотеке на европском нивоу. Састојао се
из обуке особља, дигитализације завичајног фонда и укључивања садржаја у
Европску дигиталну библиотеку (Europeanа). Партнери су били: Библиотека из
Верије (Грчка); PSNC (Пољска); Хачетепе Универзитет из Анкаре (Турска); MDR
Partners (Велика Британија).
Године 2010: Пројекат „Финансијска писменост грађана”, састављен из две
целине: обуке библиотекара за вођење радионица из основа финансијске
писмености и израде посебног веб-сајта www.novcici.rs, намењеног финансијској
едукацији грађана. Пројекат je реализован уз помоћ USAID-овог Пројекта
подршке економском развоју Србије. Библиотека је за овај пројекат добила
награду EIFL-PLIP Innovation Award 2012. године.

КОНФЕРЕНЦИЈЕ
МетЛиб 2018. године
Библиотека је од 13. до 18. маја 2018. године, организовала једну од
најважнијих светских библиотечких конференција — МетЛиб 2018. МетЛиб
конференцију организује ИФЛА Секција библиотека великих градова (IFLA
Metropolitan Libraries Section) почевши од 1968. године. Према оценама свих
учесника, јубиларна 50. конференција, изузетно успешно је организована и
била је место представљања и разматрања иновативних библиотечких пракси.
Конференција је окупила преко 30 учесника из највећих светских јавних
библиотека и 15 учесника из Србије. На конференцији су учестовали директори
и руководиоци јавних библиотека из укупно 16 земаља — САД, Канаде, Италије,
Енглеске, Француске, Холандије, Финске, Немачке, Сингапура, Шпаније и др.
Тема конференције гласила је Јавне библиотеке и изградња заједнице (Public
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libraries and community building). У складу са тим, конференција се бавила
различитим услугама, програмима, пројектима и другим активностима путем
којих библиотеке утичу, односно могу да утичу на добробит и напредак своје
локалне заједнице. Одржано је више презентационих блокова (Оснаживање
нове генерације — библиотечки сервиси за децу и младе, Отворени за све
— библиотеке и социјална инклузија, Библиотеке као културно-образовни
центри заједнице, Примери добре праксе и визија будућности) на којима су
представљени одабрани радови библиотека из Амстердама, Хелсинкија, Утрехта,
Ротердама, Загреба, Сарајева, Талина, Београда и др. Посебан блок посвећен је
представљању српских јавних библиотека и Библиотеке града Београда. Током
пет конференцијских дана изложено је 20-ак презентација, одржана су три
форума, две радионице и бројне дискусионе сесије. Гост по позиву био је проф.
Ендру Смит, предавач на Emporia State University (САД). Поред предавања и
разговора, организоване су и посете другим библиотекама (Народна Библиотека
Србије, Библиотека Матице Српске) и културним установама (Матица Српска,
Музеј савремене уметности), а инострани гости су упознати са историјом,
културом и културним наслеђем Београда и Србије.

16. Међународни конгрес слависта 2018. године

Кроз сарадњу са Филолошким факултетом у Београду и Међународним комитетом слависта, Библиотека је учествовала у реализацији 16. Међународног
конгреса слависта, у периоду од 20. до 27. августа 2018. године. Том приликом,
у Библиотеци је представљен велики број књига аутора са словенског говорног подручја. Међу представљеним књигама су шеснаест томова Општесловенског лингвистичког атласа, издања Института за македонски језик „Крсте
Мисирков“, Каталог славянских рукописей афонских обителей (А. А. Турилов,
Л. В. Мошкова), Зборник „Проф. др Слободан Ж. Марковић — човек-институција”, ”Цирк в пространстве культуры” (Ольга Буренина-Петрова), Матица српска и њена издања, Едиција Филолошког факултета ”Язык, литература и культура”, Издања Чешке асоцијације слависта и др. За време трајања конгреса, у галерији Атријум Библиотеке града Београда била је у току изложба издања славистичких институција из преко 40 земаља. Такође, у аули Филолошког факултета учесници конгреса су имали прилику да погледају изложбу Библиотеке
града Београда „Српска књижевност и Велики рат.”
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Библионет 2017. године
Библиотека града Београда је била организатор и домаћин најзначајнијег домаћег библиотечког скупа Библионет 2017. Библионет је стручни скуп који већ
десет година са успехом промовише библиотечко-информациону делатност у
Србији. Он на једном месту окупља директоре готово свих јавних библиотека и
најеминентније српске библиотекаре. На Библионету се, кроз бројне програме,
разговоре и презентације, размењују искуства и приказују примери добре праксе. Скуп снажно и директно доприноси развоју научно-истраживачког, стручног
и практичног рада у библиотечко-информационој делатности у Србији. Библионет се реализује под окриљем Заједнице матичних библиотека Србије, асоцијације која окупља све матичне библиотеке у Србији.
Тема скупа била је „Информационо-комуникационе технологије и иновативни сервиси у библиотекама”. На тродневном скупу представљена су искуства и
добрe праксe неких од најбољих светских, регионалних и српских библиотека.
Првог дана конференције предавања су одржали гости из иностранства: Тоби
Гринвалт (Питсбург, САД), директор за дигиталну стратегију и технолошке интеграције у Карнеги библиотеци у Питсбургу, на тему „Затварање круга: заједница, контрадикције и еволуција библиотека”, Кристофер Спалдинг, заменик директора за платформе отвореног кода и заједницу EBSCO (САД), на тему „FOLIO:
Основе нове платформе за пружање библиотечких услуга” и Роб Дејвис, независни консултант у области библиотекарства, на тему „Библиотеке и технологија: кретање у корак с временом”. Пред скупом су говорили и гости из региона:
Кристијан Бенић из Градске књижнице у Ријеци (Хрватска), на тему „ГКР 2010 —
иновативни пројекти ријечке народне библиотеке у Европској престоници културе” и Луана Малец из Централне библиотеке „Сречко Вилхар” Копар (Словенија), на тему „Е-услуге у словеначким библиотекама — пример регионалне библиотеке Копар”. Након предавања су уследиле радионице које су водили Тоби
Гринвалт и Роб Дејвис.
Други дан конференције био је обележен бројним предавањима колега из региона: Вишња Цеј и Иванчица Ђукец Керо из Књижнице града Загреба, Марјан
Шпољар из Градске библиотеке у Љубљани, Давид Рунцо из Централне библиотеке „Сречко Вилхар” из Копра, Димитрис Протопсалтоу, директор Културног
центра Фондације Ставрос Ниархос из Атине.
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Међународна конференција Услуга по мери корисника 21. века: употреба
ИКТ у библиотекама, 2015. године
У читаоници Фонда уметности Библиотеке града Београда 10. и 11. децембра 2015. године одржана је међународна конференција Услуга по мери корисника 21. века: употреба ИКТ у библиотекама. Основни циљ Конференције
био је да се укаже на могућу употребу доступних технологија и производа на
основу којих је могуће пружање додатних услуга корисницима библиотека
уз максималну рационализацију коришћења постојећих и заједничког планирања будућих ресурса.
Конференцији је присуствовало укупно 135 учесника из осам држава (Словенија, Македонија, Црна Гора, Немачка, Естонија, Швајцарска, Велика Британија
и Србија). Предавачи по позиву: др Рафаел Бал, директор библиотеке Савезног
института за технологију, Цирих; др Ајра Лепик, прфесор на Институту за информационе студије, Универзитета у Талину; др Дејвид Ђарета, директор Primary
Trustworthy Digital Repository Authorisation Body Ltd (PTAB).

Међународна научна конференција Творба речи
и њени ресурси у словенским језицима, 2012. године
Од 28. до 30. маја 2012. године, у Библиотеци града Београда, одржана
је Међународна научна конференција Творба речи и њени ресурси у словенским језицима. На конференцији је учествовало 70 еминентних слависта из 13 европских земаља (Русије, Белорусије, Украјине, Пољске, Словачке, Бугарске, Словеније, Македоније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Немачке, Аустрије и Србије). Конференцију су организовали Филолошки факултет
Универзитета у Београду и Библиотека града Београда. Шири друштвени значај ове конференције лежи у промовисању српске културе, српског језика и
српских националних вредности у свету.
Овде треба напоменути и да библиотекари Библиотеке града Београда
редовно учествују на свим водећим домаћим и иностраним конференцијама где имају прилику да презентују резултате својих истраживања, за драгоцену размену искустава у раду са иностраним колегама, као и да остварују важне контакте ради будуће сарадње (IFLA, ECIL, QQML, Next Library,
MetLib, EBLIDA).
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ИЗЛОЖБЕ
Гостовања изложбе о Душку Радовићу „Био једном један лаф” у Столичној
библиотеци у Софији и у Српском културном центру у Будимпешти (2019).
Изложба Библиотеке града Београда „Ведрине и сете Бранка Ћопића”, посвећена обележавању 100-годишњице од рођења писца свечано је отворена 4.
септембра 2014. године у галерији Народне и Универзитетске библиотеке Републике Српске у Бањалуци. Изложба је 2017. године гостовала у библиотекама у
Копру, Мурској Соботи и Новом Месту у Словенији.
У Херцег Новом, од 21. до 28. јула 2014. године, у организацији Општине и
Градске библиотеке, одржан је 13. међународни сајам књига „Трг од књиге“. У оквиру Сајма, а настављајући вишегодишњу сарадњу са Библиотеком града Београда, у Галерији „Јосип Бепо Бенковић“, отворена је изложба „Данило Киш 1935—
1989”, поводом обележавања 80-годишњице рођења писца. Изложба је исте године гостовала у Бањалуци, у Универзитетској и народној библиотеци Републике
Српске. На позив Градске књижаре из Подгорице изложба је отворила IX зимски салон књиге „Бука“ 2016. године. Изложба је 2009. године гостовала у Паризу.
На позив Андрићевог института за књижевност из Андрићграда у Вишеграду, у
оквиру научног скупа Српска књижевност и Први светски рат, који је одржан 1. и
2. јула 2014. године, гостовала је изложба Библиотеке града Београда „Српска књижевност и Велики рат”. Изложба је била и део програма „Сто година од избијања
Првог светског рата”, који је у организацији Српског института, Самоуправе Срба у
Будимпешти и Српског културног клуба био организован у Будимпешти 2014. године. На позив Српске националне академије из Торонта, изложба је гостовала у
галерији Српске националне академије од 5. до 13. октобра 2015. године. Изложба
je остављена Академији да би била организована гостовања у многим градовима
Канаде од Киченера и Виндзора, Монтреала и Отаве до Ванкувера. У Културном
центру Србије у Паризу изложба је била постављена 2018. године.
Изложба Библиотеке града Београда посвећена животу и стваралаштву Борислава Пекића „Борислав Пекић 1935—1992.” гостовала у Галерији „Јосип Бепо
Бенковић“ у Херцег Новом (2012); изложба је отворила Недељу Борислава Пекића поводом обележавања 85-годишњице пишчевог рођења, у Подгорици 2015.
године; исте године, гостовала у Беранама (март 2015) и Никшићу (мај 2015); у
Културном центру Србије у Паризу изложба је отворена 2010. године, а 2009. године гостовала је у Канади.
На позив Савеза Срба из Румуније, у оквиру традиционалне манифестације Дани српске културе, у Темишвару је отворена изложба Библиотеке града
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Београда посвећена животу и стваралаштву песникиње Десанке Максимовић
„Памтићу све” (2013).
Поставка изложбе Библиотеке града Београда „Борисав Станковић 1876—
1927.” у Српској гимназији „Никола Тесла“ у Будимпешти, у сарадњи са Самоуправом Срба у Будимпешти (2012).
Изложба „Толстој и Достојевски у српској култури”, приређена је поводом манифестације „Дани српске културе у Русији 2011. године”, чији су организатори
били Министарство културе, информисања и информационог друштва Републике Србије и Министарство културе Руске Федерације. Изложба је представљена и на 60. Сајму књига у Београду 2015. године, у сарадњи са Руским фондом културе и у сарадњи са Медиа-центром Руски Експрес.
ОСТАЛЕ ИЗЛОЖБЕ
Шангајска библиотека поклонила је Библиотеци изложбу „Стари Шангај”
(2019). У галерији Атријум отворена је изложба „Фински иновативни дизајн”, у
организацији амбасаде Финске и Библиотеке града Београда (2019).
Библиотека града Београда, у знак сећања на стогодишњицу од доласка
руске емиграције у Србију (тадашњу Краљевину СХС), отворила је фото-изложбу
о руским писцима у емиграцији „Изгнаници без своје воље”. Изложбу је уступио
Руски фонд културе, са којим је Библиотека града Београда 2017. године потписала уговор о сарадњи (2019).
У септембру 2018. године, у Галерији је отворена изложба „Збирка књига копарске племићке породице Гризони у вашем телефону” у организацији Централне библиотеке „Сречко Вилхар“ из Копра.
У Галерији Атријум Библиотеке града Београда у уторак, 5. априла 2016. отворена је изложба „Ex libris у фонду херцегновске библиотеке”, коју је организовала Библиотека града Београда у сарадњи са Градском библиотеком и читаоницом Херцег Нови.
Исте године, у Галерији су отворене су две изложбе поводом обележавања
150. годишњице постојања Канаде и Дана Канаде, 1. јула, које је организовала
Библиотека града Београда у сарадњи са Амбасадом Канаде.
Изложба фотографија „Канађани, хвала вам!: Канадске медицинске мисије
у Србији 1914—1918”, ауторке Софије Шкорић, свечано је отворена 2. септембра
2015. у Галерији Атријум. Изложба је организована у сарадњи Српске националне академије у Канади и Библиотеке града Београда, а уз подршку Амбасаде Канаде у Републици Србији.
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Међународна изложба „Свет кроз сликовнице — Омиљене књиге библиотекара” из тридесет шест земаља света уприличена је у сарадњи Библиотеке града Београда и издавачке куће Креативни центар. Изложба је садржала преко 300 најлепших сликовница из 36 земаља света, изабраних од стране библиотекара у оквиру
пројекта који је реализовала Међународна федерација библиотечких удружења и
институција (IFLA) и Међународни одбор за књиге за младе (IBBY) (2014).
Реализоване су пропратне едукативно-креативне радионице за ученике
млађег и старијег основношколског узраста поводом изложбе „Читамо и пишемо са Аном Франк”. Радионице су реализоване по концепту развијеном у Кући
Ане Франк у Амстердаму. Изложба је део пројекта „Дани сећања”, који је развијен
кроз сарадњу партнера из Шведске, Холандије и Србије (2014).
Изложба „Велике личности у малим очима” отворена је у Галерији „Бранко
Миљковић”, коју су амбасаде земаља Вишеградске групе у Београду организовале поводом 10. годишњице уласка тих земаља у Европску унију: Чешка, Мађарска, Пољска и Словачка (2014).
У Галерији Атријум Библиотеке града Београда отворена је изложба „Света
Гора на фотографијама академика Панајотиса Вокотопулоса”, коју су организовали Друштво пријатеља Свете Горе Атонске из Београда и Библиотека града Београда у сарадњи са Светогорским центром из Солуна, чији је председник Јанис
Бутарис, градоначелник Солуна (2014).
Две изложбе „Кинеска разгледница” и „Изложба кинеских књига”, реализоване
су у сарадњи са Институтом Конфуције (2010).
У Позајмном одељењу Библиотеке града Београда отворена је изложба кинеског гонгби сликарства. Изложба је организована у сарадњи Библиотеке града Београда са Амбасадом Народне Републике Кине у Србији (2010).
Изложба „Светлост и боје Бразила” бразилског уметника Фабија Блек Линхареса из Сао Паула. Изложбу је организовала Библиотека града Београда у сарадњи са амбасадом Бразила у Београду поводом обележавања Дана независности Бразила и у оквиру културне размене са Бразилом (2010).

СПОРАЗУМИ О САРАДЊИ
Године 2018: Библиотека је приступила Унији библиотека Кине и источноевропских и централноевропских земаља са седиштем у граду Хангџоу. Ова
културна сарадња има за циљ јачање веза између Кине и овог дела Европе,
као и унапређивање и промовисање библиотечке делатности кроз техничку и
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културну сарадњу интернационалне заједнице библиотека. Успостављена је посебна сарадња са Шангајском библиотеком.
Године 2017: Библиотека је у оквиру манифестације „Дани Пекинга у Београду“
потписала споразум о сарадњи са Централном библиотеком Кине, највећом јавном библиотеком у Кини, са седиштем у Пекингу. Библиотека је на поклон добила
200 репрезентативних књига о кинеској култури, уметности и цивилизацији, чиме
је омогућено стварање посебног фонда у оквиру Библиотеке. Споразумом је предвиђено подстицање сарадње кроз низ активности, које укључују: размене запослених у библиотеци; промоцију библиотека, њихових фондова и културе њихових земаља кроз различите културне програме (изложбе, предавања, представљања књига итд.), публикације, семинаре и друге активности; узајамно снабдевање фондова
књигама и другом грађом путем међубиблиотечке размене; формирање посебних
читаоница или специјализованих полица за књиге; заједничко учествовање у међународним пројектима који су од обостраног интереса.
Потписан је Споразум о сарадњи са Централном библиотеком „Сречко Вилхар“ Копар (Словенија) и реализована је прва активност: гостовање изложбе Библиотеке града Београда „Ведрине и сете Бранка Ћопића” у библиотеци у Копру.
Такође, Библиотека је потписала споразуме са Градском библиотеком у Бечу
и са Народном и универзитетском библиотеком Републике Српске.

КУЛТУРНА САРАДЊА СА ИНОСТРАНИМ КУЛТУРНИМ ЦЕНТРИМА
И АМБАСАДАМА У БЕОГРАДУ
— РЕАЛИЗАЦИЈА ВИШЕ РАЗЛИЧИТИХ ПРОГРАМА
У оквиру сарадње Библиотеке града Београда и Руског фонда „Култура“ отворена је библиотека руске литературе „Сергеј Михалков“, у циљу развијања српско-руских културних, уметничких и научних веза. Фонд ове библиотеке садржи око 2 000 књига и мултимедијалне грађе и функционише као посебан фонд
у оквиру огранка „Владан Десница“ на Новом Београду (2017). Од 2019. године,
реализују се бесплатни часови руског језика.
Стална сарадња са Институтом „Конфуције”, курс кинеског језика за запослене у Библиотеци, као и више програмских циклуса.
Стална сарадња са Гете-институтом кроз разне програмске активности (трибине, радионице, семинари). Сви полазници курсева немачког језика су постали чланови Библиотеке. У оквиру сарадње, спроводило се стручно усавршавање
запослених (учење немачког језика), опремање библиотечког простора.
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Стална сарадња са Амбасадом САД и Домом омладине, бесплатни курсеви
енглеског језика.
Више програмских циклуса са амбасадама Канаде („Дани канадске културе”,
2017), Чешке (манифестација „Ноћ са Андерсеном”, 2016); Ирана (курс персијског
језика у Библиотеци, 2016); Румуније (Дан румунске културе „Михај Еминеску у
времену и простору”, 2014); Финске („Дани финске културе”, 2010), Шведске, Индонезије, Туниса, Алжира, Пољске, Индије, Бразила, са Француским културним
центром, Друштвом пријатеља Француске, Друштвом српско-иранског пријатељства, Друштвом српско-јапанског пријатељства, Руским домом, Институтом
„Сервантес” и другим.

УЧЕШЋЕ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА
НА САЈМОВИМА КЊИГА У ЕВРОПИ
Библиотека града Београда редовно учествује на Међународном београдском сајму књига, а 2018. године под покровитељством Министарства културе,
Библиотека је осмислила и реализовала програмски наступ Србије на сајмовима књига у Лајпцигу, Пекингу, Москви и Франкфурту. Сва четири сајамска
наступа оцењена су највишим оценама од стране организатора сајмова, српских амбасадора и конзула, стручне јавности, учесника у програмима, медија,
српске дијаспоре и остале сајамске публике. Поред бројних медијских прилога,
потврда успешних наступа јесу и две награде добијене на сајмовима у Пекингу
(Exhibitor Breakthrough Award) и Москви (Награда за успешан сајамски наступ).
Сајамско представљање Републике Србије било је инспирисано јубилејима —
250 година од рођења Филипа Вишњића и 125 година од рођења Иве Андрића.
Лајпциг, март 2019. На српском штанду било је изложено око 300 актуелних књига: дела наших писаца преведена на немачки језик, избор из савремене песничке и прозне продукције, нови томови сабраних дела српских класика, капиталне монографије из културе и уметности, као и избор новије теоријске литературе. Полазиште за промоцију наше књижевности, издаваштва и културе у Лајпцигу су представљали „Дијалози” — пројекат Библиотеке града Београда, у којем се, уз 125 година рођења Иве Андрића, скреће пажња на 250 година
од рођења Филипа Вишњића, на дијалошки однос Андрићеве прозе према нашој епици, као и на дијалог који савремена српска књижевност води са делом
ове двојице стваралаца, са сопственом традицијом и са европском књижевношћу. Публика у Лајпцигу имала је прилику да погледа филм и публикацију под
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називом „Дијалози”, у којима се указује на ове важне јубилеје и дају информације
о српском представљању на Сајму. У каталогу „Србија чита/Читај Србију”, на српском и на немачком језику, препоручене су књиге које су у протекле две године
добиле наше најугледније награде.
Пекинг, август 2019. Република Србија је учествовала трећи пут на Међународном сајму књига у Пекингу. На српском штанду су биле изложене књиге домаћих аутора преведене на кинески језик, одабрани наслови из актуелне песничке и прозне продукције, капитална монографска издања и теоријска литература. Каталогом Србија чита/Читај Србију на кинеском и на српском језику
кинеским преводиоцима и издавачима је препоручено 15 књига свих жанрова
које су у последње две године добиле најугледније награде у Србији.
Москва, септембар 2019. На штанду Републике Србије биле су изложене књиге српских писаца преведене на руски језик, избор из савремене књижевне и теоријске продукције, нови томови сабраних дела српских класика и монографска литература. За Сајам књига у Москви припремљени су каталог „Србија чита/
Читај Србију”, у ком се за превођење препоручују књиге свих жанрова које су у
последње две године добиле најугледније награде, електронски адресар издавача, промотивни видео-материјал и програмска брошура „Дијалози”.
Франкфурт, октобар 2019. Поред квалитетних и добро посећених програма, штанд је током сајамских дана био место окупљања и пословних састанака српских издавача који су дошли у Франкфурт, место које посећују представници других земаља (поред осталих, штанд је посетио словеначки министар културе Антон Першак) и страни издавачи заинтересовани за српску књижевност, изложбени простор који привлачи слависте и све љубитеље
српске књижевности и културе. Штанд је био и незаобилазно место и за све
Србе из дијаспоре који су долазили на Сајам, као и за представнике српских
медија у дијаспори.

БИБЛИОТЕКА ГРАДА БЕОГРАДА
У KУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ СРБИЈЕ У ПАРИЗУ
У мају 2019, у Културном центру Србије у Паризу одржан је програм Библиотеке „Бити рокенрол у Србији”, који је подржало Министарство културе и информисања Републике Србије. У програму су учествовали директорка Библиотеке града Београда Јасмина Нинков, рок-новинар Пеца Поповић и проф. др Михајло Пантић.
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Представљање програма „Гастрономска култура Србије” у Српском културном центру у Паризу којим је на репрезентативан и и интересантан начин представљена богата и аутохтона гастрономска култура Србије. Пројекат подржан од
стране Министарства културе и информисања (2016).
Најављене су трибине о Данилу Кишу и Милораду Павићу.

НАГРАДЕ
Библиотека редовно подноси предлоге за награде: ALMA (Astrid Lindgren
Memorial Award) — највеће светске награде за књижевност за децу и младе,
International Impac Dublin Literary Award — најбољем роману на енглеском језику
или роману први пут објављеном у енглеском преводу и Hans Christian Andersen
Award — најбољем писцу и најбољем илустратору дечјих књига.

ЗАКЉУЧАК
Богата међународна активност Библиотеке града Београда чини Библиотеку препознатљивом и видљивијом на домаћем и међународном плану. Повећава углед Библиотеке која све више добија на значају као институција која битно
може допринети културној сарадњи између земаља и промовисању српске културе у иностранству. Пружа грађанима Србије могућност да се упознају са културом и науком других земаља.
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INTERNATIONAL COOPERATION, PARTNERSHIP,
AND PROJECTS AS PART OF THE WORK OF A PUBLIC LIBRARY
— THE RESULTS AND EXPERIENCES OF THE BELGRADE CITY LIBRARY
SUMMARY | In the statement on the mission, the librarians of the Belgrade City
Library said that it is communication that connects and a friendship that lasts, while
in the vision they said that we are a part of the family of the public libraries of Europe.
To those points, international cooperation is one of the most important aspects of the
work of the largest public library in Serbia and the region. The city library has over 60
objects across Belgrade, over 230 employees and around 150000 members. Every year
we organize more than 3000 free programs for all citizens and guests of Belgrade.
The forms of international cooperation that we have developed so far are numerous,
different, innovative, and encompass almost all possible forms, from cooperation
on international projects, to continuous membership in the most important
professional international organizations (IFLA, EBLIDA, OCLC) and associations,
to organizing international conferences and seminars, to organizing numerous
exhibitions and programs abroad and in our cultural center in Paris, with the aim
of presenting our most important writers and creators. We must also mention the
exchange of professionals, the delivering of lectures, the participation in professional
conferences… the partnership and cooperation with regional libraries (Kopar, Vienna,
Banja Luka), the cooperation with the largest libraries in the world (Shanghai, the
network of the libraries of China and 16 countries of southeastern Europe). Over the
last ten years we have participated as partners in six large European projects with
the largest institutions of Europe, etc. We also engaged in representing our literature
on international fairs, while the library currently participates in the Erasmus project
called ”Re-designing and co-creating innovative cultural heritage services through
libraries”, with partners from France, the Netherlands, Estonia, Lithuania, and Turkey.
In this paper we will discuss all these forms of international cooperation and why it is
important, as well as the results we achieved and the experiences we gained.
KEYWORDS | international cooperation, a modern public library
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ПАРТНЕРСТВО И ПРОЕКТЫ
СОБСТВEНАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
— РЕЗУЛЬТАТЫ И ОПЫТ БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА БЕЛГРАДА
СЖАТОСТ | В заявлении о миссии, библиотекари Белградской городской библиотеки назначили что это общение которое связывает дружбу, которое связывает длится и мы часть семьи публичных библиотек Европы. Соответственно с
этим международное сотрудничество важнейший аспект работы самой большой
библиотеки в Сербии и регионе. Городская библиотека насчитывает более 60
зданий в Белгреде, более 230 сотрудников около 150 000 членов. Мы организуем
более 3000 бесплатных программ для всех граждан и гостей Белграда. Формы
международного сотрудничества, которые мы разработали, много разных, инновационных охватывающих почти все мыслимые аспекты от сотрудничества
по международным проектам, постоянного членства в крупные международные профессиональные организации (ИФЛА, ЕБЛИДА, ОСЛС) аccоциации, организующие международные конференции семинары, орrанизация многочисленных выставок и программ за рубежом и в нашем культурном центре в г. Париже, с целью представления наших самых известных писателей и создателей.
Там также обмен экспертами, профессиональные встречи, лекции, участие в сотрудничестве библиотеками региона (Копар, Вена, Баня Лука), сотрудничество
с крупнейшими библиотеками мира (Шанхай, сеть библиотек Китая 16 стран
Юго-Восточная Европа). За последние десять лет мы участвовали как партнёры
шести крупных европейских проектов с крупнейшими институтами Eвропы.
Мы также занимались представлением нашей литературы на международных
ярмарках, библиотека в настоящее время участвует Еразмус в проекте ”Редизайн совместное создание инновационных услуг культурного наследия через
библиотеки”, партнёрами из Франции, Нидерландии, Эстонии, Литвы и Турции.
В документе будут обсуждаться все эти аспекты международного сотрудничества и почему важно, а также результаты и опыт, которые мы получили.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | международное сотрудничество, современная публичная
библиотека
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Градска библиотека у Новом Саду
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У ЦИЉУ
ПРОМОВИСАЊА КУЛТУРЕ И ЈЕЗИКА
РАЗЛИЧИТИХ НАРОДА: ИСКУСТВА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ
САЖЕТАК | Градска библиотека у Новом Саду, као јавна библиотека која ради
у мултиетничкој заједници, пажљиво је конципирала структуру својих фондова, водећи рачуна о заступљености грађе на језицима најбројнијих националних мањина. Осим тога, отворен је и засебан огранак са литературом на дванаест језика света. Појачане програмске активности доприносе бољем познавању
културе других народа и већем интересовању за учењем страних језика. У деценији која је претходила Библиотека је развила алтернативни облик рада на
градској плажи и, као пројекат „Дунавска библиотека“, постала део Стратегије
одрживог развоја града Новог Сада. Концепт рада ове библиотеке је повезивање библиотека градова који су смештени на читавом току Дунава. Изградња
оваквих „мостова“ који повезују људе, културе и државе допринели су да Нови
Сад понесе дуплу титулу европске престонице. Још неколико успешних пројеката трају у континуитету, отварајући могућности за међународну сарадњу. Иако
су у Градској библиотеци створени сви предуслови за такву сарадњу — постоје
стручни капацитети и остали потребни ресурси, богато искуство, квалитативни и квантитативни показатељи — до сада је она изостала. Активности на афирмисању културног стваралаштва биле су једностране, с обзиром да смо само
ми представљали културу других, и организовали учење више и мање заступљених страних језика, а да нашу културу и језик није нико афирмисао. Разлози су
бројни и захтевају пажњу и став шире библиотечке заједнице. Ипак, охрабрује
недавна професионална и званична преписка са Централном градском библиотеком Нижњег Новгорода (која је иницирала контакт и упутила позив на сарадњу) у којој заједнички радимо на дугорочној програмској платформи узајамног промовисања националног стваралаштва (руског у Новом Саду и српског у
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Нижњем Новгороду).Уз подршку наша два града — који су градови побратими —
по први пут ћемо бити актери у значајној међународној сарадњи.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | међународна сарадња, култура, народи, повезивање, промовисање, стваралаштво
I
Питањима развоја библиотечко-информационе делатности, места и улоге
библиотека у савременом друштву, као и питањима развоја културе у ширем
смислу — посебно у мултиетничким заједницама, бавили су се угледни теоретичари дуже од две деценије. Измењене околности у функционисању друштва, промењен стил живота људи — а нарочито експанзија информационих технологија
и њихова доминација у комуникацији, редефинисали су задатке библиотека, уз
очување њихове хумане мисије. Бавећи се овом проблематиком, Мајкл Горман
је полазио од суштинске вредности библиотека: „Библиотеке постоје да би служиле заједницама и друштву као целини. Библиотекарство је прожето идејом
услуге. Веома је важно да наставимо да тражимо иновације у услугама, из било
ког извора из кога можемо. Једнако је важно да наша услуга буде испуњена хуманистичким вредностима насупрот материјалистичким вредностима.“1 Анализирајући „прилагођавање“ библиотека друштвеним променама, Горман закључује: „Чини се лако дефинисати заједницу коју опслужује било која библиотека —
општина; универзитетска заједница; предузеће; држава; ђаци у школи; пацијенти, сестре и лекари у болници и тако даље — али та лакоћа дефинисања често је
илузорна. Готово све библиотеке служе и људима који су изван њихове ,природне’ структуре и та појава све је чешћа како библиотеке сарађују и стварају више
и веће савезе.“2 Поједина питања и недоумице за које су тражена решења седамдесетих година прошлог века, остали су и данас без одговора, попут „увек актуелног“ питања које је и Горман поставио: „Да ли библиотекари одређују политику или проводе политику коју одређују други?“3
У времену обиља информација и садржаја различитог значаја и исправности, већа видљивост и утицај библиотека, као установа које држе до потврђених
вредности, апсолутно су неопходни. Истовремено, изражена је велика потреба
Majkl Gorman, Naše neprolazne vrednosti: bibliotekarstvo u XXI veku (Beograd: Filološki fakutet
Univerziteta, 2007), 78.
2
Исто, 97, 98.
3
Исто, 35.
1
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за повезивањем библиотека са другим институцијама културе и образовања, али
и за успостављањем добре сарадње са партнерима на прекограничном, регионалном и међународном нивоу. На пољу културе, у ширем контексту, библиотеке морају заузети значајно место у животу људи различитих етничких група и
култура. „Схватање о културном плурализму представља основу за признавање
права на културни идентитет. То је право на особеност и самосвојност у испољавању културе сваке људске заједнице. (...) Мултикултурализам је идеја или идеал о заједничком животу различитих етничких и културних група у оквиру истог плуралистичког друштва. Основна значења термина мултикултурализам односе се како на идеологију тако и на скуп културних политика, односно културних активности. ”4 Уколико разумемо сложеност друштвеног окружења и чињеницу да култура не познаје границе, јер људско стваралаштво и знање припада
читавом човечанству, онда би сви актери који непосредно или посредно доприносе афирмацији културе морали одговорно и удружено да раде на том задатку.
Библиотеке, као темељ културе у свим временима и свакој држави, имају јасне
циљеве, планове и програме рада, али често изостаје подршка оних који финансирају рад библиотека и доносе коначне одлуке.
II
Градска библиотека у Новом Саду је јавна библиотека која послује у изразито мултиетничкој и вишејезичној заједници. Поштујући принципе приступа намењеног свима и демократичности коришћења услуга, Библиотека је свој рад
свеобухватно прилагодила структури становништва, од фондова до програмских садржаја. Чињеница да на територији града Новог Сада живе припадници
различитих култура поставила је Библиотеци задатке и одговорност, али и пружила велике могућности за прекограничну, регионалну или међународну сарадњу и евентуално учешће у заједничким пројектима. Запослени у Библиотеци су, у протеклој деценији, радили на развојним пројектима који — не само
да Градску библиотеку издвајају од других установа културе, већ је обележавају
као препознатљиву по иновативним и друштвено ангажованим пројектима. Вишегодишњи успешан развој ових пројеката донео је богато искуство, а квалитативни и квантитативни показатељи потврдили су њихову оправданост, чиме
су створени сви предуслови за међународну сарадњу. Међутим, ни до данас
4

Milena Dragićević-Šešić i Branimir Stojković, Kultura: menadžment, animacija, marketing (Beograd: Clio, 2003), 258.
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новосадска јавна Библиотека није остварила сарадњу ни са једном библиотеком изван граница Републике Србије, иако интензивно промовише културу и језик бројних народа — не само припадника националних мањина, него културу
забележену на дванаест језика света. Самим тим, није имала прилику да српску културу и специфичности културног плурализма Новог Сада представи другим народима. А разлог више за међународно повезивање је и тај што је Новом
Саду додељена дупла титула европске престонице: Европска престоница младих у 2019. и Европска престоница културе у 2021. години. Током припреме за
кандидатуру Новог Сада за добијање престижне титуле, Управа за културу Града
је, паралелно, приступила и изради Стратегије одрживог развоја културе Новог
Сада за период 2016—2020. Том приликом је Управа позвала све установе културе да доставе пројекте који би, евентуално, постали део Стратегије. Библиотека
је предложила три пројекта, од којих су прихваћена два: Дунавска библиотека
и Центар дигиталне грађе и креативног стваралаштва младих. Трећи пројекат,
Мрежа ромских библиотека, имао би приоритет да су обезбеђени инострани
партнери — што није било урађено. Сарадњу са библиотекама изван наших граница новосадска Библиотека није остварила, упркос вишегодишњем настојању
да обезбеди средства и подршку оснивача за ове активности.
Када је Нови Сад понео престижну титулу дупле европске престонице, прихваћени програмски концепти су обавезали Град и носиоце програмских садржаја и на међународну сарадњу. Међутим, Библиотеци изнова није пружена могућност да се ангажује на повезивању са библиотекама у иностранству јер је,
при организацији „Фондација Нови Сад 2021“, оформљен тим задужен за међународну комуникацију и проналажење сарадника. До данас, није пронађен ниједан партнер за Градску библиотеку.
III
Промишљајући о сопственом развоју, месту и улози у мултиетничкој локалној заједници, одговорности у области друштвеног ангажовања, подршци доживотном учењу и стручној едукацији, задацима на пољу дигитализације, коришћењу дигиталног материјала и учешћу у креативним индустријама, Градска
библиотека у Новом Саду је свој развојни пут трасирала на различитим пољима, с циљем да свеобухватно одговори на сложене потребе људи у савременом
друштву. У протеклој деценији реализовани су изузетно значајни пројекти чији
развој нема ограничења. Разлози њиховог покретања, концепт, карактеристике,
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умножавање захтева нове генерације корисника и реаговање јавности највидљивији су у хронолошком приказу ових пројеката. Први у низу и претеча Дунавске
библиотеке био је пројекат Библиотека на Штранду, који је стартовао под слоганом „Библиотека је тамо где сте ви“. С обзиром да током лета велик број Новосађана борави на градској плажи Штранд, овај алтернативни облик библиотеке отворен је 2008. године на обали Дунава, као мали стационирани огранак
Градске библиотеке. Огранак ради целодневно (и викендом) током летњих месеци, пружајући бесплатно услуге бројним посетиоцима Штранда који могу да
изврше дневну позајмицу књига, читају дневну, недељну и илустровану штампу и часописе. Разноврсне креативне радионице приређене су за децу и младе,
а одржавају се и вечерњи програмски садржаји (промоције, трибине, музички
и филмски програми). Идејни концепт предвидео је развој овог пројекта у смеру повезивања људи, култура, библиотека и градова лоцираних на обалама Дунава, дужином читавог тока. Замисао о изградњи оваквих „мостова“ у циљу сарадње и разумевања разноликости — као богатства заједнице различитих народа — доприноси не само бољем упознавању стваралаштва других, већ гради нове
облике културе, настале неминовним утицајем и прожимањем. У Дунавској библиотеци се, већ неколико година, за децу организују курсеви учења језика националних мањина, а гостовали су и учесници Међународног фестивала кратке приче пристигли из осам земаља Европе. Новосадска Градска библиотека до
сада није гостовала у другим земљама и није имала прилику да представи свој
рад, град Нови Сад и завичајно стваралаштво.
Идући у сусрет 2021. години, град Нови Сад је, на десетогодишњицу рада Дунавске библиотеке, обезбедио средства за изградњу новог амбијенталног објекта, а организација задужена за координацију програма у години Европске престонице ставила је у фокус Дунавску библиотеку, и свим садржајима доделила
заједнички назив „Дунавско море“.
Основа пројекта Ромска библиотека био је низ успешних радионица са децом и младима ромске националности. Пројекат је на годишњем стручно-научном скупу „Библионет“ поделио прво место због своје друштвене ангажованости, постигнутих резултата и свеобухватног концепта. Предвиђени циљ пројекта је био отварање засебног огранка који би, поред основне библиотечке делатности, укључио и неке специфичне активности. С обзиром да је то било време Декаде Рома, уз подршку града Новог Сада, Канцеларије за инклузију Рома
и Фонда за отворено друштво, 2009. године је отворен Огранак „Трифун Димић“
у насељу Шангај, у ком живи највећи број Рома. Фонд овог Огранка садржи
грађу коју имају и други огранци Градске библиотеке, уз литературу писану на
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ромском језику. Простор Огранка је планирано другачији и располаже великом
салом за разноврсне активности едукативне, креативне и рекреативне садржине, као и пространо купатило и кухињски део. Због сиромаштва ромских породица и неусловних објеката у ком живе, било је неопходно обезбедити услове за стварање навика одржавања елементарне хигијене код деце. Такође, у сарадњи са Предшколском установом из Новог Сада, изгладнела деца су годину
дана примала у Библиотеци топле оброке. Свеукупан рад у Огранку је специфичан и захтеван: приступ кориснику је често индивидуалан, заступљене су искључиво ненасилне методе, а скоро увек се истовремено мора радити са децом, родитељима, школом и, по потреби, неком другом установом. У ромској библиотеци се организује функционално описмењавање и оспособљавање одраслих, упорно и стрпљиво се ради на појашњавању значаја образовања, штетности раних
бракова, погубности насиља у породици, али се и подстичу таленти код младих
и пружа подршка за даљи развој.
Ова Библиотека у континуитету ради већ десет година. Два елемента, која
смо препознали на самом почетку, одлучујућа су за успешне резултате: библиотечки радник мора да је ромске националности — како би волео и разумео свој
народ, и мора да има високо образовање — како би био узор и најбољи пример да се образовањем стиже до исправног и достојанственог живота. Пошто
је „Трифун Димић“ једина ромска библиотека у Европи, библиотекарка Драгана Димитров, посредством Канцеларије за инклузију Рома, представила је ову
Библиотеку у Бриселу. То нас је подстакло да конципирамо пројекат Мрежа
ромских библиотека, који би, утемељен на нашим искуствима, помогао оснивање оваквих библиотека и у другим земљама у којима живе Роми. Због немогућности да сарађујемо са иностранством, нисмо успели да обезбедимо иностраног партнера који би био носилац пројекта, као ни друге сараднике изван
граница наше земље.
Огранак „Аница Савић Ребац“ је издвојен Огранак са грађом на дванаест језика света. Планови за његово отварање настали су након пријема велике донације књига на енглеском језику. Покретањем сарадње са америчким и британским кутком, Гете-институтом, Руским домом и осталим европским културним институтима, пристизале су књиге и електронске публикације на различитим језицима, због чега је, 2013. године, и отворен посебан Огранак. Стручан
рад и добро осмишљене активности колегинице Љиљане Косијер, која је водила Огранак, афирмисали су Градску библиотеку у најбољем смислу: Огранак су
посетили бројни амбасадори, приређено је много изложби, трибина, промоција
и пројекција. Организовани су редовни курсеви за учење различитих језика
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(енглески, немачки, грчки, кинески итд.), на више нивоа. Због присуства значајног броја страних држављана у Новом Саду, одлучено је да се за њих организује
учење српског језика, које се реализује у циклусима. Овакав однос Градске библиотеке према култури и језицима других народа, и настојање да се представљањем националног стваралаштва различитих народа боље упознамо и разумемо, за сада је, ипак, једностран, с обзиром да не постоји реципроцитет и узајамна промоција стваралаштва српске културе и културе других, кроз неки облик међународне сарадње.
Манифестација Дани библиотека и библиотекара је, од 2012. године, редован
програм Новосадског сајма књига. То је, првенствено, стручни скуп који обједињује едукацију, искуство и перспективе развоја библиотечко-информационе
делатности. Међутим, 2016. године, у оквиру Дана, одржана је Међународна конференција на тему „Очување културно-историјског наслеђа у циљу заштите културног и националног идентитета“. Свесни историјског и политичког момента,
односно свих догађања у вези са националним културним наслеђем, препознали смо значај теме и неопходност да укаже на појаву проблема. Библиотекари,
иначе, непогрешиво и благовремено артикулишу сваки проблем у култури, на
који скрећу пажњу јавности. Тако су, већ наредне године, највише државне институције поставиле као приоритет очување националне баштине. Иако би тема
очувања културног наслеђа као темеља националног идентитета морала бити
стална тема неке конференције националног значаја, ни ова на Сајму књига у
Новом Саду, нажалост, није настављена, због спорог и равнодушног реаговања
оних који одлучују.
Експанзијом информационих технологија и убрзаним процесима дигитализације у библиотекарству очекују се нови облици међународне сарадње библиотека.
Градска библиотека у Новом Саду приводи крају комплетну реконструкцију и опремање простора (површине 320м²) засебан Дигитални омладински центар, који је,
под пројектним називом „Центар дигиталне грађе и креативног стваралаштва младих“ део Стратегије одрживог културног развоја Новог Сада. Као дигитално чвориште и место намењено првенствено младима, биће у функцији стварања креативних индустрија, мини-пројеката, аудио и визуелне грађе, али и место пројекција, изложби, трибина, радионица, едукације, различитих курсева и реализације
конструктивних и креативних идеја младих. С обзиром на једноставну, а прихваћену, електронску комуникацију међу младима широм света, верујемо да ће многи
производи Дигиталног омладинског центра бити резултат међународне сарадње.
У првој половини 2019. године Градска библиотека је примила званичан допис од Централне градске библиотеке Нижњег Новгорода, у ком руске колеге
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иницирају сарадњу. Пошто су Нови Сад и Нижњи Новгород градови-побратими,
подржали су сарадњу својих библиотека. Урађена је програмска платформа узајамног промовисања националног стваралаштва — руског у Новом Саду и српског у Нижњем Новгороду. То ће, за Градску библиотеку, бити прва међунарадна
сарадња у пуном значењу узајамности и реципроцитета.
IV
Искуство Градске библиотеке у Новом Саду указује на комплексност проблема око реализације међународне сарадње библиотека, на препреке, изостанак подршке оних који доносе одлуке, тенденције одговорних да библиотеке
(прећутно) држе „скрајнуто“ — умањујући им тиме значај и заслуге — а да притом
афирмишу програме невладиних организација који су углавном једнократни и
неодрживи. То потврђује и одлука надлежних да „одабрани“ треба да проналазе
Библиотеци иностране партнере, заборављајући (или не разумевајући) да библиотекама нису потребни посредници за успостављање сарадње са другим библиотекама и за реализацију договорених пројеката.
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MILICA KIRCANSKI
BILJANA KICEMA
VEDRANA MILJUS
Novi Sad City Library
gradskabibliotekans@gmail.com
INTERNATIONAL COOPERATION AIMED AT PROMOTING THE LANGUAGE
AND CULTURE OF DIFFERENT NATIONS:
THE EXPERIENCES OF CITY LIBRARY IN NOVI SAD
SUMMARY | Novi Sad City Library, as a public library that operates in a multiethnic
community, has carefully designed the structure of its funds, taking into consideration
the share of the materials in the languages of the largest national minorities. Moreover,
a special division containing literature in twelve languages has been opened. Enhanced
program activities contribute to better knowledge of the culture of other nations and
larger interest in learning foreign languages. In the past decade, the library has developed
an alternative form of work on the city’s beach, and as part of the project “Danube Library”
it became part of the strategy of sustainable development of the city of Novi Sad.
This library’s concept of work is connecting the libraries in the cities that are located along
the Danube course. Building these kinds of “bridges” that connect people, cultures, and
countries has contributed to declaring Novi Sad a European capital two times. There is
a couple of additional successful projects that are worked on in continuity, which opens
the possibilities for international cooperation. Although the City Library fulfills all preconditions for the said cooperation — it has professional capacities and other necessary
resources, rich experience, qualitative and quantitative indicators — so far it hasn’t been
achieved. The efforts put into promoting cultural creativity were one-sided, given that we
were the only ones to represent the culture of others and organize the learning of more
and less spoken foreign languages, while our culture and language has been promoted
by no one. Reasons are manifold and require attention and opinion of a wider librarian
community. Nonetheless, what encourages is a recent correspondence with the Central
City Library of Niznji Novgorod (which initiated the contact and sent an invitation for
cooperation) whereby we work collectively on a long-term platform of mutual promotion
of national creativity (Russian in Novi Sad and Serbian in Niznji Novgorod). With the
support of our two cities — which are sister cities — for the first time we will be actors in
an important international cooperation.
KEYWORDS | international cooperation, culture, nations, connecting, promoting, creativity
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МИЛИЦА КИРЧАНСКИ
БИЛЯНА КИЧЕМА
ВЕДРАНА МИЛЮШ
Городская библиотека в Новом Саде
gradskabibliotekans@gmail.com
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО
СОДЕИСТВИЮ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА
РАЗЛИЧНЫХ ЛЮДЕЙ: ОПЫТЫ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В НОВОМ САДЕ
СЖАТОСТЬ | Городская библиотека Нови-Сад, как публичная библиотека, работающая для многонационального cообщества, тщательно конципировала структуру своих собственных средств с учетом представления материалов на взыках
самых многочиеленных. Кроме того, отдельная ветка литературы на двенадцати
зыках мира. Усиление программные мероприятия способствуют лучшему знанию культур других народов повышению интереса к изучению иностранных
языков. В предшествующее ему десятилетию библиотеке развивалась альтернативная форма работы на городском пляже и, как проект Дунайская библиотека стала частью стратегии устойчивого развития города Нови-Сад. Концепция
этой библиотеки состоит в том, чтобы соединить библиотеки городов, которые
расположены по всему Дунаю. Строительство таких мостов, ноторые объединяют людей, культур и государств помогло Новом Саде удвоить титул европейской столицы. Еще несколько успешных проектов длятся в прееметвенности, открывая возможность для междунарадного сотрудничества. Хотя Городская библиотека создала все предпосьлки для такого сотрудничества есть профессиональные возмозжности и другие необходимые ресурсы, богатый опыт. Мероприятия по продвижению культурного творчества были односторонними, поскольку только мы представляли культуру других и организовывали обучение
более и менев представленных иностранных языков и нашую культуру и языки никто не подтвердил. Причины, многие и они требуют внимания отношения
в более широком смыслебиблиотечные сообщества. Тем не менее, это обнадеживает последние профессиональные и официальные переписки с Центральной городской библиотекой Нижнего Новгорода (которая инициировала контакт и призвала к сотрудничеству), в которой мы работаем вместе над долгосрочной програмнной платформе для взаимного продвижения национального
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творчество (русский в Нови Саде и сербский в Нижнем Новгороде) мы будем
поддерживать наши два города-побратимы-впервые будем участниками значительного международного сотрудничества.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | международное сотрудничество, культура, народы, соединение, продвижение, креативность
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ИВАНА НИКОЛИЋ
Народна библиотека Србије
ivana.nikolic@nb.rs

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ КРОЗ
РАЗМЕНУ И ПЛАСМАН ПУБЛИКАЦИЈА
У ИНОСТРАНЕ БИБЛИОТЕКЕ
САЖЕТАК | Рад се бави међународном сарадњом Народне библиотеке Србије
у области размене и пласмана публикација у иностране библиотеке, славистичке центре, библиотеке Срба у региону и дијаспори, и културно-информативне
центре наше земље. Представља саме почетке ове сарадње у првим годинама
после Другог светског рата и њен вишедеценијски развој до данашњих дана,
уз многоструко проширење на све већи број библиотека-сарадница, све разноврснију и бројнију библиотечко-информациону грађу, као и нове, бројне информационе услуге које се пружају иностраним сарадницима.
Данас се пласман публикација објављених у земљи одвија кроз три вида сарадње — размена публикација са више од 200 националних и универзитетских
библиотека и библиотека академија наука, поклон публикација за око 80 славистичких центара при којима се изучавају српски језик, књижевност и култура,
и поклон публикација за 33 библиотеке Срба у региону и дијаспори и два културна центра Србије у иностранству.
Кроз ову сарадњу Народна библиотека Србије обавља два, за нашу националну
културу, веома важна задатка — континуираним и систематским пласманом публикација из издавачке продукције Србије изграђује и обогаћује колекције србистике у иностраним библиотекама и на тај начин презентира историју, науку, културу, уметност и стваралаштво нашега народа, и истовремено разменом
са иностраним библиотекама попуњава своје фондове сербиком, значајним и
стручним публикацијама из области хуманиоре објављеним у иностранству.
На овај начин Библиотека обавља својеврсну културну мисију и обезбеђује слободан проток информација и научних сазнања између наше земље и света.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | међународна размена публикација, иностране библиотеке, славистички центри, библиотеке Срба у региону и дијаспори, Народна библиотека Србије
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ПРАВНА РЕГУЛАТИВА
И ИСТОРИЈАТ МЕЂУНАРОДНЕ РАЗМЕНЕ ПУБЛИКАЦИЈА
Пратећи доношење правних прописа о библиотекарству у нашој земљи од средине XIX века до данашњих дана, наилазимо и на одредбе којe помињу и регулишу размену публикација између домаћих и иностраних библиотека.
Основана 1832. године, Народна библиотека је заслугом Стојана Новаковића
1881. године добила Закон о Народној библиотеци и музеју, али тек Закон о Народној библиотеци1 из 1901. године први пут помиње термин „замена“ и доноси
прва правила о размени у члану 22:
„Дублети, који не би били потребни за ручну библиотеку у читаоници, а не би
их било од интереса ни држати у Народној библиотеци... могу се продати или
дати у замену за другу какву књигу. Тако исто могу се и друге књиге, мање знатне
продати или заменити за друге знатније и Народној библиотеци потребније... “.
Мада ова одредба не прецизира ко су партнери Народне библиотеке у размени књига, може се узети као прво правно установљење размене.
Исте године донета су Правила о унутрашњем уређењу и реду у Народној
библиотеци.2 Овај правни акт је по свом садржају и обухватности био извор целокупног стручног библиотечког рада у Србији и примењивао се готово 60 година. У члану 42. као видови набавке помињу се само „службено“, „поклон“ и
„купљено“, док размена, иако предвиђена Законом о Народној библиотеци, није
установљена као вид набавке.
Размену као вид набавке помиње Уредба из 1949. године, којом је Библиографски институт ФНРЈ добио задатак „... да ради на организовању размене научне литературе са иностранством“.3
У Закону о библиотекама,4 из 1960. године о размени се говори на више места:
— „... јавне библиотеке ... врше позајмицу и размену књига и другог библиотечког материјала са другим библиотекама и установама... “ (чл. 13).
Члан 45. овог Закона уређује облике набавке библиотечке грађе, међу којима
је и размена: „Библиотечки фонд попуњава се и обнавља куповином, разменом,
Драган Бараћ, Право о библиотекарству у Србији (Београд: Народна библиотека Србије,
1994), 140.
2
Исто, 149.
3
„Уредба о оснивању и раду Библиографског института ФНРЈ”, Службени лист ФНРЈ, бр. 97,
(1949): 1078.
4
Драган Бараћ, Право о библиотекарству у Србији (Београд: Народна библиотека Србије,
1994), 165.
1
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примањем поклона и завештања, као и обавезним примерком који одређене
библиотеке примају посебним прописима ... “.
Допуњен и пречишћен текст Закона о библиотекама5 донет је 1965. године и у њему се, у односу на дотадашње законе, најпотпуније регулише размена
публикација.
Члан 12. овог Закона утврђује размену као облик набавке библиотечке грађе,
а члан 20. регулише начин и услове обављања размене:
„Библиотеке могу вршити размену библиотечког материјала међусобно и са
другим заинтересованим организацијама и органима.“
У Закону о библиотечкој делатности СР Србије6 из 1977. године, размена је уређена чланом 22, којим се по први пут озваничава размена са
иностранством:
„Организације које обављају библиотечку делатност могу вршити размену и
позајмицу библиотечког материјала међусобно, са другим заинтересованим самоуправним организацијама, као и са библиотекама у иностранству.”
Чланом 39. први пут се посебно Народној библиотеци Србије даје могућност
да „... организује и врши размену књига и другог библиотечког материјала који се
чувају у већем броју примерака у циљу унапређивања библиотечке делатности.”
Закон о библиотечкој делатности7 из 1994. године размену регулише само
једним ставом члана 19:
„Библиотеке обављају размену и позајмицу књига и друге библиотечке грађе.”
За разлику од претходних, који су размену помињали као могућност у библиотечкој сарадњи, овај закон први пут обавезује библиотеке на размену и позајмицу библиотечке грађе.
Др Мираш Кићовић, први историчар Народне библиотеке, 1838. годину сматра почетком успостављања сарадње Библиотеке са иностранством, јер је тада
примила на поклон књиге од институција и појединаца из иностранства.
Србија је 1886. године била једна од осам потписница (Белгија, Бразилија,
Шпанија, САД, Италија, Португалија, Швајцарска конфедерација и Србија) Конвенције за међународну измену званичних докумената и научних и књижевних
публикација,8 а министарства одговорна за спровођење ове конвенције укључују Народну библиотеку у међународну размену.
„Закон о библиотекама (пречишћен текст)”, Службени гласник СР Србије, бр. 15 (1965): 329.
„Закон о библиотечкој делатности”, Службени гласник СР Србије, бр. 47 (1977): 2373.
7
Драган Бараћ, Коментар Закона о библиотечкој делатности са пратећим прописима
(Београд: Народна библиотека Србије, 1995).
8
„Конвенција за међународну измену званичних докумената и научних и књижевних
публикација”, Српске новине, бр. 180 (1886).
5
6
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Прва инострана библиотека која је предложила размену Народној библиотеци била је Универзитетска библиотека из Упсале — 1890. године понудила је у
редовну размену годишњаке Универзитета и докторске дисертације,9 али нема
података да ли је ова размена заиста и успостављена.
Одсек размене у Народној библиотеци Србије формиран је 1947. године,
а по др Мирашу Кићовићу, 1949. су послати први спискови књига за размену
библиотекама у Совјетском Савезу, Пољској, Чехословачкој и Бугарској. Уследило је слање у размену књига које је тражила Академији наука у Братислави,
а пољској националној библиотеци су послати преводи пољских писаца објављени после рата. Интензивнија размена је почела 1955. године и одвијала се
са четрнаест библиотека из СССР-а, Бугарске, Мађарске, Румуније, Пољске и
Чехословачке.
Током деценија које су уследиле, размена публикација се проширује не
само на нове националне библиотеке, већ и на универзитетске и библиотеке академија наука. У периоду од 1973. до 1982. године, Народна библиотека је
повећала број иностраних библиотека са којима остварује размену публикација на 230 библиотека из четрдесет земаља.10 Од осамдесетих година до данас, Библиотека сарадњу шири и на пласман публикација у славистичке центре и катедре за српски језик у свету, библиотеке Срба у региону и дијаспори,
културно-информативне центре Југославије/Србије и преводиоце наше литературе у иностранству.

ВИДОВИ ПЛАСМАНА ПУБЛИКАЦИЈА У ИНОСТРАНСТВО
Народна библиотека Србије континуирано и систематски пласира публикације из домаће издавачке продукције у оквиру следећих видова сарадње:
— размена публикација са иностраним библиотекама;
— поклон публикација славистичким центрима и катедрама за српски језик;
— поклон публикација библиотекама Срба у региону и дијаспори, и културноинформативним центрима Југославије/Србије;
— поклон публикација преводиоцима српске литературе у иностранству.
Десанка Стаматовић, „Међународна сарадња Народне библиотеке Србије”, у Споменица:
1832—1982 (Београд: Народна библиотека Србије, 1985), 215.
10
Исто.
9
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Размена публикација са иностраним библиотекама се одвија у два смера:
1. слање публикација објављених у Србији у иностране библиотеке, ради изградње колекција србистике и презентације наше књижевности, историје, уметности, науке и културе у свету;
2. попуњавање фондова Народне библиотеке Србије у складу са њеном набавном политиком (сербика, балканика, славистика, стручна и референсна литература и капитална издања хуманиоре објављена у иностранству).
Народна библиотека Србије данас остварује размену публикација са преко
200 националних и универзитетских библиотека, и библиотека академија наука у свету. Размена публикација је готово увек била најзначајнији, почетни корак успостављања међународне сарадње Народне библиотеке Србије и иностраних библиотека, који је временом подстакао нове, многоструке видове сарадње.
Према избору иностраних библиотека Народна библиотека Србије набавља
и шаље у размену публикације објављене у нашој земљи, а од иностраних библиотека за своје фондове добија публикације објављене у њиховим земљама,
које су одабрали њени библиотекари — водитељи колекција одређених земаља
и говорних подручја. Размена је деценијама била најважнији и скоро једини начин да Народна библиотека Србије набави иностране публикације за свој фонд,
јер куповина није била законски и буџетски предвиђена. Иностране публикације су стизале и поклоном, али непредвидивим темпом и бројем, без могућности да се на њих утиче избором у складу са начелима набавне политике Библиотеке. Куповина је најмлађи вид набавке иностраних публикација — средином осамдесетих година стручњаци Народне библиотеке Србије су бирали најновије иностране књиге на Сајму књига у Франкфурту и оне су се увозиле преко „Просвете“ и „Нолита“. Куповина је значајно активирана од 2004. године, када
је, све до Закона о јавним набавкама, Библиотека куповала иностране публикације преко платне картице, директно и под најповољнијим условима од великих светских дистрибутера.
Кроз вишедеценијску размену публикација са водећим светским библиотекама
изграђене су велике и значајне колекције србистике широм света, али и формирани и обогаћени фондови иностраних публикација наше националне библиотеке.
Изузетно је значајна и сарадња Народне библиотеке Србије са славистичким центрима и катедрама за српски језик, јер се кроз њу континуирано помаже
учење српског језика и изучавање српске књижевности, историје и културе у свету. До 1992. године за славистичке центре се, у зависности од буџетских средстава, сваке године на Сајму књига куповало око педесет најзначајнијих нових издања из области нашег језика, књижевности, културе и референсне литературе, и
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свим центрима се слао тај јединствен избор. Ова сарадња посебно је интензивирана од 1993. године, када и славистички центри добијају могућност самосталног избора књига из текуће издавачке продукције у нашој земљи, а које се купују
и шаљу током целе године. На овај начин не само што је значајно повећан број
послатих публикација, већ је и сваки славистички центар, према избору професора и лектора, добијао на поклон књиге неопходне за наставни и научни рад.
Данас Народна библиотека Србије сарађује са око 80 славистичких центара
широм света.
Сарадњом са 33 библиотеке Срба у дијаспори и региону и два културно-информативна центра, Народна библиотека значајно доприноси очувању нашег
језика, ћириличног писма, културе и традиције међу нашим људима који живе у
иностранству. Поклоњене књиге из области наше књижевности, историје и културе, аудио-визуелна грађа са сликама и звуцима родног краја, уџбеници српског језика и књижевности за српске школе које делују при удружењима Срба
или нашим црквама у иностранству, жива су и нераскидива веза са матицом.
По завршетку рата и формирању нових држава на територији некадашње Југославије, део српског народа остаје ван матичне државе и започиње оснивање
или обнову рада својих културних и просветних удружења, која у свом саставу
имају и библиотеке. Народна библиотека Србије своје активности у формирању
и обогаћењу фондова библиотека Срба проширује и на регион.
До распада Југославије Библиотека је слала на поклон најзначајнија дела
објављена у земљи у пет културно-информативних центара некадашње земље
(Њујорк, Беч, Париз, Штутгарт и Цирих). Данас континуирано шаље књиге у Културни центар Републике Србије у Паризу и Културно-информативни центар
Срба у Македонији „Спона” у Скопљу.
До средине деведесетих година прошлога века Народна библиотека Србије
је сарађивала и са тридесетак преводилаца наше литературе у свету. Преводиоцима су слати каталози дела српске књижевности и референсне литературе
објављене у текућој години, они су бирали књиге, Библиотека их је куповала и
слала на поклон. Библиотека је пратила и помагала рад међународних Београдских преводилачких сусрета, и учесници, преводиоци српске литературе, имали
су могућност да у добро снабдевеној књижари одаберу дела из српске књижевности, историје и културе, лексиконе, речнике и приручнике неопходне за преводилачки рад. Књиге су одмах носили са собом, а библиотека их је накнадно
плаћала. Прво је недостатак финансијских средстава постепено гасио овај значајан подстрек превођењу наше литературе у свету, а сасвим га је онемогућио
Закон о јавним набавкама.
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ПРЕГЛЕД НАЧИНА НАБАВКЕ ПУБЛИКАЦИЈА
ЗА ПЛАСМАН У ИНОСТРАНСТВО
— Два примерка из обавезног примерка;
— куповина публикација;
— издања Народне библиотеке Србије;
— сувишак поклона и иницирани наменски поклон;
— размена публикација са некомерцијалним издавачима.
Закон о обавезном примерку публикација („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011 и
13/2016, чл. 11, тачка 4) од шест обавезних примерака, „два примерка прослеђује
у размену, водећи рачуна о приоритету размене“. Термин „приоритет размене“
подразумева размену са Народном и универзитетском библиотеком Републике Српске у Бањалуци, која, као библиотека српског језичког и културног простора, добија селектован обавезни примерак. Из тог примерка се не шаљу само
ефемерне публикације, оне локалног карактера, поновљена издања уџбеника и
књижевни радови неафирмисаних аутора, тако да бањалучка библиотека добија
све значајне публикације објављене у Србији. Други обавезни примерак користи
се за слање у размену у све друге иностране библиотеке и славистичке центре,
што ни приближно није довољно да би се реализовале на хиљаде дезидерата.
Значајне и важне књиге и часописе тражи велики број библиотека и славистичких центара, те се они морају купити у већем броју примерака.
До ступања на снагу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/12, 14/15, 68/15), књиге и периодика су се куповали директно од издавача, уз књижарски рабат, са најкраћим временом испоруке и уз могућност одложеног плаћања док Библиотека не добије буџетска средства. Библиотека
је била у могућности да публикације купује по најповољнијој цени и током
целе године, и што је посебно важно, да у најкраћем року реализује дезидерате иностраних библиотека и пошаље тражену грађу. Као финансијски изузетно повољан период истичу се осамдесете године, када су куповину књига за иностране библиотеке издашно финансирали Министарство културе
Србије и Републички завод за међународну научну, просветну, културну и
техничку сарадњу Србије.
Куповина публикација јавном набавком довела је до бројних компликација у међународној размени и негативно се одразила на њено функционисање,
обим и динамику. У зависности од висине буџетских средстава која за куповину
књига и периодике додељује Министарство културе и информисања Републике
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Србије и сопствених средстава која одваја Народна библиотека Србије, јавном
набавком се за слање у иностранство годишње купује између четири и пет хиљада књига и исто толико бројева периодике (до Закона о јавним набавкама куповало се око 8000 књига).
Народна библиотека Србије има значајну издавачку продукцију која обухвата стручну библиотекарску литературу, дела из области археографије, библиографије, фототипска издања српских ћирилских рукописа, старе и ретке
књиге и грађе из посебних фондова... Са многим иностраним библиотекама
Народна библиотека Србије има договоре о аутоматској размени сопствених
издања.
Библиотека сваке године од бројних институција и појединаца из земље и
иностранства добија на поклон између 25.000 и 35.000 јединица библиотечкоинформационе грађе. После провере у односу на сопствени фонд и његове попуне, вишак публикација користи се за међународну размену са иностраним
библиотекама, поклон славистичким центрима и библиотекама Срба у региону
и дијаспори, као и за размену и поклон библиотекама у земљи. У пракси се примењује и иницирање поклона публикација за слање у иностранство — библиотекари представе издавачима и ауторима важност пласмана публикација у иностранство и доставе им спискове библиотека у којима ће бити заступљена њихова издања, и на тај начин их мотивишу да поклоне своја издања.
Публикације за слање у иностранство се набављају и разменом са некомерцијалним издавачима — библиотекама, институтима, архивима и музејима. Изванредна стручна и научна издања некомерцијалних издавача, а која најчешће
нису видљива на комерцијалном тржишту књиге, веома су тражена од иностраних библиотека. Разменом сопствених издања, дупликата и сувишака са око
осамдесет институција науке и културе у земљи, Народна библиотека Србије
овом иницираном разменом годишње набави између 2500 и 4000 публикација
којима реализује дезидерате иностраних библиотека.
Обједињујући све поменуте начине набавке, Народна библиотека Србије на
годишњем нивоу набави и иностраним библиотекама, славистичким центрима,
библиотекама Срба у региону и дијаспори и културно-информативним центрима Србије пошаље између 25.000 и 35.000 публикација. За своје фондове разменом добија између пет и седам хиљада публикација годишње.
Поређења ради, од 1955. до 1960. године Народна библиотека је у размену
послала 1021 књигу, 125 наслова часописа у 968 свезака и 12 наслова новина у
3919 бројева. У истом периоду од иностраних библиотека разменом је добила
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853 књиге, 181 наслов часописа у 1919 бројева и 18 наслова новина у 2021 броју.11
У периоду од 1970. до 1990. године Народна библиотека је у иностране библиотеке слала између три и седам хиљада публикација годишње, а од њих добијала од две до четири хиљаде.
Драматичан пад примљених публикација проузроковале су међународне
санкције од 1992. до 1995. године (1992. примљено 3117 публикација, 1993. — 1047,
а 1994. свега 270). Само две библиотеке, из Копенхагена и Брисела, обавестиле су Народну библиотеку Србије да су са жаљењем, одлуком надлежних институција, приморане да „замрзну“ сарадњу. Све друге нису прекидале сарадњу,
али су због поштанског ограничења у својим земљама да пакети за Југославију
не смеју бити тежи од 250 грама, практично биле онемогућене да шаљу књиге.
Многе библиотеке су тада обавестиле Народну библиотеку Србије да ће депоновати публикације и послати их по укидању санкција. Неке су се, као Конгресна библиотека из Вашингтона, Национална библиотека Француске и Британска
библиотека, у знак захвалности за континуирану сарадњу Народне библиотеке
током санкција, по њиховом укидању посебно ангажовале да набаве сербику и
друге пропуштене публикације.
За време међународних санкција, које се нису односиле на слање публикација из наше земље и њихов пријем у иностране библиотеке, Народна библиотека Србије је несметано слала публикације (1992. године послато је 7050 публикација, 1993. — 2733, а 1994. — 3841). Ограничење у броју послатих публикација
тих година постављали су тешка финансијска ситуација у земљи и драстично
смањен буџет за куповину књига и претплату периодике.
У време када је нашим научницима, уметницима и спортистима било
забрањено учешће на међународним скуповима, још једном се показала немерљиво важна улога размене и пласмана домаћих публикација у иностранство
— књиге и периодика које су из Народне библиотеке Србије послате у иностране
библиотеке, славистичке центре и библиотеке Срба у дијаспори биле су тих година једини трајан мост културе и науке наше земље са светом.
Слична ситуација поновила се 1999. године, током бомбардовања Југославије од стране НАТО-а. Народна библиотека је, изузетном свешћу и напорима
запослених, и у ратним околностима слала публикације у иностранство. Можда је најтачнију и најемотивнију реченицу која одражава сву суштину и важност слања домаћих публикација у иностранство изрекла колегиница из једне
Мираш Кићовић, Историја Народне библиотеке у Београду (Београд: Народна библиотека
Србије, 2016), 203.
11
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америчке библиотеке. Када су јој током бомбаровања стигле пошиљке тражених
књига и периодике, написала је: „Драге колеге, данас су нам стигле ваше пошиљке — не могу да верујем, ми вама шаљемо бомбе, а ви нама књиге“.
У последњој деценији, захваљујући успостављању сарадње са великим
бројем нових библиотека, славистичких центара и библиотека Срба у региону и
дијаспори, као и максималном активирању свих видова набавке публикација за
слање у иностранство, дошло је до изузетног повећања послатих и примљених
публикација. У 2016. години у иностранство је послато 26.025 књига и 10.981 број
часописа, а разменом је примљено 7299 публикација за фонд националне библиотеке. Током 2017. послате су 22.232 књиге и 11.301 број часописа, а разменом
је примљено 5636 публикација. У 2018. години Библиотека је послала 18.788 књига и 10.304 броја периодике, а разменом је добила 6.136 публикација.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПУБЛИКАЦИЈА, КРИТЕРИЈУМИ СЛАЊА
И ИНФОРМАЦИОНЕ УСЛУГЕ
Од 1949. године, када је Народна библиотека послала прве спискове књига за
размену иностраним библиотекама, овај начин презентације публикација се у
различитим формама и обиму задржао до данашњих дана. Ови спискови су током времена мењали називе (“List of Duplicates“, “The National Library’s Exchange
Bulletin“...), а на њима су у скраћеном библиографском опису биле наведене публикације за размену из дупликата и сувишака Библиотеке. Од 1988. године уводе се тематски каталози — публикације расположиве за размену селектују се по
темама и према њима се израђују каталози посвећени заначајним јубилејима и
личностима наше историје и културе : „Два века Вука“, „Косово 1389—1989“, „Сеоба
Срба 1690“, „Сећање на Иву Андрића 1892—1992“, “Српска историја и књижевност
до XX века“, „Сећање на Милоша Црњанског 1893—1993“, „Српски језик и књижевност“... Иностране библиотеке су тако добијале не само штампане каталоге књига расположивих за размену, него и селективне библиографије на теме од изузетног значаја за нашу историју и културу, које су биле и богато илустроване репродукцијама везаним за текст.
Прелазак на рад на рачунарима, имплементација COBISS система 1989. године, формирање електронског каталога НБС и аутоматизација процеса рада,
створили су могућности још свеобухватнијег и ажурнијег праћења целокупне издавачке продукције у земљи. Уместо куцања каталога на писаћој машини, почела је израда електронских The National Library Book Catalogues, који
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се иностраним библиотекама и славистичким центрима шаљу четири до пет
пута годишње, и на којима је презентирано три до четири хиљаде најзначајнијих издања објављених у текућој години. Континуирана и правовремена информација о новообјављеним публикацијама у нашој земљи од изузетног је
значаја за иностране библиотеке, јер на основу ње бирају најактуелнија издања. Први годишњи број The National Library Book Catalogues увек је сачињен
од књига из вишкова и дупликата, тј. од старијих издања која се више не могу
наћи на књижарском тржишту, што иностраним библиотекама даје могућност
да набаве публикације које су пропустиле у претходним деценијама. Иностране библиотеке, такође, могу послати дезидерате и за било коју публикацију
која се не налази на каталозима Народне библиотеке Србије, а објављена је у
нашој земљи.
Тематика публикација за које су заинтересоване иностране библиотеке, славистички центри, библиотеке Срба у региону и дијаспори и културно-информативни центри, увек има национални предзнак — наш језик и филологија, књижевност и историја, етнологија и етнографија, православље и историја наше
цркве, уметност и стваралаштво, филозофија, социологија, право и политика,
историја и култура других народа који живе у нашој земљи...
Осим поменутих, библиотеке при избору публикација могу имати и додатне критеријуме, везане за начела њихове набавне политике. Патриотику прикупљају националне библиотеке Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине,
Црне Горе, Македоније, Аустрије, Немачке, Пољске, Чешке, Словачке, Русије,
Мађарске, Шпаније, Румуније, Индије, Кине, Јапана, Кореје… и она се, према
утврђеним договорима, прати у домаћој издавачкој продукцији и аутоматски
шаље у ове библиотеке.
Прате се и специфична интересовања иностраних библиотека и шаљу публикације које се баве тим темама. Посебна интересовања Британске библиотеке су српска средњовековна уметност, Србија у Првом светском рату, династије Обреновић и Карађорђевић, као и издаваштво Срба са Косова, за које
су заинтересоване и Slovanska knihovna у Прагу и The Universyty of Pittsburgh.
Публикације које се баве позориштем и филмом у Србији и Југославији аутоматски се шаљу у славистичке центре у Лођу, Вроцлаву и Ополу, у Библиотеку „Андрићевог института“ у Вишеграду, као и на Сорбону, где је глумачки ансамбл студената изводио позоришне представе по текстовима југословенских
драмских писаца, и где је 2003. године организован Међународни научни скуп
„Драмски текст данас у Босни и Херцеговини, Хрватској, Србији и Црној Гори“.

93

Неке иностране библиотеке континуирано попуњавају своје фондове одређеним колекцијама и серијама које се објављују у нашој земљи, те се оне посебно прате и аутоматски шаљу по објављивању новог наслова или броја.
У неколико библиотека у свету публикације се шаљу према “blank order“
принципу, што значи да су те библиотеке повериле стручњацима НБС да за њих
самостално бирају и аутоматски шаљу књиге према профилу њихових фондова
и прецизно договореним областима.
У жељи да се колегама у иностранству помогне не само у попуњавању фондова, него и у њиховом што бољем коришћењу, реферална делатност се обавља и
у Рефералном центру НБС, и у Одељењу селективне набавке. И у овом одељењу,
које се првенствено бави пласманом публикација и попуњавањем свог фонда,
врше се истраживања на упите иностраних корисника и дају информације везане за публикације објављене у Србији и Југославији, израђују се библиографије
на задате теме из књижевности, историје, културе и политике Србије, екс-Југославије и Балкана. Ову врсту стручне помоћи инострани сарадници често траже — за научна истраживања, пројекте и изложбе, обележавања годишњица значајних личности и догађаја наше историје и културе у иностранству, при одржавању дана културе Србије у некој земљи, за припрему књижевних вечери поводом гостовања наших савремених писаца, при изради дипломских, магистарских и докторских теза... Неке од тема студентских и постдипломских истраживања биле су: феноменом турбо-фолка у Србији бавили су се у славистичком центру у Сеулу; лексику рецепата народних јела у Србији истраживали су
студенти у Гдањску, они су упоређивали и жаргон средњошколаца у свом граду и Београду... На Одсеку за словенске и источно-европске студије у Нотингему
брањен је докторат о присутним и избрисаним сећањима на Јосипа Броза Тита
на просторима екс-Југославије, а актуелни магистарски рад бави се тумачењима националне историје у уџбеницима југословенских република у периоду од
Другог светског рата до деведесетих… Професори у славистичким центрима су
носиоци или учесници пројеката својих центара или међународних пројеката, и за тај истраживачки рад добијају од Народне библиотеке Србије информациону помоћ, као и потребне публикације. Помињемо само неке од пројеката
у којима је Библиотека помогла истраживањима, информацијама, поклоњеним
публикацијама, скенираном грађом из својих фондова: „Стваралаштво српских
списатељица на почетку XX века и родно читање српске књижевности“ у славистичком центру у Вроцлаву, „Први светски рат у српској књижевности“ у славистичком центру у Кијеву, „Српска проза у трансформацијским процесима на
крају миленијума“ у славистичком центру у Халеу, „Семиотика писања историје/
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повијести код Срба и Хрвата од 1945. године“ у славистичком центру у Кракову…
Сарадници из иностранства често моле за помоћ у остваривању контаката
са институцијама науке и културе у земљи, те НБС и успостављањем ових веза
доприноси ширењу међународне научне и културне сарадње.
У жељи да стално повећава број иностраних библиотека са којима сарађује,
са циљем што интензивнијег и свеобухватнијег пласмана публикација у свет, Народна библиотека Србије тесно сарађује са бројним институцијама науке и културе у земљи.
Стална је сарадња између Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске и Библиотеке Српске академије наука и уметности у координацији
пласмана публикација у иностране библиотеке.
Сарадња Народне библиотеке Србије са Министарством културе и информисања РС, Министарством спољних послова РС, Управом за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, Међународним славистичким центром у Београду,
Скупом слависта и Међународним научним састанком слависта у Вукове дане,
обезбеђује сталан проток информација о иностраним библиотекама заинтересованим за размену публикација са српском националном библиотеком, о новоотвореним славистичким центрима и новопостављеним лекторима, или потребама нових библиотека Срба у региону и дијаспори за литературом из земље.

ЗНАЧАЈ МЕЂУНАРОДНЕ РАЗМЕНЕ И ПЛАСМАНА ПУБЛИКАЦИЈА
Кроз међународну размену и пласман публикација Народна библиотека Србије обавља два, за нашу националну културу, веома важна задатка. Континуираним и систематским пласманом публикација из издавачке продукције Србије изграђује и обогаћује колекције србистике у иностраним библиотекама и
на тај начин презентира историју, науку, културу, уметност и стваралаштво наше
земље. Истовремено, разменом са иностраним библиотекама попуњава своје
фондове сербиком, значајним и стручним публикацијама из области хуманиоре објављеним у иностранству.
Континуираним и систематским поклоном публикација славистичким центрима, библиотекама Срба у региону и дијаспори и културно-информативним
центрима наше земље, Народна библиотека Србије помаже изучавање нашег језика, књижевности, историје и културе међу славистима широм света, и доприноси да наши сународници који живе ван матице остану у живој вези са својим
језиком и писмом, својом домовином, њеном традицијом и културом.
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Међународном разменом и пласманом публикација Народна библиотека
Србије обавља својеврсну културну мисију и обезбеђује слободан проток информација и научних сазнања између наше земље и света.
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INTERNATIONAL COOPERATION
OF THE NATIONAL LIBRARY OF SERBIA THROUGH EXCHANGE PROGRAM
AND PUBLICATION SENDING TO FOREIGN LIBRARIES
Sumary
The paper describes international cooperation of The National Library of Serbia in
the area of exchange of publications and sending of publications to foreign libraries,
Slavic centers, libraries of Serbian people in the region and diaspora, and to cultural
and information centers of our country. It represents the very beginnings of the
cooperation, initiated in the first years after The Second World War, and a more then
several decades-long development of the cooperation to this day, along a with the
fruitful growth and an increasing number of partner libraries, various and increased
library and information materials, and new numerous information services, always at
disposal to foreign partners.
Nowadays, distributing the materials published in our country happens through three
types of cooperation: through exchange of publications with more then 200 national
and university libraries, and libraries of academic societies; through giving away the
publications to approximately 80 Slavic centers where Serbian language, literature and
culture are being taught, and through giving away the publications to 33 libraries of the
Serbian people in the region and diaspora and two Serbian cultural centers abroad.
The National Library of Serbia performs two very important tasks for our national
culture through this collaboration: with continued and planned sending of materials
of Serbian publishing production it develops and enriches Serbian book collections
in foreign libraries, thus representing our people’s history, culture, arts and creativity;
at the same time through exchange program with foreign libraries fulfills it fills in our
funds with Serbian collections and with significant professional publications in the
field of humanities published abroad.
This way the library fulfills a king of a cultural mission and provides free fluctuation of
information and scientific knowledge between our country and the world.
KEY WORDS | international exchange of publications, foreign libraries, Slavic centers,
libraries of Serbian people in the region and diaspora, National Library of Serbia
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Национальная библиотека Сербии, Белград
ivana.nikolic@nb.rs
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ СЕРБИИ
ЧЕРЕЗ ОБМЕН ПУБЛИКАЦИЯМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ БИБЛИОТЕКИ
СЖАТОСТЬ | Статья посвщена международному сотрудничеству Национальной
библнотеки Сербии в рамках обмена и размещения публикаций в зарубежных библиотеках, Славянские центры, сербские библиотеки в регионе и диаспоре, также
культурно-информационные центры нашей страны. Это представляет самoе начало
этого сотрудничества в первые годы после Второй мировой войны и его вишедесятилетнее развитие до в настоящее время, со многими расширениями для растущего
числа библиотек сотрудник, все более разнообразные и многочисленные библиотечные и информационные материалы, а также новые, многочисленные информационные услуги предоставляемые иностранными ассоциациями. На сегодняшинй
день размещение изданных в стране публикаций проходят три формы сотрудничества обмен публикациями более чем 200 национальных и университетских библиотек и Академия библиотечных наук, дар публикации около 80 славянских центров, где изучаются сербский язык, литература культура, а также подарочные издания для 33 сербских библиотек в perионе и диаспоре и два культурных центра Сербии за рубежом.
Благодаря этому сотрудничеству Национальная библиотека Сербии выполняет
два для нашей национальной культуры, очень важных задачов, постоянное и систематическое размещение публикаций из издательского производства Сербии также
строит обогащает коллекции сербов в иностранных библиотеках и таким образом
представляет историю, науку, культуру, искусство и творчество наших людей, и в то
же время наполнение иностранными библиотеками eго владения на сербском нзыке, значимые и профессмональные публикации и в этой области за рубежом. Опубликована таким образом, библиотека выполивет своего рода культурную миссию
и обеспечивает свободный поток информации и научных знаний между нашими
странами в мире.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | международный обмен публикациями, зарубежные библиотеки, Славянские центры, сербские библиотеки в крае и диаспоре, Национальная
библиотека Сербии
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Универзитетска библиотека у Крагујевцу

ПЛАСМАН ИЗДАВАШТВА УНИВЕРЗИТЕТА
У КРАГУЈЕВЦУ У СВЕТЛУ ОТВОРЕНE НАУКЕ
У ПЕРИОДУ 2015—2019. ГОДИНЕ
САЖЕТАК | Позиционирајући се као депозитни центар Универзитетског издаваштва, Универзитетска библиотека у Крагујевцу, као део своје делатности спроводи разгранату политику прикупљања, а нарочито дистрибуције дупликата
публикованих издања. У раду је, уз приказ свих континуираних извора и монографских публикација издатих у периоду 2015—2019. године, дата њихова категоризација, као и даља „судбина“ отуђења од матичне установе до неких других
библиотечких центара, заинтересованих за њихово депоновање. У назначеном
временском периоду, Универзитетска библиотека у Крагујевцу је проширила делатност размене на међународном нивоу, фокусирајући се на часописе у отвореном приступу, чиме је показала високу свест о значају свих видова отворене науке. Континуираним изворима Универзитета у Крагујевцу који су публиковани у
електронској форми, отварају се нови хоризонти у области развоја и дисеминације отворене науке Србије, препознате у светским размерама. Последица ове
тврдње су докази о све већим заступљеностима часописа у библиографским и
индексним базама и увећаним коефицијентима цитираности српских и крагујевачких истраживача. Пласирање и примање вишеструких дупликата публикација одржаће високи ниво информативности о издаваштву Универзитета у Крагујевцу, а Универзитетска библиотека ће наставити овај тренд, којим све више
утиче на богаћење бибилотечких фондова и развој националног библиотекарства, као и пласман научноистраживачких резултата.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | универзитетско издаваштво, међународна размена, домаћа размена, информациона делатност, позиционирање часописа
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УВОД
Сходно дефиницији високошколских библиотека,1 Универзитетска библиотека у Крагујевцу (УБКГ) прати образовни, научноистраживачки рад на Универзитету, у циљу подршке и унапређења рада, са посебним акцентом на издавачку делатност Универзитета. Осим што се стара о ажурном комплетирању обавезних примерака монографских и серијских публикација издатим под окриљем
Универзитета у Крагујевцу, велика пажња се поклања даљем пласману и размени ових публикација, како са домаћим тако и са библиотекама у иностранству. Изменом Закона о обавезном примерку публикацијa2 уведена је обавеза достављања обавезног академског примерка публикације Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду, матичној високошколској библиотеци. Закон је изнедрио извесне недоумице, када говоримо о обавезама издавача према
другим универзитетским библиотекама и недоследност у достављању обавезног примерка овим институцијама, што се нарочито одразило на рад и фондове
Универзитетске библиотеке у Крагујевцу. Алтернатива је постојање Закључка колегијума Универзитета у Карагујевцу, којом се сваки аутор или издавач обавезује
да проследи УБКГ одређени број публикација из тиража.

ИЗДАВАШТВО
Универзитет у Крагујевцу има јединствену организациону шему — од укупно
дванаест факултета, шест се налази у Крагујевцу, остали су: у Чачку (Агрономски
и Факултет техничких наука), Краљеву (Факултет за машинство и грађевинарство), Јагодини (Факултет педагошких наука), Врњачкој Бањи (Факултет за хотелијерство и туризам) и Ужицу (Педагошки факултет). На поменутих 12 факултета налази се 118 истраживачких јединица, преко 20.000 студената, више од 1200
наставника, око 2000 запослених, 127 акредитованих студијских програма на
свим нивоима студија, око 34.000 дипломираних, са око 1400 одбрањених докторских дисертација. Иако је читав систем веома компатибилан и добро умрежен, дешава се да се годишња штампана продукција факултета не поклопи са
укупно пристиглим бројем публикација у УБКГ, управо због разуђености установа Универзитета.
„Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti“, Sl. glasnik RS бр. 52 (2011), član 51. i 52, preuzeto
27.07.2019, https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=3047.
2
„Закон о обавезном примерку“, Сл. гласник РС бр.13 (2016).
1
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Овај приказ стања може илустровати повећање обима посла који је Универзитетска библиотека имала последњих година. Пораст обима факултетског издавашва је евидентан, издају се: уџбеници, приручници и остала наставна грађа,
монографске публикације, истраживачке студије, зборници радова са међународних и домаћих конференција и научних скупова, зборници истраживачких
радова који излазе као континуиране публикације, као и научни и стручни часописи, којима се даје посебан значај у садашње време експанзије отворене науке. Осим примарног циља — имати штампану публикацију у депоу Библиотеке,
од већег утицаја је њена квалитетна, доследна каталошка обрада, поготово саставних делова. Акценат се ставља на истраживање сваког вида ауторства (примарно, секундарно или колективно), уз обавезно повезивање са идентификаторима аутора (шифре истраживача у јединственом ECRIS.SR систему). Како је
од маја месеца 2019. године активирана нормативна база аутора — CONOR.SR,
за сваког аутора помно се проверавају биографски подаци и афилијација којој
аутор припада. Овакав начин рада, касније омогућава лако излиставање персоналних библиографија истраживача, што је још један вид информацијских
делатности академских библиотека. Табела 1. приказује издаваштво монографских публикација сваког појединачног факултета Универзитета у Крагујевцу.
Назив факултета
2015. 2016. 2017. 2018.
12
9
4
6
Економски факултет
8
8
10
4
Правни факултет
9
8
8
8
Факултет медицинских наука
4
9
3
8
Природно-математички факултет
12
9
7
9
Факултет инжењерских наука
14
18
18
20
Филолошко-уметнички факултет
6
6
6
10
Агрономски факултет
12
14
11
4
Факултет техничких наука
10
10
8
14
Факултет педагошких наука
4
12
7
6
Факултет за хотелијерство и туризам
3
6
5
6
Факултет за машинство и грађевинарство
5
6
3
6
Педагошки факултет
99
115
90
101
Сумарно
Табела 1. Објављена монографска грађа до текуће године
Тачан број публикација издатих по годинама није могуће увек одредити једносложним претраживањем. Поред суиздаваштва, због тендерских поступака
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монографије се штампају са великим временским заостатком. Просечна годишња продукција износи око сто монографских публикација на нивоу Универзитета у Крагујевцу. Осим прикупљања за фонд Библиотеке, на Универзитету
се у току године организовано прикупља грађа за учествовање на промотивносајамским манифестацијама.
РАЗМЕНА
Услед недостатка смештајних капацитата, уз повећан прилив, последњих година је уобичајено да се у фонд депонује највише два примерка неке публикације. Добијени вишкови углавном се користе за размену са другим библиотекама. Увидом у стање фондова према COBISS/OPAC-у прво се попуњавају фондови факултетских библиотека, сходно областима науке, након тога вишкови се
достављају појединим библиотекама новосадског, нишког и београдског Универзитета. Поред универзитетских библиотека са којима се сарадња обавља на
месечном нивоу, истичемо размену дезидерата са Правним и Филозофским факултетом из Ниша, Фиолошким факултетом из Новог Сада, Учитељским факултетом из Београда, библиотекама Матице српске и Српске академије наука и
уметности. Од 2014. године, започела је интензивна сарадња са Универзитетском библиотеком у Подгорици, а 2017. остварена је размена са библиотеком
Економског факултета Пале, Универзитета у Источном Сарајеву.
На иницијални захтев колега из одељења монографских и серијских публикација Конгресне библиотеке у Вашингтону,3 од 2015. године, успостављена се
размена, подједнако серијских и монографских публикација, које су текуће године објављене на Универзитету у Крагујевцу, уз задршку да им се не достављају
уџбеници и приручници, као и да се акценат стави на хуманистичке науке. Што
се часописа тиче, у размени не постоје никаква ограничења. Укупан број послатих дезидерата Конгресној библиотеци, дат је у Табели 2.
Публикације
Година
2015.
2016.
3

Монографске
Број наслова
37
22

Серијске
Број наслова
Број свезака
6
5

157
28

Library of Congress Washington, приступљено 25.07.2019, https://www.loc.gov/.
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2017.
2018.

19
20

5
6

24
9

Табела 2. Приказ послатих публикација Конгресној библиотеци у Вашингтону
Као последица пријема горе наведене грађе, у размену је Универзитетској
библиотеци понуђен је „кредит“ за одабир из њихове базе дупликата у вредности од 180 наслова. До сада је наручено и у Библиотеку допремљено више од 100
монографских публикација. Политика набавке Одељења набавке је сукцесивни одабир, јер се понуђени наслови спорадично (једном у три месеца) мењају.
Око 50 библиотечких јединица је спремно за слање у овој календарској години.
Следећи пример добре међународне сарадње настао је посредством Еразмус+ програма и размене библиотекара у оквиру пројекта мобилности универзитетског особља. Универзитетска библиотека у Крагујевцу, почетком 2019. године, угостила је колеге са Аристотеловог универзитета из Солуна и започела сарадњу на размени серијских публикација на енглеском језику, које Универзитет
публикује. Укупно је прослеђено 76 бројева часописа са нашег Универзитета. До
краја 2019. на основу послате листе дупликата из Солуна очекује се пријем првих 37 публикација.
Увиђајући бенефит да се публикације објављене по окриљем Универзитета
у Крагујевцу нађу у што већем броју библиотека, како у Србији, тако и региону, како би се афирмисао резулати рада наставно-научног кадра, суочени смо са
бројним потешкоћама које читав концепт размене доводе у питање. Само слање
пакета изискује велике новчане трошкове, па је уобичајена пракса за локалну
размену да се мањи пакети шаљу користећи курирску испоруку, о трошку библиотеке која прима грађу. Приликом слања књига у иностранство, јасно је да су
ови трошкови увећани вишеструко.
Евидентан проблем у читавом концепту међународне размене је чињеница
да се главна Царинска пошта налази у Земуну и да пристигле књиге неће бити
допремљене у неку од пошта на територији Крагујевца. Због измене процедуре
везане за царињење робе, није могуће да се пакет са Царинске поште директно
преузме, без ангажовања екстерне фирме/агенције, која се бави шпедитерским
услугама. Без обзира на праксу да се царина4 на поклоњене/размењене књиге не
плаћа, укупни трошкови су велики, чак толики да укупни поштански трошкови вишеструко превазилазе цену књиге. Из наведених чињеница може се поста4

„Царински закон“, члан 217, приступљено 30.07.2019, https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/
zakoni/Carinski%20zakon%2023_03_2010.pdf.
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вити питање о одрживости и смислености ове врсте делатности, али с обзиром
на стални ентузијазам који је постао неодвојива карактеристика библиотекара,
стиче се утисак да ће се ипак пронаћи решење за превазилажење ових проблема.

ЧАСОПИСИ
Од увођења отвореног приступа у академску заједницу, парадигма отворене
науке даје додатни замајац. Полазна премиса била је да наука и резулати научног рада морају бити доступни свим грађанима, јер се наука финансира буџетским средствима. Сви часописи који се издају на Универзитету у Крагујевцу, у
штампаном издању, могу се наћи у отвореном режиму. Имајући у виду чињеницу да немају претплату и да се ауторима накнадно не наплаћује APC (Author
Processing Charge), могло би се рећи да су режиму платинастог отвореног приступа. Табелом 3. наведени су сви часописи са својим основним карактеристикама,
које публикују чланице Универзитета у Крагујевцу.

Назив часописа и
веб-сајт

Издавач и период
издавања

Acta Agriculturae
Serbica
www.afc.kg.ac.rs/index.
php/sr/acta

Агрономски факултет

Економски хоризонти
www.horizonti.ekfak.
kg.ac.rs

Економски факултет

Tribology in Industry
•
наставак
Tribologija u industriji
(1979—1996), issn 03511642
www.tribology.fink.rs
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полугодишње

три пута годишње
Факултет инжењерских
наука
квартално

ISSN

Година
издања
првог
броја

0354-9542
eISSN:
2560-3140

1996.

1450-863X
eISSN:
2217-9232

1999.

0354-8996
eISSN:
2217-7965

1979.

Mobility & Vehicle
Mechanics
www.mvm.fink.rs/
index.html

Факултет инжењерских
наука квартално

1450-5304
eISSN:
2334-9891

1975.

International Journal
for Quality Research
www.ijqr.net

Факултет инжењерских
наука, Центар за
квалитет (суиздавач)
квартално

1800-6450
eISSN:
1800-7473

2007.

Journal of Serbian
Society for
Computational
Mechanics
http://www.sscm.kg.ac.
rs/jsscm/

Kragujevac: Serbian
Society for Computational
Mechanics

1820-6530
eISSN:
2620-1941

2007.

IMK-14 : Research &
Development in Heavy
Machinery
www.imk14-rad.com

Факултет за машинство
и грађевинарство
(суиздавач)
квартално

0354-6829

1995.

Serbian Journal of
Experimental and
Clinical Research
•
наставак
Medicus-a (2000—
2008),
Issn 1450-7994
www.medf.kg.ac.rs/
sjecr/index.php

Факултет медицинских
наукa
квартално

Узданица

Факултет педагошких
наукa

www.pefja.kg.ac.rs

полугодишње

Kragujevac Journal of
Science

ПМФ

1450-9636

www.pmf.kg.ac.rs/KJS

једанпут годишње

eISSN:
2466-5509

једанпут годишње

Kragujevac Journal of ПМФ
Mathematics
imi.pmf.kg.ac.rs/kjm/en полугодишње

1820-8665
eISSN:
2335-075X

2008.

1451-673X

2003.

2001.

1450-9628
eISSN:
2406-3045

2000.

105

MATCH :
Communications in
Mathematical and in
Computer Chemistry
www.pmf.kg.ac.rs/
match
Serbian Journal of
Electrical Engineering

ПМФ

0340-6253

полугодишње по три
свеске

eISSN:

Факултет техничких
наука

1451-4869

www.journal.ftn.kg.ac.
rs

три пута годишње

eISSN:
2217-7183

Mathematica Moravica

Факултет техничких
наука

1450-5932

www.moravica.ftn.
kg.ac.rs
Зборник радова
Учитељског факултета
у Ужицу
http://www.pfu.kg.ac.
rs/index.php/2016-0119-13-07-57/2016-02-2209-31-15

полугодишње

Педагошки факултет
једанпут годишње

1975.

2003.

eISSN:
2560-5542

1997.

1450-6718

1998.

1820-1768

2004.

НАСЛЕЂЕ : Часопис за
књижевност, уметност
и културу

ФИЛУМ
http://www.filum.
kg.ac.rs/index.
полугодишње
php?option=com_conte
nt&view=article&id=129
&Itemid=223&lang=sr
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Српски језик: Студије
српске и словенске
Hotel and Tourism
Management
•
наставак
Менаџмент у
хотелијерству
и туризму (ХиТ
Менаџмент)2334-8267
eISSN:2334-9123

ФИЛУМ(суиздавач)
полугодишње

Факултет за
хотелијерство и туризам
полугодишње

0354-9259

1996.

2620-0279

2013.

eISSN:
2620-0481

преуређен
2018.

www.hit-vb.kg.ac.rs/
htmanagement
ЛИПАР: Часопис за
књижевност, језик,
уметност и културу
liparcasopis.blogspot.rs

Универзитет у Крагујевцу 1450-8338
три пута годишње

Гласник права/Herald
of Law

Правни факултет

1450-8176

www.jura.kg.ac.rs/gp

полугодишње

eISSN:
1821-4630

1999.
преуређен
2012.

преуређен
2010.

Табела 3. Преглед часописа који се издају под окриљем Унуверзитета
Због потребе напредовања у каријери, истраживачима је императив објављивање радова у научним часописима. Сваки објављен рад се бодује, па се изузетна пажња поклања библиометријским параметрима часописа (има ли импакт
фактор и у којим индексним и другим базама података је заступљен). Како би
се одржао или увећао ниво квалитета часописа, уредништва факултетских часописа улажу напоре у доношењу квалитативних промена које утичу на методологију објављивања. Сви факултетски часописи поседују своје веб-странице, а
да би библиографски подаци били машински читљиви и читав посао у уредништву био транспарентнији, прелази се на електронске платформе за издавашто,
најчешће Open Journal System. У питању је софтвер отвореног кода, широко распрострањен у уредништвима часописа који су у отвореном приступу. Промена
уређивачке политике је донела међународне рецезентске тимове, објављивање
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сажетака (или читавих радова) на енглеском језику, увођење глобалних идентификатора (DOI број), укључивање у Српски цитатни индекс.5 Сви радови примљени за објављивање пролазе проверу плагијаризма, у iThenticate софтверу.
У Табели 4. наведен је упоредни приказ категоризације домаћих часописа, коју
сваке године објављује Министарство просвете науке и технолошког развоја.6
2015.

2016.

2017.

2018.

Acta Agriculturae
Serbica

М521/М512

М51/М51

М51/М51

М51/М51

Економски
хоризонти

М51

М51

М51

М51

Tribology in Industry

М24

М24

М24

М24

Mobility & Vehicle
Mechanics

М52

М52

М52

М52

Journal of Serbian
Society for
Computational
Mechanics

М523/М534

М52/М53

М52/М52

М24/М51

IMK-14 Research
& Development in
Heavy Machinery

М525/М536

М52/М53

М52/М52

М52/
М52

Serbian Journal of
Experimental and
Clinical Research

М51

М51

М51

М51

Узданица

М52

М52

М52

М52

International Journal
for Quality Research

5

Српски цитатни индекс, приступљено 23.07.2019, http://scindeks.ceon.rs/
Министарство просвете науке и технолошког развоја, приступљено 23.07.2019, http://www.
mpn.gov.rs/casopisi/.
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М517/М518/
М529/М5110

М51/М51/
М52/М51

М51/М51
/М52/М51

М51/
М51/
М51/М51

М51

М51

М51

М51

М21а

М21а

М21а

М21

Serbian Journal of
Electrical Engineering

М5211/М5112

М51

М51

М24/
М52

Mathematica
Moravica

М52

М52

М53

М53

Зборник
радоваУчитељског
факултета у Ужицу

М52

М52

М52

М52

НАСЛЕЂЕ Часопис
за књижевност,
уметност и културу

М51

М51

М51

М24

Српски језик:
Студије српске и
словенске

М24

М24

М24

М24

Kragujevac Journal of
Science
Kragujevac Journal of
Mathematics
MATCH
Communications in
Mathematical and in
Computer Chemistry

1

Категорија — Уређење, заштита и
коришћење вода, земљишта и ваздуха.
2
Категорија — Биотехнологија и
пољопривреда.
3
Категорија — Електроника,
телекомуникације и информационе
технологије.
4
Категорија — Машинство.
5
Категорија — Уређење, заштита и
коришћење вода, земљишта и ваздуха.
6
Категорија — Машинство.

7

Категорија — Физика.
Категорија — Хемија.
9
Категорија — Биологија.
10
Категорија — Уређење, заштита и
коришћење вода, земљишта и ваздуха.
11
Категорија — Електроника,
телекомуникације и информационе
технологије.
12
Категорија — Енергетика, рударство и
енергетска ефикасност.
8
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Менаџмент у
хотелијерству и
туризму / Hotel and
Tourism Management
ЛИПАР Часопис за
књижевност, језик,
уметност и културу

М53

М53

М52

М53

М52

М52

М52

М52

Гласник права /
Herald of Law
Табела 4. Упоредна категоризација Министарства НТР
Легенда:
М21а Међународни часопис изузетних вредности
М21 Врхунски међународни часопис
М24 Национални часопис међународног значаја
М51 Врхунски часопис националног значаја
М52 Истакнути национални часопис
М53 Национални часопис
Међународни научни часопис7 је часопис који је реферисан у међународној цитатној бази Journal Citation Report,8коју се сваке године ажурира Clarivate
Analytics и доступна је на Web of Science9 платформама (Science Citation Index
Expanded,10 Social Science Citation Index,11 Arts and Humanities Citation Index12). У
области друштвених и хуманистичких наука, осим часописа у наведеним базама, међународни часопис је и часопис реферисан у међународној бази SCImago
Journal Rank,13 на основу података из Scopus14 индексне базе.
7

Prema „Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju
naučnoistraživačkih rezultata“, Sl. glasnik RS broj 24 (2016) i broj 21 (2017), pristupljeno 27.07.2019,
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/03/Pravilnik-2017-preciscen-tekst.pdf.
8
InCites Journal Citation Reports, приступљено 29.07.2019, https://jcr.clarivate.com/ .
9
WoS, pristupljeno 29.07.2019, https://clarivate.com/products/web-of-science/.
10
Sciense Citation Index Expanded, pristupljeno 29.07.2019, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/
jrnlst/jloptions.cgi?PC=D.
11
Social Science Citation Index, pristupljeno 29.07.2019, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/
jlresults.cgi?PC=ss.
12
Arts and Humanities Citation Index, pristupljeno 29.07.2019, http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/
jrnlst/jlresults.cgi?PC=H.
13
SCImago Journal Rank, pristupljeno 27.07.2019, Scimago Journal & Country Rank.
14
Scopus, pristupljeno 29.07.2019, https://www.scopus.com.
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Једини часопис са крагујевачког Универзитета који има импакт фактор (реферише се у Web of Science) је MATCH (од укупно 24 часописа из Србије за 2018.
годину).Web of Science од 2015. године уводи „проширени“ индекс — базу ESCI
(Emerging Sources Citation Index),15 u којој се налази више од 7100 наслова часописа, углавном европских издавача, са преко 2000 наслова у отвореном приступу. Заступљени су часописи и из поља друштвено-хуманистичких наука који су у
процесу евалуације и могуће је да ће добити импакт фактор. У тој бази16 (закључно са 27.06.2019), налази се 39 нових часописа из Србије, од којих су четири са
крагујевачког Универзитета. Битно је напоменути да се по први пут међу њима
нашао један часопис из друштвено-хуманистичког поља — Наслеђе, чији је издавач Филолошко-уметнички факултет.
Scopus база реферише знатно више часописа из Србије — 83 укључено до маја
2019. године.17 Заједничко за часописе Универзитета који су на листи је да објављују
радове на енглеском језику (у целини, са апстрактом на српском језику или без њега).
Назив часописа
Tribology in Industry
Трибологија у Индустрији

Покривеност
1997—
1994—1996.

Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2008—
Medicus
2005—2007.
International Journal for Quality Research

2014—

Journal of Serbian Society for Computational
2012—
Mechanics
Kragujevac Journal of Mathematics

2011—

MATCH Communications in Mathematical and in
1996—
Computer Chemistry

15

ESCI, pristupljeno 29.07.2019, https://editorresources.taylorandfrancis.com/understandingresearch-metrics/esci/.
16
https://kobson.nb.rs/upload/documents/Na_i__asopisi_u_ESCI_jun_2019.pdf, приступљено
28.07.2019.
17
https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji/referisani_casopisi.23.html#2846, приступљено 28.07.2019.
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Serbian Journal of Electrical Engineering

2016—

Табела 5. Списак часописа који се реферишу у Scopus-у
У наведеном периоду Универзитетска библиотека је често имала саветодавну улогу у бројним контактима са уредништвима, пратећи позиционирање и
доступност часописа. Једна од иницијатива која је дала позитивне резултате је
укључивање часописа Универзитета у бројне ЕBSCO колекције, које овај агрегатор и издавач дистрибуира универзитетима широм света. С обзиром да је у питању сервис који се плаћа, лимитаран је број часописа који су у отвореном режиму, али је значај што се један часопис може уврстити у више колекција и наћи
у каталозима библиотека које су географски удаљене или немају раније развијену праксу сарадње са крагујевачким Универзитетом.
Наредна табела приказује часописе укључене у бројне ЕBSCO колекције. Повратна статистика коришћења указује на пораст броја преузимања појединачних радова, од стране све већег броја институција.

Назив часописа

Датум укључењa
(Indexing/Abstr.
start)

Датум укључењa
(full text start)

Acta Agriculturae Serbica

01.07.2017.

01.07.2017.

Економски хоризонти

01.03.2013.

01.03.2013.

Tribology in Industry

01.12.2013.

01.02.2014.

Mobility & Vehicle Mechanics послати подаци
International Journal for
Quality Research

01.01.2012.

Journal of Serbian Society for
Computational Mechanics

2012.

Kragujevac Journal of Science 01.01.2016.
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31.03.2013.

01.01.2016.

Kragujevac Journal of
Mathematics

01.07.2017.

MATCH Communications
in Mathematical and in
Computer Chemistry

targetedoct. 2019.
*по подацима од ЕBSCO-а

Serbian Journal of Electrical
Engineering

01.10.2010.

01.10.2010.

Mathematica Moravica

01.01.2017.

01.01.2017.

Hotel and Tourism
Management

послати подаци

01.07.2017.

Табела 6. Часописи укључени у ЕBSCO колекције
Од 2015. године, када је 91 часопис био укључен у процес лиценцирања (четири часописа из посматраног опсега), у марту 2019. године налази се 158 укључених наслова (десет часописа Универзитета). Треба поменути да све податке о
лиценцирању и статистици коришћења часописа Универзитетска библиотека у
Крагујевцу добија посредством фирме Неолибрис,18 која је званични представник ЕBSCO-а за Србију.
Не мање важна чињеница је присуство посматраних часописа у DOAJ19
(Directory of Open Access Journals) регистру рецензираних научних часописа у отвореном приступу. Регистар тренутно броји 13.572 часописа и у 131 државе (172
часописа из Србије), са више од 4.100.000 чланака. Претраживање је омогућено према издавачу, научној области, наслову часописа или наслову чланка, по
стандардним критеријумима претраге (кључне речи, ISSN број, DOI броју итд.).
Заступљене су све научне дисциплине.
Часописи у DOAJ
Acta Agriculturae Serbica

18
19

Датум приступа
09.07.2017

Neolibris, pristupljeno 29.07.2019, http://www.neolibris.rs/.
Directory of Open Access Journals, pristupljeno 25.07.2019, https://doaj.org/.
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Економски хоризонти

06.03.2015

Tribology in Industry

20.09.2012

International Journal for Quality
Research
Serbian Journal of Experimental and
Clinical Research

05.11.2015
10.05.2015

Kragujevac Journal of Science

15.06.2017

Serbian Journal of Electrical Engineering

18.05.2011

Mathematica Moravica

20.04.2018

НАСЛЕЂЕ Часопис за књижевност,
24.09.2017
уметност и културу
Менаџмент у хотелијерству и туризму
17.08.2018
Hotel and Tourism Management
Табела 7: Заступљеност и датуми приступа универзитетских часописа у DOAJ
Поред часописа који су већ достигли завидни међународни статус, уочавају
се напори осталих уредништaва да се увећа видљивост и рејтинг часописа, јер
присуство у DOAJ доноси стандарде у публиковању и обезбеђује боље индексирање, чиме се поспешује видљивост садржаја на интернету. Четири кључна фактора која показују бенефите од регистрације од DOAJ најбоље илуструје Слика
1, преузета са њиховог сајта.
Већи бенефит од размене штампаних примерака је чињеница да су електронска издања часописa Универзитета у Крагујевцу уврштена у електронске изворе бројних библиотека у свету. Увидом у WorldCat20 базу, могу се излистати
холдинзи штампаних и електронских публикација. Штампане примерке часописа налазимо у Конгресној библиотеци и у још неким европским библиотекама, али су електронска издања широко присутна. Сувишно је поновљати колико
је интернет технологија унела помака у научно-истраживачки процес и његову
евалуацију, донела транспарентност и могућност брзе афирмације, коју класична размена публикација не би постигла деценијама.
Увидом у холдинге библиотека, расположивим COBISS/OPAC-a и WorlCATa, покушало се да се дође до распрострањености публикација издатих под
20

WorldCaT, pristupljeno 29.07.2019, https://www.worldcat.org/.
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Сл. 1: Зашто је DOAJ добар за издаваче?
окриљем Универзитета у Крагујевцу. С обзиром да бројне библиотеке у Србији
нису у COBISS систему и да у WorldCaT-у нису on-line каталози свих библиотечких система претраживих преко интернета (нису укључени записи из COBISSа, на пример), добијени подаци нису прецизни, и више су илустративне природе. Оно што се може закључити је да публикације у отвореном приступу, поготово часописи који имају е-ISSN и веб-портал, такав да су сви појединачни радови раздвојени на посeбне pdf-фајлове, опремљени стандардним метаподацима,
далеко распрострањенији у холдинзима светских библиотека, него часописи у
којима је цео број — један електронски документ. Како распрострањеност, значи
доступност и већу видљивост као повратну реакцију — боље вредновање, па већи
број цитираних радова, што их дефинише у категоризацији, јасна је узрочно-последична веза видљивост—вредновање.
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Библиотеке
у Србији

Наслов часописа

Штампано издање

Часопис

Чланак

Acta Agriculturae
Serbica

8

153

101

Економски хоризонти

11

466

195

Tribology in Industry

5

15

192

711

Mobility & Vehicle
Mechanics

7

4

74

56

International Journal
for Quality Research

5

166

551/317

IMK-14: Research &
Development in Heavy
Machinery

6

-

-

Serbian Journal of
Experimental and
Clinical Research

7

187

905/198

144

104/58

Узданица
Kragujevac Journal of
Science

1

Иностране
библиотеке

Електронско
издање
WorlCat

Холдинзи часописа

1

1

7

Kragujevac Journal of
Mathematics

10

3

138

264

MATCH:
Communications in
Mathematical and in
Computer Chemistry

8

44

35

1195

Journal of Serbian
Society for
Computational
Mechanics

6

1

76

166

116

Serbian Journal of
Electrical Engineering

7

Mathematica Moravica

6

Зборник
радоваУчитељског
факултета у Ужицу

570

515/233

1

148

374/77

17

1

-

-

НАСЛЕЂЕ: Часопис за
књижевност, уметност
и културу

22

8

141

Српски језик: Студије
српске и словенске

15

13

134

ХиТ Менаџмент /
Hotel and Tourism
Management

7

2

4

131/121

ЛИПАР Часопис за
књижевност, језик,
уметност и културу

25

5

37

-

Гласник права /
Herald of Law

13

1

75

-

Табела 8: Холдинзи часописа
У неким случајевима није могуће разграничити ходлинге електронских и
штампаних издања, нарочито у грешкама које прате базе података, па су неминовна преклапања добијених резултата претраживања.
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ЗАКЉУЧАК
За период 2015—2019. године евидентан је квалитативни и квантитативни помак у библиометријским показатељима везаним за библиографску грађу издату
на Универзитету у Крагујевцу, доступну у бројним индексним и библиографским
базама. Повећањем видљивости у отвореном приступу, све више се смањује потреба за класичним видовима размене штампаних публикација које су годинама
биле на обавезној листи делатности универзитетских библиотека. Увођењем законске обавезе депоновања објављених научних радова, укључујући и радове из
часописа који су отвореном приступу у институционалним репозиторијумима21
и усвајањем појединачних платформи сваког Универзитета,22 јасно је да се интезивира улога библиотекара у читавом процесу научне комуникације. Улоге могу
бити бројне: од едукације корисника, одржавања метаподатака, повезивања дигиталних објеката са спољашњим изворима, контроле података и дедупликације,
одржавања репозиторијума до израда статистика. Треба имати на уму да је у питању процес, а не једнократно одрађен посао. С обзиром да је документ Платформе на Универзитету у Крагујевцу усвојен 27.12.2018. године, а да ће до краја текуће
године бити активан дигитални репозиторијум Универзитета, јасно је да предстоји ново раздобље, које ће као резултат имати интернационализацију научноистраживачког рада и пласмана издаваштва Универзитета у Крагујевцу.

21

Платформа за отворену науку, приступљено 29.07.2019, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2018/07/Platforma-za-otvorenu-nauku.pdf
22
Платформа за отворену науку Универзитета у Крагујевцу, приступљено 29.07.2019, https://
www.kg.ac.rs/Docs/platforma_za_otvorenu_nauku.pdf.
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University Library of Kragujevac
THE PUBLISHING ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC
IN THE LIGHT OF OPEN SCIENCE FROM 2015 TO 2019
SUMMARY | By positioning itself as a deposit center of the University’s publishing
activities, the University Library of Kragujevac implements an outspread policy of
gathering, and especially distributing the duplicates of published copies as part of
its activities. In this paper, in addition to an overview of all continuous sources and
monographic publications published between 2015 and 2019, we present their further
categorization, as well as a future “destiny” of alienating from the central institution
and approaching some other librarian centers interested in storing these materials.
In the specified time frame, the University Library in Kragujevac spread the activity
of the exchange on an international level, while focusing on the magazines within an
open approach, whereby it showed a high awareness of the importance of all types
of open science. Through the continuous sources of the University of Kragujevac that
are published in electronic form we open new horizons in the fields of development
and dissemination of Serbian open science, recognized throughout the world. The
consequence of such claim is the evidence of ever increasing share of magazines
in bibliographical and index bases and an enlarged ratio of referencing Serbian
and Kragujevac researchers. Publishing and storing away multiple duplicates of
publications will maintain a high level of informedness on the publishing activities of
the University of Kragujevac, and the University Library will continue this trend, which
will increasingly influence the enrichment of library funds and the development of
national librarianship, as well as publishing the results of scientific researches.
KEYWORDS | the University’s publishing activities, international exchange,
domestic exchange, informational activity, positioning the magazine
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Университетская библиотека в Крагуеваце
ПЛАСМАН ИЗДАТЕЛЬСТВА УНИВЕРСИТЕТА В КРАГУЕВАЦЕ
В СВЕТЕ ОТКРЫТОЙ НАУКИ В ПЕРИОДЕ 2015—2019. ГОДА
СЖАТОСТЬ | Позицируя депозитным центром Университетского издательства,
Университетская библиотека в Крагуеваце, как части своей деятельности реализует развитую политику сбора, а особенно дистрибуции дупликатов публикованных издательств. В работе при изображении всех непрерывных источников
и монографических публикаций изданных в периоде с 2015—2019 года дана их
категоризация, как и дальшая ,,судьба“ отчужнения от метрического учреждения
до некоторых других библиотечных центров заинтересованных для их депонирование. В назначенном времени периоде Университетская библиотека в Крагуеваце распространила деятельность обмена на международном уровне фокусируя себя на журналы в открытом доступе и показала высокую совесть, а значении всех видов открытой науки. Непрерывным источником Университета в
Крагуеваце, которые опубликованы в электронной форме открываются новые
горизонты в области развития и диссеминации открытой науки Сербии, знакомые в мировых размерах.
Последствием этого утверждения являются доказательства о присутствии
более великийх журналов в библиографических и указательных базах и увеличение коэффициентов цитированных сербских и крагуевацких исследователей. Пласман и получение высшезначных дупликатов публикаций содержат
высокий уровень информативности о издательстве Университета в Крагуеваце. Университетская библиотека будет продолжать эту тенденцию с которой всё
больше влияет на обогащение библиотечных фондов и развитии национального библиотекарства, как и пласман расширения научно-исследовательских
результатов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | университетское издательство, международные обмен,
информационная деятельность, позицирование журналов
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УДК 021.6(497.11)

ДРАГАНА ТИПСАРЕВИЋ
Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево
dragana.tipsarevic@gmail.com

СВЕТ У БИБЛИОТЕЦИ — БИБЛИОТЕКА У СВЕТУ

САЖЕТАК | Међународну сарадњу библиотека „Стефан Првовенчани“ започиње
осамдесетих година прошлог века — бројни, а међу њима и светски познати писци, били су гости у Краљеву. Почетком двехиљадите, сарадња је интензивирана кроз контакте и различите програме са страним културним центрима, институтима, амбасадама. Сарадња са библиотекама из Француске, Пољске, Бугарске,
Македоније, Републике Српске, Црне Горе и са Кипра, резултирала је потписивањем седам протокола о партнерству, као највишем облику сарадње. Овај документ је ваљана улазница за размену искустава, реализацију различитих програма, конкретну материјалну помоћ, заједничко учешће на конкурсима, препорука за донаторе... Уз бројне бенефите које ова сарадња доноси, важно је и
осећање да сте део велике европске заједнице библиотекара и да имате шта да
понудите као свој пример добре праксе.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | светски писци — гости библиотеке, амбасадори, утицај у локалној заједници, библиотеке-партнери, размена искустава, конкурси код фондација, фонд стране књиге у Библиотеци
Када сам се, почетком 2003. године „из љубави или, у најгорем случају из непромишљености, прихватила управљања библиотеком” да парафразирам почетак, иначе одличне и корисне књиге, Менаџмент библиотека, теоретичара Жоел
Милер и Жан Луј Милера,1 која ми је била полазиште и саветник (наравно —
књига библиотекару) поставила сам циљ да постанемо развијени као библиотеŽoel Miler i Žan-Luj Miler, Menadžment biblioteka: rukovođenje zaposlenima (Beograd:
Clio; Narodna biblioteka Srbije, 2006).

1
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ке у иностранству, попут оне у Берну (не знам откуд ми се баш та библиотека чинила као примерен узор)!
А онда су ми неке околности ишле на руку: искустава о уређењу, начину рада,
организацији, креативним садржајима, ентеријеру... доносила сам најпре са радионица у Гете-институту у Београду, (одмах по именовању, семинар — предавачи успешни директори јавних библиотека у Немачкој), затим са студијских
путовања из Лиона, Хамбурга, Трента, Великог Трнова, Хелсинкија и Тампере...
Каснија сарадња са партнерским библиотекама представљала је изузетну могућност за усвајање примера добре праксе, за унапређивање рада.
Иако при сваком поређењу са библиотекама из богатијих друштава постајете свесни свих ограничења (пре свега финансијских) која имате, ова врста искустава вам омогућавају да схватите чему треба да тежите, али и да много тога
можете.
КАКО ДОВЕСТИ СВЕТ У БИБЛИОТЕКУ
Традицију међународне сарадње смо већ имали: још почетком осамдесетих
година прошлог века, гости Београдског међународног сусрета писаца били су
веома често и гости наше Библиотеке. Касније, били смо домаћини писцима из
иностранства — гостима амбасада у Београду, САНУ-а, страних културних центара, издавачких кућа, манифестације Дисово пролеће... Имали смо улазницу: наметнули смо се као добри домаћини: Библиотека—издавач, однегована публика,
тематски програми, близина манастира Жича... Резултат — част да, поред десетине других, нашој публици представимо и: Ану Толстој, руског академика, етнолога; Марију Кодаму, аргентинску књижевницу, Борхесову удовицу у програму
о Борхесу; Ивана Чароту, белоруског слависту; Андреја Базилеског, песника и
преводиоца; Марију Ампаро Ескадон, мексичку књижевницу; Данијела Шифера; Дени де Тилинака, француског академика; Кристину Бјерк; Патрика Бесона,
Дагласа Линдзија, Бартоломеја Мајзела, Христа Славова; из Јапана: проф. др Набухира Шибу, проф. др Кацухира Јошизаву са универзитета Кјото, Нацуки Икезаву (једног од водећих јапанских прозних писаца); Туне Хеднебе (норвешку песникињу); Алесандра ди Меа; Вилијема Терба, унука Николе Тесле и председника Теслине фондације у САД; Маршу Еванс, америчку космонауткињу...
Кроз овај облик сарадње добијате ексклузивне госте, ваши читаоци прилику
да их виде и упознају. Ричард Бернс, енглески песник, после посете Библиотеци,
инспирисан краљевачком трагедијом 1941. године, објавио је поему о Краљевачком октобру.
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ЊЕГОВА ЕКСЕЛЕНЦИЈА — ГОСТ БИБЛИОТЕКЕ
Да се вратимо на ограничења са почетка: имате амбицију, знате шта треба
урадити и — хронични недостак средстава. Обраћате се свима који могу да помогну — поново треба имати улазницу — добро осмишљен пројекат и потенцијалног донатора који има ваљане разлоге да помогне. Упорност се подразумева!
(Илустрације ради, 2011. године после земљотреса који је погодио Краљево, молбу за помоћ упутили смо на 170 адреса културних центара, института, амбасада, развојних, невладиних удружења и организација и других). И помоћ је стизала. Како се и донације дају онима који заслужују, настојали смо да осмислимо тематски програм, да створимо прилику да потенцијални донатор буде наш
гост, да се упозна са нашим радом, да се препоручимо... У нашем случају, то је
значило: бити по нечему посебан, оригиналан, имати садржаје који могу изазвати пажњу. А ми смо имали библиотеку као центар локалне заједнице, културни
центар, издавача (посебно едиције После Вавилона, за преведену поезију и додатак часописа Повеља Препоручено, за преведену прозу).
На листи најпожељнијих гостију у библиотеци свакако су њихове екселенције, амбасадори страних држава акредитовани у нашој земљи. Наши гости
били су: Родригез И. Касада, амбасадор Мексика (програм о Борхесу); Џефри
Барет, шеф делегације Европске комисије у Србији и Црној Гори 2004. (поводом
отварања Информативног кутка ЕУ у Библиотеци); Дејвид Гауен, британски амбасадор (предавање о европским вредностима и сусрет са грађанима у Библиотеци); Ханс Хегеман, холандски амбасадор (предавање о европским интеграцијама); Ханс Ула Урстад, 2005. (програм Норвешка у Краљеву — поводом донације библиотеци); Кристоф Брингеус, 2013. (манифестација Дани Астрид Линдгрен); Клеменс Која, амбасадор Аустрије 2012. (поводом донације Библиотеци и
учешћа у програму С децом на пут око света); Франсоа Терал, амбасадор Француске 2009. (промоција књиге Мари Терал Умеће живљења на француски начин);
Тошио Цунозаки, амбасадор Јапана 2011. (промоција књиге Јапански вртови);
Ангел Димитров, бугарски амбасадор 2015. ( промоција Повељиног додатка Препоручено Прича од 20 лева); Роман Вашчук, амбасадор Канаде нас је посетио два
пута — 2014. (промоција књиге Трн у нози на дугачком путу, Миломира Главчића,
великог задужбинара који деценијама живи у Канади) и 2015. (програм о Франкофоној књижевности); Филип Пилингтон, амбасадори Канаде у Београду 2015.
године (промоција Повељиног додатка Прича Квебека).
Гости из света били су и бројни аташеи за културу амбасада: САД, Конрад
Тарнер (поклон — опрема за учење енглеског језика) и Њутон Гаскал (бесплатан
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приступ за наше кориснике према 30 виртуелних библиотека у САД са више
од милион докумената); Амбасаде Јапана, Јуићиро Омори три пута; Амбасаде
Пољске, Дагмара Луковић; Бугарске, Вера Димитрова...
Свака посета отварала је могућност да на што креативнији начин и са различитих аспеката представимо земљу из које нам гости долазе — кроз изложбе, разговор о књижевности, промоцију... Такве програме, најчеће целодневне, насловили бисмо: Норвешка у Краљеву или Пољски дан у Библиотеци или Гласови издалека (Јапан).
Посебно занимљиво било је учешће високих гостију у програму С децом на
пут око света — у којем би њ.е. „водио” децу у своју земљу...
Илустративно, издвојићу нашу вишегодишњу сарадњу са Амбасадом Јапана,
која је имала различите садржаје: целодневни програм у Библиотеци поводом
доласка њ.е. Цунозакија (промоција књиге Јапански вртови, изложба књига о Јапану, радионица С децом на пут око света — Јапан, разговор њ.е. са посетиоцима
поводом земљотреса у Краљеву, донацију граду). Јуићиро Омори, аташе за културу, посетио нас је три пута: доносио је поклоне у књигама и опреми, одржао радионицу о могућностима аплицирања за стипендије у Јапану.
Ваља нагласити да је успешној сарадњи претходила наша припрема: објављивање превода из јапанске књижевности у часопису, затим Повељиног додатка Препоручено са преведеном савременом јапанском прозом Прича се на далеком истоку; две књиге хаику поезије... Бранка Такахаши, преводилац и наш сарадник, у оквиру серијала Путопис, одржала је два предавања уз богат видео-материјал о Јапану, а у посебном предавању говорила је о зен-будизму. Чест гост и сарадник Библиотеке била је проф. др Кајоко Јамасаки са Филолошког факултета у Београду.
Учествовала је у програмима Јапанско вече, затим Јапан — историја, стихови; била
преводилац на предавањима које су одржали изузетни гости — проф. др Набухиро Шиба и проф. др Кацухиро Јошизава са универзитета Кјото; представила нам
је стваралаштво госта Нацуки Икезаве, једног од водећих јапанских прозних писаца... У свим овим изузетним програмима, били смо партнер Амбасади Јапана у
Београду. Овоме треба додати и да је сваки програм пратила приређена изложба
о Јапану — земљи, историји, уметности, књижевности. .. Као посебну препоруку за
сарадњу наводили смо податак да у Библиотеци две године ради креативна радионица под називом Светови од папира, у којој су деца упознавала тајне оригамија
и калиграфије... Посебну пажњу гостију изазивала је изложба ових радова.
Поред континуираних поклона у књигама и опреми, захваљујући стипендији
Амбасаде Јапана, колегиница јапанолог, водитељ радионице Светови од папира,
добила је стипендију за тромесечно усавршавње библиотекара у Јапану.
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Изузетно признање за нашу Библиотеку представљао је предлог Министарства културе Републике Србије да наша библиотека, већ позната по међународној сарадњи, буде 2007. партнер Амбасади Шведске у организацији манифестације Дани Астрид Лингред у Србији. Организовали смо 11 различитих програма,
укључили све школе, вртиће, СОС Дечје село... Поред амбасадора, гошћа нам је
била и Кристина Бјерк, шведски академик. И заиста је било дивно — живописно,
раздрагано, на десетине девојчица обучених у костим Пипи Дуге Чарапе, глумци, весела деца, препуна библиотека... Сутрадан, све амбасаде Шведске у свету,
на званичним сајтовима, објавиле су вести са наших програма! Наредне године,
у организацији Амбасаде Шведске у Београду, две библиотекарке из Центра за
библиотекарство у Единбургу биле су на студијском боравку у нашој библиотеци поводом Дечје недеље и одржале радионицу за библиотекаре Рашког округа
о раду са децом са посебним потребама.
Књигу шведског нобеловца Томаса Транстремера објавили смо 2013. године
уз помоћ Савета за културу Шведске и Амбасаде Шведске у Београду. Укупно, у
едицији за преведену поезији После Вавилона, објавили смо 23 књиге уз помоћ
старних амбасада, културних центара, института!
Програми са амбасадорима представљају ексклузивну прилику да локална
заједница упозна културу те земље. Али су добити вишеструке: најпре, ниједан
амбасадор не долази празне руке (новчана помоћ, књиге, опрема, бесплатан
приступ базама електронских библиотека). Значајна је и њихова препорука за
институције и организације које финансирају превођење и издавање књига као
и ауторска права за објављивање, што смо ми десетинама пута користили. Немерљиво је важно и следеће: постајете важни у локалној заједници! По протоколу за такву врсту посета, обавезан је састанак њ.е. са челницима локалне самоуправе. Почетак званичних разговора је исти: „Ми долазимо на позив Библиотеке.” У Библиотеци тога дана гарантовано имате градоначелника, начелника округа... са питањем: „Шта је потребно Библиотеци?“ Осећате се као успешни конзулат свога града!
БИБЛИОТЕКЕ — ПАРТНЕРИ
Најзначајнији, најсадржајнији, најконкретнији и најобухватнији облик међународне сарадње библиотека свакако је сарадња са библиотекама из иностранства, a протокол о партнерству је најзначајнији акт коме у тој сарадњи тежимо.
Јер партнерство подразумева однос у коме смо, без обзира на даљину и све друге
разлике једнаки, који нас обавезује да се помажемо и сарађујемо, размењујемо
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искуства и идеје... То је највиши однос сарадње и блискости, прилика да упознамо једни друге, културне знаменитости, људе, културу, традицију... Доноси и један посебни бенефит: лична пријатељства.
И за овај облик сарадње са колегама потребна вам је улазница: морате имати
сегменте рада који вас издвајају од других, морате имати примере добре праксе
по којима сте посебни, морате имати жељу да усвајате другачија искуства, да их
примените сходно својим условима и потребама.
Како до библиотека партнера? Добитна комбинација за почетак је да ваш
град има развијену међународну сарадњу, односно градове побратиме. Иако
вас, као по правилу, изоставе из састава делегације, а после се испостави да сте
једино ви сарадњу развили, морате бити упорни и морате се наметнути. Нарочито ако град — побратим вашег града, има развијену библиотеку.
Посета делегације лионске општине Сен Фоа Краљеву 2004. била је повод да
у Библиотеци приредимо две изложбе — о Виктору Игоу (Библиотека је објавила
превод његовог романа Последњи дан на смрт осуђеног) и изложбу о гостовању
француских аутора у нашој установи. Нисмо, наравно, били у званичном програму за посету — али улазнице су биле поменуте изложбе, а гост, потпредседник
општине Сен Фоа, Жерар Шарије, универзитетски професор из Лиона, председник Управног одбора њихове библиотеке. Дошао је на десет одобрених минута
од стране нашег протокола, а остао два сата уз интересовање за укупан рад установе! На поласку, уследило је питање да ли хоћу, ово што је он видео, што се пре
свега односило на пропаганду књиге, да покажем колегама у њиховој библиотеци? Сувишно питање за некога ко због санкција и рата није никуда могао!? Заборавила сам на тај разговор, а онда је уследило позивно писмо и авионске карте за мене и преводиоца. Програм боравка био је препун посета библиотекама
различитог типа — од лионске, једне од пет највећих на свету, градских, општинских, до специјализованих — за децу, младе, са музикалијама... Имала сам три
презентације различитих садржаја нашег рада... Поређења су се, наравно, наметала... Да, услови су неупоредиви, као и стандарди — али ми многе ствари допуњавамо креативношћу. Имала сам привилегију да се обратим одборницима у
Скупштини, да подсетим на старо пријатељство овога града у коме је била болница за српске рањенике из Великог рата, да говорим о великим Лионцима —
Сент-Егзирперију, о Раблеу, Виктору Игоу и његовом апелу За Србију.
У јулу 2005, на нашем Дечјем одељењу, у оквиру програма који смо организовали, почаствовани смо Протоколом о партнеству са општином Сен Фоа,
што је практично значило сарадњу са њиховом Библиотеком „Леополд Сенгор“,
али и сталну материјалну помоћ општине. Три пута смо размењивали посете и
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учили једни од других. Из ове Библиотеке усвојили смо бројне примере добре
праксе: посебан фонд књига за родитеље, увијање књига у пластичну фолију као
део физичке заштите, радионицу С децом на пут око света (тамо се звала Далеке
земље, путовања), и најважније — увођење стрипова у фонд библиотеке! Ми смо
ову, за наше библиотеке новину, унапредили: основали смо радионицу за израду стрипова, па онда радионицу анимираног филма, која је имала изванредне
резултате. (Награде на фестивалима, филм који су наша деца урадила Књига је
банка знања је био део званичног рекламног пакета Народне банке Србије). Био
је то наш пример добре праксе који смо им онда понудили.
Партнерство нам је омогућило усавршавање — наша информатичарка добила је месец дана студијског боравка на обуци у Паризу, а два пута смо размењивали посете, држали радионице и презентације о својим искуствима, преносили знања, идеје... Укупна новчана помоћ од 11.000 евра за куповину књига француских аутора које су код нас преведене, опрема за увођење услуге Научи француски у библиотеци, 2011. (енглески смо увели захваљујући донацији од 1100 евра
Амбасаде САД у Београду), опрема за издавачку делатност, књиге на француском језику — полазиште за формирање посебног Фонда стране књиге у библиотеци 2016. године — део су конкретне користи коју је Библиотека имала од те сарадње. Сваки сусрет био је повод за заједничке програме на српском и француском језику — песничке, музичке... Били смо стални учесник Дана франкофоније
у Србији. Зближили смо најмлађе читаоце — полазнике наше Стрипотеке и њихове Уметничке секције. „Нацртај свој грб — остави траг о себи“, био је позив да
деца размене цртеже и поздраве из Лиона и Краљева на српском и француском
језику. Заједничка изложба је била код нас и у партнерској библиотеци, а онда
смо направили букмаркере. Као поклон носили смо их у Француски културни
центар у Београду — увек отворен за све наше промоције превода Филипа Жакотеа, чији смо ексклузивни издавач били. Никада није изостала помоћ Француског института за књигу за откуп ауторских права или преводе — сваки захтев
је носио драгоцену напомену: партнер библиотеке „Леополд Сенгор” Сен Фоа.
Наша сарадња била је и аргумент за Амбасаду Француске у Београду да нас амбасадор посети, али и позива различитим поводима у Амбасаду.
Посредством организације Tavolo Trentino ступили смо 2010. у контакт са две
веома развијене библиотеке из области Тренто — библиотеком у истоименом
граду која има континуитет од 1500. године и библиотеком из Лавалоне. Презентовали смо примере добре праксе из нашег рада, показали колегама следеће године оно што ми радимо у Краљеву, а као резултат оствареног контакта код нас
је уведен посебни Фонд музике на Позајмном одељењу, са позивом суграђанима
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да у Библиотеку долазе по књиге, часописе, информације и ЦД-ове са пробраном класичном и популарном музиком. Фонд је, претежним делом, формиран
на основу поклона из ових италијанских библиотека.
На иницијативу Удружења грађана македонске националности за Рашки округ, које је покренуло сарадњу између Прилепа и Краљева, били смо домаћини
колегама из Библиотеке „Борка Талески” у октобру 2011. године. Дводневни боравак делегације овог македонског града у Краљеву резултирао је, када су две
библиотеке у питању, упознавањем и разменом искустава у раду, али и конкретним договором о заједничком пројекту у који су била укључена Дечја одељења.
Марко Краљевић — епски јунак — наслов је заједничког креативног рада деце из
наше Радионице анимираног филма и деце из Ликовне радионице при Библиотеци у Прилепу. Цртеже смо размењивали и код нас монтирали анимирани
филм о највећем јунаку епских народних песама, који је касније на фестивалима награђиван. У мају наредне године, најзначајнија културна манифестација
Прилепа, Дани Марка Краљевића, отворена је управо овим филмом и изложбом
радова деце из Краљева и Прилепа, а две библиотеке су, у присуству градоначелника Прилепа, потписале протокол о партнерству. Наш боравак обухватао је
и Семинар за библиотекаре Прилепске регије о различитим сегментима рада
наше установе. Библиотеку у Прилепу посетили смо и 2016. приликом одласка
у Битољ, заједно са члановима Удружења историчара Рашког округа. Наши контакти су били веома чести — поред осталог, заједно смо учествовали на регионалном конкурсу за опрему са библиотекама из Бугарске.
Вишегодишњи контакти наше Библиотеке са књижевницима из Републике
Српске, објављивање бројних песничких књига у Повељиним едицијама, њихова
гостовања у Краљеву, као и чести боравци и награде које су наши аутори добијали у Бањалуци, била су довољна препорука да 21. марта 2013. у Бањалуци, после песничког програма у коме су наступили наши аутори, песници из Бањалуке и Краљева и отварања изложбе наших издања, у присуству конзула Републике
Србије, потпишемо Протокол о партнерству између Народне и универзитетске
библиотеке Републике Српске и Библиотеке „Стефан Првовенчани” из Краљева.
Било је ово велико признање за нас — протокол је, два месеца раније, потписала Народна библиотека Србије. Другога дана, за библиотекаре Републике Српске, одржали смо Семинар о примерима добре праксе из рада наше библиотеке.
Са колегама смо редовно размењивали издања, програме — 2014, поводом Светског дана поезије, гостовали су нам песници из Бањалуке, а у нашем издавачком
плану сваке године била је најмање једна књига аутора из Републике Српске.
Најсадржајнију сарадњу реализовали смо у оквиру партнерства са Војводском
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библиотеком „Норвид” из Зелене Горе у Пољској. Многе околности су томе претходиле: Зелена Гора и Краљево су четири деценије братски градови; наша библиотека је имала вишегодишњу успешна сарадњу са „Полонијушом”, пољским
културним центром у Београду, приређивали смо посебне програме у Библиотеци: Пољски дан, изложбе Упознај Пољску, радионица С децом на пут око света
— Пољска, предавања о Чеславу Милошу. Објавили смо његову књигу Последње
песме, као и бројне преводе пољске прозе и поезије у Повељи. На позив Виолете Харезлак, заменице градоначелника Зелене Горе, 2012. као члан градске делаегације боравила сам у Зеленој Гори и упознала рад Војводске библиотеке, велике и развијене установе културе, која је лидер међу европским библиотекама када је у питању рад са младима. Уследио је позив за учешће на Међународном скупу библиотекара из већине европских држава са темом Библиотека као
треће место који је, под покровитељством ЕУ одржан 2013. године. Представили смо нашу библиотеку као центар локалне заједнице и као место за креативни рад са децом. Наредне године, у оквиру обележавања имендана Краљева, на
свечаности у нашој Библиотеци, директори су потписали Протокол о партнерству између Библитеке „Стефан Првовенчани” Краљево и Војводске библиотеке
„Норвид” из Зелене Горе. Наредне, 2015. године, на основу заједничког пројекта,
разменили смо студијске боравке у Зеленој Гори и Краљеву. У септембру, трочлана делегација наше библиотеке је одржала девет презентација о различитим
сегментима нашег рада за библиотекаре Лубушког војводства, а наши гости су
одржали бројне радионице за библиотекаре Рашког округа о раду с децом и могућностима приступа фондовима ЕУ, који су намењени библиотекарима. Наставак је уследио 2017. године. Опет по пројекту, размена искустава на тему народна
традиција и библиотеке — две колегинице су боравиле у Зеленој Гори, а трочлана делегација пољских библиотекара код нас.
Са библиотеком „Петко Славејков” у Великом Трнову започели смо сарадњу
2015. године по препоруци амбасадора Бугарске, Ангела Димитрова, који је био
гост наше Библиотеке. На његов предлог да директорка Библиотеке отвори изложбу у библиотеци у Трнову поводом Дана словенске писмености, а с обзиром да је овај град у Бугарској одраније имао контакте са Краљевом, делегација нашег града (заменик градоначелника, директор Музеја) била је у дводневној посети. У Градском музеју управо тада била је отворена изложба филиганских радова атељеа Покимица из Краљева. Посета овој великој библиотеци била
је и прилика да се колегама представе различити сегменти рада наше установе. Уследио је позив за учешће на Међународној конференцији библиотекара
крајем те године. Том приликом, у Градској кући у Великом Трнову, у присуству
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градоначелника и званица, учесника Међународног скупа библиотекара, потписан је Протокол о партнерству између Библиотеке „Петко Славејков” Велико Трново и Библиотеке „Стефан Првовенчани”.
Повезене путем Светога Саве, библиотеке су наставиле да сарађују — 2016. године, поводом Светског дана књиге, директор и заменица директора из Трнова
били су наши гости и одржали дводневни семинар на који су позвани библиотекари Рашког округа и целе Србије. Колеге из Бугарске су, поред примера добре
праксе који се односе на дигитализацију грађе, широку међународну сарадњу
коју ова библиотека има са бројним библиотекама у Европи, изнели и своја искуства у коришћењу фондова Европске уније који су намењени библиотекама.
Да подрже сарадњу две библиотеке, заједно са нашим гостима, у програму поводом Светског дана књиге, у перформансу на Тргу српских ратника, учествовали су и представници конзулата Бугарске у Нишу.
У јуну 2018. године, низом програма представљен је у Херцег Новом рад
краљевачке Библиотеке (изложба Стефан Првовенчани у књижевности и историографији, промоција издавачке делатности, сусрет Дејана Алексића са
најмлађим читаоцима), а затим су, директорка Градске библиотеке и читаонице
Херцег Новог Невенка Митровић и директор Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” мр Миша Милосављевић потписали протокол о партнерству.
У марту 2019, у оквиру званичне посете Краљеву, амбасадор Републике Кипар, Костантинос Елиадес, посетио је Библиотеку и предложио сарадњу са неком кипарском библиотеком. Стручни скуп Међународна сарадња библиотека,
затворен је свечаношћу у духу теме — директорка библиотеке из Деринеје, Елефтерија Такоуши, и мр Миша Милосављевић, директор краљевачке Библиотеке,
потписали су Протокол о сарадњи две библиотеке у присуству њ.е. амбасадора
Костантиноса Елиадеса, градоначелника Краљева др Предрага Терзића и председника општине Деринеја Андроса Карајаниса.
Успешна, разноврсна и садржајна међународна сарадња Библиотеке „Стефан
Првовенчани” Краљево показује да је могуће остварити бројне контакте, да увек
постоје могућности које треба искористити. Треба имати на уму и да се морају
стећи многи предуслови (улазница): добар, иновативан, креативан, садржајан
рад. Посебност по многим сегментима, праћење онога што се у свету библиотекарства дешава, односно треба настојати да се пропрате семинари, стручни скупови, конференције ИФЛЕ... Не треба се притом бојати поређења, имамо шта да
покажемо.
Развијајући сарадњу са другима, постајемо део велике европске породице библиотекара. Без обзира што је путем интернета доступан рад других
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библиотека у целом свету, директан контакт је, ипак, немерљив. То је прилика
да упознамо друге људе, друге културе, да стекнемо пријатеље, што представља
посебан и немерљив бенефит сарадње.
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THE WORLD IN A LIBRARY — A LIBRARY IN THE WORLD
SUMMARY | The Public Library “Stefan Prvovencani” Kraljevo has begun international
cooperation during the eighties — numerous writers, many of whom are world-famous,
were in Kraljevo. By the beginning of 2000, the cooperation was intensified through
contacts and different programs with foreign cultural centers, institutes, embassies.
The cooperation with the libraries from France, Poland, Bulgaria, Macedonia, the
Republic of Srpska, Montenegro, and Cyprus gave results in the form of signing seven
protocols on partnership as a highest form of cooperation. This paper is a worthy
entrance ticket for the exchange of experiences, running different programs, specific
monetary help, joint participation when applying for projects, the recommendation
for donors… In addition to countless benefits that this cooperation brings, what is also
important is a feeling that you are part of a large European community of librarians
and that you have something to offer as an example of a good practice.
KEYWORDS | world-famous actors, the guests, ambassadors, the influence on a local
community, partner libraries, exchange of experiences, applying with foundations,
the foreign book fund in the library
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БИБЛИОТЕКА МИРА — БИБЛИОТЕКА В МИРЕ
СЖАТОСТ | Международное сотрудничество Hациональная библиoтека им
„Стефана Првовенчаного” прошлого века начинается в 1980-х годах известные
писатели, они были гости в Кралево. В начале 2000 сотрудничает активизируется через контакты и различные программы с иностранными культурными посольствами. Сотрудничество с библиотеками: Франция, Польша, Болгария, Македония, Республика Сербская, Черногория и Кипр, привело к подписанию
семи партнерских протоколов, а также высшая форма сотрудничества. Этот документ является действительным обменным билетом, реализация различных
программ, конкретная материальная помощь, совместное участие в конкурсах,
рекомендации для доноров преимущества, которые приносят это сотрудничество, также важно чувствовать, что вы являетесь важной частью библиотекарей
европейского сообщества и есть что предложить в качестве примера хорошей
практики.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | мировые писатели гости библиотеки, послы, влияние в на
местное сообщество, партнерские библиотеки, обмен опытом, конкурсы у фондаций, иностранный книжный фонд в библиотеке
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MEETINGPOINT ЧИТАЛИШТЕ
„Будућност ваше библиотеке зависи од
тога да ли у њој раде прави људи.“
Маија Берндстон1
САЖЕТАК | Осим институционалног повезивања библиотека у Србији и сродних институција у иностранству, постоје живе и разгранате активности српских
библиотекара на међународном плану. Та сарадња огледа се у размени информација, библиотечког материјала, учешћа на стручним скуповима итд. Реч је
о везама у које нису нужно укључене институције, већ стручњаци који у њима
раде, али стечена искуства и контакти, по правилу, доносе добробит библиотекама и српском библиотекарству у целини. Као пример те сарадње у раду се наводи издавачка делатност Градске библиотеке Панчево и часопис Читалиште,
који скоро две деценије окупља ауторе из Србије и иностранства репрезентујући
српско библиотекарство у свету и информишући домаћу јавност о глобалним
тенденцијама и стратегијама.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | Градска библиотека Панчево, Панчевачко читалиште, Читалиште, међународна сарадња

УВОД
Међународна сарадња библиотека до сада заиста није разматрана као главна
тема неког стручног скупа у Србији. Утолико пре ће размена искустава у краљевачкој библиотеци бити драгоценија, а координација и систематизовање ове
Maija Berndtson, Dreaming the Future. Some Funky ideas on Managing Tomorrow`s Library
(Gütersloh: Bertelsman Foundation, 2001).
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сарадње жељени резултат. По узору на платформу Креативне Европе може се
створити виртуелно место сусрета Креативне Србије.
Осим институционалног повезивања, уговора и протокола о сарадњи српских библиотека са сродним институцијама у иностранству, постоје живе и разгранате активности самих библиотекара на међународном плану. Та „капиларна“
сарадња огледа се у размени информација, библиотечког материјала, учешћа на
стручним скуповима итд. Реч је о везама у које нису нужно укључене институције, већ стручњаци који у њима раде, али стечена искуства и контакти, по правилу, доносе добробит библиотекама у којима они раде и српском библиотекарству и култури у целини.
Установе чине они који у њима раде (да не заборавимо оне који користе њихове услуге) и иза сваке сарадње стоји неко ко је иницира и реализује. Некада се
дешава да се контакти прекину са одласком те особе из библиотеке. Зато би увек
требало имати свест о значају и улози појединца када је реч о односима између
институција и њиховој сарадњи.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПАНЧЕВО
Када је реч о Градској библиотеци Панчево (ГБП), прва међународна сарадња и искуства потичу са краја педесетих и почетка шездесетих година 20.
века, када се она из послератног „магацина књига“ трансформише у савремену установу културе, усвајајући домаће и међународне стандарде и успоставља
контакте са домаћом и међународном заједницом библиотекара. Реч је о веома значајном периоду у развоју панчевачке библиотеке у време када је њен управник био Ђорђе Влајић (1955—1973). Почетком седамдесетих бележимо његово
излагање на Ифли у Будимпешти. Оно представља једини прилог неког библиотекара из ГБП на конгресу Међународне федерације библиотечких удружења
и институција.2 Осим живих контакта са библиотекарском заједницом у Војводини и Србији, успоставља сарадњу са стручњацима и уметницима из окружења
(Мађарска, Румунија...), чему погодује мултиетничка структура становништва у
граду на Тамишу. Најзанимљивија је сарадња са Немачком. Наиме, припадни2

Видети излагање аутора на другом научном скупу Библиотеке и идентитет, Панчево
24—25. мај 2019. Горан Траиловић, „Ђорђе Влајић, управник Градске библиотеке Панчево
(1955—1973)“, преузето 15. 9 2019, http://identitet.citaliste.com/pdf/goran_trailovic_sazetak.
pdf; http://identitet.citaliste.com/pdf/goran_trailovic_prezentacija.pdf. — Зборник текстова са
научног скупа је у припреми.
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ци немачке националне мањине из Панчева, који су после Другог светског избегли (или протерани) из Србије, били су заинтересовани за фонд ГБП на немачком језику. У више наврата, све до почетка седамдесетих година прошлог века,
из фонда Библиотеке отписивана је „фашистичка литература“, што се може пратити кроз извештаје о раду Библиотеке из тог периода. Део књиженог фонда
на немачком језику завршио је у библиотекама удружења „подунавских Шваба“.
Дало би се расправљати о самој квалификацији овог фонда и чињеници да је
он отуђен без, можда, поуздане валоризације, али је и чињеница да га читаоци у
Панчеву нису користили, а да је ова литература била драгоцена корисницима у
Немачкој.3 Савременице сведоче да је новчана накнада за „уступљене“ књиге искоришћена и за студијска путовања панчевачких библиотекара и обилазак иностраних библиотека.
Када је Библиотека пресељена у нову зграду, први наменски зидани објекат
за неку установу културе у Војводини, међународна сарадња добија на замаху и
она постаје установа коју често посећују стране делегације у пратњи градских
и покрајинских функционера.4 Манифестације ГБП посвећене књизи и читању,
посебно „Мајски дани књиге“ и „Једна књига — један град“ имале су велики број
аутора и гостију из иностранства и често су се организовале у сарадњи са амбасадама страних земаља у Београду. Стручна обрада библиотеке Руске колоније и
библиотеке Француског клуба у Панчеву, које се чувају у панчевачкој библиотеци, као и истраживања руске емиграције библиотекара Несибе Палибрк-Сукић
омогућили су ауторки и ГБП бројне контакте широм света. Потомци и истраживачи руске емиграције нису пропуштали прилику да посете панчевачку библиотеку када би се нашли у Србији, а колегиница Палибрк-Сукић је била и остала
драгоцен сарадник Руског дома у Београду и радо виђен учесник научних скупова у Русији.5 Она је дала тај почетни импулс који је довео до ближих односа
3

Из чијих су кућа те књиге можда и конфисковане. Наиме, једна од првих наредби Војне
управе за Банат (15. септембра 1944) тицала се прикупљања и чувања књига. Оне су конфисковане из „фашистичких кућа“ и предаване Библиотеци. Већи део њеног фонда је тада
био на немачком језику и представљао „мртав фонд“ који је ретко ко користио. — „Извештај
о стању Гра(дске) библиотеке у Панчеву за 1946. год.“ бр. 47/1946, Панчево 9. јануара 1947,
који потписује Миховил Томандл, Градска библиотека Панчево, Одељење завичајног
фонда и старе и ретке књиге, персонални досије Миховила Томандла; видети и: Горан
Траиловић, „Отпис ,фашистичке’ литературе“, у Лична топографија раја (Панчево: Градска
библиотека, 2014), 40.
4
Видети: Горан Траиловић, „Сан Ђорђа Влајића“, у Лична топографија раја, 43.
5
Видети: Несиба Палибрк-Сукић, „Међународна сарадња Градске библиотеке Панчево: Од
Руског дома до Севастопоља“, Панчевачко читалиште год. 5, бр. 9 (новембар 2006): 2.
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са руским библиотекама и потписивању првог протокола о сарадњи са московском библиотеком „Ана Ахматова“.6 Пре тога смо имали потписане протоколе,
осим са институцијама у Србији, само са Матичном библиотеком у Источном
Сарајеву.

MEETINGPOINT ПАНЧЕВАЧКО ЧИТАЛИШТЕ
Издавачка делатност ГБП покренута шездесетих година, развија се осамдесетих, када се, у суиздаваштву са националном библиотеком Србије, Библиотеком Матице српске, Народном библиотеком Босне и Херцеговине у Сарајеву и
другима објављују многобројне монографске публикације. Са Панчевачким читалиштем она постаје тачка сусрета српског и интернационалног библиотекарства. Преносећи инострана искуства и пласирајући у свет успехе домаћег библиотекарства, ова серијска публикација постаје мост и место сусрета аутора из
Србије и иностранства.
За потребе овог рада желели смо да систематизујемо текстове који одговарају задатој теми Конференције, али смо схватили да је то прилично незахвалан
задатак, јер сама сарадња српских и иностраних библиотека, баштинских установа и других институција, чини основну идеју и суштину „пројекта“ Панчевачко читалиште. Оно је изузетно значајно када је реч о представљању домета српских библиотекара у иностранству и информисању домаће јавности о глобалним тенденцијама и стратегијама. Како би ово јасније илустровали, груписали
смо текстове у неколико целина, које донекле одговарају рубрикама у часопису.
Панчевачко читалиште је у сваком броју објављивало преглед домаће библиотекарске периодике, а пратило је и руску библиотекарску периодику,7 Scandinavian Public Library Quarterly, часопис Alexandria,8 Cataloging & Classification Quarterly9 и библиотечка гласила у суседним земљама: Јутарњи библиотекар: први босанскохерцеговачки електронски билтен за библиотекаре и остале
6

Смарт библиотека „Ана Ахматова“ је прва високотехнолошка експериментална библиотеке у Русији, каквих је, колико нам је познато, свега неколико на свету.
7
Библиотекарь, Библиотековедение, Библиотека, Библиография, Вестник Библиотечной
Ассамблеи Евразии, Мир библиографии, Молодые в библиотечном деле, Научные и технические
библиотеки, Независимиый библиотечный адвокат, Библиотека и закон, Детская библиотека,
Библиосфера, Информациони билтен Друштва библиотекара Русије.
8
The journal of national and international library and information (London: The British Library).
9
(Binghamton, NY: The Haworth Information Press).
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информацијске истраживаче, Bosniaca,10 Библиотекарство Српске,11 Значења: часопис из области културе, науке, умјетности и образовања библиотеке у Добоју,
Библиотекарство, гласило Библиотекарског друштва Македоније, подгорички
Библиолошки гласник, цетињски Библиографски вјесник и др.
Редовно су објављивани извештаји са домаћих и међународних стручних скупова. Конференције и пратеће скупове Ифле пратимо од првог броја и
прве текстове потписује Весна Ињац, заменик управника, односно руководилац међународне сарадње НБС (Ифла у килтовима, Глазгов 2002; ИФЛА 2004.
у Буенос Аиресу: „танго” Конгрес итд). Један број прилога био је посвећен конференцијама америчких библиотекарских асоцијација ALA (American Library
Association), SLA (Special Libraries Association) и AAASS (American Association
for the Advancement of Slavic Studies). Испратили смо прву конференцију ECIL
(European Conference on Information Literacy) у Истанбулу, Прву панхеленску
конференцију у Атини, прва окупљања LIDA (Libraris in the Digital Age), конференције Иницијативе за дигитализацију у југоисточној Европи (SEEDI), сарајевског удружења БАМ (Библиотекари, архивисти, музеолози), Међународне сусрете библиотекара слависта у Сарајеву (ICSL), Савјетовање библиотекара Босне и
Херцеговине у Бихаћу („Јуни на Уни“), Сусрете библиотекара Републике Српске,
Савјетовања за народне књижнице у Републици Хрватској и друге активности
Хрватског књижничарског друштва, Савеза библиотекарских друштава Словеније, Удружења библиотекара Мађарске, скуповe Гете-института и многе друге. Од првог броја смо пратили међународне програме у које су се укључивале
наше библиотеке и колеге у региону, а који су значајно допринели развоју српског библиотекарства и библиотека у окружењу: Пулман, Темпус, Гебријел, TEL
(The European Library), Europeana, CALIMERA, COBISS, BIBLIA (Јадранска библиотека), Унесково Памћење света (Memory of the World) и др.
Гостовање иностраних стручњака у области библиотекарства и информатике
на конференцијама у Србији искористили смо за разговор са њима и објавили
интервјуе са др Гвен Александер, др Херберт К. Ахлајтнером, проф. Евелин Денијел, Тодом Катлером, Шерил Р. Кроу, др Хермином Ангелеску, Бором Живковићем, Питером Брофијем...
Тешко нам је и да избројимо библиотеке широм света које смо представили нашим читаоцима: Александријску, националне библиотеке Кине, Аустрије,
Норвешке, Конгресну библиотеку у Вашингтону, Марциану у Венецији,
10
11

(Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine).
(Вишеград: Друштво библиотекара Републике Српске).
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Националну и универзитетску библиотеку БиХ, Народну и универзитетску библиотеку Републике Српске, библиотеке Илиноиса, Софије, Варшаве, Прага, Хага,
Осла, Беча, Вајмара, Фиренце, Милана, Минхена, Париза, Даблина, Хелсинкија,
Харварда, Хобарта (Тасманија), Сарајева, Источног Сарајева, Ријеке, Пуле, Загреба, Копривнице, Идрије, Херцег Новог, и друге библиотеке у Немачкој, Италији, Француској, Холандији, Шпанији, Румунији и бившим југословенским републикама, затим библиотеке Гете-института, Института „Сервантес”, Бошњачког
института у Сарајеву итд. Наши сарадници писали су и о специфичним библиотекама попут Библиотеке Академије дела Круска у Фиренци, Теодора Момзена у Немачкој, библиотеци најстаријег прекоокеанског путничког брода „Дулос”
(само две године млађег од „Титаника“), Универзалној дигиталној библиотеци
Универзитета Карнеги-Мелон у Питсбургу, највећој и најстаријој црквено-школској библиотеци Централнe Европe у Кежмароку (Словачка), библиотеци Археолошког музеја у Сплиту, најстарије музејске установе у Хрватској, библиотекама
за слепа и слабовида лица у окржењу... У броју осам Читалишта имали смо специјални додатак посвећен библиотекама и библиотекарском систему Финске.
Поменимо и већи број превода стручних текстова са немачког, француског,
енглеског и руског језика, једног сјајног есеја о Борхесу,12 као и многобројне
приказе стручних издања, од којих нека нису преведена на српски језик (Руска
енциклопедија библиотекарства, Историја јужнословенског штампарства Немировског, Libraries, Globalisation and Cooperation (Bulgaria); A Day in the Life: career
options in library and information science (London); Library Spirit in the Nordic and
Baltic Countries, Tampere...).

ПРОМЕНА КОНЦЕПЦИЈЕ И ИНТЕНЗИВИРАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
Променa, односно скраћивање имена часописа у броју 18. (Читалиште, мај
2011) симболично означава моменат промене концепције и преласка гласила
ГБП у научни часопис за теорију и праксу библиотекарства.13
12

Оксана Леонидовна Кабачек, „Краљ бескрајног простора: Хорхе Луис Борхес песник и
филозоф библиотеке“, Панчевачко читалиште год. 3, бр. 5 (новембар 2004): 8—13.
13
Више о часопису и издавачкој делатности видети у : Горан Траиловић, „Читалиште: научни
часопис за теорију и праксу библиотекарства и издавачка делатност Градске библиотеке
Панчево“, у Библиотеке у културном животу Србије: Зборник радова стручног скупа
Библиотеке у културном животу Србије Краљево, 8. и 9. октобар 2018, уредник Катарина
Јаблановић (Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2018), 95—106.
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Основна идеја часописа, повезивање стручњака у области библиотекарства
и информатике, промоција струке и науке, праћење тенденција и стратегија на
глобалном нивоу није се променила, само је прилаз темама био промишљенији,
селекција прилога строжа, а уместо великог броја краћих текстова, тражени су
и прихватани обимнији и студиознији текстови. Унеколико смо ставили нагласак на историју библиотекарства и идентитет библиотекара, а у новој рубрици
„Тема“ осветљавани су различити феномени библиотекарства и односи са другим дисциплинама. Од тог тренутка бележимо већу сарадњу са иностраним ауторима. Дотадашњим сарадницима: Добринки Стојковој, Евгенији Русиновој, Марији Младеновој из Бугарске, Бетин Раднер из Немачке, Роберту Дејвису, Даници Радовановић, Милану Грби из Велике Британије, Јосипи Башић (САД) и већем
броју сарадника из окружења: Душану Ј. Мартиновићу, Мирни Вилер, Јадранки
Ласић Лазић, Михаели Банек Зорици, Соњи Шпиранец, Леи Лазић, Милени Максимовић, Ранку Рисојевићу, Биљани Билбији, Саши Мадацком итд. придружили
су се нови сарадници. Поменимо нека имена: Селенај Ајтач, Клаудија Сербанута, Ани Фо, Мајкл Долинг (САД), Џејн Секер, Мариа Бел, Џон Спирс, (Велика Британија), Емили Херманс (Белгија), Тибор Колтај (Мађарска), Вероника Павловиц
(Пољска), Серап Курбанолу (Турска), Стефан Вајбер (Ифла, Холандија) и из окружења: Томислав Шола, Татјана Апарац Јелушић, Маријана Томић, Жељка Миклошевић, Жарка Вујић, Хелена Маркулин, Леа Шкорић, Јелка Петрак, Жељка Багарић, Љиљана Микшај Тодоровић, Сенада Диздар, Лејла Хајдарпашић, Кристијан
Ујлаки, Петар Лукачић, Маја Крулић Гачан, Ида Гашпар, Јелен Лешаја, Војислав
Максимовић, Бојана Ласица, Славица Гостимировић, Берислав Благојевић, Вања
Шмуља, Дијана Кривокапић, Анита Илиева Николовска...
Читалиште је испунило критеријуме за виши научни ранг,14 уредништво
има рецензенте и два актуелна члана из иностранства, као и више бивших уредника и већи број сарадника који су професионалну каријеру наставили на западу, далеком Истоку, Новом Зеланду... Појачана међународна активност и ангажовање у различитим телима, секцијама и специјалним интересним групама
ИФЛЕ, ЕЦИЛ-а и других асоцијација допринела је већој видљивости часописа и
српског библиотекарства у свету, што доказују текстови аутора из Замбије, Индије, Бангладеша, Финске и других земаља које су стигли на редакцијски имејл.
Виртуелна адреса часописа постаје све познатија у међународним оквирима,
што је добра вест и за целокупну библитекарску заједницу у Србији.
14

Према оцени уредништва и консултовању библиометријске анлизе ЦЕОН-а за водећи
часопис националног значаја (М51) или часопис међународног значаја (М24).
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Осим институционалног повезивања, уговора и протокола о сарадњи српских библиотека са сродним институцијама у иностранству, постоје живе и разгранате активности самих библиотекара на међународном плану. Реч је о везама у које нису нужно укључене институције већ стручњаци који у њима раде,
али стечена искуства и контакти, по правилу, доносе добробит библиотекама у
којима су запослени и српском библиотекарству и култури у целини.
Прва међународна сарадња и искуства Градске библиотеке Панчево потичу
из шездесетих година 20. века, а са пресељењем у нови објекат она добија на замаху. Програми и манифестације посвећене књизи и читању, посебно „Мајски
дани књиге“ и „Једна књига — један град“ били су добра прилика за сусрете са ауторима и стручњацима из иностранства и успоствљање сарадње са представништвима и културним центрима страних земаља у нашој земљи. Стручна обрада библиотеке Руске колоније и библиотеке Француског клуба у Панчеву, као и
историјска истраживања живота руске емиграције у граду Несибе Палибрк-Сукић створили су бројне контакте широм света и иницирале сарадњу са библиотекама у Русији. Издавачка делатност ГБП покренута шездесетих година, добија
на интензитету и квалитету осмдесетих, а са појавом Панчевачког читалишта
постаје место сусрета српског и интернационалног библиотекарства.
Може се констатовати да Читалиште, а последњих година и издавачка делатност Градске библиотеке Панчева,15 игра значајну улогу када је реч о међународној сарадњи, промоцији српског библиотекарства у свету и трансферу знања
и искуства из других земаља. Часопис, још од првог броја, окупља врсне теоретичаре и практичаре из области библиотечко-информационе струке и науке из
земље и иностранства. Оно надилази националне оквире и повезује стручњаке у региону и на глобалном нивоу, промовише и одржава високе стандарде
и доприноси унапређењу библиотечке струке и науке. Онлајн издање нових
бројева и архиве је у режиму отвореног приступа и доступно је, без ограничења,
на глобалном нивоу.

15

Гордана Стокић Симончић, Best practice у 22 приче : комуникација, култура организације,
односи библиотека с јавношћу (Панчево: Градска библиотека; Источно Сарајево: Матична
библиотека, 2009); Библиотека кроз време: прилози општој историји библиотека до 16. века,
приредила Гордана Стокић Симончић (Панчево: Градска библиотека; Београд: Филолошки
факултет, 2017) и др.
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MEETINGPOINT CITALISTE
SUMMARY | In addition to establishing institutional connections between libraries
in Serbia and cognate institutions abroad, there are some lively and widespread activities of Serbian librarians internationally. Such cooperation reflects in the exchange
of information, library materials, participation in international professional conferences, etc. These are all connections which do not necessarily include institutions, but
also experts working in those institutions, while the experiences gained and contacts
established as a rule benefit libraries and Serbian librarianship as a whole. As an
example of such cooperation, the paper details the publishing activities of the City
Library of Pancevo and the magazine Citaliste, which has been gathering the authors
from all around Serbia and abroad for almost two decades, representing the Serbian
librarianship in the world and informing the Serbian public on global tendencies and
strategies.
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ЧТЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ
СЖАТОСТЬ | Кроме институциональной связи библиотек в Сербии и связанных
учреждений за рубежом, есть оживленная и разветвленная деятельность сербских библиотекарей на международном уровне. Это сотрудничество отражено в
обмен информаций, библиотечными материалами, участие на специальных собраниях итд. Эти соединения, которые не обязательно связаны с учреждениями
но профессионалами, которые в них работают, но опыт и контакты, полученные, как правило, приносят пользу библиотекам и библиотечному делу Сербии
в целом. Качестве примером такого сотрудничества является издательская деятельность городской библиотеки Панчево и журнал „Читалиште“, собирающий
авторов почти два десятилетия Сербии и за рубежом, представляющие сербское
библиотечное дело в мире и информирование отечественной общественности
о мировых тенденциях и стратегиях.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Панчевская городская библиотека, Читальный зал Панчево, международное сотрудничество
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ДУШИЦА МУРИЋ
Народна библиотека Ужице
direktornbu@gmail.com

ПРИМЕРИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ УЖИЦЕ

САЖЕТАК | У раду је приказана сарадња Народне библиотеке Ужице са другим библиотекама и установама културе ван граница Републике Србије. Народна библиотека Ужице остварила је сарадњу са Гете-институтом, ЕУТЕКА-ом, Библиотеком за слијепе Црне Горе, Библиотеком за слијепа и слабовидна лица у
Босни и Херцеговини, Руским домом1 и другим институцијама у виду размене
публикација, изложби и искустава.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | међународна сарадња, Народна библиотека Ужице, изложбе,
размена публикација
Значајан сегмент за унапређивање библиотекарства и пословања библиотека
је развијање и неговање културне комуникације и сарадње како са библиотекама тако и са другим институцијама ван граница Републике Србије. Успостављање институционалних, културних, међународних веза и сарадње представља основ зa размену идеја и искустава, ширење традиције, промоцију културног наслеђа државе, локалне заједнице и саме институције. Међународна сарадња подразумева: сарадњу на међународним пројектима, међубиблиотечку позајмицу, чланство у међународним организацијама, излагања на конференцијама, као и размену културних програма (промоције, изложбе), публикација и стручњака.
Koнференције, симпозијуми, ванакадемски професионални скупови, семинари, размена стручњака представљају облике међународне културне сарадње,
1

Руски центар за науку и културу у Београду је представништво Федералне агенције
,,РОССОТРУДНИЧЕСТВО“ у Републици Србији.
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којима се отварају прилике за критичко разматрање неких културних питања,
као и за отварање нових могућности професионалног усавршавања.2
Сарадња са Гете-институтом почела је 2000. године када je др Хервиг Кемпф
тадашњи директор Гете-института у Београду и представник Пакта за стабилност у Југославији поклонио Библиотеци 110 књига на немачком језику, чија је
укупупна вредност била 10.000 немачких марака. У Библиотеци су организовани Дани немачке културе, приређена је документарна изложба „Гинтер Грас — о
цртању и писању”, поводом додељивања Нобелове награде овом немачком писцу.3 Гете-институт је, под окриљем немачких и француских културних центара,
2002. године у Загребу организовао Међународну конференцију народних књижница земаља у транзицији, која је окупила учеснике из 14 земаља. Тема конференције била је „Утицај глобализације и информатизације на народне књижнице у транзицијским земљама“. Конференцији је присуствовала Драгана Божовић из Народне библиотеке Ужице.4 Народна библиотека Ужице је имала свог
представника и на првој међународној конференцији о зеленим библиотекама
која се одржала у новембру 2018. године у Хрватској под називом Let’s Go Green!.
Пројекат „Зелена прича Народне библиотеке Ужице“ нашао се у најужем избору за награду „Зелена библиотека“ (IFLA Green Library Award) 2017. године. У
конкуренцији 35 пројеката из целог света, поред Народне библиотеке Ужице у
номинацији за награду биле су још четири библиотеке (Кина, Кенија, Хонг Конг,
Украјина). Рад је публикован на веб-страници ИФЛE и у зборнику радова. Аутор
овог рада је Ратка Вучковић, која је годинама уназад иницирала и реализовала
разноврсне едукативно-креативне радионице за децу и младе.5
Током 2002. године успоствљена је сарадња са Француском амбасадом. Исте
године приређени су Дани француске културе и отворена је изложба „Два века
Виктора Игоа“. Народна библиотека Ужице у сарадњи са ученицима, наставницима француског језика и школским библиотекарима ОШ „Душан Јерковић“ уз
подршку Француског института Србије обележава сваке године Дане франкофоније у Ужицу.
2

Љиљана Рогач Мијатовић, Културна дипломатија и идентитет Србије (Београд: Институт
за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности; Clio, 2014), 171.
3
Народна библиотека Ужице: 1856—2006: 150 година постојања, (Ужице: Народна библиотека,
2006), 172—173.
4
Драгана Божовић, „Народне библиотеке у новој Европи: Међународна конференција о
утицају глобализације и информатизације на библиотеке земаља у транзицији“, Панчевачко
читалиште: лист Градске библиотеке Панчево, Год. 1, бр. 1 (нов. 2002): стр. 26—27.
5
IFLA, преузето 15. 10. 2019, https://www.ifla.org/files/assets/environmental-sustainability-andlibraries/documents/serbia_uzice_green_story.pdf.
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Од 2011. године Народна библиотека Ужице реализатор је програма Заштитник грађана. Ова иницијатива се спроводи у сарадњи са Библиотекарским
друштвом Србије, органима локалне самоуправе и организацијама цивилног
друштва, уз финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке.6
Народна библитека Ужице члан је ЕУТЕКА мреже, коју чини 48 јавних библиотека широм Србије. ЕУТЕКА у сарадњи са библиотекама чланицама кроз
разне активности (квизове, трибине) обележава значајне датуме у вези са Европском унијом, а корисницима нуди најразличитије публикације и информације о Европској унији. У свакој од 48 библиотека постоји ЕУТЕКА кутак
који чине наменска полица за публикације и рачунар за приступ информацијама о Европској унији. Делегација Европске уније у Републици Србији је у
јуну 2017. и у јуну 2018. године организовала је две студијске посете институцијама Европске уније и библиотекама са седиштем у Бриселу за директоре
и/или библиотекаре 23 библиотеке у Србији које су чланице ЕУТЕКА мреже.
Циљ студијских посета био је унапређење знања о начину функционисања Европске уније и њених институција, као и упознавање начина рада библиотека
у Европи и повезивање са колегама из ових библиотека. Ове посете су допринеле размени искустава, примера добре праксе, али и отвориле могућности за
проширење деловања библиотека, стварање нових корисника и обогаћивање
знања у сфери писања и осмишљавања пројеката финанасираних из Европске
уније. Учесници су посетили Краљевску библиотеку Белгије, Мунтпунт библиотеку итд. Народну библиотеку Ужице представљала је библиотекарка Биљана Давидовски.7
У октобру 2018. године, семинар „Унапређивање библиотечких услуга особама са оштећењем вида“ аутора Недељке Ложајић (Народна библиотека Србије)
и Душице Мурић (Народна библиотека Ужице) одржан је у Националној и универзитетској библиотеци „Св. Климент Охридски“ у Скопљу. Семинар је био прилика за размену знања и искустава између библиотекара ове две земље. Током
предавања, библиотекари из Македоније су се упознали са начином рада и активностима који се у Србији (првенствено у Народној библиотеци Србије и Народној библиотеци Ужице) примењују у раду са особама са оштећењем вида. Након предавања библиотекари из Македоније преносили су своја искуства, али и
тражили савете за унапређење услуге у својим библиотекама. Општи закључак
6

Народна библиотека Ужице, преузето 15. 10. 2019, https://www.biblioteka-uzice.rs/zastitnik.
htm.
7
EU info centar, preuzeto 12.09.2019, http://euinfo.rs/studijske-posete-briselu-za-clanove-eutekamreze/.
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са овог семинара да је потребно што више радити на обуци библиотекара у Македонији, набавци опреме и развијању Центра за слепе и слабовиде који је основан 2011. године, а на чији позив и уз подршку Министарства културе Македоније је и одржан семинар.8
Изложба, као облик дифузије културе, један је од најзначајнијих облика успостављања контаката и комуникације у међународним културним односима. Изложбама могу бити обухваћене следеће подврсте: уметничке изложбе — визуелне уметности, културолошко-документарне изложбе, пропагадно-анимационе изложбе.9
Библиотеке могу имати значајну улогу у овој области. Град Ужице има захвалан географски положај јер се налази у близини две државне границе, са Црном Гором и сa Босном и Херцеговином, што свакако погодује лакшем успостављању прекограничне сарадње, првенствено са институцијама културе у ове две
државе.
Годинама уназад, Народна библиотека Ужице сарађује са библиотекама у Републици Српској. Та сарадња углавном је заснована на размени културних програма. Изложба Народне биоблиотеке „Иво Андрић за сва времена“ 2012. године
гостовала је у три библиотеке, у Вишеграду, Фочи и Приједору, а затим је трајно
уступљена библиотеци у Вишеграду. У току 2017. године изложба Народне библиотеке Ужице „Чудесни Андрић“ гостовала је у Вишеграду у склопу манифестације „Вишеградска стаза“ а нешто касније и у Српској централној библиотеци
„Просвјета” у Фочи.
У сарадњи са издавачком кућом Clio у марту 2018. године у Народној библиотеци Ужице је гостовао Стефан Чапалику, угледни албански писац, универзитетски професор, позоришни и филмски редитељ, који је представио свој роман
„Свако полуди на свој начин“.
Област књижевности и издаваштва једна је од перспективнијих са аспекта
културних пракси у међународном окружењу, иако језичке баријере веома често могу да буду проблем.10 Један од најстаријих видова међународне библиотечке сарадње је размена публикација као значајан фактор у формирању и развоју
колекција неке библиотеке.
8

Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски “, преузето 14.09.2019,
http://194.149.146.5/novosti/pres/item/351-seminar-unapreduvanje-na-bibliotechnite-uslugipreku-usovrshuvanje-na-kadri-od-oblasta-na-bibliotechnata-dejnost-za-davanje-uslugi-na-licataso-teshkotii-vo-chitanjeto.
9
Љиљана Рогач Мијатовић, Културна дипломатија и идентитет Србије (Београд: Институт
за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности; Clio, 2014), 163.
10
Исто, 169.
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У фонду Народне библиотеке Ужице налази се 40 наслова јапанских аутора на енглеском језику, које су поклон Амбасаде Јапана и Народног позоришта
Ужице 2015. године.11
Народна библиотека Ужице поседује богату збирку звучних књига, која је
резултат добре међународне сарадње. Библиотека за слијепе Црне Горе је 2014.
године донирала 50 својих наслова у дигиталном mp3 и Daisy формату. Поред
вредног и значајног поклона за Народну библиотеку Ужице, представници Библиотеке за слијепе Црне Горе јавно су похвалили рад и залагање у развоју библиотечких услуга намењених особама са оштећењем вида у Народној библиотеци Ужице.12
Библиотека за слијепа и слабовида лица Босне и Херцеговине, у току 2017. и
2018. године, ужичкој Библиотеци поклонила је 200 аудио-књига намењених слепим и слабовидим корисницима, када је потписан и Протокол о сарадњи.13 Фонд
аудио-књига чине наслови различитих жанрова од наслова белетристике, класика, популарне психологије до дела намењених најмлађим читаоцима.14 Овај поклон помогао је стварању и обогаћивању колекције ове специфичне грађе али је
био и подстрек за даљи рад на развоју услуге за слепа и слабовида лица.
Прекогранична размена публикација у приступачним форматима није само
значајна због добробити за особе са потешкоћама у читању, већ се на овај начин
стварају уштеде првенствено у производњи аудио-књига, чији је процес стварања јако скуп, а уједно смањује се и дуплирање наслова узимајући у обзир исто
говорно подручје.
Значајно је поменути и сарадњу са Руским домом из Београда чији вредан
поклон је 2018. године увећао фонд Народне библиотеке Ужице за 200 нових
књига и електронске грађе на руском језику. Поред сликовница и белетристике
за децу и одрасле, добар део поклона чини и литература за учење руског језика,
као и вишеврсна грађа за учење руског језика намењена деци нижег узраста. У
Библиотеци већ постоји богата збирка грађе на руском језику и све су каталошки обрађене у бази COBISS.RS.15
11

Прилози за историју Народне библиотеке „Ужице“: 2006—2016: поводом 160 година од оснивања (1856—2016), (Ужице: Народна библиотека, 2016), 50.
13
Библиотека за слијепе Црне Горе, преузето 14. 9. 2019, http://arhiva.bzscg.net/web/index.
php/bs-BA/638-29-11-2014-urucena-donacija-audio-knjiga-narodnoj-biblioteci-uzice.
13
„Sto zvučnih knjiga na poklon Užicu iz Hercegovine“, Pasaž, preuzeto 14. 09. 2019, http://pasaz.
rs/sto-zvucnih-knjiga-na-poklon-uzicu-iz-bosne-hercegovine/.
14
Katalog građe u pristupačnim formatima, preuzeto 14. 09. 2019, https://www.nbusis.rs/sryu/?forma=Spisak_Gradja&red=AZBUKA&vrsta_gr.
15
COBISS, preuzeto 12.09.2019, http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?id=1236324471632793.
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У току 2019. године Народна библиотека Ужице је остварила сарадњу и са
Библиотеком Саборне цркве Светог Василија Острошког у Никшићу, у виду размене публикација.
Народна библиотека Ужице је 2016. године реализовала изложбу о Стиву Тешићу, америчком књижевнику, рођеном Ужичанину, добитнику Оскара за најбољи оригинални сценарио, а 2017. године је објавила прво издање његовог романа „Кару“ на српском језику. Тада је очекивано да ће се остварити сарадња између Народне библиотеке Ужице и Америчке Амбасаде, јер је Стив Тешић спона између две културе, али до сарадње није дошло. Покушај успостављања међународне сарадње не резултира увек позитивним исходом, што зависи од више
фактора.

БИБЛИОТЕКА КАО ПОДРШКА
МЕЂУНАРОДНИМ ФЕСТИВАЛИМА КУЛТУРЕ У ГРАДУ
У граду Ужицу одржавају се две значајне манифестације које су резултат добре међународне сарадње. То су Југословенски позоришни фестивал „Без превода“ и Књижевни фестивал „На пола пута“. Народна библиотека Ужице је дугогодишњи сарадник ове две манифестације.
Југословенски позоришни фестивал „Без превода“ регионална је смотра најбољих позоришних представа у текућој сезони. Први пут је организован 1996. године. Поред представа из земаља региона, програм је обогаћен пратећим манифестацијама, изложбама, књижевним вечерима, сусретима са позоришним ствараоцима, који се често организују у просторијама Библиотеке, а релевантна библиотечка грађа на располагању je учесницима програма и гостима Фестивала.
Међународни Књижевни фестивал „На пола пута“, чији назив указује на то да
је Ужице на истој раздаљини од Београда и Сарајева, реализује се од 2006. године у Ужичкој гимназији уз велики ентузијазам професорке Ружице Марјановић, која је поред Ненада Величковића, књижевника и универзитетског професора из Сарајева, оснивач Фестивала. Током Фестивала регионални писци-гости држе редовне часове књижевности ученицима Ужичке гимназије, а увече на
Малој сцени Народног позоришта, читају своје текстове и разговорају са публиком. Народна библиотека се сваке године труди да набави литературу која помаже ученицима да се лакше припреме за Фестивал.
Сарадња, размена искустава између библиотека и других институција у различитим земљама је значајна јер омогућава да библиотека обавља културну
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мисију и обезбеђује слободан проток информација и научних сазнања између
своје земље и света. У будућности би свакако требало радити на развоју овог сегмента пословања, неговати постојеће сарадње и радити на стварању нових.
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ЈАСМИНА ИВАНКОВИЋ
Библиотека „Димитрије Туцовић“, Лазаревац
info@bibliotekalazarevac.org

ХОРТИКУЛТУРНЕ БИБЛИОТЕКЕ

САЖЕТАК | У раду се аутор фокусира на међународну сарадњу библиотека која
је настала као резултат добре праксе Мреже хортикултурних библиотека Србије
и НВО, кога представља Интернет клуб из Љига. Путем отварања мреже за међународну сарадњу јачају се капацитети локалних заједница, ствара клима за промоцију, не само културно-историјског наслеђа, већ и привредних потенцијала,
као и могућности за сарадњу на међународним пројектима. Први корак у том
правцу је организовање међународних конференција и семинара на тему хортикултурних библиотека. Као полазну основу користићемо пример добре праксе мреже српских библиотека које је ујединила наведена тема: Библиотека „Димитрије Туцовић“ из Лазаревца, Библиотека „Јован Поповић“ из Кикинде, „Љубиша Ђенић“ из Чајетине и Народна библиотека из Ковачице.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | хортикултурне библиотеке, мрежа, локални капацитети, стручни скуп
УВОД
Библиотекарство Србије последњих година не само да прати трендове и модернизацију на глобалном нивоу, већ својим ресурсима, креативним пројектима и
програмима постаје важан чинилац модернизације друштва и заједнице. Библиотеке све више постају места креативних идеја и иновативних програма, чији
је крајњи циљ да књиге и библиотеке буду фактор повезивања и интеграције и
са другим привредним и друштвеним потенцијалима земље и регије. Једна од
таквих идеја је пројекат хортикултурног библиотекарства који је само за годину
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дана свог постојања успео да привуче значајан број библиотека на националном нивоу и отвори пут за далекосежну сарадњу на регионалном нивоу и повезивању земаља тзв. Западног Балкана, односно простора бивше Југославије.

ТЕОРИЈСКО ОДРЕЂЕЊЕ
Према грчкој митологији људима је цвеће поклонила лепа нимфа Флора.
Када је Флору оженио Зефир, грчки бог западног ветра који доноси кише и најављује топло време, као венчани поклон доделио јој је владавину над цвећем, а
она је заузврат, у својој доброти, људима поклонила семе цвећа и мед. Тако је
нимфа Флора постала богиња пролећа, плодносног дрвећа и цвећа.
Хортикултура и библиотеке имају везе још од античког доба. Доказ за то је
и етимологија речи антологија која у изворном грчком језику значи сакупљање
цвећа, цветна збирка (грч. Anthos — цвет, legein — изабрати). Под хортикултуром се
подразумева уметност или наука гајења биљака, цвећа, украсног дрвећа, воћа у
вртовима и плантажама. Реч је добијена од две латинске речи, именице hortus —
врт и глагола colere — гајити. Такође бисмо подсетили на још једну везу која природно упућује хортикултуру и библиотекарство једну на другу. Реч је о збирци
чувеног индијског песника Рабиндранта Тагоре „Градинар“, једној од најлепших
збирки песама која обједињује најтананија осећања као што је љубав, за коју је
1913. године добио и Нобелову награду за књижевност. О љубави се говори из
више аспеката — љубав према жени, према природи, земљи и слободи. Посебна осећања је потребно и гајити, а идеално занимање за то је градинар, односно
вртлар у краљичином врту.
Суптилно објашњење везе хортикултура и библиотеке дала је колегиница
Радмила Перовић, директорка Библиотеке „Јован Поповић“ из Кикинде: „Хортикултура је само повод. Ми библиотекари нисмо ботаничари, али смо људи
који имају отворен приступ друштву знања и из те могућности морамо да извучемо најбоље. Овакве идеје омогућавају пројектно скупљање великог броја
библиотека са различитих терена јер свако је окружење, својом геоботаником,
прича за себе. Сваки мали корисник може да учествује у реализацији оваквог
пројекта. Нема старосног, националног или верског ограничења. Универзални
говор цвећа, који је свима разумљив омогућава мултикултуралност у најприроднијем смислу. У неком сегменту пројекта могу да учествују чак и деца са посебним потребама или из осетљивих друштвених група. Шароликост групе, могућност анализе из различитих углова, о чему је већ било речи, указује деци на
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важност интердисциплинарности, на пре свега суштинском разумевању окружења, а онда и на повезивању свих области људског друштва. Деца ће тако научити и основне принципе класификације, а оно што је можда најважније — ствараће нови репозиторијум. Научиће да је очување нашег наслеђа од суштинског
значаја за њихов лични развој, развој породице, друштвене заједнице у којој
живе, целокупног народа, а онда и света уопште. Конзорцијум српских хортикултурних библиотека жели да врати дете природи“.1

ХРОНИКА ХОРТИКУЛТУРНИХ БИБЛИОТЕКА
Захваљујући ауторима пројекта окупљеним око Интернет клуба из Љига,
Мирку Марковићу, независном библиотекару саветнику и Драгану Сајићу, инжењеру, овај пројекат је превазишао и наше границе. Након формирања националне мреже, приступило се и формирању регионалне Мреже хортикултурних
библиотека. Прва регионална смотра Хортикултурних библиотека одржана је
у Лазаревцу 10. и 11. октобра 2019. године. Домаћин је била Библиотека „Димитрије Туцовић“ из Лазаревца. На скуп су се одазвали дотадашњи и потенцијални чланови ове мреже из Србије, Босне и Херцеговине, Македоније и Хрватске.
Прецизније из Србије: Библиотека „Љубиша Ђенић“ из Чајетине, Библиотека „Јован Поповић“ из Кикинде и домаћин, Библиотека „Димитрије Туцовић“ из Лазаревца.2 Што се библиотека из региона тиче, ту су: Народна библиотека са музејском збирком из Зворника, Народна и универзитетска библиотека „Дервиш
Сушић“ из Тузле, Народна и универзитетска библиотека „Климент Охридски“ из
Битоља, као и Градска књижница из Винковаца. Тако је, поред националне, почело стварање регионалне Мреже хортикултурних библиотека.
Поздравну реч на скупу дао је директор Народне библиотека Србије Ласло
Блашковић. Уручена су признања националне мреже за претходне активности. О њима је било више речи првог дана смотре, а најинтересантнији део било
је излагање Александра Ракића, инжењера предузећа „Колубара Услуге“, које
1

Хортикултурна библиотека, приступљено 05.11.2019, http://hortikulturna.biblioteka.org.rs/
index.php/2-uncategorised/13-h-r-i-u-l-urn-i-ind.
2
Види: Јасмина Иванковић, „Улога Градске библиотеке ,Димитрије Туцовић' у афирмисању
локалних и регионалних манифестација, у Библиотеке у културном животу Србије: Зборник радова стручног скупа Библиотеке у културном животу Србије Краљево, 8. и 9. октобар
2018, уредник Катарина Јаблановић (Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“,
2018), стр. 193—207.
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реализује пројекат биолошке рекултивације земљишта у овом предузећу. Другог дана је формирана Регионална мрежа хортикултурних библиотека. Дефинисани су циљеви, принципи рада и заједнички пројекти у 2020. години. Усвојена је кандидатура Библиотеке „Љубиша Ђенић“ из Чајетине за четврту националну и другу регионалну смотру 21. маја 2020. године. У наставку програма
представљена је књига „Цветни поздрав“ Драгана Сајића. Поред виртуелне мреже, Хортикултурне библиотеке, овом књигом као својим првим штампаним издањем из ове области дају и конкретан допринос свим љубитељима цвећа. Све
фотографије и савети у књизи резултат су личног искуства овог врсног познаваоца биља. Он нас овом књигом уводи у свет биља, а како и сам каже то је амбијент у коме „нема напетости, мржње, љубоморе и стреса. Мир, љубав и радост
су оно што дружење са биљкама пружа. Практични и свима разумљиви савети
отвориће врата у свет биљака и цвећа помоћи вам да постанете добар баштован.
То је начин размишљања, а не поседовање великог броја биљака“.3
Други део ове смотре била је показна екскурзија која објашњава разлоге зашто је за Библиотеку „Димитрије Туцовић“ и наше читаоце веома битно да узму активног учешћа у оваквим и сличним пројектима. Најпре смо посетили видиковац
на површинском копу „Тамнава — Западно поље“ РБ „Колубара“ у коме се годишње
производи 30 милиона тона угља, из кога се добија 52 одсто струје у Србији.4 Дочекао нас је главни рударски инжењер Раденко Недељковић, који је говорио о самој
површинској експлоатацији, процесу рада, као и принципима рекултивације која
се делимично спроводи после откопавања јаловине и угља. Након тога смо посетили расадник предузећа „Колубара Услуге“, који је настао на биолошки рекултивисаном земљишту. Имали смо прилику да погледамо засаде четинарског и зимзеленог биља, вртног биља и цвећа. Након тога могли смо да се уверимо у једну од
могућности за повезивање привреде и туризма независно од „Колубаре“, на један
нов и одрживи начин као што је случај у Етно-селу Бабина река.
Прва активност којом смо повезали хортикултуру и библиотеке управо је
подстакнута питањем „Лазаревац после ,Колубаре’?“ или „Шта ће бити кад копови утихну?“. Након тога је 17.10.2017. године је реализован програм „Цвет као мотив“. Поред тога потписан је протокол о сарадњи и представљене су програмске активности националне мреже „Хортикултурних библиотека“. Протокол су
3

Драган Р. Сајић, Цветни поздрав (Љиг: Вртни центар „Биосан“, 2019), 5.
Милорад Ђоковић, „Стратешки значај Рударског басена ,Колубара’ за енергетску
безбедност Републике Србије“, у Енергетска дипломатија Републике Србије у савременим
међународним односима, уредио Душан Пророковић (Београд: Институт за међународну
политику и привреду, 2019), стр. 218—241.
4
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потписали Библиотека „Димитрије Туцовић“ и Мирко С. Марковић у име Интернет клуба из Љига. Овим протоколом обе стране су се обавезале да ће радити на реализацији програма који су засновани на стратегији обухваћеној овим
пројектом. Пре свега реализацијом акредитованих програма сталне стручне
обуке библиотекара. Организацијом и реализацијом програмских активности
на бази хортикултуре као садржаја и средства којим се популаришу циљеви, мисија и основна делатност потписника. На тај начин се повезивањем Библиотеке
и организације цивилног друштва јачају заједнички капацитети и компетенције.
С друге стране Интернет клуб се обавезује да ће везано за програм хортикултурних библиотека и развоја дигитализације, електронских комуникација у култури информационог друштва у Републици Србији право првенства дати Библиотеци као партнеру из јавног сектора.
Програм под називом „Цвет као мотив“ обухвата различите сегменте презентације цветних мотива у науци (хортикултури), уметности (музика, поезија, сликарство), народној радиности (вез, бели вез, златовез, мараме и сликање на свили), о цвету као храни и као леку. О томе су највише говорили пчелари са територије Лазаревца, али и ароматерапеути. Највише пажње заинересованих привукли су представници РБ „Колубара“ и предузећа „Колубара Услуге“, односно
њихови програми биолошке рекултивације земљишта којом се пољопривредно
земљиште враћа првобитној намени.
Друга библиотека која је приступила мрежи је Градска библиотека у Вршцу.
Они су организовали мултидисциплинарни програм под називом „Хортикултурно — добар дан“ на ком је представљен вршачки амбијентални искуственик
у славу руже вршачке. Том приликом је у библиотеци је приређена јединствена
изложба књига о цвећу и из области ботанике уопште и то на српском, мађарском, немачком и румунском језику.
Од самог почетка пројекта укључена у све активности је и Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ из Чајетине. Мотивисане догађајима из локалне средине, али и климатским условима, библиотекари прелепе чајетинске библиотеке осмислили су
манифестацију Фестивал пољског цвећа. И заиста, погоднијег места од Златибора нема за то. Дан када се поменута манифестација одвија већ три године заредом је 21. мај, када је читаво место у знаку цвећа, а нарочито мушкатли. Још двадесетих година прошлог века Коста Урошевић, учитељ ужичке гимназије, вредан
флористичар, записао је: „Златибор је лепота своје врсте. Нарочито је диван у мају,
када његове цветне ливаде, долазе до свог изражаја. На њему расте разно миомирисно цвеће, нарцис, жута љубичица, кадуља, вресак, бела рада, као и лековито биље, кантарион, хајдучка трава, линцура, нана, милодух... Када се погледа по
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Златибору, виде се непрегледне ливаде са најразноврснијим шаренилом алпског
цвећа... Пред нама се лети и зими са врхова златиборских висова јављају слике
као на Рубенсовом платну... све је то у неком дивном и симетричном складу и све
нам пружа најнежнију слику стварања тајанствене и чудесне природе, што угодно
делује на душу и машту, ствара нам неко дивно и тајанствено расположење при
чему осећамо снагу и вољу за стварањем“.5 Управо ове речи нас подсећају колико
је значајно све што Златибор поседује, а његове природне лепоте, чист и лековит
ваздух и прелепо и лековито цвеће још су један доказ зашто је баш ова библиотека креирала један овакав Фестивал. Током његовог трајања деца компонују музику и пишу стихове, па је тако настала и химна Хортикултурних библиотека. Сликају и цртају цвеће и читају поезију која за тему има цвет као мотив. По речима
Снежане Ђенић, директорке библиотеке, сврха бављења хортикултуром крије се
у следећем: „Мисија овог нашег мајског додира са природом јесте да утичемо на
сваког појединца, стварајући тако колективну свест о значају очувања природног
блага, како би се, не само у мају, већ сваког дана подсећали на важност наше одговорности према природи и њеним раскошним даровима, јер једино тако, моћи
ћемо још дуго да користимо њене благодети“.6
Прва национална смотра хортикултурних библиотека одржана је у Кикинди
у Библиотеци „Јован Поповић“ 10. октобра 2018. године. Поред смотре на програму је био и стручни семинар „Трендови у библиотекарству“. Циљ овог програма био је упознавање библиотекара јавних и свих других библиотека са могућностима да користећи само своју иновативност и маштовитост унапреде пословање своје установе и квалитет услуга које пружају. Такође, овај програм омогућава и рационалније коришћење постојећег фонда књига из ове области који
се налази у библиотекама. Смотра је у ревијалном и образовном делу окупила
48 библиотекара из библиотека у Чајетини, Лазаревцу, Београду, Кикинди, Ковачици, Сенти и Чоки. Том приликом додељене су награде за најбољи дигитални
хербаријум и одиграна хортикултурна представа.
Увод у регионалну мрежу хортикултурних библиотека био је јавни курикулум акредитованог семинара Хортикултурне е-библиотеке који је одржан 3. децембра 2018. године у Народној библиотеци Србије. За три сата кабинетског
рада 30 библиотекара из Суботице, Кикинде, Ковачице, Старе Пазове, Београда,
Лазаревца, Сопота, Осечине, Ужица, Чајетине, Лазаревца и Зворника анализирали су правце досадашњих обука и сагледали могућности даљег усавршавања.
5

Снежана Ђенић, „Хортикултурна Чајетина“, Хортикултурна библиотека, приступљено
05.11.2019, http://hortikulturna.biblioteka.org.rs/index.php/13-cajetina/12-h-r-i-ul-urn-c-in.
6
Исто.
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ЗАКЉУЧЦИ
На основу једногодишњег искуства, стручних скупова, радионица, објављених књига, може се закључити да хортикултурне библиотеке постају важан
тренд примера добре праксе у библиотекарству Србије, са великим могућностима националног и регионалног повезивања. Посебно је важно нагласити да
је на првој смотри хортикултурних библиотека Србије одржаној у октобру 2018.
године у Кикинди учествовало 48 библиотекара из десетак библиотека Србије
и да је каснијим бројним активностима створен такав амбијент са тенденцијом
дугорочног развоја. Овакав специфичан облик развоја библиотекарства предавањима о рекултивацији површинског копа угља, причама о пчелама, цвећу и
очувању животне средине добија све више присталица међу различитим институцијама, од привреде до разних удружења.
Сасвим је извесно да ће овај пројекат добити и регионалну подршку, јер је до
сада у мрежу хортикултурних библиотека укључено више представника библиотека са Западног Балкана.
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HORTICULTURAL LIBRARIES
SUMMARY | In this paper, the author focuses on the international cooperation
of libraries that was developed as a result of a good practice of the network of
horticultural libraries of Serbia and the NGO represented by the Ljig internet club.
By developing a network for international cooperation, we strengthen the capacities
of local communities, create the atmosphere for promotion of not only cultural
and historical heritage, but also economic potentials, as well as the possibilities for
cooperation on international projects. The first step in this direction is organizing
international conferences and seminars on the topic of horticultural libraries. As a
starting point, we will use an example of a good practice of the network of Serbian
libraries that were united under the aforementioned topic: the library “Dimitrije
Tucovic” of Lazarevac, the library “Jovan Popovic” of Kikinda, the library “Ljubisa
Djenic” of Cajetina, and the Public Library of Kovacica.
KEYWORDS | horticultural libraries, network, local capacities, professional conference
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САДОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ
СЖАТОСТЬ | Эта статья посвящена международному сотрудничеству библиотек,
был создан в результате хорошей практики садоводческих библиотек Сербии и
НВО, представленная интернет-клубом Лиг. Через сети международного сотрудничества укрепляют потенциал местных сообществ, это создает атмосферу для
презентации не только кульгурного исторического наследия, но и хозяйственных потенциалов, возможности для международного сотрудничества. Первый
шаг в этом направлении организованы международные конференции и семинары на тему садоводческих библиотек. В качестве отправной точки мы будем
использовать пример паложительного опыта сети сербских библиотек, которые
объединили упомянутую тему: Библиотека “Димитрия Туцовича” из Лазареваца,
Библиотека “Йована Поповича” из Кикинды, “Любиша Дженич” Чаетина и Ковачица Национальная библиотека.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | садоводческие библиотеки, сеть, местный потенциал,
встреча экспертов
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МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА
И САТИРЕ „KРИВА ДРИНA”

САЖЕТАК | У раду је представљен Међународни фестивал хумора и сатире „Крива Дрина“, који организује и реализује ЈУ Народна библиотека и музејска збирка
Зворник. Циљ учешћа Библиотеке у пројекту је обогаћивање садржаја међународне сарадње у региону. Први Фестивал је одржан као дио програма манифестације „Зворничко љето“, у оквиру кога су наступили афористичари из Републике
Српске, Босне и Херцеговине и Србије. Успостављањем интензивније сарадње
Библиотеке са Међународном организацијом за миграције, мисија у Босни и
Херцеговини (ИОМ БиХ), Фестивал почиње да се реализује као самостална манифестација коју у цијелости финансира ИОМ БиХ. Без финансијких препрека
Библиотека је организацију и реализацију Фестивала подигла на виши ниво у
техничком и програмском дијелу. Број учесника је значајно повећан, као и број
гостију и посјетилаца. Раније успостављена сарадња са библиотекама и другим
установама културе из земаља окружења које се баве сличним активностима је
постала интензивнија. Фестивал, кроз програмски дио активности, указује на
значај културе дијалога, критичког става, прихватање другог и другачијег. Библиотека кроз реализацију Фестивала жели да врши промоцију и афирмација културе и културно-историјског наслијеђе града Зворник и изван граница Републике Српске. Како би то постигли, неоходно је повезивање библиотека јер се тако
стварају претпоставке за међународну сарадњу што води ка јачању капацитета локалних заједница кроз промоцију културно-историјског наслијеђа, јача се
привредни потенцијал локалних заједница јер културно наслијеђе, поред образовног и културног дјеловања, доноси и економску добит.
КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ | библиотека, фестивал, међународна сарадња, јачање сарадње,
култура, промоција културног наслијеђа, јачање капацитета локалне заједнице
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УВОД
Догађаји постоје откад и људи који су се окупљали с циљем задовољења различитих потреба. Осјећали су потребу обиљежити одређене догађаје и прославити значајне тренутке у приватном и јавном животу. Организовањем културних, умјетничких, спортских и других догађаја, људи се мотивишу да долазе у мјесто у коме се догађај организује. Од ритуала, античког позоришта, црквених приказања у средњем
вијеку, преко буђења национализма у 19. вијеку — различити типови (фестивалских)
прослава постоје одувијек. Међутим, чини се да данас, више но икада, постоји читав спектар догађаја који се класификују као културни, које организују и реализују
установе културе, васпитно-образовне установе, те удружења грађана. Свака, па и
најмања, локална заједница може да представља привлачну дестинацију због културног наслијеђа, природних атракција, манифестација/догађаја које организује.
Само у Зворнику се организује низ манифестација које имају карактер међународних догађаја или фестивала. Бројне културне, спортске, забавне манифестације, током цијеле године, окупљају значајан број посјетилаца из града, земље и региона. У
посљедњој деценији фестивали постају све популарнији, и код нас и глобално, што
потврђује њихов број који константно расте. У прилог томе иде и број фестивала
који се организују у Зворнику: Међународни филмски фестивал „Први кадар“, Фестивал дјечијег фолклора, Фестивал дјечијег музичко-сценског стваралаштва, Међународни фестивал дјечјег позоришта „Звоно“, Фестивал здравља, Фестивал севдалинке „Дрино водо“ и бројне друге манифестације.1 Међутим, за међународну сарадњу
са библиотекама у региону најбољи пример је Фестивал (лат. festus — свечан2) хумора и сатире „Крива Дрина“, који организује и реализује Народна библиотека и музејска збирка Зворник. Фестивал се наметнуо као логичан избор, форма која, за разлику од других формата и садржаја које смо реализовали у сарадњи са Међународном организацијом за миграције (ИОМ) мисија у Босни и Херцеговини (БиХ),3 може
да траје у континуитету и да привуче пажњу публике. Уз велики број посјетилаца,
фестивал окупља велики број културних стваралаца, изазива велику пажњу медија,
а све то чини Библиотеку интересантним партнером за међународну сарадњу, посебно библиотекама из региона.
1

Нажалост, упркос чињеници да се, већина наведених фестивала и бројних других
манифестација, организује годинама, истих нема на званичној веб-страници Туристичке
организације града Зворник, приступљено 01.11.2019, http://zvornikturizam.org/v2/bs/.
2
Mirko Divković, Latinsko-hrvatski rječnik za škole (Zagred: Naprijed, 1987), str. 412.
3
UN Entities in Bosnia and Herzegovina, pristupljeno 01.11.2019, http://ba.one.un.org/content/
unct/bosnia_and_herzegovina/bs/home/un-agencies/iom.html.
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БИБЛИОТЕКА И МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
Постоји више разлога за међународну сарадњу библиотека, и колико год разлога да се наведе, увијек се може навести још нешто. Међутим најважнији разлог јесте остваривање заједничке мисије, а то је промоција и приближавање културне и научне баштине једне локалне заједнице у земљи и земљама окружења
на основу заједничких пројеката. Библиотеке у вријеме брзог технолошког и
техничког напретка, кроз повезивање са другим библиотекама омогућавају ефикаснију размјену информација, заједничке програме и пројекте са циљем размјене културних садржаја у сврху промоције локалног културно-историјског
наслијеђа и активности библиотеке. Водећи се наведеним циљевима и смјерницама, радили смо на унапређењу постојеће као и остваривању сарадње са библиотекама из региона са којима нисмо имали ниједан облик сарадње. Потписан је протокол о сарадњи са Библиотеком „Димитрије Туцовић“ из Лазаревца,
Библиотеком „Милутин Бојић“ из Београда. Почели смо сарадњу са библиотекама из Федерације Босне и Херцеговине,4 која скоро да није ни постојала прије
реализације пројеката са ИОМ-ом БиХ. Развој слободног, демократског грађанског друштва5 је обавеза Библиотеке и један од циљева и задатака ИОМ-а, тако
да је сарадња дошла као средство у остваривању заједничких задатака и циљева. Свака особа има право да искаже своје мишљење, да ствара и пласира своја
дјела на језику по сопственом избору и посебно на свом матерњем језику; свако има права на квалитетно образовање и обуку која у потпуности поштује културни идентитет појединца; свако има право да учествује у културном животу по свом избору као и да развије своје властите културне активности у границама људских права и основних слобода.6 Како би се сагледала сарадња ИОМа и Библиотеке, треба имати у виду да је на територији града Зворник одређен
број насеља настањена Бошњацима, повратницима, који немају никаквог додира са остатком становништва осим у административно-правном смислу. Библиотека је, у тим насељима, почела реализовати различите програме и радионице за дјецу и младе са циљем њиховог равноправног укључивања у образовни и
4

Устав Босне и Херцеговине, приступљено 01.11.2019, https://www.parlament.ba/Content/Rea
d/175?title=Ustavivažnijipropisi&lang=sr.
5
„Закон о библиотечко-информационој дјелатности“, Службени гласник Републике Српске,
бр. 44 (2016).
6
Univerzalna deklaracija UNESKO-a o kulturnoj raznolikosti, pristupljeno 01.11.2019, http://www.
unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_sr.pdf.
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културни живот града.7 Међутим, наведене активности и радионице нису дале
жељене резултати нити су изазвале већу пажњу, прије свега оних којима су намијењене. Заправо, ефекти су били минимални и краткорочни па се поставило
питање оправданости њиховог реализовања и финансирања. Тако се Библиотека нашла пред новим изазовом. Неопходно је било да, кроз активности које реализујумо, прије свега постигнемо жељене резултате а потом, ништа мање није
било важно да постигнути резултати буду видљиви широј јавноси, дугорочни,
да активност окупља већи број културних установа, културних радника, публике и медије. Подстицање на креативност, инвентивност, слободно изражавање
мисли, изражавање критичког става, прихватање другог и другачијег је, између
осталих, обавеза Библиотеке, а такве активности су дио програмских циљева
ИОМ-а.8 Тако се Фестивал хумора и сатире наметнуо као природан одговор на
дилему пред којом смо се нашли.

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА И САТИРЕ
Фестивал хумора и сатире „Kрива Дрина“ Зворник први пут је одржан 5. августа 2017. године у оквиру манифестације „Зворничко љето“. На Фестивалу је
тада учествовало 11 афористичара из Републике Српске, Федерације Босне и
Херцеговине и Србије. Организован у оквиру традиционалне, седмодневне, манифестације која се организује под покровитељаством градске управе скоро
двије деценије, и уз низ других садржаја Фестивал „Крива Дрина“ није изазвао
очекивану пажњу како учесника тако и посјетилаца. Будући да је осмишљен као
традиционална смотра афористичара, комичара и љубитеља хумора и сатире
(лат. satura, тј. satura lanx — жртвена здјела напуњена различитим врстама воћа)9
са намјером да изађе из оквира локалне заједнице, организацију Фестивала од
2018. године у цијелости преузима ЈУ Народна библиотека и музејска збирка
Зворник. Други Фестивал хумора и сатире у Зворнику, и један од ријетких у Републици Српској и Босни и Херцеговини доноси и одређене новине. Установљена је награда „Златна вијуга“, која се састоји од акрилне статуе са оригиналним
7

Дјеца Бошњачке националности у етнички чистим насељима похађаји школу у тим
насељима, а често школовање наставе на територију Федерације Босне и Херцеговине.
8
ИОМ, поред БиХ, има мисију и у другим земљама региона, у Србији, Црној Гори,
Хрватској тако да свака библиотека може да буде носилац неке пројектне активности.
9
Mirko Divković, Latinsko-hrvatski rječnik za škole (Zagred: Naprijed, 1987).
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грбом фестивала, плакете и новчане награде. Статуа „Златна вијуга“ се додјељује
афористичару који добије највише гласова публике. Публика, непосредним гласањем, бира лауреата, што је такође новина у односу на друге сличне фестивале у БиХ и земљама окружења, на којима именовани жири бира побједника.
Средства за активности припреме и реализације другог Фестивала обезбједили смо кроз пројекат који је финансирао ИОМ БиХ. Како је пројекат реализован без потешкоћа, са значајно квалитетнијим учесницима и уз присуство више
од 300 посјетилаца из земље и региона, није постојала препрека да ИОМ подржи организацију трећег фестивала хумора и сатире „Крива Дрина“. Да би Фестивал и по форми и садржају добио статус Међународног, Библиотека је понудила
сарадњу библиотекама из Федерације БиХ, Србије и Хрватске. Резултати вишегодишње сарадње са библиотеком „Димитрије Туцовић“ из Лазаревца су бројне
програмске активности, као и реализација значајних пројеката попут штампање
публикације „Преписка Кочићева“ и пројекат „Трагика Кочићева“. Оба пројекта
је подржало Министарство просвјете и културе Републике Српске (МПиК РС).
Као организатор Фестивала хумора за дјецу, који има континуитет више од 30
година, Библиотека „Димитрије Туцовић“ нам је била значајан партнер у припреми и реализацији трећег Фестивала, у оквиру кога су се реализовале радионице карикатура за дјецу. Током припрема и реализације Фестивала, наметнула се потреба за сарадњом са библиотекама из Федерације БиХ. Народна и универзитетска библиотека „Дервиш Сушић“ из Тузле једна је од најзначајнијих библиотека на нивоу Федерације БиХ, али и на нивоу цијеле БиХ, те нам сарадња
са овом библиотеком омогућава реализацију бројних активности у земљи и региону, прије свега кроз пројекте које финансира Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине (МЦП БиХ),10 јер је сектор за науку и културу МЦП
БиХ надлежан за координацију активности са надлежним ентитетским тијелима власти и за дефинисање стратегије на међународном плану у подручјима науке и културе. Градска књижница и читаоница Винковци такође се укључила у
програмски дио Фестивала, што је веома значајно за реализацију овог пројекта,
али и умрежавање са библиотекама из Хрватске са циљем наставка сарадње на
другим значајним пројектима. Фестивал је одржан у другој половини јула мјесеца и трајао је четири дана. У четири фестивалска дана публика је уживала у
представи, афоризмима, стенд ап наступима. Фестивал је затворен изложбом
карикатура које су настале на радионицама карикатуре организованих као дио
10

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, pristupljeno 01.11.2019, http://www.mcp.gov.
ba/Content/Read/nauka-i-kultura-po%C4%8Detna#displayed.
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пројектних активности. Радионице за дјецу и тинејџере су почеле да се одржавају у фебруару. За учешће на радионицама карикатуре пријавило се 32 дјеце и
младих и радили су у двије групе. На фејсбук страници Фестивала и Инстаграм
профилу објављивале су се фотографије са радионица као и са изложбе. Са најавом фестивала и представљањем учесника почели смо већ у јуну тако да су, до
почетка фестивала, сви учесници били познати заинтересованим посјетиоцима. Фестивал је званично отворила Начелница за заштиту културно-историјског
наслијеђа у Министарству просвјете и културе Републике Српске, а у другом
дијелу вечери публика је уживaла у комедији „Библиотекарка“. Други дан је резервисан за наступ сатиричара и афористичара, када се њих десeторо надметало за награду Златна вијуга. У духу доброг расположења и смијеха, а уз наступ
стенд ап комичара прошао је трећи дан. Завршно вече је резервисано за изложбу дјечијих карикатура и мултимедијално, илустраторско-наративно путoвање
„С хумором по свету“. Све дане фестивала снимао се документарни филм, чија
ће пројекција бити на наредном фестивалу. Такође, након сваког фестивалског
дана прављени су снимци који су уживо емитовани на социјалним мрежама.
Фестивал и даље има свој Зборник, који ћемо промовисати на вечери афоризама на Фестивалу „Крива Дрина“ 2020. С обзиром да трећи фестивал трајао дуже,
уз учешће већег броја културних радника из цијелог региона и број гостију се
значајно повећао у односу на претходни, посебно из Федерације Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе и Хрватске. Гледајући дугорочно, успостављена сарадња са библиотекамa из региона допринијеће да наредни Фестивал буде још
богатији, садржајнији, посјећенији. Такође, омогућиће библиотекама да на темељу успостављене сарадње реализују и друге међународне пројекте.

ЗАКЉУЧАК
Првобитна намјера и циљ организовања Фестивала хумора и сатире „Крива
Дрина“ била је оплеменити свакодневицу суграђана и гостију који у том периоду случајно или намјерно бораве у Зворнику. Како је Фестивал изазвао велику
пажњу грађана, а добра организација и квалитетни садржаји и пажњу библиотека
из цијелог региона, такав пројекат је добио значајну финансијску подршку ИОМа, те смо постали свјесни чињенице да Фестивал може допринијети међународној
препознатљивости, економској исплативости, јачању локалне заједнице и умјетничком стварању и размјени. Евалуација урађена након трећег фестивала показала је предности, а пројекту осигурала финансијску подршку и за 2020. годину и
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то не само од ИОМ-а, већ и од локалне управе и ПиК РС. Тако значајној подршци
у великој мјери је допринијела сарадња Библиотеке са библиотекама из региона.
Већ постојећу сарадњу смо кроз реализацију овог пројекта унаприједили, а стекли
су се услови за успостављање сарадње и са многим другим библиотекама из Србије, Федерације БиХ и Хрватске. Направљени су први кораци сарадњом са НУБ
„Дервиш Сушић“ из Тузле и Градском књижницом и читаоницом Винковци, што
је веома значајно, али ћемо радити на умрежавању са што већим бројем библиотека у земљама окружење. Међународни фестивал хумора и сатире „Крива Дрина”
ће у великој мјери допринијети да умрежавање библиотека дâ добре резултате јер
је Фестивал, између осталог, и прилика да библиотекари из региона размјене искуства и систематизују досадашњу позитивну праксу, да се упознају са могућностима размјене библиотечког материјала и информација и договоре сарадњу на
међународним пројектима. Kао извор размјена, иновација и креативности, разноликост култура је за људски род исто тако неопходна као што је природна разноликост за природу.11 Kултура може утицати на друге секторе и привреду локалне
заједнице. Kултура има моћ јер у себи садржи аутентичност локалитета те је перципирана као нематеријално добро, чиме су корисници отворенији према њеној
промоцији него у наметнутој тржишној комуникацији. Kултура може створити и
ширити тржишта, бити генератором радних мјеста и социјалних промјена. Тиме
се брише мит о култури као непрофитном сектору који само „троши новац“. У том
смислу је међународна сарадња библиотека важна колико за библиотеке толико и за локалне заједнице у којима библиотеке раде и дјелују јер култура у великој доприноси економском бољитку локалне заједнице. Култура обухвата и различите форме културног изражавања, путем промоције и презентације културних и
умјетничких садржаја,12 а све то даје додатне мотиве за развијање и јачање међународне сарадње библиотека које су у већини локалних заједница основни носиоци
културног и образовног живота, чувари културе и традиције једне локалне средине коју кроз квалитетне пројекте и међународну сарадњу могу и треба да представљају у земљи и земљама окружења.

11

Univerzalna deklaracija UNESKO-a o kulturnoj raznolikosti, pristupljeno 01.11.2019, http://
www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_sr.pdf.
12
„Закон о култури“, Службени гласник Републике Српске бр. 66 (2018).
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NEGOSAVA STJEPANOVIC
Public Library and Museum Collection Zvornik
bibliozv@yahoo.com
THE INTERNATIONAL FESTIVAL
OF HUMOR AND SATIRE “KRIVA DRINA”
SUMMARY | In this paper we present the International Festival of Humor and Satire
“Kriva Drina” which is organized by the Public Library and Museum Collection
Zvornik. The goal of the participation of the library in the project is the enrichment
of the contents of international cooperation in the region. The first festival is held
as part of the program of the manifestation “Zvornik Summer”, within which the
aphorists from the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina and Serbia made an
appearance. By establishing a more intensive cooperation between the library and
the International Association for Migrations, the mission in Bosnia and Herzegovina
(IAM BaH), the festival is beginning to be realized as a standalone manifestation
which is entirely financed by the IAM BaH. Without financial hindrances, the
library took the organization and the realization of the festival to the next level
from the viewpoint of the technical and program part. The number of participants
has been significantly increased, as well as the number of guests and visitors. The
previously established cooperation with libraries and other cultural institutions
from the surrounding countries that are engaged in similar activities has intensified.
Through the program part of the activity, the festival underlines the importance of
the culture of dialogue, a critical attitude, and the acceptance of other and different.
By realizing the festival, the library wants to promote and strengthen the culture and
the historical heritage of the city of Zvornik even beyond the borders of the Republic
of Srpska. To achieve that, it is necessary that the libraries get connected, because
that is how we can lay the foundations for international cooperation, which leads to
strengthening the capacities of local communities through the promotion of cultural
and historical heritage, strengthening the economic potential of local communities,
since in addition to educational and cultural influence, the cultural heritage brings
the economic benefits as well.
KEYWORDS | library, festival, international cooperation, strengthening of cooperation,
culture, the promotion of a cultural heritage, strengthening the capacities of a local
community

177

НЕГОСАВА СТЕПАНОВИЧ
Публичная библиотека музейная коллекция Зворник
bibliozv@yahoo.com
MEЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЮМОРА И САТИРЫ "КРИВА ДРИНА"
СЖАТОСТЬ | В статье представлен Международный фестиваль юмора сатиры
реализованн Общественным институтом публичной библиотеки музея Кривая
Дрина, организованная коллекция Зворник. Целью участия библиотеки в проекте является обогащение содержания-международного сотрудничества в регионе. Первый Фестиваль прошел в рамках программы. "Зворничкое лето" с участием афористов из Республики Сербской, Боснии и Герцеговины и Сербии. Путем установления более интенсивного сотрудничества Библиотеки с Международной организацией миграций, миссия в Боснии и Герцеговине (ИОМ БиГ),
фестиваль реализуется как независимое проявление, полностьвю финансируемое ИОМ БиГ. Без финансовых препятствий Библиотека организована и внедрена, подняла фестиваль на более высокий уровень в технической и программнной части, число гостей и посетителей было значительно увеличено. Раньше сотрудничество с библиотеками и другими культурвыми учреждениями окружающей среды, занимающиеся аналогичной деятельностью, стали более интесивными. Фестиваль, междисциплинпрная часть деятельности, указывает нa
значение культуры диалога, критическое отношение, принятие другого и иного.
Библиотека хочет продвигать Фестиваль через реализацию Фестиваля, утверждение культуры и культурно-исторического наследия Зворника и не только в
границах Республики Сербской. Чтобы этого добиться, нужно разжевать библиатеки, потому что это создает предпосылки для международного сотрудничества, которое ведет к наращиванию потенциала местиых обществ путем поощрения исторического наследия, укрепляет экономический потенциал местных сообщвств, например образовательной и культурной деятельности, также приносит культурное наследие, дополнение к экономическую прибыль.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | библиотека, фостиваль, международное сотрудничество,
укрепление сотрудничества, культура, продвижение культурного наследия, укрепление местного потенциала cообщества
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ДР НАДЕ КАРАЏОСКА
Градска библиотека „Борка Талески“ Прилеп (Северна Македонија)
nadekaradzoska@hotmail.com

МЕЂУНАРОДЊА САРАДЊА
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „БОРКА ТАЛЕСКИ“
ПРИЛЕП (СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА)

САЖЕТАК | Рад је посвећен активностима на пољу међународне сарадње коју
реализује Градска библиотека „Борка Талески“ из Прилепа (Македонија).
КЉУЧНЕ РЕЧИ | међународна сарадња, Градска библиотека „Борка Талески“
На самом почетку, желела бих да се захвалим на позиву организаторима, Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ Краљево, њеном директору, колегама и
мојој драгој пријатељици и колегиници Драгани Типсаревић, дугогодишњој управници установе домаћина.
Најпре бих волела да се представим. Ја сам ваша колегиница — Наде Караџоска, долазим из Македоније, радим у Градској библиотеци у Прилепу као
библиотекар саветник. У библиотеци сам више од 35 година — у Одељењу за
унапређење библиотекарства, Завичајном одељењу и Одељењу раритетне збирке. Аутор сам многих књига, библиографија и стручних радова из области библиотекарства. Моја специјалност су савремени трендови рада у библиотекарству, менаџмент и маркетинг, магистрирала сам и докторирала из ове области.
Када је реч о међународној сарадњи наше библиотеке, поменула бих неколико искустава у раду на међународним пројектима. Једно од таквих искустава
је рад на заједничком пројекту — анимираном филму о балканском епском јунаку Краљевићу Марку са Народном библиотеком „Стефан Првовенчани“. Та сарадња је почела још пре девет година. Били смо гости Градске управе и градоначелника града Краљева. Дошли смо на позив Српско-македонског друштва за
привредну и културну сарадњу „Кирил Пејчиновић“ из Краљева и његове председнице Марије Проданоске Зафировић. (Са овим удружењем смо одрадније
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имали контакт и настојали смо да помогнемо њихов рад донирањем књига).
Посетили смо Библиотеку „Стефан Првовенчани“ и договорили сарадњу на
заједничком пројекту о Краљевићу Марку као балканском јунаку. У овом пројекту су учествовали млади уметници из Прилепа и деца од шест до 12 година, а у
краљевачкој Библиотеци деца, полазници Радионице анимираног филма, уметници, колеге библиотекари...
Наредне године, поводом манифестације Дани Краљевића Марка, у Прилеп
су дошли тадашња директорка Библиотеке, Драгана Типсаревић са колегом Милојем Радовићем и том приликом је потписан Протокол о сарадњи две библиотеке. Колеге из Краљева одржале су и семинар за библиотекаре Прилепске регије о примерима добре праксе из свог рада.
Најзначајнија културна манифестација Прилепа Дани Марка Краљевића отворена је пројекцијом заједничког анимираног филма Марко Краљевић — епски
јунак. Као пратећи програм, у галерији Библиотеке отворена је изложба цртежа
деце из Прилепа и Краљева. То је био, на велико задовољство две библиотеке,
врло успешан пројекат, а анимирани филм је добио прву награду у категорији
анимираног филма на 25. Међународном фестивалу хумора за децу у Лазаревцу,
а трећу награду на Фестивалу библиотечког филма „3,2,1, крени!“ у Прокупљу.
Поменула бих још једно наше искуство на пољу међународне сарадње које
је такође било веома успешно. То је био пројекат „Промовисање европске вредности преко литературних дела европских и балканских аутора“. Гости су нам
били библиотекари из Народне библиотеке „Љубен Каравелов“ из града Русе (Бугарска), библиотеке „Тими Митко“ Корча (Албанија) и Општинске библиотеке из
Коренице, Плитвице (Хрватска). Библиотека из Краљева такође је била позвана,
али су колеге биле спречене да дођу. Међутим, ипак су узели учешће — послали су песме за заједнички Зборник, који је склопљен као крајњи производ овог
пројекта, који је финансирало Министарства културе Републике Македоније.
Једно од најзначајнијих културних дешавања у Прилепу је поетска и мултимедијална манифестација „Поетско Маркукуле“, коју реализујемо са Удружењем
„Пела“ из Љубљане. Сваке године, у овој манифестацији учествују песници из
више земаља, а затим наша Библиотека објављује збирку песама које су песници говорили.
На крају, поменула бих да поред нашег Библиотекарског удружења, члан сам
Извршног одбора још једног удружења у нашој земљи за развој и иновације библиотека, ИНОВА ЛИБ, које постоји још од 2013. године као непрофитна и непартијска организација, а које се залаже за јавно заступање и подизање свести
и комуникације са библиотекама широм света. Ово удружење је партнер са 11
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земаља из региона и почело је имплементацију пројека INELI (INTERNATIONAL
NETWORK OF EMERGING LIBRARY INNOVATORS IN THE BALKAN REGION).
Овај пројекат има за циљ да укључи велики број библиотекара који преко обука,
менторства и практичних вежби имају могућности за заједничко учење и обуку.
Наше удружење је успоставило сарадњу са удружењем „Јара Завод“ из Словеније
и заједнички аплицирамо на различитим пројектима.
Мисија нашег Удружења је следећа:
— промоција библиотекарства као професије и науке;
— унапређење рада библиотека;
— размена професионалног знања и искуства;
— иницијатива ка умрежавању са циљем да библиотеке буду препознате као
центри знања и информација и главна културна чворишта наше земље.
Други пројекат нашег Удружења ИНОВА ЛИБ је пројекат „Јавно заступање
и лобирање јавних библиотека у Републици Македонији“, по иницијативи EIFL
за Балкан, у организацији са Градском библиотеком „Браћа Миладиновци“ из
Скопља и Библиотечким друштвом Македоније. На овом форуму гости су били
Весна Црнковић, директорка библиотеке „Радислав Никчевић“ из Јагодине (Србија), Теодора Ефтимова, директор и Силва Василева, заменик директора библиотеке „Љубен Каравелов” Русе (Бугарска).
Следеће године, у Бањи Врујци код Љига, одржан је и 21. семинар Виртуелне
библиотечке мреже на тему „Гејмификација у библиотекама“, на коме су учествовале три колегинице из Македоније. Морам да истакнем изврсну сарадњу са
колегом Мирком Марковићем, који је чест гост наших библиотечких скупова
и конференција са осталим колегама из многих библиотека у Србији. На овим
скуповима и конференцијама разменили смо бројна искустава, успоставили
контакте, па се надам да ћемо нашу сарадњу наставити и стално проширивати.
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ЕЛЕФТЕРИЈА ТАКОУШИ
Општинска библиотека Деринија (Република Кипар)
deryneia.municipality@cytanet.com.cy

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
ДЕРИНИЈА — ЛИЧНА КАРТА

САЖЕТАК | У раду је представљен целокупан рад Општинске библиотеке Дериније (Република Кипар), са којом је у оквиру стручног скупа „Међународна сарадња библиотека“, 4. октобра 2019. године у Краљеву, библиотека домаћин скупа, „Стефан Првовенчани“ потписала протокол о сарадњи.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | књиге, Општинска библиотека Деринија
Са великим одушевљењем и узбуђењем сам примила саопштење градоначелника Дериније о важној иницијативи библиотеке града Краљева да се организује
овај диван сусрет.
У зависности од наших искустава, интересовања, нашег карактера, осетљивости, способности или нашег талената, и без обзира на старосну доб или време
у коме живимо, ми људи припадамо групама... Љубав према природи, планини,
мору, дубини. Љубав према вежбању, шетњи, спорту. Љубав према музици, плесу,
позоришту. Љубав према авантурама и путовањима. Љубав према истраживању,
науци, уметности, технологији...
Неки људи припадају многим од горе наведених места, а од здравих и племенитих група сигурно добијате пуно. Јер нажалост, постоје и групе где неко ко
им припада, очигледно штети себи, па тако и друштву.
„Волим књиге…“ — слоган који чујем да дечица из вртића са поносом певају
и рецитују, када с радошћу посећују Библиотеку. Та љубав је, дакле, створила један диван простор у нашој отаџбини на Кипру, нашу Библиотеку, која је већ годинама простор где се наши чланови сусрећу са мало или много књига доступних за потребе нашег краја. Општинска библиотека Дериније је већ годинама
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светионик знања и информација, и кроз свој рад је услужила више од 1890
својих чланова. Многи су прошли, упознали нас, али нису заволели… многи су
прошли, заволели и припадају овој групи, заволели су, и растући или старећи,
настављању да је посећују, да се очаравају и заборављају се, занемарујући време,
у потрази за књигама. Та љубав уједињује људе и отвара прозоре или боље речено хоризонте комуникације и то много вреди и магично је!
Та љубав нас данас доводи овде у Краљево и та љубав нас позива да се запитамо о будућности књиге и библиотека. Институција коју треба и коју смо дужни да задржимо чак иако су времена тешка. Знање врло лако улази у наш живот на нове начине… Огромни томови енциклопедија нису нам више потребни... Технологија је нагло ушла у наш живот, као божји дар, али понекад и као
клетва. Технологија обара границе и удаљеност и зближава људе. Али, са истом
лакоћом удаљава људе, обара суштинску комуникацију, па чак и између оних
људи који живе у истој кући. Међутим, сигурно је да смо као активни грађани
дужни да се информишемо и да интервенишемо како бисмо свели на минимум
оно негативно и да доведемо до максимума оно позитивно што време носи. Огромни томови енциклопедија и информативних књига, фото-албуми, туристички водичи за упознавање неке земље, нису нам више потребни… Књиге више
нису потребне, кажу неки. Књига се трансформисала, бацила је своје странице
и постала екран…
Некада су љубитељи књиге с нестрпљењем ишчекивали нова издања. Књиге, добре или мање добре, у наше време лако се издају, али … и читалаца је све
мање…

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА ДЕРИНИЈА
Прва библиотека у Деринији настала је у Просветном удружењу „Ренесанса“,
које је основано 1920. године. Након тога је настала Месна библиотека, која је
била смештена у разним просторима и која је повремено радила као позајмна
уз волонтерску иницијативу напредних наставника. Библиотеке су касније отвориле основне школе и друге институције у заједници.
Године 1994, унапређењем институције Локалне самоуправе и проглашењем
Дериније општином, Месна библиотека је преименована у Општинску. Обогаћена је великим бројем књига и ради као позајмна од 1999. године. Смештена
је на спрату зграде Општине, а 2003. године је простор библиотеке проширен са
још једном салом.
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Ако се позовемо на „закон релативитета“, рекли бисмо да се за младе и данашње грађане света Библиотека сматра малом, с обзиром да имају искуство огромних библиотека универзитета или градова где су живели или које су посетили. Али у очима обичних људи или мале деце постоји огромна Библиотека која
је бескрајна и потребан је читав живот да бисте је прочитали. Данас броји 17.000
јединица књига и непрестано се обогаћује новим издањима у складу са потребама и потражњом својих чланова. Постоје одабране књиге за образовање, истраживање, забаву, као и велика збирка дечјих књига.
Стална потражња за новим насловима и издањима, и покушај да се они обезбеде, један је од главних задатака Општинске библиотеке. Министарство образовања, културе, спорта и омладине Кипра увек је уз нас са годишњим субвенцијом и донацијом књига кипарских аутора и кроз библиотекарску подршку,
као и рад и подршку база података кипарских библиотека.
У Библиотеци се врши регистрација књига које су купљене и/или поклоњене
Општини, печатирају се и евидентирају у регистар Библиотеке. Затим се врши
компјутерски унос књига у систем ABEKT (систем за аутоматизацију библиотека и управљање подацима). Општинска библиотека Дериније налази се на списку међу 51 компјутеризованом библиотеком на Кипру.
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Кипар Министарство просвете и културе Кипра
ABEKT Z39.50-1995: Web Gate
Базе података
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Библиотека медицинских наука – Општа болница Ларнака
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Библиотека медицинских наука – Општа болница Лимасол
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Библиотека одељења за развој вода
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Истраживачки центар Фондације Коста и Рита Севери

12.

Библиотека Елпиникиос

13.

Библиотека Севериос

14.

Библиотека Педагошког института

15.

Библиотека Гимназије Кикос (Пафос)

16.

Библиотека Вишег суда

17.

Библиотека Окружног суда Никозије

18.

Библиотека посланичког парламента

19.

Библиотека правне службе

20.

Библиотека Министарства правде и јавног реда

21.

Библиотека Полицијске академије

22.

Библиотека Окружног суда Лимасол

23.

Библиотека Одељења за рибарство и поморска истраживања

24.

Библиотека Одељења за геолошки премер

25.

Библиотека Центра за научна истраживања

26.

Библиотека Центра за продуктивност
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Библиотека правне службе
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Библиотека Министарства правде и јавног реда
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Библиотека Одељења за геолошки премер
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Библиотека Центра за научна истраживања

26.

Библиотека Центра за продуктивност

27.

Библиотека Канцеларије за штампу и информације

28.

Библиотека Канцеларије повереника за законодавство

29.

Библиотека Канцеларије повереника за заштиту права детета

30.

Библиотека Новинарског клуба

31.

Библиотека Архиепископа Макарија III

32.

Библиотека Свете Митрополије Лимасола

33.

Библиотека Одељења метеоролошке службе

34.

Општинска библиотека Лакатамије

35.

Општинска библиотека Лапитоса

36.

Општинска библиотека Ларнаке

37.

Општинска библиотека Дериније

38.

Општинска библиотека Лимасола

39.

Општинска библиотека Строволоса

40.

Месна библиотека Агиос Атанасиоса

41.

Месна библиотека Полемидион

42.

Општинска библиотека Лациу

43.

Општинска библиотека Агланције

44.

Библиотека Гимназије Кикос II (Никозија)

45.

Библиотека Теклиос

46.

Библиотека Ахилиос

47.

Општинска библиотека Ливадиотес

48.

Општинска библиотека Арапиду

49.

Библиотека Кипарске академије јавне управе

50.

Библиотека Служби за социјалну заштиту
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Наша Општинска библиотека развија врло драгоцену акцију и у области
промоције институције. Организују се представљања књига, позивају се аутори
и ученици да се упознају са књигом и књижевношћу. Нуде се дечји искуствени
програми са позоришним представама класичних бајки са циљем да деца дођу
у контакт са простором и књигом.
Општинска библиотека Деринија редовно прима посете школа у циљу
контакта ученика и књига и Библиотеке. Кроз организоване обиласке деца се
обавештавају о раду Библиотеке и њеним правилима. Кроз изложбе књига, дечје
програме и друге манифестације Општинска библиотека Деринија доприноси
развоју културе не само Дериније, већ и ширег региона.
Чланови могу постати и деца и одрасли, а опслужује не само становнике
Дериније, већ и читавог региона. Позајмљивање се врши помоћу картица које
припадају члановима и остају у Библиотеци.
У недавном истраживању пописали смо наше активне чланове за претходну
годину по старосним групама где је од укупно 215 чланова било: 16 мале деце
предшколског узраста, 61 дете основне школе (од 1. до 6. разреда), 27 ученика
средње школе (од 7. разреда основне школе до 4. разреда средње школе), 93
одраслих и 18 пензионера.
Период од 2008. до 2010. године био је најбољи у позајмљивању књига, око
7.000 примерака годишње. Од 2010. до данас тај број се, нажалост, смањује, тако
да смо у 2018. години позајмили само 3302 књиге.
Правила рада Библиотеке
• Књиге се позајмљују на 21 дан.
• Ако други читалац не тражи неку књигу, позајмљивање може да се обнови

на још 21 дан.
• Читаоцу се истовремено могу позајмити највише три књиге.
• Књиге треба враћати чисте и на дан који се наводи на полеђини књиге.
• Енциклопедије, речници, као и књиге из референсне збирке не позајмљују
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се, а заинтересовани треба да издвоје време за проучавање истих у сали
Општинске библиотеке.
• Одрасли чланови плаћају симболичну годишњу чланарину у износу од 20
евра.
Општинска библиотека Деринија ради током целе године само у
поподневним часовима, и то уторком, средом, четвртком, и петком. У зимском
периоду (октобар—април) радно време је од 16:00 до 19:00 часова, а у летњем
периоду (мај—септембар), радно време је од 17:00 до 20:00 сати.
Као што сам већ рекла, Библиотеку више не посећују често ученици и студенти
као раније где су проналазили довољно материјала за своје радове, студије,
истраживања. Као проблем такође схватамо и питање смањења позајмљивања
књига… То нас брине и тражимо начине да побољшамо наш простор и да
задржимо институцију преносећи ову љубав млађим генерацијама.
Зато што вреди!
Превод са грчког језика Невена Ђоковић

191

ELEFTHERIA TAKOUSHI
Deryneia Municipal Library (the Republic of Cyprus)
deryneia.municipality@cytanet.com.cy
DERYNEIA MUNICIPAL LIBRARY — OUR ID
SUMMARY | In this paper we present the entire work of the Deryneia Municipal
Library (the Republic of Cyprus), with which the library “Stefan Prvovencani” of
Kraljevo, which hosted the conference, signed a cooperation protocol within the
professional conference called “The International Cooperation of Libraries” on the 4th
of October 2019 in Kraljevo.
KEYWORDS | books, Deryneia Municipal Library
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ЕЛЕФТЕРИЯ ТАКОУШИ
Oбщинская библиотека Дериния (Республика Кипар)
deryneia.municipality@cytanet.com.cy
ОБЩИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДЕРИНИЯ — ПАСПОРТ
СЖАТОСТЬ | В работе представлена всеокупная работа Общинской библиотеки
Деринии (Республика Кипар) са которой в рамках специального собрания
“Международное сотрудничество библиотек”, 4. октобря 2019 года в Кральево,
библиотека хозяйин собрания, “Стефан Првовенчани” подписала протокол о
сотрудничестве.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | книги, Oбщинская библиотека Дериния
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САРАДЊА СА БИБЛИОТЕКАМА
У БУГАРСКОЈ — ИСКУСТВА БИБЛИОТЕКА
У ПИРОТУ И ДИМИТРОВГРАДУ
САЖЕТАК | Сем улоге коју имају на локалном и националном нивоу, изузетно
је важно да библиотеке данашњице промовишу своје активности и ван граница земље, користећи међународну сарадњу са другим библиотекама као могућност размене искуства, промоције културе и стваралаштва, али и начин обезбеђивања значајних средстава за модернизацију пословања путем пројеката.
Захваљујући географском положају Пирота и Димитровграда, богатој историји
културне сарадње са Бугарском, библиотеке у овим срединама имају развијену
међународну сарадњу са бугарским библиотекама. Несметана комуникација са
колегама из Бугарске омогућена је познавањем бугарског језика димитровградских библиотекара.
У раду ће бити дат осврт на организацију три међународна стручна скупа који су
били прилика да се бугарски и српски библиотекари упознају и размене искуства, сарадњу са бугарском библиотечком асоцијацијом (ББИА), искуство Библиотеке ,,Детко Петров“ у реализацији међународног пројекта ,,Исти су нам корени“ са читалиштем у Сепаревој Бањи, сусрете наших и њихових стручњака путем учешћа на стручним скуповима, размену чланака у домаћим и бугарским
стручним гласилима и друго.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | међународна сарадња, јавне библиотеке, Бугарска, Србија, Народна библиотека Пирот, Народна библиотека ,,Детко Петров“ Димитровград
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УВОД
Библиотеке као локални културни центри играју важну улогу у обликовању
културног живота средине, тежећи да својим радом и програмима буду што присутније у свакодневном животу својих корисника. Својим ангажовањем, умрежавањем, разменом искуства, програмима постају видљивије и шире — на нивоу округа или на националном нивоу. Велики изазов за сваку библиотеку је да
пронађе начин да промовише своје активности и ван граница земље, користећи
међународну сарадњу са другим библиотекама као могућност сусрета и размене искустава, промоције културе и стваралаштва, али и начин обезбеђивања значајних средстава за модернизацију рада путем пројеката.
Међународна сарадња изискује посебно ангажовање запослених, а бенефит
који библиотека може да добије од таквог ангажмана је подстицај да се проналазе начини који доводе до успостављања веза са сличним институцијама у
иностранству. Резултати такве сарадње првенствено су значајни у погледу повезивања стручњака и размене практичних искустава. Последњих година широм
су отворена врата многим институцијама да аплицирају код различитих фондација, министарстава, да учествују у међуграничним пројектима ЕУ везаним за
претприступне програме Србије. Организују се различити семинари и обуке за
успостављање контаката са институцијама у иностранству, за писање пројеката,
као и за поступак аплицирања и реализације истих. Могућност представљања
културних достигнућа једне средине и нације у другој земљи је подстрек и обавеза, која се реализује углавном захваљујући ентузијазму и вољи запослених, њиховој креативности, сарадњи између институција на локалу.
Географски положај Пирота и Димитровграда, али и богата историја културне сарадње са Бугарском, допринели су да библиотеке у овим срединама имају
дугогодишњу и добру међународну сарадњу са бугарским библиотекама. Сарадња се заснива на организацији стручних скупова, реализацији више пројеката, размени стручњака, повезивању бугарских колега са колегама из других српских библиотека.
БИБЛИОТЕКЕ БЕЗ ГРАНИЦА — ПРИМЕРИ САРАДЊИ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПИРОТ И НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДЕТКО ПЕТРОВ”
СА БУГАРСКИМ БИБЛИОТЕКАМА
Имајући у виду да је библиотека у Димитровграду мултикултурална, логично
је да сарадња са бугарским библиотекама датира још од доба када је библиотека
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радила у оквиру Центра за културу. Од шездесетих до средине деведесетих сарадња се сводила на размену програма између читалишних библиотека у пограничним градовима Драгоману, Годечу и Сливници са димитровградском
библиотеком.
Озбиљнија сарадња са библиотекама, музејима, између библиотечких
стручњака и других културних радника почиње после осамостаљивања библиотеке 1996. године. Успостављање сарадње са Градском библиотеком у Софији
(Столична библиотека) 2001. године резултирало је промоцијом више издања
димитровградске библиотеке у главном граду Бугарске, заједничким издавачким подухватима, организацијом бројних сусрета са писцима за децу и одрасле, учешћем библиотекара с једне и друге стране границе на стручним скуповима, презентацијом рада Песничке радионице у Гете институту у Софији. У Столичној библиотеци је у априлу ове године, захваљујући посредовању димитровградске Библиотеке, своје представљање имала и Библиотека града Београда изложбом о Душку Радовићу ,,Био једном један лаф“.
Сем сарадње са Градском библиотеком у Софији, димитровградска Библиотека има вишегодишњу сарадњу са Регионалном библиотеком ,,Сава Доброплодни” у Сливену, где димитровградски библиотекари годинама учествују у
раду округлог стола за библиотекаре, издаваче и писце у оквиру Националног
фестивала дечје књиге. У жељи да се бугарска библиотечка јавност упозна са радом српских библиотекара дечјих одељења гости Сливена и фестивала били су
и библиотекари из Ниша и Лазаревца.
Регионална библиотека ,,Стилијан Чилингиров“ у Шумену је још једна библиотека која се може назвати пријатељем библиотека у Димитровграду и Пироту, али и библиотека у Краљеву и Лазаревцу. Захваљујући контактима димитровградске са библиотеком у Шумену, успоствљеним 2008. године, у више наврата библиотекари из Србије учествовали су на конференцији коју сваке друге године организује ова друга по величини јавна библиотека у Бугарској, презентујући најбоља искуства у раду пред многобројним библиотечким стручњацима из Републике Бугарске. Сем учешћа на конференцијама, Библиотека у Димитровграду је у два наврата учествовала и на литерарним конкурсима у организацији шуменске библиотеке, где су чланови Песничке радионице добијали
награде за свој рад, а библиотека као поклон и потврду сарадње бројна актуелна издања на бугарском језику.
Слична сарадња остварена је и са Регионалном библиотеком ,,П. Р. Славејков“
у Великом Трнову, која сваког новембра организује Међународну конференцију, на којој димитровградска библиотека редовно учествује. Та конференција
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је прилика да се чују искуства библиотекара не само из Бугарске, већ и из Русије,
Холандије, Данске, Македоније и других земаља.
Посебно треба истаћи сарадњу библиотекара из Пирота и Димитровграда са Бугарском библиотечко-информационом асоцијацијом (ББИА). У периоду од 2014. до данас сваке године представник ових библиотека учествује на
конференцијама друштва. Маја 2017. године на ХХVІІ Националној конференцији1 са темом Библиотеке — национални идентитет и различитост учествовали су представници и пиротске и димитровградске библиотеке. ББИА у сарадњи са другим удружењима везаним за књигу и читање, сваке године уочи
националне конференције организује пратећи програм. Овога пута организован је семинар везан за пројекат „Андрагогија — виртуeлна средина за образовање библиотекара“2 Асоциjације „Савремена читалишта“. На семинару је учествовало педесетак библиотекара из Бугарске, Македоније и Србије, који су се
упознали са функцијама и радом платформе, улогом партнера у пројекту, начином комуникације.3
Сваку од ових конференција у организацији бугарских библиотека пратили
су и зборници радова у којима се налазе преведени� прилози и стручни радови
српских библиотекара. Такав начин сарадње омогућава да се бугарски библиотекари боље упознају са токовима и трендовима у српском библиотекарству,
актуелним програмима појединих библиотека, тендецијама у раду са децом и
младима и сл.
Народна библиотека ,,Детко Петров“ посебно је поносна на изузетно добру
сарадњу са националном библиотеком Бугарске, Народном библиотеком ,,Свети Кирило и Методије“ у Софији, с којом је као партнер реализовала више програма. Помоћ бугарских колега имали су и сарадници димитровградске библиотеке у свом научно-истраживачком раду, као и дипломирани библиотекар
1

Пројекат „Андрагогија — виртуална средина за образовање библиотекара“ је суфинансиран
по програму Еразмус Европске уније уз партнерство Асоцијације „Савремена читалишта“
Софија, Регионалне библиотеке „Никола Фурнаџиев“ град Пазарџик (Бугарска), Националне
библиотеке Летоније, Градске библиотеке у граду Јелгава — Летонија и Асоцијације
библиотекара Литваније. Резултат пројекта је платформа http://go-andragogy.eu/.
2
Делегацију из Србије чинили су библиотекари Надица Костић и Милорад Костић из
Народне библиотеке Пирот и Јасминка Манчев и Елизабета Георгиев из Народне библиотеке
„Детко Петров“ из Димитровграда.
3
Радове библиотекара из Србије је преводила Елизабета Георгиев, која је преводилац
и бројних радова колега из Бугарске штампаних у српској библиотечкој периодици (у
„Панчевачком читалишту“, „Библиотекару“, „Библиозони“, „Бележници“), као и зборницима са
годишњих конференција БДС-а.
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саветник Елизабета Георгиев током рада на писању студије о историји библиотеке у Димитровграду и проучавању бугарских извора о српским читалиштима
и библиотекама. Од 2016. године Е. Георгиев је и члан редакције часописа ,,Библиотека“, који издаје национална библиотека и у коме је објављено више стручних радова српских библиотекара.
Библиотека ,,Детко Петров“ има искуства и у реализацији једног пројекта
међуграничне сарадње Србије и Бугарске. Реч је о пројекту намењеном презентацији културе и културне баштине кроз активности деце и младих Од една черга сме (Исти су нам корени) који је Општина Димитровград, у сарадњи са Библиотеком, реализовала са општином Сепарева Бања у Републици Бугарској 2008.
године, по програму ФАР Европске уније.
Имајући у виду да је једна од делатности Народне библиотеке ,,Детко Петров“
и музејска делатност у оквиру Завичајне музејске збирке, ова установа се може
похвалити и дугогодишњом успешном сарадњом са Археолошким институтом
са музејом при Бугарској академији наука и Централним државним архивом у
Софији. Резултат те сарадње су значајне изложбе везане за археологију и историју које су Димитровграђани могли да погледају.
Библиотека ,,Детко Петров“ као библиотека која се налази у средини где
већински живаљ чине припадници бугарске националне мањине, захваљујући
подршци Министарства спољних послова Бугарске 2015. и 2017. године реализовала је пројекат ,,Реконструкција објекта Народне библиотеке ‚Детко Петров’,”
што је укључивало сређивање ентеријера и екстеријера зграде, опремање Дечјег
одељења, издвајање Завичајне музејске збирке у зграду посебно адаптирану за
то и изградњу летње сцене (амфитеатра) у дворишту Библиотеке.
Када је реч о међуграничним пројектима, нешто што свакако у догледно време треба да се реализује јесу пројекти из културе по ИПА програму. У Пироту
је већ основана Канцеларија за међуграничне пројекте, а такође је од значаја и
чињеница што из године у годину све већи број библиотека, читалишта и других културних институција из Бугарске, као и Фондација Глобалне библиотеке
Бугарске у библиотекама у Пироту и Димитровграду виде потенцијалне партнере за реализацију пројеката међуграничне сарадње. Оно што је 2009. године
на стручном скупу, првом такве врсте у организацији пиротске и димитровградске библиотеке, тек поменуто данас је све извеснија реалност. Нажалост, услови
које треба испунити су прилично ригорозни, почев од тога да је уопште за улазак у процедуру потребно обезбедити нимало симболичну подршку оснивача у
виду почетног капитала.
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СТРУЧНИ СКУПОВИ СРПСКИХ И БУГАРСКИХ БИБЛИОТЕКАРА
— ИСКУСТВА БИБЛИОТЕКА У ПИРОТУ И ДИМИТРОВГРАДУ
Ослањајући се на постојећу сарадњу са бугарским библиотекама, крајем
прошле деценије библиотеке из Пирота и Димитровграда су дошле на идеју да
организују сусрете библиотекара двеју земаља, како би се међусобно упознали,
повезали и разменили искуства. Први сусрет одржан је у Димитровграду 2009. године, а у години великог јубилеја Народне библиотеке Пирот — 130 година рада и
постојања. Међународни стручни скуп „Деца у библиотеци — позитивна искуства“�
окупио је 30 библиотекара јавних библиотека из Софије, Београда, Пирота, Ниша,
Бабушнице, Прокупља и Димитровграда. Народна библиотека Пирот, организацијом овог скупа у Димитровграду, желела је да покаже да таква и слична дешавања не морају бити везана само за матичну библиотеку. Добра пракса, квалитетан
рад, адекватна сарадња може да буде солидна препорука за организацију таквих
окупљања и у јавним или школским библиотекама у оквиру матичности.
Скуп су чиниле две сесије. Прва сесија је била на тему „Деца у библиотеци“.
Циљ излагача из Ниша, Краљева, Димитровграда и Софије био је да се прикажу
нека позитивна искуства у раду са децом. Од пројекта Омладинске библиотеке
у Хамбургу HOEB4U, ауторке Жанет Ахбергер, који је представила Весна Црногорац, преко пројекта „Тајна“ Библиотеке града Београда до искуства у раду са
најмлађим корисницима Градске библиотеке у Софији, која су пренеле Спаска
Тарандова, заменик директора Столичне библиотеке, и Валентина Лечева, библиотекар. Присутни су имали могућност да се упознају са радом библиотека у
Нишу, Димитровграду и Краљеву.
Други део скупа се свео на разговор о функционисању библиотека у времену
кризе. Посебно корисно за српске библиотекаре било је излагање Спаске Тарандове, која је између осталог говорила о начинима финансирања важних пројеката Столичне библиотеке и других јавних библиотека у Бугарској и о значају
коришћења разних европских фондова који су добра могућност за добијање
средстава за побољшање услова рада.
Ослањајући се на позитивно искуство у организацији сусрета српских и бугарских библиотекара, 2010. године, по идеји пиротске и димитровградске библиотеке и у сарадњи са Народном библиотеком „Стеван Сремац“ у Нишу, организовано је ново „виђење“ библиотекара двеју земаља. За место сусрета библиотекара јавних библиотека Србије и Бугарске на међународном стручном скупу
изабран је Ниш. Реч је о резултату пројекта „Библиотека без граница“ Народне
библиотеке „Стеван Сремац“ из Ниша, Народне библиотека Пирот и Народне
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библиотеке „Детко Петров“ из Димитровграда који је подржало Министарство
културе Републике Србије. Тема скупа, одржаног 25. и 26. новембра 2010. године,
односила се на библиотечке услуге у најширем смислу, а све у циљу да се српско и бугарско библиотекарство међусобно повежу, да се библиотечки стручњаци упознају, те да скуп омогући размену искустава и презентацију примера добрих пракси. На скупу је, поред 23 рада из јавних библиотека у Србији (из Београда, Новог Сада, Пожеге, Власотинца, Панчева, Јагодине, Сремске Митровице,
Чачка, Суботице, Обреновца, Краљева, Крагујевца и др.), представљено и девет
радова библиотекара из Бугарске (из Софије, Великог Трнова, Сливена, Шумена,
Варне). Реч је о радовима који презентују искуства бугарских јавних библиотека
које су уласком земље у Европску унију умногоме промениле начин рада, прилагођавајући се европским законима и нормама. За српске библиотекаре су посебно били интересантни подаци о могућностима реализације бројних европских пројеката кроз партнерства са бугарским библиотекама. Радовима учесника размотрена су и покренута многа питања која осликавају стање и перспективе развоја библиотечко-информационе делатности, сврху и делатност, мрежу,
услове рада, организацију стручног рада и коришћење фондова.
Овај стручни скуп није се бавио само једном темом, већ библиотечким услугама у најширем смислу, па су се могли чути излагања од дигитализације, преко услуга за лица са посебним потребама, до рада са децом и младима и организације библиотечко-туристичких програма на примеру Регионалне библиотеке у Шумену. По завршетку скупа у издању нишке Библиотеке и суиздавачком
ангажовању библиотека у Пироту и Димитровграду изашао је зборник радова, у
коме су сви радови колега из бугарске преведени на српски језик.
У Пироту је 11. и 12. октобра 2012. одржан Међународни стручни скуп „Библиотеке и тинејџери“, у организацији Народне библиотеке Пирот и Библиотеке „Детко Петров“, као резултат пројекта „Библиотеке — ин места“, који је финансијски
подржало Министарство културе, информисања и информационог друштва Републике Србије. „Библиотеке и тинејџери“ је трећи по реду стручни скуп које су
ове две библиотеке заједничким снагама реализовале.
Циљ пројекта „Библиотеке — ин места“ био је да се сагледају и размене искуства везана за рад са тинејџерима, као осетљивом циљном групом библиотечких корисника. Позиву организатора за учешће на скупу одазвао се 21 библиотекар из Србије (са 19 стручних радова), десет из Бугарске (са 7 стручних радова) и два из Русије. Организатор је уочи скупа припремио и одштампао зборник
радова у коме се налазе и српски преводи руских и бугарских прилога. Када је
реч о учешћу колега из Бугарске, организатори су се одлучили да позиве упуте
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библиотекама различитог ранга, почев од оних великих, као што су јавне библиотеке у Софији (Столична библиотека), Шумену (Регионална библиотека „Стилијан
Чилингиров“), граду Русе (Регионална библиотека „Љубен Каравелов“), Великом
Трнову (РБ „Петко Р. Славејков“), Благоевграду (РБ „Димитар Талев“) до оних малих,
при бугарским читалиштима у малим срединама од неколико хиљада становника, као што су Библиотека при читалишту „Слънце — 1879“ у Ихтиману и Библиотека при народном читалишту „Светлина 1896“ из Гара Бова. Колеге из Централне градске библиотеке „Расул Гамзат“ из града Хасавјурта (Дагестан — Руска федерација) сазнали су за скуп преко друштвених мрежа и послали два веома интересантна прилога, која говоре о њиховом искуству у раду са децом и младима.
На дводневном скупу могла су се чути различита искуства у раду са овом осетљивом групом корисника. Почев од тога шта тинејџери читају и колико, преко анкета које су имале за циљ да пронађу одговоре за разлоге (не)читања, атрактивних програма организованих с циљем да их привуку у библиотеку, до волонтеризма и непосредног учешћа тинејџера у реализацији конкретних библиотечких програма и пројеката. Посебну пажњу су изазвала искуства колега из
Бугарске који су презентовали различите програме који имају за циљ да привуку тинијџере у библиотеке, укључивање младих у национални библиотечки
пројекат „Глобалне библиотеке“, стваралачки рад са тинејџерима у организованим креативним радионицама при библиотекама.

ЗАКЉУЧАК
Савремено доба доноси нове изазове у библиотекарству и раду са све зах
тевнијим корисницима, што изискује повезивање установа које се баве културом на свим нивоима, од локалног до међународног. Библиотеке у Пиротском
округу налазе се у повољном положају када је реч повезивању и сарадњи са библиотекама и сличним институцијама у Бугарској, будући да географски припада еурорегиону у коме се могу реализовати европски пројекти и од којих библиотеке могу имати велику корист. Будућност ових установа је у реализацији
таквих и сличних програма који ће омогућити боље просторне услове, богатији
програмски садржај и значајан напредак на пољу дигитализације. Постојећа сарадња са бројним бугарским библиотекама и другим установама културе само
је основа за нова повезивања и рад на пројектима, а задатак библиотекара је да
своја знања, вештине и креативност усмере у правцу заједничког рада за побољшање просторних услова и програмских активности.
202

ЛИТЕРАТУРА И ИЗВОРИ
Библиотеке и тинејџери: зборник радова са Међународног стручног скупа одржаног у Пироту
11—12. октобра 2012. године. Пирот: Народна библиотека; Димитровград: Народна библиотека „Детко Петров“, 2012.
Георгиев, Елизабета. „Библиотеке и тинејџери“. Читалиште бр. 21 (2012): 49—51.
Георгиев, Елизабета, Костић, Надица. „О јестивим књигама, времешним бакицама, СМС тајнама, књиговању, чаробној земљи Библиоландији“. Библиозона бр. 1 (2010): 62—65.
Зборник радова: Међународни стручни скуп библиотекара јавних библиотека Србије и Бугарске [Библиотеке без граница]. Ниш: Народна библиотека „Стеван Сремац“, 2010.
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот за 2009. годину (архива Библиотеке)
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот за 2010. годину (архива Библиотеке)
Извештај о раду Народне библиотеке „Детко Петров“ за 2007. годину (архива Библиотеке)

203

ELIZABETA GEORGIEV
Public Library “Detko Petrov”Dimitrovgrad
betageorgiev@yahoo.com
NADICA KOSTIC
Public Library Pirot
maticna@nbpi.org.rs
THE COOPERATION WITH LIBRARIES IN BULGARIA
— THE EXPERIENCES OF LIBRARIES IN PIROT AND DIMITROVGRAD
SUMMARY | In addition to the role they have on a local and national level, it is
extremely important that libraries of today promote their activities outside their
countries, using the international cooperation with other libraries as a possible way
of exchanging experiences, promoting culture and creativity, but also of securing
important resources for modernization of work through projects.
Owing to the geographical position of Pirot and Dimitrovgrad, a rich history of
cultural cooperation with Bulgaria, the libraries in these areas have a developed
international cooperation with Bulgarian libraries. The communication with our
Bulgarian colleagues was uninterrupted owing to the Dimitrovgrad librarians
speaking Bulgarian.
This paper provides an overview of the organization of three international professional
conferences that were an opportunity for Serbian and Bulgarian librarians to meet
and exchange experiences, the cooperation with the Bulgarian Librarian Association
(BLA), the experience of the library “Detko Petrov” in the realization of an international
project “We Are of the Same Roots” with the library in Separeva Banja, the meetings of
our and their experts through participation in professional conferences, the exchange
of articles in Serbian and Bulgarian professional papers, and so on.
KEYWORDS | international cooperation, public libraries, Bulgaria, Serbia, Public
Library Pirot, Public Library “Detko Petrov” Dimitrovgrad
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СОТРУДНИЧЕСТВО СА БИБЛИОТЕКАМИ В БОЛГАРИИ
— ОПЫТИЫ БИБЛИОТЕК В ПИРОТЕ И ДИМИТРОВГРАДЕ
СЖАТОСТЬ | Помимо той роли, которую они играют на местном и национальном
уровне, крайне важно, чтобы библиотеки сегодня продвигали всю деятельность
за пределами страны, используя международное сотрудничество с другими
библиотеками как возможность для обмена опытом, продвижения культуры
творчества, но и способ предоставления эначительных средств для
модернизациии бизнеса через проекты.
Благодаря географическому положению Пирота и Димитровграда, богатые и
истории культурного сотрудничества с Болгарией, библиотеки в этих областях
развили международное сотрудничество с болгарскими библиотеками. Плавное
общение с болгарскими коллегами стало возможным благодаря знакомству
Болгарского языка димитровградских библиотекарей.
Документ будет посвящен организации трех международных конференций,
которые дали возможность болгарским и сербским библиотекарям
познакомиться друг с другом обмен опытом, сотрудничество с Болгарской
библиотечной ассоциацией (ББИА), опыт работы Библиотеки “Детко Петров”
в реализации международного проекта “У нас одинаковые корни” с читальным
залом в Сепаревой Баня, наши встречи с экспертами путем участия в совещаниях
экспертов, обмена статьями с болгарскими специальными печатными органами.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | международное сотрудничество, публичные библиотеки,
Болгария, Сербия, Национальная библиатека Пирот, Национальная библиотека
“Детко Петров” Димитровград
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УДК 021.64:027(497.11)

ХАДИЈА ЏИГАЛ КРИЈЕШТОРАЦ
Библиотека „Вук Караџић“ Пријепоље
hadijakrijestorac@gmail.com

БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ
У ПРОЈЕКТИМА ИНТЕРКУЛТУРНЕ
ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ
СРБИЈА — ЦРНА ГОРА
САЖЕТАК | Библиотека „Вук Караџић“ у Пријепољу има деценијско искуство у
различитим видовима међубиблиотечке и интеркултурне сарадње, а посебно је
радила на имплементацији више међународних пројеката уз помоћ којих је значајно унапредила своје библиотечке капацитете. Последњи у низу међународних пројеката на којима је партнерски радила је IPA пројекат прекограничне сарадње Србије и Црне Горе „Европа за културу, култура за Европу”1 (реализован
у периоду 2016—2017). За нашу библиотеку пројекат IPA је изузетно важан јер је
био финансијска и друга подршка за набавку скенера за дигитализацију и формирање Дигиталне библиотеке Пријепоље (о овој теми објављени су радови).
У овом раду ћемо се осврнути на друге сегменте пројекта „Европа за културу, култура за Европу”, на интеркултурну сарадњу и регионално повезивање. На ширем
плану, циљ пројекта „Европа за културу, култура за Европу” био је да допринесе повећању квалитета и обима културне сарадње пограничних регија Србије и
Црне Горе (Лимска долина), повезујући културне институције, посленике културе и уметнике. Библиотека „Вук Караџић” са партнерима из локалне средине и
партнерима из Црне Горе, такву интеркултурну активност реализовала је кроз:
Арт фестивал „Лим — водени жиг полимских градова“, „Лимска песничка регата“,
„Лимске песничке луке”, окупивши културне посленике, институције и уметнике
из десетак полимских градова.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | Библиотека „Вук Караџић” Пријепоље, IPA — Инструмент за
претприступну подршку, Србија, Црна Гора, прекогранична сарадња, интеркултурна сарадња
1

Равноправно се користи у разним документима и као: „Култура за Европу, Европа за
културу“.
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УВОД
Схвативши да класично буџетско финансирање рада неће омогућити њен развој у складу са савременим токовима у библиотекарству, библиотека „Вук Караџић”
у Пријепољу више од две деценије веома активно ради на пројектном развоју.
За сваку врсту своје делатности, Библиотека је изналазила начин да део тих
послова буде препознат као вишезначно и дугорочно користан за грађане: културолошки, образовно, социјално и на друге начине, и да као такав добије финансијску подршку различитих донатора.
Најчешће је пријепољска библиотека тражила подршку за квалитетнију имплементацију библиотечко-информационих послова и што стручнијег и стандардима ближег библиотечког напредовања и рада са корисницима. Али, упоредо са развојем својих библиотечких потенцијала,2 Библиотека је, као најстарија културна установа у Пријепољу, додатно и континуирано радила на развоју
и обликовању културног живота овог простора. Када кажемо „овај простор”, мислимо на „тромеђу”3 (Србија — Црна Гора — Босна и Херцеговина), историјски —
заједнички и вишевековни; културни — природно прожимање култура; фамилијарни — бројне родбинске везе итд.
На фону реалних потреба људи који живе културу и оних који стварају на
пољу културе и уметности на овом простору, Библиотека је добила прилику да у већем обиму успостави сарадњу са институцијама и појединцима са
2

Годишња принова фонда у просеку је 4.000 библиотечких јединица, данас је фонд
величине преко 120.000 библ. јединица; чланова библиотеке је више од 4.000 (статистика
је изведена из система COBISS3, сегмент Исписи/Фонд/Статистика—извештаj, F—Sta—02,
2019); комплетна IT опрема свих одељења; аутоматизација рада Библиотеке; мобилна
библиотека (прва модерна у Србији у 20. веку) за сеоска и приградска насеља (где живи
60% становника општине Пријепоље) „ИнфоБус“; едукација запослених за библ. послове;
едукација корисника и грађана из IT, информационе писмености, демократије, грађанских
права, пољопривреде; рад са маргинализованим групама, мањинским групама итд.
3
Од 1962. године па до 1995/1997. године на овом простору је деловала Међурепубличка
заједница за културно-просвјетну дјелатност, финансирале су је све пограничне општине
из три републике. Она је организовала за све области културе и уметности заједничке
програме. Омогућавала је континуиране сусрете, сарадњу, развој појединаца и установа
културе и уметности кроз конфигурацију умрежених установа културе, манифестација,
уметника. Омогућавала је међународну сарадњу разменом програма. Објављивала је књиге
и култни часопис Мостови — доступни на: http://digital.biblioteka-prijepolje.com/items/
browse?collection=4. Програме МРЗ одликовали су мултикултуралност и високи естетски
квалитети. Распадом Југославије дошло је до велике празнине у сарадњи о каквој смо
говорили да је постојала.
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„тромеђе” и из Лимске долине и у сарадњи са њима кроз пројекат „Европа за
културу, култура за Европу” на квалитетан начин створи нове културне и уметничке вредности.

„ЕВРОПА ЗА КУЛТУРУ, КУЛТУРА ЗА ЕВРОПУ“
“Europe for Culture, Culture for Europe”
Један од најважнијих инструмената Европске уније усмерених ка унапређењу
регионалне сарадње4 на Западном Балкану је прекогранична сарадња. Пројекат
„Европа за културу, култура за Европу“5 је део пакета програма прекограничне
сарадње Србије и Црне Горе који финансира Делегација Европске Уније у Србији, средствима ЕУ.
У нашем случају, прекогранична сарадња представљала је — оквир за
унапређење свеобухватне културне, социјалне и научне сарадње између локалних и регионалних заједница у пограничном појасу Србије и Црне Горе и шире
у Лимској долини (локалне самоуправе, библиотеке, музеји, туристичке организације, невладине организације, медији и појединци ствараоци из области културе и уметности).
Радећи на концепцији садржаја пројекта „Европа за културу, култура за Европу”, имали смо намеру и циљ да све осмислимо тако да подстакнемо и успоставимо интензивнију сарадњу између заједница6 на нивоу општина како
би био изграђен заједнички идентитет становника и професионалних група.
Програмски сегменти на којима смо радили требало је да подржавају активности усмерене на истицање културних, историјских, етничких, образовних и
4

Програм прекограничне сарадње Србија — Црна Гора у оквиру Инструмента за
претприступну подршку (IPA) — Компонента II је јединствени претприступни фонд
Европске уније установљен регулативом Савета Европске уније бр. 1085/2006 од 17. јула
2006. године.
5
Меморандум о сарадњи (CRIS No: 2016/377-115 ) и учешћу у пројекту прекограничне
сарадње Србије и Црне Горе „Европа за културу, култура за Европу“ потписан је 29.
августа 2016. године у Бијелом Пољу у Кући Риста Ратковића. Потписници споразума су
представници установа културе из Бијелог Поља — ЈУ „Ратковићеве вечери поезије“ и њен
сарадник НВО „Стихом говорим“ и Пријепоља — Библиотека „Вук Караџић“и Удружење
грађана „Лимски дарови“. Пријектне активности су трајале до септембра 2017. године.
6
Под заједницама подразумевамо: локалне самоуправе, библиотеке, музеје, туристичке
организације, невладине организације, медије и појединце ствараоце из области културе и
уметности.
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спортских веза. Наведени елементи наших циљева могу се чинити специфичним, а нису, само смо били „специфично” усредсређени на то да искористимо
финансијску подршку како би освестили потребу и смисао установљења чврсте основе за заједничке активности великог броја субјеката у програмској области из културе, уметности и библиотекарства. Разумевајући наведени дух,
идеје и начела прекограничне сарадње коју у најкраћем можемо да искажемо као: изградња партнерстава и заједнички рад, дефинисали смо и своје стратешке циљеве и намере да већини програмске сарадње обезбедимо трајност
и континуитет.
Реализацијом пројекта „Култура за Европу, Европа за културу“ имали смо за циљ:
— да допринесемо повећању квалитета и квантитета међународне сарадње
кроз промоцију концепта интеркултурализма;
— промоцију аутентичних мултикултуралних вредности у циљу побољшања
искустава професионалних уметника и уметника аматера, кроз допринос промоцији међукултуралног дијалога;
— регионално повезивање стваралаца и фестивала, као и размена културних
добара;
— афирмацију писане речи са простора Лимске долине;
— да дамо допринос, кроз повезивање и сарадњу, борби против свих
предрасуда;
— посебно да подстакнемо афирмацију младих аутора;
— да подржимо и подстакнемо дечје ствралаштво и стваралаштво за децу.
Осим тих културно-уметничких програмских сегмената, Библиотека „Вук Караџић“ у Пријепољу је уз подршку IPA реализовала: информационо описмењавање сеоског становништва,7 и што је за једну библиотеку данас изузетно значајно,
дигитализацију завичајне грађе и формирање Дигиталне библиотеке Пријепоље.8
7

Рурална IT школа, ECDL IT — Обука и сертификација кандидата за ECDL. Циљ ове обуке
је био да повећа информациону и информатичку писменост старије сеоске популације у
Пријепољу и сеоског становништва и тако допринесе повећању њихових појединачних
капацитета за рад на себи и за себе. Обуком је обухваћено 253 полазника распоређених у
42 групе. Тако ће им живот бити удобнији, брже ће пратити токове које савремено друштво
данас намеће. Приступљено 10.09.2017, http://www.biblioteka-prijepolje.com; http://www.
infobus.org.
8
Формирана је Дигитална библиотека Пријепоље. Дигитализацијом културног наслеђа,
дугорочно и адекватно се допринело афирмацији свих идентитета овог простора у
најширем смислу те речи. Садржај и структура Дигиталне библиотеке Пријепоље темељи
се на писаном и на други начин ствараном културном наслеђу, кроз векове, Пријепоља
и суседних општина. Колекције дигиталне библиотеке (књиге историографског,
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Наведене циљеве на пољу: повећања квалитета и квантитета међународне
сарадње кроз промоцију концепта интеркултурализма; промоцију аутентичних
мултикултуралних вредности у циљу побољшања искустава професионалних
уметника кроз допринос промоцији међукултуралног дијалога; регионално повезивање стваралаца и фестивала, као и размена културних добара; подршка,
промоција и афирмација писане речи са простора Лимске долине, као и стварање услове за повезивање младих аутора, чиме трасирамо сарадњу и у будућности; и са посебном радошћу, афирмација и омогућавање сарадње на пољу
дечјег ствралаштва и стваралаштво за децу, реализовани су кроз Арт фестивал
„Лим — водени жиг полимских градова“, и његова три сегмента: „Још нас има поред Лима”, „Лимска песничка регата“ и „Лимске песничке луке”.9
АРТ ФЕСТИВАЛ „ЛИМ — ВОДЕНИ ЖИГ ПОЛИМСКИХ ГРАДОВА“10
„ЈОШ НАС ИМА ПОРЕД ЛИМА”
Арт фестивал је почео манифестацијом младих „Још нас има поред Лима”,11
која се одвијала на отвореном, на обали Лима. Манифестација је била посвећена младима, и у њој је учествовала школска омладина: млади ликовни, песнички, музички и новинарски таленти. Резултат окупљања младих са обала Лима
јесте Лимом инспирисан опус ликовних радова који је, опет на отвореном, на
обалама Лима, био постављен и врло посећен од стране суграђана.
Музички таленти су такође имали своје вечери, млади књижевни ствараоци су своју Лимом инспирисану поетику преточили у омладинске збирке
документаристичког, научног и уметничког садржаја, из свих сфера живота овдашњег
становништва; фото-грађа и периодика; ретка и посебна дела и рукописи) постављене
на глобалној мрежи постају доступне широм света, сваком појединачном кориснику, у
било које време, и то бесплатно. Често се ради о публикацијама и садржајима који се не
налазе лако у другим библиотекама, нису увек доступне ван локалне библиотеке, старијег
су датума, носе визуелне нијансе (фото-грађа), део су културне баштине, дигитализацијом
се отварају могућности за колективитете и појединце. Данас се на http://digital.bibliotekaprijepolje.com налази 1415 објеката и више од 45.000 страница.
Више о Дигиталној библиотеци Пријепоље: Хадија Џигал Кријешторац, „Дигитална
библиотека Пријепоље“, Корак библиотеке, бр. 3 (2017), приступљено 10.09.2017, http://digital.
biblioteka-prijepolje.com; http://www.biblioteka-uzice.rs/korak_biblioteke.htm.
9
Или „Смарагдна књига Лима”.
10
Тродневна културно-уметничка манифестација под називом „Лим — водени жиг
полимских градова”.
11
Инспирација за назив су стихови из збирке: Драгомир Ћулафић, Још ме има (Београд:
Интерпресс, 2000).
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„Краљевство бијелих рада” (изашла у Бијелом Пољу у склопу фестивал дјечјег
стваралаштва „Краљевство бијелих рада”, а уврштени су и у збирку „Лимске песничке луке”, објављену у Пријепољу). Млади новинари су у „Журналцу”,12 опет
Лимом мотивисани, промовисали еколошке вредности. Вече младих било је
посвећено и екологији — неопходној едукацији младих о заштити животне
средине. Сублимат разноврсног дружења кроз уметничко стварање школске
омладине са обала Лима јесте заједничко вече где су управо они говорили беседу песника Љубивоја Ршумовића „Шта дугујемо Земљи — молитва за воду“, у
циљу развијања свести о екологији и посебан акценат је стављен на заштити
реке Лим и свим непроцењивим ресурсима које он има, важним за целу полимску област.
Како смо били дужни да ревносно све бележимо, подаци кажу да је у овим
креативним активностима младих под слоганом „Још нас има поред Лима”
учествовало 72 креативне деце са обала Лима. Дакле, резултат је: дружење младих; заједничко тематско осликавање (велики број цртежа), заједничке изложбе; описивање Лима, две заједничке збирке песама,13 и свакако ангажовано развијање еколошке свести, пре свега чисте воде.

„ЛИМСКА ПЕСНИЧКА РЕГАТА“
Други сегмент Арт фестивала је књижевна манифестација „Лимска песничка регата“. Основна идеја песничке регате је да се у дводневном фестивалу14
постигне: окупљање књижевних стваралаца из долине Лима, како оних који
живе и стварају на том простору тако и оних који потичу са тог простора, а
живе на разним местима у свету; да се објави заједничка књига; да се поново
чују најлепше песме настајале кроз дуго време у долини Лима, а посвећене су
му у најширем смислу значења те реке за ово поднебље и да створи потребу да
се такви сусрети и размена поетике учини могућом и убудуће. Све то је упаковано у песничку регату-караван,15 која је кренула са изворишта Лима, надомак
Плава, испод Проклетија.
Журналац: Мале новине за децу и родитеље, Год. 7, бр. 20 (април 2017), приступљено
10.09.2019, http://biblioteka-prijepolje.com; https://issuu.com/biblioteka-prijepolje.
13
„Краљевство бијелих рада“ и песме у „Лимске песничке луке“.
14
У одабиру учесника из сваке општине укључене су биле локалне библиотеке, књижевна
друштва и други субјекти из локалних средина.
15
У песничкој регати учествовало је 32 песника из седам полимских градова.
12
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У свакој „луци” учесници песничке регате су застали и дружили се са водом и људима. Песничка регата је пловила кроз луке Плав, Андријевица, Беране, Бијело Поље и најдуже се усидрила у песничкој луци Пријепоље. У „Лимској песничкој регати“ су пловили: Слађана Пауновић, Сенадин Пуповић,
Хана Шахмановић, Сулејман Шабовић (Плав); Рајко Палибрк, Дарко Јововић
(Андријевица); Брахо Адровић, Ребека Чиловић, Велимир Ралевић (Беране);
Сафет Хадровић Врбичк и Амина Куч (Рожаје); Шејла Хоти, Слободан Вучинић, Александар Обрадовић, Един Смаиловић (Бијело Поље); Мирко Иконић
(Прибој); Драган Папоњак (Рудо); Индира Хаџагић, Драгослав Бато Бабић, Његош Несторовић, Мумин Кучевић, Драгомир Малешић, Раде Бабић, Илхан Пачариз (Пријепоље).
Детаљ из поетике Фестивала у Пријепољу најбоље одсликавају стихови Драгомира Ћулафића16 из поеме „Још ме има“:
„Жари л` љето,
вије л` зима,
ја крај Лима.
Куд он тече,
течем и ја.
Он се буди,
ја зарудим,
он се чуди,
а ја шљива,
ја ливада, фрула
шарна, чобан испред
бијела стада, вјетра грива.”17
Заједничку лимску поетику, употпунили су ученици Пријепољске гимназије
који су казивали старе, прастаре, најпознатије, радо слушане речи, стихове из
долине Лима. Нисмо сигурни који број публике од Плава до Пријепоља (четири песничке луке) је присуствовао програму, али смо сигурни да је то био велики број.

16

Драгомир Ћулафић (8. новембар 1940, Горње Луге код Андријевице, Црна Гора) је песник
и прозни писац. Од 1984. до 2004. био је директор Народне библиотеке „Лазо Кочовић” (од
1995. библиотека „Лаза Костић”) у Београду.
17
Лимске песничке луке: зборник песама (Пријепоље: Библиотека „Вук Караџић”, 2017), 31—32.
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Из свих књижевних сегмената настала је заједничка збирка „Лимске песничке луке”18 и „Стихом говорим. 5+”.19
Трећи сегмент Арт фестивала био је посвећен издаваштву, сарадњи издавача из две државе, могућностима размене публикација и међу издавачима и институцијама како би се на тај начин књиге дистрибуирале између две државе.20 У
Библиотеци „Вук Караџић” у Пријепољу, 28. маја 2018. године окупили су се библиотекари, музеалци, књижари и представници издавачких кућа из полимских
градова који су на округлом столу разговарали о даљој сарадњи у размени (за
продају) својих издања и могућем раду на заједничким издавачким пројектима.
У тим контактима и разговорима учињен је значајан напредак. Ми из пријепољске библиотеке годинама настојимо да долазимо до публикација из Црне
Горе. Некада размењујемо књиге, некада поклањамо једни другима књиге и трудимо се да на квалитетан начин асистирамо једни другима у прибављању неке
публикације, али овај сусрет нам је дао додатне информације, начине, успоставу веза да на што бољи и континуиран начин имамо сарадњу са библиотекама и издавачима из Црне Горе. Своје издаваштво представили су „Књижевни
клуб” Дома културе, Библиотека „Вук Караџић”, Удружење грађана „Лимски дарови“, Музеј Пријепоље, Јавна установа „Ратковићеве вечери поезије“ Бијело
Поље, Библиотека Бијело Поље, Полимски музеј Беране, Библиотека Пљевља,
МРЗ Пљевља, Културни центар Рожаје, Центар за културу Плав, Народна библиотека Ужице, Градска библиотека Прибој, Књижевни клуб „Далма“ Пљевља,
НВО „Стихом говорим” Бијело Поље, Умјетничка галерија „Витомир Србљановић” Пљевља, Народни музеј Ужице, Штампарија „Графокартон” Пријепоље, Галерија „Спирала” Прибој, Историјски архив Ужице, Учитељски факлутет Ужице,
Филолошки факултет Никшић, Штампарија „Графичар” Ужице.

„ЛИМСКЕ ПЕСНИЧКЕ ЛУКЕ“ ИЛИ „СМАРАГДНЕ КЊИГА ЛИМА“
У књизи „Лимске песничке луке“, посвећеној Лиму, објављени су радови, углавном песме, 47 аутора. Представљени су песници из свих седам полимских
градова, као и литерарни радови ученика основних школа из Пријепоља и
Лимске песничке луке: зборник песама (Пријепоље: Библиотека „Вук Караџић”, 2017),
доступно и на: http://digital.biblioteka-prijepolje.com/items/show/458.
19
Stihom govorim. 5+ (Bijelo Polje: Stihom govorim, 2017).
20
Сви знамо да актуелан начин набавке (путем јавних набавки) умногоме онемогућава
куповину публикација ван своје државе.
18
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других полимских градова. Сви они били су учесници „Лимске песничке регате“
и вечери младих „Још нас има поред Лима“, програма који су крајем маја 2017.
били саставни део Арт фестивала „Лим — водени жиг полимских градова“.
Књига је промовисана на 47. Ратковићевим вечерима поезије у Бијелом Пољу
(5.9.2917); у Пријепољу 25. септембра 2017. године; на сајму књига у Београду, 23.
10.2017. на штанду Ужичко издаваштво; и у Спомен-библиотеци „Миодраг Булатовић“ код Бијелог Поља.
Примерак књиге прослеђен је свим библитекама полимских градова. Промоција је увек почињала култном песмом Лим Хусеина Башића.21
„Када те зовнем зелени Лиме
вода ми се твоја одазове
небо ми се отвори
пут се покори
поље се поклони
да ти дођем.
Када ти дођем из туђине Лиме
напој ме водом тишицом
окуј ми неба мрамором
огради с горе седефом
да ти више никад не одем.“22

УЛОГА МЕДИЈА У МЕЂУБИБЛИОТЕЧКОЈ И ИНТЕРКУЛТУРНОЈ САРАДЊИ
У ПРОЈЕКТУ „ЕВРОПА ЗА КУЛТУРУ, КУЛТУРА ЗА ЕВРОПУ“
Очекивано, улога медија је била да кроз праћење и извештавање широке јавности у Србији и Црној Гори буде сарадник на осваривању циљева сарадње кроз
програме.
Све наше активности пропратили су и забележили различити медији (национални, регионални, локални) из Србије и Црне Горе:
— телевизије и радио-станице: РТС, РТЦГ, Локална телвизија ТВ Форум, Регионална телевизија Нови Пазар, Глас Западне Србије, Радио Бијело Поље, ТВ Плав;
— новине: Лист Полимље, Данас, Блиц, ДАН и други;
21

Хусеин Башић (Плав, Брезојевица, 1938—4.11.2007), уметник, књижевник, хроничар,
истраживач и сакупљач народног стваралаштва.
22
Лимске песничке луке: зборник песама (Пријепоље: Библиотека „Вук Караџић”, 2017), 19.
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— онлајн портали: PP medija, Prijepolje.net, GradPrijeпolje.com;
— сајтови: www.biblioteka-prijepolje.com, www.listpolimlje.info, www.biblioteke.
org.rs, www.fokuspress.com/kultura, www.prijepoljeonline.wordpress.com;
— друштвене мреже: FB, Istagram.
Локални фотографи су такође имали важну улогу у мисији промоције културе без граница.
ЗАКЉУЧАК
Пројекат је показао да је свима јако потребна сарадња, и институцијама и
ствараоцима овог простора. Из седам општина, са програмима које смо реализовали, имала је додира свака библиотека, понегде и музеј, ликовна галерија,
дом културе, локалне самоуправе, школе… Из описаног је јасно колико људи,
књижевних и других стваралаца је прошло кроз програме, објављене су нове
заједничке књиге. Једноставно — реализација ових програмских активности је
веома оплеменила културни живот грађана. Обновљене су давно покидане везе
стваралаца и културних институција пограничних општина. Ми верујемо да смо
овим програмима међународне сарадње постигли свој стратешки циљ: Повезивање људи и институција како би заједно допринели развоју међусобне сарадње, уз
коришћење културних ресурса и предности као и прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и
цивилног друштва.
И да нагласимо, схватили смо да је важно да сарађујемо, да имамо много
тога да једни с другима створимо и поделимо, тако смо, заједничким напором,
ми културне институције, пре свега библиотеке (Плав, Беране, Бијело Поље и
Пријепоље) организовале и реализовале Песничку регату 2018. и управо је у току
конструкција за Песничку регату 2019. За библиотеке то је и прилика да једни
другима поклонимо књиге и да разменимо библиотечка искуства.
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THE LIBRARY “VUK KARADŽIĆ” PRIJEPOLJE AS A PARTICIPANT
IN THE PROJECTS OF INTER-CULTURAL CROSS-BORDER
CO-OPERATION SERBIA-MONTENEGRO
Sumary
The library “Vuk Karadžić” has the decades of experience in the most diverse forms of
inter-library and inter-cultural cooperation, making a substantial effort to implement
multiple international projects which helped the library to significantly improve its
capacities. The last one in a series of international projects that the library has worked
on is IPA Cross-border Co-operation program Serbia-Montenegro — “Europe for
the culture, the culture for Europe” (realized in the 2016—2017 period). The IPA
project was utmost important for our library, since it provided the financial support
as well as the support in the procurement of scanners for digitalization and creating
The Digital Library Prijepolje (the papers on that topic were already published).
In this paper we tackle different segments of the project “Europe for the culture, the
culture for Europe”, thus, the inter-cultural collaboration and connecting the region.
The long-term goal of the project “Europe for the culture, the culture for Europe” was
to contribute to improving both the quality and the extent of collaboration among
border regions of Serbia and Montenegro (The valley of the river Lim), by connecting
cultural institutions, cultural employees, and artists. The library “Vuk Karadžić” has
realized this inter-cultural activity with partners from the local environment and
Montenegro, through: The Art festival “Lim — the watermark of the surrounding cities”,
“The Lim’s poetic regatta”, “The Lim’s poetic harbors”, gathering numerous cultural
employees, institutions, and artists from a dozen of cities near the river Lim.
KEYWORDS | the library “Vuk Karadžić” Prijepolje, IPA — Instrument for PreAccession Assistance, Serbia, Montenegro, cross-border co-operation, inter-cultural
co-operation
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ХАДИЯ ДЖИГАЛ КРИЕШИТОРАЦ
Библиотека “Вук Караджич” Приеполе
hadijakrijestorac@gmail.com
БИБЛИОТЕКА “ВУК КАРАДЖИЧ” ПРИЕПОЛЕ В ПРОЕКТАХ
ИНТЕРКУЛЬТУРАЛНОГО ЗАГРАНИЧНЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
СЕРБИЯ—ЧЕРНОГОРИЯ
СЖАТОСТЬ | Библиотека “Вук Караджич” Приеполе имеет десятилетний опыт
различных формах между библиотечного интеркультурного сотрудничества,
особенно работала на имплементации больше международных проектов с
помощью которых улучшила свои библиотечные мощности. Последний в ряде
международных проектов, на котором партнерские работала и по проекту
зарубежные сотрудничества Сербии и Черногории, “Европа за культуру культура
за Европу” осуществлённых в период 2016—2017 года для нашeй библиотеки
проект и очень важно потому что была финансовая и другая поддержка для
покупки скенера для детализации и формирования дигитальной библиотеки
Приеполе (опубликованы работы об этой теме).
В этой работе мы посмотрим на другие сегменты проекта “Европа для культуры,
культура для Европы” на интеркультурное сотрудничество и региональное
сочетание. На более широком плане цель проекта “Европа за культуру, культура
за Европу” был чтобы улучшить повышение качества и объема культурного
сотрудничества пограничных регий Сербии и Черногории (Лимская Долина),
связывая культурные институции деателей культуры и исскуства. Библиотека
“Вук Караджич” и партнеры из местного сообщества и партнеры из Черногории,
также как мы же культурная деятельность реализуется через: Арт фестиваль
“Водяной знак полимских городов”, “Лимская поэтская регата”, “Лимские поэтские
порты” объединяют работников культуры учреждений и художников из городов
десяти Лима.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Библиотека “Вук Караджич” Приеполе, ИПА - Инструмент
для поддержки перед выступлением Сербия, Черногория, трансграничное
сотрудничество, межкультурное сотрудничество
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НОВА ПРАВИЛА ИГРЕ:
РЕГИОНАЛНА САРАДЊА ДЕЧИЈИХ БИБЛИОТЕКА

САЖЕТАК | Јачање професионалне заједнице почиње заједничким радом: идентификовањем заједничких циљева, повезивањем са релевантним актерима,
усклађивањем интереса, изградњом савеза, дефинисањем улога и одржавањем
односа који су подстакнути заједничким вредностима.
Не постоји већа моћ за промену и усвајање нових вештина и знања од заједничког деловања, унапређивања комуникације и укључивања у глобалне акције заговарања и изградње заједнице.
Партнерства које градимо делују и постоје у ширем глобалном контексту. У
нашу праксу доносе искуства великог броја људи, чине нас видљивим широј
заједници и мењају перспективу свакодневног пословања.
Овај рад се бави истраживањем како је регионални стручни скуп, које је у оквиру „Фестивала хумора за децу“ више од десет година библиотека „Димитрије
Туцовић“ у Лазаревцу организовала за библиотекаре који раде са децом и младима, помогао да се оствари чврста и континуирана регионална повезаност, сарадња и размена искустава.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | регион, професионална сарадња, партнерства, библиотеке,
библиотека „Димитрије Туцовић“
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НЕОПХОДНОСТ САРАДЊЕ
Јачање професионалне заједнице почиње заједничким радом: идентификовањем заједничких циљева, повезивањем са релевантним актерима, усклађивањем интереса, изградњом савеза, дефинисањем улога и одржавањем односа
који су подстакнути заједничким вредностима.
Међубиблиотечка позајмица први је и најважнији облик сарадње међу библиотекама, како на националном тако и на међународном нивоу. И данас овај
облик сарадње заузима посебно место. Међутим, од средине прошлог века јачају и други облици сарадње међу библиотекама. Увођење рачунара у библиотечко пословање и коришћење телекомуникационих мрежа за разноврсне библиографске и друге услуге означило је прекретницу у организацији сарадње у
другој половини 20. века.
Сарадња постаје неопходна, а правила понашања и деловања у коришћењу
фондова и других извора информација регулишу се националним законским
и подзаконским актима. У свакодневном раду то значи бољу искоришћеност и
доступност библиографских, каталошких и рефералних извора информација,
збирки, база пуних текстова, као и унапређење квалитета корисничких услуга.
Развијеност библиотечко-информативног система данас, његова сложеност и
потреба његовог континуираног изграђивања и унапређивања подстиче библиотекаре да проширују подручје међусобне сарадње. У складу са темељним задацима струке библиотеке међусобно сарађују на успостављању мреже у набавци,
обради, чувању и заштити грађе, али и на унапређивању услуга за кориснике. Важан сегмент сарадње је сарадња на подручју образовања запослених у библиотекама и корисника, као и сарадња у научно-истраживачком раду.
Сарадњу међу библиотекама подстичу и струковна удружења и удружења библиотека и сродних установа. На међународном нивоу важна је улога ИФЛА-е,
ЕБЛИД-а, ЛИБЕР-а и других међународних организација. На националном нивоу важна је улога Библиотекарског друштва Србије, Народне библиотеке Србије,
али и појединих јавних библиотека које својом делатношћу подстичу регионалну и међународну сарадњу, размену искустава и усаглашавање образовних програма за библиотекаре.
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ПРЕТПОСТАВКЕ САРАДЊЕ
Сарадња међу библиотекама и сродним установама како на националном,
тако и на регионалном и међународном нивоу захтева одређене претпоставке.
Пре свега је потребно да библиотекари прихвате идеју о партнерству и сарадњи,
да схвате њену практичну димензију и сазнање да не постоји већа моћ за промену и усвајање нових вештина и знања од заједничког деловања, унапређивања комуникације и укључивања у глобалне акције заговарања и изградње
заједнице. Сарадњом се нужно не смањују трошкови пословања, али она свакако доприноси унапређењу квалитета свих библиотечких услуга. Унапређење
квалитета услуга постиже се тиме што се сарадњом, било она национална, регионална или међународна увећава могућност стручног усавршавања запослених
у библиотекама. Овај вид стручног усавршавања доноси у нашу праксу знања и
искуства великог броја колега фокусираних на сличне теме, послове и проблеме. На тај начин мења се перспектива нашег свакодневног пословања, а коначан
резултат је квалитетнија услуга.
Важно је истакнути и то да партнерства које градимо делују и постоје у ширем глобалном контексту и чине нас видљивим широј заједници. Од сарадње се,
осим бољих професионалних односа и веза, очекује и креирање и унапређење
нове слике библиотеке у јавности. Стога је неопходно заједничке активности
добро маркетиншки представити како стручној и корисничкој, тако и широј
заједници. Циљ сваке маркетиншке активности је да о нашој организацији, у
овом случају библиотеци, креира позитивно мишљење у нашем окружењу. Преовлађујућа карактеристика тог окружења је презасићеност сваке врсте понуде. У
том и таквом окружењу није довољно радити напорно и добро. Потребно је тај
рад учинити видљивим и друштвено оправданим. Ефикасни односи с јавношћу
омогућују успостављање и одржавање међусобног разумевања између организације и њених јавности.
Потребно је да свака библиотека има свој план сарадње.
Тај план представља спону између потреба и ресурса ваше библиотеке и потреба и ресурса потенцијалних партнерских библиотека. Почиње договором о
сарадњи са библиотекама у оквиру Србије, плановима за сарадњу у региону и
стварањем претпоставки за међународну сарадњу. Осим планираних активности и динамике њихове реализације план би требало да одреди и методе за вредновање резултата. Изузетно је важно да зацртани планови буду оствариви, имају
приоритете и буду прихватљиви онима који ће их реализовати. У супротном, ово
је непотребно расипање библиотечких ресурса.
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ПРЕПРЕКЕ
Национална, регионална и међународна сарадња међу библитекама отежана је многим препрекама. Величина, статус, култура организације, техничка опремљеност, буџет — све то може бити препрека сарадњи међу библиотекама. Веома је тешко успоставити складна партнерства између библиотека које имају различиту величину, техничку опремљеност или висину буџета.
Препреке могу бити и однос библиотекара према сарадњи. Инертност, интелектуална лењост, страх од увођења нових метода рада, пасиван отпор — све су
то озбиљне препреке сарадњи и размени искустава која треба за крајњи резулатат да има унапређен начин рада. Искуства других која ће нам помоћи да избегнемо грешке у раду уступају пред традиционалним начином рада.
Такође, у планирању сарадње важно је избећи препреке које су последица особености менталитета, административних, политичких и законодавних
претпоставки.
РЕГИОНАЛНА САРАДЊА ДЕЧЈИХ БИБЛИОТЕКА
Оно што до сада није поменуто је да сарадња може бити реализована на нивоу поједница, институције или државе. Регионални стручни скуп, које је у оквиру Фестивала хумора за децу више од десет година библиотека „Димитрије Туцовић“ у Лазаревцу организовала за библиотекаре који раде са децом и младима,
помогао да се оствари чврста и континуирана регионална повезаност, сарадња
и размена искустава на сва три нивоа.
До 2004. године студијски део манифестације чинила су излагања теоретичара књижевности за децу, писаца, васпитача, психолога, педагога. Године 2004.
долази до промене концепције стручног дела манифестације. Тема округлог
стола те године била је „Библиотекари писци за децу“. У овај сегмент програма
активно се укључују библиотекари који раде са децом у библиотекама у Србији
и региону.
Оваквом концепцијом одржавања стручног дела Фестивала хумора за децу
Библиотека у Лазаревцу се легитимише у стручној библиотечкој јавности као један од најактивнијих чланова библиотечке заједнице. Овај скуп је био један од
ретких који окупља библиотекаре који раде са децом и то је разлог што је у овом
програму сваке године учествовало све више библиотекара из све већег броја
дечијих одељења јавних библиотека у Србији и региону. Осим библиотекара, у
раду стручног скупа учествовали су и писци за децу, представници издавачких
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кућа, илустратори књига за децу, просветни радници. Тако је овај сегмент фестивалског програма постао својеврсна берза идеја и искустава.
Првих неколико година основни задатак овог окупљања је био грађење и јачање националне мреже сарадње међу библиотекарима и институцијама које
они представљају. Теме о којима се говорило имале су циљ да осветле добре
примере из праксе дечјих одељења јавних библиотека у Србији. Тако се 2005. године говорило о часописима за децу као улазницама у свет књиге, а 2006. о креативним радионицама у библиотекама. Већ 2007. учешће на скупу „Право на читање“ узимају и колеге из региона, као и професори са Катедре за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду. Шири се
спектар тема из рада у дечјим одељењима. Већ 2009. о пројектима у библиотекама говори Бетина Раднер, тадашња управница библиотеке Гете-института, која
преноси искуства немачких библиотекара. И наредних година драгоцена искуства са колегама из земље и региона размењују најактивнији библиотекари дечијих одељења. Године 2012. на иницијативу библиотекара за децу и младе, а
уз подршку Библиотекарског друштва Србије у Лазаревцу на стручном скупу
коме је присуствовало више од педесет библиотекара из Србије формирана је
Секција за рад са децом и младима. Наредних година излагачи на скупу су били
представници Хрватског читатељског друштва, као и представници Хрватског
књижничарског друштва и Друштва библиотекара Републике Српске.

ЗАКЉУЧАК
Сарадња учесника ових окупљања је била отежана многим препрекама: разликом у професионалним биографијама, величином и статусом библиотека из којих
су долазили, буџетом и разумевањем потребе ових годишњих окупљања. Заједничко им је што су били високо мотивисани, препуни ентузијазма, опредељени за
колективни рад и размену идеја, прекограничну сарадњу. Најважнија је била потреба да се изгради чврста мрежа ангажованих појединаца чији је циљ унапређење
струке. Ово регионално окупљање изнедрило је даљу сарадњу како библиотечких
радника, тако и библиотека у региону. Учинило је видљивим рад многих и указало на могућности нових партнерстава. Бити активан члан стручне заједнице, ангажован на њеној изградњи и развоју, обликовати своју професионалну будућност у
регионалном и међународном контексту — то је оно у шта смо веровали и шта смо
настојали остварити. Регионална сарадња доноси нова правила игре: већи капацитет за учење, примену наученог и модификовање прилагођено датој ситуацији.
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“Dimitrije Tucovic” Library, Lazarevac
milica.biblioteka@gmail.com
NEW RULES OF THE GAME: REGIONAL COOPERATION
OF CHILDREN LIBRARIES
SUMMARY | Strengthening a professional community begins with collective effort:
identifying mutual goals, connecting the relevant actors, synchronizing interests,
building an alliance, defining roles and maintaining the relationships that are inspired
by collective values.
There is no greater power to change and acquire new skills and knowledge than a joint
effort, improving communication and participating in global actions of encouraging
and building a community.
The partnerships we build work and exist in a wide global context. They bring the
experiences of a huge number of people into our practice, make us visible in the eyes
of a wider community, and change the perspective of everyday work.
This paper deals with the research on how a regional professional conference —
which has been organized for more than ten years by the library “Dimitrije Tucovic”
Lazarevac as part of the Children Humor Festival for librarians that work with children
and the young — helped establish a firm and uninterrupted regional connectedness,
cooperation, and the exchange of experiences.
KEYWORDS | region, professional cooperation, partnership, libraries, “Dimitrije
Tucovic” library
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millica.biblioteka@gmail.com
НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ:
РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ДЕТСКИХ БИБИЛИОТЕК
СЖАТОСТЬ | Укрепление профессионального сообщества начинается совместной работой: oпределение общих целей, связывание с важыми деталяами,
сoглаcoвание интересов, создание алянсов, определение ролей и поддерживания отношений, которые имеют совместные центры.
Не существует более великая мощь за изменение и усвоение новых умений и
знаний от cовместного действия, улучшения коммуникаций и интеграции в глобальньие акции информационого-пропагандитического общества.
Партнёрские отношения, которые действуют, существуют более широком
глобальном контексте. В нашу практику приносят опыт большого количества
людей, делая нас видимыми для широкой публики сообщества и меняют перспективу повседневного бизнеса.
В этом документе рассматривается, как региональное совещание эксперто,
которое в рамках фестиваля “Детский юмор” уже более десяти лет библиотеки
“Димитрий Туцович” в Лазареваце организована для библиотекарей, работающих с детьми и молодежью, помогли создать прочную и непрерывную региональную связность, сотрудничество и обмен опытом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | регион, профессиональное сотрудничество, партнерства,
библиотеки, библиотека “Димитрий Туцович”
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УЛОГА БИБЛИОТЕКА У ПРОЈЕКТИМА
МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ КАО ОСНОВА
ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА

САЖЕТАК | Рад се заснива на разматрањима примера добре праксе, а у вези
са различитим аспектима библиотечких услуга које могу допринети успостављању и ширењу међународне сарадње у свим њеним видовима, како јој могу
допринети постојећи ресурси и у чему се огледа значај размене библиотечког
материјала и информација. С друге стране, који су шири домети међународне
сарадње — ко су актери, а ко конзументи и у чему се огледа њен значај како у
контексту унапређења библиотечко-информационе делатности, тако и на развој културног туризма. У раду ће бити приказани примери добре праксе из наше
библиотеке, која се налази у пограничном делу и због тога је интересантна као
институција која може да успостави културне везе кроз међународне пројекте и
на тај начин примени и развија модел културног туризма.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | међународна сарадња, библиотечка размена, културни туризам
Када говоримо о практичној страни делатности библиотека, готово увек се
осврћемо на сарадњу, у најширем смислу, са другим установама како сличног, тако и различитог опсега делатности. Начини, врсте и домени сарадње
обухватају широк спектар разноврсних и несистематизованих активности,
али могу имати добре, квалитетне резултате и створити услове за исте у будућности. Међународна сарадња, уз све поменуто, подразумева и превазилажење додатних баријера — просторних, културолошких, језичких и финансијских. Неједнаки домети у области међународне сарадње условљени су величином и типом библиотека, географском позицијом и потребама локалне заједнице, али и кадровским капацитетима који су или носиоци
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и иницијатори или непремостива тачка спотицања у стварању интернационалних културолошких веза.
Искуства библиотека у вези са међународном сарадњом не подлежу ниједној
врсти систематизације. Упркос квалитетној сарадњи између представника различитих типова библиотека, разменама искустава, савета и пружања помоћи,
модели сарадње које успешно реализује једна, могу бити потпуно неприменљиви на другу библиотеку, посебно када говоримо о јавним библиотекама. Чињеница да је свака библиотека одређена локалном заједницом и средином у којој
се налази, иако може деловати обесхрабрујуће, заправо би требало да има за
циљ утврђивање специфичности те заједнице и развијање потенцијала који су
нам на располагању.
С друге стране, сам појам сарадње можда не приличи свим њеним видовима,
понекад је то само партнерство или сусрет који може иницирати и отвoрити простор за будуће заједничке активности и мање или веће пројекте. Суштина свих облика међународних сусрета (термин који се у нашем искуству намеће као најпримеренији и за који се опредељујемо у даљем тексту), требало би увек да подразумева размену информација, библиотечко-информационе грађе и извора, спајање
култура, народа и језика. Уколико на тај начин приступимо задатој теми, моћи
ћемо да сагледамо бројне могућности, које су нам често, због већ поменутих услова или препрека, остале скривене. Пример за то дало нам је вишегодишње искуство у раду у једној од јавних, општинских библиотека у нашој земљи.
***
Чланак из „Сербских народних новина“ из 1848. године1 у којем се помиње
Читалиште у Великом Градишту, указује на дугу културну традицију овог места.
Позиција града, данас општине Велико Градиште, сигурно је значајно утицала
на његов развој, а сведоци смо да и данас, из истих разлога, предњачи над већим
и развијенијим срединама.
Општина Велико Градиште се налази у североисточном делу Србије у Браничевском округу, на улазу у Ђердапску клисуру. Обухвата 26 насеља са укупно
17.610 становника, од којих 5825 живи у Великом Градишту, које је седиште истоимене општине. Велики број становника је на привременом раду у земљама Западне Европе — Италији, Аустрији, Француској, Немачкој, Швајцарској.2
1
2

Сербске народне новине, Пешта (1848).
Општина Велико Градиште, преузето 17. 10. 2019, http://velikogradiste.rs/about-us/.
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Велико Градиште се налази на само 110 км од Београда, у близини веома значајних културно-историјских локалитета попут Виминацијума, Голубачке тврђаве, Рамске тврђаве, Лепенског вира.
Значајну везу са светом чини европска река Дунав, на чијој обали је смештено Велико Градиште и одакле се, преко реке, простире поглед на румунска брда.
У Дунав се, у нашем граду, улива и златносна река Пек, оаза за љубитеље нетакнуте природе. Шеталиште поред Дунава, повезује град и Сребрно језеро — једно
од најатрактивнијих српских летовалишта.
Не треба занемарити и знамените завичајне ствараоце попут Властимира
Павловића Царевца, Милице Јанковић, Жанке Стокић, Милоја Васића, Милана Бесарабића и других који су оставили траг у националној културној баштини и део су завичајног културног наслеђа. Програми, манифестације, споменици, изложбе и други видови очувања сећања на њих, такође су део културне понуде овог града.
Због свега поменутог, Велико Градиште са околином представља изузетно
важну тачку на туристичкој мапи, али и пружа услове за културни туризам који
још увек није довољно развијен. Сусрети у библиотеци, повремено и међународни, могли би да буду почетак оснаживања ове туристичке гране.
***
Народна библиотека „Вук Караџић“ у Великом Градишту, најстарија је институција културе у својој општини, али и први туристички и информациони центар града из које ће се развити друге институције — туристичка организација,
културни центар, народни музеј. Почеци рада свих поменутих установа били су
у библиотеци, што ову инстутуцију и даље чини изузетно снажном у обављању
широког спектра делатности, посебно у развоју културе, презентацији културног
наслеђа и размени информација сваке врсте, задовољавајући потребе најширег
круга корисника. С друге стране, чињеница да је библиотека смештена у центар
града, у једно од најлепших старих здања које је део заштићене културно-амбијенталне целине, као и да је институција са најдужим радним временом у граду, иде у прилог томе да наши корисници нису само суграђани — читаоци, већ
бројни посетиоци града који трагају за разноврсним информацијама. У ту сврху међуинституциоална и међусекторска сарадња од великог је значаја, а живот
у малом месту, где се сви познају, олакшава долажење до информација, што је
предност у односу на велике градске центре.
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О давној повезаности пограничне вароши са европском културом сведочи
и потреба за оснивањем читалишта половином деветнаестог века, али и у каснијим периодима. Велико Градиште је могло да се похвали својим високообразованим грађанима који су се професионално усавршавали у иностранству,
али и враћали у свој град, ствaрајући богато завичајно културно наслеђа за будуће нараштаје. Такви су били Павле и Ђорђе Ђорђевић, који су све што су донели са дипломатских путовања по Европи у првој половини двадесетог века,
оставили граду. Они су заслужни и за почетак формирања збирке стране књиге јер је велики број публикација на европским језицима, највише на француском, предат библиотеци на чување. Тренд поклањања књига на страним језицима наставаљају и други наши суграђани који живе и раде у иностранству и
који представљају, свесно или несвесно, значајан чинилац у међународној размени публикација, а самим тим и у размени информација, промовисању националне културе и језика, стварајући простор за даљу и ширу интернационалну сарадњу, али и за унапређење библиотечких услуга и стварање нових
корисника.
Збирка стране књиге броји више од неколико стотина публикација и то
на следећим језицима: енглески, немачки, француски, руски, румунски, грчки, словеначки, италијански. Иако скроман, веома је активан део библиотечког фонда управо због странаца који из различитих потреба посећују град.
Они који су у пролазу, попут туриста, учесника међународне регатe, бициклиста, с обзиром да дунавска бициклистичка рута Еуровело 6 пролази кроз
наш град, најчешће сврате у библиотеку у потрази за информацијама. С друге стране, бројни су и они које бисмо могли да назовемо привременим суграђанима и корисницима наших услуга — чланови породица (често странци)
грађана који су у иностранству, а одморе проводе у завичају, учесници међународних пројеката и сл. који највише користе фонд стране књиге. У тој категорији, најпре треба истаћи учеснике пројекта „Интеркултура“, који већ неколико година реализује средња школа. Наиме, реч је о размени средњошколаца из различитих делова света који једну годину свог средњошколског образовања проводе у другој земљи, смештени у породице, где похађају наставу,
упознајући се са језиком, културом и историјом те земље. Иако наша библиотека није директни учесник у пројекту, увек је била значајни партнер школи
и помоћ у адаптацији привременог суграђанина. Захваљујући овом пројекту,
протеклих година су били чланови библиотеке и користили њене услуге (најчешће учећи српски језик из двојезичних сликовница) ученици из Бразила,
Тајланда, Италије, Русије, Америке.
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***
Културни програми различитог садржаја представљају значајан сегмент обављања библиотечке делатности и имају за циљ да побољшају културни живот заједнице. Међународни сусрети песника које библиотека реализује захваљујући доброј сарадњи са другим институцијама и удружењима последњих
година постају саставни део наше програмске агенде. Интересовање да наша
библиотека буде партнер у овим међународним пројектима почива на дугој традицији и добром гласу библиотеке, али можда још и више на атрактивној локацији и окружењу у којем се налази. У сарадњи са Клубом љубитеља књиге „Мајдан“ из Костолца који окупља велики број песника из читавог Браничевског округа, али и негује сарадњу са интернационалним песничким удружењима, одржали смо неколико песничких сусрета чији је значај вишеструк. С једне стране,
грађани су имали ретке прилике да уживају у слушању поезије на страним језицима, која је обично и превођена на наш језик, али су и завичајни песници могли да се представе и упознају са својим интернационалним колегама. Сусрети
у библиотеци увек имају за циљ и размену публикација, па је на тај начин обогаћен фонд стране књиге, али су и наша издања послата у неке друге земље у
потрагу за новим читаоцима. Отворене су могућности даље сарадње, објављивање заједничких вишејезичких публикација, размена песника или учешће у
стручним скуповима, а гостима из иностранства су представљене лепоте и знаменитости овог краја. Поред „Мајдана“, сличну врсту сарадње наша библиотека
је остварила и са Удружењем књижевника Србије, па већ другу годину постаје
незаобилазна станица на културно-туристичком пропутовању кроз нашу земљу
које се организује за стране госте у оквиру Међународних београдских сусрета
писаца. На овај начин, град и библиотеку су посетили песници из неколико градова Италије, Велике Британије, Русије, Албаније, Словеније, Турске, Туниса, Румуније. Програми овог типа могу бити значајан елемент у развоју културног туризма, а чињеница да поменути организатори међународних пројеката управо
бирају нашу библиотеку за место сусрета, поред бројних библиотека у округу, па
и Матичне библиотеке која у сваком смислу предњачи, али не нуди посетиоцима вишеструки културно-туристички доживљај, сведочи у прилог томе да треба
истражити и развијати локалне потенцијале који могу допринети да једна установа, ограничених просторних, финансијских и кадровских капацитета, постане водећа у одређеној области.
Најформалнији тип сарадње, који је озваничен и протоколом, великоградиштанска библиотека остварила је са дијаспором из суседне Румуније и то са
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Савезом Срба у Румунији, чије је седиште у Темишвару у оквиру којег се, између
осталог, налази библиотека и уредништво два часописа: „Књижевни живот“ и
„Наша реч“. Представници библиотеке, али и завичајни песници имали су прилике да посете српска села која се виде са наше обале Дунава и у којима се итекако негује и чува матерњи језик и култура кроз активности Књижевног кружока
„Жарко Деспотовић“ из Белобрешке, који постоји већ четрдесет година. Поред
тога, у Темишвару се већ традиционално током читавог месеца новембра одржавају „Дани српске културе“, а у оквиру Мини салона српске књиге, наша библиотека је имала прилике да представи своја издања, уз друге значајне издаваче из Србије, али и из Румуније. Представници Савеза узвратили су посету уче
ствујући на песничким сусретима у организацији наше библиотеке, али и на састанцима на којима се разматрало унапређење већ успостављење сарадње. Резулати ових сусрета били су размена публикација и стваралаца, узајамно представљање и објављивање радова у обе државе, али и размена идеја за будуће пројекте. Једна од таквих идеја која још није реализована, али од које се не одустаје,
јесте да Велико Градиште, преко библиотеке, окупи српске ствараоце из свих земаља дијаспоре, организујући песничке сусрете, округле столове и слично, што
би сигурно представљало валидан елемент у развоју културног туризма.
Највећи потенцијал за међународне сусрете и спој културе и туризма налази
се у новообновљеној Рамској тврђави. Село Рам које припада општини Велико
Градиште налази се, такође, на обали Дунава преко којег се, путем скеле, стиже
до Војводине и даље до Румуније. Сеоцетом које броји око две стотине становника доминира средњовековно утврђење које је од ове године, захваљујући турској агенцији „ТИКА“, која је финасирала његову обнову, засијало у својој монументалности и са којег се пружа несвакидашњи поглед на Дунав и околне природне лепоте. Залазак сунца који нимало не заостаје за светски познатим егзотичним дестинацијама био је инспирација за покретање песничке манифестације под називом „Рамски сутони“, која се већ десети пут одржава на овом месту.
До обнове тврђаве, манифестација се одржавала у простору зидина некадашњег караван-сараја који се наставља на црквену порту и налази се у непосредној близини тврђаве. Но, премештање на плато испред самог здања, где сценографију чини смирај дана над водом, био је посебан доживљај за све посетиоце, а значај манифестацији дало је и присуство заменице амбасадора Републике Турске.
Уз несвакидашњи амбијент изузетне лепоте, село Рам чува сећање на богату историјску прошлост, управо због своје повољне географске позиције. На овом месту налазимо трагове Римљана, о чему свеодочи археолошки локалитет Ледерата
који се налази у непосредној близини, Келта, турских освајача. Постоји податак и
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да је Вук Стефановић Караџић у Раму провео кратко време, радећи као цариник.
Спој различитих култура, језика и вера на једном месту, представља неисцрпан извор за развој туризма који би почивао на презентацији вишевековног историјског
наслеђа уз снажан уметнички доживљај који је на досадашњим сусретима будила
поезија уз пратњу средњовековне музике.
У савременом свету, аутентичност је куриозитет за којим се све више трага, а
сусрет на месту где се спајају људска достигнућа и природне лепоте могао би да
постане нови бренд у туристичкој понуди наше земље, а библиотека његов главни промотер.
***
Разлог због чега се културни туризам још увек није развио упркос очигледним могућностима почива на недовољној освешћености друштва да култура
може бити грана туризма која ће га унапредити. Едукација друштва мора запо
чети од едукације представника свих јавних сектора, пре свега културе и туризма, који још увек нису свесни важности међусекторске сарадње и домета мултидисциплинарног приступа у раду. Уз то, важно је стално усавршавање у коришћењу нових технологија за стварање виртуелног идентитета.3
Међутим, сваки помак доноси одређене резултате. Развијање локалних потенцијала важно је и за опстанак малих средина и за очување културног националног идентитета. Сусрети су увек могућност да се нешто промени. Могућност
да се надоместе недостаци и превазиђу препреке. А библиотеке, информациони центри заједнице, морају их иницирати и неговати.
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THE ROLE OF LIBRARIES IN THE INTERNATIONAL COOPERATION PROJECTS
AS A FOUNDATION FOR THE DEVELOPLENT OF CULTURAL TOURISM
SUMMARY | This paper is based on the consideration of the examples of good
practices related to different aspects of library studies that can contribute to
establishing and developing international cooperation in all its forms, on how the
existing resources can contribute the cooperation, and wherein lies the significance
of exchanging the library material and information. On the other hand, it focuses on
what the wider ranges of international cooperationare, who the actors are and who
the consumers, and wherein lies its importance, both in the context of improving
the library and information activities, as well as in the context of the development
of cultural tourism. In this paper we will show the examples of a good practice of
our library which is located in a borderline area and is therefore interesting as an
institution that can establish cultural liaisons through international projects and thus
implement and develop a model of cultural tourism.
KEYWORDS | international cooperation, the exchange of library material, cultural
tourism
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РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ПРОЕКТАХ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА
СЖАТОСТЬ | Этот документ основан на рассмотрении примеров передовой
практики в отношении с другими услугами библиотек, которые могут устовнавливают и рассиширяют международное сотрудничество во всех его аспектах, как существующие ресурсы могут способствовать этому, отражать важность
обмена библиотечных материалов и информаций. С другой стороны, которые
шире сфер международного сотрудничества кто актёры, дейстеуещие лица, кто
потребители, в чём отражается его важность как: контексте улучшения библиотечной информационной деятельности и развития культурного туризма. Будут
представлены в статье примеры хорошей практики из нашей международной
библиотеки которая находится в пограничной части это интересно как учреждение, которое может создать культурные связи через международные проекты и следовательно, применять развивать модель культурного туризма.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | международное сотрудничество, библиотечный обмен,
культурный туризм
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ПОЗИТИВНА ПРАКСА
УДРУЖЕЊА ЗА КУЛТУРУ, УМЕТНОСТ
И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ „АДЛИГАТ“
САЖЕТАК | Рад се састоји од два дела — први део је посвећен „Адлигату“, који се
састоји из тролиста културног литерарног блага: Библиотеке Лазић (1882), Музеја српске књижевности и Музеја књиге и путовања. Службеност свих реона удружења је по својој суштини музејско-библиотекарска. „Адлигат“ сакупља, чува
и дарује књиге. Прави своју велику збирку књига из целог света, врло драгоцених по вредности, са посебним издањима и посветама, али и од својих вишкова
књига прави библиотеке другима.
Други део рада посвећен је позитивним примерима из праксе Удружења „Адлигат“, са информацијама о успешно реализованим пројектима међународне сарадње у 2018. и 2019. години, успешно потписаним споразумима и посетама
председника „Адлигата“ многим центрима културе, те посете страних новинара,
дипломата и представника институција културе „Адлигату“.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | међународна сарадња, Удружење „Адлигат“
Назив „Адлигат“ потиче од стручног библиотечког термина из латинског језика, који означава више разноликих књига повезаних у једну целину и исти је на
свим језицима. Тај термин је узет као симбол повезаности, не само књига, већ и
више генерација, култура, земаља и народа под једним кровом.
„Адлигат“ је удружење грађана, које се бави унапређењем српске културе,
уметности и међународне сарадње. Темељ институције чини библиотека Лазић
из 1882. године, а традицију сакупљања књига породице Лазић започео је, почетком 18. века, свештеник Михаило Лазић. Библиотеку је, први пут за јавност, отворио Александар Лазић, 1882. године, у насељу Кумане код Зрењанина. Током
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Првог светског рата, Лука Лазић, после преласка у Србију и пошто је са народом
и војском стигао на Крф и у Солун, формирао је вредну колекцију ратне штампе,
која се чува у музеју. Међуратни период је био златни период библиотеке Лазић,
која је тада бројала око 20.000 наслова.1 Библиотеку и новинарницу, крајем педесетих година, обнавља Милорад Лазић, са посебно великом колекцијом стрипова и романа. Књиге су даване на коришћење мештанима три општине све до
Милорадове смрти, 1977. године.
У међувремену, рад на обнови библиотеке покреће Виктор Лазић, актуелни
председник „Адлигата“, који је српски путописац, адвокат и књижевник, полиглота и овлашћени преводилац, лиценцирани туристички водич, амбасадор Српског библиофилског друштва, филателиста и нумизматичар. Са огромном енергијом и својим матаријалном средствима, као и средствима својих родитеља, од
2009. године, отвара Библиотеку Лазић за јавност која се, од 2013. године, налази у оквиру Удружења за културу, уметност и међународну сарадњу „Адлигат“.
Удружење „Адлигат“ основало је педесетак српских интелектуалаца, управо на дугој и бурној традицији чувања баштине старе војвођанске породице,
с циљем очувања и ширења богатог фонда библиотеке, сакупљаног током два
века, а зарад развоја културе, уметности и међународне сарадње и стварања Музеја српске књижевности и Музеја књиге и путовања.2
Међу педесетак изузетних имена оснивача су Милован Данојлић, Перо Зубац, Срба Игњатовић, Миодраг Павловић, који су нам оставили своје легате, као
и Невенка Тадић, Љубивоје Ршумовић, Филип Давид, Љубомир Симовић, Матија Бећковић, Иво Тартаља, Емир Кустурица и многи други. Свако ко значајно
помогне остварење овог пројекта, може да постане почасни члан оснивач.
Поред многобројних књига које чине богатство фонда „Адлигата“, могу се
пронаћи и православне књиге на пергаменту из етиопијских манастира и књиге
од фетуса оваца из Етиопије, колекција књига на пергаменту, на овчијој и козјој
кожи и кожи овчијих фетуса, руком осликаних заједно са торбама за ношење
књига, конфуцијански молитвеник на штапићима од бамбуса, јестива књига од
пиринча, књига од слоновог измета, округла књига са свитком, будистички молитвеник, молитивеник са Шри Ланке, књиге на тиковом дрвету, астролошке
књиге, позлаћени Куран из Азербејџана. Такође, једна од најдужих књига на свету, од 7,5 метара из Кине, књиге за тетовирање из Мјанмара, као и књига направљена од наjфиније свиле, ,,Умеће ратовања“, коју је, са путовања, донео председник Србије, поклонио је својој мајци, а она поклонила музеју.
1
2

Речи лете, написано остаје = „Verba volant, scripta manent!, (Београд: Адлигат, 2016).
Адлигат, приступљено 01.10.2019, http://www.adligat.rs/index.php/biblioteke/biblioteka-lazic.
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Подршку „Адлигату“ пружају Српска академија наука и уметности, Народна
библиотека Србије, Удружење књижевника Србије, Српско књижевно друштво,
Правни факултет Универзитета у Београду, Национална географија Србија, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Матица српска, Библиотека града
Београда и многи други.
„Адлигат“ је данас, због многобројних активности, и све већег прилива књига
којих има више од милион, незаобилазна институција за љубитеље књиге и културе, али и незаобилазни центар међународне сарадње.
Службеност свих реона удружења је по својој суштини музејско-библиотекарска. „Адлигат“ сакупља, чува и дарује књиге.
„Адлигат“ прави велику збирку публикација из целог света, врло драгоцених
по вредности, с посебним издањима и посветама, али и од својих вишкова књига обогаћује библиотеке, школе, болнице, затворе, факултете и све друге који
су заинтересовани да имају своју библиотеку. Служба Удружења је усмерена на
подстицање читања, помоћи при научним истраживањима, али и колекционирање вредносног читалачког материјала, а то су све важни чиниоци суштине
библиотека у свим временима.
Међутим, оно што посебно издваја „Адлигат“ од многих других институција
културе, јесте веома богата колекција књига на страним језицима и успешна
међународна сарадња.
Многе важне институције широм света упознале су се са радом „Адлигата“, и
велики број њих изразио је спремност за сарадњу кроз различите форме: протоколе, споразуме, меморандуме, размене фондова, предавања. У десет земаља
„Адлигат“ је овластио своје званичне представнике, „амбасадоре“ „Адлигата“, значајне локалне раднике у култури, да заступају интересе „Адлигата“.
Још једна предност „Адлигата“ је то што није оптерећен финансијским плановима за реализацију међународних путовања, као и бирократским ограничењима, која су, често, велика сметња за ефикасну реализацију међународних посета и реализацију договореног. Свакако да је подршка државе за многе пројекте
кључна, али за рад „Адлигата“ све је више слуха надлежних општинских и градских структура Београда, као и Министарства за културу и информисање. Уколико би та подршка била обимнија, омогућила би значајно унапређење рада и
ефикасност програма.
Војни музеј у Паризу, који је један од најзначанијих француских институција културе, позајмио је неколико експоната од „Адлигата“, и изложио их
на великој изложби, поводом Првог светског рата, а под покровитељством
Емануела Макрона, председника Француске. Током четири месеца трајања,
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изложбу је посетило око 55.000 посетилаца, међу којима готово цела француска влада.
Једна од изванредних успеха постигнут је у Индонезији. Председника „Адлигата“ примио је потпредседник парламента Индонезије, Фадли Зон, иначе водећи
колекционар предмета и књига, не само Индонезије, већ и Југоисточне Азије.
Потписан је протокол о сарадњи са Националном библиотеком и Институтом „Кесениан“, док је генерални секретар Националног архива Републике Индонезије заинтересован да „Адлигату“ редовно поклања издања водећег индонежанског архива. Судски тумач за индонежански језик, и културни радник,
Христина Николић Мурти, постала је амбасадорка „Адлигата“ у Индонезији. Уз
подршку Слободана Маринковића, амбасадора Србије, обезбеђен је превоз за
огроман број књига на индонежанском језику, које ће обогатити, иначе, највећу
колекцију књига о Индонезији на нашим просторима. Током посете Индонезији, један донатор, који је желео да буде анониман, приложио је значајну финансијску донацију за рад Удружења.
Успешна сарадња је остварена и са Амбасадом Малезије, с којом је договорено да се формира малезијски кутак у „Адлигату“.3 У мају ове године, у оквиру
„Адлигата“, основан је и Клуб српско-малезијског пријатељства.
На основу сусрета председника „Адлигата“ са директором Народне библиотеке Малезије, договорено је издавање антологије најзначајнијих живих писаца Малезије на српском језику, у издању „Адлигата“. Током посете Малезији, успостављена је сарадња и са Институтом за језик и литературу.4
Током посете председника „Адлигата“ Малдивима, уприличени су сусрети са директорима архива Малдива, Народне библиотеке и Друштвом библиотекара Малдива. Осим донације књига за „Адлигат“, госпођа Насема Мухамер, удовица најзначајнијег, првог председника Малдива, постала је почасна чланица „Адлигата“.
После донације књига Иранског културног центра у Београду,5 формира се
збирка књига о Ирану, а председник „Адлигата“ је посетио и Исламску Републику
3

Србија међу књигама: месечни часопис, (март 2019).
„Конгресна библиотека у Вашингтону жели сарадњу са нашим Музејом књиге“, Блиц,
15.11.2018, https://www.blic.rs/kultura/vesti/kongresna-biblioteka-u-vasingtonu-zeli-saradnju-sanasim-muzejom-knjige/phtcxjp.
5
„Оснивање одељка ,Упознајте Иран' у оквиру библиотеке Удружења ,Аглигат'“,
Културни центар Амбасаде Исламске републике Иран у Београду, 08.05.2019, https://
www.iran.rs/%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%98%d1%82%d0%b5%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d1%83-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82
%d0%b5%d1%86%d0%b8-%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82/.
4
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Иран. „Адлигат“ је представљен у Палати-музеју најбогатијег Иранца. Иницирана
је сарадња са неколико музеја, песничким друштвом града Кашани, часописом
„Honar-e-maser“, као и сарадња са издвачем Фарси енциклопедије. Ирански писац
Махмуд Долатабади, живи класик иранске књижевности, постао је почасни члан
„Адлигата“, док је новинар, Али Дехбаши, постао амбасадор „Адлигата“ у Ирану.
Изузетна сарадња остварена је са амбасадом Алжира у Београду. На свечаности у Народном музеју у Београду, прошлог децембра, у оквиру промоције
књиге „Српско војничко гробље у Алжиру“, организована је изложба веома ретких књига о Алжиру, које су у власништву „Адлигата.“6 Један део алжирских књига је преузет из библиотекe угашених института и библиотека из периода социјализма, а друге су донација српских интелектуалаца, као што је књига „Француско-арапски речник” из Алжира из 1871. године, коју је поклонио проф. др Дарко Танасковић.7 Када говоримо о изложби алжирских књига, важно је да напоменемо да је интересовање алжирских медија о овој изложби било велико. Алжирски амбасадор у Београду Абделхамид Шебшуб изразио је велико, пријатно
изненеђење и изјавио да у алжирским медијима медијске простор посвећен Србији и „Адлигату“ није запамћен још од Југославије и Титових посета овој пријатељској земљи.8
У знак жеље да се ово медијско интересовање прошири, „Адлигат“ је, заједно
за Друштвом пријатеља Алжира и амбасадом Алжира у Београду, организовао,
за пет алжирских новинара, десетодневни боравак у Србији.9 Имајући у виду
богат програм, више недеља, по њиховом повратку, новинари су извештавали, у
алжирским медијима, о „Адлигату“ и једној од највећих збирки о њиховој земљи
у овом делу Европе.10
Веома успешна сарадња остварена је и са Либаном. Потписан је протокол о
сарадњи између „Адлигата“ и Музеја модерне уметности МАKАМ, а директор
6

Ambasada Alžira u Srbiji, pristupljeno 10.10.2019, http://www.ambalgserbia.rs/2018/12/27/
commemoration-du-premier-anniversaire-du-deces-de-stevan-labudovic/.
7
„Legat orijentaliste i diplomate Tanaskovića u Adligatu”, РТС, 17.08.2017, http://www.rts.rs/page/
rts/sr/Dijaspora/story/1518/vesti/2840829/.html.
8
Изводи из неколико алжирских медија о изложби алжирских књига у Народном музеју:
http://www.algeriescoop.com/?p=56112, https://www.boumerdescity.com/?p=18603, http://
aljazair24.com/hot-news/55849.html, http://www.alseyassi-dz.com/ara/download/2479.pdf,
https://algeria.shafaqna.com/85467, https://almasdar-dz.com/?p=67467.
9
Друштво пријатеља Алжира Република Србија, „Новинари из Алжира поетили Србију“,
21.01.2019, https://www.dpalzira.com/vesti/137-новинари-из-алжира-посетили-србију.
10
„,Adligat' privlači pažnju selog sveta“, РТС, 20.06.2019, http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/
story/1518/vesti/3563772/adligat-privlaci-paznju-celog-sveta.html.
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музеја је поклонио „Адлигату“ целу збирку књига о либанској уметности, и она
представља највећу и најзначајнију збирку референтне литературе о либанској
уметности у југоисточној Европи.11 Председник „Адлигата“ је, у сусретима са
значајним личностима у култури и туризму Либана, разговарао са директором
Народне библиотеке Либана, генералним директором Министарства туризма,
председником Друштва за унапређења друштва и културе, директором Музеја
фосила, директорком Оријенталне библиотеке, директором Музеја свиле. Многобројни либански интелектуалци и милионери изразили су жељу да постану
чланови „Адлигата“ и да нас посете, а „Адлигат“ је подржао оснивање Друштва
српско-либанског пријатељства.12
На Непалу, председник „Адлигата“ је имао сусрет са директором Народног
музеја, и успео да откупи, или добије на поклон, велики број непалских књигамолитвеника. Иначе, непалска колекција је једна од највећих у региону.13
Из сарадње са Јапаном, обезбедили смо књиге, које је потписао јапански
писац, Харуки Мураками, а потписан је и протокол о културној сарадњи са
Друштом Јапан—Србија, чији је председник Тадаши Нагаи, дугогодишњи амбасадор Јапана у Србији. Лазић је постао почасни члан овог Друштва.14
Поводом стогодишњице проглашења независности Финске, „Адлигат“ је, у
организацији Министарства културе и информисања, донирао један број изабрних књига из српске уметности, књижевности, историје и науке, које су у славистичком одељењу Народне библиотеке Финске, које користе студенти који
у Финској уче српски језик, као и један број Срба, који живе у Финској и у овој
библиотеци проналазе литературу на свом језику.
У организацији новинара Херберта Штармулера, сваке године се одржавају
предавања о „Адлигату“ у Бечу уз обавезно донаторско вече, па је за сада у Београд из Беча стигло више од 50.000 публикација.
Организовано је учешће „Адлигата“ на Мини сајму српске књиге, у Темишвару, и потписивање протокола о сарадњи са Савезом Срба у Румунији.
11

„Adligat u misiji kulturne diplomatije u Libanu“, RTV, 28.05.2019, http://www.rtv.rs/sr_lat/kultura/adligat-u-misiji-kulturne-diplomatije-u-libanu_1020907.html.
12
„Razvijamo veze sa Libanom: Protokol o saradnji sa Društvom srpsko-libanskog prijateljstava“, B92, 03.07.2019, https://www.b92.net/kultura/vesti.php?yyyy=2019&mm=07&dd=03&nav_
category=1864&nav_id=1561888.
13
„Zbirka knjiga iz Nepala u ,Adligatu'“, Danas, 08.05.2018, https://www.danas.rs/kultura/zbirkaknjiga-iz-nepala-u-adligatu/.
14
„,Adligat' i Društvo Japan—Srbija potpisali protokol o kulturnoj saradnji, РТС, 20.01.2019, http://
www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/vesti/3393043/adligat-i-drustvo-japan-srbijapotpisali-protokol-o-kulturnoj-saradnji.html.
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Током посете Кувајту, председник „Адлигата“ је посетио једну од старих, изузетно угледних кувајтских породица Ал Бадер, као и Народни музеј.
У сарадњи са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ и Британском библиотеком у Лондону, „Адлигат“ је добио пројекат за дигитализацију ретке грађе из Првог светског рата, која се налази у „Адлигату“.15
„Адлигат“ је потписао и Протокол о сарадњи са Московском духовном
академијом.
Захваљујући међународној сарадњи, оригинална писма Никола Тесле о Михајлу Пупину стигла су у „Адлигат“.
Посете амбасадора, дипломата, страних новинара су веома честе. Само у последњих годину дана, многи страни новинари долазили су у Београд, с основним мотивом да посете „Адлигат“.16 Страна штампа редовно пише о овом Удружењу, неретко посвећујући велики медијски простор, као што је то учинио славни немачки лист „Франфуртер Алгемајне Цајтунг“, који је посветио целу страницу у недељном издању „Адлигату“, штампаном у скоро 300.000 примерака.17 Разговоре о културним активностима председник „Адлигата“ обавио је са министрима културе Немачке и Египта, као и са државним секретарима и другим високим званичницима влада Либана, Непала, Индонезије итд.
Књиге, али и чланови и сарадници „Адлигата“ непрестано се увећавају и
„Адлигат“ постаје место сусрета култура, књига, народа света. Дугорочни циљ је
да се од „Адлигата“ направи велики светски центар књиге и књижевности.
На крају, као једну опомену, свима, да је наше друштво у озбиљној кризи и да
је потребно да сви уложимо напоре да културу вратимо у свачији дом и породицу, цитираћемо нашег оснивача и великог српског песника, Љубивоја Ршумовића: „Књига је духовна храна, најкалоричнија на свету, али шта нам то вреди,
кад наш народ држи дијету“.

15

Адлигат, приступљено 01.10.2019, https://www.adligat.rs/index.php/lat/biblioteke/bibliotekalazic/kolekcije/tematske-kolekcije.
16
„Trideset pisaca iz celog sveta potpisalo zbornik za Adligat“, Новости, 23.09.2017, http://www.
novosti.rs/vesti/kultura.71.html:687255-Trideset-pisaca-iz-celog-sveta-potpisalo-zbornik-zaAdligat.
17
„Viktor Lazić ist ein Kulturpatriot“, Deutschlandfunk, 01.02.2018, https://www.deutschlandfunk.
de/groesstes-bibliotheksprojekt-osteuropas-viktor-lazic-ist.700.de.html?dram:article_id=409768.
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THE POSITIVE PRACTICE OF THE CULTURE, ART,
AND INTERNATIONAL COOPERATION ASSOCIATION “ADLIGAT”
SUMMARY | This paper is split into two parts: the first part is dedicated to “Adligat”,
which consist of a threefold cultural and literary treasure: the Lazic Library (1882),
the Museum of Serbian Literature and the Museum of Book and Travel. All parts of
the association in essence serve as a museum and library. “Adligat” collects, keeps,
and gives away books. It makes its huge collection of books from the entire world,
the books of precious value, with special editions and dedications, but it also makes
libraries for others using the surplus of its books.
The second part of the paper is dedicated to the positive examples from the practice
of the association “Adligat”, with information on the successfully realized projects of
international cooperation in 2018 and 2019, with successfully signed agreements and
visits that the president of “Adligat” paid to the many centers of culture, as well as
the visits that foreign journalists, diplomats, and representatives of culture paid to
“Adligat”.
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Асcоциация по культуре, искусству
международнаму сотрудничеству “Адлигат”, Белград
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВО,
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОТРУДНИЧЕСТВА, АССОЦИАЦИИ “АДЛИГАТ”
СЖАТОСТ | Статья разделена на две части: первая часть посвящена “Адлигат”,
которая состоит из сокровищницы культурных литературных сокровищ:
Библиотека Лазича (1882), Музей сербской литературы и Музей книги и
путешествий. Деятельность всех территорий объединений по сути музейнобиблиотечная. “Адлигат” собирает, хранит и дарит книги. Он делает свою
большую коллекцию книг со всего мира, очень ценные по стоимости, со
специальными выпусками посвящениями, но и от налишков книги делают
библиотеки для других.
Вторая часть статьи посвящена положительным примерам из практики.
Acсоциация “Адлигат” с информацией об успешно внедренных проектов
международного сотрудничества в 2018 и 2019 годах, успешно подписаны
соглашения и визиты президента “Адлигата” многим центрам культуры и
визиты иностранных журналистов, дипломатов и представителей культурных
учреждений “Адлигату”.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Ассоциация “Адлигат”, международное сотрудничество
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КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА И БИБЛИОТЕКАРСТВО
— РЕПОЗИЦИОНИРАЊЕ КОНТЕКСТА
САЖЕТАК | Културна дипломатија је, у данашњим условима, поред могућности
које јој се нуде у широком дијапазону културних индустрија, усмерена и ка унутра,
ка позиционирању установа културе на јавној сцени сваке средине понаособ, због
сложених односа транзиције и учесталих промена (поглавито у библиотекама), те
о културној дипломатији не говоримо као о активности везаној за грађење места и
слике установе само ка споља, ка међународним активностима, већ и позиционирању и учвршћавању њене улоге унутар заједнице којој припада.
Захваљујући IT технологијама, системи дустрибуције и размене информација
одавно превазилазе географски концепт. У друштву знања које већ увелико постаје
обележје свакодневице, значај свакодневног учења и књиге, као основног средства
за ту врсту рада, поред образовног и културног је и у томе што оне представљају један од најпогоднијих и најједноставнијих медија комуникације, без обзира на то
на ком „носачу“ се налазе, тј. без обзира на то да ли су штампане или електронске.
Последњих деценија, више но икада раније, парадигма библиотекарства као
једне од базичних културно-информационих професија, мењала се убрзано и
унапређивала своје начине функционисања. Са разноликим начинима комуникације који се константно усавршавају, разноликим колекцијама, компјутеризованим системима, дигитализацијом и употребом мултимедија, библиотеке постају и
јесу водеће културно-информационе установе, но како се уклопити у овакве захтеве у библиотекама у којима, код нас, у највећем броју случајева, недостаје све: почев од стандардно проблематичног постојећег ненаменски додељеног простора,
преко набавке књига, свих врста грађе, стручних радника? Како бити квалитетан у
конкуренцији са актуелним „брзим“ видовима технолошке забаве?
КЉУЧНЕ РЕЧИ | библиотекарство, културна дипломатија, културне индустрије,
друштво знања, технологија, информације
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Библиотеке широм света потврђују своју мисију јавног простора у коме приступ
знању, образовању, задовољавању различитих социјалних потреба, како појединаца, тако и заједнице, укратко — места на којима се у најбоље смислу те речи
спроводи инклузивна и грађанска улога свих припадника друштва, потврђују да
су то најдемократичнија места чији је значај, нарочито последњих деценија, ојачао. Парадигма библиотекарства као једне од базичних културно-информационих професија, мењала се убрзано и унапређивала своје начине фунционисања.
За нешто више од пет векова свога постојања, штампана књига је постала најпогоднији и најједноставнији медиј комуникације, појавом савремених технологија
и „сељењем“ текста на различите врсте носача, још и више. Са увођењем нових
начина комуникације који се константно усавршавају, разноликим колекцијама,
компјутеризованим системима, дигитализацијом и употребом мултимедија, библиотеке постају и јесу водеће културно-информационе установе.
У идеалној ситуацији, ово би било довољно да опише основне карактеристике струке у којој радимо, али, у нашим условима, у којима се свакодневно боримо са недостатком простора, недостатком стручних радника, ограниченим и недовољним буџетима, дакле са недостатком елементарних услова за квалитетан
рад, тешко је борити се са захтевима модерног времена у којима је смена актуелних екрана који карактеришу свакодневицу, бржа него икад. Након свих револуција које су доносиле радикалне промене, сматра се да ми данас живимо у
доба тзв. Четврте револуције, у којој је информација најзначајнија, те у складу са
тим и у доба Четвртог екрана — након првог чуда биоскопа, појавила се телевизија, затим компјутерски екран, да би, у данашње време, екран мобилног телефона преузео потпуни примат.
Да ли је најреалније претпоставити да ће нам у некој будућности, како предвиђа Кори Доктороу, уређаји за читање симулирати доживљај књиге на папиру?
Нека конкретнија предвиђања су ипак оптимистична: на основу Форбсовог истраживања чији су резултати обелодањени 2016. године, након кратког стагнирања читања штампане књиге и доминације електронског читања, традиционалан приступ читању је, показује се, код младих генерација (највише код тзв. „миленијалаца“) и даље најдоминантнији. У фокус групи истраживања која је била у
добу од 18 до 34 године, чита чак 43% њих (романе, драме, кратке приче, поезију
— без лектире, дакле без „принудног“ читања), а једина боља група од њих је тзв.
„стара гарда“ високо образованих љубитеља високе културе, припадници генерације која је старости од 65 до 74 године, и међу њима је 49% оних који читају.
Такође, извештај показује да је знатно већи број младих који читају у односу на
2002. годину. Већина тих читалаца, при том, сматра да су „обичне“ књиге боље у
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сваком погледу — тактилна, кинестетичка компонента се показује као нарочито
важна, а одлазак у омиљену књижару или библиотеку социјална активног далеко значајнија од куповине или читања онлајн.
Али, иако се подразумева да је читање основна активност сваке библиотеке, оне одавно нису више „само“ то, без обзира на то да ли се читају електронске књиге или штампане. Комплексност деловања једне библиотеке је у савременом добу вишеструка, те о њеној мисији никако није довољно говорити само у контексту књиге и читања, с обзиром на разноврсност делатности и
грађе која се користи. Без обзира на реално лоше радне услове већине наших
јавних библиотека, на које се надовезују разни други проблеми, српско библиотекарство и те како прати и држи корак са савременим струковним тенденцијама, а није редак случај да, с разлогом, резултати његовог рада буду запажени и ван граница наше државе — победнички постер Библиотеке града Београда на ИФЛА конгресу 2007. године у Дурбану (Јужноафричка Република),
три ЕИФЛ награде за најбољи иновативни пројекат за БГБ, Библиотеку из Ћуприје и Библиотеку из Јагодине, те још 3 међународне награде за пројекат Агролиб ЈА, јагодинске Библиотеке, довољно су сведочанство да српско библиотекарство и те како има шта да понуди, да иновативно размишља и далеко надилази услове у којима ради. То су неки од најбољих примера како се културна дипломатија установа културе позиционира као одличан „производ“ који
нека од држава може да понуди.
Стога питање, макар и реторичко, намеће се само по себи — да ли библиотеке
треба или већ и јесу, позициониране у својим срединама, дакле не само у другим
државама, другим културама, као релевантне за културну дипломатију? Јер, свакако се и у средини у којој делује, у којој је пристутна стално, мисија и визија библиотеке подводи и под репрезент дипломатије и заступања културних вредности.
У том контексту треба се осврнути и на место библиотека у културним индустријама, данас незаобилазној класификацији када говоримо о било којој
области културе. Синтагма настала шездесетих година 20. века, као плод промишљања у теорији културе, припадника Франкфуртске филозофске школе,
имала је у свом настанку сасвим други пежоративан смисао, који се временом
изгубио и попримио сасвим другачије значење. Поред многобројних дефиниција на које можемо да наиђемо, приклонићемо се оној коју наводе Милена
Драгићевић Шешић и Бранимир Стојковић:1 „Индустијом културе назива се инМилена Драгићевић Шешић и Бранимир Стојковић, Култура — менаџмент, анимација,
маркетинг (Београд: Clio, 2007): 284.
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дустријски, серијски начин организовања производње културних добара и услуга“. Добра допуна овој дефиницији је начин поделе по врсти производа, па тако
сазнајемо да су призводи културних индустрија:
— серијски умножена ументичка дела — књиге, аудио и видео носачи, филмови, графике, репродукције;
— емитована уметничка дела или културни програми — емисије радио и ТВ
станица;
— музички инструменти као средства на којима се свира и изводи музика;
— уређаји за снимање, стварање и репродукцију ументичких дела;
— потрошни материјал неопходан у процесу уметничког стварања.
Често се овај списак мења и допуњује, у зависности од тога чију типологију
посматрамо. Шпанци, нпр. у овај списак смештају и кориду (!!!) као национално културно наслеђе, Данци креативну индустрију намештаја... подела је много, али свима је заједнички именитељ једна ставка — књига и све делатности
уско везане за њу.
Блиска овој области је и област креативних индустрија, тешко је ухватити
разлику која их раздваја и прави разлику међу њима, можда је прецизније рећи
да се преклапају и подударају у многим сегментима, а један од најбољих теоретичара културе, Џон Хартли2, наводи следећу дефиницију:
„Концепт Креативних индустрија има за циљ да опише концептуално и практично спајање Креативних уметности (појединачан таленат) са културним индустријама (масовно) у контексту Нових медијских технологија (ICT — Information
and Communication Technology ) у оквиру нове економије знања, које могу да користе новонастали интерактивни грађани — потрошачи.“
Уколико изузмемо последњи термин у овој дефиницији (потрошачи !!!), који
често не наилази на одобравање међу библиотекарима, јасно је да се и Нове медијске технологије, као и идеја интерактивних грађана, врло очигледно уклапају
у савремену концепцију библиотека које нуде сервисе и програме оспособљене
да своје кориснике не третирају као тек пуке конзументе неког културног садржаја, већ сараднике и учеснике у ономе што се нуди. Дакле, поред књига и издавачке делатности, у креативне индустрије се убрајају:
— визуелне уметности;
— графички дизајн;
— сценске уметности;
2

Kreativne industrije, priredio Džon Hartli (Beograd: Clio, 2007).
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— музичка продукција;
— мода;
— индустријски дизајн;
— индустрија играчака;
— индустрија компјутерских игара;
— адвертајзинг.
Очигледно је да је књига и овде повезница за различите типове подела, књига као есенцијална база издаваштва и библиотекарства, с обзиром на то да је
у питању и образовни и културни, али и најједноставнији и најпогоднији медиј комуникације. Уз примену информационих технологија, као још једног
интегративног састојка струке, системи дистрибуције и размене информација
постају доступни без обзира на географску позицију и раздаљину. „Судари“ различитих културних наратива, стога, утолико су чешћи. Поље деловања културне
дипломатије се све више шири, неопходно је пронаћи ефикасне начине заступања и деловања, фрагментација и затвореност у данашњим условима живота
нису опција. Оно што нудимо као културу, мора да буде жив садржај који кореспондира са својим конзументима, комуницира са другим културама. У информационом добу, моћ је у наративима тзв. „меке моћи“.
Али, шта је то „мека моћ“?
Оно што карактерише схватање културе у основи су два начина поимања њеног настанка и деловања:
— хуманистички принцип, настао крајем 19. века у Француској, по принципу
„култура је најбоље од свега“, који је заступао ширење дела високе културе и уједно је и став међународних установа културе (Лига народа, нпр.);
— антрополошки приступ (тридесете године 20. века) САД, „Ми смо наша култура“ (Маргарет Мид, 1942), нарочито заступан током Другог светског и Хладног
рата, а захтевао је темељну трансфорамцију војнополитичког приступа.
Дакле, дихотомија је присутна и у овој области везаној како за самостално деловање, тако и за поље у коме је везана за дипломатију. Вероватно најстарија дефиниција културне дипломатије је она коју је дао амерички Стејт департмент
1959. године: „Културна дипломатија је директан и трајан контакт међу народима различитих нација, осмишљен да помогне у стварању боље климе међународног поверења и разумевања у којима могу да функционишу међународни односи.“
Њена функција је, пре свега, у промоцији пријатељских односа између земаља и
развијању економских, културних и научних односа, она је постала нова парадигма дипломатије која функционише као „мрежно окружење“ (network environment)
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у коме јавност активно учествује у пружању и примању порука. И то је „мека моћ“
(soft power) коју би могли дефинисати као „способност придобијања жељеног путем привлачности пре него путем принуде или плаћања“ (Џозеф Нај) за разлику
од „тврде моћи“ која свој утицај повећава путем претњи и принуде. Камингс (2005)
у оквиру јавне дипломатије и „меке моћи“, културну дипломатију дефинише као
„продужетак идеја, информација, уметности и других аспеката културе међу народима ради подстицања међусобног разумевања“! По својој природи демократичне, социјално отворене и друштвено свесне, библиотеке и њихово деловање јесу
погодно тле за потпуније разумевање и перцепцију реалности, њену мултиперспективу и презентацију сопственог концепта идентитета уцртаног у културно-образовну потку. И колико год биле замагљене и нејасне границе помињаних Креативних индустрија и Културних индустрија, оне нису плод немогућности прецизнијег одређивања, већ су управо плод политичких, културолошких и технолоких
размена свакодневице, све више замагљених граница националних дискурса, као
резултата бројних миграција, а у корист концепта развијања интелектуалних људских ресурса, жеље за ситематским и континуираним развојем човекових могућности, вештина и знања.
Репрезенти тих тежњи јесу библиотеке, наша искуства, поред већ помињаних,
награђиваних, део су и оних свакодневних напора које чинимо за унапређење
наше струке, али и успешног представљања на међународним семинарима, бројним радовима и постерима на ИФЛА конгресима, библиотечкој регионалној сарадњи (конкретизованој, нпр. и у ИНЕЛИ Балканс концепту) и учешћа у разноврсним међународним пројектима. Уз све тешкоће које намеће транзициони период, време економске кризе и објективне околности свакодневице, ми јесмо
репрезенти модерног схватања библиотекарства као хибридног начина пословања у радикалано измењеном дискурсу улоге наше професије последњих деценија. Оно што је важно напоменути је чињеница да је културна дипломатија,
у данашњим условима, поред могућности које јој се нуде у широком дијапазону културних индустрија, усмерена и ка унутра, ка позиционирању установа културе на јавној сцени сваке средине понаособ, позиционирању и учвршћивању
њене улоге унутар заједнице којој припада.
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CULTURAL DIPLOMACY AND LIBRARIANSHIP
— THE REPOSITIONING OF THE CONTEXT
SUMMARY | In today’s circumstances, in addition to the possibilities offered through
a wide variety of cultural industries, cultural diplomacy is also oriented towards the
inside, towards positioning cultural institutions to the public scene of each individual
environment, due to the complex relationship within the transition and the changes
happening repeatedly (mainly in libraries), which is why we don’t speak about cultural
diplomacy as an activity tied to building a position and image of the institution that
are oriented only towards the outside, to international activities, but also about
positioning cultural diplomacy and strengthening its role within the community it
belongs to.
Owing to IT technologies, the systems for distributing and exchanging information
have long surpassed the restraints of geography. In the society of knowledge that is
increasingly becoming a hallmark of everyday life, in addition to the cultural and
educational importance that daily learning and books as a main instrument for
such activity have, they also represent one of the most suitable and most simple
communication means, regardless of the information “carrier”, that is, regardless of
whether they are printed or electronic.
Over the last decades, more than ever before, the paradigm of librarianship as one of
the foundational professions related to culture and information sharing has rapidly
changed and enhanced its ways of functioning. With diverse modes of communication
that are being constantly improved, with diverse collections, computerized systems,
digitalization and the use of multimedia, libraries become and are the leading
cultural and information institutions; however, how do we meet such demands in
some libraries in our country where in most cases we lack everything, starting from a
notoriously problematic existing non-specialized space allocation, to book acquiring,
to lacking all types of materials, to professional workers?
How to achieve quality when competing with the contemporary “fast” modes of
technological entertainment?
KEYWORDS | librarianship, cultural diplomacy, cultural industries, the society of
knowledge, technology, information
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КУЛЬТУРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ И БИБЛИОТЕКАРСТВО
— РЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОНТЕКСТВА
СЖАТОСТЬ | Культурная дипломатия, в сегодняшних условиях, кроме возможностей которые ей рекомендуют в широком дияпазоне культурных индустрий,
назначена к позиционированию учреждений культуры на публичной сцене
каждой среды отдельно, из-за сложенных отношений транзиций и частых изменений (особенно в библиотеках), и о культорной дипломатий не говорим как о
деятельности связаной для строение мест и рисунка учреждения только к снаружи, к международным деятельностям, уже и позициомированию и укреплению
её рольи внутри сообществ которой принадлежит.
Благодаря ИТ технологиям системы распределения и обмена информаций
уже давно превасходят географический концепт. В сообществе знаний которое
уже становится признак ежедневницы, значение ежедневного учения и книги,
как основного средства для этого вида работы, кроме образованного и культурного и в этом деле что они представляют один от самых вигодных и самых простых коммуникаций, несмотря на это на каком но “носилщике” находятся, тй.
несмотря на это они печатаны либо элекиронные.
Последних десятилетий, больше но иногда раньще, парадигма библиотекарства как одной от базных культурно-информационных профессий, менялас
очень быстро и усавершенствовала свои способы функционирования. С различным способам коммуникаций которые постоянно усавершенствовают, различным коллекциам, комьпютеризованным системам, дигитализацией и употреблением мултимедий, библиотеки становятся и они имеют очень важную роль в
культурно-информационном учреждении но как обойтись в такие требования
в библиотеках в которых у нас, в большинстве случаев недостаточно всё начав
от стандартно проблематичного существующего неназначеного данного пространства, через покупки книг, всех видов научного материала, профессиональных рабочих. Как быть качественным в конкуренции с актуальным “быстрым”
видам технологического развлечения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | библиотекарство, культурная дипломатия, культурные индустрии, сообщество знаний, технология, информации
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УЛОГА ЗНАЊА, ВЕШТИНА И КОМПЕТЕНЦИЈА
ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА
У РАЗВОЈУ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

САЖЕТАК | У условима савременог пословања јавних библиотека вештине и
компетенције запослених играју посебно важну улогу. Приметна је потреба за
динамизацијом размене искустава међу библиотекарима, којој су честа препрека бројне редовне радне обавеза и смањења људских ресурса у библиотекама.
Захтеви дигиталних друштава у којима живимо и радимо довели су до потребе за перманентном самоедукацијом, информисањем и додатним обучавањем.
Очекивано је, и пожељно, да библиотекари, осим подразумеваних знања из
своје струке, владају пројектним менаџментом, знају барем један страни језик,
поседују искуство рада у различитим апликацијама и софтверским решењима,
односно специфичним IT вештинама, итд. Скуп ових вештина заправо чини
профил савременог библиотекара, оног који ће свој посао обављати у овом веку
рапидних промена и потреба за сталним прилагођавањем окружењу и корисницима. Стицање ових вештина и поседовање бројних, за струку пожељних, компетенција треба да допринесу развоју професионалних капацитета, креирању
мреже сарадника, размени искустава и успешном раду на регионалним и међународним пројектима.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | међународна сарадња, запослени у библиотекама, развој струке, умрежавање, вештине и компетенције, дигитално окружење, целоживотно
учење
У условима савременог пословања јавних библиотека, вештине и компетенције
запослених играју значајну улогу. Осим поседовања адекватне стручне спреме
и знања неопходних за обављање посла, пред данашње библиотекаре и њихове
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колеге постављају се бројни захтеви у раду са савременим корисником. Намеће
се логично питање да ли формално образовање припрема библиотекаре за ту
версатилност у раду, за тражену умешност у одговору на мултидисциплинарне и
интердисциплинарне захтеве актуелног, али и будућег пословног окружења.
Вероватније је да не. Факултетски курикулуми и даље су у слабој мери окренути прагматици. Темеље се на стицању теоретских знања.1 На основу овог,
може се закључити да овладавање скупом додатних вештина и компетенција зависи од професионалне и личне радозналости, од индивидуалне добре воље и
жеље за напретком сваког запосленог.
Тема овог рада2 може се рашчланити на два појма којима ће бити посвећена
засебна пажња: „међународна сарадња“ и „запослени у јавним библиотекама“. Место пресека ова два „скупа” је полазиште за успешан рад на међународној библиотечкој сцени.
Како дефинишемо међународну сарадњу и има ли консензуса о њеном значењу? Усудили бисмо се рећи да је међународна сарадња у јавним библиотекама заправо врста партнерског односа који постоји међу двоје или више чинилаца у библиотечком сектору који за циљ има развој струке, напредак запослених, промоцију и позиционирање библиотеке ван њених локалних и националних оквира, умрежавање са сродним или различитим организацијама или институцијама на међународном пољу у складу са претходно дефинисаним стратешким циљевима установе. У суштини овог појма, када бисмо га оголили, лежи
реч — искорак. Искорак из сопственог, познатог, локалног окружења у циљу развоја, напретка, иновација.
У циљу јасног дефинисања овог искорака, и без намере да неког увредимо,
1

„Компетенције као појам и концепт улазе у свет образовања почетком XXI века. Развија
се концепт образовања усмереног на компетенције и заснованог на жељеним резултатима
тј. исходима, односно на оном шта ученици/студенти могу да ураде на крају процеса
образовања. Током осамдесетих и деведесетих година XX века, образовање усмерено на
исходе је, од концепта учења, прерасло у покрет и праксу образовања у развијеним земљама
попут Велике Британије, Аустралије, Канаде и САД. […]
Компетенција се може дефинисати као комплексна комбинација знања, вештина,
способности и ставова потребних да се обави одређена активност у датом контексту, у
реалним околностима, при чему особа треба да буде у стању да интерпретира ситуацију
у одређеном контексту.“ Извор: Aleksandra Pejatović i Violeta Orlović-Lovren, Kompetencije za
celoživotno učenje, pristupljeno 02.11.2019, https://www.cipcentar.org/i_roditelji_se_pitaju/PDF/
kvalitet%20obrazovanja/Kompetencije%20za%20celozivotno%20ucenje.pdf
2
Рад се само делимично темељи на литератури, а заправо је одраз уочених проблема у
току претходних година рада у оквиру сектора.
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потребно је направити јасну разлику између суштинске међународне сарадње и
пасивне улоге примаоца информација, услуга, добара, од стране неке иностране организације, појединца или институције. Примање вредног књижевног фонда колега из библиотеке са других меридијана, упркос значају који може имати за саму библиотеку и њене кориснике и даље је само то — вредна донација.
Али, није међународна сарадња. Наравно, уколико није уједно реч о обостраној,
партнерској размени дела фонда који представља инструмент даљег заједничког рада колега обеју установа и има утицај на развој струке, креирање нових услуга и нових заједничких пројеката.
Шта квалитетна и суштинска међународна сарадња у библиотекама јесте? То
је способност једне библиотеке да буде релевантан партнер хомологним институцијама из других земаља на пројектима који се реализују на обострану добробит; који представљају дијалог струке у циљу развоја и напретка обеју установа;
који у фокус постављају обострано препознате горуће проблеме у раду и нуде,
заједничким радом и промишљањем, решења која би била примењива у различитим друштвеним контекстима. Међународна сарадња јесте размена искустава међу колегама, упознавање са разноликим реалностима у глобалној библиотечкој заједници, способност дијалога на међународној сцени који се води међу
једнако релевантним и компетентним „саговорницима”.3
Други кључни појам јесу запослени у библиотекама, односно њихова улога у процесу међународне сарадње.
Поставља се питање како у горепоменуту дефиницију онога што представља
идеал међународне сарадње уклопити реалност библиотека у земљама као што
је Србија, где у последњих неколико деценија, услед незавидне економске и
комплексне друштвене ситуације, која секторима културе и образовања нимало није наклоњена, већина запослених у сектору културе није имала прилику да
редовно и континуирано своја знања и видике проширује кроз интеракцију са
колегама у иностранству, да се обучава на међународном тржишту и искуси из
прве руке рад у некој од европских или светских институција културе. Многи запослени још увек нису имали прилику да овладају вештинама и технолошким
ресурсима са којима њихове стране колеге имају већ богато искуство.
Данак овим околностима је и недостатак личних међународних контаката,
мреже потенцијалних сарадника, партнера, ментора, колега. Тај тзв. социјални
3

Концепт међународне сарадње у библиотекама понекад се додирује и са концептом
културне дипломатије, што није неочекивано, поготово у контексту у ком једна библиотека
представља читаву земљу или регију као што некад може бити случај на великим
међународним манифестацијама (сајмови књига, билатерални састанци делегација, итд.).
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капитал веома је важан фактор при плетењу мреже сарадничких пројеката на
регионалном и међународном плану, поготово ако сте на лицу места били сведок успеха у раду колега или њихових установа.
Није за чуђење да се услед ове ситуације запослени у одређеним библиотекама не осећају једнако релевантним и компетентним саговорницима и партнерима за потенцијалне европске и светске пројекте. Но, ово никако не треба
да их спутава да траже прилике за умрежавање. Стицање нових вештина је део
процеса целоживотног учења и као што и сам акроним каже CPD (Continuing
Professional Development) ради се о континуираном учењу и партнери могу бити
на различитим тачкама тог континуума док год свако од њих има нешто од своје
специфичности да понуди у тој сарадњи.4
Упркос политички-зависном систему у којем функционише наша култура,
дигиталност тренутка у којем живимо нуди обиље могућности. Нове технологије су последњих деценија донеле дубоке промене на готово свим пољима нашег деловања. Ипак, за нашу тему, од посебног су значаја промене у области која
прожима све друге животне сфере и која потенцијално има најдалекосежнији
утицај како на постојање појединаца, тако и на функционисање заједница — област образовања.
Бројна истраживања указују да је једно од главних очекивања корисника од
библиотеке модерног доба то да им омогући приступ и олакша употребу нових
технологија. Овакви подаци су у медијима неретко праћени еуфоричним приказима достигнућа са којима би библиотеке могле да упознају своје кориснике.
Али многи аутори таквих текстова, у заносу пред технолошким новинама, заборављају да се осврну на једну од најбитнијих карика у ланцу трансформације
библиотека. Како би се остварио овај подухват, није довољно обезбедити средства за опремање библиотечког простора савременим уређајима већ је неопходно припремити библиотекаре за сложеност осетљивог задатка посредовања
у процесу дигиталног описмењавања. Библиотекарима сама улога посредника
у образовном процесу не представља никакву новину, али су промене у образовању довеле до бројних изазова, који захтевају јачање професионалних капацитета и компетенција запослених у библиотекама.
4

У земљама као што је Велика Британија, препоручује се да континуиран професионални
развој (CDP) непрестано буде на листи приоритета управе библиотеке како би се не само
развијале компетенције, већ и одржала мотивација запослених. Извор: Leo Appleton, Training
and development for librarians: Why bother? (Goldsmiths, University of London, 2018), pristupljeno
27.09.2019, https://libraryconnect.elsevier.com/articles/training-and-development-librarians-whybother.
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На интернету је доступно прегршт бесплатних текстова, апликација, видеа
и читавих курсева који запосленима могу да помогну да овладају најразличитијим вештинама, било да је реч о коришћењу различитих софтвера, страним језицима, пројектном менаџменту, дигиталном маркетингу или некој другој дисциплини. Могуће је пратити лидере из сопствене професије и комуницирати
са њима на друштвеним мрежама, придружити се стручним групама, ступити у
контакт преко мејла са страним институцијама. Овакви контакти, једноставни и
неформални, могу некад прерасти у договоре о заједничким иницијативама и
представљати први корак ка успешној међународној сарадњи.
Теми улоге знања, вештина и компетенција запослених у библиотекама у
процесу међународне сарадње могуће је прићи из две, подједнако занимљиве, и
уједно неодвојиве перспективе:
— из једне перспективе, интересантно је истражити које су то компетенције,
вештине и знања потребни библиотекарима како би остварили успех на међународним сарадничким пројектима;
— с друге стране, занимљиво је увидети која је улога пројеката међународне
сарадње на јачање професионалних капацитета и компетенција запослених у
библиотекама.
Истина је да су захтеви дигиталних друштава у којима живимо и радимо довели до потребе за перманентном самоедукацијом, информисањем и додатним обучавањем. Очекивано је, и пожељно, да библиотекари, осим подразумеваних знања
из своје струке, владају пројектним менаџментом, знају барем један страни језик,
поседују искуство рада у различитим апликацијама и софтверским решењима, односно специфичним IT вештинама, итд. Скуп ових вештина заправо чини профил
савременог библиотекара, оног који ће свој посао обављати у овом веку рапидних
промена и потреба за сталним прилагођавањем, окружењу и корисницима.
Пројектни менаџмент данас чини једну од вештина које су неодвојиви део
савременог пословања. Пројектни менаџмент запослене чини самосталнијим у
раду, омогућава проналажење додатних финансијских средстава за покретање
иновативних програма и услуга које желимо да представимо корисницима: пружа прилику да се оствари сарадња са новим партнерима, да се испробају синергије на мањем формату. У ситуацији када је новац из буџетских средстава пре
свега намењен инфраструктури и платама запослених, а издвајања за програме
све редукованија, пројектно финансирање омогућава изналажење средстава за
програмске активности библиотеке.
Рад на међународним, па и регионалним пројектима није могућ уколико
не постоји предуслов брзе и флуентне комуникације између актера. Пристојан
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ниво знања барем једног, најчешће енглеског језика, нешто је што се подразумева. Прескочивши ову препреку у комуникацији, отварају се могућности за чланство и активно учешће и у међународним професионалним удружењима, што
је само по себи ставка од кључног значаја за успешну и разгранату међународну сарадњу.
Дигитална писменост и овладавање специфичним IT вештинама у оквиру
библиотечког сектора неупитни су део савременог пословног окружења. У установи која се између осталог бави и дигиталним описмењавањем грађана, запослени морају дати и лични пример.
У зависности од специфичности локалне средине и окружења, једне вештине биће потребније тј. израженије у односу на друге. Можда је кључна ставка у
овом изазову способност библиотекара да се константно прилагођава потребама корисника своје библиотеке. Традиционалне вештине, попут писане и усмене комуникације и даље су веома важне, али расте значај новим областима експертизе које отварају нове могућности у циљу креирања иновативних услуга у
оквиру заједнице.
Осим основних стручних компетенција, за савременог библиотекара везују
се и оне које, на први поглед, могу у једној особи поседовати само супер-бића,
суперхероји библиотекарства: прилагодљивост на промене, флексибилност у
раду, жеља за стицањем нових искустава и знања, комуникацијске и преговарачке компетенције, добра организација, способност брзог решавања проблема, умешност у решавању конфликата, веома добра информисаност, креативност, преузимање лидерске улоге кад год је потребно, презентацијске вештине, медијска/информациона писменост, критичко мишљење, активни ангажман
у оквиру заједнице, основе одржавања веб-странице, основе веб-маркетинга и
вођења налога на друштвеним мрежама.5
Све поменуте вештине, наравно, нису подједнако важне. Неке су тзв. личне компетенције и зависе од наших склоности, а неке су професионалне. Оне
се могу савладати уз мање или више ангажовања. Ипак, оно што се не може надоместити на други начин је лични ентузијазам запослених и жеља за усавршавањем. Ту лежи кључ успеха сваке установе. Ако имате таквог библиотекара у
библиотеци, или неком срећом, више њих, то је непроцењиво благо које треба неговати и подржавати. Радозналост подстицати, обуке финансијски подржати, пратити лични и професионални развој, пратити резултате, потенцирати
Eileen Abels et al., Competencies for Information Professionals of the 21st Century (Revised edition,
2003), pristupljeno 24.10.2019, http://dbiosla.org/Competencies%20for%20Information%20
Professionals%20of%20the%2021st%20Century.pdf.
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размену искустава и наученог са другим колегама. Инсистирати на преношењу
знања, неговати ту клицу мотивације кроз цео колектив.
Поводом одржавања високе мотивације, а у циљу стицања нових вештина запослених у библиотекама, поставља се питање могућих модела стимулације. Без
намере да залазимо у комплексност области менаџмента људским ресурсима у
библиотекама, уколико није могуће обезбедити средства у буџету кроз ставку
стимулације, од великог значаја за запослене може бити и покривање трошкова
обуке, плаћање котизација за конференције, допусти за одсуствовање с посла у
данима обуке и сл. Јавно вредновање пред колективом и истицање жеље појединаца за напредовањем и усавршавањем, баца снажно позитивно светло на ове
примере. Некада само и то уме да буде велики подстицај.6
Приметна је, иначе, потреба за динамизацијом размене искустава међу библиотекарима којој су честа препрека бројне редовне радне обавезе и редукција
стручног кадра у библиотекама. За многе библиотекаре не постоје адекватни
стручни скупови, довољно конкретни за њихову област рада, па су приморани
да посећују акредитоване семинаре на друге, шире теме. Управо зато приметна
је потреба за умрежавањем прво на локалном и националном нивоу у циљу директне размене искустава на практичан начин и информисања о бројним специфичним облицима додатне едукације усмерене на стицање нових вештина и
компетенција. Један од веома популарних и корисних модела директне едукације је тзв. “job shadowing”. То је прилика да у трајању од неколико дана један колега борави на радном месту другог колеге и на лицу места добија увид у одређени начин рада, решавања акутних проблема, присуствује комуникацији са
корисницима и сам искуси туђу, али блиску му професионалну свакодневницу.
Ово је посебно користан модел едукације код иновативних или недовољно развијених и распрострањених програма.
Друга могућност директног увида у примере добре праксе колега, доступна
свима, јесу online дидактички садржаји, попут DIY (do it yourself) курсева или туторијала. Управо у циљу промоције примера добре праксе, у овом случају у раду
библиотека са корисницима, удружење „Културис” направило је пре пар година
серијал видео-туторијала под називом „Како им успева?”, где је приказало шест
иновативних и успешних пројеката српских библиотека које раде са различитим
6

Важно је без устезања дискутовати са колегама и о проблему апатије и бити свестан да није
реч о изазову са којим се суочавају искључиво земље које пролазе кроз тежак економски
период. Апатија се јавља међу запосленим у различитим социоекономским контекстима и
неопходно је отворено се бавити овом темом како би се идентификовали могући узроци и
решења.
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сегментима популације. Туторијали су снимани на лицу места, у одабраним библиотекама, у тренутку када су се одржавале радионице/пројекти/сусрети који
су представљани. Сваки је бивао „осликан” из угла библиотекара, аутора пројекта, његових/њених колега или управе библиотеке, али и из угла самих крајњих
корисника. Циљ пројекта била је управо едукација, односно прилика да камера замени око колеге библиотекара који би потенцијално био заинтересован да
сличан програм организује у свом окружењу али није био сигуран како, с којим
средствима, пред којом публиком, итд. На међународном плану, уз знања страних језика, доступни су и ови, али и бројни други модуси информисања, али и
професионалног усавршавања.
Када је реч о „невиртуелној” едукацији, ситуација је комплекснија. Један од
реалних проблема на терену је и чињеница да едукација није једнако доступна
свим члановима колектива, нити је једнако доступна широм земље. Финансирање у доброј мери зависи од (не)разумевања надлежних јединица локалне самоуправе која понекад нема слуха, а ни интересовања, за подршку развоју капацитета библиотека у својим местима.
Од посебне је важности подвући да препуштање едукације запослених искључиво индивидуалним инцијативама не може да донесе трајне резултате,
нити може да надомести постојање успостављеног система и климе у библиотеци у којој је међународна сарадња један од приоритетних циљева развоја.
Потребно је да, осим стручног кадра, и пратеће службе, попут правне и финансијске, буду једнако добро обучене за специфичност рада у ваннационалним оквирима. Оснаживање на домаћем терену предуслов је успеха на међународном плану.
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THE ROLE OF KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES
OF THE EMPLOYEES IN PUBLIC LIBRARIES IN THE DEVELOPMENT
OF INTERNATIONAL COOPERATION
SUMMARY | In the conditions of the contemporary activities of public libraries,
the skills and competencies of employees play a very important role. The need for
dynamization of the exchange of experiences among librarians is evident; however, it
is often hindered by numerous regular duties and the decrease in human resources
in libraries. The requirements of digital societies in which we live and work led to the
need for permanent self-education, informing, and additional training. It is expected
and desirable that, in addition to the default knowledge on their subject matter,
librarians also master project management, know at least one foreign language, have
an experience of working in different applications and software solutions, that is,
have specific IT skills, and so on. The collection of these skills is in fact what makes
a profile of a contemporary librarian, the one that will do their job in this century
of rapid changes and needs for constant adaptation to the environment and users.
Acquiring these skills and having numerous professionally desirable competencies
should contribute to the development of professional capacities, the creation of a
network of collaborators, the exchange of experiences and a successful work on
regional and international projects.
KEYWORDS | international cooperation, employees in libraries, the development
of the profession, networking, skills and competences, digital environment, life-long
learning
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РОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЯ РАБОЧИХ Б ПУБЛИЧНЫХ
БИБЛИОТЕКАХ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
СЖАТОСТЬ | В условиях современных дел публичных библиотек умения и
компетенции рабочих имеют особенно важную роль. Заметна потребность для
динамичностью обмена опытов между библиотекарями, которой частые препятствия численные рабочие обязательства и уменьшение человеческих ресурсов в библиотеках. Требования дигитальных сообщств в которых живём и работаем привели до потребности для постоянной самоедукацией, информированием и дополнительным обучением. Мы ожидаем, и желательно чтобы библиотекари, кроме подразумеваемых знаний из своей профессии должны владеть
проектным менаджментом, найменьше знать один иностранных язик, владеют
опытом работы в различных апликациям и софтверским решениями, относительно специфическим ИТ умений, итд. Число этих умений действительно делает профиль современного библиотекаря, этого которы свою работу будет делать в этом вете быстрых изменений и потребности для постоянным приспосаблаванием окружению и пользователям. Приобретение этих умений и владенийе
численных, за специальность желательных компентенций должны содействовать развитию професиональных вместимостей, созданию сети сотрудников, обмену опытов и успешной работе на региональным и международним проектам.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | международное сотрудничества, работающие в библиотеках, развитие специальности, сеть, умения и компетенции, дигитальное окружение, учение во всю жизнь
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СТРУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА БИБЛИОТЕКА
Краљево, 3. и 4. октобар 2019.
Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ (II спрат)

ПРОГРАМ
Четвртак, 3. октобар
11.30 часова Регистрација учесника
12.00—12.15 часова Поздравне речи
Др Драгана Милуновић, заменица управника Народне библиотеке Србије
Мр Миша Милосављевић, директор Библиотеке
Катарина Јаблановић, уредница скупа
12.15—12.30 часова Излагањe гостију
Др Владимир Коларић (Завод за проучавање културног развитка Београд)
Капацитет културе Републике Србије за међународну сарадњу
The Cultural Capacity of the Republic of Serbia for International Cooperation
12.30—14.00 часова Прва радна сесија
Ана Милутиновић (Народна библиотека Србије)
Међународна сарадња у Народној библиотеци Србије
International Cooperation within the National Library of Serbia
Проф. др Добрила Бегенишић (Народна библиотека Србије)
Међународна сарадња матичних јавних библиотека у Србији
International Cooperation of Central Public Libraries in Serbia
Верица Шево и Оливера Кривошић (Библиотека Матице српске)
Библиотека Матице српске: активна међународна сарадња
од Русије до Далеког истока
The Library of Matica Srpska: an Active International Cooperation
from Russia to the Far East
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Јасмина Нинков (Библиотека града Београда)
Међународна сарадња, партнерство и пројекти као саставни део рада савремене
јавне библиотеке — резултати и искуства Библиотеке града Београда
International Cooperation, Partnership, and Projects as a Part of the Activities of a Modern
Public Library — the Results and Experiences of the Belgrade City Library
Мр Милица Кирћански, Биљана Кичема, Ведрана Миљуш
(Градска библиотека Нови Сад)
Међународна сарадња у циљу промовисања културе и језика различитих народа:
искуства Градске библиотеке у Новом Саду
International Cooperation Aimed at Promoting the Culture and Language of Different
Nations: Experiences of the Novi Sad City Library
Радно председништво
Др Драгана Милуновић (Народна библиотека Србије)
Јасмина Нинков (Библиотека града Београда)
14.00—15.00 часова Пауза за ручак (ресторан Хотела Турист)
15.00—17.00 часова Друга радна сесија
Ивана Николић (Народна библиотека Србије)
Међународна размена и пласман публикација у иностранство
International Exchange and Foreign Publishing
Весна З. Абадић, Марија М. Гордић (Универитетска библиотека Крагујевац)
Пласман издаваштва Универзитета у Крагујевцу у светлу отворене науке у
периоду 2015—2019. године
The Publishing Activities of the University of Kragujevac in the Light of Open Science from
2015 to 2019
Драгана Типсаревић (Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево)
Библиотека у свету — свет у библиотеци
A Library in the World — The World in a Library
Горан Траиловић (Градска библиотека Панчево)
Meetingpoint „Читалиште“
Meeting Point “Citaliste”
Душица Мурић (Народна библиотека Ужице)
Примери међународне сарадње у Народној библиотеци Ужице
The Examples of International Cooperation in the Public Library Uzice
272

Јасмина Иванковић (Народна библиотека „Димитрије Туцовић“ Лазаревац)
Хортикултурне библиотеке
Horticultural Libraries
Негосава Стјепановић (Народна библиотека и музејска збирка Зворник,
Република Српска)
Међународни фестивал хумора и сатире „Крива Дрина“
The International Festival of Humor and Satire “Kriva Drina”
Радно председништво
Проф. др Добрила Бегенишић (Народна библиотека Србије)
Мр Милица Кирћански (Градска библиотека Нови Сад)
17.15 часова Представљање књиге др Дејана Вукићевића „Non inprimatur или
Цензура у библиотекартству и издаваштву“
Учествују:
Др Дејан Вукићевић, водитељ Фонда старе, ретке и минијатурне књиге Народне
библиотеке Србије, аутор
Ивана Јаношевић, Библиотекa „Влада Аксентијевић“ Обреновац, издавач
Јасмина Иванковић, Народна библиотека „Димитрије Туцовић“ Лазаревац,
издавач
Мр Ана Гвозденовић, водитељ програма
20.30 часова Вечера (ресторан Хотела Турист)
Петак, 4. октобар
9.00—9.30 часова Излагање гостију
Елефтерија Такоуши (Општинска библиотека Деринија, Република Кипар)
Представљање рада Општинске библиотеке Деринија
Presenting the Work of the Deryneia Municipal Library
9.30—10.30 часова Трећа радна сесија (први део)
Елизабета Геогриев (Народна библиотека „Детко Петров“ Димитровград) и
Надица Костић (Народна библиотека Пирот)
Сарадња са библиотекама у Бугарској — искуства библиотека у Пироту и
Димитривграду
The Cooperation with Libraries in Bulgaria — the Experiences of the Pirot and Dimitrovgrad
Libraries
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Хадија Кријешторац (Библиотека „Вук Караџић“ Пријепоље)
Библиотека „Вук Караџић“ Пријепоље у пројектима интеркултуралне
прекограничне сарадње Србија — Црна Гора
The Vuk Karadzic Library in Prijepolje within the Projects of Intercultural Cross-Border
Cooperation between Serbia and Montenegro
Милена Димитријевић (Народна библиотека „Вук Караџић“ Велико Градиште)
Улога библиотека у пројектима међународне сарадње као основа за развој
културног туризма
The Role of Libraries within the Projects of International Cooperation as a Foundation for
the Development of Cultural Tourism
Марко Јелић (Библиотека Лазић (од 1882) Удружења за културу, уметност и
међународну сарадњу „Адлигат“)
Позитивна пракса Удружења за културу, уметност и међународну сарадњу
„Адлигат“
The Positive Practice of the Culture, Art, and International Cooperation Association
“Adligat“
10.30—11.00 часова Кафе пауза / Посебан програм*
11.00—12.00 часова Трећа радна сесија (други део)
Милица Матијевић (Народна библиотека „Димитрије Туцовић“ Лазаревац)
Нова правила игре: регионална сарадња дечјих библиотека
New Rules of the Game: Regional Cooperation of Children Libraries
Беба Станковић (Народна библиотека Србије)
Културна дипломатија и библиотекарство — репозиционирање контекста
Cultural Diplomacy and Librarianship — Repositioning the Context
Даниела Скоковић (Народна библиотека Пожега)
Међународно умрежавање и стручно усавршавање као подстицај за развој нових
услуга у јавним библиотекама
International Networking and Professional Improvement as an Incentive for the
Development of New Services in Public Libraries
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Ивана Јовановић (Удружење „Културис“ Београд)
Знања, вештине и компетенције запослених у јавним библиотекама као предуслов
развоја међународне сарадње
Knowledge, Skills, and Competencies of the Employees in Public Libraries as a Precondition
for the Development of International Cooperation
Радно председништво
Др Богдан Трифуновић (Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак)
Катарина Јаблановић (Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево)
Време излагања ограничено је на 15 минута.

12.15 часова: Организовани полазак за Манастир Жича(обилазак манастира)
13.30 часова: Ручак (ресторан Хотела Турист)
*Потписивање протокола о сарадњи између Општинске библиотеке Деринија
(Република Кипар) и Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ Краљево
(Градска управа Града Краљево)
Учествују:
Елефтерија Такоуши, директорка Општинске библиотеке Дериније
Андрос Карајанис, градоначелник Дериније
Њ. е. Констатинос Елиадес, амбасадор Републике Кипар
Мр Миша Милосављевић, директор Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“
Краљево
Др Предраг Терзић, градоначелник Града Краљево
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