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РЕЧ УРЕДНИКА

Стручни скуп „Жички сабор библиотекара 2022” одржан је 5, 6. и 7. октобра 2022. 
године, у организацији краљевачке библиотеке, уз финансијску помоћ Ми-
нистарства културе и информисања Републике Србије и Града Краљева.

Тема скупа била је „Сарадња библиотека са другим субјектима културе, 
науке и образовања” са идејом да се прикажу досадашњи резултати рада, раз-
мене знања и искуства и иницирају нови пројекти. Према „Закону о култури” 
субјектима у култури сматрају се установе културе, удружења у култури, умет-
ници, сарадници, односно стручњаци у култури, као и други субјекти у култу-
ри. Други субјекти у култури јесу: задужбине и фондације у култури; привредна 
друштва и привредници регистровани за обављање делатности у култури; кул-
турни центри Републике Србије у иностранству; страни културни центри на те-
риторији Републике Србије; друга правна лица у чијем се саставу налази музеј 
или збирка, односно која обављају послове чувања и излагања културних доба-
ра везаних за вршење њихове делатности.1

Програмски одбор скупа чинили су: проф. др Добрила Бегенишић, начелни-
ца Одељења за унапређење и развој библиотечко-информационе делатности 
Народне библиотеке Србије, Горан Траиловић, библиотекар саветник у Градског 
библиотеци Панчево и одговорни уредник „Читалишта: научног часописа за те-
орију и праксу библиотекарства” и Катарина Јаблановић, виши библиотекар НБ 
„Стефан Првовенчани” Краљево и ауторка пројекта „Жички сабор библиотекара”.

Јавни позив за пријављивање радова упућен је почетком јуна 2022. године; 
до предвиђеног рока, 15. августа, пристигло је 27 радова, од којих су чланови 

1 Службени гласник РС, бр. 72 од 3. септембра 2009, 13 од 19. фебруара 2016, 30 од 23. марта 
2016 − исправке, 6 од 24. јануара 2020, 47 од 10. маја 2021, 78 од 3. августа 2021.
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Одбора одабрали 16 за представљање на Сабору и објављивање у зборнику. Из-
лагања су била подељена у три радне сесије, а програм се може видети на крају 
зборника. Један коауторски рад стигао је по позиву (Мирољуб Стојановић (На-
родна библиотека Србије), Сузана Данаилова (Градскa библиотекa „Браћа Мила-
диновци” Скопље) и Љупчо Јованов (Национална и универзитетска библиотека 
„Св. Климент Охридски” Скопље)), због спречености учесника није представљен 
на скупу, али је уврштен у зборник. 

У нашој земљи готово да нема библиотеке која не реализује и не развија 
неки облик сарадње са субјектима у култури, образовању и науци на локалном, 
националном, регионалном или пак међународном нивоу. Скуп је био прили-
ка да се у фокус стручне расправе ставе разноврсни облици сарадње и да се на 
тај начин сагледају и проблематизују сви аспекти те сарадње у српском библи-
отекарству. На конференцији су учествовали библиотекари из читаве Србије 
– Народне библиотеке Србије у Београду, Библиотеке Матице српске, Библио-
теке града Београда и јавних библиотека у Новом Саду, Нишу, Лесковцу, Чач-
ку, Ваљеву, Обреновцу и Краљеву. Саветовање је употпуњено учешћем коле-
га из региона (Република Северна Македонија, Република Црна Гора и Репу-
блика Српска), као и из друге баштинске установе – Завода са проучавање кул-
турног развитка Београд. Уводно излагање колегиница из Матичних одељења 
НБС-а и краљевачке библиотеке са генералним прегледом стања на нивоу Ср-
бије и конкретним на примеру Рашког округа, дало је широку слику приме-
ра интензивне сарадње јавних библиотека и школа, а најчешће на пољу зајед-
ничког коришћења ресурса и пружања библиотечких услуга. Међу излагачима 
било је директора и библиотекара из матичних јавних библиотека (Београд, 
Крагујевац, Ваљево, Краљево) са представљањем широке лепезе разноврсних 
видова умрежавања; ипак преовладали су детаљно приказани конкретни при-
мери добре праксе који се, како је закључено, могу усвојити и према могућ-
ностима применити у другим библиотекама. У закључку скупа истакнуто је да 
су циљеви саветовања у великој мери испуњени, да међу јавним библиотекама 
у Србији свакако има још добрих примера који нису показали интересовање 
за презентовање на скупу, као и да је пожељно да се у рад Сабора укључују биб-
лиотекари из свих типова библиотека Мреже библиотека Србије.

У дискусији су се могли чути конструктивни предлози за следећа савето-
вања – формулисање централне теме Сабора што раније како би се потен-
цијални излагачи благовремено препознали и определили да учествују и, по 
жељи, били усмеравани од стране чланова Програмског одбора; размишљање 
о питањима унапређења стручног усавршавања библиотекара, покренутим 
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на недавно одржаном Библиотету 2022; инклузија као тема или подтема не-
ког стручног скупа; поређење начина рада библиотека у условима пре прог-
лашења пандемије, у току ванредних околности и после њих као могућа тема 
конференције и др.

Првог радног дана конференције учеснике и госте поздравили су у име до-
маћина, градоначелник Краљева др Предраг Терзић, помоћник градоначелни-
ка за културне манифестације, Милош Милишић, в. д. директора Библиоте-
ке, Јасминка Марковић и ауторка пројекта „Жички сабор библиотекара”, Ка-
тарина Јаблановић. „Жички сабор библиотекара 2022“ имао је три програма 
намењена широкој публици, грађанима Краљева и гостима – књижевно вече 
„Разговор са Гораном Петровићем”, „Златно слово Дејана Вукићевића” и пред-
стављање романа Милоја Радовића „Лептирова одбрана”. Обиласком знаме-
нитости Краљева и организованом посетом учесника и гостију манастирима 
Жичи и Студеници, где је уприличено упознавање са њиховим историјатима 
као и животом данас, окончан је овогодишњи Сабор. У Студеници је приређен 
ручак за посетиоце са благословом архимандрита др Тихона Ракићевића, игу-
мана студеничког.

Од самог почетка саборовања 2018. године са нама је био Дејан Вукићевић, 
као старији и искуснији колега, увек добронамеран и спреман да помогне. Сто-
га нам се учинило примереним да саветовање отпочнемо сећањем на њега. Зах-
валност дугујемо члановима Дејанове породице – кћерки Чарни и супрузи Дра-
гани, што су нас у науму подржале. Приказан је филм о животу и раду др Деја-
на Вукићевића, који су припремили Емилија Димовска, библиотекар саветник 
и Иван Спасојевић, информатичар у краљевачкој библиотеци. Потом су са при-
сутним колегама, пријатељима и родбином своја сећања на Дејана поделили др 
Драгана Милуновић (Народна библиотека Србије), Гордана Гаврић (Задужбина 
Светог манастира Хиландара, Београд), протојереј-ставрофор Љубинко Костић 
(архијерејски заменик Епископа жичког) и Емилија Димовска, библиотекар са-
ветник у НБ „Стефан Првовенчани”. Најављено је да ће бити установљена награ-
да са именом Дејана Вукићевића. Дејанова породица изразила је жељу и покре-
нула иницијативу, а директорка и запослени у краљевачкој библиотеци подржа-
ли. Почетак зборника посветили смо објављивању текстова сећања Драгане Ми-
луновић, Гордане Гаврић и Емилије Димовске. 

Како би се широј стручној јавности предочило оно што је на скупу из-
ложено и остао трајан траг, објављујемо зборник који садржи седамнаест 
стручних радова. Зборник „Сарадња библиотека са другим субјектима кул-
туре, образовања и науке” објављен је уз помоћ Министарства културе и 
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информисања Републике Србије и Града Краљева. Захваљујемо се чланови-
ма Програмског одбора – Добрили Бегенишић и Горану Траиловићу, свим 
ауторима на стрпљењу у настајању зборника, преводиоцима, дизајнерима 
издања, као и штампару.

У Краљеву, октобра 2022.         Катарина Јаблановић
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ДРАГАНА МИЛУНОВИЋ
Народна библиотека Србије
dragana.milunovic@nb.rs

МОЈА „ПРИВАТНА АНТОЛОГИЈА“
ЛИЧНА СЕЋАЊА НА ДЕЈАНА ВУКИЋЕВИЋА

Од када је, након његовог одласка, о Дејану толико написано и изговорено, из-
ненадило ме је колико су га људи добро познавали. Свака реченица коју сам о 
њему чула сведочила је томе колико је његов отворен, простосрдачан, понекад 
и детиње наиван карактер био нешто свима познато и препознато и колико је 
због тих особина људима био мио. За његовог живота ово није било тако транс-
парентно и приметно, па верујем да би се данас и сам зачудио томе колико су 
други пуно знали о њему и са коликом количином топлих осећања су његов ка-
рактер препознавали. Јер Дејан није био неко ко је тежио да се по сваку цену 
допадне, он је тежио да се по сваку цену о свему разјасни. Умео је дуго, дуго да 
памти неспоразуме са људима, да их анализа и синтетише, да стрпљиво чека, не-
ретко месецима, па и годинама, прави тренутак у коме ће се околности покло-
пити и дати му прилику да „рашчисти“ старе догађаје. Никада догађаји за њега 
нису били сувише застарели да не би били брижљиво процесуирани, а затим 
обавезно и вербализовани, а закључци предочени. 

Али, Дејан се није никада свађао, препирао, љутио, његова потреба да размр-
си сваки однос са сваким човеком била је потреба да себи обезбеди унутрашњи 
мир са којим би даље градио односе са људима. Ретко је са било ким прекидао 
односе, он их је уређивао, поправљао, прочишћавао и настављао. Не само да је 
умео, већ је и волео да прашта. Зато је људима био драг.

Из догађаја који су уследили након његовог одласка, имајући у виду напред 
изнето, изненадило ме још једно, за мене ново, сазнање: да је у његовом животу 
ипак било важних, крупних, преломних ситуација које је изнео сâм и није ни 
са ким поделио. С једне стране, то ме је помало разочарало, са друге обрадо-
вало. Добро је за човека да има нешто само своје, човек с тајном је човек који 
изнутра убрзано расте, човек који о нечему не говори другима јача карактер, 

УДК 02:929 Вукићевић Д
821.163.41:929 Вукићевић Д.
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баш као што нас томе учи Јунг у својим сећањима из детињства, говорећи о 
малом хомункулусу из пернице скривене на тавану – симболу његовог дечачког 
одрастања. Ја сам приметила тренутак у коме је Дејан одрастао, у коме је његова 
социјална зрелост ојачала, детиња наивност по којој га многи памте се повукла 
и уступила место промишљености, донекле и обазривости.

***

У Народној библиотеци имали смо „нашу екипу“. Њу чине колеге тзв. „наших“ 
година, тј. ми који смо почетком двехиљадитих, у слично време, примљени на 
посао. Пуно посла и пуно забаве заједно смо прошли током последњих више 
од двадесет година. Сећамо се сада и смејемо се, како је Дејан у своју собу у 
Студењаку довео бескућника да једе и преспава; како су конзерватори Дејану 
направили лажне листиће са лажним испитним питањима за стручни испит; 
како се са нашим ђаконом ривалски такмичио ко је физички спремнији, а онда 
се у резултатима симпатично варало; како је Дејан једне године био вођа аутобу-
са за Библионет па је, проверавајући списак путника телефоном у зору, грешком 
позвао особу која му је претходног дана преко огласа продала трпезаријски сто; 
како је свака ситуација и свака особа потенцијално била нови лик у његовим 
причама и како је једна од тих прича, натопљена њему омиљеним хипереали-
змом, успела и да га одведе пред суд. Срећом, суд је препознао слободу маште и 
фикције, па је овај спор прошао без последица.

Када је положио возачки, небо је постало граница. Познавао је све саобраћај-
не патроле на путевима Србије, за сваку окуку била је везана нека анегдота из 
његовог возачког живота, као и пражњење новчаника на казне. Захваљујући 
Дејановој „хармоничној“ вожњи, добро сам научила шта је то музичка трака на 
аутопуту јер бисмо је прегазили на сваких неколико секунди. Саобраћајне теме 
заузеле су високо прво место на репертоару његових омиљених и одржале при-
мат на топ листи чак неколико година.

Ту је и кување, које је савладао у педесетим, али изненађујуће брзо и лако. 
Усавршио се у лењој пити и никада му није било тешко да љушти јабуке, а вре-
меном је стекао и критички поглед на успешност теста, осећај за руковање рер-
ном, као и друге домаћичке мале тајне.

Дејан је волео да шета, стотине километара смо прешли викендима бацајући 
новчић у корист Савског или Дунавског кеја – обоје смо више волели Дунав, али 
на савској страни бисмо, после шетњи, имали и друштво за кафу или пиво. 

Један од мојих најлепших рођендана обележила је журка испод прозора коју 
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ми је организовао јер сам у том тренутку имала корону. У поклону се тада нашла 
и чувена ораховача, коју смо сви имали прилике да испробамо, али и да учест-
вујемо у сакупљању празних флаша за њу или, пак, разношењу пуних некоме у 
његово име.

Још вам из ове приватне ризнице сећања на Дејана могу открити да сам била 
кума његовом докторату за који сам предложила тему, као и његовој књизи о 
цензури, која је вероватно штиво по коме се за њега највише чуло у ширим 
стручним круговима. Дејан је умео да прихвати предлоге, ценио их је, али их је 
увек провлачио кроз личне филтере и додавао им „соли“ сопственог бића. Али је 
био отворен за идеје, волео је да их размењује и примењује и умео је да сарађује 
са другима. То смо најбоље осетили у редакцији „Гласника Народне библиотеке 
Србије”, у којој смо од 2017. године имали сјајан тим који је предводио, али који, 
нажалост, његовим одласком није имао снаге да се одржи на окупу.

Као и идеје и предлоге, Дејан је и људе увек искључиво лично проучавао. 
Никада није веровао суду других када је у питању процена нечијег карактера, 
туђа искуства није узимао за релевантна при доношењу одлука о томе где ће 
некога сврстати у свом систему вредности. Нажалост, умео је да погреши. Али је 
умео и да спозна грешку. И да ја призна. Скупе цене плаћао је у животу за лоше 
процене људи.

Ми, његове колеге, читали смо његове приче. Често смо се забављали по-
гађајући ко заправо стоји иза ког прилагођеног јунака. Он је умео да говори о 
том другом, књижевном свету, коме је такође припадао, али никада није мешао 
свој посао у библиотеци и свој књижевни рад. Он их је оба разумео на прави 
начин и позиционирао их у свом координатном систему на њима припадајућа 
и разграничена места. Као писац није доживео признања, иако се за њега чуло. 
Као библиотекар прошао је, рекло би се, успешније. Остварио се у многим сег-
ментима нашег посла, од оних који чине тврдо језгро струке и задиру у удар-
нички рад на обради грађе и другим базичним библиотекарским пословима, до 
рада у многим комисијама и телима у којима је иницирао нове послове и да-
вао предлоге за унапређивање постојећих. Нека остане речено и написано да је 
Дејан оставио у потпуности обрађену збирку Старе, ретке и минијатурне књиге. 
Написао је доста стручних чланака и неколико књига, обишао готово све јавне 
библиотеке у земљи, упознао много колега и са њима радио и дружио се. Добио 
је и многе награде, а често смо му говорили и да је за њега прерано да добија 
награде које су предвиђене за животно дело – испоставило се да их је добио на 
време. И поред свега, формално признање у струци, на начин који је он сматрао 
правим, није доживео иако га је желео и то није тајио. 
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За крај не смем да пропустим да вас подсетим и на то да је Дејан имао ан-
тиципаторске снове. Често нам их је препричавао, понекад до детаља, затим 
бисмо заједно пратили токове догађаја и очекивали када ће се и на који начин 
нешто из њих приказати или остварити. Нисам сањала Дејана, али верујем да 
његова душа још увек има шта да нам каже – иза њега нам је остао осећај недо-
речености. Прогресија болести била је толико динамична да је престао да кому-
ницира пре него што је било времена за последње разговоре. Ја лично, остала 
сам му дужна неке приче. Кад сам схватила да за њих више неће бити прилике, 
написала сам му поруке које су остале непрочитане. 

Нисам у животу никада имала искуство да неко из мог ближег окружења нес-
тане тако неочекивано и нагло. Из Дејанове болести, научила сам пуно о људима, 
о њиховом односу према болести и смрти, о њиховим личним подсвесним стра-
ховима и понашањима која проистичу из страхова. Дејан ми је омогућио велике 
животне лекције, увиде и спознаје који се односе на најтананије и најскривеније 
слојеве људске психе, оне који се односе на пријатељства, лојалност, постојаност 
или непостојаност људских односа и стварно међусобно разумевање.

Још један поклон сам од њега добила: неочекивану нову пријатељицу, Гоцу. 
Добила сам пријатељицу „на готово“, што је такође специфично искуство, ако 
имамо у виду колико су пријатељства танана и крхка ствар, колико се тешко 
стичу, дуго граде и захтевају велика улагања. Ја сам наследила проверено прија-
тељство. То ми се вероватно неће догодити више никад.

Има неколико ствари које ми, Дејанове колеге, треба још да обавимо за њега. 
Открићу да је најважнији од тих послова објављивање његове личне библиогра-
фије, баш онакве какве је он сâм урадио за Ћосића, Бећковића, Лакићевића и 
многе друге истакнуте фигуре наше културе. Библиографију ће пратити и сту-
дија о његовом раду. 

Иако недоречени, можда и неснађени и неспретни да на прави начин иска-
жемо колико жалимо због Дејановог одласка и колико његово одсуство осећа-
мо, ми из Народне библиотеке Србије се надамо да би Дејан био задовољан 
нама у овом тренутку. А све оно на шта не можемо да утичемо, нека нам опро-
сти. Ако ико зна све наше недостатке и ограничења, биће то Дејан.
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ГОРДАНА ГАВРИЋ
Задужбина Светог манастира Хиландара, Београд
jovana.goca@gmail.com

ДЕЈАНОВА „МЕСЕЧЕВА СОНАТА”

Иако је говорио да је музика најсавршенија уметност, његово царство је било 
свет књига, а његово стваралаштво милозвучна музика за његову душу. Некада 
брутална, некада опора, некада разголићена, а некада топла која греје сећања 
до самих почетака и још даље од њих. Истинољубив до сржи, у односима са љу-
дима директан, без прорачуна какав ће утисак оставити, Дејан је увек био веран 
својим идејама и хтењима. 

Изоштреног ока и ума, запажао је и наизглед неприметно, а све се слага-
ло попут палимпсеста, речи, приче, утисци, сусрети, сновиђења... Увек је био 
свој и посебан: од младости када је био заљубљен у психологију коју је са ла-
коћом уписао а у коју се брзо разочарао, преко филозофије која је такође ста-
ла у ред промашених љубави, до књижевности која је била и остала његова ве-
чна изабраница. 

Свој чаробни пут је пронашао јер није био роб стереотипа, већ биће које је 
следило ону златну нит о којој Маргарит Јурсенар говори у „Хадријaновим ме-
моарима”, подсећајући да љубитељ лепоте увек нађе златну жицу, чак и у најод-
вратнијем земљишту. Тако је Дејан као љубитељ лепоте плео живот и приче јер 
за њега је то двојство било једно, онтолошки једно и једино. Није живео живот 
других, није говорио оно што би се од њега очекивало, није се трудио да оста-
ви утисак али га је увек остављао својом ненаметљивошћу и луцидношћу. Није 
био надмен, чак ни онда када му је позиција на хијерархијској лествици то до-
пуштала. Разумео је људе, проналазећи разлоге за њихово одређено понашање. 
Није их тапшао по рамену, ни шамарао, само је пружао руку како би био осло-
нац и у физичком и у метафизичком смислу. Само онај ко тако воли људе може 
бити добровољни давалац крви, 50 пута, као што је то Дејан био. Али док је он 
ходао по оној тананој жици која раздваја светове, постављено му је питање: „Да 
ли сте обезбедили крв ако затреба после операције?” Збуњени дечак је из њега 
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прозборио: „Али ја сам 50 пута дао крв. Имам плакете као доказ!” Наивном деча-
ку срушио се свет, наравно, не због болести коју је стоички подносио. Није мо-
гао да верује да се кула речи руши, није могао да верује да какофонија царује, 
није могао да верује да се нашао у свету у коме у почетку не беше реч већ број. 
Међу бројевима се слабо сналазио, па је дане у болници рачунао од суботе до 
суботе јер је тада могао да чита Политикин Културни додатак и да се из парадок-
салне свакидашњице отискује на пучину чудесних штива. Нажалост, пучином је 
кратко пловио јер убрзо није имао снаге ни руку да подигне, а камоли да држи 
књигу или новине. 

Од речи није одустајао чак и када их је с великом муком изговарао. Од роди-
теља је, како би сâм говорио у последњем интервјуу који је дао у већ поодмаклој 
фази болести, поред низа особина наследио и болест са смртним исходом. То је 
било једино Дејаново казивање о смрти. Као да је минијатуре на ту тему сликао 
искључиво за себе. Није желео да их подели са нама, као што је то чинио са чу-
десном изложбом „Минијатура на зрну грашка”. Своје минијатуре живота и смр-
ти, запаковао је у имагинарни кофер и отишао. 

Верујем да су у том коферу приче које му је његова Драгана читала пред ус-
нуће у последњим болничким данима, верујем да су у том коферу Чарнини и 
његови загрљаји, верујем да су у том коферу све наше молитве и мисли прија-
теља који су били уз њега и са њим... Верујем да ће Дејан Вукићевић, заувек ос-
тати свеприсутан у својој одсутности и да је један од тих доказа и данашњи дан, 
Жички сабор библиотекара, који се са љубављу и пијететом сећају свог коле-
ге, библиотекара, библиофила, књижевника и човека који је за собом оставио 
својеврсну „Месечеву сонату”. 
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МЕЛИТА
   Дејану

Трчи, Мелита, надолази море!
Узми амфору, сакупи месечину и пољупце заборављене на стењу.

Не плачи што се смоква распукла од боли!

Трчи, Мелита, надолази море!
Остави приче у кору олеандра и не гледај више пут колонада.

Не плачи, Мелита!

Распарај ткање времена,
заборави жад Великог језера,
нахрани птице бојом пурпура
и трчи на другу страну острва.

Чујеш ли оргуље у Полачама?
Трчи, Мелита, надолази море!

     Мљет (lat. Melita), 1984.
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ЕМИЛИЈА ДИМОВСКА
Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево
emilija.dimovska.kv@gmail.com

„ТИ ВИДИШ НЕПОСТОЈЕЋЕ, ЈА НЕ ВИДИМ 
ОНО ШТО ЈЕСТЕ И ТАКО СМО НА ИСТОМ”

Ја сам већ неко време била ту кад је он дошао. Убрзо се испоставило да се бави-
мо истим спортом, пишемо приче и шаљемо их на анонимне конкурсе. Разго-
вори о томе, о књигама, читању, а тек о писању(!!!) ту, никако нису били пожељ-
на тема. Био је збуњен, у неверици која се касније претворила у опште место. 
Можда је зато његов црни тефтер са именима часописа и редакција био тако 
минијатуран. Тек, нормално би било да смо једно другом конкуренција, али он 
је мени, коју су већ одвели у први разред кад је он рођен, причао о томе где шта 
да шаљем и какве су пропозиције. У хемеротеци коју ми је дао пре пар година, 
нашла сам прес клипинг који се односи на конкурсе у којима смо заједно учест-
вовали. Видела сам га како се смешка знајући да ја немам појма где ми је то. На 
једној књизи сам нашла посвету, коју сам такође заборавила, мени као његовом 
личном читачу. Насмејала сам се. Прошле су године. Е, а сад би могла то да на-
пишеш, то што си испричала, умео је да ми каже. После приче о његовој књи-
зи. И то су ми некако били последњи текстови које сам написала, прикази њего-
вих књига. Наредних година, готово да смо престали, кад се видимо, да прича-
мо о књижевности. Живот је надјачао. За његово разумевање била је потребна 
већа ширина од ове видљиве. Свако је ту имао свој ракурс па су се наши разго-
вори сводили на један цитат из неке његове приче: „Ти видиш непостојеће, ја не 
видим оно што јесте и тако смо на истом”. 

 Један дан сам дошла на посао, већ је одавно био у Београду, а тамо ме са-
чекала пошиљка. Отворим, унутра његова нова књига. Без речи. Погледам ко-
верат – његов рукопис, моје име. Без речи. Љут је. Баш је љут, закључим. Ја сам 
из књижевног живота изашла брже него што сам у њега ушла, а њему је и даље 
било до мог мишљења. Искрено говорећи, ништа оно не би допринело његовој 
каријери ни личној сатисфакцији, представљало је само чин оданости према 
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пријатељству како га је он схватао. Идући му на сахрану, мислила сам како би 
ми лакше пало да сам написала безброј приказа него да одржим тај један говор. 
И како је све ово што ме је задесило да пишем сада, post mortem, а никако ми 
не иде, због неког вишег закона, изван нас, по коме се мора рећи оно што тре-
ба да буде речено и како никакав чин ситне сујете то не може довести у питање. 

„Све што сам икада рекао, слушао је Бог и прислушкивао ђаво“ каже, отпри-
лике, владика Николај на неком месту са ког се та реченица неочекивано над-
вила над нашим последњим разговором, телефонским, који је остао недовр-
шен. Прво је он причао, дуго, „о оном непостојећем“, а потом сам ја, спремна да 
не видим „оно што јесте“ почела причу која се у неко доба претворила у моно-
лог јер ми је исцурила батерија и најбољи мотивациони говор икада био је при-
ча у празно. Смејали смо се после тога кад сам дошла кући и укључила телефон, 
али уистину, тај разговор нисмо никада завршили. Мислила сам, биће прили-
ке. Но, надаље смо само размењивали поруке и на моју опаску о инфузији: „Ок, 
проћи ће и то, колико год изгледало да споро иде”, написао је: „Оће. Није ко жи-
вот. Он брзо прође.” 

Био је писац, волео је да поентира. Знао је да ћу запамтити. И није ми било 
право због тога.
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МИРОЉУБ СТОЈАНОВИЋ
Народна библиотека Србије
misa.stojanovic@nb.rs
СУЗАНА ДАНАИЛОВА
Градскa библиотекa „Браћа Миладиновци”, Скопље 
(Република Северна Македонија)
danailovasuzana@yahoo.co.uk
ЉУПЧО ЈОВАНОВ
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски”, 
Скопље (Република Северна Македонија)
j.ljupco@gmail.com

САРАДЊА АДМИНИСТРАТОРА ЦЕНТАРА 
ВИРТУЕЛНИХ БИБЛИОТЕКА ЧЛАНИЦА COBISS-А

САЖЕТАК | Библиотеке су данас, поред своје основне намене, постале централ-
ни субјекти развоја културе и науке, нарочито у својим лoкалним срединама. 
Управо то је један од разлога да сарадња између библиотека и других установа 
утиче на ниво квалитета њиховог рада и проширење услуга које пружају својим 
корисницима. Расположиви кадрови у библиотекама често нису у могућности 
да самостално решавају многобројне проблеме до којих долази у самом раду 
библиотеке.

Могућности које пружа сарадња са другима огромне су и у зависности су од 
наше идеје и начина за успостављање контакта са другим субјектима. Може се 
одвијати кроз разне активности: размену искустава, размену стручњака или рад 
на заједничким пројектима. 

У раду је дат пример добре праксе приказан кроз сарадњу, пре свега, библи-
отека и актера који су довели до те сарадње. Сарадња систем администратора 
виртуелних библиотека чланица COBISS.net (Co-operative Online Bibliographic 
System & Services) довела је до проширења сарадње Србије, Македоније, Црне 
Горе и Босне и Херцеговине.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | сарадња, библиотека, конференција, размена искустава
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УВОД

Циљ овог рада је да укаже на значај сарадње библиотека са другим субјектима 
културе, образовања, науке као и другим компанијама. У раду је дат пример до-
бре праксе кроз сарадњу библиотека.

С обзиром на то да се бавимо истим или сличним пословима, библиотеке 
кроз свој рад и деловање морају бити окренуте једне према другима. Размена 
искустава на решавању проблема у раду подстицај су за сарадњу. У духу посло-
вице „Боље учити на туђим грешкама...” важно је прихватити искуство других и 
применити га у свом раду.

Могућности за сарадњу установа непресушне су и зависе од идеје и спрем-
ности за организацију сарадње. Видови сарадње зависе од наше визије, потре-
ба и типа субјекта са којим желимо да сарађујемо. Међу библиотекама је то 
обично:

1. размена искустава,
2. размена стручњака,
3. размена културних садржаја,
4. рад на заједничким пројектима.
Заједничке активности субјеката различитих типова веома су корисне, а ре-

зултати могу бити атрактивни и дугорочни. Из тих разлога неопходно је ради-
ти на продубљивању и проширењу сарадње на обострано задовољство и корист.

ПРИКАЗ СЛУЧАЈА

Од доласка у Народну библиотеку 2005. године, Мирољуб Стојановић, један од 
аутора рада, радио је на пословима систем администратора COBISS-а. То је био 
почетак развоја, напретка и укључења многих библиотека у систем COBISS-а 
под окриљем Виртуелне библиотеке Србије (ВБС). Земље у окружењу: Македо-
нија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, имале су своје центре виртуелне библи-
отеке. Ана Лазић и Мирољуб Стојановић, као систем администратори, радили 
су на техничко-информатичкој подршци библиотекарима. Свако укључивање 
нове библиотеке доносило је углавном сличне проблеме и питања приликом 
инсталације ове платформе. Решавање ових проблема одузимало је пуно време-
на, а непознавање платформе захтевало је додатну обуку администратора. 

У организацији ИЗУМ-а (The Institute of Information Science) из Марибора 
2010. године, одржана је заједничка обука систем администратора COBISS-а. 
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Обуци која је одржана у Београду, присуствовали су представници Виртуелних 
библиотека Србије, Македоније, Црне Горе и Босне и Херцеговине. Обука се из-
водила у оквиру припрема за имплементацију експерименталне фазе COBISS3. 
Ово је била прилика да се први пут нађемо на окупу, упознамо, дискутујемо, раз-
менимо искуства и идеје о раду система COBISS. Током обуке закључили смо да 
је неопходна боља сарадња и чешће окупљање администратора.

ИДЕЈА – ВИЗИЈА

Идеја овог окупљања била је заснована на констатацији да сви у својим цен-
трима виртуелних библиотека решавамо сличне проблеме, свако за себе. Визија 
ове идеје била је организација будуће едукације, размене искустава и информа-
ција о току имплементације нових технологија и заједничко деловање на реша-
вању проблема. На овај начин бисмо постигли ефикаснији рад и подигли квали-
тет услуге националних COBISS центара према библиотекама чланицама система.

Наравно, нисмо остали само на идеји. Одлучили смо да заједничким сна-
гама оснујемо конференцију систем администратора. Тако је на завршној обу-
ци у Марибору 12. 5. 2010. потписивањем оснивачког акта основана конферен-
ција Live forum Sistem administratora COBISS.Net. Том приликом смо Оснивачки 
акт предали руководству ИЗУМ-а и уз њихову сагласност озваничили оснивање 
конференције. Планирали смо да се конференција одржава сваке друге године 
између две конференције COBISS-а. Принцип организације био је следећи: сва-
ке године конференција би била одржана у другом центру виртуелних библио-
тека, организатор би сносио трошкове организације конференције док би гости 
самостално плаћали трошкове путовања.

Као носиоци идеје, представници српског центра прихватили су организа-
цију прве конференције и по повратку у Србију започели смо активности на ор-
ганизацији конференције. Почетак није био нимало охрабрујући. Народна биб-
лиотека Србије је у том тренутку била у фази реконструкције и није била спрем-
на на додатне непредвиђене трошкове.

Осмислили смо комплетан сценарио конференције укључујући и медијску 
пропаганду, изложили идеју тадашњем управнику Сретену Угричићу и доби-
ли сагласност за организацију конференције. У основи, идеја је била одлична, 
али до њене реализације, било је неопходно пронаћи додатна средства за по-
кривање трошкова, обезбедити гостујуће предаваче и обавестити медије који су 
спремни да учествују.
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Оснивачки акт LFSA
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УПОРНОСТ – СНАЛАЖЉИВОСТ

У то време у Београду су се одржавале многе ИТ презентације и конферен-
ције којима је Мирољуб Стојановић редовно присуствовао. Одлазећи на те до-
гађаје, тражио је прилику да у контакту са компанијама које су учествовале, нађе 
спонзоре за организацију LFSA конференције. Упорност и решеност су се испла-
тиле, те је убрзо пронађено неколико спонзора.

Када је представник компаније HewlettPackard-а (HP) Душко Милошевић, из-
ванредан предавач, на питање – да ли би учествовао на конференцији – одгово-
рио: “Да, врло радо!”, улио је наду организатору и дао подстрек да настави још ја-
чим темпом потрагу за спонзорима.

КОНФЕРЕНЦИЈА LFSA

И поред реалне препреке, реконструкције библиотеке, прва конференција 
LFSA (Live forum Sistem administratora COBISS.Net) одржана је 15. новембра 2010. 
године у Народној библиотеци Србије у Београду. У напола разрушеној библио-
теци и уз велике напоре у току организације, конференција је реализована. По-
ред спонзорских активности, које јесу један начин сарадње са другим субјекти-
ма, током конференције остварен је још један њен вид. Наиме, била је приређе-
на изложба уметничких слика аутора Александра Ђурића. За ту прилику урађен 
је плакат, брошура конференције и креиран веб-сајт.

На конференцији били су присутни сви потписници оснивачког акта, а поје-
дини учесници допутовали су са својим спонзорима. Тако је започета дугого-
дишња плодна сарадња библиотека чланица COBISS-net и њихових систем ад-
министратора. Важно је рећи да су поред пословне сарадње започета бројна 
пријатељства међу учесницима, која трају и данас.

Друга конференција LFSA одржана је у Сарајеву 14–15. новембра 2012. годи-
не у организацији Националне и универзитетске библиотеке Босне и Херцего-
вине. Конференција је одржана у овој библиотеци, а организатор је био тада-
шњи систем администратор библиотеке Елдин Хоџић, један од потписника ос-
нивачког акта.
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КОНФЕРЕНЦИЈА У МАКЕДОНИЈИ – КРУШЕВО

Са колегама у Македонији, све време смо били у контакту, размењујући са 
њима своја искуства и продубљујући нашу сарадњу. Резултат тога је и позив за 
учешће на међународној конференцији „Влези во дигитален свет” у Крушеву у 
Македонији. Уз посредовање Љупча Јованова, 2019. године на овој конферен-
цији Мирољуб Стојановић имао је предавање „Дигитализација културне баш-
тине стратегија и смернице”.

Конференцију је организовала Градска библиотека „Браћа Миладиновци“ 
из Скопља, а одржана је 11. маја 2019. године. Том приликом упознали си се 
Мирољуб Стојановић и Сузана Данаилова, тадашња директорка Градске биб-
лиотеке „Браћа Миладиновци”. Од тада започиње нова сарадња која се током 
ових година развијала и довела до заједничког рада на дигитализацији фон-
да градске библиотеке.

Почетком новембра 2020. године инсталирана je платформа Омека за потре-
бе оснивања Дигиталне библиотеке у библиотеци „Браћа Миладиновци” и запо-
чета је обука запослених који раде на пословима дигитализације. Обуку је спро-
вео дипл. инж. Мирољуб Стојановић и током обуке дигитални објекти су поста-
вљени у одговарајуће колекције. Дигитална библиотека је активна и може јој се 
приступити на интернет локацији: https://digitalna.gbsk.mk/.

Током 2021. године Градска библиотека „Браћа Миладиновци“ организова-
ла је Други форум библиотечне уније земаља Југоисточне Европе и Народне Ре-
публике Кине. На форуму су учествовале националне, градске и универзитетске 
библиотеке земаља чланица уније и преставници библиотека из Македоније. У 
низу предавања и панел дискусија, Мирољуб Стојановић представио је Омека-
агрегатор, платформу која би функционисала као централна база података у ди-
гиталној библиотеци и преко које би се преузимали метаподаци из других ди-
гиталних библиотека.
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На основу дотадашње успешне сарадње са администраторима и библиотека-
рима македонских библиотека, уследио је нови позив за учешће у међународ-
ном организационом одбору конференције „Библиотечно здружение на Маке-
донија” у Штипу. Размишљајући о додатном ширењу и унапређењу сарадње из-
међу библиотека Србије и Македоније, предложено је да позовемо председника 
Библиотекарског друштва Србије да учествује на овој конференцији.

КОНФЕРЕНЦИЈА У МАКЕДОНИЈИ – ШТИП

Конференција је одржана октобра 2019. године, одазвао се велики број учесни-
ка из Македоније и региона. Председник Библиотекарског друштва Србије Бог-
дан Трифуновић представио је рад Друштва и овом приликом је поново активи-
рана сарадња између два библиотекарска друштва. Конференцији су присуство-
вали представници библиотека из Македоније, Црне Горе, Србије и Словеније. 
Ово је била јединствена прилика за упознавање, дружење и размену искустава 
библиотекара из региона.

ЗАКЉУЧАК

Као што се може видети из овог приказа, за успостављање сарадње међу библи-
отекама и другим субјектима од великог значаја је наша идеја и визија. Уз уп-
орност и непрекидну комуникацију могу настати и дугорочне везе са другим 
субјектима које доводе до квалитетне и успешне сарадње. Показало се да пи-
сање пројеката за суфинансирање код ресорног министарства није једини на-
чин за организацију активности и сарадњу међу библиотекама.



26

Такође, не треба се обесхрабривати потешкоћама и финансијским ограни-
чењима у остваривању сарадње са другима. Видови сарадње данас могу, а то су 
доказале претходне две године, започети применом савремених технологија и 
даљинским приступом. Ову констатацију могу потврдити из личног искуства, 
учествовањем на неколико online конференција, од којих издвајамо Међуна-
родни стручни скуп „Читањем до укључености“ у оквиру XIX Дана хрватске књи-
ге и ријечи у Суботици 2020. године или обављеним едукацијима на тему диги-
тализације за запослене у неколико библиотека у Србији и Македонији.
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THE COOPERATION OF CENTER ADMINISTRATORS 
OF THE COBISS MEMBER VIRTUAL LIBRARIES 

SUMMARY | In addition to their basic purpose, libraries today have become the cen-
tral subjects of cultural and scientific development, especially in their local commu-
nities. This is precisely one of the reasons why the cooperation between libraries and 
other institutions impacts the level of quality of their work and expands the services 
they offer to their users. The available staff in libraries are often not able to indepen-
dently solve numerous problems that arise in the work of a library. 

The possibilities that the cooperation with others provides are huge and depend 
on our ideas and the ways we establish the contact with other institutions. It can hap-
pen through various activities: knowledge exchange, expert exchange, or collabora-
tion on shared projects. 

This paper provides an example of a good practice shown through cooperation, 
primarily between libraries and actors that made the cooperation possible. The coop-
eration of system administrators of virtual libraries that are members of COBISS.net 
led to the expansion of the cooperation among Serbia, Macedonia, Montenegro, and 
Bosnia and Herzegovina.
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СОТРУДНИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТОРОВ ВИРТУАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ 
ЦЕНТРОВ, ЧЛЕНОВ COBISS1 

SUMMARY | Библиотеки сегодня, помимо своего основного назначения, ста-
ли центральными субъектами развития культуры и науки, каждая со своим тер-
риториальным охватом. Это является одной из причин, почему сотрудничество 
между библиотеками и другими учреждениями влияет на уровень качества их 
работы и расширение услуг, которые они предоставляют своим пользователям. 
Работающий в библиотеках персонал часто не в состоянии самостоятельно ре-
шить многие проблемы, возникающие в работе библиотеки.

Возможности сотрудничества эффективны и зависят от нашей идеи и спосо-
ба установления контакта с другими субъектами. Для этого поддерживается де-
ятельность, связанная с обменом опыта, обменом экспертами или работой над 
совместными проектами.

В докладе представлен пример передового опыта сотрудничества, в первую 
очередь, библиотек и субъектов, которые привели к этому сотрудничеству. Сис-
тема сотрудничества администраторов виртуальных библиотек членов COBISS.
net привела к расширению сотрудничества между Сербией, Македонией, Чер-
ногорией и Боснией и Герцеговиной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | сотрудничество, библиотека, конференция, обмен опытом

1 B оригинале Co-operative Online Bibliographic System & Services, прим. перев.
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СAРАДЊА ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА 
СА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА
У СРБИЈИ

САЖЕТАК | Степен развијености мреже библиотека у Србији условио је интен-
зивну међусобну сарадњу јавних библиотека са школама у различитим типови-
ма насеља, градским и сеоским. У зависности од могућности да се библиотечке 
услуге користе у месту становања – за сваки тип насеља намећу се различити 
видови сарадње и различите активности, како би се у пракси превазишли не-
достаци мреже у некој локалној заједници. Широм Србије постоје примери ин-
тензивне сарадње јавних библиотека и школа, а најчешћа је на пољу заједнич-
ког коришћења ресурса и пружања библиотечких услуга. По облику, сарадња се 
одвија двојако: у оквиру остваривања матичних функција у библиотекарству и 
у реализацији различитих културно-образовних активности, организацији прос-
лава јубилеја од значаја за локалну заједницу, у издавачкој делатности... У том 
смислу, у пракси постоје различити формални и неформални облици сарадње. 
У раду су дати примери оба облика сарадње – основних и средњих школа и 
предшколских установа – вртића са јавним библиотекама. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ | јавне библиотеке, школе, школске библиотеке, сарадња, васпит-
но-образовни систем, матичне функције, краљевачка библиотека, мрежа библи-
отека, програми за децу

1. УВОД – ОРГАНИЗАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА И КОРИШЋЕНИ ИЗВОРИ

Сарадња јавних библиотека са образовно-васпитним установама одвија се двоја-
ко – унутар библиотечко-информационог система (БИС Републике Србије), 

УДК 027.022:373(497.11)
021.3(497.11)

021.64(497.11)
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углавном преко мреже школских библиотека и у оквиру остваривања матичних 
функција у библиотекарству, а са друге стране успешна сарадња остварује се и без 
учешћа школских библиотека – са школама као установама, са предметним нас-
тавницима и учитељима или ученичким парламентима (углавном у реализацији 
културно-образовних активности, у издавачкој делатности, организацији просла-
ва јубилеја од значаја за локалну заједницу…). У раду су дати примери оба облика 
сарадње – формалних (обавезујућих) који се реализују у оквиру остваривања ма-
тичних функција, као и примери разних необавезујућих облика сарадње.

Истраживање добровољних облика сарадње обухватило је образовно-васпит-
не установе (основне и средње школе и предшколске установе – вртиће) и све 
јавне библиотеке на нивоу Србије (велике матичне, али и оне друге – општин-
ске народне, као и библиотеке које делују у саставу културних центара и домо-
ва културе, тамо где су културни центри једине установе културе у општини). Са-
радња која се реализује у оквиру остваривања матичних функција у библиоте-
карству Србије, по свом обиму захтевала би посебан рад, па је овде дата само на 
примеру једног – Рашког округа, у коме установе културе и образовно-васпит-
не установе успешно остварују све облике сарадње. Као извори података ко-
ришћени су документи настали и прикупљени у оквиру остваривања матичних 
функција у библиотекарству (годишњи извештаји о раду и програми рада јав-
них библиотека, статистички подаци о пословању библиотека који се контину-
ирано прикупљају за базу Мрежа библиотека Србије, записници о надзору над 
стручним радом јавних и школских библиотека, извештаји о остваривању ма-
тичних функција), интернет сајтови јавних библиотека и основних и средњих 
школа у Србији, као и подаци доступни у узајамном каталогу COBISS. 

2. САРАДЊА ДЕФИНИСАНА МЕЂУНАРОДНИМ И НАЦИОНАЛНИМ 
ДОКУМЕНТИМА И ЊИХОВА ПРИМЕНА У БИС-У СРБИЈЕ

Потреба успостављања различитих облика сарадње установа културе са другим 
организацијама заузима посебно место у Стратегији развоја културе Републи-
ке Србије,1 где се у посебном одељку говори о унапређењу међуресорне, међу-
секторске и сарадње различитих нивоа власти. Пажња се нарочито посвећује 
унапређивању сарадње између културе, с једне стране – и образовања, науке, 

1 „Стратегија развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029.”, преузето 3. 8. 2022, https://
www.kultura.gov.rs/extfile/sr/3993/strategija-razvoja-kulture-od-2020--do-2029-godine.pdf.
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туризма и заштите животне средине, с друге стране. Важност међуресорне са-
радње за развој институционалног система културе препозната је и у одредбама 
Закона у култури,2 где се као приоритетна подручја наводе: образовање у култу-
ри, култура у образовању, доживотно учење, културни туризам, културна права, 
интеркултурни дијалог, научна истраживања и међународна сарадња. 

Јавне библиотеке, као установе културе којима је библиотечко-информацио-
на делатност примарна, унутар библиотечко-информационог система сарађују са 
различитим установама и организацијама (различитих делатности), које у свом 
саставу имају библиотеку. У законској регулативи у области културе општи инте-
рес у култури, између осталог, обухвата изградњу јединственог библиотечко-ин-
формационог система и матичне функције у библиотечкој делатности. У окви-
ру јединственог библиотечко-информационог система у Србији (БИС Републи-
ке Србије) разликујемо две врсте библиотека – установе културе којима је биб-
лиотечко-информациона делатност примарна (нпр. јавне и националне библио-
теке) и библиотеке које се налазе у саставу различитих установа и организација 
којима библиотекарство није примарна делатност (нпр. библиотеке у установа-
ма здравствене и социјалне заштите, у државним органима, јавним предузећима 
и привредним субјектима, музејима и архивима, разним струковним удружењима 
и невладиним организацијама, у образовно-васпитним установама – основним 
и средњим школама, домовима ученика, високошколским установама...). На од-
ређеној територији, ове се библиотеке могу повезивати у мање подсистеме и мре-
же према различитим критеријумима и у складу са различитим потребама. При-
мер оваквог система је COBISS систем узајамне каталогизације, успостављен 2003. 
године, са циљем да подржи развој јединственог библиотечко-информационог 
система, путем рачунарског повезивања библиотека у Србији у јединствени ин-
формациони систем. Данас овај систем омогућава отворени јавни приступ пре-
ко интернета информацијама које нуди преко 240 библиотека различитих типова 
које су чланице система у Србији (националне, универзитетске, јавне, специјалне, 
школске, високошколске, научне...), док је, са друге стране, омогућено и регионал-
но и интернационално повезивање са узајамним каталозима изван Србије. 

Библиотечко-информациони систем у најширем смислу представља библи-
отеке различитих типова повезане у јединствену мрежу, где се јединство библи-
отечких мрежа на различитим нивоима (локалном, националном, регионалном, 
светском) обезбеђује применом јединствених стручних принципа и норматива. 
На међународном нивоу јединствено деловање библиотечких мрежа обезбеђује се 

2 „Закон о култури”, Службени гласник РС, бр. 72/09 , 13/16 , 30/16 – исправка, 6/20.
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применом јединствених стручних правила која се дефинишу у оквиру Међунаро-
дне федерације библиотечких удружења и институција (IFLA). IFLA доноси стручне 
нормативе и стандарде и усваја различита програмска документа (манифесте, сме-
рнице, декларације, резолуције) на којима почива светско библиотекарство. Ова 
правила нису законски обавезујућа, али се у националним системима примењују 
и поштују као највиши стручни акти. Када је реч о сарадњи јавних библиотека са 
школама – многобројни IFLA/UNESCO документи истичу потребу њеног успоста-
вљања или дају подстицај за осмишљавање и реализацију заједничких активности. 

IFLA/UNESCO Манифест за школске библиотеке3 истиче задатак школске биб-
лиотеке да се повезује у шире библиотечко-информацине мреже и дефинише је 
као неизоставног учесника у локалним и регионалним мрежама, као и у нацио-
налној библиотечко-информационој мрежи, а ако она дели простор, опрему и 
изворе са другим типовима библиотека, нпр. са јавним, морају се уважити и очу-
вати јединствени циљеви школске библиотеке. У IFLA/UNESCO Смерницама за 
школске библиотеке4 посебно поглавље посвећено је сарадњи и заједничком ко-
ришћењу ресурса са јавним библиотекама, у циљу побољшања библиотечких ус-
луга намењених деци и младима у одређеној локалној заједници. Наводи се и мо-
гући писани споразум о сарадњи који треба да садржи договорене димензије са-
радње, подробни опис и дефинисање области сарадње, разјашњење економских 
појединости и начина на који ће се делити трошкови, као и временски распоред 
активности током трајања сарадње, а могући облици сарадње су многобројни.

О важности сарадње школске и јавне библиотеке говоре и IFLA/UNESCO до-
кументи који се односе на рад јавних библиотека. У Манифесту за јавне библио-
теке посебно се истиче обавеза мреже јавних библиотека да буде организована 
у сагласју са националним, регионалним, истраживачким и специјалним библи-
отекама, као и са библиотекама у основним и средњим школама и на универ-
зитетима. У IFLA/UNESCO Смерницама за развој јавних библиотека,5 однос јав-
не библиотеке са локалним школама спомиње се као једна од најважнијих веза 
које јавна библиотека успоставља на институционалном нивоу. Наведени об-
лици повезивања и сарадње са школском библиотеком су многобројни: зајед-
ничко коришћење извора, заједничка обука особља, кооперативно обогаћивање 

3 „IFLA/UNESCO Манифест за школске библиотеке”, преузето 3. 8. 2022, https://nb.rs/wp-
content/uploads/2021/10/6-Ifla-Manifest.pdf.
4 „IFLA/UNESCO Смернице за школске библиотеке”, преузето 3. 8. 2022, https://nb.rs/wp-
content/uploads/2021/10/5-Ifla-Smernice.pdf.
5 IFLA/UNESCO Смернице за развој јавних библиотека, преводилац Гордана Љубановић (Бео-
град: Народна библиотека Србије; Библиотека града Београда, 2005).
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колекција, кооперативно осмишљавање програма, координација електронских 
сервиса и мрежа, сарадња на плану развоја наставних средстава, одељењске по-
сете јавној библиотеци, удружена промоција читања и писмености, програми 
упознавања са Web-ом намењени деци, заједничко коришћење телекомуника-
ционе и мрежне инфраструктуре, заједнички договорене посете аутора.

IFLA/UNESCO Смернице за библиотечке услуге за децу6 посебно наглашавају 
потребу сарадње дечјих одељења јавних библиотека са школском библиотеком, 
a IFLA/UNESCO Смернице за библиотечке услуге за младе7 у посебном поглављу 
говоре о сарадњи институција у области културе и образовања. Истичу се школе 
као најважнији партнери библиотеке која услужује младе и да ће школске и јав-
не библиотеке које сараднички планирају свој рад, боље задовољавати интере-
совања и потребе младих људи.

У Србији имамо низ примера интензивне сарадње школа са дечјим одељењи-
ма јавних библиотека (нпр. дечја одељења великих матичних библиотека у Кра-
гујевцу, Крушевцу, Бору, Шапцу, Ужицу, Краљеву, Јагодини, Сремској Митрови-
ци, Зрењанину, Пироту, Врању...). Један од примера је Дечје одељење библиоте-
ке у Смедереву, које сваке године, у сарадњи са основним школама, Предшкол-
ском установом „Наша радост” и Дневним боравком за децу са посебним потре-
бама „Сунце”, реализује посебне програме који имају за циљ популарисање култу-
ре читања код најмлађих корисника.8 Ови програми реализују се кроз педагошко-
аниматорске активности које обухватају разноврсне облике рада са децом, укљу-
чујући и предавања намењена ученицима. Пример је и Дечје одељење библиоте-
ке у Сомбору које организује сталне радионице везане за значајне датуме, лично-
сти и теме (радионице се одрже и више десетина пута током године, а уз пратњу 
васпитача, учитеља и наставника програме посети више хиљада деце). Тематске 
радионице су едукативног и забавног карактера и прилагођене су различитим уз-
расним групама деце (нпр. Сомбор – мој град, Фењер сликовнице, Пет чула, Живо-
тињско царство, Слика прича причу, Дигитална књига, Читалиште, Пут у свемир, 
Породица има корене неке су од сталних радионица).9 Пример је и библиотека 

6 „IFLA/UNESCO Смернице за библиотечке услуге за децу”, преузето 3. 8. 2022, https://nb.rs/
wp-content/uploads/2021/10/SMERNICE-ZA-decu.pdf.
7 „IFLA/UNESCO Смернице за библиотечке услуге за младе”, преузето 3. 8. 2022, https://nb.rs/
wp-content/uploads/2021/10/SMERNICE-ZA-mlade.pdf.
8 Извештаји о раду Народне библиотеке Смедерево за ... 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. годину, 
Архива МОНБС.
9 Извештај о раду Градске библиотеке „Карло Бјелицки” у Сомбору за 2018. годину, преузето 
1. 8. 2022, http://www.biblioso.org.rs/public/uploads/pdf/izvestaj_o_radu_2018.pdf.
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у Ваљеву која је, на основу договора о сарадњи са Установом за децу предшкол-
ског узраста „Милица Ножица”, осмислила пројекат „Од читања се расте”, у оквиру 
кога све предшколске групе организовано долазе у библиотеку, учествују у одго-
варајућој радионици на Дечјем одељењу, добијају чланску карту и постају члано-
ви библиотеке (у активности подстицања деце на читање укључују се и родитељи, 
који од библиотеке у Ваљеву добијају и посебно промотивно писмо, уз чланску 
карту за свако дете). У сарадњи са ваљевским вртићима и основним школама – у 
радионицама и другим програмима намењеним деци сваке године учествује око 
3000 предшколаца и основаца који организовано посећују библиотеку у пратњи 
васпитача, учитеља, разредних старешина или предметних наставника.10

По правилу, сарадњу са школама јавне библиотеке у највећем обиму остварују 
преко својих дечјих одељења, мада има и примера где лепу сарадњу са школама 
развијају и завичајна одељења јавних библиотека – Нови Сад, Књажевац, Смеде-
рево, Сремска Митровица, Суботица... Један од изузетних примера је и Руски ку-
так у библиотеци у Нишу, у оквиру кога се већ неколико година уназад организују 
разне активности намењене деци школског узраста, у циљу упознавања са руском 
културом и традицијом (укључујући и ликовну културу, нематеријалну културну 
баштину – језик, традиционалне народне песме и игре, обичаје, а кроз књижевне, 
рецитаторске, едукативне и креативне радионице или курсеве језика до сада је 
прошло неколико хиљада основаца и средњошколаца). Сличну делатност има и 
Руски кутак у библиотеци у Крагујевцу, који у оквиру различитих програма на-
мењених најширој јавности, реализује и сарадњу са крагујевачким школама (из-
ложбе, пројекције документарних филмова, предавања, курсеви руског језика...). 
Има и примера сарадње школа са матичним службама у реализацији програма 
који нису обухваћени матичним функцијама. Нпр. Матична служба библиотеке у 
Краљеву је 2018. године, у сарадњи са ОШ „Драган Маринковић” из Адрана, орга-
низовала и технички реализовала 50. Смотру рецитатора Града Краљева, „Песни-
че народа мог, у којој је учествовало 87 ученика из 13 основних и 5 средњих шко-
ла. Леп пример налазимо и у Зајечару, где је матична служба током 2018. организо-
вала низ радионица намењених ученицима трећих разреда средњих школа, који-
ма су, у оквиру теме писања матурских радова, презентиране и могућности ко-
ришћења различитих COBISS алата.11

У националним документима из области образовања потреба за сарадњом 

10 Извештаји о раду Матичне библиотеке „Љубомир Ненадовић” у Ваљеву за ... 2018, 2019. го-
дину, Архива МОНБС.
11 Извештај о раду Матичне библиотеке „Светозар Марковић” у Зајечару за 2018. годину, 
Архива МОНБС.
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школе и јавне библиотеке у локалној заједници не доводи се у питање. „Правил-
ник о програму свих облика рада стручних сарадника”12 у оквиру области рада 
школског библиотекара има посебно истакнут сегмент сарадње са просветним, 
научним, културним и другим установама и организацијама које се баве радом 
и слободним временом омладине. Посебна пажња посвећена је сарадњи на ло-
калном, регионалном и републичком нивоу по питању размене и међубибли-
отечке позајмице. У области културног и јавног рада библиотекара у школи13 
истиче се сарадња са установама и организацијама из области културе, укљу-
чење у библиотечко-информациони систем, сарадња у организовању смотри и 
такмичења у литерарном стваралаштву, активно учешће у организацији приред-
би које се припремају у школи или друштвеној заједници... У врстама активнос-
ти за стручног сарадника – библиотекара у школи посебно се истичу „организо-
вање уписа својих читалаца у подручну, односно матичну библиотеку“, „систе-
матско укључивање у акције и функцију матичне библиотеке“, укључивање базе 
података школске библиотеке у систем или мрежу са могућношћу међубиблио-
течке позајмице, размена библиотечко-информационе грађе са другим библио-
текама, учествовање у организовању културних активности ученика на општин-
ском нивоу, „координисање организовања најмање пет манифестација промо-
ције књига, књижевних сусрета и трибина, сусрета са ауторима, обележавања 
’Месеца књиге’ на општинском, градском, регионалном нивоу”...

2.1. МРЕЖА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ – ПОТРЕБА ИНТЕНЗИВНЕ САРАДЊЕ ЈАВ-
НИХ БИБЛИОТЕКА СА ШКОЛАМА У РАЗЛИЧИТИМ ТИПОВИМА НАСЕЉА

IFLA/UNESCO документи истичу да су јавне библиотеке „подједнако доступне 
свим припадницима заједнице, без обзира на расу, националност, старосно доба, 
пол, веру, језик, инвалидност, економски и радни статус и образовни ниво”.14 За 
разлику од јавних библиотека – школске библиотеке немају обавезу да своје услу-
ге пружају корисницима изван школске заједнице. За потребе остваривања циље-
ва образовно-васпитног процеса – у школама се оснивају посебне школске библи-
отеке, које су по својим основним функцијама намењене првенствено ученицима 
и особљу школе у чијем се саставу налазе. Према ранијим анализама Матичног 

12 „Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника”, Просветни гласник, бр. 5/12.
13 „Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 
васпитача и стручног сарадника”, Сл. гласник, бр. 109/2021.
14 IFLA/UNESCO Смернице за развој јавних библиотека, преводилац Гордана Љубановић (Бео-
град: Народна библиотека Србије; Библиотека града Београда, 2005).
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одељења НБС,15 у односу на потребе, мрежа библиотека у Србији развијена је око 
80%. С обзиром да је постојање универзитетских, високошколских, научних или 
специјалних библиотека карактеристика само већих градова, када се говори о 
мрежи библиотека у мрежи насеља у Србији – мисли се првенствено на мрежу јав-
них и школских библиотека, јер једино оне постоје изван градских средина, у ру-
ралним и мање насељеним подручјима. На нивоу Републике 130.772 становника 
живи у насељима где библиотечке услуге пружа само јавна библиотека, 651.313 у 
насељима где је корисницима на располагању само школска библиотека и око 5 
милиона (5.033.237) у насељима где постоје и јавна и школска библиотека. Око 1,7 
милиона становника (1.682.679) живи у насељима где не постоји никаква библи-
отека.16 Према Попису становништва из 2011. у Србији је укупно 4706 насељених 
места. Током 2021. у мрежи јавних библиотека од укупно 512 објеката, стационар-
них огранака је било 339. Последњих година била је тенденција затварања ограна-
ка (само у последњих 10 година угашено их је више од 40, а за период 2000–2010. у 
бази МБС постоји податак о 96 угашених огранака јавних библиотека широм Ср-
бије). Покретне библиотеке (библиобуси) који библиотечким услугама снабдевају 
и становнике мањих насеља у Србији постоје у само 4 општине.

Мрежа школа у насељима (матичних школа са свим подручним јединицама, 
8-разредним или 4-разредним) у великој мери се разликује од мреже школских 
библиотека, с обзиром да подручне јединице/истурена одељења само у ретким 
случајевима имају библиотеку. У региону Шумадије и Западне Србије у 15% општи-
на матичне школе са школском библиотеком постоје само у седишту општине и 
немају библиотеке у подручним јединицама. У односу на укупан број становника 
у овом региону и укупан број насеља – 40% становништва живи у насељима у који-
ма нема школске библиотеке. У региону Јужне и Источне Србије у 19% општина не 
постоји мрежа школских библиотека, а укупно 37% становништва у овом региону 
живи у насељима без школске библиотеке. У региону Војводине у 7% општина ма-
тичне школе постоје само у седишту општине и немају библиотеке у подручним 
јединицама, а у насељима без школске библиотеке живи 9% становништва. Овакве 
примере налазимо чак и у београдском региону, где 8% становништва живи у при-
градским (сеоским) насељима у којима нема школске библиотеке.17

Овако развијена мрежа јавних и школских библиотека први је основ, који 

15 Марина Митрић, „Mрежа јавних и школских библиотека у Републици Србији”, Библиоте-
кар, св. 1–2 (2012): 47–64. 
16 Коришћени су подаци из Пописа становништва рађеног 2011. године.
17 Марина Митрић, „Мрежа јавних и школских библиотека у Републици Србији”, Библиоте-
кар, св. 1–2 (2012): 47–64.
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у нашој пракси упућује на превазилажење недостатака мреже међусобном са-
радњом јавних библиотека са школама у некој локалној заједници. Као резултат 
ове сарадње – настале су „хибридне“ сеоске библиотеке које истовремено оба-
вљају функције и јавне и школске библиотеке у неком мањем насељу. Из фор-
мално-правног угла посматрано, најчешће су то стационарни огранци (органи-
зационе јединице) у саставу јавних библиотека, који раде у простору локалне 
школе (или њене подручне јединице) у неком мањем насељу. Такве библиоте-
ке користе ресурсе две установе (јавне библиотеке и школе), услове за рад обез-
беђују обе установе, а библиотечке услуге користе ученици и наставници шко-
ле, једнако као и најшира јавност. 

Широм Србије постоје овакви примери сарадње који се, сада већ традицио-
нално, годинама уназад, примењују у мрежи сеоских насеља. У том смислу, у за-
висности од могућности да се библиотечке услуге користе у месту становања, раз-
ликујемо четири групе насеља у Србији: насеља која имају само јавну или само 
школску библиотеку, насеља у којима су становништву на располагању оба типа 
библиотека и насеља која немају никакву библиотеку. За сваки тип насеља намећу 
се различити видови сарадње и различите активности, а најчешћи вид сарадње је 
на пољу заједничког коришћења ресурса и пружања библиотечких услуга.

Да би се задовољиле потребе корисника у малим насељима, сасвим је при-
родна сарадња локалних школа са јавним библиотекама. У насељима где нема 
никакве библиотеке – по правилу је решење покретни огранак јавне библиоте-
ке – библиобус, који у одређеним временским интервалима, унапред дефини-
саним, обилази оваква насеља и истовремено обавља функције јавне и школске 
библиотеке. Успешне примере имамо у Пријепољу, Кладову, Алексинцу и Кру-
шевцу и то су, за сада, једини библиобуси у Србији.

У насељима где постоје и јавне и школске библиотеке – њихова међусобна са-
радња има за циљ побољшање и проширење опсега већ постојећих библиотеч-
ких услуга и углавном је усмерена на једну заједничку циљну групу корисника 
– децу школског узраста. У овим насељима једини корисници школских библи-
отека, осим у ретким изузецима, јесу деца школског узраста и наставно особље. 
Са друге стране, група корисника школског узраста је најбројнија и у јавним 
библиотекама. Према подацима у бази МБС, популација деце до 14 година у 
јавним библиотекама, годинама уназад, износи око 40–50% од укупног броја 
свих корисника, са тенденцијом непрекидног раста (удео деце у укупном броју 
корисника на нивоу Србије износио је 51% непосредно пред почетак сложене 
епидемиолошке ситуације за време короне, док се у појединачним примери-
ма тај удео често креће и до 70% у сеоским насељима). Ако се укључе и подаци 
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о ученицима средњих школа – удео деце до 14 година, заједно са средњошкол-
цима, у односу на укупан број корисника јавних библиотека, сваке године из-
носи 50–60%. У насељима где постоје и јавне и школске библиотеке један од ви-
дова сарадње је координација активности и заједничко реализовање програма 
намењених деци и младима. То су уједно и најбројнији досадашњи примери 
сарадње – заједничке приредбе и културно-уметнички програми поводом до-
гађања од ширег значаја за локалну заједницу, општинска и окружна такмичења 
рецитатора, литерарно-ликовни конкурси, књижевни сусрети, изложбе ученич-
ких радова, различите секције и радионице чији су организатори јавне библи-
отеке, а учесници ученици локалне школе, док су предметни наставници често 
водитељи таквих програма заједно са библиотекарима. 

Посебан вид сарадње је коришћење простора једне установе – за потребе 
културно-образовних програма које реализује друга установа. У договору са ло-
калном самоуправом, чести су и примери коришћења простора основне шко-
ле за смештај огранка јавне библиотеке, који онда своје активности координи-
ра са школском библиотеком стационираном у истој згради. Оваквих је приме-
ра више и има их у свим регионима. Пример је огранак библиотеке у Обренов-
цу у насељу Стублине, који се налази у згради ОШ „Живојин Перић” у Стублина-
ма, која има своју засебну школску библиотеку, са свим потребним ресурсима и 
одговарајућим условима рада, уредно уписану у Централни регистар библиоте-
ка Србије. Огранак јавне библиотеке у Стублинама смештен је унутар школске 
зграде на основу уговора о сарадњи библиотеке у Обреновцу са ОШ „Живојин 
Перић”. Слични примери су и огранак библиотеке у Рековцу у насељу Белушић 
(смештен у згради ОШ „Душан Поповић” у Белушићу, која има своју посебну 
школску библиотеку), огранак библиотеке у Кикинди у насељу Руско Село (у 
згради ОШ „Глигорије Попов”) и огранак јавне библиотеке у Крагујевцу, у град-
ском насељу Станово, који је отворен у априлу 2012. године, са почетним фон-
дом од 9000 књига из расформиране стручне библиотеке „Фиата”, а ради у згра-
ди ОШ „Драгиша Михајловић”. Један од типских примера је огранак Народне 
библиотеке Смедерево у селу Сараорци, који од септембра 2016. године ради у 
просторији ОШ „Херој Света Младеновић” (издвојених 30 м² у приземљу згра-
де, са посебним улазом, решеним загревањем, добрим осветљењем и проветра-
вањем). Сарадња Народне библиотеке у Смедереву са ОШ „Херој Света Младе-
новић” је добра и укључује све сегменте пословања библиотечког огранка. И оп-
ремање огранка је укључило интензивну сарадњу, када је библиотека у Смедере-
ву набавила нов рачунар и штампач, а школа у Сараорцима омогућила прикљу-
чење на интернет. У међувремену, школска зграда у потпуности је реновирана, 
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укључујући и просторију огранка (подови, столарија, кречење) и 2019. започет је 
рад у новом, сређенијем простору.18 Пример је и огранак библиотеке у Краљеву, у 
насељу Ратина, који је 2005. године премештен из неусловних просторија месне 
заједнице у оближњу школу и од тада је оживела активност ове библиотеке.

Један од изузетних примера налазимо и у селу Заблаће, у коме огранак јав-
не библиотеке у Чачку сваке године има живу културну активност, а највећи део 
програма реализује се у сарадњи са локалном основном школом и предшкол-
ском установом. Само током 2019. године у овом огранку одржано је више од 
120 радионица, школских часова, пројектне наставе и сусрета са предшколци-
ма и ученицима основне школе. Читале су се бајке, причале приче, разреша-
ване „језичке заврзламе”, деца су вршњацима препоручивали књиге за читање, 
одржани су квизови знања прилагођени различитим узрасним групама, реали-
зоване су бројне литерарне, књижевне и радионице лепог писања, часови срп-
ског језика праћени читањем одговарајућих наслова из фонда Огранка, разли-
чити програми намењени упознавању са традиционалним вредностима, као и 
дружења са гостима завршног програма Дисовог пролећа. Огранак у Заблаћу је-
динствен је и по томе што у њему ради Клуб читалаца и заједничка библиотеч-
ка секција Огранка и ОШ „Владислав Петковић Дис” у Заблаћу. Сарадња са ос-
новном школом се у највећој мери остварује преко наставника српског језика и 
школског библиотекара.19

У насељима где нема школске библиотеке – другачији су облици сарадње јав-
них библиотека са школама. Често се делатност јавне библиотеке одвија у прос-
тору школа, у којима, као једина библиотека у насељу – постоји огранак јавне биб-
лиотеке. Ови огранци формално су организационе јединице у саставу јавне биб-
лиотеке, која се стара о набавци и обради фондова, а школе дају простор (нај-
чешће у издвојеним одељењима, односно подручним јединицама у сеоским на-
сељима). Често јавне библиотеке немају своје запослене у овим огранцима, већ 
је особље школе ангажовано у огранку јавне библиотеке на пружању услуга ко-
рисницима. Ови огранци истовремено обављају функције и јавне и школске биб-
лиотеке, пружајући услуге циљним групама корисника унутар школске заједни-
це, једнако као и најширој јавности. Примери ове врсте сарадње јавних библиоте-
ка и локалних школа су многобројни: огранци јавне библиотеке у Ади у насељи-
ма Утрина и Мол (јавна библиотека у Ади нема своје раднике у огранцима, већ је 

18 Извештај о раду Народне библиотеке Смедерево за 2021. годину, Архива МОНБС.
19 Извештај о раду и финансијском пословању Градске библиотеке „Владислав Петковић 
Дис” у Чачку за 2019. годину, Архива МОНБС.
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на пословима библиотекара ангажовано особље локалних школа у овим насељи-
ма), огранак јавне библиотеке у Опову у насељу Сакуле (ради у оквиру издвојеног 
одељења „Зоран Петровић” Сакуле, које припада ОШ „Доситеј Обрадовић” у Опо-
ву), огранак библиотеке у Сомбору у насељу Чонопља (налази се у ОШ „Мирослав 
Антић” у Чонопљи), огранак библиотеке у Лајковцу у насељу Врачевић (ОШ „Миле 
Дубљевић” у Лајковцу, издвојено одељење у Врачевићу), огранак библиотеке у Сур-
дулици у насељу Божица (ОШ „Свети Сава” у Божици), огранак библиотеке у Жи-
торађи у насељу Пејковац (ради у подручној јединици ОШ „Топлички хероји” из 
Житорађе), огранци библиотеке у Горњем Милановцу у насељима Враћевшница 
и Брђани (раде у сеоским подручним јединицама ОШ „Десанка Максимовић” и 
ОШ „Краљ Александар Први” из Горњег Милановца). Пример је и покретни фонд 
(библиобус) библиотеке у Алексинцу, који функционише коришћењем ротацио-
них фондова привремено смештених у просторији ОШ „Свети Сава” Суботинац, у 
подручној јединици у Мозгову.

И многобројне школске библиотеке у сеоским насељима, које формално де-
лују у саставу локалних школа, настале су као резултат сарадње са јавним библи-
отекама – преузимањем угашених огранака јавних библиотека у мрежи насеља 
општине. Многе јавне библиотеке су потом годинама, након уручених поклон-
огранака, наставиле да се старају о набавци и обради библиотечких фондова, 
који сада и формално припадају школама у мањим сеоским насељима. Пример 
су сеоске библиотеке у мрежи насеља градова Крагујевца, Лесковца и Краље-
ва, које су некада радиле као огранци у саставу јавних библиотека, а потом су 
поклоњене школама и наставиле рад као школске библиотеке (нпр. краљевач-
ка библиотека је крајем 90-их и почетком 2000-тих, комплетне фондове и опре-
му своја четири сеоска огранака поклонила ОШ „Петар Николић” у Самаилима, 
ОШ „Бранко Радичевић” у Витковцу, ОШ „Живан Маричић” у Жичи и ОШ „До-
ситеј Обрадовић” у Врби). Сличан пример су и некадашњи огранци јавне биб-
лиотеке у Пожеги, који су уступљени на коришћење ОШ „Петар Лековић” (под-
ручне јединице у Душковцу и Јежеви) или огранак у насељу Јасика библиотеке у 
Крушевцу, чије су књиге поклоњене ОШ „Станислав Бинички”. Посебан пример 
су и 34 сеоске књижнице на територији Града Ваљева. „Књижнице” су првобит-
но биле огранци библиотеке у Ваљеву, односно књижни фондови смештени у 
просторијама подручних школа у 34 сеоска насеља, у којима су радили просвет-
ни радници, а потом су ови фондови поклоњени школама. Јавна библиотека у 
Ваљеву затим је годинама куповала и обрађивала књиге у COBISS-у и сваке го-
дине их поклањала овим сеоским књижницама, обнављајући тако њихове фон-
дове неопходним књигама. 
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3. ОБЛИЦИ САРАДЊЕ ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА И ШКОЛА

У оквиру БИС-а Србије школске библиотеке у највећој мери упућене су на јавне 
библиотеке, а у пракси постоје различити формални и неформални облици њихо-
ве сарадње. Овде треба нагласити разлику између матичних функција (које су за-
конска обавеза и институционални ниво изградње мреже библиотека у Србији) и 
различитих необавезујућих облика сарадње са јавним библиотекама (матичним, 
али и оним другим – општинским народним) на добровољној основи. 

3.1. ФОРМАЛНИ (ОБАВЕЗУЈУЋИ) ОБЛИЦИ САРАДЊЕ 
У ОКВИРУ МАТИЧНИХ ФУНКЦИЈА – ПРИМЕР БИБЛИОТЕКА У КРАЉЕВУ

Облици матичних функција који се остварују у оквиру БИС-а Србије прециз-
но су законски наведени:20 учешће у свеукупном развоју библиотечко-информа-
ционе делатности у Републици Србији, учешће у изградњи јединствене нацио-
налне мреже библиотека, учешће у изградњи јединственог националног биб-
лиографско-информационог система, вођење регистара библиотека за подручје 
матичних библиотека и других евалуационих евиденција, пружање стручне по-
моћи и инструкторски рад са запосленима у библиотекама, надзор над струч-
ним радом библиотека, старање о сталном стручном усавршавању библиотеч-
ко-информационих стручњака, праћење стања и проучавање потреба и услова 
рада у библиотекама, предлагање мера за унапређење рада и развој библиотека, 
учешће у изради предлога дугорочне стратегије развоја библиотека, краткороч-
них програма и пројеката. 

Формални (обавезујући) облици сарадње јавних и школских библиотека у 
Србији на годишњем нивоу, у свим матичним службама, обухватају на хиља-
де пружених стручних помоћи, више стотина обављених надзора над стручним 
радом (у оквиру којих се посебно истиче саветодавна улога јавних матичних 
библиотека и сарадња са директорима у решавању текућих проблема школских 
библиотека), одрже се стотине обука и семинара намењених стручном усавр-
шавању школских библиотекара, као и заједничких стручних скупова јавних и 
школских библиотекара. 

Сарадња са образовно-васпитним установама која се реализује у ок-
виру остваривања матичних функција дата је на примеру Рашког округа, 

20 Чл. 22. „Закона о библиотечко-информационој делатности”, Сл. гласник РС, бр. 52/2011.
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репрезентативног и по томе што установе културе и образовно-васпитне уста-
нове у овој вишенационалној средини успешно остварују све облике сарадње 
(Рашки округ обухвата два града – Краљево и Нови Пазар и три општине – 
Рашку, Тутин и Врњачку Бању, има укупно 309.258 становника на површини 
од 3918 м² и око 20% деце до 14 година у односу на укупан број становника). У 
округу нема научних библиотека, само у градовима постоје четири високош-
колске и пет специјалних стручних библиотека. У сеоским и приградским на-
сељима мрежу библиотека чине само јавне и школске библиотеке, упућене на 
међусобну сарадњу и заједничко решавање питања струке, једнако као и те-
кућих проблема који се тичу услова рада, расположивих ресурса или пружања 
библиотечких услуга свим становницима у мрежи насеља. Изванредне приме-
ре сарадње налазимо између библиотеке Дома културе „Студеница” и ОШ „Ми-
лун Ивановић” и ОШ „Стефан Немања” у насељима Ушће и Студеница. Јавне 
библиотеке имају слабо развијену мрежу стационарних огранака (52% станов-
ника Рашког округа живи у насељима у којима нема јавне библиотеке), биб-
лиобуса у округу нема, а школе, осим ретких изузетака (ОШ „Халифа бин Заид 
Ал Нахјан” Дојевиће, ОШ „Бранко Радичевић” Вранеши, ОШ „Попински бор-
ци” Врњачка Бања) у подручним јединицама немају библиотеке. Мрежу школ-
ских библиотека у највећем обиму чине библиотеке које постоје у мрежи ма-
тичних школа, а она је, у односу на републички просек, добро развијена и у 
мрежи сеоских насеља (укупно 13% становника Рашког округа живи у насељи-
ма у којима постоји само школска, друге библиотеке нема). 

На изградњу мреже библиотека Рашког округа уложен је огроман вишеде-
ценијски рад и труд. Библиотека у Краљеву постаје матична за подручје Краље-
вачке општине 1962. године. Из анализе коју је урадио тадашњи управник, саз-
најемо да је мрежу библиотека и библиотечких фондова чинила укупно 31 биб-
лиотека, од тога је било 15 школских. Током наредних деценија улаже се вели-
ки напор да се повећа број умрежених библиотека, пружи стручна помоћ и по-
већа књижни фонд. Проблем који су имале сеоске библиотеке, кључан за њихов 
рад, било је нерешено питање финансирања и битно је утицао на будућу мре-
жу библиотека како у општини Краљево, тако и на подручју целог Рашког окру-
га.21 Године 1994. краљевачка библиотека добија статус матичне библиотеке за 
Рашки округ. Мрежу библиотека Рашког округа данас чини 84 библиотеке, од 
тога 66 библиотека су део образовно-васпитног система (што представља 79% 

21 Катарина Јаблановић, „Матична служба”, Век и по библиотеке у Краљеву (Краљево: Народна 
библиотека „Стефан Првовенчани”, 2018): 279. 
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од укупног броја регистрованих библиотека). У односу на укупан број у мрежи 
школских библиотека – 19 је библиотека у средњој школи, 45 основношколских 
и по једна библиотека предшколске установе и у школи за основно и средње об-
разовање. Највећи број школских библиотека укључен је у мрежу још приликом 
заснивања окружног регистра библиотека (1996. и 1997. године). У последњих 
10 година интензивирана је сарадња са школама које нису имале библиотеку и 
пружана је стручна помоћ како би се и у преосталим образовно-васпитним ус-
тановама формирале библиотеке. У јединствени библиотечко-информациони 
систем Рашког округа данас је укључено 96% школа и њихових библиотека (и за 
преостале три школске библиотеке започет је поступак укључења у мрежу окру-
га). Стручна помоћ при формирању школских библиотека пре свега је савето-
давног карактера, односи се на стручно уређење библиотеке, обезбеђивање од-
говарајућих ресурса и услова рада у складу са законском регулативом у обла-
сти библиотекарства и образовања и васпитања, на стручни библиотечко-ин-
формациони рад школских библиотекара, а често обухвата и помоћ у практич-
ној реализацији предложеног. Тако је нпр. сарадња са Угоститељско-туристич-
ком школом у Новом Пазару почела поклоном – 565 јединица библиотечко-ин-
формационе грађе од стране матичне библиотеке у Краљеву, које су биле неоп-
ходне за формирање и регистрацију библиотеке (обављене у фебруару 2022. го-
дине). Сарадња је настављена увођењем школских библиотекара у посао и од-
говарајућим обукама за све сегменте пословања библиотеке. Овако успоставље-
ном сарадњом – брзо и успешно су реализоване све формално предложене мере 
за унапређење библиотечко-информационе делатности у оквиру остваривања 
матичних функција.

Разноврсне обуке и пружање стручне помоћи школским библиотекарима, 
које се реализују у непосредним контактима, одласком у школе или доласком 
радника на библиотечким пословима у краљевачку библиотеку, а некада и он-
лајн, путем телефона или имејлом – представљају окосницу инструкторског рада 
у оквиру матичних функција и један од најчешћих облика сарадње са школама. 
Стручна помоћ и савети (предлог мера) за развој и унапређење библиотечке де-
латности, најшире посматрано, односе се на – уређење библиотеке, обраду биб-
лиотечко-информационе грађе, класификацију и смештај књижног фонда, реви-
зију, аутоматизацију библиотечког пословања, бележење статистичких података 
о свим сегментима рада у школској библиотеци, архивирање документације о 
пословању библиотеке и извештавање надлежних ауторитета. Особљу школске 
библиотеке које се припрема за добијање лиценце за стручног сарадника пружа 
се стручна помоћ у виду обезбеђивања стручне литературе, у прикупљању грађе 
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за израду теме за семинарски рад и са њима се обављају сталне стручне консул-
тације, према указаним потребама.22 Посебна пажња се поклања школским биб-
лиотекарима који тек започињу рад у школској библиотеци и који нису едукова-
ни за обављање тог посла. Последњих година, у око две трећине школа непреки-
дно се, сваке школске године, смењују наставници који своје радно време и пун 
фонд сати допуњују радећи на пословима школског библиотекара. Из тог раз-
лога је ова врста едукације (увођење у посао школског библиотекара) интензи-
вирана последњих неколико година. Применом нове онлајн апликације Мрежа 
библиотека Србије број консултација и обука се знатно повећао на дневном ни-
воу (више од 10 дневно само у мрежи школских библиотека). 

Матична функција која се односи на старање о сталном стручном усаврша-
вању библиотечко-информационих стручњака огледа се и у акредитацији семи-
нара за школске библиотекаре код Завода за унапређивање образовања и васпи-
тања, како би школским библиотекарима и законски биле признате обуке и се-
минари које похађају у матичној библиотеци. За последњих 10 година, НБ „Сте-
фан Првовенчани” Краљево акредитовала је три семинара код ЗУОВ-а (Завод за 
унапређење образовања и васпитања) и то на максимално трајање (и до три годи-
не), па су школски библиотекари у континуитету, током 10 година, имали прили-
ку да потребан број сати стручног усавршавања, које је законски дефинисано на 
годишњем нивоу – остваре управо у матичној библиотеци у Краљеву. Истовреме-
но, имали су могућност да стекну и сва неопходна знања и вештине за стручно 
вођење школске библиотеке. ЗУОВ семинари које је акредитовала Матична служ-
ба библиотеке у Краљеву реализовани су 12 пута, а присуствовало им је 311 школ-
ских библиотекара. У последњих 10 година, Матична служба је, за потребе струч-
ног усавршавања школских библиотекара, реализовала и низ других стручних 
предавања, које су одржали различити гостујући аутори (укупно 23 стручна преда-
вања, у просеку 2–3 годишње). Јединствени циљ овако осмишљеног стручног уса-
вршавања школских библиотекара је њихово оспособљавање за професионално 
обављање стручних послова и унапређење рада школских библиотека унутар об-
разовно-васпитног система, једнако као и дела јединственог библиотечко-инфор-
мационог система у Републици Србији. Посебан труд уложен је у практично оспо-
собљавање школских библиотекара за обављање библиотечке делатности у скла-
ду са законским и подзаконским актима, правилницима, упуствима, међународ-
ним и домаћим стандардима из области библиотекарства и активно укључивање 

22 Извештаји о раду Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” Краљево за 2014, 2015..., 
Архива НБСПКВ.
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у процес реформе школства. Семинари, обуке и стручне консултације су обухвати-
ли разраду појединих сегмената библиотечке делатности који су од кључног зна-
чаја за обезбеђивање јединствене технологије рада, стицање нових и прошири-
вање постојећих знања за успешно обаваљање библиотечко-информационе де-
латности. Лепа сарадња са школама у целом округу, укључујући и оне најудаље-
није у сеоским насељима тутинске општине – резултирала је упознавањем школ-
ских библиотекара са основама библиотечко-информационе делатности и раз-
војем опште библиотечке писмености. 

У оквиру матичне функције која обухвата предлагање мера за унапређење 
рада и развој библиотека – успешна сарадња одвија се и са директорима об-
разовно-васпитних установа. Иако само саветодавног карактера, ангажовање 
матичне библиотеке у Краљеву допринело је решавању низа питања која су се 
односила на услове рада и обезбеђивање одговарајућег простора, опреме или 
колекција и фондова расположивих у школским библиотекама Рашког окру-
га. На примеру ОШ „Драган Маринковић” Адрани сведоци смо да су на осно-
ву извештаја о надзору над стручним радом школске библиотеке и предложе-
них мера – библиотеку из неусловних просторија преселили у условне просто-
рије. Један од најсвежијих примера је и новоизграђена школа „Свети Сава”, када 
су раднику ангажованом у школској библиотеци, који се обратио за помоћ, на 
лицу места показани начини уређења простора, набавке и смештаја грађе, фор-
мирања читаоничког дела... 

Један од примера успешне формалне сарадње остварен је и са ОШ „Свето-
зар Марковић” из Краљева у чијој су школској библиотеци, у складу са саве-
тима матичне библиотеке, реализоване све предложене мере за унапређење 
рада, почевши од реорганизације и система смештаја библиотечко-информа-
ционе грађе, боље искоришћености смештајних капацитета, ревизије фонда 
у складу са прописима у библиотечко-информационој делатности, редовног 
вођења библиотечке статистике, писања програма и извештаја о раду школ-
ског библиотекара, коришћења школског хола и сајта за промовисање биб-
лиотеке, па до реализације аутоматизације библиотечког пословања.23 Ово је 
пример школе, у којој су, након комплетног реорганизовања, захваљујући ус-
пешној сарадњи са матичном библиотеком – школска библиотека и стручни 
сарадник постали видљиви део колектива и саставни део васпитно-образо-
вног процеса и рада.

23 Записник о надзору над стручним радом Библиотеке ОШ „Светозар Марковић” у Краљеву 
за 2017, 2019 и 2021. годину, Архива НБСПКВ.
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Вршење надзора над стручним радом школских библиотека је најчешће ре-
ализована матична функција, а уз законски дефинисане поступке провере рада 
библиотеке у односу на прописе и стручне стандарде – сваки надзор обављен од 
стране матичне библиотеке у Краљеву – истовремени је излазак на терен у циљу 
пружања стручне помоћи и инструкторског рада са особљем школе ангажова-
ним у библиотеци. У последњих 10-ак година, сваке године реализује се и до 96% 
надзора предвиђених у библиотекама васпитно-образовног система. У складу са 
законским прописима, установљен је циклус вршења надзора на две године у 
свакој школској библиотеци, па се сваке године обави у просеку 23–24 надзора 
у библиотекама образовно-васпитних установа (укупно 234 за последњих 10 го-
дина само у мрежи школских библиотека). 

Посебан вид сарадње је и награда за најбољег школског библиотекара Раш-
ког округа, која се од 2000. године традиционално уручује на Дан библиотекара, 
14. децембра. Критеријуми доделе награде дефинисани су на основу докумен-
тације која настаје као резултат остваривања матичних функција. Награда се до-
дељује на основу увида у реализацију предложених мера из извештаја о изврше-
ном надзору, а за допринос и унапређење библиотечко-информационе делат-
ности у школама Рашког округа.

Матична библиотека у Краљеву започела је реализацију Инфо-портала биб-
лиотека Рашког округа, који ће бити постављен чим се стекну технички усло-
ви. Инфо-портал ће допринети даљем унапређењу сарадње у мрежи свих биб-
лиотека Рашког округа, а замишљен је као база података постављена у веб-ок-
ружење и намењена библиотекарима Рашког округа. Информационим порта-
лом обухваћена је правна регулатива везана за библиотекарство и смернице за 
унапређење БИД, регистрације библиотека округа, извештаји о раду, фотодоку-
ментација, програми сталног усавршавања, примери добре праксе, историјати 
библиотека, актуелности, питања и одговори... Започето је и формирање реги-
оналног мобилног центра за стручну обуку библиотекара у мрежи библиотека 
Рашког округа,24 који ће допринети осавремењивању, унапређивању и интезиви-
рању обука на релацији Матичне службе и више од 110 школских библиотекара.25

24 Реализација пројекта у више фаза: набавка техничке опреме, реализација програма сталног 
стручног усавршавања, акредитованих семинара и обука планираних Планом и програмом 
рада Матичне службе и на крају – временски неограничена фаза – која би се састојала из 
континуираног инструкторског рада са запосленима у библиотекама на подручју Рашког округа.
25 Конкурсна документација за пројекте Формирање регионалног мобилног центра за стручну 
обуку библиотекара Мреже библиотека Рашког округа (2022), Инфо-портал библиотека 
Рашког округа (2021), Архива НБСПКВ.
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У оквиру матичне функције праћење стања и проучавање потреба и услова 
рада у библиотекама – библиотека у Краљеву формирала је посебну фототеку 
библиотека. Од 2006. године, када је за потребе службе набављен дигитални фо-
то-апарат – праћење стања у мрежи библиотека реализује се не само кроз форму 
писаног извештаја него и визуелно путем фотографије. У фототеци су тако трај-
но документовани и бројни облици сарадње са основним и средњим школама 
реализовани кроз остваривање матичних функција од 2006. до данас. 

3.2. ДОБРОВОЉНИ ОБЛИЦИ САРАДЊЕ ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА 
И ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА

Сарадња јавних библиотека са образовно-васпитним установама одвија се 
двојако – унутар библиотечко-информационог система, преко мреже школских 
библиотека, али и са школом као установом, са предметним наставницима, нас-
тавницима разредне наставе или учитељима – у реализацији културно-образов-
них активности као што су едукативне и креативне радионице, трибине, пре-
давања, квизови знања, такмичења рецитатора, сарадња у издавачкој делатнос-
ти... Известан број јавних библиотека организује различите секције (литерарне, 
драмске, рецитаторске, музичке, ликовне...) у којима учествују ученици локал-
не школе, а секцијама руководе предметни наставници. Има више примера да 
се сарадња јавне библиотеке и школе остварује и преко ученичког парламента 
(нпр. програм поводом Светског дана борбе против ХИВ-а, који је 2021. реализо-
вала библиотека у Краљеву у сарадњи са Црвеним крстом, ученицима Дома уче-
ника средњих школа у Краљеву и ученичким парламентом Уметничке школе у 
Краљеву). Школски библиотекари, међутим, као познаваоци обе струке, образо-
вања и библиотекарства, требало би да буду најважнија спона у сарадњи школе 
и јавне библиотеке. 

Према подацима о пословању достављеним за базу Мрежа библиотека Србије, 
око 70% школских библиотека остварује неки добровољни облик сарадње са јав-
ном (општинском, народном) библиотеком у својој локалној заједници. Веће јав-
не библиотеке бројне програме заједнички осмишљавају и реализују у сарадњи са 
школама, а самостални програми јавних библиотека често гостују у просторијама 
локалних основних школа и вртића (нпр. библиотекари у Ужицу, Крушевцу, Бору, 
Краљеву… сваке године посећују вртиће или локалне школе у којима реализују 
бројне едукативне и креативне радионице, а бројни књижевни сусрети које орга-
низује јавна библиотека са Уба одржавају се у локалним школама).
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За разлику од многобројних и разноврсних програма за децу који су, пре све-
га, намењени деци-члановима јавних библиотека, карактеристика свих програ-
ма и активности које се реализују у сарадњи са образовно-васпитним установа-
ма – је да их слободно посећују и у њима учествују деца предшколског и школ-
ског узраста из партнерских установа, без обзира на то да ли су формално чла-
нови јавне библиотеке.

3.2.1. ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ
ПРЕДШКОЛСКОГ И ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Један од најзначајнијих програма сарадње одвија се већ 47 година (од 1975. го-
дине) у организацији Градске библиотеке у Зрењанину – Песничка штафета, која 
афирмише дечје стваралаштво и стваралаштво за децу у школама широм Војво-
дине. Реализује се тако што гостујући песник за децу девет дана путује са биб-
лиотекарима Дечјег одељења јавне библиотеке и у неколико десетина школа у 
Војводини представља своје стваралаштво и бира најуспешније поетске радо-
ве основаца. 

Примери су и бројни програми у оквиру Дечје недеље (прве недеље октобра), 
коју разноврсним активностима обележавају готово све јавне библиотеке у Ср-
бији. Библиотека у Краљеву, сада већ традиционално, у оквиру Дечије недеље 
припрема низ програма које реализује у сарадњи са краљевачким основним 
школама и вртићима. Нпр. 2021. године мото реализованих активности били 
су стихови Љубивоја Ршумовића „Дете је дете, да га волите и разумете” (низ ак-
тивности радионичарског типа на којима су деца кроз разговор, игру, цртање и 
бојење описивала своје блиске и драге људе, а све у циљу ширења идеје о важ-
ности љубави и разумевања према пријатељима, породици и другарима). Деца 
из ОШ „Чибуковачки партизани”, Школе за основно и средње образовање „Иво 
Лола Рибар”, Предшколске установе „Чуперак” и вртића „Едука” била су гости Биб-
лиотеке, а програм „Писац и деца” реализован је у просторијама Предшколске 
установе „Младост”, чији су малишани били добри домаћини библиотекарима 
и дечјем писцу Нади Танасковић, која је читала стихове из својих песничких 
збирки.26 Један од примера је и Дечје одељење библиотеке у Новом Саду чијим 
програмима, само током Дечје недеље, сваке године присуствује више стотина 

26 „Како смо обележили Дечју недељу”, НБ „Стефан Првовенчани” Краљево, преузето 1. 8. 2022, 
https://kv-biblio.org.rs/2021/10/08/kako-smo-obelezili-decju-nedelju-3/.
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малишана из новосадских вртића и основних школа (и програми новосадских 
огранака једнако су посећени током Дечје недеље). Библиотека у Зајечару тра-
диционално обележава Међународни дан дечје књиге, поводом кога се орга-
низује пријем ученика првог и другог разреда зајечарских основних школа, а за-
вршна манифестација одржава се у Радул-беговом конаку, у коме се приређују 
и изложбе радова са дечјих радионица. Пример је и Дечје одељење библиоте-
ке у Сремској Митровици, чији библиотекари организују промоције одабраних 
књига за децу у школама Срема. Један од примера је и библиотека у Трстенику, 
која захваљујући лепој сарадњи са Гимназијом „Вук Караџић” бројне програме у 
оквиру традиционалних манифестација Савремена српска проза и Јефимијини 
дани реализује у простору Гимназије. 

Међу дугогодишњим програмима који се традиционално реализују у са-
радњи јавних и школских библиотека су општинске, окружне и републичке 
смотре рецитатора, манифестације „Месец књиге”, „Читалачка значка”, квизови 
знања, бројне и разноврсне едукативне и креативне радионице, које реализују 
скоро све јавне библиотеке у Србији. „Месец књиге” се одржава током октобра, 
када све јавне библиотеке примају многобројне групне посете деце школског и 
предшколског узраста, упознају их са разноврсним услугама јавне библиотеке и 
омогућавају бесплатан упис или знатан попуст на учлањење у библиотеку. Раз-
личити стални програми такмичења у рецитовању или изражајном читању одр-
жани су и током 2021. у 26 јавних библиотека (Бечеј, Нови Бечеј, Ада, Кањижа, 
Нови Кнежевац, Сента, Чока, Осечина, Нова Варош, Пријепоље, Крупањ, Лапо-
во, Кнић, Куршумлија, Љиг, Суботица, Владимирци, Мали Зворник, Гуча, Варва-
рин, Петровац, Аранђеловац, Владичин Хан...).

Поред традиционалних смотри рецитатора (на општинском, окружном и ре-
публичком нивоу), који се одржавају у великом броју јавних библиотека, има и 
примера посебно осмишљених програма. Илустративан пример ове врсте са-
радње јавних библиотека са локалним основним школама је манифестација 
„Завичај се чува пјесмом“, коју организује библиотека у Новом Пазару, а обухва-
та такмичење рецитатора на српском и босанском језику, којима се награде уру-
чују на Међународни дан матерњег језика (21. фебруара). Примери су и два срод-
на такмичења у рецитовању на страним језицима под називом Стиховизија, које 
организују библиотеке у Смедереву и Панчеву, а такмиче се средњошколци из 
целе Србије. О величини такмичења довољно говоре подаци из 2019. године: на 
11. Стиховизији која је одржана у Смедереву учествовало је 109 ученика из 19 
средњих школа из Смедерева, Обреновца, Младеновца, Петровца, Панчева, Ко-
вина, Аранђеловца, Велике Плане, Смедеревске Паланке, Гроцке, Пожаревца... 
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Такмичење није угрозила ни корона ситуација, с обзиром да је формат такми-
чења прилагођен епидемиолошким условима (комуникација са школама и 
такмичарима, достављање радова и видео-снимака, као и већи део рада жирија 
и гласање публике обављени су онлајн), па је број учесника и у 2021. износио 78 
из 18 средњих школа широм Србије. Као пратећи програм 13. Стиховизије, ор-
ганизован је и наградни фото-конкурс Поезија и друге слике, четврти у циклусу 
под називом Свет кроз објектив младих, на коме је учествовало 97 ученика из 16 
средњих школа и девет градова у Србији.27

Посебну групу чине библиотеке које сваке године организују различите на-
градне конкурсе (литерарне, ликовне, фото-конкурсе...) за децу школског или 
предшколског узраста. Овим догађајима посвећено је доста простора на сајтови-
ма библиотека у Кикинди, Чачку, Сомбору, Лесковцу, Краљеву... Један од најпозна-
тијих је конкурс за најуспешнију причу ученика основних и средњих школа који, 
у оквиру традиционалне манифестације „Вељкови дани”, организује библиотека у 
Сомбору (обухвата и доделу књижевне награде за школарце – „Голубић”, осмишље-
ну као пандан великој „Вељковој Голубици”). Библиотека у Нишу, већ 21 годину, 
републичким литерарно-ликовним конкурсом за ученике основних школа обе-
лежава Међународни дан дечје књиге, а у Градској кући, поводом доделе награде 
најуспешнијим учесницима, одржава се посебан програм коме присуствују деца 
у пратњи родитеља, учитеља и наставника. На конкурсу учествују ученици основ-
них школа широм Србије, често и из Црне Горе, БиХ, Македоније, а број ученич-
ких радова сваке године је између 850 и 1000, некада и више.28

И библиотеке у Крагујевцу и Лесковцу покренуле су пре неколико година 
конкурсе традиционалног карактера, који су отворени за радове школараца из 
целе Србије и других држава из региона (у Крагујевцу – Фестивал дечје илустра-
ције Креативни генијалци од 2016. године и у Лесковцу – Фестивал дeчјeг ства-
ралаштва Умeтник из школскe клупe од 2018. године). 

Из године у годину, у свим јавним библиотекама одржи се и до 100 различи-
тих литерарно-ликовних конкурса, на којима учествује 7000–8000 деце. И током 
2021. године 38 јавних библиотека у Србији, у сарадњи са школама организова-
ло је укупно 81 литерарни или ликовни конкурс за децу, прилагођавајући се тре-
нутним епидемиолошким мерама и онлајн форматима, а укупан број учесника 
– деце школског узраста износио је 6196. Конкурси су одржани у библиотекама 

27 Извештај о раду Народне библиотеке Смедерево за 2021. годину, Архива МОНБС.
28 Извештаји о раду са финансијским пословањем Народне библиотеке „Стеван Сремац”, 
Ниш за... 2016, 2017, 2018, 2019... годину, Архива МОНБС
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у Сремској Митровици, Ужицу, Варварину, Сврљигу, Лесковцу, Крагујевцу, Сме-
дереву, Ади, Кањижи, Бечеју, Руми, Оџацима, Лазаревцу, Обреновцу, Нишу, Со-
кобањи, Трстенику, Ћићевцу, Косјерићу, Пријепољу, Ивањици, Рековцу, Зајечару, 
Књажевцу, Куршумлији, Пожаревцу, Крушевцу, Неготину, Новом Пазару, Грача-
ници, Краљеву...

Многе јавне библиотеке организују традиционалне квизове знања намењене 
деци предшколског или школског узраста (Јагодина, Ужице, Крагујевац, Зрења-
нин, Крушевац, Нови Сад, Чачак, Пожега, Сремска Митровица, Пожаревац, Ве-
лико Градиште... ), често у сарадњи са локалним основним школама или предш-
колским установама. Један од примера је и библиотека у Краљеву, која у са-
радњи са Друштвом историчара Рашког округа, сваке године (почев од 2013)29 
организује квиз такмичарског карактера „Краљево бира знање”, намењен учени-
цима основних и средњих школа са територије Града Краљева. 

Један од традиционалних програма је и Фестивал хумора за децу у Лазаревцу, на 
коме учествују скоро све јавне библиотеке у Србији, а такмиче се ученици основних 
и средњих школа који су били полазници и учесници књижевних и песничких ра-
дионица, литерарних, драмских и рецитаторских секција које су организовале јавне 
библиотеке у сарадњи са основним и средњим школама широм Србије. 

У оквиру сарадње јавних библиотека са локалним школама организују се и раз-
ни други програми у оквиру културно-образовне делатности – позоришне пред-
ставе за децу (нпр. у манифестацији Дечији позоришни фестивал, коју тради-
ционално организује библиотека у Ариљу учествују драмске групе – предста-
вници свих ариљских школа и вртића), обележавају се јубилеји писаца, орга-
низују се традиционалне манифестације различитог карактера, пројекције иг-
раних и документарних филмова, смотре народног стваралаштва, свечане ака-
демије поводом Дана општине, прославе Светог Саве, Дана школе или Дана 
библиотеке... Библиотека у Косовској Митровици обележава Међународни дан 
деце и дечјих права у сарадњи са Предшколском установом „Даница Јарамаз”. У 
Ужицу се одржава традиционални маскенбал „На крилима маште”, често на тему 
„Главни јунак једне књиге”, који се већ 13 година организује у сарадњи са ОШ „Ду-
шан Јерковић”...30

29 Osmi put kviz – „Kraljevo bira znanje” (VIDEO), PORTAL KRUG – konkretno, realno, uporno, glas-
no, preuzeto 2. 8. 2022, https://www.krug.rs/krugovanje/osmi-put-kviz-kraljevo-bira-znanje-video/.
30 Извештаји о раду Народне библиотеке Ужице за ... 2018, 2019, 2021. годину, Архива МОНБС.
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3.2.2. ПОСЕБНИ ПРОЈЕКТИ САРАДЊЕ

Поред традиционалних манифестација и сталних програма, има и посеб-
них пројеката, који се једнократно организују или су ограниченог временског 
трајања. Најчешће су ови програми посебно финансирани у оквиру различитих 
конкурса Министарства културе и информисања или посебних пројеката локал-
них самоуправа, а реализују се у сарадњи јавних библиотека са предшколским 
установама или основним и средњим школама. 

Један од примера је библиотека у Ариљу, која је, у сарадњи са локалним ме-
дијима и основним школама (и уз финансијску подршку Министарства културе и 
информисања), пре неколико година реализовала посебан пројекат игране лекти-
ре „Том Сојер на реци Рзав”, који је садржајно обухватио и радионице у природи за 
учеснике драмске и филмске групе (радионица камере и режије, радионица мон-
таже, драмска радионица), као и јавни час – извођење представе „Авантуре Тома 
Сојера на острву Уски вир”. Као резултат пројекта измонтиран је и трејлер за лек-
тиру „Том Сојер” и филм о настанку трејлера и представе „Иза камере – Том Сојер 
на реци Рзав” (филмови су приказани у биоскопу, који ради у саставу библиоте-
ке у Ариљу, а претходила им је изложба фотографија насталих на радионицама). 

Пример је и пројекат библиотеке у Краљеву „Кључеви знања”, намењен деци 
у удаљеним сеоским четвороразредним школама (малим подручним једини-
цама), финансиран од стране Министарства културе, а у сарадњи са матичним 
основним школама и Црвеним крстом, реализован током 2012. и 2013. године. 
Пројектом је обухваћена 31 школа и 710 ученика, а у оквиру њега библиоте-
ка у Краљеву је школама укљученим у пројекат поклонила потребне прируч-
не књижне фондове (енциклопедије, лексиконе, комплете школске лектире од 
1. до 4. разреда) и све ученике бесплатно уписала у библиотеку. Библиотека у 
Краљеву реализовала је и вишегодишњи пројекат „Библиотека у школи – школа 
у библиотеци” (у периоду од 2003. до 2018. године), уз учешће краљевачких пес-
ника и библиотекара у краљевачким основним школама и у библиотеци. Током 
трајања пројекта реализовано је 282 програма са 22054 учесника. 

Библиотека у Новом Саду је 2018. и 2019. године реализовала „Змајеву библи-
отеку”, заједнички пројекат са Змајевим дечјим играма у Новом Саду, у оквиру 
кога је био и програм гостовања писаца и дружења са основцима у новосадским 
основним школама и бројним огранцима библиотеке у Новом Саду. Пројекат је 
подржала и Фондација Нови Сад 2021 – Европска престоница културе.31

31 Zmajeve dečje igre on Instagram, preuzeto 10. 8. 2022, https://www.instagram.com/p/
Bl3kB2RhFlf/?hl=en.
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Илустративан пример је и пројекат „Библиотека – место за учење” реализо-
ван током 2018. и 2019. године у библиотеци у Ужицу, у оквиру кога су библиоте-
кари Дечјег одељења организовали обуке ученика ужичких основних школа за 
претрагу електронских база података, где су се деца кроз практичан рад упозна-
ла са функционисањем система COBISS, као и са могућностима различитих ди-
гиталних библиотека на интернету у Србији. 

И нови пројекат библиотеке у Краљеву, финансијски подржан од Министар-
ства културе, осмишљен је са циљем коришћења дигиталних ресурса у обра-
зовне сврхе и усмеравања дечје пажње са забавног на едукативни потенцијал 
нових технологија. Пројекат садржајно обухвата радионице „Путујуће диги-
тално свезнање” и „3Д Свет”, а циљ му је дигитално описмењавање сеоске деце, 
укључујући и најудаљеније мале подручне јединице школа, у којима наставу 
похађа само један или два ученика. Пројекат је започет током 2021. године, а 
реализује се и у овој години.32

Међу пројектима посебан значај имају они који окупљају већи број јавних 
библиотека и образовно-васпитних установа и често су од регионалног значаја. 
Пример је партнерски пројекат „Култура на шинама”, чијом су се реализацијом 
2021. године библиотеке у Краљеву, Чачку и Пожеги придружиле обележавању 
Дана европске баштине, уз логистичку подршку Железница Србије. Програм је 
концептуално реализован као колаж предавања о историји железнице, дружења 
са писцима, креативне радионице, казивања поезије, неколико изложби, укљу-
чујући и ученичке радове и изложбу фотографија из фундуса Железничког му-
зеја у Пожеги. Ученицима из Краљева, Чачка и Пожеге програм је био посебно 
атрактиван, јер су догађаји измештени из простора библиотеке и пресељени на 
железничке станице у Пожеги, Чачку и Краљеву (део програмског садржаја при-
ређен је и приликом самог путовања, у возу, у оба смера, на релацији Пожега–
Чачак–Краљево). Завршницу програма чинио је Дечји фестивал „Чигра”, коме су 
присуствовали у Пожеги.33

32 РТС, преузето 10. 8. 2022, https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/4821769/kralje-
vo-biblioteka-putujuce-digitalno-sveznanje.html.
33 „Партнерским пројектом ’Култура на шинама’ обележени дани Европске баштине 2021.”, 
НБ „Стефан Првовенчани” Краљево, преузето 10. 8. 2022, https://kv-biblio.org.rs/2021/10/01/
partnerskim-projektom-kultura-na-sinama-obelezeni-dani-evropske-bastine-2021/.
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3.2.3. ГРУПНЕ ПОСЕТА ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА
И ЊИХОВИМ ОГРАНЦИМА

Групно организоване посете нису везане само за упознавање са разноврсним ус-
лугама библиотеке и начинима коришћења услуга и опреме, већ се односе и на 
организоване посете културно-образовним програмима, сусрете са дечјим пи-
сцима и историчарима и друге културне садржаје које организују јавне библи-
отеке. Ту спадају предавања, бајкотеке, разговори о књигама и читању, упозна-
вање са народном традицијом и разним облицима нематеријалне културне ба-
штине, обилазак тематских изложби књига из фонда библиотеке, наставни ча-
сови у библиотеци, трибине и разговори посвећени разним историјским или ак-
туелним темама у области социологије, здравља, политике, економије, људских 
права... (најчешће у сарадњи са ђачким парламентима или предметним наста-
вницима), пројекције документарних филмова, адаптације књижевних дела и 
представе за децу и друго. Готово све јавне библиотеке у Србији садржајно ос-
мишљавају групне посете деце предшколског и школског узраста – тако што 
организују бројне и разноврсне изложбе и радионице, прилагођене узрасним 
групама – едукативне, креативне, драмске, књижевне, литерарне, ликовне, ет-
нолошке... (пример су пригодне едукативно-креативне радионице библиотеке 
у Ужицу, започете пројектом „Библиотека – место сусрета свих” 2014. године и 
даље сваке године реализоване у сарадњи са основним школама и предшкол-
ским установама, које сваке године на радионице организовано доводе и више 
од хиљаду деце). Илустративан пример су и програми у оквиру музичко-сценске 
делатности библиотеке у Кладову – у области савременог стваралаштва, једнако 
као и у области очувања нематеријалне културне баштине (приређују се бројни 
концерти класичне музике и концерти са рок и блуз садржајима, као и концерти 
фолклорних ансамбала и певачких група, реализовани у сарадњи са основним 
и средњим музичким школама или музичким академијама, а на појединим ма-
нифестацијама учествовали су и извођачи из Европе и Америке... ).

Последњих година, у оквиру остваривања Акционог плана за спровођење 
програма Владе Републике Србије (усвојеног у новембру 2017. године), чији је 
приоритетни циљ био повећање броја посетилаца школског узраста локацијама 
културног наслеђа и културним садржајима у Србији – интензивирана је непо-
средна сарадња јавних библиотека са школама у реализацији многобројних ор-
ганизованих посета предшколаца, основношколаца и средњошколаца библио-
текама у Србији. Многе јавне библиотеке имале су и раније сличне програме са-
радње са школама, а многе су тада започеле и интензивирале ове активности. 
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Илустративан је пример библиотеке у Куршумлији, која је саставила писани 
предлог Програма сарадње са школама, а као резултат ове иницијативе – усле-
диле су десетине организованих посета ученика јавној библиотеци. Многи про-
грами осмишљени су тако да се у амбијенту одговарајуће тематске изложбе књи-
га – ђацима одрже предавања (наставне јединице) по програму који реализују 
њихови наставници или библиотекари. На овај начин је много пута реализова-
на интерактивна настава, као иновативан начин стицања знања, који подразу-
мева излазак из учионице и коришћење литературе из разних области (приме-
ри изложби: Археолошко наслеђе Куршумлије, Калиграфски радови Светозара 
Пајића, Фототипска издања Мирослављевог јеванђеља и Душановог законика, 
разне тематске изложбе књига...). И први џез концерт у Куршумлији одржан је у 
сарадњи јавне библиотеке и Куршумлијске гимназије, а праћен је једнодневном 
музичком радионицом за ученике ОШ „Дринка Павловић”.34

Када говоримо о групним посетама – довољно је илустративан пример так-
ве сарадње у свим јавним библиотекама у прошлој години. И поред вишемесеч-
не сложене епидемиолошке ситуације, 82 јавне библиотеке примало је групне 
посете, од тога 37 библиотека реализовало је ове активности и у својим огран-
цима, дислоцираним у различитим насељима општине. Током 2021. реализова-
но је укупно 1030 групних посета (од тога 539 у сарадњи са основним и средњим 
школама и 491 у сарадњи са предшколским установама – локалним вртићима). 
Знатан део ових групних посета реализован је у простору огранака јавних биб-
лиотека и то 44% свих групних посета. Сарадња са вртићима углавном се одвија 
на локалном општинском, ређе регионалном нивоу, док се групне посете основ-
них и средњих школа некада реализују у сарадњи са образовно-васпитним уста-
новама широм Србије.

Поједине јавне библиотеке примају на десетине организованих посета уче-
ника из целе Србије културним добрима – легатима и библиотекама целинама 
које чувају у својим фондовима (Ћуприја, Лесковац, Нови Кнежевац... ) или се 
посете реализују због саме зграде библиотеке која представља заштићено кул-
турно добро (Шабац, Ваљево, Суботица...). Посебне групе ученика основних и 
средњих школа из свих делова Србије посећују спомен-собе Душана Матића 
у Ћуприји, Радета Драинца у Прокупљу, Меморијалну собу Милунке Савић у 
Рашки или Музеј завичајних писаца библиотеке у Ваљеву. Многе јавне библи-
отеке, у сарадњи са локалним школама, у оквиру групних посета, али и разним 
другим поводима – организују пројекције документарних филмова (Баточина, 

34 Извештај о раду Народне библиотеке Куршумлија за 2018. годину, Архива МОНБС.
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Крагујевац, Ниш, Топола, Осечина, Кикинда, Зајечар, Кладово, Крупањ, Мали 
Зворник, Аранђеловац...). 

Изузетне примере реализовања групних посета у огранцима јавних библи-
отека у мрежи насеља имамо у Сомбору, Чачку, Новом Саду, Инђији, Неготи-
ну, Кули, Оџацима, Бачкој Паланци, Баточини, Старој Пазови, Крагујевцу, Ужи-
цу, Смедереву... На пример, посете ученика нижих разреда основних школа и 
предшколаца библиотеци у Смедереву и њеним огранцима редовно се одвијају 
на седмичном нивоу – више пута недељно, смењују се разреди и школе који по-
сећују различита одељења и огранке библиотеке у Смедереву. Обуке, предавања, 
манифестације, изложбе, различите креативне и едукативне радионице, школ-
ски часови у библиотеци, књижевни програми – поводи су различити догађаји 
којима ученици присуствују, а редовно се организује и свечани пријем и беспла-
тан упис првака и упознавање са услугама јавне библиотеке. 

И статистички подаци о броју посетилаца библиотеке у Крагујевцу илуструју 
обим сарадње са образовно-васпитним установама: у годинама пре короне број 
посета континуирано расте управо захваљујући организованим групним школ-
ским посетама бројним изложбама библиотеке у Крагујевцу (нпр. током 2018. 
било је укупно 47.957 посета, а већ 2019. број посета износи 94.388, при чему удео 
деце предшколског узраста и ученика основних и средњих школа у укупном 
броју посета библиотеке у Крагујевцу износи 43%). Од укупног броја дечјих по-
сета у 2019. години (укупно 39.987 предшколаца и ученика основних и средњих 
школа) – готово половина је реализована у огранцима (18.504), а 34% свих про-
грама које је библиотека у Крагујевцу организовала – реализовано је у огранци-
ма (укупно 1069 програма, од тога 365 у огранцима).35

У садржај групних посета деце школског и предшколског узраста често су 
укључени и књижевни сусрети и дружења са дечјим писцима (бројне примере 
налазимо у јавним библиотекама у Лазаревцу, Тополи, Куршумлији, Шапцу, По-
жаревцу, Нишу, Чачку, Баточини, Смедереву, Краљеву, Сомбору, Новом Саду, Ко-
совској Митровици, Врању...). Библиотека у Пироту дружења са дечјим писци-
ма организује и у оквиру манифестације Салон књиге, у оквиру које се тради-
ционално организује и акција бесплатног учлањења ђака првака у библиоте-
ку. На иновативан начин, у библиотеци у Новом Саду је 2019. године предста-
вљена и прва сликовница која се бави библиотекама и развијањем читалачких 
навика код деце („На крилима књиге”, ауторке Јасминке Петровић). Догађај су 

35 Годишњи извештаји о раду и пословању НБ „Вук Караџић” у Крагујевцу за 2018. и 2019.
годину, Архива МОНБС.
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заједнички организовали новосадски ЕУ Инфо кутак и јавне библиотеке у Но-
вом Саду и Зрењанину (која је и издавач ове књиге). У програму су учествовали 
Јасминка Петровић и ученици ОШ „Др Јован Цвијић” из Зрењанина и ОШ ,,Ду-
шан Радовић” из Новог Сада, који су припремили представу на основу неколи-
ко књига ове популарне дечје књижевнице.36

3.2.4. САРАДЊА У ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Према COBISS подацима, деценијама уназад у издавачкој делатности јавних 
библиотека своје почасно место заузимале су споменице, летописи и различи-
те монографије основних и средњих школа у Србији, а често и предшколских 
установа. Многе јавне библиотеке појављују се као издавачи монографија или 
споменица по неколико основних и средњих школа у својој локалној заједници 
(Гуча, Инђија, Рума, Неготин, Пећинци, Зрењанин, Свилајнац, Књажевац, Чајети-
на, Алексинац, Владимирци, Трстеник, Врбас, Смедерево...), а бар по једну спо-
меницу или летопис локалних основних и средњих школа, само у последњих 
20-ак година, објавиле су и библиотеке у Пироту, Вршцу, Новом Пазару, Жи-
тишту, Брусу, Кладову, Смедеревској Паланци, Сремској Митровици, Дољевцу, 
Шапцу, Димитровграду, Великој Плани, Баточини, Србобрану, Јагодини, Косје-
рићу, Лозници...

Зборнике радова песничких радионица, збирке песама и других радова уче-
ника, збирке литерарних и ликовних радова са библиотечких конкурса, некада 
и приручнике и другу литературу у области образовања и васпитања објављива-
ле су и библиотеке у Бабушници, Рачи, Деспотовцу, Димитровграду, Смедереву, 
Врњачкој Бањи, Сремској Митровици... (нпр. библиотека у Сремској Митрови-
ци је у оквиру едиције „Завичајни круг” у 2018. години штампала Зборник дечјих 
радова насталих на радионицама које су одржане у Библиотеци).

Има и сарадње у издавању серијских публикација. Пример је библиотека у 
Сомбору која у сарадњи са Гимназијом „Вељко Петровић” објављује Књижевни 
годишњак (број 1 објављен је за школску 2016/2017. годину). 

36 Извештај о раду Градске библиотеке у Новом Саду за 2019. годину, преузето 1. 8. 2022, 
https://api.gbns.rs/wp-content/uploads/2020/10/izvestaj-o-radu-2019.pdf.
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4. ЗАКЉУЧАК

Међусобна сарадња јавних библиотека и образовно-васпитних установа пред-
ставља најзначајнији партнерски однос који оне успостављају у некој локал-
ној заједници. Оно што ову сарадњу чини посебном у односу на све видове са-
радње који постоје са другим партнерима (музејима, научним установама, раз-
личитим удружењима и непрофитним организацијама, штампаним и електрон-
ским медијима...) је, пре свега, заједничка корисничка популација, која намеће 
потребу још чвршћег повезивања. Потреба за сарадњом произлази из потреба 
деце предшколског и школског узраста. Циљеви јавних библиотека и образов-
но-васпитних установа у великој мери се подударају, а из њихове сарадње, пре 
свега, у заједничком коришћењу ресурса и осмишљавању и надопуњавању биб-
лиотечких услуга, произлазе много бољи резултати обе врсте установа.

Годинама уназад, широм Србије, развијани су многобројни и разнолики об-
лици сарадње јавних библиотека са школама и предшколским установама. У ове 
активности одавно су се укључили и надлежни финансијски ауторитети и зако-
нодавна тела у Србији – путем законски дефинисаних облика матичних функ-
ција, доношењем стратегија и планова који осмишљавају видове сарадње, јед-
нако као и финансирањем програма и пројеката које заједнички реализују јав-
не библиотеке са образовно-васпитним установама, на добробит најмлађе по-
пулације. У пракси, јавне библиотеке и школе, много пута су и самоиницијатив-
но предузимале заједничке активности и осмишљавале програме сарадње како 
би, често и у отежаним условима, у неразвијеним и руралним подручјима, у неа-
декватном простору и са недовољно опреме, заједнички користећи ресурсе обе 
установе – допринеле садржајно богатијем образовању и забавнијим и едука-
тивнијим слободним активностима деце предшколског и школског узраста, у 
циљу популарисања књиге и читања. Лепа сарадња деценијама се реализује и у 
издавачкој делатности. Многобројним традиционалним културно-образовним 
програмима, једнако као и новим посебно осмишљеним пројектима сарадње, 
групним посетама јавним библиотекама и стотинама различитих догађаја – сва-
ке године у Србији је обухваћено десетине хиљада посетилаца и учесника деце 
предшколског и школског узраста.
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THE COOPERATION BETWEEN PUBLIC LIBRARIES AND EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS IN SERBIA

SUMMARY | The degree of development of library networks in Serbia has conditioned 
the intensive cooperation between public libraries and schools in different types of 
settlements, urban and rural. Depending on the possibilities to use library services in 
the place of living – for each type of settlement – different forms of cooperation and 
activities impose themselves, so that the limitations of a network in a local community 
could be surpassed in practice. Across Serbia there are examples of intensive 
cooperation between public libraries and schools, which most often happens in the 
sphere of mutual resource deployment and providing library services. In terms of the 
form, the cooperation happens in two different ways: by achieving base functions in 
librarianship and realization of different cultural and educational activities, organizing 
jubilees that are of significance to the local communities, in publishing activities, … In 
that sense, in practice there are different formal and informal forms of cooperation. 
This paper provides the examples of both types of cooperation – elementary, high 
school, and pre-school institutions, as well as kindergartens – with public libraries. 

KEY WORDS | public libraries, schools, school libraries, cooperation, educational 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СЕРБИИ

РЕЗЮМЕ | Степень развития сети библиотек в Сербии обусловила интенсив-
ное взаимное сотрудничество публичных библиотек со школами в разных на-
селенных пунктах, городах и селах. В зависимости от возможности пользования 
библиотечными услугами по месту жительства, для каждого типа населенного 
пункта навязываются разные виды сотрудничества и разные виды деятельности 
для устранения и преодоления недостатков сети в данном районе. Во всей Сер-
бии есть примеры интенсивного сотрудничества между публичными библиоте-
ками и школами, и наиболее распространенным является сотрудничество в об-
ласти совместного использования ресурсов и предоставления библиотечных ус-
луг. С точки зрения формы, сотрудничество осуществляется двумя способами: 
в рамках выполнения основных функций в библиотечном деле ив организа-
ции различных культурно-образовательных мероприятий, юбилейных торжеств 
местного значения, а также в издательской сфере... В этом смысле, на практи-
ке существуют разные формальные и неформальные формы сотрудничества. В 
докладе приведены примеры обеих форм сотрудничества начальных и средних 
школ, и дошкольных заведений – детских садов с публичными библиотеками.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | публичные библиотеки, школы, школьные библиотеки, 
сотрудничество, воспитательно-образовательная система, нативные приложе-
ния, городская библиотека Кралева, сеть библиотек, программы для детей
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САРАДЊА БИБЛИОТЕКЕ 
СА УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
КАО ПОДРШКА ИНКЛУЗИЈИ

САЖЕТАК | Рад анализира сарадњу предшколских установа, основних школа и 
Јавне установе Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина, шта је мотива-
ција, а шта изазови који проистичу из сарадње, анализира моделе и примјере 
сарадње ове три установе. Истраживањем представљеним у овом раду остваре-
на је примарна мисија: утврдити постојање, улогу, важност и допринос сарадње 
библиотеке са установама образовања и васпитања као подршци инклузији, а 
на основу релевантних и научно верификованих теоријских извора и на основу 
испитивања асистената, васпитача, учитеља, наставника и педагога у предшкол-
ском и основном образовању. Као инструмент истраживања кориштени су ан-
кетни упитници. Резултати показују да је сарадња и међусобно приближавање 
ових установа од велике важности како за предшколце, тако и за дјецу у редов-
ном похађању наставе, а поготово за дјецу са сметњама у развоју, те да рад и пос-
већност библиотечких радника помаже дјеци да остварују већи напредак, раз-
вој, укључивање и афирмисање према властитим могућностима. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ | дјеца са сметњама у развоју, инклузија, установе образовања, 
библиотекари

1. УВОД

Босна и Херцеговина је потписала и ратификовала бројне документе са међу-
народним значајем и утицајем који дјеци којој је потребна додатна подршка 
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у васпитању и образовању пружају једнаке шансе и приступ у образовању, без 
дискриминације и раздвајања.1 Правци развоја квалитетног и доступног обра-
зовања дјеце којој је потребна додатна подршка у васпитању и образовању де-
финисани су Уставом Босне и Херцеговине и Републике Српске, законима и 
другим важећим документима.2 Образовање дјеце са сметњама у развоју сас-
тавни је дио јединственог образовног система Републике Српске. Важећи за-
кони пружају могућност дјеци да стичу образовање и васпитање у складу са 
својим могућностима и према постојећим и утврђеним организацијским об-
лицима, а у складу са Конвенцијом Уједињених нација о правима особа са 
инвалидитетом.3

Укључивање дјеце којој је потребна додатна подршка у васпитању и образо-
вању у редовну школу и друштвени живот, као и успостављање образовне инклу-
зије као дијела социјалне инклузије комплексан је и дуготрајан процес.4 Постоји 
проблем у остваривању жељених резултата у раду са дјецом са препрекама у 
учењу уколико они нису социјално прихваћени. Неопходно је створити обра-
зовање за све кроз примјену одговарајућих наставних планова и програма, нас-
тавних метода, облика рада и климе у разреду, којим се подржава различитост.5

2. БИБЛИОТЕКА И БИБЛИОТЕКАРИ КАО ПОДРШКА ДЈЕЦИ

Кроз историју знатно се мијењала улога, а тако и комуникација библиоте-
ке с околином. Библиотека је неопходна за развој образовања, науке и културе 
и покретач је свеукупног развоја слободног, демократског грађанског друштва. 

1 Општу декларацију о правима човјека (1948), Европску конвенцију о заштити људских права 
и основних слобода (1950), Конвенцију Уједињених нација о правима дјетета (1989), Свјетску 
декларацију о образовању за све (1990), Европску конвенцију о заштити националних 
мањина (1993), Декларацију из Саламанке и оквирне принципе за акцију (1994). 
1 Општу декларацију о правима човјека (1948), Европску конвенцију о заштити људских права 
и основних слобода (1950), Конвенцију Уједињених нација о правима дјетета (1989), Свјетску 
декларацију о образовању за све (1990), Европску конвенцију о заштити националних 
мањина (1993), Декларацију из Саламанке и оквирне принципе за акцију (1994). 
3 „Мониторинг васпитања и образовања дјеце са сметњама у развоју у РС”, преузето 5. 8. 2022, 
https://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/web_portal/04/4.9/D.Pesic/Monitornig_16-17.pdf.
4 Славица Голубовић, Сметње и ометености у развоју (Бања Лука, Министарство просвјете 
и културе, 2014).
5 https://www.rpz -rs.org/sajt/doc/file/web_portal/07/Razredna%20nastava /Gordana%20Popadic/
GSIR/2010 /DsPP%20u%20odjeljenjima%20RAZREDNE%20NASTAVE.pdf , преузето 7. 8. 2022.
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Омогућава грађанима слободан приступ информацијама,6 а њен опстанак зави-
си од промјене старог начина мишљења.7 

Ученик са препрекама у учењу није у стању да уради нешто што може ученик 
без таквих тешкоћа,8 па је задатак сваког савременог друштва да обезбједи наја-
декватније услове који ће омогућити флексибилнији систем образовања и обез-
бједити сваком дјетету да напредује према властитим могућностима.9

Значајан допринос библиотека може пружити у програмима пружања подрш-
ке дјеци са посебним образовним потребама: дјеци са сметњама у развоју, дје-
ци са инвалидитетом, даровитој дјеци, дјеци из осјетљивих друштвених група. 
Она је једна од потенцијално важних инклузивних средина унутар друштвеног 
простора и у њој би требало створити и услове за развијање инклузивне култу-
ре дјеце. 

Управо у овој културној и образовној средини, подстицајној за учење, сва дје-
ца могу да сарађују без обзира на узраст или припадност одјељењу и разреду, са 
свјешћу да ће бити уважена, третирана као једнака по правима и обавезама.10

Дужност библиотекара је да поштује високе етничке стандарде у свом раду, 
све кориснике третира равноправно а услуге прилагоди потребама појединих 
корисника. Поред стручног библиотечког образовања, библиотекар треба да 
има и личне предиспозиције за успјешан рад са дјецом које ће се огледати у стр-
пљивости, креативности, комуникативности и иновативности. Посвећени биб-
лиотекари у добро опремљеним библиотекама дају подршку како читању из за-
баве тако и темељном учењу.

Коришћење библиотеке у дјетињству, најбољи је показатељ да ће је дјеца ко-
ристити и као одрасли.

3. БИБЛИОТЕКАР У РАДУ СА ПРЕДШКОЛЦИМА И ОСНОВЦИМА

6 Члан 7. тачка 4. и 5. „Закона о библиотечко информационој дјелатности Републике Српске”, 
Службени гласник Републике Српске, број 44/16 и 62/18.
7 Тод Катлер, Постоји ли бољи пут: Електронска библиотека, Зборник резимеа (Београд: 
Међународна научна конференција, 2008), 27.
8 Маринко Савић и Татјана Бошковић, Подршка инклузији (Источно Сарајево: Завод за 
уџбенике и наставна средства, 2014)
9 Бранко Вукајловић, Инклузивно образовање у теорији и пракси (Бања Лука: НУБЛ, 2010).
10 Азра Капо, Инклузија и улога библиотекара у школској библиотеци (Сарајево: Филозофски 
факултет, 2021).
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Библиотекари као чувари знања су посредници у преношењу информација, 
имају моралну и професионалну одговорност за сваку прослијеђену информа-
цију и од њих се очекује да имају одговор на свако постављено питање.

Библиотекар не смије бити субјективан, некада није довољно само дати чи-
таоцу оно што тражи, треба радити на разбијању стереотипа. Предусретљивост и 
љубазност су неопходне особине које мора посједовати библиотекар. 

Свако дијете је различито па зато приступ сваком дјетету треба бити једин-
ствен. Различите су могућности, потребе и интереси сваког дјетета, па је и васпит-
но-образовне методе потребно прилагодити дјетету. То се не односи само на дје-
цу са потешкоћама у развоју, већ на сву дјецу предшколског и школског узраста. 

У раду са дјецом са потешкоћама у развоју неминовно долази до одређених 
проблема због недовољног развоја основних дјететових способности, што дово-
ди до незаинтересованости дјетета за учешће у појединим активностима. У так-
вим случајевима потребно је више подстицати и усмјеравати такву дјецу. Про-
цес није једноставан, траје дуже вријеме и захтијева стрпљење и вољу, како би 
дошло до одређених резултата.

Дакле, не постоји јединствена формула за методу коју треба користити, већ 
се она треба водити разумијевањем дјеце, њихових потреба и посебних способ-
ности како би се постигли жељени резултати, а задатак библиотекара је да буде 
стрпљив, пун љубави и идеја.

Дјеца се требају оспособити да се користе библиотеком у свакодневном жи-
воту, те им треба помоћи да се развију у активне и креативне особе. 

Дјелатност библиотеке остварује се као: непосредна васпитно-образовна дје-
латност, стручна библиотечка дјелатност и културна и јавна дјелатност.11 

Када радите са дјецом, са циљем да им покажете неке праве вриједности, као 
што је снага читања или стваралаштво, можете да откријете да ли то радите на 
прави начин и да ли сте успјели у том подухвату онако како сте жељели, ако се 
то дијете изнова радо враћа у библиотеку. 

Дјеца препознају креативност у библиотекару који неуморно тражи нове об-
лике рада који ће бити занимљивији и приступачнији све захтјевнијим малим 
корисницима.12 

11 „Стандард за школске књижнице”, Народне новине, бр. 34 (2002): 2. У: Шута-Хиберт, М., 
Муховић, Е., Нуркић, В., Анализа стања школских библиотека основних и средњих школа 
Кантона Сарајево, (Сарајево: Школегијум/Анализе/Библиотеке, 2015).
12 Елизабета Георгиев, „Куц, Куц – Библиотекар! Је л’ то (у)лица књига? Једна лична библиотечка 
прича”, Библиотекарство српске: Часопис из области библиотекарства и библиотечко-
информационе дјелатности бр. 7 (2018): 197–206.
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3.1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

Велику улогу у васпитавању дјеце и њиховом одрастању свакако имају ро-
дитељи, те је веома важно да они благовремено остварују сарадњу са стручним 
лицима. Породица је најважнији елемент у развоју дјетета, а посебно дјетета 
коме је потребна додатна подршка у васпитању и образовању.13 Веома је значај-
но обезбједити услове да се свака личност развија максимално према својим 
снагама и способностима, оствари у томе своје максимуме, нађе одговарајуће 
мјесто у душтву, одабере професију коју жели, нађе смисао живота и сл.14 Поро-
дица је најважнија школа живота у којој дијете стиче прва знања, вјештине и на-
вике. То је природно јер је она прва социјална средина у којој се дијете развија.15

3.2. САРАДЊА БИБЛИОТЕКЕ, ПРЕДШКОЛСКИХ И ШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Јавна установа Народна библиотека „Филип Вишњић” Бијељина представља 
културно, информацијско и образовно средиште града и регије, које грађанима 
осигурава приступ културним садржајима и информацијама за потребе образо-
вања, цјеложивотног учења и информисања. Библиотечки радници су отворе-
ни за сарадњу, компетентни, креативни, иновативни и спремни на континуира-
но стручно усавршавање и спроводе све активности које за циљ имају унапређи-
вање њиховог рада и рада библиотеке.

Примарни задаци библиотеке јесу да омогући доступност свим врстама ин-
формација, на различитим носачима, свим корисницима библиотечких услу-
га без обзира на њихову старосну доб, пол, друштвени, економски и радни ста-
тус, те да омогући приступ разноврсним културним садржајима као основама за 
учење кроз цијели живот. 

У раду са предшколским и школским узрастом у библиотекама се реализују 
програми који помажу дјеци како би развили своје читатељске способности од 
најраније доби, како би се побољшало цјеложивотно образовање, те формално 
образовање на разним правцима који потичу креативне способности дјеце, те 
развој маште. Библиотека својом доступношћу и отвореношћу подстиче права 

13 Петар Дмитровић, Методика инклузивног образовања (Источно Сарајево: Завод за уџбенике 
и наставна средства, 2005).
14 Петар Мандић, Ивица Радовановић и Данимир Мандић, Увод у општу информатичку 
педагогију (Београд: Учитељски факултет, 2000).
15 https://drina.info/uloga-i-uticaj-porodice-na-razvoj-deteta/, преузето 6. 8. 2022.
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сваког дјетета на слободан приступ и отворену доступност информације.16 ЈУ На-
родна библиотека „Филип Вишњић” Бијељина активно сарађује са другим биб-
лиотекама из земаље и окружења, али јако важан сегмент представља остварена 
сарадња са предшколским и школским установама. Поред основне дјелатности 
библиотеке, стручни радници се прије свега труде да развију љубав и навику код 
малишана предшколског узраста према библиотеци са циљем да се подстакну и 
упознају са књигама, простором и могућностима које библиотека пружа. 

Индивидуални рад са корисницима одвија се свакодневно. Предшколци-
ма и ученицима је стављена на располагање, у слободном приступу, литерату-
ра која одговара захтјевима школског образовања, али и књиге које могу чита-
ти у слободно вријеме.

Радионице у васпитно-образовном раду, представљају форму активности у 
којој малишани играњем, презентацијом, цртањем и путем драмских, ликовних, 
музичких активности исказују своје емоције.

Основношколци су упућени да своју потребу за читањем и информисањем 
задовољавају при школама које похађају, а које врло често само формално 
имају библиотеку. Библиотекар може да, без икаквих техничких и технолошких 
помагала, на основу свог стручног знања, искуства, професионалне припреме и 
мотивације,17 постигне добре резултате са дјецом, развијајући у сваком од њих 
стваралачки и читалачки процес.

Радионички садржаји са дјецом и тинејџерима су посебан облик рада који На-
родна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина реализује годинама уназад. Како су 
радионице дале веома добре резултате, са истим се планира наставити и у будућ-
ности. Активности радионичког и едукативног садржаја, те дружења у библиоте-
ци ширимо и на друге категорије корисника као што су слијепа и слабовида лица, 
пензионере и лица која се на било који начин осјећају социјално искљученим. 

Од свих институција за дјецу библиотека је стециште дарова, мјесто задо-
вољства свих њихових духовних потреба. Зато дијете у бибилиотеци не смије 
да буде објекат послуживања већ активни учесник. Сваки контакт са младим ко-
рисником је прилика да се разговара о књизи, читању и на неки начин да кроз 
разговор библиотекар проникне у њихове жеље и интересовања.

16 Ивана Бешлић, Библиотечке услуге и права дјеце на информацију, дипломски рад (Сарајево: 
Универзитет у Сарајеву, Филозофски факултет, 2017).
17 Драгана Милуновић, „Хендикепирана деца као корисници библиотечких услуга”, у Деца 
и библиотеке: зборник радова са међународног научног скупа одржаног у Београду од 5. до 
9. октобра 2005, уредник Александра Вранеш (Београд: Библиотекарско друштво Србије, 
2006): 503–504.
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ОПИС МЕТОДА ИСТРАЖИВАЊА

Циљ овог истраживања је био утврдити постојање, улогу и допринос сарадње 
Народне библиотеке „Филип Вишњић“ Бијељина са предшколским и школским 
установама као подршци инклузивном образовању, а на основу релевантних и 
научно верификованих теоријских извора и на основу испитивања библиотека-
ра, асистената у настави, васпитача, учитеља, наставника, педагога на помену-
тим нивоима образовања.

Циљ истраживања био је утврдити неопходност повезаности ове три установе, 
јер инклузивно образовање настоји елиминисати предрасуде и стереотипе, а само 
уједињени око истог циља, могуће је сваком дјетету пружити равноправно учешће 
у животу заједнице. Такође, циљ истраживања је и утврђивање неопходности ан-
гажмана асистената у раду са дјецом којој је потребна додатна подршка у васпи-
тању и образовању у свим васпитно-образовним и културним процесима.

Истраживање је урађено у 10 предшколских установа и пет основних шко-
ла са укупно 15 библиотекара/педагога, 30 васпитача/учитеља/наставника, 20 
асистента, а на основу њихове процјене. 

За сваки постављени задатак тестиране су хипотезе што нам је помогло око 
потврђивања генералне хипотезе да је сарадња и међусобно приближавање ус-
танова културе, установа образовања и предшколских установа од велике важ-
ности како за предшколце, тако и за дјецу у редовном похађању наставе, а пого-
тово за дјецу са потешкоћама у развоју као подршка инклузији.

Као инструмент истраживања за прикупљање података у овом раду кориште-
на су три анкетна упитника, један за асистенте, један за наставнике/учитеље/пе-
дагоге у основном образовању и васпитаче у предшколским установама.

Анкетни упитник одабран је јер су се жељели добити подаци о искуствима и 
доживљају рада образовних и културних радника на развоју инклузије.

Анкетни упитник састоји се од десет питања на које се тражи кратак одго-
вор, а у циљу сазнања о броју дјеце са сметњама у развоју у установама које 
су посјећене приликом анкетирања, као и о едукованости наставног особља и 
асистената ако постоје у инклузивном образовању. Анкетни упитник за асистен-
те такође се састоји од десет питања отвореног типа са кратким одговорима о 
положају асистената у настави и начину рада, те приједлозима за унапређење 
њиховог рада. 
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4. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА

У овом истраживању уочено је да су дјеца којој је потребна додатна подршка 
у васпитању и образовању без обзира на бројне законе, правилнике и препоруке 
још увијек недовољно заштићена када су њихова права у питању.

Од кључне је важности едуковати, информисати и оснажити наставно особље, 
родитеље и дјецу о значају како школске тако и народне библиотеке у инклузив-
ном образовању, што је уједно и циљ истраживања. Ово питање свакако захтије-
ва додатни ангажман, самообразовање и самосвијест библиотекара.

4.1. АНАЛИЗА ПОДАТАКА ПРИКУПЉЕНИХ УПИТНИКОМ

Истраживањем је уочено да на почетном нивоу образовања, а то су предш-
колске установе, асистент као подршка у образовању дјеце са посебним потре-
бама не постоји, односно васпитачи сами раде са инклузивним групама, а по-
моћ у раду им по потреби пружају дефектолози или педагози. 

Табела 1. Установа не ангажује асистенте као помоћ и подршку васпитачима/
учитељима/наставницима и дјеци којој је потребна додатна подршка у васпи-
тању и образовању у инклузивном одјељењу/групи

Ред.
бр.

Установе Има асистенте Нема асистенте

1. Предшколске установе 10

2. Основне школе 5

Табела 1. приказује установе у којима је вршено анкетирање васпитача/учи-
теља/наставника о ангажованости асистената дјеци којој је потребна додат-
на подршка у васпитању и образовању Као што се може видјети из табеле 1. у 
предшколским установама не постоје асистенти, а у школским постоје, али је 
њихов статус прилично неријешен.
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4.1.1. ИСПИТИВАЊЕ СТАВОВА ВАСПИТАЧА/УЧИТЕЉА/НАСТАВНИКА
О УЛОЗИ И СТАТУСУ АСИСТЕНАТА 

КАО ПОДРШЦИ ИНКЛУЗИВНОЈ НАСТАВИ

Углавном 
се слажем 10%

Нити се слажем,
нити се не слажем 33%

Углавном се
не слажем 57%

Асистенти и васпитни радници довољно су едуковани
за рад са дјецом са посебним потребама

У потпуности
се слажем 0%

У потпуности се
не слажем 0%

Нити се слажем,
нити се не слажем 0%

Присутност асистената у настави и његов рад са учеником,
олакшава ученику боравак у школи

Углавном се
слажем 30%

У потпуности
се слажем 70%

Углавном се
не слажем 0%

У потпуности се
не слажем 0%

Из графикона 1. може се закључити да су асистенти и образовно-васпитни 
радници 57% сагласни да постоји недовољна едукованост асистената и образов-
но-васпитних радника у настави, те да је то неопходно промјенити.

График 1. Сумарни приказ резултата проведене анкете за асистента, васпитача/учитеља/
наставника о едукованости за рад са дјецом са посебним образовним потребама

График 2. Сумарни приказ резултата проведене анкете за васпитача/учитеља/наставника о 
важности присутности асистен ата у инклузивној настави
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Из графикона 3. може се закључити да су васпитни радници својим одгово-
рима сагласни да присуство асистента и његов рад у инклузивној настави олак-
шава васпитачу/ учитељу/наставнику извођење наставе. 

Нити се слажем,
нити се не слажем 0%

Углавном се
не слажем 0%

У потпуности се
не слажем 0%

Асистент у настави треба да буде стално запослено лице,
тј. лице у редовном радном односу

У потпуности
се слажем 87%

Углавном се
слажем 13%

График 4. Сумарни приказ резултата проведене анкете за васпитача/учитеља/наставника 
да асистенти треба да буду стално запослена лица

Из графикона 2. може се закључити да су васпитни радници својим одгово-
рима сагласни да присуство асистента и његов рад у инклузивној настави олак-
шава ученику са посебним образовним потребама боравак у школи, те да би 
постојање истих било пожељно имати и у предшколским установама. 

График 3. Сумарни приказ резултата проведене анкете за васпитача/учитеља/наставника 
да асистентов рад са ученицима са посебним образовним потребама 

олакшава ва спитним радницима извођење наставе

Нити се слажем,
нити се не слажем 0%

Углавном се
не слажем 0%У потпуности се

не слажем 0%

Асистентов рад са учинком са посебним потребама олакшава
васпитачу/учитељу/наставнику извођење наставе

У потпуности
се слажем 97%

Углавном се
слажем 3%
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Из графикона 5. може се закључити да су асистенти својим одговорима по-
тврдили да је недостатак наставних средстава један од највећих недостатака у 
инклузивној настави.

Адекватни простор 3%

Асистент у настави треба да буде стално запослено лице,
тј. лице у редовном радном односу

Недостатак наставних средстава 97%

Нема недостатака 0%

График 6. Сумарни приказ резултата проведене анкете за асистенате о њиховом статусу 
као ангажованом лицу у инклузивној настави

График 5. Сумарни приказ резултата проведене анкете за асистенате 
о питању највећих недостатака у настави

Из графикона 4. може се закључити да су васпитни радници својим одгово-
рима 87% сагласни да асистенти треба да буду стално запослена лица односно 
лица у редовном радном односу у инклузивној настави 

4.1.2. ИСПИТИВАЊЕ СТАВОВА АСИСТЕНАТА

Да ли је законом регулисан Ваш статус
(које врсте је уговор који потписујете)

Уговор о дјелу
100%

Уговор 
на неодређено врјеме

0%

Уговор 
на одређено врјеме

0%
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Из графикона 6. може се закључити да су асистенти ангажовани по уговору 
о дјелу у инклузивној настави, што сматрају да није добро за ученике са посеб-
ним образовним потребама јер се ученици тешко навикавају на нова лица и за-
послење асистената на кратак временски период највише штети самом ученику.  

На основу свих добијених одговора асистената у настави као подршци ин-
клузивној настави и васпитача/учитеља/наставника приказаних на графикони-
ма (1, 2, 3, 4, 5 и 6) може се закључити да присутност асистента, олакшава учени-
ку коме је потребна додатна подршка у васпитању и образовању боравак у шко-
ли, да присутност асистента олакшава и рад учитељу/наставнику у извођењу 
наставе, да је помоћ асистента неопходна, али и да је највећи проблем статус 
асистената, квалитетна едукованост како асистената, тако и наставног кадра у 
раду са дјецом којој је потребна додатна подршка у васп итању и образовању, 
као и недостатак наставних средстава у инклузивној настави.

4.1.3. ИСПИТИВАЊЕ СТАВОВА ПСИХОЛОГА/ПЕДАГОГА/ДИРЕКТОРА 
У УСТАНОВАМА КОЈЕ ИМАЈУ ИНКЛУЗИВНА ОДЈЕЉЕЊА

Из графикона 7. може се закључити да се у васпитно-образовном раду за уче-
нике са посебним образовним потребама користе посебан наставни план и 
програм.

Да ли у васпитно образовном раду за ученике
са посебним потребама користите посебан план и програм?

Да
100%

Не
0%

График 7. Сумарни приказ резултата проведене анкете за психологе/педагоге/директоре
о посебном плану и програму
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Да ли сматрате да је ангажованост асистента
неопходан у инклузивним одјељењима?

Да
100%

Не
0%

Да ли сматрате да је реално изводљиво да
васпитач/учитељ/наставник може сам без помоћи асистента

радити у инклузивном одјељењу по два НПП?

Нe
100%

Да
0%

График 9. Сумарни приказ резултата проведене анкете за психологе/педагоге/директоре

График 8. Сумарни приказ резултата проведене анкете за психологе/педагоге/директоре

Из графикона 8. може се закључити да је ангажованост асистената по мишљењу 
психолога/ педагога и директора неопходна у инклузивним одјељењима.

Из графикона 9. може се закључити да психолози/педагогози и директори 
имају мишљење да није изводљиво без помоћи асистента радити у инклузивном 
одјељењу по два наставна плана и програма (НПП).

На основу свих добијених одговора психолога/педагога/директора прика-
заних у претходним графиконима (7, 8, 9) може се закључити да је присутност 
асистента у инклузивним одјељењима неопходна, јер је реалн о неизводљиво да 
васпитач/учитељ/наставник квалитетно обавља наставни процес по два нас-
тавна плана и програма.
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Сарадња библиотеке са установама образовања 
и васпитања је веома важна

3%
0%

0%

Углавном се слажем

Углавном се не слажем

Нити се слажем, нити се не слажем

У потпуности се не слажем

У потпуности се слажем

85%

12%

5.1.4. ИСПИТИВАЊЕ СТАВОВА ВАСПИТАЧА/УЧИТЕЉА/НАСТАВНИКА/
БИБЛИОТЕКАРА О ВАЖНОСТИ МЕЂУСОБНЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ 
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА, ОСНОВНИХ ШКОЛА И БИБЛИОТЕКЕ 

КАО УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

График 11. Сумарни приказ резултата проведене анкете 
за васпитаче/учитеље/наставнике/библиотекаре

График 10. Сумарни приказ резултата проведене анкете 
за васпитаче/учитеље/наставнике/библиотекаре

Колико су радионице које се одржавају
у библиотеци важне за дјецу

62%

1% 2%

35%

Неважне

Нити важне, нити неважне

Важне

Веома важне

Из г рафикона 10. може се закључити да је сарадња библиотеке са установа-
ма образовања и васпитања као подршка инклузији веома важна и неопходна.
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Из графикона 11. може се закључити да су радионице и културна дешавања ор-
ганизована за дјецу школског и предшколског узраста веома важна јер код дје-
це развијају љубав према књизи, као и да је индивидуални приступ библиотека-
ра сваком појединачном дјетету кроз едукативне радионице од велике важности.

График 12. Сумарни приказ резултата проведене анкете
за васпитаче/учитеље/наставнике/библиотекаре

Да ли сматрате да дјеца воле долазити у библиотеку
и присуствовати радионицама

2%

98%

0%

Да

Не

С времена на вријеме

Из графикона 12. може се закључити да дјеца веома радо долазе на радиони-
це организоване у библиотеци и да се често враћају на дјечије одјељење у пра-
тњи својих родитеља.

5. ЗАКЉУЧЦИ

Рад са дјецом ометеном у развоју и са посебним образовним потребама тра-
жи велико стрпљење, професионализам и неопходну едукованост која ће се 
кроз мале кораке вратити као велики успјех.

С обзиром да је библиотечка дјелатност непрестано у развоју, те да се раз-
војем нових технологија омогућава бржи и лакши приступ информацијама, ви-
зија ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић” Бијељина је да увијек идемо у ко-
рак са временом, те да пратимо и у свом раду примјењујемо свјетске трендове 
из области библиотекарства.

Постоји велики јаз између законске регулативе и стварне праксе у школама и 
предшколским установама када је у питању примјена инклузије. 
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Задатак библиотекара је: развијање и његовање навике читања и коришћења 
библиотеке код ученика, развијање и промовисање правилне употребе свих об-
лика извора информација, сарадња са наставницима, ученицима и њиховим ро-
дитељима, пружање помоћи надареним ученицима при налажењу и избору од-
говарајуће литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, 
али и оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући 
са њиховим родитељима и релевантним институцијама, припремање и реали-
зовање библиотечког програма намењеног ученицима са посебним образовним 
потребама и посебним способностима. 

Познато је да успјех зависи од добре организације,18 што значи да је неопход-
но индивидуално приступити сваком појединачном дјетету.

Промјена која би требало да се деси у инклузивном образовању кроз саму ре-
форму образовања је промјена која ће одговарати и бити прилагођена сваком 
ученику. То значи подизање квалитета образовања унапређивањем ефикасности 
и едукованости наставника, увођењем асистента у инклузивну наставу као оба-
везног сарадника у наставном процесу, развојем одговарајућих уџбеника и ма-
теријала за учење, као и осигуравањем да школе буду безбједне и здраве за сву 
дјецу. Јачање веза са заједницом је, такође, од виталног значаја: однос између на-
ставника, ученика, родитеља и друштва уопште је кључан за развој инклузивног 
окружења за учење. 

Сарадња установа као што су библиотеке као културне установе, те вртића 
као предшколских установа и школа као образовно-васпитних установа је ва-
жна за развој дјетета.

Један од видова сарадње су радионице са предшколцима које библиотека-
ру помажу у стицању нових искустава, бољем упознавању дјеце, упознавању њи-
хових интересовања, проблема и начину комуницирања са малишанима. На тај 
начин библиотекар учвршћује обрасце понашања и шири ентузијазам на своје 
сараднике.

Сарадња је обострано корисна за све учеснике у процесу: школа користи 
библиотечке ресурсе и услуге треће организације, ученици додатно добијају по-
требна знања, а библиотека спроводи своје активности на промоцији књиге и 
читања.19

18 Илија Рајлић, Инклузивна настава у комбинованом одјељењу (Бања Лука: Графид, 2012).
19 ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић” Бијељина основана је 1932. године и најстарија 
је установа културе у Бијељини. Дјеца предшколског узраста и ученици основних школа 
чине више од 5500 чланова наше библиотеке са више од 10.000 позајмљених књига на 
дјечијем одјељењу. Већ дуги низ година библиотека има сарадњу са установама образовања 
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У предшколским установама у Бијељини не постоје асистенти као подрш-
ка васпитачима у раду са дјецом са сметњама у развоју. У раду са таквом дјецом 
учествују дефектолози и психолози.

Инклузија на начин гдје не постоје асистенти по правилу неће довести до по-
зитивних резултата у развоју дјетета са сметњама у развоју.

Сам развој социјализације и едукације дјетета требало би се развијати већ 
у најранијем узрасту јер би се на тај начин дјеца са сметњама у развоју много 
боље прихватила како од стране саме дјеце тако и од стране одраслих, јер ми 
припадамо просторима са ниско развијеним осјећајем различитости и великим 
предрасудама.

Сарадња вртића са културним институцијама омогућава нам да процес раз-
воја и социјализације дјеце учинимо успјешнијим.20

Циљ радионица у ЈУ Народна библиотека „Филип Вишњић” Бијељина јесте 
приближити књигу и библиотеку најмлађима, кроз примјену разних активности 
попут читања и причања прича, игре, цртања уз примјену разних ликовних сред-
става и техника, пјевања, драматизације прича, квизова, рад са материјалима из 
природе, глума – емоције и тематске радионице попут обиљежавања важних да-
тума и празника уз пригодне активности као и прилагодити улогу библиотекара 
инклузији која је за библиотеку једнако важна као и за школе и вртиће.

Стога закључак овог рада је да се установе културе, образовно-васпитне ус-
танове и предшколске установе морају удружити, пронаћи модуле, снагу и стр-
пљење да у име све дјеце која имају једнака права, уложе напоре да им њихо-
во дјетинство учине срећнијим и да подижући свијест о свим препрекама које 
стоје на путу нормалног развоја дјеце, заједно те препреке превазиђу апелујући 
на друштвену заједницу и сваког појединца.

и васпитања, а у протеклих пет година развила је сарадњу са дефектолозима/педагозима 
који са ученицима са посебним образовним потребама који похађају Специјалну наставу у 
Основној школи „Вук Караџић“ у Бијељини долазе на радионице осмишљене само за њих.
20 Народна библиотека „Филип Вишњић“ Бијељина остварује сарадњу са свим предшколским 
установама (вртићима) на матичном подручју библиотеке са којима је одржано око 30 
радионица у 2022. години.
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THE COOPERATION BETWEEN LIBRARIES AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
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SUMMARY | This paper analyses the cooperation among pre-school institutions, 
elementary schools, and the public institution (and library) Filip Višnjić Bijeljina 
– as well as what is the motivation and what the challenges stemming from the 
cooperation – and analyses the models and examples of cooperation among these 
three institutions. Through the research shown in this paper we have achieved 
our primary mission: to determine the existence, the role, the importance, and the 
contribution of the cooperation between the library and the educational institutions 
in support of inclusion, based on the relevant and scientifically verified theoretical 
sources and based on examining the assistants, pre-school teachers, elementary 
school teachers and pedagogues in pre-school and elementary education. Survey 
questions were used as an instrument of research. The results show that cooperation 
and mutual approximation of these institutions is of great importance, both for 
the preschoolers and the children attending school regularly on the one hand, and 
especially for the children with special needs on the other hand; so, the work and 
commitment of employees in a library helps children make greater improvement, 
development, inclusion, and affirmation as per their abilities.
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СОТРУДНИЧЕСТВО БИБЛИОТЕКИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ВОПРОСАМ ИНКЛЮЗИИ

РЕЗЮМЕ | В докладе анализируется сотрудничество между детскими дошко-
льными учреждениями, начальными школами и Государственным учреждени-
ем Народной библиотекой имени Филипа Вишнича в Биелине, их мотивация 
и проблемы, возникающие при сотрудничестве, анализируются формы и при-
меры сотрудничества этих трех учреждений. Исследование, представленное в 
докладе, достигло основной цели: определить наличие, роль, важность и вклад 
библиотечного сотрудничества с учебными заведениями по вопросам инклю-
зии, на основе релевантных и научно верифицированных теоретических источ-
ников и на основе опроса ассистентов, воспитателей, учителей, наставников и 
педагогов в дошкольном и начальном образовании. В качестве инструмента ис-
следования использовались опросные анкеты. Результаты показывают, что сот-
рудничество и взаимное сближение этих учреждений имеют большое значение 
как для детей дошкольного возраста, так и для школьниковв рамках регуляр-
ной школьной системы, а особенно для детей с ограниченными возможност-
ями. Именно работа и самоотверженность библиотечных работников помога-
ют детям добиться большего прогресса, развития, аффирмации и самоутверж-
дения, в соответствии со своими способностями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | дети с ограниченными возможностями, инклюзия, обра-
зовательные учреждения, библиотекари
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БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ 
КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА: ДОКУМЕНТАЦИОНИ 
ЦЕНТАР САРАДЊЕ СА УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ, 
ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ

САЖЕТАК | Научни рад посвећен је Библиотеци Завода за проучавање култур-
ног развитка у Београду као важном документационом центру културе, образо-
вања и науке. Циљ рада је приказивање историјског развоја Библиотеке и њеног 
значаја, почевши од оснивања Завода 1967. године, па све до формирања Диги-
талног архива Библиотеке. Рад приказује начин функционисања, организацију 
рада, значај Библиотеке као документационог центра, као и активности које 
Библиотека спороводи са корисницима. Представљена је кратка, квантитатив-
на интроспекција у јединствени фонд, али и увид у специфичност информацио-
них услуга које ова библиотека нуди корисницима. Приказана је најзначајнија 
сарадња са институцијама културе, науке и образовања остварена у скорашњем 
периоду, од ревитализације Библиотеке Завода до данас. Завршни део рада до-
носи даље планове за рад Библиотеке Завода и нове могућности умрежавања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Завод за проучавање културног развитка, историјат, специјал-
на библиотека, сарадња, установе културе, књижни фонд, култура, образовање

ИСТОРИЈАТ, СТАЊЕ И РАЗВОЈ БИБЛИОТЕКЕ ЗАВОДА

Библиотека Завода за проучавање културног развитка је специјална библиоте-
ка затвореног типа, јединствене установе културе у Републици Србији која се 
бави свеобухватним проучавањем културе. Завод је основан 27. априла 1967. го-
дине посебним Законом о Заводу за проучавање културног развитка („Службе-
ни гласник СР Србије” број 18/67)као специфична установа културе која обавља 
послове научних, развојних, примењених и акционих истраживања у култури 

УДК 026:[008:061.1(497.11)"1967/..."
021.64:[008:061.1(497.11)"1967/..."
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– „настала из потребе да статистички подаци, социолошка истраживања, препо-
руке и стручна знања помогну у бележењу тренутака у култури како би се кре-
ирало боље и визионарско будуће време. Настао са узвишеним задатком ства-
рања интелектуалне средине у којој је култура полазна тачка надградње и раз-
воја свих друштвених и хуманистичких наука, и читавог друштва. Завод је од са-
мог почетка замишљен као установа свеобухватне делатности у култури.”1

Библиотека Завода према важећем Статуту установе од 16. јануара 2017. 
године функционише у склопу Одељења за документацију и информатичку 
подршку које се бави скупљањем и обрадом података, али и чувањем и об-
радом истраживачке грађе и библиографских јединица. У члану 57. овог Ста-
тута наводи се да Завод има специјалну библиотеку, која чува библиотечки 
и библиографски материјал који је доступан трећим лицима под одређеним 
условима.2 Ипак, према важећем Правилнику о организацији и систематиза-
цији послова у Заводу за проучавање културног развитка3 из 11. јуна 2018. го-
дине Завод нема прописано радно место библиотекара, што додатно отежава 
рад и функционисање библиотеке. Библиотека Завода за проучавање култур-
ног развитка функционише као посебна програмска делатност од 2019. године 
до данас на основу Програма рада установе за 2019. годину,4 чији су коорди-
натори Јелена Ђорђевић, дипломирани библиотекар и мастер професор срп-
ског језика и књижевности и Маријана Узуновски, дипломирани библиотекар-
информатичар. Задатак коoрдинатора, при ревитализацији и обнови Библио-
теке, наjпре је био учинити грађу доступном. „Задовољити потребе специфи-
чне структуре корисника није увек лак посао и изискује добру организацију, 

1 Милош Немањић, Култура у Србији – проучавања културе и једна посебна истраживачка 
установа 20. века, приступ 10. 4. 2018, http://zaprokul.org.rs/o-nama/istorija.
2 Статут Завода за проучавање културног развитка, приступ 8. 8. 2022, https://zaprokul.org.
rs/wp-content/uploads/2021/04/Statut-Zavoda-2.pdf. Напомена: након овог Статута, 21. 
октобра 2019. године, донет је Статут о изменама Статута Завода за проучавање културног 
развитка, чије се измене и допуне нису односиле на статус Библиотеке Завода.
3 Правилник о организацији и систематизацији послова у Заводу за проучавање културног 
развитка, приступ 8. 8. 2022, https://zaprokul.org.rs/wp-content/uploads/2021/04/Pravilnik-
o-organizaciji-i-sistematizaciji.pdf. Напомена: након овог Правилника, 11. новембра 2019, 
донет је Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова у 
Заводу за проучавање културног развитка, чије се измене и допуне нису односиле на 
статус Библиотеке Завода.
4 Програм рада установе за 2019. годину, приступ 8. 8. 2022, https://zaprokul.org.rs/wp-con-
tent/uploads/2019/01/Plan_2019_zaprokul.pdf.
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посвећеност, жељу за перманентним учењем и стрпљење.“5 Рад на ревитализа-
цији и обнови Библиотеке Завода, захтевао је управо предан рад, посвећеност 
и велико стрпљење.

Библиотека Завода била је регистрована у УБ „Светозар Марковић” 2001. годи-
не, али је 2007. пререгистрована у Библиотеци града Београда под регистарским 
бројем СП-488/80.6 Библиотека града Београда као матична библиотека специјал-
не библиотеке затвореног типа Завода спровела је два надзора над стручним ра-
дом библиотеке, први 21. фебруара 2008. године7 и други 21. јуна 2016. године, при 
чему је дала врло детаљна и корисна упутства за унапређење рада. Највећи про-
блем тадашње Библиотеке Завода представљала је ревизија која није рађена од 
1986. године, те подаци о обиму књижног фонда нису били релевантни и засни-
вали су се на подацима у четири инвентарне књиге које нису вођене благовреме-
но, те се број јединица библиотечког фонда кретао између 6500 и 7000 хиљада, са 
спорним инвентарисањем и документације Завода као установе.

Ревитализација Библиотеке Завода започела је 2017. године доношењем два 
правилника: Правилника о набавци библиотечке грађе за потребе библиотеке 
Завода за проучавање културног развитка8 и Правилника о условима и начину 
коришћења библиотечко-информационе грађе у Библиотеци Завода за проуча-
вање културног развитка.9 Након 32 године, 2018. извршена је велика и комплет-
на ревизија којом је утврђено стварно стање библиотечког фонда и то 3074 је-
динице укупно, од тога 2001 јединица монографских публикација и 1073 једи-
нице серијских публикација.10 Метод упоређивања извода из електронске базе 
са стварним стањем фонда, уз коришћење инвентарних књига као помоћног 

5 Татјана Јовановић, Александра Кручичан, Јелена Пушица, „(Не)мале библиотеке у 
институцијама културе од изузетног значаја”, у Мале библиотеке у великом дијалогу за промене, 
ур. Гордана Ђилас, (Београд: Библиотекарско друштво Србије, 2020): 142.
6 Документ доступан у Архиви Завода: Записник о извршеном надзору над стручним радом, 
зав. бр. 515/21. 7. 2016.
7 Документ доступан у Архиви Библиотеке града Београда, Записник о извршеном надзору 
над стручним радом, зав. бр. 622/1/7. 2. 2008.
8 Документ доступан у Архиви Завода: Правилник о набавци библиотечке грађе за потребе 
библиотеке Завода за проучавање културног развитка, зав. бр. 130/13. 2. 2017.
9 Документ доступан у Архиви Завода: Правилник о условима и начину коришћења 
библиотечко-информационе грађе у Библиотеци Завода за проучавање културног развитка, 
зав. бр. 131/13. 2. 2017.
10 Документ доступан у Архиви Завода: Записник о ревизији библиотечке грађе, зав. бр. 939/25. 
9. 2018.
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средства показао се као погодан, јер је спорно инвентарисање документа-
ције рашчлањено и укинуто. Библиотека је тада подељена на два одељења и 
то: Одељење монографских публикација и Одељење периодике, у две одвојене 
просторије, које задовољавају библотечке стандарде са четири корисничка мес-
та, интернетом и рачунарима. 

Редовном ревизијом целокупног постојећег фонда 2021. године, утврдили 
смо да Библиотека има 3282 јединице укупно, и то 2191 јединицу у монограф-
ском фонду и 1091 јединицу у фонду периодике, те је у овом периоду поред зна-
чајног отписа фонд библиотеке ипак обогаћен са 208 актуелних јединица.11

Електронска база Библиотеке Завода, као комплетан увид у стварно стање 
фонда, на основу које су извршене претходне две ревизије, покренута је 2010. го-
дине на иницијативу Маријане Узуновски, дипломираног библиотекара-инфор-
матичара, а од 2017. када је и започета ревитализација библиотеке и њеног фон-
да, до данас у базу је уведено 911 монографских и 1225 серијских публикација. 
Увођење овакве базе је било од великог значаја јер данашње, модерно „доба се 
обично дефинише као информатичко доба, где није важан само број информа-
ција, којих има на сваком кораку, већ је квалитет информација критичан фак-
тор у стицању знања”.12 Управо из тог разлога Библиотека Завода имала је циљ 
да информатичком обрадом фонда, учини доступним својим корисницима ре-
левантне изворе знања. 

Ревитализацијом библиотеке и активним односом координатора пројекта, 
Библиотека Завода сада редовно прати издавачку делатност из области струч-
них публикација у земљи и иностранству, те је „набављена и значајна литерату-
ра из области социологије, посебно социологије културе, културне политике, ис-
торије, уметности, књижевности и других хуманистичких наука које у многоме 
олакшавају рад истраживача културног развитка, студената, стручњака у култури 
и других заинтересованих корисника”.13

Током 2021. године отпочео је и посебан пројекат у овиру Библиотеке Заво-
да под називом Дигитални архив Завода, који представља својеврстан вид диги-
талне библиотеке свих издања и материјала Завода насталих у периоду од 1967. 

11 Документ доступан у Архиви Завода: Записник о ревизији библиотечке грађе, зав. бр. 1298/22. 
11. 2021.
12 Миљана Тодоровић, „Нови облици комуникације у Библиотеци Математичког факултета 
у Београду”, у: Мале библиотеке у великом дијалогу за промене, ур. Гордана Ђилас, (Београд: 
Библиотекарстко друштво Србије, 2020): 67.
13 Документ доступан у Архиви Завода: Записник о ревизији библиотечке грађе, зав. бр. 1298/22. 
11. 2021.
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до 2020. године и обухвата укупно 247 јединица. Дигитални архив смо креирали, 
јер се дигитализацијом „обезбеђује чување и промоција документарно-историј-
ске, културне и научне баштине, доприноси се развоју демократичности знања 
и омогућава учење на даљину. Метаподаци, дескриптивни, структурни и адми-
нистративни, јесу кључ интероператибилности, приступачности и отворености 
за употребу дигиталног садржаја, а они су вредносно опремљена информација 
која обезбеђује физички и интелектуални приступ.“14 Дигитални архив Завода је, 
управо из тих разлога, потпуно претражив по кључним речима, прегледан и јав-
но доступан, што отвара нове потенцијале и велике могућности за потврђивање 
и додатно учвршћивање позиције Библиотеке Завода као значајног документа-
ционог центра који остварује сарадњу са многобројним установама културе Ре-
публике Србије, али и установама образовања и науке.

БИБЛИОТЕКА ЗАВОДА – ЦЕНТАР САРАДЊЕ СА УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ, 
ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Завод за проучавање културног развитка као најпре истраживачка установа, 
спроводи различита квантитативна и квалитативна истраживања у култури, и 
од самог оснивања остварује сталну и непрекидну сарадњу са готово свим уста-
новама културе у Републици Србији. Пројекат Завода е-Култура на једном месту 
окупља ажурну базу података, те су јавности на увид „свакодневно доступни по-
даци о преко 2000 институција и организација у култури Србије – музеја, архива, 
завода за заштиту споменика културе, позоришта, галерија и излагачких просто-
ра, биоскопа, библиотека, завода за културу, поливалентних центара за културу, 
као и културно-уметничких друштава и других удружења у култури.”15

Сарадња Завода, међутим није ограничена само на Републику Србију већ се 
остварује и на међународном плану. Од 70-тих година Завод сарађује са Орга-
низацијом за образовање, науку и културу Уједињених нација (Унеско), кроз раз-
личите програме и ангажовања: Завод је Национална тачка контакта за импле-
ментацију Унеско конвенције о заштити и унапређењу разноликости култур-
них израза (Унеско, 2005), затим учествује у Унесковом пројекту „Индикатори 

14 Александра Вранеш, „Дигитална хуманистика”, у Дигиталне библиотеке и дигитални архиви, 
ур. Александра Вранеш и Љиљана Марковић (Београд: Филолошки факултет, 2015): 19.
15 Нових пола века Завода за проучавање културног развитка: у сусрет будућим јубилејима, 
ур. Јелена Ђорђевић, сарадници Слободан Мрђа... и др., (Београд: Завод за проучавање 
културног развитка, 2020): 13.
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доприноса културе развоју” (Culture for Development Indicators Suite – (CDIS)), члан 
је европске мреже стручњака у области управљања културом – ENCAT (Европска 
мрежа за образовање у области менаџмента у култури и културних политика), 
остварује заједничке пројекте са различитим организацијама у свету путем про-
грама Еразмус плус и Дунавског транснационалног програма (INTEREG), али и 
многим другим иностраним организацијама...16

Овако богата сарадња саме установе културе уз њену значајну издавачку де-
латност и истовремени развој дигиталних садржаја у култури рефлектује се и 
на Библиотеку Завода, која свој фонд у великој мери обогаћује управо библи-
отечком разменом публикација, као једним од првих и основних услова. Такав 
приступ чини библиотечки фонд врло разноврсним и атрактивним за много-
бројне стручњаке у култури, истраживаче и студенте. Библиотека Завода је од 
изузетног значаја за све кориснике и истраживаче, јер им кроз консултациј-
ске услуге помаже да унапреде и искористе различите потенцијале. Како на-
води Јасмина Нинков у књизи Библиотеке XXI века: „Управљање знањем јесте 
процес помоћу којег радне организације на најбољи начин користе вреднос-
ти својих интелектуалних ресурса (тј. потенцијала запослених). Овај значај-
ни радни основ може бити експлицитан (у ширем значењу обухвата све што 
може бити јасно исказано, документовано), али и тàците (који није изричито 
изречен, који се односи на често још неактивна знањаз апослених).”17 Из раз-
лога бољег и економичнијег управљања знањем и подацима, важно је да Биб-
лиотека Завода координира и буде у току са свим сарадњама које остварује За-
вод као установа културе.

Само у протеклих годину дана у периоду од маја 2021. до августа 2022. године 
Завод је остварио блиску сарадњу и потписао споразуме и протоколе о сарадњи 
са више од десет различитих установа из земље и окружења, чиме се библотеч-
ки фонд непрестано увећава, што Библиотеку Завода чини значајним библио-
течким и документационим центром који потписницима и њиховим запосле-
нима у сваком тренутку пружа релевантне информације, материјале и чува пуб-
ликације од значаја за библиотечку делатност и културу уопште, јер „заједнички 
рад са великим бројем сарадника има огромну предност. Партнери могу бити из 
непрофитног сектора, приватног ектора, из других локалних управа или из раз-
личитих одељења истеу праве.”18 Управо се тим начелима водила и Библиотека 

16 Више о томе: Исто, 33–43.
17 Јасмина Нинков, Библиотеке XXI века, (Београд: Чигоја штампа), 39.
18 Исто, 58.
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Завода, при успостављању и каснијем неговању квалитетне сарадње са библио-
текама партнера из различитих области културе.

У овом раду издвојићемо неке од најзначајних потписаних протокола и ост-
варених умрежавања са релевантним институцијама; преглед није дат хроно-
лошким редом, већ по значају и обиму сарадње са одређеном установом. Са-
радња са Народном библиотеком Србије успостављена је потписивањем про-
токола о сарадњи у мају 2021. године, којим су се створили „услови за што бољу 
и потпунију презентацију самосталних и заједничких радова из области кул-
туре и библиотечко-информационе делатности.”19 Потом је на радном састан-
ку са управником Универзитетске билиотеке „Светозар Марковић” одржаном 
у јуну 2021. године, договорена стручна помоћ Библиотеци Завода у конзерва-
цији и рестаурацији старијих издања како би се ова значајна грађа брижљиво 
очувала за будуће генерације. Тада је договорена, а потом и остварена серија 
научних и културних трибина „Хришћанство и филм”, које се од 2021. до данас 
паралелно одржавају у обе институције.20 Ово је пример изузетно добре прак-
се, јер су се удружили ресурси две значајне институције, чији сарадници јед-
ни друге допуњују и међусобно пружају констатну помоћ и подршку, свако из 
своје примарне области.

Остварена је и сарадња Завода са Заводом за заштиту споменика културе у 
Панчеву,21 Народним музејом у Панчеву22 и Природњачким музејом у Београду,23 
на заједничком пројекту израде публикације „Укуси Делиблатске пешчаре”, која 
се бави заштитом и очувањем културног наслеђа нематеријалне баштине. Биб-
лиотека Завода је и у овом случају остварила ствоју улогу документационог цен-
тра: најпре библиотечком разменом различитих издања из богате издавачке 

19 Сарадњом до културног развоја Србије, приступ 8. 8. 2022, https://zaprokul.org.rs/saradn-
jom-do-kulturnog-razvoja-srbije/. Напомена: документ доступан у Архиви Завода: Протокол 
о дугорочној сарадњи закључен између Народне библиотеке Србије и Завода за проучавање 
културног развитка, зав. бр. 474/17. 5. 2021.
20 Више о томе: Радни састанак са управником Универзитетске библиотеке „Светозар 
Марковић“, приступ 8. 8. 2022, https://zaprokul.org.rs/radni-sastanak-sa-upravnikom-univerzitet-
ske-biblioteke-svetozar-markovic/.
21 Документ доступан у Архиви Завода: Протокол о сарадњи на реализацији пројекта „Укуси 
Делиблатске пешчаре“, зав. бр. 798/30. 7. 2021.
22 Документ доступан у Архиви Завода: Протокол о сарадњи на реализацији пројекта „Укуси 
Делиблатске пешчаре“, зав. бр. 636/23. 6. 2021.
23 Документ доступан у Архиви Завода: Протокол о сарадњи на реализацији пројекта „Укуси 
Делиблатске пешчаре“, зав. бр. 812/4. 8. 2021.
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делатности установа, али и пружањем помоћи и консултација истраживачима и 
сарадницима у прикупљању неопходне грађе и материјала.

Двојезична, илустрована монографија настала у сарадњи Завода за проу-
чавање културног развитка и Градске управе града Врања, настала 2020. годи-
не под називом „Врањско музичко наслеђе”, ауторке Марије Витас, као резултат 
укључивања Врања у Унескову Мрежу креативних градова, постала је значајан 
темељ даље сарадње са Градом Врањем. Након тога потписан је и Протокол о са-
радњи са Градском управом Града Врања на изради публикације „Укуси Врања”,24 
која се тренутно налази у фази припреме. Библиотека Завода и координатори 
пројекта, свакодневно међусобно размењују грађу и материјале који помажу у 
реализацији и финализацији овог пројекта. 

Сарадња Завода са Републичким заводом за заштиту културно-историјског 
наслеђа Републике Српске и Музејом Херцеговине у Требињу, у координацији 
са Библиотеком Завода и библиотекама ових установа, остварује се кроз рад на 
књизи „Укуси Херцеговине”, која за циљ има представљање културне баштине и 
историјско-етнолошког наслеђа Херцеговине.25 Координатори пројекта раде на 
обради прикупљених материјала, а Библиотека Завода помаже у чувању и тран-
скрипцији аудио-записа насталих током теренских истраживања. Сарадња из-
међу ове три институције и њихових библиотека, заснива се на припреми и из-
ради заједнике публикације, размени релевантних података и информација.

Последња у низу остварених сарадњи са установама културе јесте потписи-
вање Протокола о дугорочној сарадњи26 са Музејом жртава геноцида „у циљу ја-
чања међусобне сарадње две републичке установе, којим се учвршћује процес 
бољег повезивања и веће сарадње установа у области културе и науке.”27 Пот-
писници споразума су се обавезали да њихове специјалне библиотеке затворе-
ног типа међусобно врше континуирану размену публикација.

Завод за проучавање културног развитка, а самим тим и Библиотека Завода 
у протекле две године ојачала је сарадњу и са образовним и научним установа-
ма. У склопу којих се остварује размена библиотечког фонда, али и организација 

24 Документ доступан у Архиви Завода: Протокол о сарадњи на реализацији пројекта „Укуси 
Врања“, зав. бр. 139/18. 2. 2022.
25 Документ доступан у Архиви Завода: Протокол о сарадњи на реализацији пројекта „Укуси 
Херцеговине”, зав. бр. 1337/29. 11. 2021.
26 Документ доступан у Архиви Завода: Протокол о сарадњи Музеја жртава геноцида и Завода 
за проучавање културног развитка, зав. бр. 653/18. 7. 2022.
27 Успостављена сарадња Mузеја жртава геноцида и Запрокула, приступ 8. 8. 2022, https://
zaprokul.org.rs/uspostavljena-saradnja-muzeja-zrtava-genocida-i-zaprokula/.
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различитих активности. Сарадња се најпре остварује са Филозофским факулте-
том Универзитета у Београду28 на основу споразума о сарадњи. Две институције 
учествовале су у организацији Регионалног интензивног курса за студенте док-
торских студија филозофије, биологије и археологије под називом „Интердици-
плинарност и евиденција у наукама о пореклу”.29 Током овог курса одржаног у 
Заводу, студенти су имали прилике да се ближе упознају са Библиотеком Завода 
као и важном грађом која се налази у њој, а која им може помоћи током даљег 
научно-истраживачког рада.

Завод своју делатност наставља да проширује у области културе и истражи-
вања кроз размену искустава са различитим институцијама и повезивањем са-
радника који ће у будућности заједнички ширити свест о значају заједничког 
развоја културе, науке, књижевности и уметности, из тих разлога успостављена 
је и сарадња са Институтом за дечју књижевност. Приликом потписивања зна-
чајног Споразума о сарадњи са Институтом,30 библиотеке обе институције раз-
мениле су доступне публикације, али и утврдиле даље заједничке кораке.

Координатори пројекта Библиотека Завода поред одржавања и организације 
наведених сарадњи, труде се да стално покрећу нове иницијативе и остварују 
непрекидне контакте са институцијама са којима Завод директно сарађује, по-
пут Школе глуме Ненада и Снежане Ненадовић, Ликовном радионицом Марка 
и Тамаре Вукше и Екоцентром који раде у оквиру наше установе.

ЗАКЉУЧАК

Библиотека Завода за проучавање културног развитка, као специјална библи-
отека затвореног типа, има у плану даљи развој библиотечке и информационе 
делатности. У погледу наставка сарадње најпре са библиотекама установа култу-
ре разматра се могућност умрежавања и успостављање сталне и неометане раз-
мене библиотечкег рађе, али и интензивирање неопходне међу библиотечке по-
зајмице. Основна делатност Библиотеке од самог оснивања Завода је стварање 
једног специјализованог документационог центра за културни развој, који ће на 

28 Документ доступан у Архиви Завода: Споразум о сарадњи са Филозофским факултетом, 
зав. бр. 1065/12. 10. 2021.
29 Више на: Сарадња Завода и Филозофског факултета, приступ 8. 8. 2022, https://zaprokul.org.
rs/saradnja-zavoda-i-filozofskog-fakulteta/.
30 Документ доступан у Архиви Завода: Протокол о сарадњи са институтом за дечју 
књижевност, зав. бр. 324/12. 4. 2022.
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адекватан начин прикупљати и архивирати грађу, насталу као производ истра-
живачке и издавачке делатности самог Завода, али и целокупне грађе о култур-
ној и уметничкој продукцији у Србији.

Сарадње које у будућности буде остваривао Завод као установа са другим 
институцијама културе или иституцијама науке и образовања, али и локалним 
заједницама, утицаће на Библиотеку, која има за циљ да постане референтни до-
кументациони центар у области истраживања културе и културне политике. Ди-
гитализација отвара нове могућности, те Дигитални архив Завода може послу-
жити као пример добре праксе, који се даље може развијати до једне специфич-
не и заједничке дигиталне библиотеке свих установа културе Републике Србије.
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THE LIBRARY OF THE INSTITUTE FOR CULTURAL DEVELOPMENT RESEARCH: 
THE DOCUMENTATION CENTER OF COOPERATION WITH INSTITUTIONS OF 

CULTURE, EDUCATION, AND SCIENCE

SUMMARY | This scientific paper is dedicated to the Library of the Institute for 
Cultural Development Research in Belgrade, as an important documentation center 
of culture, education, and science. The aim of the paper is to show the historical 
development of the library, and its importance, beginning from the foundation of 
the institute in 1967 all the way to the forming of the Digital Archive of the Library. 
The paper demonstrates how the institute functions, how the work is organized, the 
importance of the library as a documentation center, as well as the activities that the 
library conducts with its users. We have provided a brief, quantitative introspection 
into the unique collection, as well as an insight into the specificity of information 
services that the library offers to its users. We have also highlighted the most important 
cooperation with the institutions of culture, science, and education established 
recently, from renewing the library of the institute, to this day. The final part of the 
paper deals with the further plans for the work of the library of the institute and new 
networking possibilities. 

KEY WORDS | The Institute for Cultural Development Research, history, special 
library, cooperation, cultural institutions, book collection, culture, education
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БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ: ЦЕНТР 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕЗЮМЕ | Научная работа посвящена библиотеке Института изучения культур-
ного развития в Белграде – важному документному центру культуры, образова-
ния и науки. Цель работы – показать историческое развитие библиотеки и ее 
значение, начиная с создания института в 1967 году, до формирования Элек-
тронного архива библиотеки. В работе речь идет о видах деятельности библи-
отеки, организации работы, значению документной базы библиотеки, а также 
методах интерактивности со своими пользователями. Коротко представлены 
квантитативная интроспекция уникального фонда, а также сущность и специ-
фика информационных услуг, необходимых пользователям. Речь идет, также, о 
наиболее значительном сотрудничестве с учреждениями культуры, науки и об-
разования, реализованном в последние годы, периоде от ревитализации биб-
лиотеки Института до наших дней. В заключительной части работы предста-
влены дальнейшие планы деятельности библиотеки Института и новые сетевые 
возможности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Институт изучения культурного развития, история, спе-
циальная библиотека, сотрудничество, учреждения культуры, книжный фонд, 
культура, образование
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УПОЗНАВАЊЕ СА ДРУГИМ КУЛТУРАМА 
И РАЗЛИЧИТИМ КУЛТУРНИМ ИЗРАЗИМА 
КРОЗ САРАДЊУ СА БИБЛИОТЕКАМА

САЖЕТАК | Предмет овог рада су примери добре праксе сарадње библиотека и 
различитих субјеката који се баве културном делатношћу. Уводни део рада од-
носи се на дефиницију културе, мапирање културних институција у Србији, за-
конску регулативу и културну политику. У средишњем делу рада изложен је пре-
глед сарадње библиотека и иностраних културних центара и размена култур-
них и образовних садржаја. Завршни део рада је пример регионалне сарадње на 
пројекту Дигитални грађанин и сарадње Народне библиотеке Крушевац са об-
разовним и институцијама културе. Закључак се односи на нове перспективе и 
могућности сарадње као и правце деловања у циљу задовољења културних пот-
реба грађана, нових израза у култури и развоја креативних индустрија.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | установе културе у Србији, законска регулатива, интерсектор-
ска сарадња, облици сарадње са иностраним културним центрима

УВОД

Култура представља поље друштвеног деловања у оквиру кога различити поли-
тички субјекти, најчешће државни органи на различитим нивоима утичу на об-
ликовање културне праксе, потреба и навика као и на стварање, циркулацију и 
рецепцију вредности, добара и услуга.

Право на културу садржи скуп права која се односе на приступе културним 
садржајима, ресурсима и знању. Улога културе у изградњи одрживог света при-
зната је и одражава се у међународној агенди. UNESCO показатељи културе 

УДК 027.022:316.7(497.11)
351.05:02(497.11)
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20301 оквир су за мерење и праћење напретка доприноса културе национално и 
локално у примени циљева Агенде одрживог развоја 2030. Показатељи су груписа-
ни у четири тематске области у складу са три стуба одрживог развоја (економија, 
друштво и екологија) уз четврту димензију која се односи на образовање, знање 
и вештине у областима културе. „Оквир такође одговара на 5Ps Агенде одрживог 
развоја 2030 људи, планета, просперитет, мир и партнерства. Родна равноправ-
ност је укључена у читав оквир осигуравајући да се прикупи што више података 
разврстаних по полу у свакој димензији.“2

Завод за проучавање културног развитка спровео је научноистраживачки 
пројекат Модели културних политика као основа за повећање културне парти-
ципације (2018).3 У оквиру истраживања извршен је упоредни приказ културних 
политика у градовима Србије. Истраживање је доказало да на територији 15 ло-
калних самоуправа, седишта административних округа, функционише 118 ус-
танова културе, међу којима су најбројнији поливалентни центри (26,3%). Стра-
тегија развоја културе у форми посебног документа израђена је у Зрењанину4, 
Панчеву5� и Новом Саду.6�

1 UNESCO CULTURE 2030 INDICATORS, преузето 15. 9. 2022, https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000371562.
2 УНЕСКО ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ 2030, преузето 15. 9. 2022, https://zaprokul.org.
rs/unesko-pokazatelji-kulture-2030/. 
3 „Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације“, 
научноистраживачки пројекат др Весна Ђукић, др Вук Вукићевић, др Милена Драгићевић 
Шешић, Бојана Субашић, Богдана Опачић, Вирџинија Ђековић, Татјана Николић, др Ана 
Стојановић, Београд, 2018. година. 
Ово истраживање подржао је пројекат PERFORM (Performing and Responsive Social Sciences)
Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC) који спроводе Helvetas и Универзитет у 
Фрибургу. PERFORM се фoкусира на јачање истраживачке заједнице у друштвеним наукама, 
на олакшавање изградње системских веза између истраживања у друштвеним наукама и 
домена јавних политика и настварањe окружења погодног за истраживања у друштвеним 
наукама, преузето 15. 9. 2022, https://rsjp.gov.rs/wp-content/uploads/Modeli-lokalnih-kulturnih-
politika-kao-osnova-za-pove%C4%87anje-kulturne-participacije-1.pdf.
4 „Стратегија развоја културе Града Зрењанина за период од 2014. до 2022.“, преузето 15. 9. 
2022, http://www.zrenjanin.rs/uploads/files/userfiles/file/Strategija%20kulture.pdf.
5 „Стратегија развоја културе у Граду Панчеву 2016–2020.“, преузето 15. 9. 2022, http://www.
pancevo.rs/?wpfb_dl=1942.
6 „Стратегија културног развоја Града Новог Сада за период 2016–2026. година“, Сл. лист 
Града Новог Сада, бр. 53 (2016), преузето 15. 9. 2022, http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/
files/zakoni_i_propisi/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%
98%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20
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ИНСТИТУЦИЈЕ КУЛТУРЕ У СРБИЈИ

На територији Републике Србије функционишу бројне културне институције 
међу којима су тзв. „баштинске институције“ или „чувари памћења“ библиотеке, 
музеји и архиви, затим заводи за заштиту споменика културе, позоришта, био-
скопи, поливалентни центри културе као и бројна удружења грађана, национал-
них мањина и фондације.

Велики број субјеката у области културе доприноси већој понуди културних 
садржаја прилагођених различитим категоријама корисника, развијању и него-
вању естетског укуса публике.

Установе културе кључни су актери у спровођењу културне политике, обез-
беђивања услова за доступност културних садржаја, подстицању и унапређењу 
културног израза, иновативности, креативности и остваривању развоја културе.

Стратегију развоја културе Републике Србије доноси Влада на предлог мини-
стра културе за период од десет година.7

Документ Стратегија развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029. го-
дине8 у поглављу 2.2.1 Културно наслеђе наводи да на територији Републике Ср-
бије ради 41 архив.

Министарство културе и информисања има оснивачка права над два исто-
ријска и два филмска архива, а стара се и о условима за рад шест архива са тери-
торије АП Косова и Метохије. Аутономна Покрајина Војводина оснивач je Ар-
хива Војводине, док су јединице локалне самоуправе оснивачи 30 архива. Цен-
трална архивска установа је Архив Србије. Територијална надлежност архива 
регулисана је Решењем о утврђивању територије Архива.9 У Републици Србији 
постоје и специјални архиви, као што су Архив САНУ, Рукописно одељење Ма-
тице српске, Архиви као регистратуре Народне библиотеке Србије, Министар-
ства спољних послова“.10

У Републици Србији ради 14 завода за заштиту споменика културе.11

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B0%20%D0%93%D0%9D%D0%A1%20
%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%202016-2026.pdf.
7 „Закон о култури“, Службени гласник РС, бр. 47 (2021), преузето 15. 9. 2022, https://www.pravno-
informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/72/1/reg.
8 „Стратегија развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029. године“, преузето 15. 9. 2022, 
https://www.kultura.gov.rs/extfile/sr/3993/strategija-razvoja-kulture-od-2020--do-2029-godine.pdf.
9 „Решењем о утврђивању територије архива“, Службени гласник РС, бр. 7 (1996).
10 Исто, 9.
11 Исто, 11.
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На територији Републике Србије делује укупно 149 музејских простора, од 
којих самосталну музејску делатност обавља 69 музеја.12

Библиотечко-информациони систем РС чини 2686 библиотека. Мрежу јав-
них библиотека, које спадају у област културе чине: Народна библиотека Ср-
бије, Библиотека Матице српске, Народна и универзитетска библиотека „Иво 
Андрић“ на Косову и Метохији и мрежа од 157 јавних библиотека. У 34 општине 
библиотеке су једине установе културе и функционишу као поливалентни цен-
три за културу организујући разноврсне културне активности.13

Евидентирано је да на територији Републике Србије ради 176 поливалент-
них центара (домови културе, домови омладине, културни центри или центри за 
културу), који су најбројније установе у јавној мрежи установа културе.14

Позоришни систем у Републици Србији чини 36 професионалних позори-
шта, 47 аматерских позоришних трупа и 14 дечјих позоришта.15

Завод за проучавање културног развитка креирао је базу података Е-база ус-
танова културе.16 Институције су према делатности разврстане по азбучном 
реду: аматерска друштва, архиви, библиотеке, биоскопи, заводи за заштиту спо-
меника, заводи за културу, музеји и галерије са фондом, музички ансамбли, ор-
кестри, филхармонија, остала удружења у култури, позоришта, поливалентни 
центри за културу, струковна удружења у култури.17

Законом о култури18 као општи интерес одређено је ширење и унапређивање 
едукације у култури.

Закон о основама система образовања и васпитања19 као циљ истиче квали-
тетна знања и вештине у области културе, уметности и стваралаштва. Анализа 
оба закона указује на постојање законских одредаба које отварају простор за ус-
постављање сарадње и заједничко деловање у области културе и образовању из-
међу образовних институција и институција културе, посебно библиотека.

12 Исто, 13.
13 Исто, стр. 21.
14 Исто, стр. 30.
15 Исто, стр. 23.
16 „Е-база културе“, преузето 15. 9. 2022, http://e-kultura.net/.
17 „Установе културе“, преузето 15. 9. 2022, http://e-kultura.net/ustanove.
18 „Закон о култури“, Службени гласник РС, бр. 72 (2009), бр. 13 (2016), бр. 30 (2016), бр. 6 (2020), 
бр. 47 (2021), бр. 78 (2021), преузето 15. 9. 2022, https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/
SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/72/1/reg.
19 „Закон о основама система образовања и васпитања“, Службени гласник РС, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021).
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Према подацима Завода за проучавање културног развитка постоје 20 стру-
ковна удружења у култури,20 док је у бази Министарства културе и информисања 
РС регистровано 34 удружења.21

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Рад институција културе на територији СР Србије уређује Закон о култури22 
и појединачни закони који регулишу библиотечко-информациону, музејску и 
архивску делатност. У Основним одредбама, члан 1. дефинише „општи интерес 
у култури, начин остваривања општег интереса у култури и обављање култур-
них делатности, права, обавезе и одговорности Републике Србије, аутономних 
покрајина и општина, градова и града Београда (у даљем тексту: јединица ло-
калне самоуправе) у култури, као и услови за деловање свих субјеката у култури.“ 
Одређење „појединачне области културе, регулисаће се посебним законима“23 
додато је 2016. године. 

Општи интерес у култури дефинисан је допунама Закона о култури,24� члан 6, 
тачка 9. односи се „на изградњу јединственог библиотечко-информационог сис-
тема и матичне функције у библиотечкој делатности“. Члан 8. таксативно и пре-
цизније наводи описе послова који се у појединим областима сматрају култур-
ном делатношћу.25 

У делу који се односи на остваривање културне политике одређује се На-
ционални савет за културу, који се „образује као стручно-саветодавно тело, ради 
обезбеђивања сталне стручне подршке у очувању, развоју и ширењу културе“.26 

20 „Е-култура“, преузето 15. 9. 2022, http://e-kultura.net/.
21 Registar reprezentativnih udruženja u kulturi, преузето 15. 9. 2022, https://www.kultura.gov.rs/
tekst/sr/38/registar-reprezentativnih-udruzenja-u-kulturi.php.
22 „Закон о култури“, Службени гласник РС, бр. 72 (2009), бр. 13 (2016), бр. 30 (2016), бр. 6 (2020), 
бр. 47 (2021), бр. 78 (2021), преузето 15. 9. 2022, https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/
SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/72/1/reg.
23 „Закон о култури“, Службени гласник РС, бр. 13 (2016), преузето 15. 9. 2022, https://www.pravno-
informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/72/1/reg.
24 „Закон о култури“, Службени гласник РС, бр. 6 (2020), преузето 15. 9. 2022, https://www.pravno-
informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/72/1/reg.
25 Исто.
26 „Skupština usvojila Nacionalni savet za kulturu...“, Tanjug, 21. 11. 2021, pristup 15. 9. 2022, http://
www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=700530.
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Национални савет за културу оформљен је 2011. године. Након 2015. године до-
лази до прекида активности и формирање Националног савета у новом саставу 
новембра 2021. године.

Установа културе у смислу Закона о култури27 је правно лице основано ради 
обављања културне делатности у складу са чланом 8. Закона о култури,28 којом се 
обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана 
као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе. Члан 
23. одређује да „Установу може основати Република Србија, аутономна покраји-
на, јединица локалне самоуправе, друго правно или физичко лице, под услови-
ма прописаним законом“.29 

Закон о култури чланом 55. одређује да се уметници, сарадници, односно 
стручњаци у култури могу удруживати у удружења сагласно прописима о удру-
живању грађана.30

Библиотечко-информациона делатност уређена је Законом о библиотечко-
информационој делатности.31 Овим законом уређују се општи интерес, услови и 
ресурси за обављање библиотечко-информационе делатности, циљеви развоја 
библиотечко-информационе делатности, библиотечко-информациони систем, 
права и слободе корисника, оснивање и типови библиотека, начин финанси-
рања библиотека из јавних средстава, основе националног система узајамне ка-
талогизације, матичне функције у библиотечко-информационој делатности и 
друга питања од важности за библиотечко-информациону делатност. Члан 2. од-
ређује да је библиотечко-информациона делатност од општег интереса. Устано-
ве које обављају библиотечко-информациону делатност оснивају се ради обез-
беђивања услова за остваривање права грађана на слободу изражавања и на сти-
цање и коришћење знања. Општи интерес у библиотечко-информационој де-
латности подразумева да грађани имају слободан приступ информацијама.32

Делатност библиотека, музеја и архива, институција које се баве заштитом, 
очувањем и презентовања културне баштине према својим специфичности од-
ређује Закон о култури, према коме су усклађени појединачни струковни закони 

27 „Закон о култури“, Службени гласник РС, бр. 6 (2020), преузето 15. 9. 2022, https://www.pravno-
informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/72/1/reg.
28 Исто.
29 Исто.
30 Исто.
31 „Закон о библиотечко-информационој делатности“, Службени гласник РС 52 (2011), 78 (2021).
32 Исто.
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Закон о библиотечко-информационој делатности, Закон о музејској делатности 
и Закон о архивској грађи и архивској делатности.

Музејска делатност до скоро није била регулисана посебним законима у 
складу са својим специфичностима, већ је била уређена Законом о култур-
ним добрима,33 Закон о музејској делатности34 примењује се од 16. октобра 
2021. године.

Закон о архивској грађи и архивској делатности35 у основним одредбама 
уређује систем заштите архивске грађе и документарног материјала, услове и 
начин коришћења архивске грађе, организацију, надлежност и делатност архи-
ва у Републици Србији. 

У документу Стратешки приоритети развоја културе Републике Србије за пе-
риод 2021–2025 одређено је 20 приоритета културне политике. Министарство 
културе и информисања РС препознало је потребу обједињеног приступа не-
говању културе сећања и институционалног повезивања у циљу стварања ус-
лова за сарадњу културних и научних институција. У пракси ова сарадња тре-
ба да афирмише све историјске слојеве и актуелне културне изразе. Међу стра-
тешким приоритетима релевантним за тему овог рада препознати су музеји XXI 
века – које је потребно прилагодити у садржају и у форми актуелном тренутку, 
осавременити, проширити и привући нову публику новим приступима, дода-
вањем виртуелних, интерактивних и образовних садржаја. Међусекторска са-
радња културних институција и просвете треба да се реализује кроз повезивање 
наставног програма са програмима активности музеја, галерија и библиотека и 
учешће образовних институција у културним програмима.

Културна дипломатија подстиче културну размену, а самим тим и промоцију 
и дистрибуцију наших културних садржаја у иностранству, пружа бројне могућ-
ности библиотекама да прикажу богатства својих садржаја кроз различите фор-
ме у иностранству – углавном изложбе, представљање књига и пројекције фил-
мова. У овом сегменту имамо примере сарадње библиотека и Српског култур-
ног центра у Паризу.

Јавно приватно партнерство и сарадња са другим актерима на културној сце-
ни: удружењима грађана, представницима националних мањина, књижевним 

33 „Закон о културним добрима“, Службени гласник РС, бр. 71 (1994), бр. 52 (2011) – др. закони, 
бр. 99 (2011) – др. закон, бр. 6 (2020) – др. закон и 35 (2021) – др. закон.
34 „Закон о музејској делатности“, Службени гласник РС, бр. 25 (2021) преузето 15. 9. 2022, 
https://www.pravniportal.com/izmene-zakona-o-muzejskoj-delatnosti/.
35 „Закон о архивској грађи и делатности“, преузето 15. 9. 2022, https://www.pravno-informacioni-
sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2020/6/7/reg.
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удружењима и клубовима доприноси унапређењу културних израза и подсти-
цању креативности.

Интерсекторска сарадња институција културе са популарном културом (фес-
тивали, сајмови) кроз повезивање садржаја и активности различитих културних 
институција доприноси развоју културног туризма.36 

МОГУЋНОСТИ САРАДЊЕ ИНСТИРУЦИЈА КУЛТУРЕ

Циљ сарадње институција културе је успоставити међуресорску и међусектор-
ску сарадњу и заједничко деловање различитих актера на пољу управљања кул-
турном баштином и повезивање садржаја са наставним јединицама које се об-
рађују у образовном процесу на свим нивоима образовања.

Сарадња институција културе може се посматрати на неколико нивоа. На ни-
воу града заједнички програми које организују музеј, библиотека, културни цен-
тар и други субјекти у култури (самостални уметници, удружења грађана) пово-
дом обележавања годишњица, јубилеја значајних за локалну заједницу на пољу 
неговања културе сећања, као и заштите и презентације локалне културне баш-
тине примери су повезивања сродних институција и организовања тематских 
културних програма релевантних за одређену локалну заједницу у којој поме-
нуте институције обављају своју делатност. Најбољи пример сарадње институ-
ција културе на нивоу града је организација манифестације културно лето у гра-
довима Србије.

Министарство културе и информисања РС у циљу децентрализације култур-
не продукције у Србији настоји да подстакне и упути мање градове и насеља да 
преузму иницијативе за уметничке програме. Стратешки циљеви подразумевају 
јачање капацитета културних актера у локалним срединама и реализују се кроз 
аплицирање локалних самоуправа на конкурсе „Градови у фокусу“ и „Престони-
ца српске културе“. Кроз форму конкурса добија се финансијска подршка. Кон-
курсна форма подрaзумева сарадњу културних институција на локалном нивоу, 
заједничко коришћење ресурса и сарадњу у организацији културних дешавања.

На републичком нивоу може се пратити интерсекторска сарадња у организа-
цији популарних манифестација – сајмова књига и фестивала, у скорије време 
углавном филмских, који укључују различите културне институције и удружења. 

36 ПРИОРИТЕТИ КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА, преузето 15. 9. 2022, https://www.kultura.gov.rs/
extfile/sr/6132/Strate%C5%A1ki%20prioriteti%20razvoja%20kulture.pdf.
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У овом сегменту треба поменути и тзв. мини сајмове књига које организују изда-
вачи под називом Пази шта читаш издавачке куће HeraEdu или фестивал Књи-
га на тргу, који се одвија у појединим градовима у циљу популаризације читања 
и књиге.

Међународна сарадња заступљена је са културним институцијама у већим 
административним центрима (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Суботица). 

САРАДЊА БИБЛИОТЕКА СА СТРАНИМ КУЛТУРНИМ ЦЕНТРИМА

Запажене су активности иностраних културних центара на презентацији на-
ционалне културе и баштине и вредности које њихове националне заједнице 
поштују. Ове активности одвијају се углавном у сарадњи са библиотекама и кул-
турним центрима, јер се односе на промоцију националних вредности, призна-
тих књижевника и уметника, обележавање јубилеја и годишњица преко пригод-
них изложби које гостују у библиотекама.

Други вид сарадње је фокусиран на учење страних језика и стицање одгова-
рајућих знања и сертификата, али и популаризацију језика кроз организацију 
квизова и разних наградних такмичења намењених ученицима, студентима и 
професорима страних језика.

РУСКИ ДОМ – Руски центар за науку и културу (РЦНК)37 у Београду представ-
ништво је Федералне агенције „РОССОТРУДНИЧЕСТВО“ у Републици Србији с 
циљем „јачања пријатељских, културних, међународних веза двеју земаља“. Је-
дан од приоритетних праваца овог центра је популаризација и пружање подрш-
ке у раду у области руског језика у Републици Србији. Руски културни центар је 
организатор и иницијатор широког спектра културно-образовних, школско-ме-
тодичких дешавања која популаризују руски језик и културу. Међу активности-
ма су организација курсева руског језика за децу и одрасле, организација уче-
ничких такмичења из руског језика и сарадњи са Славистичким друштвом Ср-
бије.38 Треба поменути да поводом обележавања великих јубилеја и годишњица, 
Центар организује изложбе, које може да види и публика у унутрашњости Ср-
бије захваљујући сарадњи истог са јавним библиотекама у локалним срединама. 
Иначе Библиотека центра броји 61.000 штампаних јединица, дела руске класи-
ке, књига из историје, науке и културе Русије, заступљене су дечја белетристика и 

37 Руски дом – Руски центар за науку и културу, преузето 15. 9. 2022, https://ruskidom.rs/sr/.
38 Руски језик и образовање, преузето 15. 9. 2022, https://ruskidom.rs/sr/ruski-ezik/.
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образовна литература, литература за учење руског језика као страног, приручни-
ци из различитих области науке, страна књижевност. Фонд садржи и дела савре-
мених руских аутора и штампана издања периодике, књижевност за децу и ом-
ладину и православну литературу.39 Месечно се организују организују изложбе 
књига и фотографија „Велика имена Русије“, посвећене животу и раду великих 
руских књижевника и уметника. У мултимедијалном центру библиотеке одржа-
вају се видео-конференције и видео-предавања, у организацији са Председнич-
ком библиотеком у Санкт Петербургу.

AMERICAN CORNERS – Амерички кутци у Србији изграђени су на основном 
концепту локалног партнерства. Заједнички су спонзорисани од стране амбаса-
де Сједињених Америчких Држава у Београду и локалне институције домаћина, 
јавне библиотеке или културног центра.40 Мрежу чине организационе јединице 
које се налазе у Београду, Нишу, Новом Саду, Крагујевцу, Бујановцу, Врању, Субо-
тици и Новом Пазару. Амерички кутак Београд основан је 16. маја 2003. године 
у сарадњи са Библиотеком Града Београда и Амбасадом САД-а. Од 17. октобра 
2006. године отворен је на тренутној локацији у Дому омладине Београда. Аме-
рички кутак функционише по узору на јавне библиотеке, нудећи корисницима 
бројне изворе информација. Кутак нуди приступ поузданим информацијама о 
САД-у путем мултимедијалних колекција, колекција књига, серијских публика-
ција и интернета, као и кроз програме отворене за све заинтересоване грађане.41 
Следећи Амерички кутак отворен је у Нишу 2003. године, партнерством између 
Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш, Канцеларије за односе са јавношћу 
Амбасаде САД у Београду и Града Ниша.42 

У Новом Саду, Амерички кутак почео је са радом 6. октобра 2004. године, као 
заједнички пројекат Канцеларије за односе са јавношћу Амбасаде САД-а у Бео-
граду и Културног центра Новог Сада. Кутак служи као извор информација сли-
чан градској библиотеци. Коришћењем колекција књига, часописа, аудио CD-а 
и DVD-а, интернета и организованих програма, заинтересовани могу да добију 
детаљније и поуздане информације о САД.43 

39 Библиотека Руског дома, преузето 15. 9. 2022, https://ruskidom.rs/sr/biblioteka/.
40 AMERICAN CORNERS Srbija, pristup 15. 9. 2022,  https://www.americancorners.rs/.
41 American Corner Srbija Beograd, pristup 15. 9. 2022, https://www.americancorners.rs/about-
ac/sr/Beograd/.
42 American Corner Srbija Nis, pristup 15. 9. 2022, https://www.americancorners.rs/about-ac/sr/
Nis/.
43 American Corner Srbija Novi Sad, pristup 15. 9. 2022, https://www.americancorners.rs/about-
ac/sr/Novi-Sad/.
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Као резултат сарадње Канцеларије за односе са јавношћу Амбасаде САД-а у 
Београду и јавних библиотека у Србији у наредном периоду отворене су нове 
јединице Америчког кутка у појединим градовима: 6. маја 2005. у Крагујевцу 
у сарадњи са Народном библиотеком „Вук Караџић“ Крагујевац,44 18. августа 
2005. године у Бујановцу у сарадњи са Народном библиотеком „Вук Караџић“ у 
Бујановцу,45 у Врању 9. новембра 2005. године у сарадњи са Народном библиоте-
ком „Бора Станковић“ Врање.46 Сарадња Канцеларија за односе са јавношћу Ам-
басаде САД-а у Београду и Града Суботице резултирала је отварањем Америч-
ког кутка у овом Граду 12. октобра 2006. године.47 У сарадњи са Културним цен-
тром Нови Пазар и Канцеларијом за односе односе са јавношћу Амбасаде САД-
а у Београду отворен је Амерички кутак у Новом Пазару 27. марта 2009. године.48 

INSTITUT FRANCAIS DE SERBIE (ФРАНЦУСКИ ИНСТИТУТ У СРБИЈИ) на-
следник je некадашњег Француског културног центра са три административне 
јединице у Београду, Новом Саду у Нишу.49 Манифестација Дани франкофоније 
повезује библиотеке, школе и приватне школе страних језика у градовима ши-
ром Србије у циљу упознавања и популарисања француске литературе, културе 
и уметности. На овај начин развија се и укус публике да прати садржаје на фран-
цуском језику. У претходном периоду у сарадњи са културним центрима орга-
низоване су ревије француског филма. У популарисању стрип уметности преко 
Народне библиотеке Србије успостављена је сарадња са јавним библиотекама 
широм Србије.

КОНФУЦИЈЕВ ИНСТИТУТ Универзитета у Београду (Филолошки факултет 
2006)50 и Универзитета у Новом Саду (Филозофски факултет 2014),51 настао је на 
иницијативу амбасаде Народне Републике Кине у Србији и Ханбан, седишта свих 

44 American Corner Srbija Kragujevac, pristup 15. 9. 2022, https://www.americancorners.rs/about-
ac/sr/Kragujevac/.
45 American Corner Srbija Bujanovac, pristup 15. 9. 2022, https://www.americancorners.rs/about-
ac/en/Bujanovac/.
46 American Corner Srbija Vranje, pristup 15. 9. 2022, https://www.americancorners.rs/about-ac/
en/Vranje.
47 American Corner Srbija Subotica, pristup 15. 9. 2022, https://www.americancorners.rs/about-ac/
sr/Subotica/.
48 American Corner Srbija Novi Pazar, pristup 15. 9. 2022, https://www.americancorners.rs/about-
ac/sr/Novi-Pazar/.
49 Institut Francais Serbie, pristup 15. 9. 2022, https://www.institutfrancais.rs/.
50 Institut Konfucije u Beogradu, pristup 15. 9. 2022,  https://konfucije.fil.bg.ac.rs/wp/.
51 Institut Konfucije u Novom Sadu, pristup 15. 9. 2022, http://konfucije.ff.uns.ac.rs/.
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Конфуцијевих института. Један од циљева је да се у Србији створи пријатна атмос-
фера за учење кинеског језика и упознавање са кинеском културом. У сарадњи са 
Универзитетом у Новом Саду и Београду, организоване су активности Института: 
часови кинеског језика, кинеске калиграфије. Поред академске заједнице поједи-
не активности реализоване су у сарадњи са Градском библиотеком у Новом Саду, 
Библиотеком шабачком и Библиотеком Дома културе Студентски град Београд.

BRITISH COUNCILE (БРИТАНСКИ САВЕТ) подржава мир и напредак ства-
рајући везе, разумевање и поверење међу људима из Уједињеног Краљевства и 
других држава широм света. У понуди су бесплатни интернет курсеви (massive 
open online courses – MOOC) у циљу побољшања енглеског језика, упознавања 
за различитим темама и повезивање са полазницима из целог света. Програм 
Школе за 21. век односи се на унапређење наставне праксе. Образовни програм 
је трогодишњи, вредности 10 милиона фунти, реализује се у партнерству с над-
лежним образовним институцијама земаља учесница с циљем да милион уче-
ника узраста 10–15 година стекне вештине критичког мишљења и усвајања прак-
тичне вештине програмирања.52

„EUTEKA – EU“ је реализован пројекат чији је основни циљ био пружање кон-
кретне подршке библиотекама широм Србије како би оне у својим срединама 
постале места за информисање грађана о темама које су у вези са ЕУ. У ЕУтека 
мрежи библиотека било је 48 библиотека широм Србије. Делегација Европске 
уније у Републици Србији у сарадњи са Народном библиотеком Србије и Ми-
нистарством културе РС, започела је 2014. године реализацију пројекта. ЕУте-
ка кутак је посебно опремљен део у библиотеци намењен информисању грађа-
на о Европској унији. У ЕУтека кутку у свакој библиотеци налазе се сто, столи-
ца и компјутер као и полица на којој су ЕУ публикације на српском језику које 
покривају најразличитије теме: од тога како функционише ЕУ, преко подршке 
коју у Србији ЕУ пружа образовању младих, предузетницима, процесу придру-
живања Србије у ЕУ, до тога како студирати, радити или волонтирати у земљама 
Европске уније. То су места на којима се грађани, у локалним срединама, могу 
директно информисати о свему што их занима о Европи и Европској унији.53 
У оквиру пројекта била је предвиђена и едукација библиотекара. Током 2017. и 
2018. године реализован је за две групе библиотекара студијски боравак у Брисе-
лу и посета институцијама Европске уније. Библиотекари су посетили Европски 

52 British Councile, pristup 15. 9. 2022, https://www.britishcouncil.rs/.
53 Otvoren Euteka kutak u niškoj biblioteci, pristup 15. 9. 2022, https://europa.rs/otvoren-euteka-
kutak-u-niskoj-narodnoj-biblioteci/; napomena: stranica www.euinfo.rs/euteka nije dostupna.
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парламент и његову библиотеку, Библиотеку и истраживачки центар Европске 
комисије, Централну библиотеку Савета Европе, Краљевску библиотеку Белгије...

GOETHE-INSTITUT (ГЕТЕ ИНСТИТУТ) је културна установа Савезне Републи-
ке Немачке која своју делатност обавља широм света, потпомаже и унапређује 
учење немачког језика у иностранству и негује међународну културну сарадњу. 
Путем информација о културном, друштвеном и политичком животу преноси 
слику Немачке. Београдски Гете институт основан је 1970. године, а од 1983. го-
дине смештен је у Кнез Михајловој улици. Активности Гете института обухва-
тају културне програме у сарадњи са партнерским институцијама. У оквиру ин-
формисања и библиотечке понуде  у саставу Гете института у Београду налази се 
библиотека са 12.000 разноврсних библиотечких јединица. Једна од активнос-
ти је и организација разноврсних курсева. Посебно се истиче кооперација у на-
стави немачког језика.

ПРОЈЕКАТ ДИГИТАЛНИ ГРАЂАНИН – ПРИМЕР САРАДЊЕ БИБЛИОТЕКА 
НА РЕГИОНАЛНОМ НИВОУ

Један од успешних примера међународне и међусекторске сарадње је реали-
зација пројекта Дигитални грађанин Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM) 
са циљем да трансформише јавне библиотеке у дигиталне иновацијске и обра-
зовне центре. Пројект је кроз јавне библиотеке учинио доступним модерну еду-
кацијску технологију одраслима и ђацима чиме је је омогућио увођење дигитал-
них вештина у локалне заједнице. Пројект се реализовао уз финансијску помоћ 
Googla-а и Fondacije B92. 

Почетком 2020. године, Институт за развој и иновативност младих (ИРИМ) 
добио је од Googl-a финансијску помоћ у износу од 400 хиљада америчких до-
лара за пројект Дигитални грађанин 2.0, чији је циљ био да кроз умрежавање и 
технолошко опремање библиотеке развије дигиталне вештине становника у Хр-
ватској, Србији, Босни и Херцеговини и на Косову. У пројекaт је укључено 170 
библиотека у региону, међу којима и Народна библиотека Крушевац. 

Јавне библиотека Србије укључене у пројекат добиле су опрему за програми-
рање: 20 micro:bit, 5 BOSON сета, а поједине библиотеке и 3D штампаче и по три 
micro queen робота. Предвиђено је да се у учење дигиталних вештина и упозна-
вања с новим технологијама и уређајима, уз ученике и студенте могу укључити 
и родитељи као и сви други заинтересовани корисници библиотека.54

54 GOETHE Institute Zadaci i ciljevi, pristup 15. 9. 2022, https://www.goethe.de/ins/cs/sr/ueb/auf.html.
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Сарадња остварена овим пројектом ојачала је капацитете библиотека и 
допринела развоју програма који надопуњују деловање и сарадњу установа кул-
туре са образовним институцијама – школама.

САРАДЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ КРУШЕВАЦ 
СА ОБРАЗОВНИМ И ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ

Народна библиотека Крушевац од 1958. године остварује сарадњу са Књижев-
ним клубом Багдала, који је у почетку и физички био смештен у Библиотеци, 
захваљујући ондашњем директору Браниславу Л. Лазаревићу (1910–1989). По-
следњих неколико година сарадња се реализује организацијом годишњег скупа 
под називом Баштина Багдале – Округли сто, посвећен делу одређеног аутора.

Сарадња са образовним институцијама реализује се организацијом Дечје 
недеље и поделе бесплате чланске карте за Библиотеку, што ради већина биб-
лиотека у Србији. Током 90-тих година ХХ века развијање читалачких навика 
било је награђивано читалачком значком и проглашњем најбољег читалачког 
одељења. Ова позитивна пракса поново је покренута у последњих неколико го-
дина акцијом Читалачки дневник.

Видовданске едукативне радионице и квиз такмичење Шта знаш о Круше-
вцу развили су сарадњу са већином школа у Крушевцу и такмичарски дух код 
деце да на популаран начин искажу познавање локалне историје и културне 
баштине.

У сарадњи са професорима Гимназије и Медицинске школе обележавају се 
јубилеји и годишњице организовањем предавања и гостовања професора чија 
предавања прате наставни програм српског језика – проф. др Вељко Брборић, 
проф. др Александар Јерков, проф. др Бошко Сувајџић.

О сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Београду и организа-
цији научних скупова било је речи на Жичком сабору библиотекара 2021. годи-
не и рад је објављен у зборнику са скупа „Библиотеке и културни туризам”.

ЗАКЉУЧАК

Наведени примери законске регулативе, дефиниција институција културе, 
сарадње библиотека са иностраним културним центрима треба да буду подсти-
цај за нове видове сарадње. 
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Установе културе треба да постану отвореније за сарадњу са цивилним сек-
тром, не само зато што овакав вид сарадња јача и њихове капацитете, већ и зато 
што се деловање цивилног сектора огледа у: подстицању развоја савременог 
стваралаштва и очувања културног наслеђа путем интерпретације, анимације и 
медијације. Сарадња библиотека са другим институцијама културе треба да до-
принесе стварању иновативних уметничких форми, алтернативних уметничких 
израза и модела у култури као и развоју програма и пројеката који надопуњују 
деловање установа културе. Посебно треба обратити пажњу на отварање јавног 
дискурса и установа културе према инклузивним праксама и друштвено осетљи-
вим групама.

За потребе писање рада коришћена су истраживања Завода за проучавање 
културног развитка и стратешка документа која одређују развој културе у Репуб-
лици Србији у наредном периоду као и законска акта која уређују сваку култур-
ну делатност појединачно. 
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MEETING OTHER CULTURES AND DIFFERENT CULTURAL EXPRESSIONS 
THROUGH COOPERATION WITH LIBRARIES 

SUMMARY | The topic of this paper are the examples of good practices of collaboration 
between libraries and different subjects that deal with culture. The introductory part 
of the paper refers to the definition of culture, the mapping of cultural institutions 
in Serbia, legislation, and cultural policy. Halfway through the paper we present an 
overview of the cooperation between libraries and foreign cultural centers, as well as 
the exchanges of cultural and educational contents. The final part of the paper is an 
example of regional cooperation on the project “A Digital Citizen” and the cooperation 
between the Public Library Kruševac and the educational and cultural institutions. 
The conclusion refers to the new perspectives and possibilities of collaboration, as 
well as the directions for taking action with the aim to satisfy the cultural needs of 
citizens, the new expressions in culture, and the development of creative industries.

KEY WORDS | cultural institutions in Serbia, legislation, intersectoral cooperation, 
modes of cooperation with foreign cultural centers 
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ЗНАКОМСТВО С ДРУГИМИ КУЛЬТУРАМИ И МЕЖКУЛЬТУРНЫМИ
РАЗЛИЧАЯМИ ПОСРЕДСТВОМ СОТРУДНИЧЕСТВА С БИБЛИОТЕКАМИ

РЕЗЮМЕ | Предметом данного доклада являются примеры передовой практики 
сотрудничества между библиотеками и различными субъектами отдельных видов 
культурной деятельности. Вступительная часть доклада затрагивает вопросы оп-
ределения культуры, картографирования культурных учреждений в Сербии, пра-
вовых норм и культурной политики. В центральной части доклада представлен 
обзор сотрудничества между библиотеками и зарубежными культурными центра-
ми и обмен культурно-образовательным контентом. В заключительной части до-
клада приводится пример развития регионального проекта сотрудничества «Ци-
фровой гражданин», а также сотрудничества Народной библиотеки Крушевац с 
образовательными и культурными учреждениями. В заключении речь идет о но-
вых перспективах и возможностях сотрудничества, а также о развитии деятель-
ности, направленной на удовлетворение культурных потребностей граждан, но-
вых форм выражения в культуре и развитии творческих индустрий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | культурные учреждения Сербии, законодательство, ме-
жотраслевое сотрудничество, формы сотрудничества с зарубежными культур-
ными центрами
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БИБЛИОТЕКА ЛАЗИЋ КАО ПРОМОТЕР 
КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ И ЊЕНА САРАДЊА 
СА БАШТИНСКИМ УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ

САЖЕТАК | Циљ рада је представљање Библиотеке Лазић, која делује у окви-
ру „Адлигата” – Удружења за културу, уметност и међународну сарадњу, и њен 
допринос у неговању и промовисању културне баштине. Разграната мрежа са-
радње са установама културе у земљи и иностранству, потврда је да је она њихов 
озбиљан партнер, институција, са мисијом да негује, чува и промовише књиге 
и остале предмете значајне за културу. Ауторке посебну пажњу посвећују исто-
ријату Библиотеке Лазић, на чијим је темељима настала ова најтрајнија поро-
дична библиотека на нашим просторима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | „Адлигат“, Библиотека Лазић, библиотеке, музеји, културне ин-
ституције, сарадња, промоцијa културне баштине

УВОД

Проучавајући српску културну историју, историјски извори нас неизбежно 
упућују на закључак да су корени развоја писмености и образовања били и ос-
тали у Српској православној цркви. Свештенство СПЦ је кроз историју одиг-
рало велику, ако не и одлучујућу улогу у почетним корацима описмењавања и 
просвећивања свог народа.1 То је био случај и са библиотеком којој је посвећен 
1 Никодим Милаш о Србима из Далмације (О каноничким зборницима православне цркве, 
(Нови Сад: Штампарија А. Пајевића, 1886)) и други извори о Далмацији; Шематизми 
епархија Српске православне цркве у разним временима. 
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овај рад, а чији је оснивач био свештеник Михајло Лазић. Поред тада малоброј-
них школа, манастири су били места која су ширила знање. Из предмета Исто-
рија књиге и писма и Историја библиотекарства, који се полажу у оквиру про-
грама Стручних испита у библиотечко-информационој делатности у Србији,2 
познато нам је да су појединци често били ти који су сакупљајући књиге и увећа-
вајући фонд својих библиотека, доприносили културном напретку у првом реду 
свог краја. Касније су своје књиге у већини случајева донирали националним 
или завичајним библиотекама. 

Библиотеке, још од античких времена, бележе доказе историјског трајања 
појединаца и народа у прошлости, али не само у минулим данима. Књигохра-
нилишта сведоче о једној култури, те се кроз њихов садржај презентује баштина 
једне државе. Када говоримо о културној баштини у свим сегментима, мора се 
нагласити да је њена улога незаобилазна у стварању друштва које поштује сопс-
твене вредности и које треба да тежи слободи, иницијативама и отворености ка 
новим приступима и идејама. Културна политика и културна традиција данас су 
неодвојиве од стратешких развојних политика сваке земље. Будући да културна 
баштина служи очувању идентитета и државе и појединца, култура je у свим 
својим појавним облицима, у служби друштва и његовог развоја и дужна је да 
омогући већу доступност информацијама.

Библиотекари обрађују, штите и презентују библиотечку грађу, и то је наша 
професионална свакодневница и одговорност. Током свог трајања и развоја 
применом савремених информационих технологија библиотеке су постале 
видљивије и препознатљивије. Дигитална технологија омогућава да се библи-
отеке и друге установе културе повезују и да све мање буду ограничене само на 
себе. Повезивање је потпора за културу и њено све јаче спајање. Значај је више-
струк. Установе културе ће остварити заједничке интересе, разменити примере 
добре праксе и сарадње, успоставити ефикаснији систем заштите, доступности 
и размене резултата истраживачких пројеката, као и промоције и бржи проток 
информација о нашој културној баштини. Сарадња међу установама културе 
значајна је не само кроз заједничко представљање културне баштине, већ и 
кроз рационализацију финансијских и кадровских потенцијала и партнерског 
односа са оснивачима на државном и локалном нивоу. Тако ће се институције 
оснажити, тако ће се изграђивати нове услуге и повезивати се на националном 
и ширем плану. Захваљујући дигиталном добу, информацијама у електронској 
форми лакше је приступити.

2 Више на https://nb.rs/strucni-ispit/.
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Сарадња између различитих културних установа, што је тема стручног скупа 
у Краљеву, у овом раду истражена је на основу узајамности између депозитних 
и јавних библиотека с једне стране и институција које се не финансирају из др-
жавног буџета (приватне библиотеке). Библиотека Лазић добар је пример пос-
већености и самосталне иницијативе да се културна баштина сачува и презен-
тује широј јавности. Финансира се сама, а својим дугогодишњим присуством на 
културној сцени обезбедила је ексклузивне легате наших књижевника, глумаца 
и културних радника. Личним залагањем, у својим фондовима има оригинал 
писма Николе Тесле са монограмом, највећу збирку посвета Петера Хандкеа, 
легате Милована Данојлића, Пере Зубца, Србе Игњатовићa... Ова установа већ је 
остварила сарадњу са нашим културним институцијама (библиотекама, књиже-
вним друштвима и факултетима), али је њена широка делатност и даље препору-
чује за помоћ у области каталогизације, инвентарисања, смештаја, презентације 
грађе, пописа...

Сл. 1 – Писмо Николе Тесле3

3 Писмо Николе Тесле југословенском конзулу у Њујорку Радоју Јанковићу.
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ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА ПОРОДИЦУ ЛАЗИЋ 
И НАСТАНАК ЊИХОВЕ БИБЛИОТЕКЕ

Сл. 2 – Лука Лазић4

Библиотека Лазић један је од примера најтрајније породичне библиотеке на 
нашим просторима. Њен оснивач живео је почетком осамнаестог века. То је био 
свештеник Михајло Лазић, велики љубитељ књига које је брижљиво скупљао и 
несебично позајмљивао. Родослов породице води до сина Јована (1750–?), који 
је са женом Кумријом (1750–?) добио сина Николу (1783–1844). Он је са супругом 
Јулијом добио сина Јосифа, који се жени Саром Кељачки, блиском сродницом 
Лазе Телечког и добија сина Александра (1846–1915). Тада се породица Лазић 
активније ангажује на културном плану. Јосиф Лазић, подстакнут чињеницом да 
су његову кућу, због великог броја књига посећивали учени људи из Војводине, 

4 Лука Лазић (1876–1947) власник библиотеке током Првог светског рата и у периоду између 
два светска рата.
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Србије и Будимпеште, 1882. године отвара ову породичну библиотеку за јав-
ност. Као ретко која породична библиотека, Лазићи су водили евиденцију о 
изнајмљеним књигама, израђен је каталог Библиотеке и први библиотекарски 
печат. Историја ове Библиотеке је богата, дуга и бурна. Посебно је фасцинантна 
посвећеност и љубав чланова породице према књигама, култури, уметности и 
свом народу и земљи, кроз генерације. Александар Лазић имао је синове Ла-
зара (1873–1951) и Луку (1876–1947), који настављају да унапређују Библиотеку. 
Лука Лазић био је добровољац српске војске и учесник албанске голготе, тако да 
једно време боравио и на Крфу. Бојећи се за судбину својих књига, највредније 
примерке носио је са собом, али нажалост, оне нису преживеле ратни хаос.

Познато је да су српска влада и војска имале велику издавачку делатност у 
избеглиштву. Лука је сакупљао ове сада ретке примерке који су штампани на 
Крфу и у Солуну и доноси их у Војводину, а она су данас законом заштићена 
добра. „Библиотека породице Лазић данас поседује више од 200 ратних публи-
кација и преко 1000 бројева периодике из раздобља 1914–1918, међу којима се 
налази и неколико цензурисаних издања и публикације чији је тираж заплени-
ла српска влада (иако су их Срби објавили) због противљења централистичком 
уједињењу Југославије.”5

Након рата, а по повратку у Војводину која је 1918. године припојена Србији, 
Лука Лазић отвара књижару и новинарницу. Интересантно је нагласити да је од 
када је потпуно преузео управљање библиотеком, Лука одредио да се од фунду-
са књига и часописа које је добијао за продају, по један примерак одвоји за биб-
лиотеку. Због ратних заслуга породици је додељено имање у селу Александрову, 
а Лука Лазић 1929. године добио Карађорђеву звезду. Одлука да се политички 
ангажује и активира уз приступање Комунистичкој партији, лоше утиче на њего-
во пословање. Губитак већих послова проузроковао је финансијске потешкоће 
и допринеo пресељењу породице у Александрово, где је пренесена и целокупна 
библиотека. Лука се, као велики борац и библиофил, прилагођавао новонаста-
лој ситуацији, финансијским потешкоћама, те је почео сâм да коричи књиге. У 
недостатку материјала, коричио је више књига у једне корице, правећи адли-
гате. Нажалост, поједини читаоци су, неодговорно, цепали листове из књига и 
користили их за разне друге потребе, а Лука је, посвећен својој мисији, налазио 
друге примерке, сам преписивао, цртао и допуњавао оштећене примерке. Неко-
лико таквих примерака могу се и данас наћи у Библиотеци.

5 Виктор Лазић и Александра Дворанчић, „Србија међу књигама: историјат породичне 
Библиотеке Лазић (од 1882)”, Траг, 9, св. 35 (2013): 177–189.
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Лука Лазић се оженио Мартом Тадић (1972–1962), са којом је имао више од 
десеторо деце, која су нажалост углавном умирала по роћењу, те су му једини 
преживели потомци били син Милорад (1912–1977) и ћерка Кристина. Милорад 
је са својим оцем активно учествовао у пословима и у књижари и у Библиотеци, 
а када је дорастао за женидбу срећу налази са Даницом, која је пореклом била 
Личанка и са њом пролази кроз невоље које доноси Други светски рат. Наиме, 
Немцима је био потребан неко ко ће разносити нацистичку пропаганду и шири-
ти Хитлерову „Моју борбу”, а сазнавши за породицу Лазић, тај задатак добила је 
Даница, пошто мушко становништво није смело да се креће ван насеља. Даница 
је уз сагласност мужа почела да шпијунира за партизане и за њих разноси ратне 
прогласе и илегални часопис „Наша борба”.6 После рата понуђена јој је дожи-
вотна пензија и Партизанска споменица, које је одбила, сматрајући све само 
испуњењем своје дужности. 

Престанак рата и ратних сукоба на овим просторима није донео благостање 
породици Лазић, мукама и искушењима након ослобођења није дошао крај. 
Комунисти су по окончању рата национализовали Библиотеку. Страхујући за 
будућност свог муком стеченог „књижног блага” Лазићи су били приморани да 
направе неке велике кораке. Да би спасили део књижног фонда који није био по 
вољи нове власти, Даница и Милорад су један део књига закопали у виноград, а 
други део разделили код даље родбине и пријатеља. Педесетих година Милорад 
обнавља Библиотеку, али након његове смрти, потомци нису имали слуха ни 
интересовања за опстанак Библиотеке, те је Даница, због бојазни од злоупотребе 
спалила део њене документације и уништила печат. Током две деценије Биб-
лиотека пролази кроз тежак период, фонд се осипа, разноси и пропада. Млађи 
Милорадов син Бранислав повремено се бавио библиотекарством, али зато ње-
гов син Виктор (1985–) 7 диже из пепела Библиотеку коју познајемо онакву каква 
је данас. Уз свесрдну помоћ својих родитеља наставља да проширује, осавре-
мењује и брижно чува постојећи фонд библиотеке својих предака.

6 Оливера Топалов, Интервју Виктора Лазића, Београд, 12. 1. 2020. 
7 Viktor Lazić, Viktor Lazić – Википедија, pristup 7. 8. 2022, https://sr.m.wikipedia.org/sr/Vik-
tor_Lazi%C4%87.
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БИБЛИОТЕКА ЛАЗИЋ ДАНАС

Данас Библиотека Лазић функционише у оквиру Удружења Адлигат,8 чије се 
просторије налазе на београдској адреси Јосипа Славенског 19a, где се поред 
музеја налази и одељење обраде са читаоницом. Укупно има десет запослених 
и волонтера, а процењује се да је за нормално функционисање институције по-
требно 4000 m² простора и двадесет запослених.

„Адлигат је још увек у фази изградње свог фонда и у просеку дневно има 
прилив понекад и по хиљаду нових публикација. Посебно Одељење обраде 
чини тим од шесторо људи, чији је задатак пријем и класификација грађе. Део 
материјала је поклоњен библиотекама широм Србије, више од пола милиона 
књига у претходних пет година. Класификација се обавља по интерном прин-
ципу, мешавином УДК9 и тематске класификације и оваква концепција запосле-
нима омогућава лакше сналажење. Религијска литература је на једном месту, 
издвојени су фондови о Првом светском рату, српске књиге пре 1800. године, 
затим архиве и библиотеке значајних личности, које су иначе и приоритет у 
евиденцији. Због недостатка простора и недовољног броја запослених, тренут-
но је целокупан фонд ограничено доступан, а као главни недостатак сматра се 
непостојање електронског каталога. Ограничена доступност подразумева да се 
књиге и предмети изнајмљују уколико се процени да су оправдани разлози упи-
та (научни рад, докторат, истраживање, изложба...) и ако постоје само у фонду 
Адлигата. Пракса је да корисници погледају фонд у пратњи запослених и иза-
беру материјале који су им потребни. Уколико је могуће материјале обезбедити 
у другој институцији, корисник се тамо и упућује. Поседовање само једног при-
мерка публикације налаже њено коришћење искључиво у читаоници, а уколико 
постоје два или више примерака, могуће је коришћење и ван Удружења. Сви 
материјали чувају се у три примерка, а посебном одлуком Управног одбора доз-
вољено је да се други или трећи примерак отуђе једино уколико су потребни за 
фонд Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске или Библиотеке 
САНУ. Поред две мале читаонице са већ постојећих десет места, у 2022. години 

8 Adligat, „Adligat“, Vikipedija, pristup 7. 8. 2022, https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%90%D0%B4%
D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82.
9 УДК,Универзална децимална класификација – Википедија, слободна енциклопедија (wiki-
pedia.org), приступ 7. 8. 2022, https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%
D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B8%D
0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0
%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0. 
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очекује се проширење капацитета отварањем и читаонице са 60 места. Дугороч-
ни циљ Адлигата је да целокупан фонд буде претражив на интернету у програму 
повезаном са мрежом библиотека у Србији – CОBISS-u или неком другом на-
ционалном програму. Зато тренутно Удружење нема ресурса и очекује се помоћ 
државе, како за прелазак на други програм тако и, посебно, за огроман посао 
евиденције милион библиографских јединица.”10

„У Адлигату тренутно функционише програм члана, Ђорђа Лазовића, програ-
мера, који је овај посебан програм уступио Удружењу на коришћење. У програм 
је унето нешто мање од 50.000 публикација. Управни одбор Удружења је сагле-
дао неопходност његовог укључивања у процес дигитализације, па је уз пројект-
но финансирање Министарства културе и информисања оформљено посебно 
одељење за дигитализацију. Досадашња дигитализација рађена је спорадично и 
у сарадњи са другим институцијама. Део фонда је дигитализован у оквиру проје-
кта ’Угрожене архиве’ Британске библиотеке (углавном грађа из Првог светског 
рата), САНУ (архива Михаила Петровића Аласа), Универзитетске библиотеке 
’Светозар Марковић’ (део периодике) итд.”11

Сећање на славне претке, њихов допринос националној култури и љубав 
према писаној речи обавезује породицу Лазић да наставе и унапреде започе-
то, за неке будуће нараштаје. Неки од циљева Удружења везаних за Библиоте-
ку Лазић су: очување Библиотеке Лазић, њено унапређење, омогућавање јавног 
коришћења фондова и његово представљање у јавности, очување традиције 
сећања на породицу Лазић, старање о повереним легатима у оквиру Библиоте-
ке Лазић, стварање збирки угрожене литературе и предмета, а посебно старе и 
ретке књиге, литературе о мање познатим државама и народима, забрањене и 
цензурисане литературе, стварање збирке библиотека-легата важних интелекту-
алаца или породица и чување тих колекција у њиховој целости за будуће гене-
рације, Стварање Музеја књиге и путовања, Музеја српске књижевности и/или 
музејских (изложбених) поставки.

Мисију повезивања и међусобног помагања библиотека Удружења реали-
зује преко свог Библиотечког клуба тиме што одређени број књига из свог фон-
да упућује на адресе библиотека са скромнијим библиотечким фондом, као и 
библиотека на угроженим подручјима, чиме знатно доприноси попуњавању 

10 Топалов, Интервју.
11 Тамара Малешев, ОливераТопалов, Ирена Зечевић, „Могућности сарадње УдружењаАдлигат 
и библиотека на очувању и промоцији културне баштине” (рад представљен на Трећој 
међународној конференцији библиотекара, архивиста и музеолога, Цетиње, Црна Гора, 17. 
и 18. мај, 2022).
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њиховог књижног корпуса. Међу 120 институција којима је поклоњено више од 
500.000 књига, важно је истаћи да су осим сеоских библиотека и школа у Србији 
били и донатори Библиотеци манастира Хиландара, те их са сигурношћу може-
мо назвати важним промотерима националне културне баштине. 

ЗАКЉУЧАК

Делатност Удружења Адлигат са седиштем у Београду прави је пример како 
се, у савременим условима пословања, чува историјско трајање рада са књигом. 
Делатност Адлигата данас усмерава наследник породичних послова Виктор 
Лазић, повезујући историјске епохе у раду са штампаном грађом и изворима. 
Током више од деценије рада Удружења Адлигат у оквиру које се налази Библи-
отека Лазић његова делатност је константно унапређивана. Класични библио-
течки послови (набавка, каталогизација и заштита грађе и извора) надограђени 
су више него успелом медијском презентацијом „Лазићевих”. О Удружењу Адли-
гат објављене су ТВ емисије и репортаже, а организација која књигу из прошлих 
временâ чува за будућа поколења, адекватно је представљена и на порталима и 
друштвеним мрежама. 

Када је књижна култура у Србији у питању, пословање Библиотеке Лазић и 
Удружења Адлигат пример су успешне сарадње библиотека и других носилаца 
културних програма у нашој земљи. Удружење је успоставило сарадњу са на-
ционалном (НБС) и депозитним библиотекама у Србији (НБС, БМС) јер их, у 
складу са потребама ових установа снабдева библиотечком грађом и извори-
ма. Грађа се каталогизује и штити у складу са законским одредбама и могуће је 
њено коришћење. 

Сарадња Удружења Адлигат из Београда са чиниоцима и креаторима култур-
не политике у Србији наставиће се и у годинама које долазе.
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гах и других важных для культуры предметов, их сохранение и популяризация. 
Особое внимание авторы уделяют истории библиотеки Лазича, началу созда-
ния семейной библиотеки в нашем регионе, которая существует на протяжении 
многих лет.
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УВОД

Библиотека града Београда, као највећa јавнa позајмнa библиотека у региону, 
за своје кориснике организује велики број разноврсних програмских садржаја. 
Међутим, IFLA/UNESCO Смернице за развој јавних библиотека истичу да јавна 
библиотека, ма колико издашно била финансирана, не може сама да задовољи 
потребе својих корисника. Учешће у партнерствима и мрежама са другим биб-
лиотекама и организацијама и пружање приступа другим изворима информа-
ција, омогућава јавној библиотеци да задовољи информационе потребе тако 
што ће увећати број доступних извора.1

За потребе овог рада издвајамо програме, чија је тематика актуелна и на гло-
балном нивоу, а то је промоције здравих стилова живота. У раду ће бити пред-
стављени примери добре праксе који се односе на сарадњу Библиотеке града 
Београда са Амбасадом Чешке Републике у Београду, градским општинама на 
територији града Београда, Градским заводом за јавно здравље Београд, хумани-
тарним организацијама и удружењима која се баве особама са инвалидитетом.

САРАДЊА СА АМБАСАДОМ ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ У БЕОГРАДУ

Библиотека града Београда отпочела је успешну сарадњу са Амбасадом Чеш-
ке Републике у Београду 2016. године. Након успешне манифестације „Ноћ са 
Андерсеном” у Чешком Селу 2015. године, када је први пут организована у Ср-
бији, Амбасада Републике Чешке је 1. априла 2016. године организовала прву 
„Ноћ са Андерсеном” у Београду у сарадњи са Библиотеком града Београда. Ма-
нифестација је одржана у Дечјем одељењу „Растко” на Врачару, учествовало је 
више од двадесеторо деце, којима је представљена савремена чешка књижев-
ност за децу. Успешна сарадња са Амбасадом Републике Чешке настављена је 
кроз даље представљање чешке књижевности за децу. Између осталог предста-
вљене су две књиге чешке књижевнице Ивоне Бжезинове, које се баве болести-
ма зависности. „ИФЛА Смернице за библиотечке услуге за младе” истичу да биб-
лиотеке могу бити снажна подршка појединцу да успешно пређе из детињства 
у одрасло доба, тако што ће му обезбедити приступ изворима, заједно са окру-
жењем које је подстицајно за интелектуални, емотивни и друштвени развој, и 

1 IFLA/UNESCO Смернице за развој јавних библиотека, (Београд: Народна библиотека Србије; 
Библиотека града Београда, 2005), 20.



133

пружити му позитивну алтернативу проблемима у друштву.2 Библиотека града 
Београда је 2017. године, у сарадњи са Амбасадом Чешке Републике, у просто-
ру Дечје библиотеке „Растко” организовала промоцију књиге чешке књижевни-
це Ивоне Бжезинове под називом „Зовем се Алиса”. Књига говори о једној, на-
жалост, врло распрострањеној болести данашњег времена – наркоманији. Глав-
ни лик ове књиге је петнаестогодишња Алисa, која личне тинејџерске проблеме 
и незадовољство у школи и породици покушава да превазиђе уз помоћ недоз-
вољених лекова. Ствари убрзо измичу контроли и почиње њена борба са овом 
опаком зависношћу. О књизи је говорила Зорица Илић, преводилац, а у разго-
вору су активно учествовали библиотекари и ученици седмог разреда ОШ „Си-
ниша Николајевић”. 

Млади људи, између детињства и зрелог доба, развијају се као појединци, 
чланови друштва са сопственом културом. Јавне библиотеке морају да схвате 
њихове потребе и да обезбеде услуге којима ће их задовољити. Свесна те чиње-
нице Библитека града Београда организује велики број активности за ову по-
пулацију, а међу њима су и одговарајући програми и разговори са младим љу-
дима који се односе на основне постулате здраве исхране, поготову се обраћа 
пажња на поремећаје у исхрани. Свако дуготрајно одступање од приципа пра-
вилне исхране доводи до различитих поремећаја. Када једна особа узима преве-
лику или премалу количину хране или се не храни разноврсно, прескаче оброке 
или не уноси довољно хранљивих материја, говоримо о неправилној исхрани. У 
простору Дечје библиотеке „Растко“, Библиотека града Београда је у сарадњи са 
Амбасадом Чешке Републике, организовала представљање књиге чешке списа-
тељице Ивоне Бжезинове под називом „Зовем се Мартина“.3 Главна тема књиге 
су булимија и анорексија и роман на један посебан и ненаметљив начин скреће 
пажњу младима на опасности са којима се свакодневно срећу. Кроз причу глав-
не јунакиње Мартине, тинејџери схватају сву озбиљност овог поремећаја који 
све више узима маха у савременом друштву. Гости програма су били ученици 
шестог и седмог разреда ОШ „Јован Миодраговић”, а након престављања књи-
ге уследио је конструктивни и искрени разговор са ученицима о овој значајној 
теми. 

2 IFLA Смернице за библиотечке услуге за младе, Народна библиотека Србије, преузето 
11. 8. 2022, https://nb.rs/wp-content/uploads/2021/10/SMERNICE-ZA-mlade.pdf 
3 „Булимија – болест модерног доба”, Библиотека града Београда, преузето 24. 6. 2020, https://
www.bgb.rs/index.php/vracar/1027-2017-03-20-21-04-38.
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САРАДЊА СА ГРАДСКИМ ЗАВОДОМ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД

Као друштвено одговорна институција Библиотека града Београда, кроз са-
радњу са Градским заводом за јавно здравље Београд, путем друштвених мрежа 
и у својим просторијама, спроводила је акције едукације становништва у вези са 
борбом против Ковида-19, али и обележавала значајне датуме који се односе на 
промоцију здравих стилова живота. Светски дан хране један је од најважнијих 
датума у Календару јавног здравља. Обележава се већ три деценије, у више од 
150 земаља света. За датум његовог обележавања, 16. октобар, симболично је узет 
дан када је основана Светска организација за храну и пољопривреду (Food and 
Agriculture Organisation – FAO). Чињеница је да је важан задатак и озбиљан циљ 
за владе свих земаља да теже стварању „зелених”, одрживих политика, да промо-
вишу бољу производњу тако што ће омогућити адекватне подстицаје за сваку 
иницијативу која подразумева здрав(иј)у и одрживу производњу хране. Мора-
мо бити свесни да храна коју свакодневно бирамо, као и начин на који је кон-
зумирамо, утиче не само на наше лично здравље, већ и на опстанак планете на 
којој живимо.

Година 2022. је дефинитивно још једна година у низу која поставља вели-
ке изазове пред читав свет. Библиотека града Београда је, у сарадњи са Град-
ским заводом за јавно здравље Београд, у првој половини ове године, кроз ак-
ције обележила Национални дан без дувана (31. јануар), Међународни дан бор-
бе против рака (4. фебруар), Међународни дан деце оболеле од рака (15. фебру-
ар), Светски дан здравља (7. април), Светски дан без дувана (31. мај) и Међуна-
родни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама (26. јун). 
Посебно истичемо активности поводом Светског дана здравља и Међународ-
ног дана борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама. Усред пан-
демије, загађења планете и све већег броја болести попут рака, астме и болести 
срца, Светска здравствена организација (СЗО) овогодишњи Светски дан здравља 
обележава усмеравањем глобалне пажње на хитне акције које је потребно пре-
дузети да би људи и планета били здрави и да се окренемо ка стварању друшта-
ва која су фокусирана на благостање. Кључне чињенице на глобалном нивоу 
указују да је неопходно прекинути тај циклус разарања планете и здравља људи 
и настојати да заштитимо нашу планету и наше здравље.4 Док и даље трају на-
пори да пандемији COVID-19 видимо крај, посебан значај добијају заступање и 

4 „Наша планета, наше здравље – очистимо наш ваздух, воду и храну”, Фејсбук, 4. 7. 2022, 
https://www.facebook.com/bibliotekagradabeograda.
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напори да се штити право на здравље и одговарајућу здравствену заштиту уп-
раво оних најрањивијих група становништва, међу којима су недвосмислено и 
људи који конзумирају дроге и услед тога имају бројне поремећаје здравља. Они 
су ти којима је преко потребан одговарајући институционални третман, снажна 
стручна подршка, али и приступ контролисаним супстанцама које се користе у 
лечењу болести зависности.5 Кроз сарадњу Библиотеке града Београда и Град-
ског завода за јавно здравље Београд достојно је обележена и Европска недеља 
јавног здравља (16–20. маја) под слоганом „Читањем до здравља“. За сваки дан у 
недељи дата је посебна тема на основу које су библиотекари Одељења за рад са 
корисницима излагали одговарајуће публикације у делу простора специјално 
осмишљеном за ову прилику.

САРАДЊА СА ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА

Дуги низ година Библиотека града Београда успешно сарађује са Градском 
општином Земун, као и са основним и средњим школама са територије ове 
општине. У септембру 2017. године, у земунској Библиотеци „Свети Сава”, у окви-
ру „Дана европске баштине 2017”, одржано је предавање под називом „Природа је 
живот”.6 Организатор овог догађаја била је Градска општина Земун, а Библиоте-
ка „Свети Сава” била је домаћин ученицима земунских основних школа „Бранко 
Радичевић” из Батајнице и „Михајло Пупин”, Правно-биротехничке школе „Ди-
митрије Давидовић” и Средње медицинске школе „Надежда Петровић”. Једнои-
посатни програм био је подељен на два дела: „Зашто се клима мења”, предавача 
др Владимира Ђурђевића из Института за метеорологију Физичког факултета у 
Београду и „Како промена климе утиче на нас и на околину”, предавача др Ане 
Вуковић са Пољопривредног факултета у Београду.

У склопу обележавања „Дана европске баштине 2018”,7 а у сарадњи са Град-
ском општином Земун, у читаоници Одељења Библиотеке „Свети Сава” у Зе-
муну одржана је презентације међународног покрета Slow food, који све своје 

5 „Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама – 26. јун 
2022. године”, Фејсбук, 24. 7. 2022, https://www.facebook.com/bibliotekagradabeograda/photos
/a.10150448966030182/10166361222330182/.
6 „Природа је живот”, Библиотека града Београда, преузето 12. 9. 2019, https://www.bgb.rs/in-
dex.php/zemun/1116-2017-09-26-13-53-40.
7 Дани европске културне баштине 2018., „Храна, наше културно наслеђе”, Библиотека града 
Београда, преузето 21. 12. 2019, https://www.bgb.rs/index.php/zemun/1322-eubastina2018.
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активности заснива на очувању културне баштине. У име београдске подружни-
це ове организације презентацију је одржала Мирјана Остојић, говорећи о хра-
ни као културном наслеђу и потреби и настојању да се сачувају аутохтоне вр-
сте биљака и животиња нашег поднебља, како бисмо својим потомцима остави-
ли боље место за живот. Такође је напоменула да је ова организација основана 
као покрет који се бори за очување породичних и здравих друштвних вреднос-
ти, насупрот брзом индустијском начину живота чија је карактеристика и брза 
храна. У другом делу предавања, Снежана Ђуричин је говорила о историји фер-
метисаних производа, у првом реду сира и других млечних култура. Присутни 
су били у могућности да пробају домаћу, аутентичну бозу, некада тако присут-
ну у нашим животима, а сада потпуно потиснуту индустријском производњом.

И наредне, 2019. године, у оквиру обележавања „Дана европске баштине 
2019”,8 остварена је успешна сарадња Градске општине Земун и Библиотеке „Све-
ти Сава” у Земуну кроз предавање и радионицу бојења тканина природним боја-
ма. Мирјана Остојић је кроз видео-презентацију увела публику у причу о ма-
гији ботаничког принта и исцељујућим биљкама на одевним предметима и Slow 
foodu као највећем светском покретачу за очување културне баштине везане за 
гастрономију. У нашој традицији, још од неолита, биљке су се користиле не само 
за исхрану већ и за ткање, припремање природних боја и лекова. У наставку 
програма Биљана Каровска, академска сликарка, представила је потпуно нови 
тренд у свету – Slow Fashion, који се ослања на древни традиционални начин 
гајења биљака, тзв. „пермакултура”, које се употребљавају не само у исхрани, већ 
и за осликавање и бојење тканине. Природне материјале ручно је обојила, углав-
ном крмном бојом и самониклим биљкама. Еко-штампа или контакт-штампање, 
које је на лицу места и презентовала, представља савремену примену традицио-
налног знања о боји. Метода стварања са ботаничким елементима, као што су 
лишће, цвеће, махуне, семена и коре које се саме оцртају на тканини или папи-
ру користећи сопствене боје, пигменте и тканине. На крају дружења са поборни-
цама другачијег стила живота, присутни су могли да виде и испробају прелепе 
ешарпе које су штампане на свили, обједињујући терапеутске енергије биљака, 
њихова лековита дејства и њихов мирис.

8 „Како да сачувамо наше наслеђе”, Библиотека града Београда, преузето 25. 7. 2020, https://
www.bgb.rs/index.php/zemun/1515-2019-09-27-20-56-43.
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САРАДЊА СА ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА 
КОЈА СЕ БАВЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Округли сто на тему „Унапређење међуинституционалне и међусекторске са-
радње као оснаживање програма подршке и помоћи породицама оболелих од 
деменције”, који је одржан у децембру 2019. године у сарадњи Библиотеке града 
Београда и Неформалне мрежа помагача породицама оболелих од деменције9, 
коју чине Волонтерски сервис Звездаре, ХХУ Хлеб живота, и Удружење Окриље. 
Скуп је одржан у простору Библиотеке „Вук Караџић“ на Звездари, а са циљем 
да се дебатом пронађу оптималне препоруке унапређења праксе социјалне и 
здравствене заштите у бризи за ове породице и њихове оболеле чланове.

Хенди центар „Колосеум”, од оснивања 2009. године, успешно ради на оства-
ривању циљева у области развоја и унапређења положаја особа са инвалидите-
том. Своју мисију центар остварује кроз реализацију различитих пројеката (еду-
кативне и културно-образовне радионице, предавања, трибине, филмске пројек-
ције). Један у низу програма, који доприноси бољој укључености особа са инва-
лидитетом у друштвену заједницу је и пројекат „Саветовалиште за превентивно-
корективни рад: за бољи живот особа са инвалидитетом”. У оквиру овог проје-
кта је, у мају 2019. године, у организацији Хенди центра, у простору Библиоте-
ке „Петар Кочић” на Врачару, реализован едукативни програм „Вежбе за особе са 
инвалидитетом”.10 Учесници програма били су представници организација које 
се баве особама са инвалидитетом и свакако особе са инвалидитетом, у пра-
тњи родитеља или персоналних асистената. Програм је осмислила и реализо-
вала физиoтертапеут Весна Крстић, која је указала на велики значај физичке ак-
тивности за добро функционисање организма, али и да вежбе доводе до побољ-
шања расположења, бољег сна, да повећавају енергију и снагу воље. Предавање 
је било пропраћено и практичним вежбама за поједине делове тела (руке, раме-
ни појас, врат) у којима су присутни активно учествовали.

9 „Унапређење међуинституционалне и међусекторске сарадње као оснаживање програма 
подршке и помоћи породицама оболелих од деменције”, Библиотека града Београда, 
преузето 6. 6. 2020, https://www.bgb.rs/index.php/zvezdara/1583-2019-12-24-21-40-16.
10 Едукативно предавање „Вежбе за особе са инвалидитетом” у библиотеци на Врачару, 
преузето 5. 11. 2021, https://www.bgb.rs/index.php/vracar/1488-o.
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ЗАКЉУЧАК

Савремени услови живота диктирају потребу да, локалне управе у Србији, буду 
иницијатори и центри међусекторске и међуинституционалне сарадње на свим 
пољима, плурализам пружалаца услуга треба грађанима да буде видљив и дос-
тупан, а информисање о свим проблемима друштва унапређено у различитим 
форматима. Имајући то у виду, укључивање јавних библиотека у мрежу са дру-
гим организацијама и установама у локалној заједници, постало је веома важно 
и корисно. У раду смо показали да Библиотека града Београда, као највећа јав-
на позајна библиотека у региону, кроз своје разноврсне едукативне и културне 
садржаје, добрим делом успева да задовољи информационе и културне потребе 
заједнице и то не кроз надметање са другим локалним институцијама, него кроз 
међусобну сарадњу, а на добробит целе заједнице.

Актуелна пандемија ковид вируса није потиснула неке друге, старе и познате 
проблеме, такође пандемијских размера – разарање планете и здравља људи, 
уништавање извора здраве хране и воде, климатске промене, болести завис-
ности. Зато Библиотека града Београда за своје кориснике организује велики 
број разноврсних програмских садржаја, чија је тематика актуелна и на глобал-
ном нивоу, а то је промоција здравих стилова живота. Представљени су приме-
ри добре праксе који се односе на сарадњу Библиотеке са Амбасадом Чешке 
Републике у Београду, градским општинама на територији града Београда, Град-
ским заводом за јавно здравље, хуманитарним организацијама и удружењима 
која се баве особама са инвалидитетом, а у циљу едукације и информисања свих 
слојева друштва о активностима које промовишу здраву исхрану, здраво при-
родно окружење, подижу свест о физичкој активности и болестима зависности. 
Сарадња са партнерима из друштвене заједнице омогућила је Библиотеци града 
Београда да се повеже са новом публиком и потенцијалним корисницима и 
унапреди своје услуге за корисничке микрогрупе са специфичним захтевима и 
потребама – децу, младе и особе са инвалидитетом.
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THE PARTNERSHIP BETWEEN THE BELGRADE CITY LIBRARY 
AND THE COMMUNITY THROUGH PROGRAMS 

OF HEALTHY LIFESTYLE PROMOTION

SUMMARY | In addition to nurturing the cultural and educational mission, the concept 
of the future development of public libraries in Serbia assumes transforming libraries 
into modern referral- and information-driven center and public service for a community. 
The Belgrade City Library, as the largest public library in the region, organizes a large 
number of diverse programs for its users. For the needs of this paper, we have singled 
out the programs whose theme is topical not only locally but also globally, which is the 
promotion of healthy lifestyles. Modern life conditions dictate the need for libraries and 
other institutions to unite in a local community to educate and inform all layers of a 
society on the activities that promote healthy nutrition and healthy natural environment 
and raise the awareness about physical activity and drug addiction. Special attention is 
paid to micro groups of users with specific requests and needs – children, the young, 
and people with disabilities. This paper will present the examples of good practices 
referring to the cooperation between the Belgrade City Library on the one hand and the 
Embassy of the Czech Republic in Belgrade, the Belgrade City municipalities, the City 
Institute for Public Health, humanitarian organizations, and associations that deal with 
people with disabilities on the other hand. 

KEY WORDS | socially responsible function of libraries, intersectoral cooperation, 
sustainable development, healthy lifestyles, Belgrade City Library, the City Institute 
for Public Health, the Czech Republic embassy in Belgrade 



141

МАРИНА НЕДЖИЧ
marina.tutunovic@gmail.com

СНЕЖАНА КАВАЛИЧ АРСЕНИЕВИЧ
s.kavalic.arsenijevic@gmail.com
Библиотека города Београда

ПАРТНЕРСТВО БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА БЕЛГРАДА 
И СОЦИАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ 

ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

РЕЗЮМЕ | Помимо выполнения культурно-образовательной миссии, концепция 
будущего развития публичных библиотек в Сербии предусматривает превраще-
ние библиотек в современный справочно-информационный центр и общест-
венный сервис социального сообщества. Городская библиотека Белграда, как 
крупнейшая публичная библиотека в регионе, организует для своих пользова-
телей множество разнообразных программ. Для целей данного доклада мы ука-
жем на программы, тематика которых актуальна на мировом уровне, а это про-
паганда здорового образа жизни. Современные условия жизни диктуют необхо-
димость совместной работы библиотек и других учреждений местного сообще-
ства с целью просвещения и информирования всех слоев общества о меропри-
ятиях, популяризирующих здоровое питание, здоровую природную среду, а так-
же рекомендации по вопросам физической активности и проблемах болезней 
зависимости. Особое внимание сосредоточено на микрогруппах – пользовате-
лях со специфическими требованиями и особыми потребностями – дети, моло-
дежь и люди с ограниченными возможностями. В докладе будут представлены 
примеры передовой практики, связанные с сотрудничеством Белградской го-
родской библиотеки с Посольством Чешской Республики в Белграде, городски-
ми муниципалитетами на территории города Белграда, городским Институтом 
общественного здравоохранения, гуманитарными организациями и ассоциаци-
ями, занимающимися с людьми с ограниченными возможностями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | социально ответственная функция библиотек, межведом-
ственное сотрудничество, устойчивое развитие, здоровый образ жизни, Библио-
тека города Београда, Белградский городской институт общественного здраво-
охранения, Посольство Чешской Республики в Белграде
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БИБЛИОТЕКА — ПАРТНЕР И ПРОМОТЕР
САРАДЊА НБ „СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ” 
КРАЉЕВО СА СУБЈЕКТИМА КУЛТУРЕ, 
НАУКЕ И ОБРАЗОВАЊА

САЖЕТАК | Сарадња са бројним установама културе, образовања, издавачким 
кућама и организацијама, представља битан предуслов за успешан и садржајан 
рад сваке библиотеке. Од значаја је и промоција коју својим активностима 
врши библиотека, указујући на обим и садржај рада партнерских организација. 
Успешна сарадња доноси нове и квалитетне садржаје. Рад доноси бројне приме-
ре успешне сарадње библиотеке у Краљеву са градским установама културе, ус-
тановама културе у другим градовима, издавачким кућама, иностраним култур-
ним центрима и организацијама, образовним институцијама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | библиотека, „природни савезници”, суиздаваштво, партнерство, 
промоција, серијали, издавачка делатност

САРАДЊА СА ГРАДСКИМ УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ

Сарадња је један од најважнијих предуслова за успешан рад сваке установе – по-
себно библиотеке која, по својој дефиницији представља центар локалне заједни-
це, односно настоји да буде „кућа свих кућа”– синтагма коју је, с правом, указујући 
на значај библиотеке и њену отвореност за све, увео колега Милоје Радовић. 

Природно, најнепосреднију сарадњу Библиотека има са градским устано-
вама културе – Краљевачким позориштем, Народним музејом Краљево, Ис-
торијским архивом, Заводом за заштиту споменика културе Краљево... Број-
ни аспекти рада пружају могућности за заједничко деловање и сарадњу. По-
ред низа програма и промоција, са Народним музејом Краљево, Библиотека 
организује најзачајнију културно-научну манифестацију Жички духовни сабор 
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– Преображење, са тридесетогодишњом традицијом, ретком за наше прилике. 
Манифестација је покренута деведесетих година прошлог века, на таласу по-
вратка националним вредностима, али је, јасно профилисаним садржајима, 
песничком наградом Жичка хрисовуља и белезима – зборницима, успела да 
се издвоји из бројних преображењских окупљања широм Србије. Библиотека 
реализује песничке програме и књижевно-критички скуп посвећен добитни-
ку престижне песничке награде, чији је резултат 29 зборника посвећених пое-
зији добитника, а који представља наш допринос проучавању савремене српс-
ке поезије. Народни музеј Краљево у оквиру Жичког духовног сабора организује 
научни скуп који резултира зборником радова. Протеклих година, објављени 
су зборници у којима су разматране значајне теме везане за завичајну исто-
рију, али и знатно шире попут: Старо наслеђе и његова заштита, Жича – исто-
рија, уметност, Свети Сава у историји и традицији, Рудо Поље – Карановац – 
Краљево... Библиотека се, најчешће песничким програмима, укључује у мани-
фестацију Ноћ музеја. 

Са Заводом за заштиту споменика културе из Краљева 2022. године покре-
нута је манифестација Дани Милана Ђокића – у знак сећања на личност и дело 
великог краљевачког сликара, конзерватора, песника и прозног писца Милана 
Миће Ђокића.

Са Краљевачким позориштем, Библиотека је 1992. покренула организацију 
Светосавске академије, као централне градске манифестације посвећене најзна-
чајнијој личности српске културе. Беседу о Светоме Сави говорили су и: акаде-
мици Војислав Ђурић, Светислав Божић, Горан Петровић, Љубомир Максимо-
вић, Јован Делић; епископи Стефан Боца, Атанасије Јевтић; универзитетски про-
фесори др Радивој Радић, др Жика Бујуклић... Светосавска академија је програм 
који има стални термин о Савиндану, уз пратеће садржаје намењене првенстве-
но деци, а који се у Библиотеци одржавају у оквиру Светосавске недеље. 

У оквиру Фестивала Јоаким Вујић, када је Краљевачко позориште домаћин, 
Библиотека, као пратеће програме, организује промоције књига из области те-
атрологије. Сарадња са Краљевачким позориштем огледа се и кроз редовно 
учешће глумаца у промоцијама књига и различитим програмима у Библиотеци. 

САРАДЊА СА ИЗДАВАЧКИМ КУЋАМА

По природи делатности, издавачи и библиотекари непосредно су упућени на 
сарадњу. Књиге, и за једне и за друге, представљају „суште послове” – (синтагма 
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коју у наслову има збирка песама Живорада Недељковића, познатог српског 
песника, уредника за поезију у издавачкој делатности Народне библиотеке „Сте-
фан Првовенчани” Краљево). Библиотеке су најсигурнији купци, а опет, библио-
текама фонд умногоме зависи од издавача.

Најчешћи и обострано користан облик сарадње представљају продајне из-
ложбе књига у библиотеци. Договор између библиотеке и издавача подразуме-
ва и промоцију најактуелније књиге издавачке куће која приређује изложбу, гос-
та аутора, као и могућност да суграђани набаве нове књиге, али да притом по-
сете и библиотеку. 

Краљевачка библиотека сарадњу са издавачким кућама започела је веома 
амбициозно још 1995. године. Са Удружењем књижара и издавача Југославије, 
уз подршку Скупштине општине Краљево, до 1999, организован је Сајам књи-
га у Краљеву. Нажалост, несрећне прилике и ратови прекинули су ову манифес-
тацију. На почетку, позиву да учествују на Сајму, одазвало се десет излагача, а 
1998. године учествовале су 32 издавачке куће и то најугледније: Просвета, Бе-
оградски издавачки завод, Нолит, Октоих... Сајам је представљао празник књи-
ге у Краљеву и бележио више хиљада посетилаца. О озбиљности манифестације 
говори и податак да су се на Сајму посетиоцима представили Вида Огњеновић, 
Радослав Братић, Милисав Савић, Матија Бећковић... Други по реду Сајам отво-
рио је Горан Петровић, тада млади краљевачки прозни писац – неколико годи-
на касније, отвориће Међународни сајам књига у Београду... Књиге за фонд Биб-
лиотеке биле су надокнада издавача за закуп штандова.

Од 2004, Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево као издавач 
препознатљив по књигама поезије и књигама есеја и критика које прате овај 
вид стваралаштва, има свој штанд, односно редовни је излагач на Београдском 
сајму књига. Специјално признање Сајма за издавача, 2016. године, додељено је 
издавачкој делатности „Повеље” за едицију Поезија, данас.

Најзначајнији облик сарадње са издавачким кућама јесте суиздаваш-
тво. Ако велика и угледна издавачка кућа понуди да објавите заједничко из-
дање, онда је то потврда високог квалитета ваших рукописа. Први облик так-
ве сарадње реализован је 2010. године са манастиром Жичом. Поводом вели-
ке годишњице, осам векова манастира Жиче, редакција „Повеље” уврстила је 
у свој издавачки план поему Моше Одаловића Жича, пчелино чедо. На кон-
курсу Министарства културе Републике Србије, одобрена су средства за штам-
пу, али уговор од стране Министарства није реализован. У тој ситуацији, по-
нуђено је суиздаваштво сестринству манастира Жиче, што је радо прихваће-
но. На Сајму књига у Београду промовисана је једна од најлепших поема наше 
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књижевности у запаженој ликовној опреми. Представљању књиге присуство-
вао је и Патријарх српски г. Иринеј.

Трокњижје Види чуда објављено 2012. године, које као издавачи потписују На-
родна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево и „Службени гласник” из Бе-
ограда, настало је из истоимених додатака часописа „Повеља”, у којима су наши 
највећи писци за децу и одрасле, међу њима и: Светлана Велмар-Јанковић, Раша 
Попов, Михајло Пантић, Давид Албахари, Александар Гаталица, Весна Алексић... 
бележили седам „чуда” из свог детињства. Запажена ликовна опрема дело је Мла-
дена Анђелковића. Трокњижје је објављено у едицији Србија и коментари, а уре-
дници књиге су Горан Петровић и Гордана Тимотијевић. Завичајна веза нашег не-
кадашњег главног и одговорног уредника „одшкринула” је врата велике издавачке 
куће, али је предуслов за то био и несумњив квалитет наших издања. 

Поводом 800 година од крунисања Стефана Првовенчаног, 2017. године, На-
родна библиотека са његовим именом, и Српска књижевна задруга, наша најста-
рија и најугледнија издавачка кућа, објавиле су Сабрана дела Стефана Првовен-
чаног у дивот-издању. Рукописе првог српског краља и писца приредила је др 
Гордана Јухас Георгиевска.

САРАДЊА СА УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ 
У БЕОГРАДУ И ДРУГИМ ГРАДОВИМА

„Кровна” установа наше струке, Народна библиотека Србије, поред непосредног 
стручног увида у комплетну делатост, чест је домаћин за промоције издања Биб-
лиотеке у Краљеву попут зборника са Жичког сабора библиотекара. У национал-
ној библиотеци промовисана је 2019. године и монографија Век и по Библиотеке у 
Краљеву. У галеријском простору гостовале су наше изложбе о Бориславу Пекићу, 
Ивану В. Лалићу, а изложба о Миодрагу М. Пешићу, преводиоцу с руског језика, 
писцу, дугогодишњем начелнику Фонда стране књиге у Народној библиотеци Ср-
бије, који је рођен у Краљеву, рађена је као заједнички пројекат. Уз изложбу, обја-
вљена је и студија са библиографијом као заједничко издање. 

Библиотека града Београда, Културни центар Београда, Студентски култур-
ни центар, Удружење књижевника Србије – редовне су адресе за промоцију „По-
вељиних” издања, поставке изложби и конференције за медије поводом Жичког 
духовног сабора.

Библиотеке, домови културе, центри за културу широм Србије, честа су мес-
та за представљање наших књига, гостовања књижевника из Краљева, поставке 
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изложби, учешће на сајмовима књига... Из бројних примера, можда ваља из-
двојити сарадњу са Центром за културу, образовање и информисање „Градац” из 
Рашке, под чијом је надлежношћу и Дом културе у Јошаничкој Бањи. Један од 
великих задужбинара нашег времена, Миломир Главчић, даровао је свом род-
ном крају зграду Дома културе од 600 квадрата за културне програме и библио-
теку. Као матична библиотека за ово подручје, укључили смо се да помогнемо 
да се у Дому оформи библиотека и у њој развију различите активности за децу 
и одрасле. У тој акцији, прикупили смо 1300 нових књига које су биле поклон 
бројних издавачких кућа и Народне библиотеке Србије. 

САРАДЊА СА ИНОСТРАНИМ КУЛТУРНИМ ЦЕНТРИМА

У оквиру издавачке делатности Библиотеке „Стефан Првовенчани”, међу број-
ним едицијама, од 2013. године, посебно место има едиција После Вавилона, која 
доноси савремено песничко стваралаштво које настаје на другим језицима. У 
штампи је 31. књига песама препеваних са страних језика. На овај начин, савре-
мено европско песничко стваралаштво бива доступно нашој читалачкој пуб-
лици, која је у могућности да прати оно што се у свету поезије дешава. У бога-
тој лепези значајних европских песника издвајамо: нобеловце Чеслава Мило-
ша, Томаса Транстремера; Фабија Пустерлу, савремене италијанске песнике за-
ступљене у антологији Поглед и тело, затим Филипа Жакотеа, чији је Библиоте-
ка ексклузивни издавач. Едиције После Вавилона не би било без помоћи међуна-
родних донатора, културних центара из иностранства: Прохелвеције, Традукија, 
Пољског института за књигу, Норле, Италијанског института за књигу, Канадског 
савета... И наравно, велике упорности уредника Дејана Алексића да се на све 
конкурсе пријави, попуни море образаца, води преписку и др. 

Сарадњу са културним центрима из иностранства који раде у Београду, за-
почели смо још 1992. године, када смо са Британским саветом, у свечаној сали 
општине у Краљеву, организовали изложбу Дечја књижевност у Великој Брита-
нији 1900–1990. Посетиоцима је представљено око 800 књига на енглеском јези-
ку са пропратним материјалом.

Када су у питању културни центри из иностранства који раде у Београду и 
њихова сарадња са библиотекама, низом пројеката, програма и семинара на-
мењених библиотекарима, издваја се Гете институт. Озбиљан и поуздан партнер 
у представљању достигнућа и примера добре праксе из немачких библиотека, 
преношењу искустава у раду током студијских боравака у Немачкој, поклонима 
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у књигама и опреми, организовањем бројних акредитованих семинара за биб-
лиотекаре читавог региона, специјализованих семинара за директоре библиоте-
ка, организацијом предавања врхунских германиста о Томасу Ману, Гетеу, пред-
стављањем значајних преводилаца с немачког језика... деценијама је поуздан 
партнер библиотекама и промотер онога што раде. Све ове активности имале су 
лични печат Гудрун Кривокапић и Миле Броћић, које су, као библиотекарке у 
Гете институту у Београду, креирале и организовале све активности.

Француски институт у Кнез Михајловој улици био је стална адреса за промо-
цију књига Филипа Жакотеа, чија смо изабрана дела објавили, али и за разли-
чите облике сарадње коју смо имали са партнерском библиотеком из Сен Фоа. 
Представљали смо све оно што смо, упркос географским и свим другим огра-
ничењима, успели да реализујемо са француским колегама – од букмаркера на 
српском и француском језику, заједничких песничких програма, размене искус-
тава... Традиционално, у сарадњи са Гимназијом, Библиотека је успешни реали-
затор Дана франкофоније у Краљеву.

У оквиру сарадње са Руским домом у Београду, обележени су јубилеји Пуш-
кина, Достојевског, Чехова и Јесењина изложбама и предавањима. Гости Библи-
отеке били су представници Руске амбасаде у Београду и Руског дома. Успеш-
на сарадња остварена је и са Културним центром Полонијуш у реализацији про-
грама о Чеславу Милошу и организацији Пољског дана у библиотеци; сарадња 
је успостављена и са Италијанским центром за културу, Институтом Сервантес... 

Развијена сарадња са иностраним институтима пречица је до сарадње са ам-
басадама. Од бројних примера и реализованих активности вредно је поменути 
да су бројни амбасадори били учесници нашег серијала С децом на пут око све-
та, у оквиру кога су краљевачку децу „водили” у своје земље и причали о свом 
детињству, играма и систему образовања. Амбасадори Канаде, Јапана, Норвеш-
ке, Шведске, Аустрије, Бугарске, аташе за културу Америчке амбасаде... одгледа-
ли би филм којим је њихова земља представљена деци, отворили изложбу књига 
аутора из својих земаља, а онда се укључили у разговор с децом. Тога дана цела 
библиотека била је у знаку земље госта: изложбе књига, фотографија, постера, 
заставица... Посебна част припала је нашој Библиотеци када је 2012, заједно 
са Амбасадом Шведске у Београду, организовала манифестацију Дани Астрид 
Линдрен, поводом стогодишњице рођења легендарне ауторке Пипи Дуге Чара-
пе. Наредне године, две библиотекарке из Центра за библиотекарство у Единб-
ургу, биле су наше гошће у оквиру Дечје недеље.
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ПРОГРАМСКИ СЕРИЈАЛ „ВОДИЧ КРОЗ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ И НАУКЕ”

У оквиру едукативног серијала програма Водич кроз установе културе и науке 
представљен је, уз видео-презентацију, историјат и рад: Српске академије наука 
и уметности, Матице српске у Новом Саду, Југословенске кинотеке, Вукове за-
дужбине, Српске куће на Крфу; затим Друштво „Свети Сава” из Београда, Истра-
живачка станица Петница, Музеј афричке уметности, Музеј Николе Тесле у Бео-
граду, Културни и научни центар „Милутин Миланковић” у Даљу, Центар за про-
моцију науке из Београда, Библитека српске патријаршије... Серијал је добро по-
сећен, јер упркос општепознатим подацима о установама науке и културе које 
су стално присутне у јавности, о историјату, садржају њиховог рада и надлеж-
ностима мало се зна. 

САРАДЊА СА ОБРАЗОВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Сарадња са школама један је од основних облика сарадње свих библиоте-
ка. Били смо препознатљиви и по том сегменту рада – 2014. године, на Дечјем 
одељењу одржано је 380 различитих програма, бројне едукативне и креативне 
радионице. (Извештај је био толико обиман да је било неопходно да се табелар-
но прикаже!) 

Поред најчешћег облика сарадње који је насловљен Библиотека у школи – 
школа у Библиотеци, организованих посета Библиотеци ученика првих раз-
реда основних школа и предшколаца, представљања услуга које библиотека 
нуди ученицима средњих школа, организованог гостовања писца – госта Биб-
лиотеке у одељењима, успешан модел сарадње представља серијал под нази-
вом Вршњачка едукација, а у оквиру њега две врсте садржаја: Час лектире у 
Библиотеци (намењен ученицима основних школа) и Велики и заборављени 
умови Србије, у коме учестују краљевачки средњошколци. Предавачи су учени-
ци, а библиотекар је координатор који упућује на литературу и усмерава, ор-
ганизује. Обрађене су теме: Милан Коњовић – живот и дело (о великом слика-
ру, поред штафелаја са његовим репродукцијама и започетим копираним сли-
кама, говорили су пред својим вршњацима ученици Уметничке школе); о Пе-
тру Коњовићу, са извођењем делова из његовог стваралаштва, програм су при-
редили ученици Музичке школе; гимназијалци су представили заборављеног 
великана Васу Пелагића, али и Бранка Миљковића, Михајла Пупина, Борис-
лава Пекића, Ћирила и Методија...
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Краљевачка гимназија је 2009. године обележила век постојања. Тим пово-
дом, у Библиотеци је покренут серијал Бивши ђак Гимназије и његов гост, па се 
краљевачкој публици представио бивши ђак Драган Хамовић са гостима Ми-
лосавом Тешићем и Рајком Петровим Ногом; проф. др Драгана Вукићевић са 
ментором професором Душаном Иванићем; астроном Дејан В. Урошевић са др 
Зораном Кнежевићем, директором Београдске опсерваторије; проф. др Душан 
Митровић, највећи стручњак за рекреацију код нас.

Серијал квизова Краљево бира знање за ученике основних и средњих школа 
покренут је 2014. године. Питања се тематски најчешће односе на познавање за-
вичајне историје, годишњице и јубилеје везане за наш град. Друштво историча-
ра Рашког округа поуздан је сарадник у организацији ових активности, за које 
влада велико интересовање међу ученицима, а дешавања редовно прате локал-
не телевизије и други медији.

У дечјем одмаралишту на Гочу, у Школи у природи, формирали смо фонд књи-
га о биљкама и животињама, о планини и природи... и у десетогодишњем пери-
оду (2009–2019) сваког четвртка, организовали књижевни и едукативни програм 
кроз који је прошло око 14.000 деце из целе Србије.... На Библионету 2011. годи-
не, међу десет најбољих, уврштен је и овај пројекат под називом О једном несва-
кидашњем библиотекарском искуству.

САРАДЊА СА УДРУЖЕЊИМА

Најсадржајнију и најдужу сарадњу Библитека има са Друштвом историчара 
Рашког округа, која је започета је 2010. године, а траје и даље. Главни садржај 
ове сарадње је програмски серијал Кроз историјске изворе, у оквиру кога уче-
ници, и сви заинтересовани, проучавају најзначајније догађаје наше историје: 
Пробој солунског фронта, Колубарску битку, Битку на Мачковом камену, Кај-
макчалан, Кроз Албанију 1. и 2. пут.... После сваког циклуса истраживања, за 
учеснике се организује квиз, а награде су најчешеће путовања до легендарних 
места наше историје. Носиоци ових активности су др Драгољуб Даниловић, 
професор историје у Краљевачкој гимназији, као и библиотекар Александар 
Димитријевић, историчар. 

Сарадња Библиотеке са Друштвом за српски језик отпочела је од оснивања 
Друштва 2017. године. Бројне заједничке акције, посебно су интензивиране по-
водом Светосавских дана, Дана матерњег језика, Европског дана језика... Биб-
лиотекари су укључени и у рад жирија поводом наградних конкурса Друштва, 
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такмичења рецитатора, организовања квизова знања из ове области. Као гости 
Библиотеке и Друштва за српски језик, предавања на тему језика и књижевности 
одржали су и проф. др Рајна Драгићевић, др Милорад Симић, проф. др Милош 
Ковачевић, проф. др Бошко Сувајџић, проф. др Александар Јерков и др.

Са Краљевским академским природњачким друштвом Балкан из Краљева, За-
водом за заштиту природе, Међународном унијом за заштиту природе, органи-
зовано је низ предавања, а посебну пажњу изазвале су изложбе Сачувајмо чу-
десне врсте и Птице Ђердапа.

Удружење Имам идеју и Библиотечки омладински клуб,у оквиру својих актив-
ности, објавили су седам бројева билтена Библивоје.

ЗАКЉУЧАК

Преглед свих облика сарадње Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” 
Краљево са другим институцијама, удружењима, организацијама, указује на 
чињеницу да је сарадња један од основних предуслова за добар рад. То је мо-
гућност да своју идеју поделите са другима, да прихватите туђу иницијативу; да 
притом удружите средства и кадрове јер имате исти циљ. Сарадња је и доказ да 
сте на правом путу. То је могућност да будете и креативни и оперативни. Велики 
маг савремених медија Стив Џопс то је и дефинисао: „Креативност је само по-
везивање ствари!”
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LIBRARY – A PARTNER AND PROMOTER
THE COOPERATION OF THE PUBLIC LIBRARY STEFAN PRVOVENCANI 

KRALJEVO WITH INSTITUTIONS OF CULTURE, SCIENCE, AND EDUCATION

SUMMARY | The cooperation with numerous institutions of culture and education, 
publishing companies and organizations, is an important pre-condition for a successful 
and meaningful work of every library. What is also of importance is the promotion 
that is done through activities of a library, indicating the scope and contents of the 
work of partner organizations. Successful cooperation brings new and high-quality 
content. This paper lists numerous examples of successful cooperation between the 
library in Kraljevo and the town’s institutions of culture, the institutions of culture in 
other cities, publishing companies, foreign cultural centers and organizations, as well 
as educational institutions.

KEY WORDS | library, “natural allies”, co-publishing, partnership, promotion, serials, 
publishing activities 
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БИБЛИОТЕКА – ПАРТНЕР И ПРОМОУТЕР
СОТРУДНИЧЕСТВО НАРОДНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ИМЕНИ СТЕФАНА ПЕРВОВЕНЧАННОГО, КРАЛЕВО, 
С СУБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

РЕЗЮМЕ | Сотрудничество с многочисленными учреждениями культуры, обра-
зования, издательствами и организациями является необходимым условием ус-
пешной и содержательной работы каждой библиотеки. Важной деятельностью 
библиотеки является и промоция, которая дает возможность указать на масшта-
бы и объем работорганизаций-партнеров. Успешное сотрудничество приводит 
к новому и качественному контенту. В докладе приведены многочисленные 
примеры успешного сотрудничества библиотеки города Кралево с городскими 
учреждениями культуры, а так же учреждениями культуры других городов, из-
дательствами, зарубежными культурными центрами и организациями, учебны-
ми заведениями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | библиотека, «естественные союзники», соиздательство, 
партнерство, промоция, сериалы, издательская деятельность



154



155

ВИОЛЕТА ЈОВИЧИНАЦ ПЕТРОВИЋ
vjovicinac@gmail.com
ТАТЈАНА ЈАНКОВИЋ
tanja.krag@gmail.com
МИРКО ДЕМИЋ
demic.mirko@gmail.com
Народна библиотека „Вук Караџић” Крагујевац

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ” 
У КРАГУЈЕВЦУ У САРАДЊИ СА ДРУГИМА 

САЖЕТАК | Ради реализације бројних програма, Библиотека развија и парнер-
ства – успостављајући сарадње са институцијама, установама, удружењима, гру-
пама грађана и појединцима у области културе и образовања. У раду ћемо на-
вести примере који су се издвојили резултатима, трајањем или су дали значајан 
допринос унапређењу услуга библиотеке. Наводимо и примере сарадње у међу-
народним оквирима, што нас чини компетентним да пренесемо своје искуство 
о токовима културне дипломатије. Из овог прегледа изостављени су једнократ-
ни промотивни програми ‒ осим неколицине које наводимо у завршници рада, 
а сматрамо их специфичним.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | међународна сарадња, културна дипломатија, развојни 
пројекти, библиотечка мрежа, недосегнути корисници

Библиотеке су за слободу.
Слободу да се чита, слободу идеја, слободу комуникације.

Оне су за образовање, забаву, безбедна места и приступ информацијама.
Нил Гејмен

Након друштвено-политичких промена у Србији крајем 2000. г., кренуо је талас 
демократизације у свим сферама живота, па и културној. На том таласу и наша 
библиотека запловила је у воде међународне сарадње са Француским културним 
центром у Београду, амбасадама и културним центрима Немачке, Израела, Пољ-
ске, Чешке, Русије и још неколико земаља. Као најкомплекснији програм сарадње, 
издвајамо Дане европске баштине 2014 – када смо били организатор и коорди-
натор културних активности на бројним локацијама у граду и уз учешће више 
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установа и појединаца; поверење нам је указала Народна библиотека Србије, а 
покровитељство – Министарство културе и информисања Републике Србије. Том 
приликом настала је изложба Језик и писменост – чији наслов прецизно одража-
ва садржај којим смо одговорили на задату тему Дана европске баштине – потом 
је обишла солидан број градова у Србији и Републици Српској. Осим изложбе-
них паноа, иза ње су остале штампана публикација мр Душицa Грбић и др Татја-
не Суботин Голубовић, и електронска, Виолете Јовичинац Петровић, као саставни 
део штампане. Оба издања дају свеобухватан преглед развоја језика, ћириличног 
писма и књижевности, и представљају референтну уџбеничку и приручничку ли-
тературу за наставнике. Стручно вођење кроз изложбу радила је Виолета Јовичи-
нац Петровић, у сарадњи са професорима српског језика, прилагођено узрасту и 
нивоу школског знања. За месец дана, готово да није било крагујевачке школе, ос-
новне или средње, чији ученици нису обишли изложбу. 

КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА

ГЕТЕ ИНСТИТУТ. – Сарадња наше библиотеке са Гете институтом у Београду от-
почела је у јануару 2000. г., отварањем изложбе поводом 250. годишњице рођења 
Јохана Волфганга Гетеа, а у децембру исте године отворен је Интернет клуб. Tих 
година мали број домаћинстава имао је интернет конекцију у свом дому, тако 
да је број посета библиотеци ради добијања ове услуге био вишеструко увећан. 
Поводом услуге бесплатног интернета за чланове библиотеке, долазак се нере-
тко завршавао и избором књиге за читање.

Захваљујући одличној сарадњи са Гудрун Кривокапић, у име Гете института, 
пројекат је добио подршку Пакта за стабилност Југоисточне Европе. Сарадња је 
настављена и наредних година, кроз низ добро опремљених изложби фотогра-
фија (једна од њих је била изложба цртежа Гинтера Граса, немачког нобеловца) 
или књижевних промоција (издвајамо поетско вече са песником Рајнером Кун-
цеом). Пројекат је трајао четири године.

У међувремену, интернет је доступнији и више није разлог доласка у библио-
теку, али је поклон Гете института – књижни фонд од 467 монографских публи-
кација из области филозофије, филологије – лингвистике и белетристике, исто-
рије еминентних немачких издавача (Brockhaus, Duden, Taschenbuch Verlag) – и 
даље актуелан и „на ползу” члановима библиотеке. 

АМЕРИЧКИ КУТАК. – Амерички кутак смо отворили за Дан града, на 
Ђурђевдан 2005, уз подршку Америчке амбасаде у Београду у виду поклона 
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библиотечке грађе, рачунарске и библиотечке опреме. Сматрали смо да је свр-
сисходно реорганизовати простор, како бисмо ослободили око 150 m2 и нашли 
се међу првих седам Кутака у Србији. До данашњих дана Амбасада у контину-
итету обезбеђује најсавременију рачунарску опрему (захваљујући чему су и ус-
луге технолошки модернизоване) и финансира програме едукације (учење јези-
ка, предавања о бизнису, радионице на социјалне, психолошке и др. теме). Ово 
одељење годишње има у просеку 1600–1700 корисника (до сада их је кроз Кутак 
прошло више од 10.000). Захваљујући технолошки и тематски савременој збир-
ци некњижне грађе и опреми за креативни и интелектуални развој корисника, 
Амерички кутак има одличну сарадњу са крагујевачким школама, па чак и са 
неким ван територије наше општине. Током претходних седамнаест година, по-
средством Америчке амбасаде, наш Кутак је остварио сарадњу са бројним зна-
чајним институцијама, установама и појединцима из области културе, образо-
вања и науке. Ево неколико примера: астронауткиња Марша Ајвинс из НАСА 
Центра за истраживање свемира Линдон Б. Џонсон у Хјустону одржала је преда-
вање „Прича о човековом лету у свемир”: од најранијих дана до данас, живот и 
рад астронаута док су у свемиру; предавање је употпуњено изложбом фотогра-
фија Земље, насталих током мисије. Гости Америчког кутка били су стручњаци 
за сајбер безбедност и ИТ технологије (Лиза Ђулијано, запослена на овим по-
словима у Стејт Департменту, одржала је предавање на тему „Сајбер безбедност 
и мобилни уређаји и како да заштитите себе и своје мобилне уређаје”; o теорији 
кривичног права и пракси у Министарству правде САД говорио је Џозеф Хин, 
саветник и помоћник америчког тужиоца за јужни округ Калифорније). На тему 
популарне психологије, угостили смо Дебру Гинт, TEDх предавача, и заузврат до-
били надахнуто предавање на тему активирања лидерског потенцијала код мла-
дих; на тему библиотекарства, што би се могло сматрати видом стручног усавр-
шавања, проф. Мерили Канингем са Универзитета у Хјустону одржала је ради-
онице креативног писања, што је подразумевало и активирање пасивног знања 
језика и говорне културе; Мери Снајдер Брусард, саветодавни академски библи-
отекар са полазницима разговарала је о интерактивним презентацијама на тему 
коришћења игрица у библиотекарству и образовању; Барбара Џонс, директор-
ка Канцеларије за интелектуалне слободе ALA, Illinois, USA – предавање на тему 
медијске и информационе писмености). Проф. Универзитета у Бриџпорту, Ко-
нектикат, Курт Кобл, виолиниста, композитор и истраживач одржао је један сас-
вим необичан мини концерт. Његов П.А.М. бенд је аутентични оркестар дели-
мично аутоматизованих инструмената, који уз помоћ светлосних и сензора пок-
рета омогућује да се произведе тон, а састоји се од 14 инструмената. 
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РУСКИ КУТАК. – Крајем 2019, у сарадњи са невладином организацијом Омла-
дински центар „Школа мира” из Крагујевца започели смо међународни пројекат 
„Српско-руски мост културе, Крагујевац–Москва 2019”. Пројекат је на локалном 
нивоу повезао крагујевачке установе културе: Књажевско-српски театар, Народ-
ни музеј, Спомен-парк „Крагујевачки октобар”, Завод за заштиту споменика кул-
туре, Центар за неговање традиционалне културе „Абрашевић”, Туристичку орга-
низацију Крагујевца и Библиотеку, са значајним установама културе из Москве: 
Академијом акварела и лепих уметности Сергеја Андријакија, Центром за до-
датно образовање деце и младих „Варабјови гори”, Историјско-архитектонским 
музејским комплексом на отвореном „Каломенско”, Државним музејем одбра-
не Москве, Позориштем драме и комедије – ФЕСТ, Библиотеком историје руске 
филозофије и културе „ А. Ф. Лосев” и Музејским комплексом „Јасна Пољана” из 
Јасне Пољане.

Финансирајући конкурсно пројекат грађанског удружења „Школа мира”, 
Скупштина града је подржала установе културе из јавног сектора.1 Библиотека 
је била координатор четвородневне конференције која је служила међусобном 
упознавању, почетно на нивоу делегација, а потом и у билатералним сусретима. 
Разговор о профилу и спектру услуга и облика рада московске специјализова-
не библиотеке „А. Ф. Лосев” и Музејског комплекса у Јасној Пољани водио се и 
у нашој библиотеци, на нивоу директора и најужих сарадника. Гошће, Вера Ва-
сиљевна Иљина и Екатерина Александровна Толстој показале су велико инте-
ресовање за нашу културну историју. Конференција је завршена потписивањем 
Протокола о сарадњи седам руских и шест крагујевачких установа културе. Тако 
се дошло до идеје о оснивању Руског кутка,2 за шта смо добили подршку наших 
нових партнера.

Слично околностима пред отварање Америчког кутка, и сада смо морали 
да направимо нову расподелу простора – једино што смо овог пута за пренаме-
ну ослободили свега 17,5 м2. Наравно, деветоструко мањи простор (у поређењу 
са Америчким кутком) пружа сразмерно мање могућности за рад Руског кут-
ка. Набавка грађе текла је кроз куповину од савремених издавача у вредности 
180.000,00 дин.; из постојећег фонда 414 публикације је пресигнирано (из рефе-
ренсне збирке и издања руских класика која су задовољавала критеријуме фи-
зичке очуваности). С обзиром на то да није било значајнијег (ни финансијског 

1 https://www.facebook.com/pg/bibliotekakragujevac/photos/?tab=album&album_
id=2451873688239123, преузето 14. 7. 2022.
2 Виолета Јовичинац Петровић, „Унапређење библиотечке мреже”,  Крагујевачко читалиште 
Год. XXV, бр. 49, 50.
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нити материјалног) прилива изван наше установе, простор смо оплеменили 
експонатима са изложбе „Лик и реч”.3 По концепту библиотекарке Виолете Јо-
вичинац Петровић и у реализацији графичког дизајнера мр Дејана Петровића, 
изложба приказује експресивност руског језика кроз његову фразеологију, а на 
основу изразите етимолошке везе са старословенским.4 Аутори визуелног иден-
титета Руског кутка су наш колега, дипл. библиотекар Немања Бркић (логотип) 
и дизајнер Зоран Златичанин (програмски плакат). И пријатељи из пројекта са-
радње са Библиотеком „Ф. М. Лосев” из Москве и Задужбином Л. Н. Толстоја из 
Јасне Пољане послали су поклон у књигама и неколико аутентичних зидних де-
корација. Програмске активности Куткс одвијају се у галеријском простору у 
Позајмном одељењу, а настава руског језика у електронској учионици.

Сарадња са Руским кутком новобеоградске библиотеке „Владан Десни-
ца” донела нам је изложбу Наташе Булатовић „Толстој и Достојевски у српској 
култури”,5 којом смо и званично отворили. 

Од одржаних програма6 издвајамо: 
Централна регионална библиотека „И. Х. Колодејев”, Борисов, Белорусија. – 

Руски кутак је представник наше библиотеке у међународном пројекту „Свет 
душе”, који води Централна регионална библиотека „И. Х. Колодејев”, Борисов, 
Белорусија. Пројекат је започет видео-конференцијом „Култура у време панде-
мије”, на којој су учествовале Сања Живковић и Виолета Јовичинац Петровић. 
Директорка ЦРБ „И. Х. Колодејев” Елена Копиток и сарадница у пројекту Елена 
Љубишевска представиле су циљ двогодишњег пројекта – стварање система јав-
не доступности духовном и културном наслеђу дванаест земаља–учесница.

Удружење руских држављана и пријатеља Русије „Мир”, Крагујевац. – У са-
радњи са овим удружењем приредили смо изложбу уметничких и документа-
ристичких фотографија младих фотографа и фото-уметника из Уметничког уд-
ружења „АрсеналАрт” из Јекатеринбурга, окупљених око теме „Земља и људи”.7 
3 Виолета Јовичинац Петровић, „Европа као заједничко наслеђе европских народа: Лик и 
реч“ у Крагујевачко читалиште Год. XIX, бр. 38, 18) *Изложба је резултат сарадње са бројним 
установама и појединцима у оквиру програма Дани европске баштине 2014.
4 От аза до ижицы – Од А до Ш, од почетка до краја.; Сперва аз да буки, а там и науки – Прво 
писменост, па онда образовање.; Прописать ижицу – Формулисати строге захтеве, казнити; 
Выглядеть фертом – бити спреман на свађу, сумњати у нечији исказ.
5 https://www.facebook.com/pg/bibliotekakragujevac/photos/?tab=album&album_
id=2938669199559567, преузето 14. 7. 2022.
6 https://www.facebook.com/ruski.kutak.kg, преузето 12. 8. 2022.
7 https://www.facebook.com/pg/bibliotekakragujevac/photos/?tab=album&album_
id=2977651642327989, преузето 14. 7. 2022.
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Кустос изложбе и водитељ проjекта „Арт-Славиjа” је уметница Станислава Разу-
мовска из Јекатеринбурга. Представнице овог удружења и наше суграђанке, На-
талија Завирохина и Наталија Митић, Кутку су поклониле 200 књига: енцикло-
педије, приручнике за радионички рад са најмлађим корисницима, публика-
ције о здравом животу и исхрани, и савремено стваралаштво – све из најновије 
продукције.

Библиотека „Ф. М. Лосев” из Москве и Задужбина – музејски комплекс на 
имању Л. Н. Толстоја из Јасне Пољане, Руски дом Београд. – Књижевно-поет-
ско вече са песником Андрејем Новиковим-Ланским и чукун-унуком славног 
руског писца Лава Николајевича, Владимиром Иљичем Толстојем. Гости вече-
ри били су и његова супруга, руководилац Музејског комплекса „Јасна Пољана” 
Екатерина Александровна Толстој, Валентина Васиљевна Иљина, директор Биб-
лиотеке Дома Лосева и директор Руског дома у Београду Евгениј Александро-
вич Баранов.

Центар Руског географског друштва у Србији. – Предавање директора Цен-
тра проф. др Мирољуба А. Милинчића на теме у којима се преплићу руска и 
српска историја, географија, археологија, као и неизбежна (гео)политика. У га-
лерији Куће Ђуре Јакшића одржане су пројекције документарних филмова: „Од 
заклетве и дужности не одступај!” (о архитекти династичких породица Романо-
вих и Kарађорђевића – Николају Kраснову, градитељу и архитекти са највише 
објеката проглашених за споменике културе у Србији), „Ипатијевски манастир” 
(многи од потомака Годунових били су монаси у овом манастиру; у њему је 1613. 
г. спасен живот младог Михаила Романова; имајући у виду да је у њему започе-
та тристогодишња владавина ове чувене царске династије, познат је и по епите-
ту „колевка Романових”) и „Псковски кремљ и лавра” (са више од 300 спомени-
ка архитектуре, Псков је један од најважнијих археолошких локалитета у земљи, 
културни, уметнички, просветитељски и научни центар руске културе и писме-
ности). Захваљујући сарадњи са Центром, Руски кутак је добио бесплатне уџбе-
нике за учење руског језика „Ни пуха ни пера!”. До сада је одржано два троме-
сечна курса језика, почетни ниво, за четири групе полазника – укупно 80, узра-
ста 5–85 година.

Предавања на књижевне и уметничке теме. – Гости Руског кутка били су: 
проф. др Мило Ломпар, проф. др Ирина Николајевна Антанасијевић, проф. др 
Богдан Косановић, др Ана Јаковљевић Радуновић, музејски саветник Татјана 
Милосављевић, преводилац Гордана Радовић, и др. 

КУЋА ЂУРЕ ЈАКШИЋА. – Кућа Ђуре Јакшића отворена је средином 2020, 
на месту трошне куће у којој је од октобра 1863. до фебруара 1865. становао 
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знаменити песник и сликар српског романтизма. Ради формирања сталне по-
ставке успоставили смо сарадњу са Галеријом Матице српске и Народним му-
зејем из Београда. Нови галеријски простор8 од 160м2 пружа нам могућност за 

разноврсне програме, што је довело до нових партнерстава и сарадника – од ло-
калних установа културе, националних, па до међународних установа, органи-
зација и удружења. Галеријски простор у Кући Ђуре Јакшића омогућио нам је ус-
лове за програме који се ослањају на акустику или мултимедијалне садржаје, ви-
зуелне поготово. Готово у потпуности, овде смо из простора Позајмног одељења 
за одрасле преселили камерне концерте ученика Музичке школе „Др Милоје 
Милојевић”, и професора и студената Одсека за музичку уметност Филолошко-
уметничког факултета у Крагујевцу (сарадња са овим образовним установама 
већ је дугогодишња и има потенцијал да прерасте у кластерну). Од осталих, из-
двојићемо циклусе/пројекције археолошког документарног филма, руског до-
кументарног филма, изложбе и предавања у сарадњи са Музејом афричке умет-
ности у Београду, установом Археолошки парк „Виминацијум”. Програми у Га-
лерији привлаче неку другу публику која посету овим програмима види као део 
„уметничког ноћног живота града”. Да бисмо дошли у ситуацију да се нађемо на 
тој мапи, треба испунити бројне услове – кадровске, првенствено. 

ПАРТНЕРСТВА СА СУБЈЕКТИМА КУЛТУРЕ 
У ОБЛАСТИ НАУКЕ И ОБРАЗОВАЊА

Више деценија Библиотека сарађује са Центром за научна истраживања САНУ 
на низу пројеката; најзначајнији су „Културни и књижевни живот Крагујевца”, у 
склопу којег су штампана два тома Библиографије периодике Крагујевца: 1 (1834–
1941) и 2 (1942–1998), ауторке: Нинослава Милановић, Јелена Станковић и Је-
лена Срећковић, и монографија Народна библиотека у Крагујевцу  (1866–2004), 
ауторка др Мила Стефановић. Трећи пројекат везан је за библиографску обра-
ду књижне збирке манастира Студенице, у чему учествује троје библиотечких 
каталогизатора. 

Током процеса приватизације „Застава аутомобила” преузели смо вредну 
специјалну библиотеку. Факултету инжењерских наука у Крагујевцу уступили 

8 Иако не у директној вези са основном делатношћу (нема смештајни капацитет за књижну 
грађу), за нас је ово проширење мреже и увећање простора од великог значаја – јер Позајмно 
одељење за одрасле нема природно осветљење, вентилацију, акустику, специфичне техничке 
услове за излагање, итд., као што је овде случај.
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смо вредну стручну литературу и огромну референсну збирку из области ма-
шинства – све укупно око 11.000 библиотечких јединица монографских публи-
кација. Остатак (око 9500 наслова белетристике) преузели смо за свој фонд – 
што нас је ставило у нови проблем с простором. Решење се појавило у виду ма-
лог преседана – нашли смо школу која је била спремна да нам уступи део соп-
ственог простора. Захваљујући Основној школи „Драгиша Михаиловић“, мешта-
ни три велика градска насеља добили су месну библиотеку. Она коегзистира са 
школском библиотеком али, осим радионичког рада са мањим групама, други 
облици сарадње са ширим кругом корисника нису могући.9 Ипак, овај огранак 
има стабилну библиотечку заједницу и фонд у који из централног објекта чес-
то упутимо своје чланове. У постојећем плану развоја Крагујевца и администра-
тивној подели општина, ову библиотеку видимо као темељ будуће општинске 
библиотеке.10 

Још два сеоска огранка, у Драчи и Горњој Сабанти – у недостатку бољег ре-
шења – преселили смо у просторије месних школа или подручних одељења. 
Јасна је наша жеља да, у спрези са учитељима, библиотеку барем за децу 
учинимо доступном, будемо добри сарадници у настави, и колико-толико 
не дозволимо да у сеоској средини превлада гласна тишина без културних 
садржаја. 

Почетком фебруара 2021. започели смо сарадњу са Центром за спорт и реха-
билитацију особа са инвалидитетом „Искра”, како бисмо опремили библиотеку 
у њиховим просторијама. За библиотеку у „Искри” – у којој се њени корисници 
већ годинама радо окупљају и друже, и коју осећају као своју другу кућу – књиж-
ни фонд смо селектовали пратећи интересовања ове специфичне групе. Центар 
је са своје стране обезбедио библиотечку опрему – лаку и прилагодљиву пот-
ребама слабовидих и особама у колицима. Рачунар са асистивним софтвером 
и друга тифло помагала11 – која смо пројектним финансирањем Министарства 
културе и информисања набавили и чије коришћење се у седишту Библиотеке 

9 https://www.facebook.com/pg/bibliotekakragujevac/photos/?tab=album&album_
id=435214656571713, преузето 14. 7. 2022.
10 Виолета Јовичинац Петровић, „Нови огранци у Библиотеци: Огранак у Станову”, Крагујевачко 
читалиште Год. XVII, бр. 33, 49–50.
11 Пројектна документација НБКГ и МКИ РС, Решење о додели средстава за финансирање 
бр. 451-04-76/2013-02 од 20. марта 2013. – Објава на Фејсбук страни Библиотеке о набавци 
опреме за слепе и слабовиде, захваљујући пројектном суфинансирању Министарства 
културе и информисањаа РС: https://www.facebook.com/pg/bibliotekakragujevac/photos/ 
?tab=album&album_id=526306690795842, преузето 14. 7. 2022.
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није развило по мери наших очекивања – сада се коначно налазе на правом 
месту, у блиском окружењу корисника којима је првенствено намењена. Сарад-
ник–координатор из Центра је Горан Николић, национални јунак са Гинисовим 
рекордом у маратону, и сâм особа са инвалидитетом. 

Меморијални турнир „Александар Сале Марковић”12 у стоном тенису, фудба-
лу, боћању, пикаду и шаху, у коме су учествовали клубови из Србије и Региона, 
и Вече сећања на нашег рано преминулог колегу Салета – био је пилот-пројекат 
којим смо тестирали овај концепт сарадње. Била је то дирљива интеракција и 
сусрет са другачијим профилом корисника – а за њих први наменски простор са 
културно-образовним садржајем. 

У значајне облике сарадње убрајамо сарадњу са установама и институција-
ма: Заштитник грађана Републике Србије, Београд, Културно-историјски центар 
Српска круна, Крагујевац – Ускршња изложба, Удружење Крагујевчана у Београ-
ду, Београд; Установа културе „Кораци” Крагујевац; Удружење Бирам КГ, Крагује-
вац; Фото-клуб „Аполо”, Крагујевац – Фоторама Фест, ComicCon (међ. конф. стри-
паџија); Удружење писаца Крагујевца; Школа цртања Срђана Стаменковића, 
Крагујевац – Фестивал Креативни Генијалци; Друга техничка школа, Крагујевац 
– Годишња изложба; Природно-математички факултет у Крагујевцу – Ботаничка 
башта; Удружење Срба из Хрватске „Зора”, Крагујевац и Удружење Срба из Хрват-
ске „Никола Тесла” Крагујевац.

САРАДЊА СА ЗНАЧАЈНИМ ПОЈЕДИНЦИМА

У оквиру манифестације Дани крагујевачке књиге усталила се сарадња са ис-
такнутим хобистима у граду чије збирке обогаћују и употпуњује причу о 
завичајности.

Видеотека Завичајни писци – доступна на сајту Библиотеке https://www.nbkg.
rs/zavicajni.html – резултат је сарадње са Студиом „Вучковић” и новинарком 
Мајом Станковић. Оригинални видео-записи програма или интервјуа знамени-
тих Крагујевчана, писаца, сакупљени из архива Радио Београда, Радио Крагује-
вца и наше библиотеке окупљени су на једном месту (YouTube канал НБКГ), са 
основним биографским и библиографским подацима о ауторима (на сајту и у 
опису видеа).

12 https://www.facebook.com/bibliotekakragujevac/photos/gm.619640795121807/1879944105432
087/?type=3&theater, преузето 14. 7. 2022.
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У оквиру пројекта „ТimeOut за читање” 2013, спровели смо кампању која про-
мовише књигу и читање; за потребе видео-промоматеријала13 ангажовали смо 
познате спортисте: ватерполисте Милорада Чавића („Ајкуле” Крагујевац) и Вању 
Удовичића (ВК „Раднички” Крагујевац), стрелце СК „Раднички” – Стевана Плети-
косића и параоплимпијца Драгана Ристића, аикидо мајстора Ненада Милову-
ка, одбојкаше „Радничког” Милана Илића и Лазара Ђировића, тим „Дивљих ве-
прова” Крагујевац, државне прваке у америчком фудбалу, популарне новинаре и 
глумце овдашњег театра. Наредне године, бавећи се музиком у књигама, сарад-
ници у програму „Intermezzo за читање” били су нам маестро проф. др Бора Ду-
гић, чланови бенда ЧБС и ученици из неколико основних школа.

Вишегодишња сарадња са суграђанком Горданом Радовић, професорком 
италијанског језика и књижевности, преводиоцем и туристичким водичем дове-
ла нас је до пријема вредног поклона – њене збирке књижне и некњижне грађе 
са путовања из целог света, настајале током 60 година њеног туризмолошког 
рада. На иницијативу Руског кутка, Гордана је била предавач о културно-исто-
ријским знаменитостима Русије, у оквиру чега је пројектовано и њено филмско 
путоказивање.

НЕОСТВАРЕНЕ ЗАМИСЛИ

Бележимо и неке нереализоване пројекте, од којих нисмо одустали ‒ чекамо 
боље дане. За сада нисмо успели са умрежавањем са јагодинском библиотеком 
„Радослав Никчевић” у међународни пројекат „АгроЛиб”, чији је циљ био ренови-
рање два приградска и два сеоска огранка, унапређење едукативних активности 
у сарадњи са Агенцијом за мала и средња предузећа и регистрована пољопри-
вредна домаћинства, а све то са жељом да искорачимо међу недосегнуте ко-
риснике и позиционирамо се као подршка руралном развоју и едукацији ста-
новништва (информатичко описмењавање и предавања стручњака из области 
пољопривреде). „Престоница културе Републике Србије 2023” био је заједнич-
ки пројекат установа културе у граду, сачињен за учешће на државном конкурсу: 
дали смо визију развоја делатности у Округу и имплементирање библиотечких 
услуга у широком спектру културног живота нашег града и општина у окружењу.

13 https://bit.ly/3QKpPBP, преузето 11. 8. 2022.
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ЗАКЉУЧАК

Након 156 година од оснивања, крагујевачка библиотека и даље користи не-
наменски простор. Та чињеница није спречавала генерације колега пре нас да 
осмисле, реализују и у наслеђе нам оставе програме који су се усталили као 
традиционални. Тако смо, рецимо, преузели организацију Пролећне излож-
бе слика, са каталогом – што подразумева сарадњу са другим установама и уд-
ружењима (УЛУС и УЛУПУДС). Генерације библиотекара последњих двадесе-
так година – у истим просторним условима а са новим захтевима струке – и 
даље настоје да унапреде и умноже своје услуге. Један од начина је реоргани-
зацији збирки страних књига, са жељом да једног дана прерасту у иностране 
културне центре у оквиру Библиотеке и буду окосница међународне сарадње 
коју видимо као један од наших приоритетних задатака. Искуство које се на-
купило у протеклих двадесет и више година, говори да идеје, колико год биле 
добре, нису одрживе уколико се не обезбеде основни услови (уређен и оп-
ремљен простор, стабилност у занављању фонда, средства за реализацију про-
грама). Тамо где је финансијска подршка стабилна, могућ је квалитетан рад 
са корисницима и планирање. Одсуство овакве подршке не обезбеђује конти-
нуитет, не дозвољава планирање и пројекцију – а сваки дисконтинуитет руши 
професионални кредибилитет у локалној заједници и све учињено враћа ко-
рак уназад. Без намере да се уплићемо у политичке теме, морамо напомену-
ти да су европски фондови за нас велика нада – томе нас учи досадашње ис-
куство из неких пројеката. Свесни смо и чињенице да је услов свих услова за 
учешће у међународним пројектима са подршком европских фондова – еду-
кација запослених.

Конкретно, у плану нам је да повежемо нашег сталног сарадника, крагујевач-
ки фото-клуб „Аполо” са партнером Руског кутка, „Арсенал-Артом” са Урала; за 
почетак, морамо се задовољити виртуелним изложбама које се управо припре-
мају на Уралу (Јекатеринбург) и у Шумадији (Крагујевац), а Библиотека помаже 
у превођењу и припреми материјала за штампу. 

Музејски комплекс на имању у Јасној Пољани представља локалитет од изу-
зетног значаја на светској културној мапи. Даља фаза ове сарадње подразуме-
ва повезивање школа и ученика средњошколског узраста (упознавање путем 
интернет-платформи: организовање предавања, емитовање програма уживо) 
– како би ти контакти еволуирали до озбиљних и формализованих облика са-
радње кроз међународну размену ученика и студената, стручне боравке ради 
учења језика или неког другог усавршавања или истраживања.
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У оквиру послова библиографског рада и издавачке делатности, планирамо 
израду трећег тома завичајне библиографије периодике (2005–2022), за шта ће 
бити потребно повезати Цркву, Универзитет, предузећа, установе. 

Поводом 200. годишњице рођења кнеза Михаила и 120. годишњице владави-
не династије Обреновић, у сарадњи са Институтом за књижевност и уметност из 
Београда планирамо у мају наредне године да организујемо научни скуп „Обре-
новићи и књижевност”. 

Културни утицаји и интерактивне везе представљају замајац како за сваког 
појединачног учесника те сарадње, тако и за ширу друштвену заједницу. Такви 
програми се садржајно продубљују, тематски су свеобухватнији, формом инова-
тивни и комплекснији. Иза неких остају зборници, из других настају изложбе – а 
сваки може да добије разноврсне медијске формате. На тај начин се библиотеч-
ке колекције обогаћују, а завичајна култура подстиче и чува као наслеђе.
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SUMMARY | To realize numerous programs, the library develops partnerships by es-
tablishing the cooperation with institutions, associations, citizen groups and individ-
uals in domain of culture and education. This paper will list the examples which have 
stood out either through results or duration, or which have given a significant contri-
bution to improving the services of the library. We also mention the examples of co-
operation in international framework, which makes us competent to transfer our ex-
perience on the flows of cultural diplomacy. This summary omits the one-time pro-
motional programs, except for a few that are mentioned in the final chapters of the 
paper, as we found them to be specific enough.
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НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМЕНИ ВУКА КАРАДЖИЧА В КРАГУЕВЦЕ

В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА

РЕЗЮМЕ | Для реализации многочисленных программ Библиотека развивает 
партнерские отношения и осуществляет сотрудничество с разными учрежде-
ниями, заведениями, ассоциациями, гражданскими сообществами и отдельны-
ми лицами в области культуры и образования. В докладе мы приведем приме-
ры, которые выделяются своими результатами, продолжительностью, или внес-
ли существенный вклад в сферу библиотечного обслуживания. Мы также при-
ведем примеры международного сотрудничества, что делает нас компетентны-
ми для передачи нашего опыта в рамках культурной дипломатии. Разовые ре-
кламные программы в этом обзоре исключены, кроме нескольких, которые мы 
перечисляем в конце доклада и считаем их специфическими.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | международное сотрудничество, культурная дипломатия, 
девелоперские проекты, библиотечная сеть, неохваченные пользователи
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САРАДЊА ВАЉЕВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ СА ДРУГИМ 
СУБЈЕКТИМА КУЛТУРЕ, НАУКЕ И ОБРАЗОВАЊА

САЖЕТАК | Сарадња јавних библиотека са другим институцијама културе и об-
разовања евидентан је процес који осликава интенцију библиотечких установа 
да се позиционирају као поуздани партнери са ресурсима који могу да обезбеде 
квалитетне изворе информација, креативност и иновативност.

Настављајући дугогодишњу традицију, ваљевска библиотека негује и развија 
сарадњу са установама образовања, од предшколског до академског нивоа, не-
прекидно трагајући за новим видовима сарадње, не престајући да унапређује 
квалитет постојећих партнерстава. Програми који ће бити представљени у овом 
раду потврђују исправност стратегије коју одликује систематичан приступ, ква-
литет пројеката усмерених ка промоцији књиге и читања, развоју нових услуга, 
унапређујући позицију Библиотеке и њеног имиџа, у ближем и ширем окружењу.

Поред развијених партнерстава у оквиру заједнице, у граду Ваљеву, где се 
издвајају образовне институције, сарадња са Задужбином „Десанка Максимо-
вић” и Форумом словенске културе, издвојени су као примери сарадње на репу-
бличком и међународном нивоу, а који репрезентативно осликавају постигну-
те резултате.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | ваљевска библиотека, партнерство, образовање, култура

УВОД

Ангажовање библиотека у циљу афирмације њихове делатности заснива се на 
непрекидном развијању мреже партнера, на локалном и другим, вишим ни-
воима. Када је реч о повезивању, мора се посебно истаћи добра сарадња која 
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постоји између самих јавних библиотека, које остварују вишеструке ефекте на 
пољу размене информација, програма, заједничког планирања и пројектног ан-
гажовања, мобилности стручњака и других видова заједничког деловања. 

У културној јавности познато је да постоји стално залагање на осмишљавању 
и реализацији нових идеја у библиотекама, што за резултат има културну пону-
ду, за коју се може рећи да у већини случајева, широм Србије, испуњава високе 
критеријуме у погледу квалитета, креативности, иновативности и континуитета, 
било да је реч о програмима за одрасле или за децу.

Чињеница је да постојећа законска регулатива не пружа озбиљну подршку за 
развој партнерстава на пољу образовања, што недостаје да би библиотеке доби-
ле легитимитет као установе за организовање сертификованих едукација, значај-
них за целоживотно образовање становништва, као у неким срединама у региону, 
где се посебно истиче пример Словеније. Са друге стране, са сигурношћу се може 
рећи да су библиотеке незаобилазни субјекти у области културе, где делују непри-
косновено, често заузимајући и лидерску позицију, посебно у мањим срединама.

Сарадња са установама образовања, од предшколских до школа за високо 
образовање, затим једном од научних институција, и коначно са партнерима 
који делују у области културе, биће представљени у овом раду, као позитивно ис-
куство ваљевске библиотеке које може послужити за размену и упоређивање са 
сличним праксама у другим библиотекама у Србији. 

ПАРТНЕРСТВО СА ПРЕДШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ 
„МИЛИЦА НОЖИЦА” ВАЉЕВО

Предисторија партнерске сарадње са Предшколском установом „Милица Но-
жица” у Ваљеву подсећа на извештаје из већине установа културе у Србији, где се 
види да су посете деце предшколског узраста из вртића спорадична појава, док 
у јавним библиотекама ове посете имају карактер најављеног обиласка дечјих 
одељења и упознавање са фондом и услугама. Евиденције показују да је број по-
сетилаца ове групације незнатан у односу на потенцијал и чињеницу да је ово 
ресурс за „регрутовање” будућих чланова библиотеке. 

Имајући у виду овај недовољно искоришћен потенцијал, ваљевска библиоте-
ка је 2010. године започела другачију сарадњу са Предшколском установом „Ми-
лица Ножица”, регулишући и формално правни основ сарадње, тако да од те го-
дине датира и интегрисање овог партнерства и афирмацију посебног пројекта у 
образовне планове ове предшколске установе.
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Основ ове дугогодишње партнерске сарадње је промоција читања, што је 
препознато као заједнички интерес, а свака од установа је преузела на себе оба-
везу редовног планирања и реализације активности, у циљу одржавања овог 
партнерства и постизања максималних ефеката сваке школске године. Актив-
ности у оквиру ове сарадње реализују се у континуитету од октобра до јуна сва-
ке године у ваљевској библиотеци, где се одржавају радионице за сваку гру-
пу предшколског узраст. Овај циклус под називом „Од читања се расте”, најма-
совнија је активност ваљевске библиотеке која се мери учинком од скоро 1000 
учесника радионица на годишњем нивоу, што је условљено бројем деце која се 
упишу у предшколску установу у одређеној школској години.

Пројекат „Од читања се расте” пример је специфичног партнерства, јавног и 
приватног, јер су поред установа образовања и културе, ваљевске библиотеке и 
Предшколске установе „Милица Ножица”, укључени и грађани, родитељи и члано-
ви породица деце која учествују у радионицама. Њихово индиректно присуство 
на почетку реализације пројектних активности, један је од основа за више или 
мање успешну реализацију мисије пројекта, јер се од родитеља и других чланова 
породице, очекује да узму учешће након радионица и да буду подршка и помоћ 
приликом мотивисања деце да долазе у Библиотеку, да читају и да користе оста-
ле библиотечке услуге. Очекивање је засновано на инерцији коју даје мотивацио-
но писмо, које свако дете, учесник радионице, понесе кући и предаје га родитељи-
ма, пре свега као информацију о својој активности тог дана, а затим као позив за 
зајед ничко ангажовање на промоцији читања и коришћења библиотечког фонда 
за д ецу и бенефитима које читање пружа деци током одрастања.1

Ефекти овог пројекта евидентирани су сваке године, тако да смо њиховом ана-
лизом током десет година реализације установили да је ова активност директ-
но заслужна за формирање нових генерација читалаца и корисника библиотеч-
ких услуга, јер је забележен изузетан проценат увећања ове групације корисника у 
обиму од више од 300 пута у односу на почетне резултате у 2010. години.

САРАДЊА СА ОСНОВНИМ ШКОЛАМА У ВАЉЕВУ

Деце узраста између 10 и 15 година су веома „захтевна” када је у питању укљу-
чивање у ваннаставне активности, а самим тим и у програме које организују 

1 Виолета Милошевић, „Предшколцима ангажованим читањем вратили осмех : библиотерапија 
у Матичној библиотеци ’Љубомир Ненадовић’ из Ваљева“, Крагујевачко читалиште: 
информативни лист Народне библиотеке „Вук Караџић” год. 19, бр. 38 (2014):10–11.
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библиотеке. Уколико већ нису стекли навику да читају и долазе у библиотеку, 
они се неће пријављивати за креативне програме које за њих организујемо. Вео-
ма је тешко осмислити садржаје за овај узраст и неизвесно је очекивање њихо-
вог самоиницијативног укључивања, сем уколико је реч о партиципирању које 
је организовано у сарадњи са школама. 

Ваљевска библиотека остварује добру сарадњу са основним школама у ок-
ружењу, засновану на вишегодишњим заједничким програмима, било да је реч 
о манифестацијама на градском нивоу или програмима које иницира и орга-
низује ваљевска библиотека. Посебну пажњу у овом раду посвећујемо партнер-
ству које је успостављено у циљу реализације новог пројекта под називом Су-
срети литерарних секција основних школа Ваљева и објављивање зборника уче-
ничких радова „Од детета до поете”. На инцијативу ваљевске библиотеке, ли-
терарне секције ангажовано раде са ученицима, припремајући се за предста-
вљање које се организује једном месечно, сваки пут у другој школи. Годишњи 
циклус започиње и завршава се у Библиотеци, свечаним програмом, читањем, 
разговорима и музиком ученика од V до VIII разреда. 

Током године, са намером да пружи подршку литерарним секцијама, библи-
отека организује радионице креативног писања, мотивишући додатно учени-
ке, али и професоре који са њима раде у литерарним секцијама. Финале ове са-
радње крунисано је објављивањем зборника најбољих литерарних радова. 

Сарадња која се остварује кроз реализацију пројекта Сусрета литерарних 
секција основних школа, „Од детета до поете”, заснована је на заједничком ин-
тересу у области промоције читања, креативног стварања и литерарног изража-
вања талентованих ученика. Заједнички интерес препознали су и родитељи и 
шире породице учесника, јер су постали редовна публика која даје допринос 
публицитету овог пројекта.

Коначно, трећи актер у овом партнерству је Секција за културне и образов-
не програме Библиотекарског друштва Србије, која је иницирала идеју о реали-
зацији програма који треба да афирмише дечје литерарно стваралаштво и поз-
вала јавне библиотеке да организују активности у својим срединама. Ваљевска 
библиотека је прихватила сарадњу и учешће тако што је интегрисала свој про-
грам у овај концепт, преузимајући слоган „Од детета до поете”, који је предло-
жен од стране Секције БДС-а. На овај начин један локални пројекат унапређен 
је укључивањем у пројекат на нивоу шире заједнице, у овом случају јавних биб-
лиотека као партнера из других градова у Србији.



175

САРАДЊА СА СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У ВАЉЕВУ

Иницирање и реализација партнерстава са установама образовања у Ваљеву увек 
има обележје дугорочности, креативности и иновативности, а када је у питању 
сарадња са средњим школама у Ваљеву, лајтмотив био је подстицање критичког 
мишљења и друштвено ангажованог изражавања, што је релизовано кроз циклу-
се радионица „Окови савременог друштва”. Као и обично, радионице су одржа-
ване у просторијама Библиотеке, овај пут у простору Клуба младих, а водили су 
их сарадници, тада ангажовани на јавним радовима или као волонтери, од којих 
ће неки, стицајем каснијих околности, бити стално запослени у Библиотеци. Са-
радња између установе културе и пет средњих школа у Ваљеву, постала је окосни-
ца програма за укључивање нових сарадника, пре свега ангажованих поједина-
ца, а затим и организација цивилног друштва и институција које је основала Вла-
да Републике Србије, од којих истичемо „Каритас” и Центар за азил у Боговађи. 
Полазници радионица били су старији средњошколци, који су учешће узели зах-
ваљујући доброј сарадњи са професорима друштвених предмета који су мотиви-
сали ученике, а затим и доброј понуди тема за рад и успешним модераторима, 
који су полазницима били блиски због година и дебатног приступа темама.

У овом раду ћемо навести један од најуспешнијих циклуса, у којем су обрађе-
не теме: „Феномен избеглиштва у савременом свету – Велика избегличка криза 
и последице”, „Национализам и конструкција прошлости – Улога национализма 
у (пре)обликовању историје”, „Сексуалност и табу – Нормална и ненормална сек-
суалност”, „Човек који је појео своју смрт – Смрт у доба постмодерне” и „Анесте-
зирана стварност – Дрога у савременом друштву”.

Улога јавних библиотека у области друштвеног ангажовања и критичког 
мишљење, када су у питању теме које су од велике важности за живот у свакој 
заједници, од виталног је значаја за ревитализацију ових установа, јер је то на-
чин да се позиционирају као подршка заједници, било да је реч о јавном секто-
ру, организацијама цивилног друштва или појединцима.

ПАРТНЕРСТВО У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

Партнерство са установама високог образовања реализовали смо кроз зајед-
нички рад у области стручне праксе и оспособљавања студената за послове ди-
гитализације. Са Академијом струковних студија „Западна Србија” из Ужица, 
која у Ваљеву има своју издвојену јединицу, Библиотека је потписала уговор о 
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парнерству пре пет година и од тада га реализују редовно сваке године. Парт-
нер је препознао интерес који ће остварити кроз ову сарадњу, обезбеђујући 
себи позицију и испуњење услова који су законом прописани. Заједнички смо 
чинили озбиљне напоре да одговоримо на изазове пред којима смо се нашли 
потписивањем протокола о партнерству. Због чињенице да овакав вид едука-
ција није постојао раније, да постоје бројне непознанице када је у питању биб-
лиотечко-информациона делатност и рад у области дигитализације и других 
послова, а за које може постојати велико интересовање студената и будућих 
стручњака које они образују, инспиративно је било ангажовање, као и постиг-
нути резултати. За Библиотеку је био велики изазов да организује своје ресурсе 
и усклади своју организацију, јер до тада нисмо пружали овакву подршку ко-
рисницима. Најодговорнији део посла током ове сарадње је била израда про-
грама обуке и норматива часова и ангажовање током стручне праксе, а који 
треба да буду ваљано интегрисани у школски календар и наставни програм 
ове високошколске установе.

Протокол о сарадњи са Академијом стурковних студија „Западна Србија” има 
све формално-правне елементе једног пословног односа, али се кроз њега мани-
фестују многи аспекти културне делатности, отварајући истовремено бројна пи-
тања и перспективе када је у питању област образовања и удела који јавне библи-
отеке могу имати уколико би се обезбедили законски и тржишни услови. Недос-
татак информатичких стручњака у библиотекарству може бити делимично прева-
зиђен кроз партнерску сарадњу са образовним институцијама које школују овај 
профил стручњака и који до сада евидентно нису препознавали јавне библиоте-
ке као место за будуће радно ангажовање. Улога библиотекара је у овом случају не 
само менторска, већ и образовна, јер може обезбедити релевантне компетенције 
студентима, као будућим стручњацима са академским звањем. Валоризација ових 
компетенција нема формално-правно утемељење, а будућим ангажовањем библи-
отечке заједнице могао би се обезбедити и овај важан предуслов.

ПАРТНЕРСКА САРАДЊА СА ИНСТИТУТОМ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО

Институт за упоредно право2 из Београда је научна институција која се од 1955. 
године, када је основана, бави истраживањем у области компаративног права.3 
2 Институт за упоредно право, преузето 12. 8. 2022, http://iup.rs/sr/.
3 О томе види у: Institut za uporedno pravo, preuzeto 12. 8. 2020, https://sr.wikipedia.org/wiki/
Institut_za_uporedno_pravo.
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Као једна од најстаријих институција за ову област у свету, данас делује на те-
риторије Србије и другим земљама западног Балкана. Институт, између оста-
лог, већ двадесет пет година организује Међународни научни скуп о осигурању, 
научно истражујући и критички анализирајући ову област, а шири контекст је 
сагледавање постојећих и потенцијалних законодавних решења у области оси-
гурања, ризика и накнада штете.

Сарадња са научном институцијом овог типа започета је током 2021. годи-
не, када је аутор овог рада, на позив из организационог одбора Међународног 
научног скупа о осигурању, учествовао на годишњој конференцији, излажући 
своје истраживање у вези са осигурањем књижног фонда у јавним библиоте-
кама, које је и објављено у зборнику.4 Закони и подзаконска акта која регули-
шу библиотечко-информациону делатност пружају правни оквир за рад библи-
отечких стручњака, али нас пракса учи да се успешно функционисање јавних 
библиотека као установа културе тиче и свих осталих прописа, што је често ве-
лики изазов. Истраживање које је аутор рада спровео у области заштите култур-
ног наслеђа, у једном сегменту је везано и за ризике и штету која може настати 
у случају наступања ванредних ситуација, што је заинтересовало организаторе 
научног скупа, који нису имали довољно информација у вези са радом јавних 
библиотека, нити су били довољно упућени у постојеће ризике у овом сектору. 
Излагање истраживања о културном наслеђу и библиотечкој делатности у кон-
тексту законске регулативе, а за потребе правне науке, као и објављивање рада 
у зборнику са овог скупа, указало је да сарадња са научним институцијама које 
нису директно надлежне за културу и образовање, може само да допринесе биб-
лиотечкој заједници. Оваква партнерства су пожељна и корисна, јер се, корис-
тећи синергију и инструменте из различитих ресурса, може доћи до добрих по-
стигнућа за сваку од страна, учесница у сарадњи. 

ПАРТНЕРСКА САРАДЊА СА ЗАДУЖБИНОМ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

На пољу културе ваљевска библиотека негује дугогодишња партнерства, чији 
значај прелази границе локалне заједнице, а најбољи пример за то је сарадња са 
Задужбином „Десанка Максимовић”, чији оснивач је, поред породице знамени-
те песникиње, Народне библиотеке Србије и Град Ваљево, кога у овом случају 

4 Violeta Milošević, „Javne biblioteke i osiguranje knjižnog fonda“, u Međunarodni naučni skup 
Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje: Zbornik radova = Proceedings, Beograd; Mionica, 
2021: 486–487.
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заступа Матична библиотека „Љубомир Ненадовић” Ваљево, кроз учешће у уп-
рављачком телу, Управном одбору, и као организатор свечане доделе награде за 
животно песничко дело, која се уручује сваке године у Бранковини, 16. маја, на 
дан рођења песникиње.

У наредној, 2023. години, ова сарадња ће бити обележена као јубиларна, три-
десетогодишња, током ког периода се поред свечаности уручења награде у 
Бранковини код Ваљева, у Народној библиотеци Србије одржава научни скуп 
посвећен лауреату, а њему у част објављују се две репрезентативне публикације, 
зборник радова са научног скупа и збирка изабраних песама. 

Ваљевска библиотека даје свој допринос овој сарадњи кроз управљачко 
тело, а самим тим одговорна је и повезана са свим пословима и активностима 
које Задужбина „Десанка Максимовић” планира и реализује. Оно по чему се 
издвајамо је свечаност поводом уручења награде у Бранковини, када смо ор-
ганизатори и домаћини гостима и публици која долази из Београда, из Ваље-
ва и других градова региона и Србије. Захваљујући сарадњи са Задужбином 
„Десанка Максимовић” и Народном библиотеком Србије, ваљевска библио-
тека изградила је посебну позицију у свету културе, позивајући и примајући 
бројне уметнике, како књижевнике тако и музичаре, глумце и рецитаторе, који 
су поред поетике Десанке Максимовић, промовисали и своје стваралаштво, 
постајући тако чланови велике словенске породице. Индиректно, а једнако 
важно је учешће Библиотеке у програмима који које организују Међународни 
славистички центар и Филолошки факултет Универзитета у Београду. На тра-
гу делатности Задужбине „Десанка Максимовић” и заједничких послова у ок-
виру ове сарадње, окупљали су се у ваљевском крају млади слависти из целог 
света и увек им је домаћин била Библиотека, било да је реч о организовању 
програма у Бранковини, предавањима и вођењима кроз библиотечке фондо-
ве и изложбене поставке.

Сарадња Библиотеке и других учесника у културном животу Србије или ин-
ституција образовања, а која се тичу имена песникиње Десанке Максимовић, 
створила је прилику да се развију услови и за друга значајна партнерства, о чему 
ће у наставку рада бити више речено, јер указују на нове, међународне перспек-
тиве на пољу културе, образовања и културног туризма посебно.
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ПАРТНЕРСКА САРАДЊА СА ФОРУМОМ СЛОВЕНСКЕ КУЛТУРЕ

Посебан искорак на пољу партнерстава начињен је кроз пројекат Women Writers 
Route,5 који је Библиотеци обезбедио сарадњу на међународном нивоу и учешће 
у новој области рада. Реч је о чланству у пројекту који ће финансирати Савет Ев-
ропе, у циљу унапређења сертификоване руте посвећене женама писцима из 
различитих европских земаља, међу којима Србију представљају Десанка Мак-
симовић, Исидора Секулић и Јелена Димитријевић. Чланице пројекта, институ-
ције из пет градова у Србији, међу којима се поред Ниша, Београда, Чачка и Но-
вог Сада налази и ваљевска библиотека, радиће на развоју квалитета садржаја 
у оквиру руте, што ће допринети сталном побољшању квалитета веза у области 
европског и српског културног наслеђа и културног туризма. Основ сарадње је 
повезивање институционалних и индивидуалних напора из различитих европ-
ских земаља, Хрватске, Словеније, Пољске и Србије, у циљу сталног јачања свес-
ти о људским правима и демократији кроз стваралаштво и доприност жена пи-
саца у том процесу, истраживање њиховог литерарног стваралаштва, живота и 
локалитета који партиципирају у пројекту, у контексту стварања могућности за 
упознавање шире публике, туриста и других посетилаца из Европе са културним 
вредностима које су евидентно препознате као део европске културне историје. 
Пројекат Women Writers Route ће значајно утицати на трансформацију ресуса 
ваљевске библиотеке, стручних, финансијских и менаџерских, јер ће пролазећи 
кроз бројна нова искуства и искушења, јачати своју позицију на локалном, реги-
оналном и међународном нивоу.

У оквиру пројекта доћи ће до развоја великог броја контаката и нових партнер-
става унутар њега, пре свега на релацији менаџмента Библиотеке и релевантних 
тела Савета Европе, са којима ће бити потписан уговор у Стразбуру. Током реали-
зације пројекта биће веома интересантно пратити стварање нових веза на нивоу 
града Ваљева, између локалне самоуправе и других институција културе, образо-
вања, туризма и привреде, а затим и са другим учесницима у пројекту. Сарадња 
са пројект-менаџерима из Форума словенске културе, затим учешће у раду тела 
ове институције, партиципирање у доношењу одлука које се односе на цео проје-
кат и начин рада осталих учесница, представља значајно искуство и отвара нове 
перспективе за ваљевску библиотеку. У овом тренутку могу се само претпостави-
ти потенцијали и користи од сарадње са партнерима, али ће крајњи резултат бити 
видљив током реализације, а неки тек кроз неколико година.

5 Women writers route, preuzeto 12. 8. 2022, https://www.womenwriters.eu/.
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ЗАКЉУЧАК

Непрекидно унапређујући постојећа партнерства и пројекте у оквиру којих је 
сарадња постигнута, Библиотека не престаје да трага за новим моделима са-
радње, што за резултат има дугорочна позитивна искуства у различитим облас-
тима. Сарадња са институцијама у области културе увек је природна и плодот-
ворна, а из ње веома често произилазе идеје и контакти са новим партнерима. 
Може се рећи да је успешна културна делатност обезбедила остваривање квали-
тетних партнерских пројеката, не само на локалном нивоу и републичком ни-
воу, отварајући простор за перспективну међународну сарадњу са Форумом сло-
венске културе и Саветом Европе. 

Образовне институције, од предшколских до институција високог обра-
зовања, поуздани су сарадници у бројним програмима ваљевске библиоте-
ке, а на основу досадашњих позитивних искустава може се очекивати развој и 
унапређење у циљу реализације нових пројеката. Партнери из области образо-
вања и науке све чешће изражавају потребу за новим облицима сарадње који 
неће тежити задовољавању само „културних” потреба, већ траже равноправно 
партнерство на пољу едукације и заједничког ангажовања у области (не)фор-
малног образовања. Ваљевска библиотека дала је успешан одговор на захтеве 
који су проистекли из оваквих партнерстава, што нас охрабрује да истражујемо 
и даље, продубљујући и проширујући постојеће сарадње.

Може се закључити да је линија разграничења између пројеката у области 
културе и образовања веома неприметна, јер библиотеке пружају широк аспект 
могућности за сарадњу на пољу културе, туризма, образовања и науке.
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THE COOPERATION OF THE VALJEVO LIBRARY WITH OTHER SUBJECTS 
OF CULTURE, SCIENCE, AND EDUCATION

SUMMARY | The cooperation of public libraries with other institutions of culture 
and education is an obvious process that reflects the intention of libraries to position 
as reliable partners with resources that can secure high-quality sources of informa-
tion, creativity, and innovation.
In continuation of a yearslong tradition, the Valjevo library nourishes and develops 
the cooperation with educational institutions, from pre-school to academic level, 
while constantly searching for new forms of cooperation and incessantly improving 
the quality of the existing partnerships. The programs that will be presented in this 
paper validate the rightfulness of the strategy defined by a systematic approach, the 
quality of the projects aiming at the promotion of books and reading, and the devel-
opment of new services, while improving the position of the library and its image in 
both immediate and non-immediate environment. 
In addition to the partnerships developed within the community in Valjevo where ed-
ucational institutions stand out, we also highlight the cooperation with the Legacy of 
Desanka Maksimović and the Forum of Slavic Culture, as examples of cooperation 
on the national and international level which properly reflect the achieved results. 

KEY WORDS | the Valjevo library, partnership, education, culture
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СОТРУДНИЧЕСТВО ВАЛЕВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ 
КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

РЕЗЮМЕ | Сотрудничество публичных библиотек с другими учреждениями ку-
льтуры и образования – очевидный процесс, отражающий стремление библио-
течных учреждений позиционировать себя как надежных партнеров, распола-
гающих ресурсами, способными предоставить качественные источники инфор-
мации, творчество и инновации.
Продолжая многолетнюю традицию, библиотека Валево поддерживает и раз-
вивает сотрудничество с образовательными учреждениями, от дошкольного до 
академического уровня, постоянно ищет новые формы сотрудничества, не пе-
реставая улучшать качество существующих партнерских отношений. Програм-
мы, которые будут представлены в данной работе, подтверждают правильность 
стратегии, характеризующейся системным подходом, качеством проектов, на-
правленных на популяризацию книг и чтения, развитие новых услуг, улучше-
ние положения Библиотеки и ее имиджа, в районе и более широком масштабе.
Помимо развитого партнерства с сообществом в городе Валево, особенно с об-
разовательными учреждениями, можно привести лучшие примеры сотрудни-
чества на национальном и международном уровне с Фондом «Десанки Макси-
мович» и Форумом словенской культуры, которые репрезентативно отобража-
ют достигнутые результаты.

KEY WORDS | библиотека Валево, партнерство, образование, культура
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СВЕ(Т) СУ БИБЛИОТЕКЕ:
САРАДЊА СА АМБАСАДАМА И КУЛТУРНИМ 
ЦЕНТРИМА У БЕОГРАДУ

САЖЕТАК | Библиотека града Београда, као највећа позајмна библиотека у Ср-
бији и део европске породице најсавременијих јавних библиотека, остварује са-
радњу на међународном, регионалном и локалном нивоу. Умрежавањем са раз-
личитим институцијама и организацијама: библиотекама у Србији и иностран-
ству, библиотечким удружењима, образовним институцијама, установама кул-
туре, издавачима, иностраним културним центрима и амбасадама са седиштем 
у Београду, медијским кућама, градским јавним предузећима, студентским асо-
цијацијама, невладиним организацијама, факултетима, научним институтима 
реализују се бројни пројекти и програми, а све са тежњом да што успешније ос-
твари постављене циљеве и задатке, делујући као центар знања, културе и забаве. 
У раду биће представљено неколико пројеката који су реализовани у сарадњи 
са културним центрима и амбасадама у Београду и с циљем успостављања, раз-
вијања и оснаживања културног дијалога, спровођења плодне друштвене раз-
мене и подстицања активног учења. Кроз приказе примера добре праксе разма-
трају се потенцијалне предности и бенефити за библиотечко пословање, који 
се остварују кроз организацију програмских дешавања у сарадњи са другим чи-
ниоцима на културној сцени, било да је реч о цивилном сектору, институцијама, 
организацијама или појединцима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | културна сарадња, програми, пројекти, амбасаде, културни 
центри
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БИБЛИОТЕКЕ СУ СВЕТ

Са идејом да је најбољи начин за међусобно упознавање нација путем културне 
размене марта 2021. године започета је реализација виртуелног програма „Биб-
лиотеке су свет”, којим се шира јавност упознаје се са збиркама књига и библио-
текама амбасада у Београду. Представници амбасада и културних центара пред-
стављају грађу својих библиотека, читају одломке из дела омиљених писаца, а о 
својој националној књижевности говоре уз осврт на прослављене и у Србији чи-
тане писце, као и на заборављене или недовољно заступљене ауторе. Ово је била 
и сјајна прилика да се сазна колико се српски аутори читају у појединим држа-
вама и обратно. Сваке недеље, на званичном Јутјуб каналу Библиотеке града Бе-
ограда и осталим друштвеним мрежама представљала се по једна амбасада. 

На јутјуб плејлисти од осамнаест видеа под називом „Библиотеке су свет” 
налази се право међународно књижевно и уметничко богатсво. У првом еми-
тованом видеу Њ. Е. Јан Лундин (Jan Lundin) представља библиотеку амбаса-
де Краљевине Шведске и казује песму „После кише” Ларса Густафсона. Затим 
се нижу видео-садржаји са осталим представницима који су се одазвали овој 
виртуелној акцији. Амбасадорка Краљевине Данске Њ. Е.Сузан Шајн (Sussane 
Shine) казује песму „Вечито троје” песникиње Тове Дитлевсен. Бенедикте Зако 
(Benedict Zakka), практиканткиња у политичком одељењу, даје кратак пре-
глед данске књижевности, а Маријанa Топац (Marianne Gade Topac), заменица 
шефа мисије, говори о библиотекама у Данској. Кристина Настеска (Kristina 
Nasteska), секретарка у дипломатском представништву Републике Словеније, 
казује песму „Вихор” Отона Жупанчича. Младен Ћирић из Одељења за култу-
ру амбасаде Републике Бразил представља библиотеку, а Њ. Е. Едуардо Ботељо 
Барбоса (Eduardo Botelho Barbosa) рецитује „Сонет о верности” чувеног бра-
зилског песника Винисијуса де Мораеса. Јована Дубоњац, помоћник за кул-
турне активности и предавач кинеског језика, представља библиотеку Инсти-
тута Конфуције у Београду. Чен Лили (Chen Lili), предавач кинеског језика, и 
Оливера Голијанин, секретар Института Конфуције, казују песму из збирке „Ве-
тар је стао...” песника Ли Ћингџаоа у оригиналу и преводу. Каирул Тазрил Тар-
мизи (Kairul Tazril Tarmizi), отправник послова амбасаде Малезије, предста-
вља традиционалну малезијску лирску форму пантун. Њ. Е. Субрат Батачарџи 
(Subrat Bhattacharjee) представља библиотеку амбасаде Републике Индије и 
казује „Песму 35” из збирке „Гитанђали” нобеловца Рабиндраната Тагора. Биб-
лиотеку културног центра Колегијум Хунгарикум (Collegium Hungaricum) Ам-
басаде Републике Мађарске представља Клара Сенђерђи (Klára Szentgyörgyi), 
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директорка Колегијум Хунгарикума, а Анет Обреновић казује песму „Накрај 
шора” Шандора Петефија. Библиотекарка Марија Тасев представља библиоте-
ку Руског дома, а потом Олесја Бабенко (Олеся Бабенко), начелница Одељења 
за руски језик и образовне програме, Дјомин Јевгеније (Демин Евгений), за-
меник директора Руског дома и Голубева Олга (Ольга Голубева), начелница 
Одељења за сународнике и словенски свет казују песму Олега Миљевског „Во-
лите Русију”. Њ. Е. Јахел Вилан (Jahel Vilan) представља библиотеку амбасаде 
Републике Израел и казује песму „Свима нам је потребна милост” израелског 
песника Натана Зака. Њ. Е. Рафал Перл (Rafał Paweł Perl) представља библиоте-
ку дипломатског представништва Републике Пољске и казује песму „Ко је пес-
ник” Тадеуша Ружевича.1

У оквиру овог програма успостављена је тешња сарадња са Одељењем за кул-
туру Амбасаде Мађарске Collegium Hungaricum Beograd, у оквиру које је догово-
рена реализација програма „Упознајте Рубикову коцку”. Године 2021. навршило 
се се четрдесет и пет година од појаве прве механичка 3Д комбинационе слага-
лице коју је изумео мађарски проналазач и професор архитектуре Ерне Рубик 
(мађ. Rubik Ernő). Рубикова коцка сматра се једном од најпродаванијих играчка 
у свету, јер је до сада продата у више од 300 милиона примерака. Упркос плане-
тарној популарности, њено порекло често остаје у сенци. Програм који je при-
ређен у Дечјем одељењу библиотеке града Београда било је сјајна прилика да се 
новој генерацији деце и младих представи ова чудесна играчка, те да се скрене 
пажња на њено порекло. 

Учесници програма, деца основношколског и средњошколског узраста, нас-
тавници и родитељи имали су прилику да погледају филм о професору Рубику, 
упознају се са низом правила за лакше и брже састављање коцке, упознају неке 
од победника у овој вештини и сами се опробају у игри. Специјалан гост програ-
ма био је Алекса Радовановић, национални рекордер у брзинском спајању ко-
цке. Он је пред публиком демонстрирао своју вештину и указао на релевантне 
линкове на којима се могу наћи квалитетна упутства на основу којих је могуће 
брже и лакше састављање Рубикове коцке.2

1 Библиотеке су свет, YouTube Biblioteka grada Beograda, преглед 21. 10. 2022, https://www.
youtube.com/watch?v=6lRiLhQaxWQ&list=PLo0yQoHjra5_CwcxlRHP93wLabCgVcmwY&ab_cha
nnel=BibliotekagradaBeograda.
2 How to solve the Rubic’s cube an ultimate guidewe?, pristup 21. 10. 2022, https://www.redbull.
com/hr-hr/rubikova-kocka-video-vodic.
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САРАДЊА СА ИНСТИТУТОМ КОНФУЦИЈЕ

Институт Kонфуције је непрофитабилна образовна институција коју заједно осни-
вају Народна Република Кина и друге земље, с циљем подстицања развоја прија-
тељских односа и јачања културно-образовне сарадње. Главне делатности и актив-
ности Института су подучавање кинеског језика, пружање консалтинг услуга и ин-
формација о образовним и културним дешавањима у Кини, организовање актив-
ности из области језичко-културне размене. У Београду Институт Конфуције зва-
нично је отворен 2006. године при Филолошком факулету Универзитета у Београ-
ду, ради што бољег упознавања народа Србије са Kином, повезивање свих поједи-
наца и институција у Србији које се на било који начин баве кинеским језиком и 
културом, те прављења референтне базе свих материјала о кинеској култури и је-
зику доступних у Србији.3 Република Србија има дугу историју коју карактерише 
вишедеценијско пријатељство са Kином и њеним народом, а велики број људи са 
ових простора гаји снажан интерес за кинеску културу.

На ова интересовања надовезала се Библиотека града Београда успоста-
вљајући блиску сарадњу са Институтом Конфуције која резултира реализацијом 
бројних програма, концерата, предавања, изложби књига, филмских фестивала. 
Библиотечка публика показује велико интересовање, а посебно се радује преда-
вањима на различите теме. Илустрације ради, нека од предавања која су у по-
следње време реализована, а која су наишла на одзив и одобравање бројне пуб-
лике јесу предавања лекара кинеске медицине, Филипа Мања „Акупунктура: ис-
тине и заблуде”, Зорана Богдановића „Како пословати са Кином – моја прича”, 
Ивана Богосављевића „Путопис из Кине”, Саше Баланесковића „Ћигонг у свако-
дневном животу”, Татјане Цонић „70 година мирољубивог развоја Кине”.

Библиотека града Београда у оквиру манифестације „Дани Пекинга у Бе-
ограду“ потписала је 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 ци-
вилизацији, чиме је омогућено стварање посебног фонда у оквиру Библиотеке.4

3 Institut Konfucije u Beogradu, pristup 21. 10. 2022, https://konfucije.fil.bg.ac.rs/wp/o-nama/.
4 Извештај о раду Библиотеке града Београда у 2017. години, приступ 21. 10. 2022, https://bgb.
rs/wp-content/uploads/2021/09/BGB-Izvestaj-o-radu-2017.pdf.
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САРАДЊА СА БИБЛИОТЕКОМ ГЕТЕ ИНСТИТУТА5

Улагање у стручност и обученост библиотечког тима и редовно усавршавање ко-
лега одражава се и на квалитет пружене услуге и лојалност корисника устано-
ви. Та промена мења слику о библиотеци, привлачи нову публику, ојачава везу 
са постојећом и последично, утиче на превазилажење баријере наше тзв. не-пуб-
лике.6 У овом смислу од посебне важности је је партнерска сарадња коју Библи-
отека града Београда остварује са Гете институтом у Београду. Као резултат те са-
радње, између осталог, Дечје одељење „Чика Јова Змај” било је два пута домаћин 
субрегионалне радионице које су реализоване у организацији Гете институтâ 
из Београда, Загреба и Сарајева. Ово је била сјајна прилика за цео тим библио-
текара Дечјег одељења да присуствују предавањима еминентних библиотечких 
стручњака из Немачке, али и да угосте и представе своју библиотеку колегама из 
региона, те размене искуства и идеје. 

Прва радионица под називом „Спремни за будућност”, на којој је предавач 
била Ханелоре Фогт (Hannelore Vogt), одржана је 27. септембар 2019, а говорило 
се о актуелним трендовима и будућој улози библиотека. Представљене су неу-
обичајене методе за дигитално образовање и подстицање читања кроз игру, на-
рочито за децу и младе. Реч је о напредним понудама, прилагођеним за најши-
ре групе становништва, које подстичу на активност – испробај, уради сам и ужи-
вај у новостеченим вештинама. На основу примера добре праксе из немачких 
библиотека, приказно је на који се начин понуде и просторије сукцесивно могу 
прилагодити новим захтевима.7

Субрегионална радионица „Do it, code it, build it – makerspace у библиотеци�, 
реализована је 15–16. октобра 2020. године, а предавач је била Џесика Вит (Jesica 
Vit) из Централне службе за библиотекаре Савезне покрајине Шлезвиг-Холштајн 
у Немачкој. Радионица је одржана у офлајн и онлајн окружењу, а окупила је три-
десет учесника из Србије, Хрватске и Босне и Херцеговине. Први дан радиони-
це био је посвећен објашњавању мејкерспејс (makerspace) концепта и начину ње-
говог фунционисања, те корацима које треба направити да би библиотека могла 
бити место које буди инспирацију и омогућава дељење искуства и коришћење 

5 Сервис за библиотекаре, Goethe Institut Serbien, pristup 21. 10. 2022, https://www.goethe.de/
ins/cs/sr/kul/bib/ser.html.
6 Ивана Јовановић Арсић, Планета Читалац (Панчево: Градска библиотека Панчево; 
Београд: Удружење Културис, 2014), 11, http://www.kulturis.org/wp-content/uploads/2016/10/
PlanetaCitalac_Srpski-NOVI.pdf.
7 Сервис за библиотекаре, Goethe Institut Serbian, pristup 21. 10. 2022, https://www.goethe.de/
ins/cs/sr/kul/bib/ser.html.
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знања. Представљени су бројни примери из немачке праксе како библиотеке 
могу бити научно-занатске лабораторије у којој сви чланови локалне заједнице 
имају на располагању радни простор, технички материјал, алате, рачунаре, струч-
ну помоћ и савете. Приказано је како се кроз мејкерспејс концепт шири дигитал-
на писменост и врши промоција науке, те отвара простор за примену практичних 
знања. Други дан радионице учесници су мали прилику да, кроз групне радове, 
осмишљавају мејкерспејс концепције за своје библиотеке и да их на крају пред-
ставе. Библиотека Гете института у Београду набавила је радне сетове које ће јавне 
и школске библиотеке у Србији моћи да позајмљују и користе у свом раду. 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ И КУЛТУРЕ

Године 2019. на основу одлуке Владе Републике Србије, 24. мај проглашен је Да-
ном словенске писмености и обележава се као државни празник, у част солун-
ске браће, Ћирила и Методија, творце првог словенског писма – глагољице, који 
су ширили писменост и хришћанство међу Словенима.8 Србија се придружила, 
на овај начин, Русији, Пољској, Чешкој, Словачкој, Украјини, Северној Македо-
нији и Бугарској, које такође званично одају почаст словенским просветитељи-
ма и мисионарима. 

Неговање сопствене културе, свакако је предуслов за размевање и поштовање 
других култура. Стога, Библиотека града Београда, одмах након проглашења 
празника словенске писмености, започела је његово свечано обележавање уд-
руженим снагама са Културним центром Чукарица, кроз едукативни и креатив-
ни рад са децом основношколског узраста, а путем пројекта „Моје наслеђе”, који 
у себи обједињује неколико програма: Читалачку значку, Kултуру говора, Него-
вање ћирилице и Беседништво. Циљ је чување и преношење нематеријалног 
културног наслеђа на млађе генерације, подстицањем свих актера на територији 
локалне самоуправе да се укључе у програме који негују културу читања и лепог 
изражавања, писану реч и општу писменост, а остварује се кроз разноврсне еду-
кативно-креативне радионице. 

Обележавање празника словенске писмености није изостало ни у ван-
редним околностима, па је тако 24. маја 2020. године организовано виртуел-
но дружење са библиотекарима и ученицима основних школа из београдске 

8 „Проглашење Дана словенске писмености”, 23. 5. 2019, Министарство културе и информисања 
Републике Србије, преглед 21. 10. 2022, https://kultura.gov.rs/vest/1004/proglasenje-dana-slov-
enske-pismenosti.php.



191

општине Чукарица: „Стефан Дечански”, „Доситеј Обрадовић” и „Уједињене на-
ције”, као и са децом која похађају Српску допунску школу у Француској и њи-
ховим професорима. Учесници су једни другима представљали и анализира-
ли прочитане књиге и у разговору са библиотекарима доносили су заједнич-
ке закључке о прочитаним делима. Овом приликом деца су гласала за најбољу 
књигу, а на основу дечјих гласова престижан статус добио је роман „Дожи-
вљаји мачка Тоше” Бранка Ћопића. 

Дан словенске писмености и културе, обележен је и 2021. године онлајн дру-
жењем, а број учесника се повећао. Радост заједништва и лепоту читалачке речи 
приказали су деца и наставници из Српских допунских школа у Италији, Фран-
цуској, Немачкој, Данској, Норвешкој, Грчкој, Великој Британији, Словенији, 
Швајцaрској и основних школа београдске општине Чукарица: „Уједињене на-
ције”, „Бановић Страхиња”, „Ђорђе Крстић”, „Вук Караџић”, „Карађорђе”. Током дво-
часовног онлајн дружења, деца су говорила о књигама српских писаца које су 
прочитала, о ликовима који су их посебно заинтригирали, али и читалачким 
дневницима које су имали за задатак да ураде након прочитаног дела. Вршња-
ци из Србије и српске дијаспоре препоручивали су једни другима књиге за чи-
тање, али и представили своје таленте кроз музичке интерпретације и рецито-
вање одабраних стихова. 

Ове године створиле су се околности да се поново у физичком простору оку-
пе деца учесници пројекта из текуће и ранијих година, који су делили радост 
читања, разговарали о прочитаном, показали своје читалачке дневнике кроз ра-
дионицу у којој су учествовали библиотекари Библиотеке града Београда, Вио-
лета Ђорђевић и Владимир Николић. 

САРАДЊА СА РУСКИМ ФОНДОМ КУЛТУРЕ

Потписивањем споразума о сарадњи у мају 2017. године успостављена је фор-
мално сарадња Библиотеке града Београда са Руским фондом културе,9 с 
циљем снажења и даљег развоја српско-руских културних, уметничких и на-
учних веза. Недуго након потписивања споразума о сарадњи отворен је Руски 
кутак при Библиотеци града Београда, односно посебан фонд под називом 
Библиотека руске литературе „Сергеј Михалков”. Основу за формирање овог 
фонда чинила је донација Руског фонда културе која се састојала од више од 
2000 књига и мултимедија за децу и одрасле. Захваљујући овом партнерству у 

9 Российский фонд культуры, приступ 21. 10. 2022, https://rcfoundation.ru/.
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Библиотеци града Београда се одржавају бесплатни курсеви руског језика за 
чланове Библиотеке.10

УПОЗНАВАЊЕМ ДРУГИХ, УПОЗНАЈЕМО СЕБЕ

Сходно чињеници да упознавање културних наслеђа других помаже раз-
мишљању о себи, сопственом идентитету и односу према различитим групама 
којима припадамо, те сагледавању себе из угла других у Библиотеци се конти-
нуирано планирају, организују и реализују програми у којима се представља 
култура других народа. Из овог угла драгоцени су програми попут доле наве-
дених, а који су реализовани такође удруживањем снага, овом приликом са 
Удружењем Македонаца у Београду „Македониум” и сарадницима из Амбаса-
де Републике Индонезије.

У сарадњи са Удружењем „Македониум” у Библиотеци града Београда крајем 
прошле године организовано је обележавање празника Свети Климент Охрид-
ски. Том приликом приказани су краткометражни документарни филмови о 
Блажету Конеском и презентован научни рад Аните Ангелевске „Људи новог 
времена – Конески вс свети Климент”. 

У сарадњи са Амбасадом Републике Индонезије у јуну 2021. године организо-
ван је „Индонежански фестивал 2021: изложба заната и културе”. На изложби су 
представљена дела стипендиста владе Републике Индонезије, а изложбу је отва-
рио амбасадор Републике Индонезије Њ. Е. Мохамад Ћандра В. Јуда и помоћ-
ница директора БГБ Станка Јовичић. Кроз овај програм публика је била у при-
лици да се упозна и са традиционалним индонежанским плесовима кроз плес-
на извођења групе „Бидадари“,11 која се извођена уз пратњу традиционалних му-
зичких инструмената.

10 Наташа Љ. Булатовић, „Културна дипломатија у Библиотеци града Београда –Партнерство 
са Руским фондом културе и отварање Библиотеке руске литературе у Библиотеци града 
Београда”, у Зборник радова Библионет 2020 Сарадња и партнерства. Креирање нове 
заједничке визије за библиотеке, Београд: Заједница матичних библиотека Србије; Врање: 
Јавна библиотека „Бора Станковић”, 2020.
11 Бидадари је индонежански плесни студио који је 2004. године основала Ивана Ашковић 
у Амбасади Републике Индонезије у Београду. Чланови овог плесног студија се, осим са 
плесом, упознају и са историјом, културом и обичајима Индонезије.
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ЗАКЉУЧАК

Библиотке као установе културе које су заступљене у скоро свим срединама, без 
обзира на њихову величину, од села до метропола, могу имати значајну улогу 
у упознавању, међусобном прожимању културних различитости. Бројни описа-
ни програми, реализовани удруживањем и кроз сарадњу, добри су примери уло-
ге библиотеке у неговању и развијању интеркултурализма. Кроз књижевне, му-
зичке, едукативне и друге програме које се реализују при библиотеци, може се 
на квалитетан начин поспешивати интеракција између људи различитих култу-
ра, развијати способност комуникације између њих, флексибилнији став пре-
ма културним различитостима, а на крају и поспешивати боље разумевање соп-
ствене посебности. Различити нивои повезивања у реализацији програма култу-
ре, од сарадње са јавним, цивилним и приватним сектором, до спреге с ресором 
образовања, здравства, науке, туризма, испоставља се да су више него корисни. 
Удруживањем снага, знања и вештина конципирају се комлекснији и садржај-
нији програми, шири се поље деловања, повећава публика до које се допире и 
појачава се присуство у заједници и друштву. На основу примера из библиотеч-
ке праксе, стиче се увид да кроз кооперативно деловање библиотеке успешније 
играју активну улогу заговорника друштва заснованог на знању и стожера кул-
турних, информативних и едукативних садржаја. 
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LIBRARIES MEAN THE WORLD:
THE COOPERATION WITH THE EMBASSIES 

AND CULTURAL CENTERS IN BELGRADE

SUMMARY | The Belgrade City Library, as the largest lending library in Serbia and 
part of the European family of the most modern public libraries, establishes cooper-
ation on international, regional and local level. Numerous projects and programs are 
being realized by networking with different institutions and organizations – the li-
braries in Serbia and abroad, library associations, educational institutions, cultural 
institutions, publishers, foreign cultural centers and embassies headquartered in Bel-
grade, media organizations, the city’s public companies, student associations, non-
government organizations, faculties, scientific institutes – all with the aim to achieve 
the set goals and tasks as successfully as possible, while operating as a center of 
knowledge, culture, and entertainment. This paper presents several projects that have 
been realized in cooperation with cultural centers and embassies in Belgrade with the 
aim to establish, develop, and empower cultural dialogue, facilitate a fruitful social 
exchange, and inspire active learning. By going through examples of good practice, 
we analyze the potential advantages and benefits for library - related work, which are 
achieved through organizing program events in cooperation with other actors on the 
cultural stage, whether they be the members of the civil sector, institutions, organiza-
tions, or individuals. 

KEY WORDS | cultural cooperation, programs, projects, embassies, cultural centers 
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Библиотека города Белграда

ВЕСЬ МИР – БИБЛИОТЕКА:
СОТРУДНИЧЕСТВО С ПОСОЛЬСТВАМИ И КУЛЬТУРНЫМИ ЦЕНТРАМИ 

В БЕЛГРАДЕ

РЕЗЮМЕ | Библиотека города Белграда является крупнейшей абонементной би-
блиотекой в   Сербии. Библиотека входит в состав европейской семьи самых со-
временных публичных библиотек, с которыми сотрудничает на международ-
ном, региональном и местном уровнях. Через сетевое взаимодействие с различ-
ными учреждениями и организациями: библиотеками в Сербии и за границей, 
библиотечными ассоциациями, образовательными учреждениями, учреждени-
ями культуры, издательствами, иностранными культурными центрами и посоль-
ствами в Белграде, представителями СМИ, городскими общественными пред-
приятиями, студенческими ассоциациями, неправительственными организа-
циями, факультетами, научными институтами, успешно реализуются многочис-
ленные проекты и программы, с целью достижения поставленных целей и за-
дач. При этом библиотека является центром знаний, культуры и развлечения. 
В докладе будет представлено несколько проектов, которые были реализова-
ны при сотрудничестве с культурными центрами и посольствами в Белграде, 
с целью установления, развития и укрепления культурного диалога, осущест-
вления плодотворного социального обмена и поощрения активного обучения. 
Приводя примеры передового опыта, рассмотрим потенциальные преимуще-
ства и пользу для библиотечного дела, которые реализуются за счет организа-
ции программных мероприятий, в сотрудничестве с другими факторами куль-
турной жизни, будь то гражданский сектор, учреждения, организации или от-
дельные лица.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | культурное сотрудничество, программы, проекты, посоль-
ства, культурные центры



197

ЈЕЛЕНА ПЕТРОВСКА
Национална установа Универзитетска библиотека 
„Св. Климент Охридски”, Битољ (Република Северна Македонија)
jelena.petrovska@nuub.mk

ИЗМЕЂУ ИЗАЗОВА И ПОТРЕБЕ:
ДНЕВНИ БОРАВАК БИБЛИОТЕКЕ

САЖЕТАК | Данашње библиотеке прешле су дуг пут од првих глинених пло-
ча и писаних докумената, да би временом прерасле у мултифункционалне цен-
тре и мјеста која својим корисницима уливају повјерење. Оне у потпуности од-
ређују профил заједнице и омогућују слободан приступ научним, културним, за-
бавним и другим видовима активности и информација, постајући тако незаоби-
лазан фактор у сарадњи и реализацији заједничких програма институција раз-
личитог фокуса интерeсовања. Национална установа Универзитетска библиоте-
ка „Св. Климент Охридски” у Битољу својим пројектом „Дневни боравак” уводи 
нове садржаје у анимацији локалне заједнице, користећи искуства скандинав-
ског начина живота и уређења простора библиотека. За реализацију пројекта ис-
коришћена је једна од читаоница у библиотеци која својим изгледом и плани-
раним програмима треба да одговори на образовне и културне потребе, као и 
садржаје слободног времена њених корисника.

Библиотека организује различите садржаје прилагођене старосним групама, 
као и програме који се одвијају ван библиотеке у природним и радним просто-
рима за најмлађе (предшколске установе, школе, паркови и јавне површине) који 
подразумијевају редовне посjете, читање едукативних прича и реализациjу ради-
оница за креативце. Разговори са локалним писцима замишљени су као редовна 
активност библиотекара, који у неформалном разговору уз кафу дају приједло-
ге за читање и говоре о актуелним проблемима у култури. Програми за тзв. треће 
доба реализују се у сарадњи са Удружењем пензионера из Битоља, и третирају про-
блеме информатичке писмености, здравствене едукације, а саставни су дио афир-
мације пројекта „Дневног боравка”. Библиотека је јединствена у држави јер актив-
но ради у оквиру програма ЕРАСМУС+, и то углавном са одраслом ромском попу-
лацијом, као и темама које се односе на заштиту културног насљеђа и језика Рома. 

УДК 027.7(497.7)
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КЉУЧНЕ РЕЧИ | мултифункционална библиотека, концепт дневног боравка, 
хиге (hygge – дански рецепт за сретан живот), паметна библиотека

УВОД

Библиотекарство је једна од области људског знања која је у техничкој и инфор-
матичкој трансформацији новог вијека доживјела промјене које су имале зна-
чајни утицај на њезин рад. 

Све већи продор информационо-комуникационих технологија поставља 
пред библиотеке низ изазова, од којих је свакако најзахтjевнији осмишљавање 
адекватног приступа корисницима. Библиотеке не заборављају своју традицио-
налну улогу, али прерастају у мултифункционалне просторе, који у великој мје-
ри одговарају на потребе својих корисника. 

Различити профил корисника од библиотекара захтиjева креативан приступ 
новим програмима библиотеке, заједничко планирање и квалитетну сарадњу са 
локалном заједницом. 

Опште је прихваћена оцјена Петера Брофија да библиотеке имају снажан 
утицај на пет области јавног живота, а то су: образовање (цјеложивотно учење), 
социјална политика (очување локалног идентитета), информисање (пружање 
информационих услуга), културно обогаћивање и економски развој (развој ло-
калних пословних и информационих услуга).1

Управо у том свјетлу модерне библиотеке прерастају своју примарну функ-
цију и све више постају мултифункционални центри, који широким дијапазо-
ном дјеловања у различитим секторима задржавају ону магичну атмосферу ми-
риса књиге и пријатног простора којем се увијек враћамо.

НОВЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ – ТРЕЋИ ПРОСТОР2

Организација данашње модерне, и функционалне библиотеке води ка импле-
ментацији нових компетенција и искустава у функционисању савремених биб-
лиотечких услуга које су увијек упућене на средину гдје дјелују. Оне су све више 

1 Piter Brofi, Biblioteka u dvadeset prvom veku (Beograd: Clio, 2005), 44.
2 https://www.academia.edu/27467853/Libraries_As_the_Spaces_Between_Us_Recognizing_and_
Valuing_the_Third_Space, приступ 17. 7. 2021.
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прави мултифункцонални центри у чијем су фокусу различите активности и 
програми које доста често креирају сами посјетитељи, односно корисници. Не 
запостављајући своју улогу образовних и научних ресурса, библиотеке све више 
постају и мјеста гдје корисници долазе у своје слободно вријеме и реализирају 
активности које одговарају њиховим потребама и интересима. Отворен, јавни 
простор који се налази на граници између куће и посла гдје могу упознати дру-
ге грађане са једнаким или различитим интересима и вриједностима, у ствари 
су мјеста интерактивног сусрета. Такав простор унутар библиотеке треба да пру-
жи могућности за спонтане, необавезне сусрете и подстакне дијалог чланова ло-
калне заједнице и рјешавање актуелних проблема у окружењу. 

„Библиотеке су креатори заједнице, проактивно допиру до нових корисника и 
дизајнирају услуге које задовољавају локалне потребе и доприносе побољшању ква-
литета живота. Јавност има повјерење у своју библиотеку, а заузврат, амбиција јав-
не библиотеке је да проактивно држи своју заједницу информисаном и свјесном.”3

Наравно, кључну улогу имају и библиотекари у функцији ментора, који се све 
више претварају у личне библиотекаре и пријатеље. Данашњи опис посла биб-
лиотекара односи се на савременог библиотекара који је истраживач, савјетник, 
планер, менаџер, супервизор, вођа, члан тима, онај који рјешава проблеме и 
особа увијек отворена за нова знања и вјештине, али прије свега позитивна и 
мотивишућа особа чије компетенције привлаче поновне посјете библиотеци.

Библиотекари новог миленијума ће бити у улози посредника и специјалиста 
за поједине области, водичи кроз нове технологије, који ће развијати компетен-
ције за рад са различитим етничким групама, маргинализованим групама и осо-
бама са инвалидитетом у условима једнаких могућности. Ту улогу ће остварити 
само у сарадњи са државним и приватним сектором, но и са невладиним секто-
ром који je због своје организацијске постављености прилагодљив и искуствено 
атрактиван обостраној сарадњи.

БИБЛИОТЕКА У ЛОКАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ

Библиотеке дефинитивно могу бити велика промјена за локалну заједницу. Не 
само због бројних активности и могућности налажења атрактивних садржаја 
слободног времена, већ углавном и зато што су библиотеке мјеста гдје сте увијек 

3 IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 2022, pristup 4. 8. 2022, https://repository.ifla.org/bit-
stream/123456789/2006/1/IFLAUNESCO%20Public%20Library%20Manifesto%202022.pdf.
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добродошли. Но најважније је то што локално становништво препознаје вријед-
ност библиотека и улагања у квалитетан живот учествујући у свим програмима 
библиотеке, подстичући сарадњу свих заинтересериних житеља не само локал-
не заједнице него и региона. 

Бројне су могућности и начини како библиотеке додају вриједност нашим 
заједницама, но осврнут ћемо се само на неке. 

БИБЛИОТЕКЕ КАО ГРАДИТЕЉИ ЗАЈЕДНИЦЕ

Библиотеке привлаче велики број људи, стварајући економске прилике за раз-
вој пословања и помагања незапосленим лицима у проналажењу одговарајућег 
занимања преко сарадње са општином и релевантним субјектима локалне зајед-
нице, тако да успјешно утичу на креирање живописних четврти града, па и реги-
она. У том свјетлу битољска библиотека сарађује са Удругом пчелара, домовима 
за стара лица, Удругом пензионера, невладиним организацијама као што је Уд-
руга македонских занатлија итд. 

БИБЛИОТЕКЕ СУ ВАЖНИ ПАРТНЕРИ ПРОГРАМА 
АГЕНДА 2030 ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Важност реализације циљева за одржив развој је глобални позив на акцију, како би 
се спријечило сиромаштво, заштитила животна средина и клима, а људима оси-
гурао просперитет, квалитетно образовање и права на једнакост и достојан живот.
Својим бројним активностима и пројектима библиотеке цијелог свијета укључиле 
су се у спровођење ових циљева преко широке сарадње са локалном заједницом, 
највише на подручју различитог степена и квалитета образовања, развоја компе-
тенција у области науке и културног сектора на свим нивоима.

ПОСЕБНЕ ЗБИРКЕ БИБЛИОТЕКА 
ИЗРАСТАЈУ ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОТРЕБА ЗАЈЕДНИЦЕ

Када говоримо о библиотечкој грађи и фондовима библиотека, они су кроз ис-
торију еволуирали од писане грађе, која и данас чини базу збирки библиотеке, 
па све до специјалних фондова некњижне грађе, завичајних збирки, па чак и 
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посебних збирки као што су оне са „сивом” и ефемерном библиотечком грађом. 
Развојем својих компетенција и сарадњом са широм заједницом, библиотеке 
постају све флексибилније и стварају јединствене збирке које одговарају потре-
бама локалног становништва. Тако се издвајају збирке сјеменског материјала, 
умјетничких дјела, алата, играчака, колекција за хобије, постера, стрипова и све-
га што истински одражава библиотечко окружење.

БИБЛИОТЕКЕ У УЛОЗИ АРХИВА ЧУВАЈУ ИСТОРИЈСКЕ АРТЕФАКТЕ 
И МОНОГРАФИЈЕ ЗА ЗАЈЕДНИЦУ

Библиотеке су некако природно организиране да могу да испуне своју науч-
ну и стручну функцију и одговоре на захтјеве оних који истражују генеалогију 
односно историју својих фамилија, врше истраживање животне средине и још 
много тога везаног за рестаурацију географских карата и слика, дигитализацију 
старих записа и израду пројеката усмене историје. Библиотекари у Битољу чес-
то својим грађанима помажу у проналажењу корјена својих породица истражи-
вањем библиотечке грађе, користећи најчешће монографиије о селима у Пелис-
терском региону.

БИБЛИОТЕКЕ СУ МЈЕСТА КОЈА МОТИВИРАЈУ ИНТЕГРАЦИЈУ ЗАЈЕДНИЦЕ

Они који долазе у библиотеке тражећи информације углавном се увијек враћају, 
јер проналазе друге активности које допуњују њихов животни стил. Генерација 
тинајџера проналази своје садржаје и користи бесплатан приступ интернету, а 
старији грађани желе научити више о могућностима информацијске писменос-
ти. За средњу генерацију, или запослене, библиотеке представљају извор корис-
них информација за развој нових послова, а незапослена лица проналазе своје 
садржаје. Но нису занемарљиви и они којима библиотеке служе као мјесто су-
срета за разговор о актуелним дешавањима. Управо сви ови различити интере-
си појединих профила корисника библиотека преплићу се и често налазе зајед-
ничке путеве рјешавања потреба заједнице.
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БИБЛИОТЕКЕ СЛУЖЕ КАО КАТАЛОГИЗАТОРИ 
ЗА РЕШАВАЊЕ ДРУШТВЕНИХ ПРОБЛЕМА

Библиотеке су увијек у средишту догађања у заједници. Оне прве препознају ло-
калне потребе, једноставно зато што свакодневно комуницирају са представни-
цима различитих институција. То ставља библиотеке и библиотекаре у позицију 
не само да укажу, него и да помогну у рјешавању потреба заједнице. То су актив-
ности помагања образовним институцијама у размјени уџбеника и научне ли-
тературе, а у новије вријеме и креирање програма за избјеглице и организације 
обука за њихову интегрираност у друштво. Бројни су и садржаји који смањују 
незапосленост и указују на проблеме еколошке природе или пак асоцијалних 
појава у одређеној заједници.

БИБЛИОТЕКЕ КАО ЦЕНТРИ МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ

Библиотеке су по својој организационој структури мјеста гдје се његује различи-
тост, како у очувању културног насљеђа већинског народа, тако и мањина, као и 
књижевности на различитим свјетским језицима. Својим пројектима окупљају 
људе различитих нација и вјероисповести и на тај начин доприносе хомогени-
зацији средине, а својим корисницима, члановима заједнице, помажу да се лак-
ше прилагоде.

БИБЛИОТЕКЕ ПРУЖАЈУ ПОДРШКУ ЛИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Свјесне да се различитост не односи само на етничку припадност, језик или кул-
туру, јавне библиотеке пружају јединствене и прилагодљиве просторе и услуге за 
кориснике са инвалидитетом. Библиотеке су прилагодиле своје просторе и наба-
виле софтверска рјешења и посебне збирке за особе са оштећеним слухом и ви-
дом, а зграде су прилагођене за приступ особама без обзира на врсту инвалидите-
та. Идући корак даље, неке библиотеке развијају креативне програме за партнер-
ство са удругама које у својим програмима заступају лица са инвалидитетом.
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БИБЛИОТЕКЕ СЛУЖЕ И КАО „НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ”

У вријеме када је образовање све скупље, јавне библиотеке пружају бесплатне 
информације и могућности образовања за све узрасте и полазнике без обзира 
на њихов социоекономски статус. Организују бесплатне курсеве и обуке за раз-
личите вјештине, предавања о животним навикама и рјешавању животних иза-
зова, а неријетко се организују и обуке информатичке писмености и добијања 
увјерења о запослењу.

БИБЛИОТЕКЕ СУ ВАЖНИ ПАРТНЕРИ У РАЗВОЈУ ДЈЕЦЕ И МЛАДИХ

Кроз библиотечке збирке, програме и прилагођене физичке просторе, дјеца и 
млади стичу вјештине емпатије и ангажовања у својим заједницама, учествују 
у креирању умјетности живљења истражујући свој непосредни свијет, како би 
били активни учесници заједнице. Овај сегмент рада библиотека уједно је и те-
мељ у сарадњи и препознатљивости рада библиотекара у цијелом свијету.

„ДНЕВНИ БОРАВАК“ – ПРОЈЕКАТ У ФУНКЦИЈИ ЗАЈЕДНИЦЕ

Данас је у Европској унији, али и у цијелом свијету, прихваћен концепт „памет-
ног града”, дефинисан као покретачка снага економског развоја локалне среди-
не, добро организован и ефикасан у креирању активности намијењених квали-
тету живота својих грађана. 

Паметним градовима су потребне паметне библиотеке, нова врста библио-
тека која ће играти важну улогу у инфраструктури информација и знања и која 
ће подстицати и омогућити веће коришћење информација и знања у решавању 
проблема од виталног значаја за становништво. То је библиотека којој грађани 
вјерују и свакодневно је посјећују због различите понуде садржаја. 

НУУБ „Св. Климент Охридски” укључујући постојеће услуге континуирано 
ради на развоју библиотечке праксе настојећи бити препознатљива и јединстве-
на у својој средини. 

Пројект „Мултифункционална читаоница – дневни боравак града” замишљен 
је по узору на скандинавски модел пријатног и мотивирајућег простора погод-
ног за сарадњу и дружење. С обзиром на актуелну ситуацију у нашој држави и 
свијету, библиотека већ дуже времена ради на уређењу простора, како би при-
вукла што већи број посјетилаца. 
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„Дневни боравак града” је централна тачка активности грађана свих узра-
ста. Ако желите да видите пријатеља или позајмите добру књигу, или вам тре-
ба права информација, литература за свој хоби, овај простор је право мјесто за 
вас. Просторија је мултифункционална и погодна за све узрасте са мобилним 
и прилагодљивим намјештајем и одговарајућом техничком опремом. Посебну 
вриједност представљају садржаји за учење за све узрасте и рад са социјално 
маргинализованим групама.

Тако библиотека постаје централна тачка за повезивање људи, стварање 
друштвене кохезије и одрживог економског развоја. Ово омогућава бољу са-
радњу универзитета, пословног сектора и локалне администрације у дијељењу 
заједничке визије, постизања заједничких циљева и коришћења заједничких 
ресурса.

Зато је веома важно да библиотеке уводе и јачају програме информатичке 
писмености становништва, који су важни за све учеснике дигиталног доба, на-
рочито за старију популацију, но не мање важно за нове генерације којима је им-
ператив мобилност и дигитална доступност.

Урбана дневна соба је дизајнирана као модел простора који вас подсјећа на 
ваш дом. Ту је намјештај типичан за дневну собу: софа, столице, сточић, комо-
да и лампа, као и уобичајени предмети који се користе у свакодневном животу 
као што су: чајник, сталак за новине, собне биљке, пачак и камин који даје угођај 
цијелој атмосфери.

Да би се библиотечки простор оживио и добила цјеловита слика, потребни 
су добри библиотечки програми. „Дневни боравак града” право је мјесто за мање 
дебатне клубове, сусрете писаца са читаоцима и промоцију књига на неконвен-
ционалан начин. Функционални простор и мобилни намештај учиниће програ-
ме млађим генерацијама занимљивим, а најновија технологија, и простори који у 
новије вријеме функционишу као тзв. makerspace употпуњени новом генерацијом 
видео-игрица допуњују понуду. Релевантна и „уради сам” литература и литерату-
ра за различите хобије привлачи велики број корисника. Треба поменути и днев-
ну штампу, као и могућност организације у новије вријеме све популарнијих паб 
(pub) квизова. За идеално замишљен интерактивни простор недостаје само још 
атмосфера, а то ћемо постићи увођењем хигеа4 у наш дневни боравак. 

4 Hygge, иако се та ријеч не може дословно превести, многи сматрају да је hygge умјетност 
стварања интиме и душевне угоде, те способност уживања у свему што дјелује умирујуће.
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„ХИГЕ“ И БИБЛИОТЕКА

Хиге (изговара се хиоо-гух) је термин који се први пут појављује у Данској и Нор-
вешкој са значењем расположењa,угоде и угодног дружења које изазива осећај 
задовољства или благостања. „Хиге се односи на одређену атмосферу и одређе-
но искуство, а не на материјалне ствари. Хиге је када смо са онима које воли-
мо. Осјећај дома. Осјећај да смо безбједни, да смо заклоњени од свијета и доз-
вољавамо себи да се опустимо. Можда ћете се са неким упустити у бесконачан 
разговор о малим или великим стварима у животу – или једноставно, биће вам 
пријатно у тихом друштву другог – или ћете једноставно сједити сами са собом 
и уживати у шољици чаја.”5

Нагласак на хигеу као на живом концепту или култури у посљедње врије-
ме није нов јер датира још у лексикону данског писања и говора из 19. вије-
ка. Неки спекулишу да је ријеч такође повезана са ријечју „загрљај”, која је та-
кође из тог региона. Укратко, то је скандинавски начин живота који се фокуси-
ра на опуштање, уживање и захвалност. Овај концепт постао је планетарно по-
пуларан јер студије показују да су Данци најзадовољнија нација на свијету упр-
кос дугим и оштрим зимама без много сунчеве свјетлости. Енглески еквивалент 
је „hominess”, термин који указује на осећај пријатности, познатости, удобности, 
и емоционалног благостања.6

САДА СЕ ПОСТАВЉА ПИТАЊЕ: 
ЗАШТО БИ ТО ПОВЕЗИВАЛИ СА БИБЛИОТЕКАМА?

Библиотеке су током прошлог миленијума еволуирале од мјеста гдје смо само 
посуђивали књиге и одлазили на промоције нових издања, у мултикултурне 
центре, просторе који су прије свега пријатни и опуштајући, простори гдје се по 
казивању њезиних посјетилаца осјећају добродошли, сигурни и релаксирани. 

Да би библиотеке постигле мотивишуће окружење и простор по мјери ко-
рисника, можда је вријеме да откријемо хиге као универзални принцип уређења 
простора у нашим библиотекама. Ако примијенимо главне принципе хигеа, 
онда би се то односило на одговарајућу расвјету, коришћење одговарајућих боја, 

5 Мајк Викинг, Мала книга за хиге: данскиот начин на добро живеење (Скопје: Арс Ламина, 
2019), 6.
6 https://plconnect.slq.qld.gov.au/blog/5-ways-embrace-hygge-your-library, преузето 25. 8. 2022.
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функционалног намјештаја, посебних детаља за уређење простора, коришћење 
мириса као арома терапије за балансирање ума, духа и тијела, пуно јастука, и 
свакако омиљена књига и љубазни библиотекари. 

Бројне су активности, зависно од креативности библиотекара, које би биб-
лиотека у сарадњи са субјектима културе и образовања у граду могла организи-
рати користећи се хиге принципом. На примјер, могле би се организовати ве-
чери гледања омиљених филмова заснованих на књижевним делима, гдје би се 
сервирале кокице и врући какао, а са одговарајућом расвјетом добили би хиге 
ефект. Ако се осврнемо на млађу генерацију и њихове потребе које захтијевају 
различите приступе учењу, онда би библиотека омогућила креативне заједнич-
ке просторе за рад који представљају друштвену страну хигеа. Његовање обла-
сти у библиотеци где ученици могу да имају састанак „умова” или да заједно 
раде на слагалици само су још један од више примјера хигеа у акцији. Мејкерс-
пејси (makerspaces), фаб лабораторије (digital fabrication laboratory)7и мали прос-
тори зоне за сарадњу су још једна прилика стварања мјеста који подстичу друш-
твене интеракције ученика. Једна од вриједности хигеа је и принцип назван као 
„опуштена замишљеност”, гдје нико не заузима централно место или не домини-
ра разговором у групи. Ови заједнички простори помажу учесницима да развију 
здраве друштвено-академске интеракције.8

НУУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” БИТОЉ И СУБЈЕКТИ САРАДЊЕ

Као библиотека која регионално представља веома важан образовни и културни 
центар, она свој примарни задатак види у томе да буде препознатљива и једин-
ствена институција у окружењу, градећи своје програме на стварним потребама 
својих корисника. Битољ је највећи град у југозападном дијелу Републике Маке-
доније са специфичним друштвеним, економским и политичким развојем, који 
свакако има утицај на рад Библиотеке, и на њезину оријентираност субјектима 
образовања, културе и науке.

У глобалном свијету информисања, сарадња и партнерство од непроцјењиве 
су вриједности за развој модерног и иновативног програма установе. Не мање ва-
жна је и међународна сарадња, особено регионална. Библиотека је по својој ор-
ганизацији хибридна библиотека (градска и универзитетска), и покрива програме 

7 https://www.fablabs.io/, преузето 11. 10.2021.
8 https://plconnect.slq.qld.gov.au/blog/5-ways-embrace-hygge-your-library, преузето 25. 8. 2022.
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за различите узрасте тако да је упућена на сарадњу са великим бројем различитих 
партнера. Од заједничких промоција, до радионица, изложби, предавања, мулти-
медијалних догађања и реализације програма њезине универзитетске функције, 
па све до пројеката са невладиним сектором и сарадњом са државним институ-
цијама. Издвајамо само неколико пројеката као примјер добре сарадње.

КАФА И КЊИГЕ СА НАШИМ ДОМАЋИМ ПИСЦИМА

Библиотеке све више излазе из своје „комфорне зоне” и подржавају програме ван 
зидова својих институција. У сарадњи са Друштвом писаца Македоније, Македон-
ским научним друштвом и Битолским књижевним кругом реализирају се сусре-
ти библиотекара и домаћих локалних писаца у неформалном дружењу уз кафу и 
књигу. Сусрети су пропраћени преко социјалних мрежа, а неријетко се отварају 
различите теме које су актуелне у образовању и културном животу града и реги-
она. Значај ових сусрета је у популаризацији читања, тзв. домаће литературе, која 
је некако маргинализована у све већој понуди стране литературе, тако што је овај 
пројекат од особитог значаја за чување културне баштине, идентитета и језика на-
рода ограничене језичке дифузије. Пратиоци социјалних мрежа библиотеке по-
тврђују популарност ових активности библиотеке, и сами судјелују у креирању 
како садржаја, тако и бирања углавном млађих и неафирмираних писаца који се 
тешко намећу локалној публици као приједлог за читање. Организирају се и про-
моције нових романа и сусрети писаца завичајног одјељења који се традиционал-
но одржавају у библиотеци једном годишње уз сарадњу са одјелом за македонски 
језик при Педагошком факултету Универзитета у Битољу. 

ПРОГРАМИ ТРЕЋЕГ ДОБА 65+

Настојећи да обухвати све генерације, а особито лица старије доби којима је со-
цијализација и коришћење слободног времена од изнимног значаја за вођење 
квалитетног живота, библиотека је осмислила програме који су у функцији сти-
цања основних појмова информацијске писмености, онлине (online) плаћање 
рачуна, као и предавања здравствених садржаја, опште културе и креирања хо-
бија у слободном времену. Пандемија је изазвала изолацију ових грађана и огра-
ничила њихово кретање тако да су ови програми допринијели већој посјеће-
ности библиотекама. У сарадњи са Удружењем пензионера договорено је 
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бесплатно чланство и коришћење библиотечких фондова и ресурса библиоте-
ке за њихове активности. Значајан је допринос у односу на комуникацију биб-
лиотекара и старијих особа у набавци библиотечке грађе. Библиотекари својим 
активностима анимирају и палијативне установе кроз читање и обиљежавање 
појединих празника, као и опремање фондова у самој институцији. 

ПРОЈЕКТИ ЕРАСМУС+

У сарадњи са Националном Агенцијом за европске образовне програме и мо-
билност у библиотеци у Битољу је реализирано више пројеката које се односе 
на већу интеграцију маргинализираних група, а то се односи и на ромску по-
пулацију. Пројект „Sasas Jekhvar Jekh – Once upon a time...” („Било једном...”) фи-
нансиран је од стране Европске комисије за Ерасмус+ програме, координиран 
од стране њемачке организације Југендстил (Jugendstil). У њему су учествова-
ле партнерске организације из Њемачке, Мађарске, Бугарске, Грчке, Румуније, 
Турске, Србије и Сјеверне Македоније. Резултат пројекта је књига бајки ромских 
народа више земаља које откривају хетерогеност ромске заједнице и богатство 
језика. Прикупљање бајки на терену од стране волонтера који су учествовали у 
пројекту, консултације са експертима језика и посвећених библиотекара који су 
учествовали у истраживању културног насљедства ромског народа, као и спрем-
ност познатих лица из јавног живота у промовирању бајки и важности читања, 
додатна је вриједност самог пројекта образовној, научној и културној заједни-
ци земаља учесница.9

Пројекат „Прауд 1“ (Proud 1) – Очување ромског језика коришћењем онлајн 
рјечника” у оквиру програма Кључна акција 204 – Стратешка партнерства за обра-
зовање одраслих, финансиран од стране Европске комисије кроз Ерасмус+ још је 
један значајан пројект који има за циљ да утврди да ли би онлајн (online) језичка 
платформа била корисна за ромску популацију, а самим тим и помогла очувању 
културног идентитета и језика као својеврсне алатке за развој концепта доживот-
ног учења. Резултат пројекта је објављена брошура,10 која се темељи на извјештају 
анкетирања ромске заједнице и стручњака у више земаља у вези коришћења 
платформе ромског ријечника. На основу истраживања, спроведених интервјуа, 

9 https://www.facebook.com/Sasas-Jekhvar-Jekh-103947094826501, преузето 7. 8. 2022.
10 Proud 1, pristup 9. 8. 2022, https://online.fliphtml5.com/wifof/sjby/?fbclid=IwAR1oFIgoFjd-
kibQ229j8KdRqiVLOC0HUdF6T1oNL9-hNIhnv4pWhK0vh4k#p=1.
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разговора са релевантним заинтересираним странама, размјене најбоље праксе и 
искустава, пројекат је указао на више аспеката очувања културне баштине и језика 
ромске популације за дјецу и одрасле, од сликовног ријечника до прилагођених 
садржаја за одрасле Роме и све оне који изучавају ромски језик. Брошура описује 
циљеве и активности пројекта укључених партнерских организација, Синтетски 
извештај, као и могућности реализације сљедећих пројеката.

ЗАКЉУЧАК

Свијет какав данас познајемо заснива се на активном укључивању институ-
ција које утичу на промјене у друштвеном, образовном и културном „развоју 
друштва знања”.

Концепт „Дневног боравка” еволуирао је од фазе инспирације и концептуал-
не идеје новог приступа у раду библиотеке до препознатљивости у локалној сре-
дини углавном по новим садржајима и различитим активностима који су сас-
тавни дио културне и образовне понуде библиотеке.

Трансформисана у продужетак кућног и радног простора, библиотека је наш 
суштински „трећи простор” који омогућава приступ јавним услугама. То је урба-
на дневна соба која окупља заједницу подстичући спонтане интеракције међу 
појединцима.11

Сарадња библиотеке са локалном средином манифестује се кроз оствари-
вање циљева везаних за унапређење стандарда и квалитета живота грађана, 
приступ информацијама, очување културног насљеђа и коришћење слободног 
времена.

Значај интеракције различитих библиотечких активности са потребама 
и сугестијама корисника циљаних програма садржан је у пажљивом одабиру, 
партнерству и имплементацији квалитетних европских програма као примје-
ра добре праксе.

Један од могућих концепата и путева управо је спајање нових знања у при-
мјени иновативних програма који би били у складу са новим истраживањима 
везаним за библиотечки простор по мјери корисника. 

11 Public Spaces Around the World: The 'Urban Living Room' | Smart Cities Dive, pristup 9. 8. 2022, 
https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/public-spaces-around-world-ur-
ban-living-room/251846/.
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The National and University Library Sv. Kliment Ohridski, Bitola 

(the Republic of North Macedonia)
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BETWEEN A CHALLENGE AND A NEED: 
THE LIVING ROOM OF A LIBRARY 

SUMMARY | Today’s libraries have gone a long way over time from first clay tabs 
and written documents to becoming multifunctional centers and places that instill 
trust in their users. They completely define the profile of a community and enable 
a free access to scientific, cultural, entertainment, and other forms of activities and 
information, thus becoming an inevitable factor in cooperation and realization 
of shared programs of institutions with different focus of interest. The national 
institution of the University Library Sv. Kliment Ohridski in Bitola brings in new 
content in animating the local community with its project “The Living Room”, using 
the experiences of the Scandinavian way of living and decorating the interior of 
libraries. One of the reading rooms in the library, whose look and planned programs 
ought to satisfy the educational and cultural needs, as well as the contents of the free 
time of its users, was used for the realization of the project.

The library organizes different activities adapted to different age groups, as well 
as programs that are conducted outside the library in nature and workspaces for 
the youngest ones (pre-school institutions, schools, parks, and public spaces), which 
include regular visits, reading educational stories and realization of workshops for 
creative children. The conversations with local writers are designed as a regular 
activity of librarians, who – in an informal chat over a cup of coffee – give reading 
recommendations and speak about contemporary problems in culture. The programs 
for the so called “third age” are realized in cooperation with the Association of 
Pensioners of Bitola and deal with the problems of information illiteracy, health 
education, and are a part of the affirmation of “The Living Room” project. The library 
is unique in the country because it actively works in cooperation of the ERASMUS+ 
program, mostly so with adult Roma population and with themes that relate to the 
protection of the cultural heritage and language of the Roma people.

KEY WORDS | multifunctional library, a living room concept, hygge – a Danish recipe 
for a happy life, a smart library
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ЕЛЕНА ПЕТРОВСКА
Национальное учреждение Университетская библиотека

Святого Климента Охридского, Битола (Республика Северная Македония)
jelena.petrovska@nuub.mk

НЕОБХОДИМОСТЬ И НОВЫЙ ВЫЗОВ:
БИБЛИО-ПРОДЛЕНКА

РЕЗЮМЕ | Современные библиотеки прошли долгий путь от первых глиняных таб-
личек и письменных документов до многофункциональных центров и учреждений, 
вызывающих доверие у своих пользователей. Они полностью определяют характерис-
тики сообщества и обеспечивают свободный доступ к научным, культурным, развле-
кательным и другим видам деятельности и информациям, становясь, таким образом, 
незаменимым актером сотрудничества с учреждениями различных интересови реа-
лизации совместных программ. Национальное учреждение университетская библио-
тека Святого Климента Охридского в Битоле вводит новое содержание для привлече-
ния местного сообщества своим проектом "Дневная продленка", используя опыт скан-
динавского образа жизни и организацию библиотечного пространства. Для реализа-
ции этого образовательного и культурного проекта был использован один из чита-
льных залов библиотеки, который по своему виду и возможностям подходит для этой 
комплексной программы и свободного времени ее пользователей.

Библиотека организует разные мероприятия, разработанные по возрастным груп-
пам, а также программы, которые проводятся за пределами библиотекидля самых ма-
леньких пользователей, на природе, в парках, школьных помещениях, дошкольных 
учрежденияхи общественных местах. Так налаживаются регулярные посещения, чте-
ние познавательных историй и проведение семинаров для творческих людей.

Библиотекари регулярно проводят беседы с местными писателями. За чашечкой 
кофе, в неформальной беседе дают советы по чтению книги разговаривают о теку-
щих проблемах в культуре. Программы для людей третьего возраста реализуется в 
сотрудничестве с Ассоциацией пенсионеров Битолы. Проект "Дневная продленка" 
включает образование взрослых в сфере информационной грамотности и санитар-
ного просвещения. Наша библиотека одна из ретких в стране, которая активно ра-
ботает в рамках программы "ЕРАСМУС+", в основном со взрослым ромским населе-
нием, а также по темам, связанным с защитой культурного наследия и языка ромов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | многофункциональная библиотека, концепция Библио-
продленки, hygge (хюгге – датский рецепт счастливой жизни), умная библиотека
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МАРИЈА СТАРЧЕВИЋ
ЈУ Културни центар „Никола Ђурковић” Котор 
(Република Црна Гора)
Градска библиотека и читаоница Котор
marija.starcevic@kckotor.me

САРАДЊА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
И ЧИТАОНИЦЕ КОТОР И ГЕТЕ ИНСТИТУТА 
(GOETHE-INSTITUT) ИЗ БЕОГРАДА

САЖЕТАК | Градска библиотека и читаоница Котор (која дјелује као саставни 
дио Јавне установе Културни центар „Никола Ђурковић” Котор) од 2018. годи-
не, потписивањем Меморандума о сарадњи са Гете институтом из Београда 
(Goethe-Institut), успоставља културну сарадњу и реализује заједничке култур-
но-умјетничке програме у области њемачке књижевности и стручног усаврша-
вања и оспособљавања библиотекара. Културни центар/Библиотека у Гете ин-
ституту, у оквиру потписаног Меморандума, препознаје стратешког партнера за 
учешће у европским пројектима. Реализацијом пројекта „Унапређење знања и 
вјештина библиотекара у области дигитализације — од слике до претраживо-
сти“ (IMPROVING THE KNOWLEDGE AND SKILLS OF LIBRARIANS IN THE FIELD 
OF DIGITIZATION: FROM IMAGE TO SEARCHABILITY) у 2021. години, највише 
ћемо се бавити у овом раду. Пројекат је финансиран кроз Mеђународни фонд 
за помоћ култури и образовању у 2021. години Министарства спољних посло-
ва СР Њемачке, Гете института у Београду и других организација које дјелују на 
пољу спољне културне и образовне политике. (”Funded by the International Relief 
Fund for Organisations in Culture and Education 2021 of the German Federal Foreign 
Office, the Goethe-Institut and other partners: www.goethe.de/relieffund.”) Управо 
реализацијом овога пројекта Библиотека обезбјеђује техничку инфраструктуру 
и неопходна знања и вјештине за отпочињање дигитализације фонда, првобит-
но Завичајне збирке. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Градска библиотека и читаоница Котор, Гете институт (Goethe-
Institut), културна сарадња, пројекат, дигитализација
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027.022(497.16)
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УВОД

Јавна установа Културни центар „Никола Ђурковић” Котор / Градска библиоте-
ка и читаоница Котор са Гете институтом из Београда (Goethe-Institut) потписује 
Меморандум о сарадњи 2018. године. Меморандумом се дефинише међусобна 
сарадња и партнерски однос са циљем подстицања и развијања међународне 
културне сарадње и реализације заједничког књижевно-умјетничког програма 
са тематиком њемачке књижевности и стручног оспособљавања и усавршавања 
библиотекара. Културни центар / Библиотека надаље у Гете институту препо-
знаје стратешког партнера за учешће у европским пројектима. 

Реализација пројекта „Унапређење знања и вјештина библиотекара у области 
дигитализације — од слике до претраживости“ (IMPROVING THE KNOWLEDGE 
AND SKILLS OF LIBRARIANS IN THE FIELD OF DIGITIZATION: FROM IMAGE TO 
SEARCHABILITY) у 2021. години, пак, представља окосницу овога рада. Те 2018. 
године, као први заједнички догађај, у Котору је уприличена промоција анто-
логије „Savremena nemačka drama“ у три тома. Антологију савремене немачке 
драме, која је изабрана за „Издавачки подухват године 2017“ на 62. Међународ-
ном београдском сајму књига, которској публици представиле су приређивачи-
це Јелена Костић Томовић и Бојана Денић, модераторка вечери била је Јелена 
Кнежевић, доценткиња на Универзитету Црне Горе.1 Сљедеће године, у сарадњи 
са Гете институтом, у Мултимедијалној сали у Котору приредили смо предста-
вљање књижевног опуса савременог њемачког књижевника Марсела Бајера.2 Са 
писцем и пјесником разговарала је доценткиња др Јелена Кнежевић, а преводи-
тељка је била Биљана Пајић из Гете института.

1 Ово капитално издање Zepter Book World-a представља читаоцима драмску продукцију на 
њемачком говорном подручју — тј. у Аустрији, Њемачкој Демократској Републици, Савезној 
Републици Њемачкој и Швајцарској – од 1945. do 2008. године на више од двије и по хиљаде 
страна. У њој су заступљени најзначајнији драмски аутори који стварају на њемачком језику у 
XX и XXI вијеку почев од Бертолда Брехта, Елијаса Канетија, Петера Вајса, Хајнера Милераили 
Макса Фриша преко Петера Хандкеа, Франца Ксавера Креца, Улриха Пленцдорфа, Рајнера 
Вернера Фасбиндера или Томаса Бернхарда, па све до Елфриде Јелинек, док је предговоре 
писао театролог и професор на Факултету драмских уметности у Београду Иван Меденица. 
Potpisan sporazum o saradnji između Kulturnog centra "Nikola Đurković" i "Goethe Instituta" iz 
Beograda (bibliotekakotor.me), pristup 8. 8. 2022.
2 За наше говорно подручје до тада су била преведена само два дјела: „Калтенбург” и „Летеће 
лисице” у издању „Геопоетике”. Которској публици представљена је и Бајерова лирика са 
посебним акцентом на новој збирци поезије „Папрат“. Predstavljen književni opus njemačkog 
književnika Marsela Bajera (bibliotekakotor.me), pristup 8. 8. 2022.
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ПРОЈЕКАТ „УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЈЕШТИНА БИБЛИОТЕКАРА
У ОБЛАСТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ — ОД СЛИКЕ ДО ПРЕТРАЖИВОСТИ“ 

(IMPROVING THE KNOWLEDGE AND SKILLS OF LIBRARIANS 
IN THE FIELD OF DIGITIZATION: FROM IMAGE TO SEARCHABILITY)

Пројекат „Унапређе њезнања и вјештина библиотекара у области дигита-
лизације — од слике до претраживости“ (IMPROVING THE KNOWLEDGE AND 
SKILLS OF LIBRARIANS IN THE FIELD OF DIGITIZATION: FROM IMAGE TO 
SEARCHABILITY) финансирао се кроз Mеђународни фонд за помоћ култури и 
образовању у 2021. години Министарства спољних послова СР Њемачке, Гете ин-
ститута у Београду и других организација које дјелују на пољу спољне културне 
и образовне политике. “Funded by the International Relief Fund for Organisations 
in Culture and Education 2021 of the German Federal Foreign Office, the Goethe-
Institut and other partners: www.goethe.de/relieffund.” Циљ фонда за помоћ био 
је да и у 2021. години, у кратком року, допринесе подршци тематски и временски 
ограничених пројеката за очување, обнову и ширење инфраструктуре, усљед кри-
зе коју је изазвала пандемија а гдје су смањени или, пак, у потпуности угашени из-
вори финансирања. Истовремено улога фонда била је да се обезбиједе средства за 
реумрежавање или за развој нових дигиталних формата. Библиотека је у том по-
зиву препознала, с обзиром на цјелокупну ситуацију, своју једину шансу за покре-
тање активности на дигитализовању фонда, првобитно Завичајне збирке.

У насталој кризи управо је најважније било да библиотеке осигурају конти-
нуитет рада и да остваре, колико је то могуће, своју улогу важне подршке локал-
ној заједници а будући да је идентитет библиотекара у 21. вијеку увелико дефи-
нисан управљањем сазнајно-комуникационим процесима у једном новом кон-
тексту, те га је стога потребно редефинисати у складу са потребама и очекивањи-
ма корисника „дигиталног доба“. 

„Библиотека будућности јесте она која задржава најбоље из прошлости, која 
чува сећање на цивилизације, али даје и смисао људској комуникацији. Са 
смислом очувања историје, знања и вредности и са континуираном мисијом, 
библиотека никада неће бити уништена.“3 Водећи се овим, осмишљен је проје-
кат да бисмо најприје осавременили опрему за дигитализацију4 грађе и услу-
га у библиотеци, као и обезбиједили опрему која нам недостаје и припадајући 

3 Stefana Janićijević, „Analiza politika, standarda i menadžmenta u digitalizaciji biblioteka”, pristup 
8. 8. 2022, http://www.mi.sanu.ac.rs/~stefana/stef.pdf.
4 Marija Starčević, „Digitalizacija Zavičajne zbirke Gradske biblioteke i čitaonice Kotor“, u Zbornik 
radova LAM 2018, (Cetinje: Nacionalna biblioteka Crne Gore „Đurđe Crnojević”, 2019), 29. 
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софтвер. У другој фази пројекта планирана је обука запослених када је ријеч о 
библиотекарским сервисима и дигиталним алатима.

Дигитализација библиотечке грађе и сервиса представља на својеврстан на-
чин промоцију информационе и дигиталне писмености коришћењем најса-
временије технологије и поступака дигитализације. Садржајно различита грађа 
и активности у дигиталном облику доступни путем интернета омогућавају да 
шира заједница има приступ, увид и могућност преузимања материјала. „Упра-
во је циљ дигитализације обезбедити равноправан и отворен приступ информа-
цијама свима, у сваком временском тренутку и на сваком месту, а посебно ако 
је физички објекат недоступан корисницима.”5

ФАЗЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

У мају мјесецу 2021. године Културни центар / Библиотека аплицирала је на по-
менути конкурс, у августу исте године обавијештени смо о прихватању апли-
кације/пројекта6 са динамиком исплате у шест рата колико је и предвиђено да 
пројекат траје — пројекат је реализован у периоду од септембра 2021. године до 
фебруара 2022. године. У својој првој фази подразумијевао је техничко опре-
мање Библиотеке најсавременијом опремом.7 У овој фази склопљен је уговор за 
коришћење софтвера за управљање документима Therefore. Приступ софтверу 
јесте посредством онлајн система. Иначе, овај систем је успјешно имплеманти-
ран у Универзитетској библиотеци у Београду, Библиотеци града Новог Сада и 
Универзитетској библиотеци у Крагујевцу.

Сљедећа/друга фаза била је обука библиотекара Градске библиотеке и чита-
онице у Котору за самосталан рад на пољу дигитализовања и као крајњи циљ 
пројекта: самостални рад запослених на поменутим активностима. 

На почетку друге фазе у реализацији пројекта, у децембру мјесецу у Мулти-
медијалној сали Културног центра организовано је представљање пројекта за 
библиотекаре из више црногорских градова: Улциња, Бара, Будве, Тивта, Херцег 
Новог и за библиотекаре из которских установа културе — Поморског музеја, ЈУ 

5 Stefana Janićijević, „Analiza politika, standarda i menadžmenta u digitalizaciji biblioteka”, pristup 
8. 8. 2022, http://www.mi.sanu.ac.rs/~stefana/stef.pdf. 
6 Добијен је грант у износу од 25.417,00€.
7 Седам модерних рачунара Lenovo (i5) SFF IdeaCentre 5, три лаптопа Asus ViviBook 15 (i3), 
професионални, специјализовани скенер Czur M3000-Pro Professional Book Scanner са 
софтвером за оптичко препознавање карактера Аbbyy FineReader PDF 15, пет таблета Samsung 
Galaxy Tab A 8.0, камера Canon EOS 4000D, пројектор BenQ MS560 са пропратном опремом.
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Музеји Котор и библиотекаре Градске библиотеке и читаонице Котор. У другом 
дијелу ове презентације црногорским библиотекарима и широј јавности пред-
ставили су се пословни партнери Библиотеке на овом пројекту: у првом реду 
Гете институт из Београда и Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” из 
Београда. Овом приликом активности библиотеке Гете института из Београда — 
програмe Biblioteka, BibToGo и 3D водич кроз библиотеку представио је њен уп-
равник др Селман Тртовац. Др Александра Тртовац и др Адам Софронијевић 
из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” из Београда уприличили су 
предавање „Дигитализација и дигитална трансформација у установама културе”. 

Обуку која подразумијева дефинисање садржаја Библиотеке, креирање диги-
талне библиотеке, као и презентацију и промоцију исте, одржали су еминентни 
стручњаци из ове области – др Александра Тртовац и доцент др Адам Софроније-
вић у трајању од четири дана. На обуци су представљене нове технолошке могућ-
ности за промјену начина рада Библиотеке, засноване на процесима дигитализа-
ције грађе и услуга; креирање дигиталних материјала, њихова обрада, предности 
и мане различитих дигиталних формата и са њима повезане могуће функционал-
ности, сврсисходност и начин израде метаподатака; организовање процеса диги-
тализације у складу са његовим обимом, садржајем и значајем материјала; заш-
тита дигиталних објеката, дуготрајно чување истих и начини презентације и про-
моције дигиталних објеката и збирки, улога и значај мултимодалних докумената.

У другој половини фебруара самој завршници имплементације пројекта, 
Библиотека је организовала радионицу за црногорске библиотекаре „Мултиме-
дије у библиотекама”. Радионицу је водила библиотекарска савјетница Мирјана 
Нешић из Београдске политехнике. Полазници су били библиотекари из град-
ских библиотека Херцег Новог, Тивта, Будве и Котора, библиотекари Поморског 
музеја Црне Горе, Библиотеке Поморског факултета, Музеја града Пераста, као 
и из основних школа из Рисна и Котора. У првом дијелу практичног рада по-
лазници су учили рад у онлајн и офлајн програмима за снимање и уређење ви-
део-материјала, снимање рада на рачунару (за сврхе снимања упутстава и туто-
ријала) и за едитовање аудио-материјала. У другом дијелу било је ријечи о раз-
личитим програмима и апликацијама у отвореном приступу које се могу корис-
тити за креирање дигиталних анимација и презентација што, опет, може да до-
принесе унапређење услуга и понуде у библиотеци. Осим тога презентовано је 
и знање и идеје о дигиталном маркетингу, алатима и знањима потребним за ње-
гово спровођење, о друштвеним мрежама и промоцији читања; аспектима диги-
талне трансформације у библиотекама, као и о иновативним технологијама које 
се користе и које ће се тек користити у библиотекама.
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ЗАКЉУЧАК

Реализацијом пројекта „Унапређење знања и вјештина у области дигитализације 
— од слике до претраживости” (IMPROVING THE KNOWLEDGE AND SKILLS OF 
LIBRARIANS IN THE FIELD OF DIGITIZATION: FROM IMAGE TO SEARCHABILITY) 
чији је главни донатор Гете институт из Београда (Goethe-Institut), Градска биб-
лиотека и читаоница Котор закорачила је ка увођењу нових библиотечких услу-
га и стварању нових садржаја. Будући да доба у коме живимо јесте информацио-
нодоба, дигитализована библиотечка грађа шири локалне границе и њен садр-
жај постаје доступан широј јавности, нуди могућност креирања архива, у слу-
чају Градске библиотеке и читаонице у Котору, особито архива у облику диги-
талне збирке завичајне грађе, што ће опет допринијети популаризацији и очу-
вању културне баштине, универзалној доступности информација и ширењу ко-
рисничке популације. 
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MARIJA STARČEVIĆ
Public Institution Cultural Center Nikola Đurković Kotor

(the Republic of Montenegro) 
The City Library and Reading Room Kotor

marija.starcevic@kckotor.me

THE COOPERATION BETWEEN THE CITY LIBRARY AND READING ROOM 
KOTOR AND THE GOETHE INSTITUTE FROM BELGRADE 

SUMMARY | By signing the Memorandum of Cooperation with the Goethe Institute 
in Belgrade in 2018, the City Library and Reading Room Kotor (which operates as 
part of the public institution The Cultural Center Nikola Đurković Kotor) established 
the cultural cooperation and realized shared cultural and artistic programs in the 
sphere of German literature and professional upskilling and enablement of librarians.
According to the signed Memorandum, the cultural center/library at the Goethe 
Institute recognizes the strategic partner for participation in European projects. In this 
paper we will predominantly elaborate on the project “Improving the Knowledgeand 
Skills of Librarians in the Field of Digitization: from Image to Searchability” in 2021. 
The project was financed through an International Relief Fund for Organizations 
in Culture and Education 2021 of the German Federal Foreign Office, the Goethe 
Institute in Belgrade, and other organizations that operate in the field of foreign 
cultural and educational politics (www.goethe.de/relieffund.) It is precisely through 
realizing this project that the library has secured the technical infrastructure and 
necessary knowledge and skills for starting the digitalization of the collection, 
primarily the Heritage part. 

KEY WORDS | the City Library and Reading Room Kotor, the Goethe Institute, cultural 
cooperation, project, digitalization
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МАРИЯ СТАРЧЕВИЧ
Государственное учреждение Центр культуры имени Николы Джурковича, 

Котор (Республика Черногория)
Городская библиотека и читальный зал, Котор

marija.starcevic@kckotor.me

СОТРУДНИЧЕСТВО ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ И ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА 
КОТОРА И ИНСТИТУТА ГЕТЕ (GOETHE-INSTITUTE) ИЗ БЕЛГРАДА

РЕЗЮМЕ | Городская библиотека и читальный зал Котора (который является 
неотъемлемой частью Культурного центра "Никола Журкович" Котор) с 2018 
года, подписав Меморандум о сотрудничестве с Гёте-Институтом из Белграда 
(Goethe-Institut), устанавливает инновационную платформу для международно-
го культурного сотрудничестваи реализует совместные культурно-художествен-
ные программы в области немецкой литературы, а также в области повышения 
квалификации и образования библиотекарей. Культурный центр / Библиотека 
в Гёте-Институте, в рамках подписанного Меморандума, видит стратегическо-
го партнера для участия в европейских проектах. Реализация проекта "Повы-
шение знаний и навыков библиотекарей в области оцифровки — от изображе-
ния к поисковости" с 2021 году станет нашим основным направлением в работе. 
В этом докладе мы в основном будем заниматься реализацией проекта из 2021 
года "Совершенствование знаний и навыков библиотеки в области оцифровки: 
от изображения к поисковым возможностям" (IMPROVING THE KNOWLEDGE 
AND SKILLS OF LIBRARIANS IN THE FIELD OF DIGITIZATION: FROM IMAGE TO 
SEARCHABILITY). Проект финансировался посредством Международного фон-
да помощи культуре и образованию за 2021 г. Федерального министерства ино-
странных дел Германии, Гёте-института в Белграде и других организаций, дейст-
вующих в сфере внешней культурно-образовательной политики. (”Funded by the 
International Relief Fund for Organisations in Culture and Education 2021 of the 
German Federal Foreign Office, the Goethe-Institut and other partners: www.goethe.
de/relieffund.”) Именно благодаря реализации этого проекта Библиотека обес-
печивает техническую инфраструктуру и необходимые знания и навыки для на-
чала оцифровки фонда, в первую очередь коллекции краеведческого отдела.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Которская городская библиотека и читальный зал, Гёте-
институт (Goethe-Institut), культурное сотрудничество, проект, оцифровка
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Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, Чачак

ТАЈМЛАЈН – НЕИЗВЕСНА ПРОШЛОСТ 1991–2015
ПРОЈЕКАТ ИЗРАДЕ И ПРОМОЦИЈЕ 
ДИГИТАЛНОГ МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ АРХИВА 
КРОЗ ПАРТНЕРСКУ САРАДЊУ 
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ЧАЧАК, 
МЕДИЈСКОГ АРХИВА ЕБАРТ И НЕДЕЉНИКА НИН

САЖЕТАК | У раду су приказани резултати пројекта „Тајмлајн – Неизвесна про-
шлост 1991–2015”, који је реализован кроз партнерску сарадњу Медијског архи-
ва Ебарт, недељника НИН и Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис”. Циљ 
пројекта био је израда и промоција дигиталног мултимедијалног архива који 
доприноси реконструкцији турбулентних деведесетих и двехиљадитих година, 
односно понуда једног новог увида у политичке, друштвене, економске, култур-
не и спортске догађаје који су се десили у периоду од 1991. до 2015. године. Зна-
чајни догађаји из наведених области поређани су у временску линију (Тајмлајн) 
и за сваки од њих приказано је више различитих извора у форми текста, слике, 
видео или аудио-прилога. Градска библиотека Чачак је у оквиру пројекта између 
осталог била задужена за израду дигиталног архива догађаја који су значајни за 
локалну прошлост Чачка. Овај архив садржи више од 250 изабраних догађаја из 
завичајне прошлости који су описани са више од 1200 извора. 

Корисници мултимедијалног дигиталног архива добили су неопходан из-
вор за истраживање из релевантних медија као и алат за аналитички и критич-
ки приступ тумачењу догађаја. Доприносећи истраживачком новинарству и ме-
дијској писмености, архив је полазиште за исправно разумевање медијских 
садржаја и критичко промишљање о смутним временима на простору Југосла-
вије на прелазу два века. 

УДК 027.022(497.11)
930.25:004.9(497.11)"1991/2015"
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КЉУЧНЕ РЕЧИ | дигитални архив, тајмлајн, временска линија, сарадња, колек-
тивно сећање, медијска писменост, Ебарт, НИН, Градска библиотека Чачак

САРАДЊА НА ПРОЈЕКТУ НЕИЗВЕСНА ПРОШЛОСТ

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” у Чачку је од 2018. до 2021. го-
дине била партнер Медијском архиву Ебарт из Београда на реализацији пројекта 
„Несигурна прошлост – Временска линија (Тајмлајн) 1991–2015”, који је подржала 
Европска унија. Циљ овог пројекта односио се на допринос квалитету истражива-
чког новинарства и кредибилитету медија у Србији, уз помоћ стварања новог на-
ционалног и локалног дигиталног мултимедијалног архива, а који би омогућио по-
уздан и непристрасан извор информација. Задатак Градске библиотеке„Владислав 
Петковић Дис” био је да за потребе пројекта селектује, дигитализује, стручно обра-
ди и постави на заједничку дигиталну платформу више хиљада медијских вести 
и извора за скоро 300 различитих догађаја који су обележили 25 година не тако 
давне прошлости Чачка и околине. Трећи партнер на пројекту био је недељник 
НИН из Београда, који је поред своје архиве и фототеке о догађајима из прошло-
сти обезбедио и медијску промоцију пројекта, пре свега кроз објављивање серије 
фељтона, насталих захваљујући обрађеној грађи за пројекат. Аутор пројекта је био 
Велимир Ћургус Казимир (1948‒2018), оснивач Ебарта.

КОНТЕКСТ ПРОЈЕКТА

Период од двадесет и пет година (од 1991. до 2015. године) за Србију, од-
носно Југославију био је изузетно значајан, динамичан, често пресудан, нере-
тко и трагичан. Њиме је дугорочно обележен живот и друштво на овим про-
сторима. Пројекат „Несигурна прошлост – Временска линија (Тајмлајн) 1991–
2015” замишљен је тако да кроз више димензија успостави живу, интерактивну 
комуникацију са најширим слојевима грађана који данас живе не само у Ср-
бији него и у суседним државама, па и у целом свету. „Несигурна прошлост” 
представља својеврсно суочавање са прошлошћу, али и отвара различите мо-
гућности за успостављање међугенерацијског и међунационалног дијалога, раз-
умевања и образовања. Његова прагматична функција окренута je широком 
спектру корисника, јер пројекат пружа историчарима, студентима, новинари-
ма и уредницима неопходан контекст за аналитичко и критичко истраживање, 
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за разумевање садашњих догађаја у односу на одређену временску перспективу. 
Истовремено, ова „медијска временска линија” омогућава активирање публике 
и развој њене медијске писмености.

Онлајн временске линије постављају се као отворени медијски системи ши-
ром света са циљем да првенствено обележе одређени краћи периоди (ратови, ре-
волуције, манифестације…). Један од познатијих примера временске линије је The 
First World War,1 започет на стогодишњицу почетка Великог рата и који омогућа-
ва не само различите врсте претрага и проналажења података него и непрекидно 
допуњавање (лична сећања, писма, фотографије...) и комуникацију са посетиоци-
ма, што је данас неизоставан услов активне партиципације грађана која омогућа-
ва дугорочну одрживост и успех оваквих пројеката. Примери постојећих успеш-
них временских линија ставили су пројектни тим пред задатак да „Несигурна про-
шлост” обавезно укључи основне функције претраживања које ће омогућити он-
лајн корисницима једноставну претрагу по датумима, областима (рубрикама), до-
гађајима, личностима, као и према медијима, ауторима, местима и институцијама.

КОРИШЋЕНИ ИЗВОРИ И ГРАЂА

У реализацији пројекта коришћени су извори превасходно из медија (штам-
па, радио и телевизија), уз коришћење материјала у свим погодним дигитал-
ним форматима, што је иновативан приступ селекције одређене врсте исто-
ријских извора. Класичне рубрике у подели грађе, али и интересовања грађана 
за унутрашњу и спољну политику, економију, криминогене структуре, друштво, 
културу, медије и спорт обогаћене су и испреплетане на такав начин да свако 
ко приступа Временској линији нема само преглед најзначајнијих политичких, 
економских и друштвених промена већ и оних догађаја и феномена који су део 
свакодневице, а који формирају карактер и дух времена.

Просечан број објава које се појављују на Временској линији постављен је на 
минимум од 200 објава у току једне године, мада је тај број значајно премашен. 
У питању су пре свега историјски и политички догађаји, али и одређени пода-
ци о економији, културним и социјалним феноменима, истакнутим личности-
ма, популарној култури, стилу понашања и облачења. Различити извори о истом 
догађају допринели су не само да се Временска линија посматра као објективан 

1 The National Archives, “First World War 100”, pristup 20. 7. 2022, https://www.nationalarchives.
gov.uk/first-world-war/.
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извор за проучавање и разумевање прошлости,већ су утицали и на медијску ди-
намику и узбудљивост приликом коришћења овог извора.

Када се говори о изворима најбројнији су извори из дневне штампе (Поли-
тика, Борба, Наша Борба, Данас, Вечерње новости, Блиц...), затим Радио Београд, 
недељник НИН, продукција РТВ Београд. Значајан извор представљају и прило-
зи других медија на YouТube дигиталној платформи. Коришћена је грађа која се 
налази у низу установа, попут Народне библиотеке Србије, Радио Београда, Те-
левизије Београд, недељника НИН, Народног позоришта, Фонда Б92, недељни-
ка Време и др. Постојећа архива Ебарта, која је обухватила дигитализоване но-
винске чланаке од краја 20. века, била је важна основа за пројекат2 као и бројни 
пројекти дигитализације чачанске Библиотеке од 2007. године, укључујући и Ди-
гиталну библиотеку Чачка.3

ВРЕМЕНСКА ЛИНИЈА

Укључивање чачанске Библиотеке у пројекат дало је једно шире значење јер 
је обухватило разноврсне прилоге везане за локалну прошлост, а која се кроз 
контекст и временску линију „повезује” са националном. Догађаји, личности, ин-
ституције локалног контекста сагледавају се кроз националну перспективу, по-
везујући на тај начин своју „причу” са широм димензијом догађаја у Србији и Ју-
гославији. Запослени Градске библиотеке од извора за део локалне временске 
линије која се односила на Чачак највише су користили локалну штампу (Ча-
чански глас, Чачанске новине), али и другу периодику која је излазила у Чач-
ку или прилоге који се односе на Чачак, а заступљени су у националној днев-
ној штампи. Такође, ту су похрањени и садржаји из архиве Радио Чачка која је 
делимично сачувана у Библиотеци, као и архиве локалних телевизија.4 Ебарт се 
у великој мери одлучио да партнерски сарађује са Градском библиотеком Ча-
чак због развијеног и активног програма дигитализације библиотечке грађе и 
извора који од 2007. године приљежно обавља Центар за дигитализацију,5 од-
носно пионирске дигитализације аудио-визуелне грађе у Библиотеци од 2011. 

2 Medijski arhiv Ebart, pristup 20. 7. 2022, http://arhiv.rs/.
3 Градска библиотека Чачак, „Тајмлајн”, приступ 20. 7. 2022, https://cacak-dis.rs/digitalizacija/
projekti/.
4 Богдан Трифуновић, „Дигитализација аудиовизуелне грађе у Градској библиотеци 
„Владислав Петковић Дис“ у Чачку”, Глас библиотеке 18 (2011): 21–36.
5 Данас Одељење за дигитализацију и нове технологије (прим. аут.).
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године.6 Дигитализоване фотографије, видео-сведочанства и записи као и до-
кументи приватних колекција за које је уредништво проценило да су од ширег 
интереса били су одабрани као важни за Временску линију. Тиме се дао велики 
допринос подизању културе сећања на националном нивоу, као и учешћу ци-
вилног друштва у активном обликовању односа према прошлости.

У техничком смислу пројекат је подразумевао израду веб-апликације која ће 
значајне догађаје из Србије, али и региона и света поређати у временску линију 
и за сваки догађај приказати више различитих извора, који могу бити у форми 
текста, слике, аудио или видео-прилога. Сваки од приказаних догађаја, актера и 
институција који су у њему учествовале, као и ширих догађаја који чине више 
повезаних дешавања, могу се повезати у нове временске линије и на тај начин 
омогућити стварање јасне слике времена које приказују, као и улоге свих на-
ведених чинилаца са одређене временске дистанце. Апликација је без ограни-
чења доступна свим посетиоцима сајта Тајмлајн.7

Градска библиотека Чачак је за потребе реализације пројекта обезбедила интер-
ни тим од троје запослених, који су ангажовањем на стварању локалне временске 
линије за Чачак8 били задужени за послове идентификације грађе, селекције, диги-
тализације, описа и генерисања метаподатака, уноса у апликацију, и промоције. Као 
уредник Временске линије, када је у питању чачанска библиотека, ангажован је др 
Богдан Трифуновић, који је истовремено био и члан Савета пројекта, а кога су чи-
нили истакнути стручњаци и јавне личности из области новинарства, модерне исто-
риографије, социологије, културе и уметности. Виши библиотекар Александар Ву-
кајловић водио је послове обраде грађе и постављања у базу података локалне вре-
менске линије, док је виша библиотекарка Марија Радуловић била задужена за ко-
муникацију са партнерима, промоцију и медијску видљивост пројекта.

ЛОКАЛНИ ТАЈМЛАЈН

Поред националног Тајмлајна, израђена је и локална временска линија, која 
обухвата догађаје који су везани или значајни за Чачак. За ту временску линију 

6 Богдан Трифуновић, Љубиша Ћирковић, „Дигитализација и дигитална заштита аудио-
визуелне грађе у Градској библиотеци Чачак”, у Дигиталне колекције у библиотекама Србије 
[зборник радова], (Београд: Заједница матичних библиотека Србије; Нови Сад: Градска 
библиотека у Новом Саду, 2014), 89–100.
7 Tajmlajn, pristup 20. 7. 2022, http://tajmlajn.net/timeline/0.
8 Tajmlajn, pristup 20. 7. 2022, http://cacak.tajmlajn.net/.
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и њено покретање била је задужена Градска библиотека „Владислав Петковић 
Дис”, односно Одељење за дигитализацију и нове технологије.

Основна јединица око које је организована временска линија је догађај, уз 
који се прилажу и извори који га илуструју. Догађај може бити представљен по-
моћу једног или више прилога. Приказ догађаја у временској линији постављен 
је тако да одговара датуму када се догађај одиграо, а не када је објављен у ме-
дијима. Догађаји су подељени по рубрикама (политика, друштво, економија, кул-
тура, спорт и статистички подаци), које су у временској линији приказане разли-
читим бојама. Једина област која није у основним рубрикама, а која има одређе-
ну боју је црна хроника, која као и информације о упокојењу важних личности 
тзв. таговањем добија црну боју оквира. Поред наведених рубрика, сваки догађај 
садржи податке о актерима и институцијама које могу бити постављене у једну 
или више категорија, а у базу се такође могу уводити и шири догађаји, а сваки 
од уноса представља основ („таг”) за нову временску линију.

У сарадњи са Завичајним одељењем чачанске Библиотеке, а у тадашњем 
Центру за дигитализацији установе урађена је селекција најзначајнијих догађаја 
који су обележили тих 25 година (1991‒2015) у историји града Чачка. 

Догађај који је објављен прате следећи подаци: наслов (који ће на најбољи 
начин корисника заинтересовати за догађај, тј. вест, извештај, интервју... ), кратак 
опис (вест до 100 речи, настала на лицу места – познат извор, или чак и краћа, 
тзв. флеш-вест), тагови, ниво важности самих извора, односно релевантност ин-
формација које се објављују. Он може садржати и више извора, а ти извори који 
прате догађај могу бити у облику: новинског текста, фотографије (jpg или pdf 
формат), аудио- или видео-записа (формати ‒ mp3, mp4, avi, wmv). Корисник 
кликом на неки од извора може да прочита/послуша/погледа садржај, а кликом 
на дугме „назад” да се врати на приказ догађаја.

У чачанску базу постављено је укупно 267 догађаја, тачније 1277 извора од 
чега је 867 новинских чланака, 341 фотографија и 69 видео-записа. Дакле, садр-
жаји из штампаних и електронских медија коришћени су да би се попуњавала 
локална база, односно информације које су везане за Чачак. Међу најзаступље-
нијим садржајима су они који се односе на рубрику политике (61 преузетих 
садржаја), друштва (67), економије (16); такође важно место заузимају и вести из 
области спорта (37), а објаве из области културе према броју објављених догађаја 
међу првима су на овој ранг-листи (86). 
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Слика 1 – Изглед локалне временске линије са догађајима

Готово да нема важнијег медија у Србији, а и региону који у том периоду није 
објавио неку вест, извештај, интервју или прилог везан за град на Западној Мо-
рави. У ред медијских кућа које су објавиле неки од побројаних рубрика убрајају 
се: Блиц, Борба, Данас, Дневни телеграф, Дневник Нови Сад, Експрес, Експрес 
Политика, Глас јавности, Глорија, Интервју, Јединство Приштина, Курир, Наро-
дне новине Ниш, Наша борба, НИН, Побједа Титоград, Политика, Политика екс-
прес, Правда, Радио ТВ ревија, РТС, Слобода, Спорт, Свијет Сарајево, ТВ Галак-
сија 032, ТВ Мрежа, ТВ Чачак, Вести, Вечерње новости, Време, Бестселер, Чачан-
ски глас, Чачанске новине, Чачанско огледало.

Важан извор за догађаје из културе представљала је Градска библиотека Ча-
чак, у којој су сачувани извори из штампе у форми прес-клипинга, као и фото-, 
видео- и аудио-архива Библиотеке у дигиталном облику.

Број објављених догађаја по годинама није исти, што такође може указива-
ти на то колико је неки период био актуелнији за медијско праћење и извешта-
вање или на то да ли су информације које су објављиване имале већу важност 
за историју града у одређеним годинама назначеног раздобља временске ли-
није (1991‒2015). 
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1991 – 12 1992 – 16 
1993 – 11 1994 – 11
1995 ‒ 14 1996 – 18
1997 – 11 1998 ‒ 12 
1999 – 15 2000 – 13
2001 – 9 2002 – 10
2003 – 11 2004 – 10
2005 – 7 2006 – 10
2007 – 12 2008 – 15
2009 – 7 2010 – 12
2011 – 10 2012 – 6 
2013 – 7 2014 – 5
2015 – 3

Табела 1 ‒ Временска линија од 1991. до 2015. године, број објављених догађаја по годинама

Када корисник приступи страници Тајмлајна, претрага се може вршити ода-
биром следећих параметара и то: по датуму, таговима, областима, називу до-
гађаја, или укрштањем више параметара претраге, нпр. догађај који је везан за 
компанију „Слобода”, а везује се за временски интервал 1995–2005. Временска 
линија развијена је као веб-апликацијa, уз поштовање принципа респонзивног 
дизајна што омогућава доступност система корисницима без обзира на лока-
цију на којој се налазе и врсту уређаја путем које приступају систему. За креи-
рање временске линије коришћен је софтвер IBM Lotus Notes. То је софтвер за 
Microsoft Windows, Macintosh и Linux рачунаре који даје тренутни приступ свим 
информацијама које су кориснику важне. Lotus Notes клијент је апликација која 
организује и приказује базе података на локалној радној станици корисника. 

Датотеке физичке базе података могу се чувати на самој радној станици или 
на серверу. Типичан „радни простор” клијента Notes-a има иконе за неколико 
локалних база података, као и бројне базе података које се налазе на једном 
или више Notes сервера. Све ове иконе се могу груписати заједно, тако да разли-
ка између локалних и удаљених података постаје готово безначајна. Lotus Notes 
се може користити за електронску пошту, календар, прегледање веба и друге 
апликације, а преко њега може да се приступа и локалним и серверским апли-
кацијама и подацима. Lotus Notes је обезбедио интерфејс веб-услуга. Домино је 
веб-сервер за HTML датотеке; аутентификација приступа Домино базама пода-
така или HTML датотекама који користи Домино кориснички директоријум и 
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спољне системе као што је Microsoft Active Directory. Домино апликације омо-
гућавају људима да деле, прикупљају, прате и организују информације, корис-
тећи Lotus Notes или веб, што је нарочито важно из перспективе заједничког 
рада сарадника који не деле исти физички простор, односно остварују сарадњу 
путем интернета.

Први корак приликом коришћења Lotus Notes обухвата креирање догађаја, 
а врши тако што се уноси датум догађаја, затим назив и рубрика, а потом следи 
кратак опис догађаја, обележавање („таговање”) личности, институције, катего-
рије, затим се означава да ли би се унети садржај могао придружити неком ши-
рем догађају и означава се и ниво важности.

Слика 2 – Како се креира догађај

Други корак односи се на унос извора са свим релевантним подацима: датум 
извора, тип (новински чланак, фотографија, видео... ), затим медиј који је креи-
рао извор и аутор извора.
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КОРИШЋЕЊЕ ВРЕМЕНСКЕ ЛИНИЈЕ

Када се заврши са уносом података, они постају видљиви на веб-страници и 
омогућено је широко коришћење садржаја из временске линије. Она је обо-
гаћена и у визуелном смислу, јер неки од најбољих фотографа Србије забележи-
ли су тренутке за незаборав и потврдили да понекад фотографија вреди више и 
од хиљаду речи. 

Типичан догађај у временској линији има неколико различитих медијских из-
вора који преносе вест о догађају, односно објашњавају га, пружају временски и 
просторни оквир догађаја, као и контекст објективности који се обезбеђује ко-
ришћењем више од једног извора. У просеку се користило између четири и шест 
медијских извора по догађају, али су присутни примери медијски присутнијих до-
гађаја који су поткрепљени са више од десет различитих извора, који укључују но-
винске прес-клипинге, фотографије, видео-записе, аудио-снимке и слично.

Слика 3 – Пример догађаја који садржи већи број 
медијских извора у различитим форматима
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Корисници су у могућности да хронолошки прегледају догађаје, да претра-
же и издвоје жељене догађаје, да их филтрирају по више основа, као и да пре-
ко апликације виде занимљиве догађаје који су се догодили на данашњи датум 
или у актуелном периоду године. Поред тога пружени су државни статистички 
подаци, као и статистика везана за Тајмлајн. Филтрирање извора и догађаја мо-
гуће је на нивоу назива, ознака (тагова), датума, као и према основним рубри-
кама укљученог садржаја: политика, економија, друштво, спорт, култура. Одаби-
ром жељеног догађаја кориснику се приказује кратак сажетак, са медијским из-
ворима који преносе вест о догађају: прес-клипинзи, фотографије, аудио/видео-
снимци. Корисник избором жељеног извора директно у апликацији може да 
приступи дигитализованим садржајима, односно може да прегледа и преслуша 
све садржаје без потребе да их преноси на свој уређај.

Апликација омогућава корисницима и да у циљу ефикасније и релевантније 
претраге додају у филтере претраживања предложене кључне речи, које су ве-
зане за тренутно одабрани догађај или појединачну вест. Такође је дељење садр-
жаја на друштвеним мрежама, штампање и укључивање на другим платформа-
ма омогућено једним кликом, чиме је употребљивост апликације за крајње ко-
риснике подигнута на виши ниво.

ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА

Осим израде временске линије која је подразумевала посебну методологију (од 
филтрирања догађаја, скенирања грађе, уноса, описа, организовања, класифико-
вања, архивирања итд.) пројекат је захтевао интензивну промоцију како би но-
вонастали дигитални архив добио што шири круг потенцијалних корисника. Је-
дан од циљева је био да се успостави жива, интерактивна комуникација са више 
генерација и са најширим слојевима грађана. Три партнера су заједничким сна-
гама радили на промоцији пројекта, укључујући и серију објављених фељтона у 
недељнику „НИН“,9 као и медијску покривеност на друштвеним мрежама.

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” у више наврата учествовала 
је у партнерском медијском представљању у Београду и Чачку. Прва фаза проје-
кта је најпре представљена у новембру 2019. године у Атријуму Народне библи-
отеке Србије, којој су присуствовали представници три партнера на пројекту, 

9 С. Славковић, „За боље сећање“, НИН, приступ 20. 7. 2022, http://www.nin.co.rs/pages/article.
php?id=102350861.
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Милан Ћулибрк (НИН), Даница Лабан и Иван Ћургус (ЕБАРТ) и Марија Радуло-
вић (Градска библиотека Чачак), као и проф. Милена Драгићевић Шешић, члан 
Савета пројекта.10 Потом су у Чачку организоване две промоције, прва у октоб-
ру 2020. у оквиру обележавања Светског дана аудио-визуелне баштине, а друга у 
децембру 2021. године, када су о резултатима пројекта говорили Иван Ћургус и 
Даница Лабан, уредник културне рубрике у недељнику НИН Драган Јовићевић, 
проф. социологије на Филозофском факултету у Београду Исидора Јарић, као 
и представници чачанског партнера.11 Након тога се за Тајмлајн чуло и ван гра-
ница нашег региона. На годишњем 87. IFLA конгресу библиотекара и информа-
ционих стручњака у јулу 2022. године у Даблину, у оквиру основне теме конгреса 
„Инспириши, ангажуј, омогући, повежи”, др Богдан Трифуновић приказао је три 
пројекта Градске библиотеке Чачак који су унапређени или развијени током пе-
риода затварања и рестрикција изазваних Covid-19 пандемијом, а међу којима је 
значајно место имао и „Тајмлајн – Неизвесна прошлост 1991–2015”.12

ЗАКЉУЧАК

„Тајмлајн – Неизвесна прошлост 1991–2015” је пројекат сарадње Градске библио-
теке Чачак са другим друштвеним субјектима из области културе. Иако је сушти-
на пројекта пре свега медијска, он доприноси развоју културе сећања и рекон-
струкцији догађаја из прошлости. Он отвара различите могућности за едукацију, 
подстицање критичког мишљења и учење у области медијске писмености која 
је од изузетне важности за појединце и друштво. Библиотека у Чачку кроз овај 
пројекат своју завичајну чачанску причу повезала је са широм, националном, па 
и регионалном. Ширем кругу заинтересованих корисника Библиотека је омо-
гућила још један савремени приступ дигитализованој грађи дајући свој допри-
нос јачању једне од кључних особина појединца у 21. веку – исправном разуме-
вању медијских садржаја, као суштинском елементу медијске писмености.

10 Klikom do dogadjaja koji su obeležili život u Srbiji, „Predstavljen ’Tajmlajn’, digitalni arhiv sa 
prilozima iz medija od 1991. do 2015.”, Blic, pristup 20. 7. 2022, https://www.blic.rs/vesti/drustvo/
klikom-do-dogadjaja-koji-su-obelezili-zivot-u-srbiji-predstavljen-tajmlajn-digitalni/zq2mt4f.
11 „Реконструкциј прошлости у дигиталном архиву”, Градска библиотека Чачак, приступ 20. 
7. 2022, https://cacak-dis.rs/vesti/rekonstrukcija-proslosti-u-digitalnom-arhivu/. 
12 „Сто хиљада пута добродошли у Даблин”, Градска библиотека Чачак, приступ 5. 8. 2022, 
https://cacak-dis.rs/vesti/sto-hiljada-puta-dobrodosli-u-dablin/. 
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TIMELINE – THE INDEPENDENT PAST 1991–2015
THE PROJECT OF MAKING AND PROMOTING DIGITAL MULTIMEDIA ARCHIVE 

THROUGH PARTNERSHIP BETWEEN THE ČAČAK CITY LIBRARY, 
THE MEDIA ARCHIVE EBART, AND THE NIN WEEKLY 

SUMMARY | This paper discusses the result of the project “Timeline – The Independ-
ent Past 1991–2015” which was realized through partnership among the media archive 
Ebart, the NIN weekly, and the City Library Vladislav Petković Dis. The aim of the pro-
ject was to make and promote a digital multimedia archive that contributes to the re-
construction of turbulent nineties and two thousands, i.e. offers a fresh insight into 
political, social, economic, cultural, and sport events that happened between 1991 
and 2015. Some important events from the afore mentioned fields are sequenced in a 
timeline and each is followed with many different sources in the form of text, imag-
es, video, or audio. Additionally, the City Library Čačak was also in charge of making 
a digital archive of the events that were important for the past of Čačak. This archive 
contains more than 250 selected events from the town’s past that were described us-
ing more than 1200 sources. 

The users of the multimedia digital archive got a necessary source for research 
from relevant media, as well as a tool for analytical and non-biased approach to in-
terpretation of events. By contributing to the investigative journalism and media lit-
eracy, the archive has become the starting point for a proper understanding of media 
content and making a critical judgement about dark times in the region of Yugosla-
via at the turn of the century.

KEY WORDS | digital archive, timeline, cooperation, collective memory, media litera-
cy, Ebart, NIN, the City Library of Čačak
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ТАЙМЛАЙН – НЕИЗВЕСТНОЕ ПРОШЛОЕ1991–2015
ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ЦИФРОВОГО 
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО АРХИВА ПРИ ПАРТНЕРСКОМ 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ЧАЧАК, 
АРХИВА МЕДИА ЕБАРТ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ЖУРНАЛА НИН

РЕЗЮМЕ | В докладе представлены результаты проекта ”Таймлайн – неизвестное 
прошлое 1991–2015”, реализованного в рамках партнерского сотрудничества Ар-
хива медиа Ебарт, еженедельного журнала НИН и Городской библиотеки имени 
Владислава Петковича Диса. Целью проекта было создание и продвижение циф-
рового мультимедийного архива, способствующего реконструкции бурных девя-
ностых и 2000-х, т. е. новое понимание политических, социальных, экономиче-
ских, культурных и спортивных событий, характеризующих период с 1991 по 2015 
годы. Значимые события из упомянутых областей представлены на временной 
шкале (таймлайн), с обзором различных источников информации, в виде тексто-
вых, графических, видео- или аудиовложений. В рамках этого проекта Городская 
библиотека Чачка, среди прочего, отвечала за создание цифрового архива значи-
мых для города исторических событий. В этом архиве собрано более 250 избран-
ных историко-краеведческих событий, описанных более чем в 1200 источниках.

Пользователи мультимедийного цифрового архива получили необходимый 
источник для исследования от соответствующих средств массовой информа-
ции, а также инструмент для аналитико-критического подхода к интерпрета-
ции событий. Внося свой вклад в развитие исследовательской журналистикии 
медиаграмотности, архив является отправной точкой для правильного понима-
ния массовой информации и критического осмысления неспокойных времен 
на территории Югославии на рубеже двух столетий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | цифровой архив, таймлайн, сотрудничество, коллектив-
ная память, медиаграмотность, Ебарт, НИН, Библиотека города Чачак
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О НЕПОКРЕТНОМ КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ
ПАЛЕЖА И ОБРЕНОВЦА: КРОЗ САРАДЊУ ДО 
НОВИХ САЗНАЊА И ТУМАЧЕЊА

САЖЕТАК | Непокретно културно наслеђе на територији општине Обреновац 
чини више објеката који уживају статус споменика културе и имају различите сте-
пене заштите. Они сведоче о животу у некадашњем Палежу и Обреновцу, те је 
прикупљање разноврсне, пре свега, библиотечке (писане и сликовне), али и ар-
хивске грађе и техничке (планске) документације о њима, део редовних активнос-
ти завичајног одељења Библиотеке. Опсежно истраживање појединих фондова 
више баштинских установа културе и приватних колекција резултирало је значај-
ним новооткривеним подацима и разноврсном грађом, као и новим тумачењима 
и важним допунама до сада познатих чињеница. Пројекат „Непокретно култур-
но наслеђе Палежа и Обреновца: речи, слике и прилике” обeзбеђује приступ свим 
пронађеним материјалима о знаменитим грађевинама у Обреновцу, споменици-
ма културе, кроз монографску публикацију, странице на Википедији и на инфор-
мативним таблама. Успешност пројекта у значајној мери условљена је сарадњом 
свих актера који чине део система заштите: носилаца наслеђа, локалних заједни-
ца, стручних тела и институција. Оствареном сарадњом са различитим субјектима 
у култури, образовању и науци у реализацији овог пројекта, Библиотека чини ква-
литативни помак у односу на досадашњу праксу рада: успоставља и ојачава уну-
тарсекторску и међусекторску сарадњу кроз стручан и студиозан тимски рад на 
заједничком пољу деловања (прикупљање, истраживање и тумачење грађе, прено-
шење сазнања и очување завичајног наслеђа Обреновца за будућност), а значајну 
завичајну тему обрађује први пут. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ | непокретно културно наслеђе, Обреновац, Завичајно одељење 
Библиотеке „Влада Аксентијевић”, пројекат „Непокретно културно наслеђе Пале-
жа и Обреновца”, сарадња баштинских установа културе

УДК 027.022:930.85(497.11)
002.1:725(497.11)
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ПРОЈЕКАТ
„НЕПОКРЕТНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ПАЛАЖА И ОБРЕНОВЦА: 

РЕЧИ, СЛИКЕ И ПРИЛИКЕ”

Актуелни пројекат обреновачке библиотеке „Непокретно културно наслеђе 
Палежа и Обреновца: речи, слике и прилике” фокусиран је на пет најрепрезен-
тативнијих градских објеката са статусом споменика културе: Чесни дом поро-
дице Михаиловић, Хан Узун-Мирка Апостоловића, Млин Сувобор, Соколски 
дом и Црква Св. Духа. Својим значајем и репрезентативношћу они чине вред-
но културно наслеђе у својој средини, те је њихово изучавање важно због доку-
ментовања и очувања свих вредности које их карактеришу.У свеобухватном оп-
исивању ових грађевина Библиотека је имала више стручних сарадника из баш-
тинских установа.1 Ова тема до сада није проучавана, те је грађа само фрагмен-
тарно позната, расута у више извора и већим делом неистражена. Претходних 
година, проналажени су поједини извори и грађа, до којих се долазило током 
истраживања других завичајних тема. Евидентирани подаци су били основа 
да се први пут изврши опсежно фокусирано истраживање и тако прикупи раз-
новрсна грађа која их приказује и описује, од периода настанка до данашњих 
дана. Исход овог најзахтевнијег дела пројекта, од кога зависе сви даљи кораци, 
није се могао јасно унапред предвидети. Оно је извршено а резултати су умно-
гоме остварени захваљујући сарадњи, пре свега базираној на контактима са ко-
легама и истраживачима, која се пренела и на сарадњу међу установама.

ИСТРАЖИВАЊЕ ГРАЂЕ О НЕПОКРЕТНОМ НАСЛЕЂУ ОБРЕНОВЦА

Најпре је из завичајног фонда Библиотеке селектована грађа о овим грађевина-
ма: књиге, периодика и некњижна грађа. Претрагом библиотечких каталога и 
дигиталних колекција библиотека различитих типова у Србији утврђен је обим 
остале релевантне стручне литературе. Она је, делом, прегледана у Народној 
библиотеци Србије, Библиотеци Народне скупштине и Библиотеци Шумарског 
факултета. Други, обимнији део набављен је захваљујући међубиблиотечкој 

1 Захвалност на сарадњи у реализацији пројектних активности Библиотека посебно упућује: 
Ивани Божовић и Дејану Филиповићу (Архив Југославије), Слободану Мандићу и Мирјани 
Обрадовић (Историјски архив Београда), Хајни Туцић и Ани Сибиновић (Завод за заштиту 
споменика културе града Београда), Момиру Коруновићу и колегама библиотекарима из 
библиотека широм Србије.
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позајмици из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”, Библиотеке 
„Љубомир Ненадовић” у Ваљеву, Библиотеке „Вук Караџић” у Крагујевцу, 
Библиотеке Правног факултета и Библиотеке „Доситеј Обрадовић” из Старе 
Пазове. Поједини наслови, за које је то било могуће, набављени су куповином. 
Тако је библиотечки фонд, посебно завичајни, допуњен вредним примерцима 
грађе, доступним свим корисницима и истраживачима. 

За истраживање архивске грађе утрошено је највише времена. Пре свега, 
утврђено је у којим се архивским фондовима и установама налази грађа о грађе-
винама које се описују. Будући да потичу из различитих историјских периода и 
припадају културном, црквеном и индустријском непокретном наслеђу, трагање 
за грађом морало се одвијати за сваку понаособ. Познавање завичајне историје, 
административних надлежности и припадности Палежа и Обреновца у 19. и 20. 
веку, као и сарадња са историчарима, умногоме су помогли у проналажењу грађе. 
Претрага архивске грађе вршена је према инвентарима и уз помоћ архивиста у 
оквиру интерних архивских база података. За неке грађевине било је потребно 
трагати у више архива, а поједини архивски фондови нису у потпуности сређени, 
нити обрађени, што је био отежавајући фактор. Управо у том погледу била је дра-
гоцена помоћ и спремност архивиста да се пронађе адекватна и доступна грађа. 
Селектовани архивски документи су скенирани или фотокопирани, а за њихово 
коришћење обезбеђена је дозвола. Овај део истраживања је извршен кроз више 
архивских фондова Историјског архива Београда, Историјског архива Ваљева, 
Архива Србије, Архива Југославије, Аустријског државног архива.

Значајну сарадњу на овом пројекту Библиотека остварује са Заводом за заш-
титу споменика културе града Београда. Иако успешна сарадња континуирано 
траје од раније (јер је централни објекат Библиотеке под заштитом овог Завода), 
овај пројекат је значајно развиo и унапредио. Заједничко поље деловања обе 
установе јесте непокретно културно наслеђе Обреновца, те су упућене једна на 
другу у свим облицима сарадње. Као надлежна установа заштите за ове грађе-
вине, Завод је најпре дао препоруку за пројекат, изразивши спремност да, по 
потреби, своје стручне службе укључи у одређене пројектне активности. До 
сада је из фондова и библиотеке ове установе издвојена вредна грађа (сликов-
на грађа, пројектна документација, евиденција о извршеним радовима на сана-
цијама, реконструкцијама и др.). Дигиталне копије селектоване грађе уступљене 
су Библиотеци уз дозволу за коришћење за потребе пројекта.

Истраживање и трагање за грађом и подацима о ових пет грађевина обавље-
но је и у службеним архивама Библиотеке, обреновачким службама урбанизма 
и гробља, црквеној ризници Храма Силаска Св. Духа у Обреновцу и приватној 
колекцији породице Коруновић.
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Сва прибављена грађа својом обимношћу и разноврсношћу пружила је садр-
жајну основу за даља истраживања. За сваки од објеката, грађа је хронолош-
ки сложена, те је њеним упоређивањем, тумачењем и приређивањем приказан 
читав развојни ток од идеје за градњу, до коначне изведене градитељске фор-
ме. Пронађени подаци о сваком од објеката, окрили су и чињенице о пери-
оду и начину њихове изградње, архитектама или пројектантима, наручиоцима 
или власницима који су их подигли, изворном и свим каснијим променама из-
гледа током времена, описима и наменама... Њима су истакнуте све вредности 
којима су ове грађевине заслужиле статус културних добара, све оно по чему је 
Обреновац као завичајна целина особен, највише препознатљив и посебан.

У тумачењу и интерпретацији сакупљене грађе и презентовању откривених 
сазнања о овим грађевинама остварена је сарадња са стручњацима из више об-
ласти: историчарима, урбанистима, етнологом, конзерваторима, архивистима, 
библиотекарима... Извршен је и библиографски (п)опис литературе и извора за 
сваки од објеката. 

У току су приређивање и припрема за штампу монографске публикације 
у којој ће бити презентовани резултати спроведеног истраживања. Овим из-
дањем издавачка делатност Библиотеке, која и јесте базирана на презентовању 
завичајне грађе и завичајних аутора, добија значајно издање о теми која до 
сада није обрађивана.

Потребно је да се на основу грађе израде нове или допуне постојеће странице на 
Википедији за сваки од објеката, што ће подацима обезбедити ширу доступност. На 
објекте ће бити постављене и информативне табле на српском и енглеском језику са 
подацима о називу, врсти и категорији културног добра и QR кодом, као линком ка 
страници на Википедији. На тај начин ће се постићи одрживо коришћење а посети-
оцима пружити детаљније упознавање са спомеником културе.

Према резулатима спроведеног истраживања, већ се са сигурношћу може твр-
дити да ће они дати потпуно нова тумачења о појединим грађевинама, значај-
но допунити непознате и открити до сада непознате чињенице о свакој грађеви-
ни. Новооткривене чињенице указују и на потребу да се покрену поступци који-
ма би неке грађевине добиле промењене називе или адекватне степене заштите.
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ЧЕСНИ ДОМ ПОРОДИЦЕ МИХАИЛОВИЋ

Чесни дом породице Михаиловић (сл. 1) настарије је очувано здање у Обре-
новцу из периода некадашњег Палежа. Иако је међу Обреновчанима у данашње 
време познатији као тзв. „Милошев конак” и седиште Библиотеке „Влада Аксен-
тијевић”, овај објекат је подигнут као породична кућа за становање, у којој је вла-
сник имао и своју трговину. Налази се у главној обреновачкој улици (данас ули-
ца Милоша Обреновића бр. 182) и део је просторне културно-историјске целине 
с историјским или архитектонским вредностима – Обреновачке чаршије.

О времену подизања ове грађевине и њеном првом власнику, као и њеној 
даљој употреби све до 1974. године, нема поузданијих података. У томе су саглас-
ни сви аутори који су о њој писали, истичући потребу за додатним истраживањем 
архивске грађе. Истраживање које је спроведено, резултирало је значајном архив-
ском грађом и новим читањима познате писане грађе, открила податке који дају 
основ за нова тумачења. Тако су, пре свега, утврђени подаци о трговцу Димитрију 
Михаиловићу и његовом боравку у Палежу. Но, утврђено је да ниједан од ових из-
вора не потврђује да је Димитрије био први власник овог Чесног дома, већ да је 
био власник плаца са кућом на сасвим другом месту. На основу „Списка плаце-
ва житеља палешких“,2 које је сачинио велики мачвански сердар и члан Државног 

2 АС – КК IX – 561.

Сл. 1 – Чесни дом породице Михаиловић
(Аутор фотографије Ивана Јаношевић)



244

савета, пуковник и књажевски ађутант – Вуле Глигоријевић 1837. године, сазнајемо 
име власника плаца на коме се Чесни дом налази. Закључујемо да је власник био 
трговац и палешки кмет Радивоје Стефановић. Будући имућан и угледан, имао је 
могућности да подигне овако простран конак, који се својом лепотом могао упо-
редити са Милошевим конацима. У њему је живео са својом породицом и во-
дио своје трговачке послове, али и угости угледне госте тадашње варошице. Ни 
о години подизања ове куће нема поузданих података. У литератури су наведе-
не 1929/30. и 1930–35. али је она, могуће, већ 1826. била подигнута, када је Јоаким 
Вујић пролазио кроз Палеж прикупљајући грађу за своја „Путешествија”. 

Колико год су подаци о власнику куће и години њене изградње непоуздани 
и још увек непознати, те се могу једино посредно изводити, толико су неспор-
не вредности зграде као архитектонског остварења с обележјима традиционал-
не градње свога доба. На основу њих она је заслужено и стекла статус спомени-
ка културе и културног добра.3

Ово вредно здање, својим архитектонским вредностима, очувано је зах-
ваљујући четворогодишњим радовима на реконструкцији (1970–1974), под над-
зором надлежне установе заштите (Завод за заштиту споменика културе града 
Београда). Као седиште обреновачке библиотеке од 1974. године значајно је и 
као објекат једине установе културе у општини. Последице поплава из 2014. го-
дине угрозиле су ово здање, које су током 2015. отклоњене значајним радовима 
на његовом конструкцијском и статичком склопу и естетском изгледу.

Резултати спроведеног истраживања и тумачења, дају садржајнији увид у ис-
торијат ове грађевине, целисходнији и потпунији опис њених аритектонских 
обележја. Они ће бити и основ за покретање поступка промене њеног званич-
ног назива.

МЕХАНА УЗУН-МИРКА АПОСТОЛОВИЋА4

Механа Узун-Мирка Апостоловића (сл. 2) по свом архитектонском типу из-
разити је пример друмских механа – ханова, какве се грађене у Србији током 

3 Нада Живковић, Чесни дом породице Михајловић = Mihajlović's family house, превод на 
енглески језик Јелена Топаловић-Китановић; фотографија Снежана Неговановић (Београд: 
Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2010), 4–6.

4 Ана Сибиновић, Механа Узун Мирка Апостоловића = Tavern of Uzun Mirko Apostolović, превод 
Јована Ћирић; фотографија Снежана Неговановић (Београд: Завод за заштиту споменика 
културе града, 2018).
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прве половине XIX века. У време када је подигнута, за прве владавине Милоша 
Обреновића, налазила се на прометном друму који је из Београда водио преко 
Палежа ка Ваљеву и Шапцу. Истраживањем је утврђено да је априла 1825. „дано 
објавленије Узун-Мирку како му се дозвољава механу у Палежу на Колубари 
од стране Београдске градити“.5 Пронађени су и подаци о боравку Узун-Мирка 
Апостоловића, јунака Првог и Другог српског устанка, у Палежу. Пред крај прве 
владавине Милоша Обреновића, кафана је добила новог власника – среског 
начелника београдске Посавине, Павла Јовановића Шарчевића, и ново име: 
Шарчевића кафана. После ју је у закуп узео кафеџија Жика Томић, а кафана је 
по њему названа Томића кафана. Иако је мењала власнике и имена, ова, прва 
зграда на уласку у Обреновац, по спољашњем изгледу и данас је иста: ниска 
приземна зграда окречена у бело. По свом архитектонском обликовању и прос-
торној диспозицији представља репрезентативан пример народне архитекту-
ре специфичне намене, који је карактеристичан за околину Београда. Механа 
у Мислођину налази се у приватном власништву. Већ годинама се не користи 
нити одржава, оронула је и у налази се у ризичном стању. Потреба њене рекон-
струкције и санације условљена је утврђеним мерама заштите надлежне устано-
ве заштите који се односе на објекте оваквог статуса.

5 Василије Крестић и Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића 1824–1825. 
(Београд: САНУ, 1973), 370.

Сл. 2 – Хан Узун-Мирка Апостоловића
(Аутор фотографије Ивана Јаношевић) 
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МЛИН СУВОБОР

Kомплекс некадашњег парног млина и стругаре „Сувобор” (сл. 3), комбинова-
ног индустријског предузећа основаног 1905. године представља индустријско 
наслеђе Обреновца, јер сведочи о почецима развоја овдашње индустријске про-
изводње. Током периода свог активног деловања, предузеће је мењало власнич-
ку структуру, али задржало обе производне делатности све до краја Другог свет-
ског рата. Од 1947. године бави се само млинарском. На парцели од око 2.5 хек-
тара до данас је очувано више објеката у којима се налазе преостале машине за 
млинарску производњу из међуратног периода. 

Истраживање је било изузетно захтевно, због трагања за подацима о власни-
цима предузећа и његовој делатности. Једнако као и утврђивање обима и дос-
тупности изворне грађе, у којој мери је она сачувана, у којим архивским устано-
вама и фондовима се чува, њено упоређивање са релевантном стручном лите-
ратуром. Уз велику помоћ архивиста откривени су драгоцени биографски пода-
ци о власницима предузећа, богат фонд фотографија, планови објеката из 1928, 
подаци о пословању предузећа. 

Сл. 3 – Млин Сувобор
(Фотографија: Завичајно одељење Библиотеке)
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Корисник Млина је акционарско друштво у стечају. У току је и поступак рес-
титуације. Ризици од пропадања објекта и машина из међуратног периода које 
се у њему налазе изазвани су неадекватним деловањем да се заштите или ко-
ристе за друге намене (музејске, културне, туристичке... ). Изменама и допуна-
ма Плана детаљне регулације централне зоне Обреновца из 2007. године, пред-
виђена је трансформација намене објекта и простора на истој парцели у делат-
ност из области културе, а према конзерваторским условима које мора прописа-
ти надлежна установа заштите (Завод за заштиту споменика културе Београда). 
Резултати који су током пројекта утврђени користиће се и у поступку регистро-
вања овог објекта као културног добра, који је у току.

СОКОЛСКИ ДОМ

Једна од најлепших грађевина у Обреновцу, међу мештанима познатија као 
Соколски дом, подигнута је као спомен-дом, а у њој су деловале и друге органи-
зације, удружења и школе.

Сл. 4 – Спомен-дом палих хероја у Обреновцу
(Аутор фотографије Ивана Јаношевић)
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Идеја за подизање Спомен-дома палих хероја у Обреновцу (сл. 4) поникла је 
још 1911. године, убрзо по оснивању Соколског друштва „Душан Силни”. После 
четири ратне године страдања и оскудице, ова идеја добија на значају, жељом 
Одбора да Дом буде посвећен успомени и у славу страдалих Обреновчана, вој-
ника 1912–1918. Правила Одбора за подизање споменика палим ратницима у 
Обреновцу 20. маја 1928. године одобрена су и штампана.6 У овоме здању своју 
делатност вршиле су и Трговачка школа, Мушка и женска занатска школа, веж-
бао је соколски школски подмладак, а своје канцеларије имале бројне хумани-
тарне, просветне, културне и друштвене организације.7 Грађен је према пројек-
ту архитекте Момира Коруновића, а свечано отворен 1930. године. У репрезен-
тативној згради налази се велика соколска дворана са позорницом и галеријом 
за гледаоце, предворјем, помоћним просторијама и канцеларијама. У њој су по-
стављене спомен-плоче са именима дародаваца и палих ратника. Свечана сала 
дуго година била је једини простор у граду где су се одржавали различити кул-
турни програми, прославе, седнице, конференције и сл. Вишегодишња сана-
ција и конзерваторско-рестаураторски радови на објекту окончани су 2015. го-
дине, од када се у њему одвија настава музичке школе, рад културно-уметничког 
друштва и одржавају различити програми.

Истраживање је вршено у највећој мери у Архиву Југославије, где је откриве-
на архивска грађа о изградњи, као и Правила Одбора. Копије вредних примера-
ка пројектне документације добијени су на коришћење из заоставштине Моми-
ра Коруновића, која се чува у породичној колекцији. Новооткривена грађа је, уз 
другу писану и сликовну грађу завичајног фонда, омогућила свеобухватно опи-
сивање овог за Обреновца вредног здања.

6 Правила Одбора за подизање споменика палим ратницима у Обреновцу (Ваљево: Штампарија 
Димитрија А. Славуја, 1927).
7 Обреновачка женска подружина, Обреновачка Трговачка Омладина, Пододбор удружења 
резервних официра и ратника, Месни одбор удружења ратних инвалида, Трговачко удружење, 
Занатлијски еснаф, Удружење хотелијера, кафеџија и гостионичара, Занатлијско удружења 
за међусобно помагање, Удружење извозника, Пододбор Пољопривредне подружине, Коло 
јахача, Пододбор Црвеног крста, Соколско друштво, Савезно Ловачко удружење.
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ЦРКВА8

Обреновачка црква Силаска 
Светог Духа на апостоле (сл. 5) поди-
гнута је 1868. године као једнобродна 
грађевина са полукружном апсидом 
на источној и припратом на задњој 
страни, са елементима српско-визан-
тијске архитектонске традиције, ба-
рока и траговима класицизма. 

Изнад припрате диже се високи 
осмострани двоспратни звоник са са-
товима на свакој од страна. Вредан 
фонд икона и реликвија чува се у 
црквеној ризници. Када је 2018. го-
дине припремано монографско из-
дање „Век и по обреновачке цркве”, 
аутор овог рада је као један од при-
ређивача, учествовао у истраживању 
архивских фондова и грађе који све-
дочи о настојањима Обреновчана да 
за своје потребе подигну нову цркву. 
Откривена је и ретка писана грађа о 
страдањима цркве током Првог свет-
ског рата. Рукописни летопис и доку-
ментација из црквене ризнице, грађа 
из завичајног одељења и приватних 
колекција свештеника чинили су основу за документовано приказивање грађе-
вине која краси профил вароши и чини њен симбол и украс.

8 Хајна Туцић, Црква Светог Духа у Обреновцу = Church of the Holy Spirit in Obrenovac, превод 
Јована Ћирић; фотографија Снежана Неговановић (Београд: Завод за заштиту споменика 
културе града Београда, 2018).

Сл. 5 – Црква Силаска Св. Духа у Обреновцу
(Аутор фотографије Мића Правдић)
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ЗАКЉУЧАК

Успешност презентованог пројекта, који се реализује уз подршку Министарства 
културе и информисања Републике Србије, у значајној мери условљена је са-
радњом више различитих субјеката у култури, али и образовању и науци. Пре 
свега, у погледу прикупљања, истраживања и тумачења грађе, али и преноше-
ња утврђених сазнања. Обрађивани тематски оквир је комплексан, те је захте-
вао рад широког круга сарадника. Иако је пројекат започет личном иницијати-
вом, током реализације укључивали су се сарадници из баштинских установа, 
власници приватних и породичних колекција, али и други актери система заш-
тите. Кроз стручан и студиозан тимски рад дошло се до сазнања која већ указују 
да ће финални резултати превазићи оне унапред дефинисане. Као иницијатори 
и носиоци пројекта, Библиотека, као једина установа културе у својој средини, 
и њена завичајна збирка, и овог пута показују вредности свог завичајног фонда, 
могућности презентовања и стварања завичајне културне баштине. 

Спроведена истраживања показала су и колико је у претходном периоду 
чињено на бризи и заштити ових објеката, иако то није био циљ овог проје-
кта. Истина је да се могло учинити и више, а о њиховом тренутном стању могу 
се уверити сви који у Обреновац дођу. Више је примера добре праксе, право-
времено и успешно спроведених радова чиме су њихове вредности очуване. 
Нажалост, сведоци смо и примера који показују да размере учињеног могу бити 
и непоправљиве. Уколико овим пројектом успемо да њихове вредности истак-
немо, укажемо на обавезу очувања као завичајне градитељске баштите, и сачу-
вамо их од пропадања, неадекватног управљања и ревитализације или непри-
мерене намене, сматраћемо да је испуњено и више од очекиваних резултата. 
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ON THE IMMOVABLE CULTURAL HERITAGE OF PALEŽ AND OBRENOVAC: 
A THOROUGH COOPERATION LEADING 

TO NEW FINDINGS AND INTERPRETATIONS

SUMMARY | Immovable cultural heritage on the territory of the Obrenovac munic-
ipality is made of several objects that boast the status of monuments of culture and 
have different levels of protection. They testify of the life in old Palež and Obrenovac, 
and so, collecting diverse and predominantly library-related (written and painted) 
but also archived materials, as well as the technical (plan) documentation pertain-
ing thereof, is part of the regular activities of the heritage department of the Library. 
Comprehensive research of some collections of several heritage-focusing institutions 
of culture as well as private collections has resulted in significant discoveries of new 
data and diverse materials, as well as in new interpretations and important com-
plements of the hitherto familiar facts. The project “Immovable Cultural Heritage of 
Palež and Obrenovac: Words, Pictures and Circumstances” ensures the approach to 
all discovered materials about the famous buildings in Obrenovac, monuments of 
culture, through a monography, the pages on Wikipedia, and info boards. The suc-
cessfulness of the project greatly depended on the collaboration among all actors that 
make the system of protection: the heritage bearers, local communities, expert bod-
ies and institutions. By open collaboration with different subjects in culture, educa-
tion, and science on making this project go live, the Library has made a qualitative 
step forward compared to the hitherto work practice: it has established and fortified 
the intra- and inter-sector cooperation through professional and thorough team work 
in the shared field of activities (collecting, researching, and interpreting the materials, 
transfer of knowledge and preserving the heritage of Obrenovac for posterity), while 
the important heritage theme has been elaborated for the first time.

KEY WORDS | immovable cultural heritage, Obrenovac, Heritage Department of the 
Library Vlada Aksentijević, the project “Immovable Cultural Heritage of Palež and 
Obrenovac: Words, Pictures and Circumstances”, collaboration of heritage-focusing 
cultural institutions



253

ИВАНА ЙАНОШЕВИЧ
Библиотека имени Влада Аксентиевича, Обреновац

ivana.janosevic@bibliotekaobrenovac.org

О НЕДВИЖИМОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ
ПАЛЕЖА И ОБРЕНОВЦА: БЛАГОДАРЯ СОТРУДНИЧЕСТВУ К НОВЫМ 

ЗНАНИЯМ И ТРАКТОВКАМ

РЕЗЮМЕ | Недвижимое культурное наследие на территории муниципалитета 
Обреновац состоит из нескольких зданий, которые имеют статус памятников ку-
льтуры и обладают разными уровнями охраны. Они свидетельствуют о жизни в 
бывшем Палеже и Обреновце. Поэтому сбор разнообразных, прежде всего, биб-
лиотечных (письменных и изобразительных), а также архивных материалов и 
принадлежащей технической (плановой) документации, является основой деяте-
льностикраеведческого отдела Библиотеки. Обширное исследование отдельных 
фондов ряда учреждений культурного наследия и частных коллекций, привело 
к новым важным данным и разнообразным материалам, а также к новым интер-
претациям и значимым дополнениям к известным до сих пор фактам. Проект 
"Недвижимое культурное наследие Палежа и Обреновца: слова, фотографии и 
возможности" предоставляет доступ ко всем найденным материалам об извест-
ных зданиях Обреновца и памятниках культуры. Результаты проекта опублико-
ваны в монографическом издании, на странице в Википедии и на информацион-
ных досках. Успех проекта во многом обусловлен сотрудничеством всех участ-
ников, являющихся частью системы охраны: собственников предметов наследия, 
местных сообществ, профессиональных организаций и учреждений. Осуществляя 
качественное сотрудничествос различными субъектами культуры, образования и 
науки в реализации этого проекта, библиотека совершенствует свою работу: уста-
навливает и укрепляет координацию, которая предполагает обмен информацией 
внутри отделов и между ними, серьезное и профессиональное взаимодействие в 
общей сфере деятельности (сбор, исследование и интерпретация материалов, пе-
редача знаний и сохранение историко-краеведческого наследия Обреновца для 
будущих поколений). Впервые краеведческая деятельность является одним из 
главных направлений работы библиотеки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | недвижимое культурное наследие, Обреновац, Краевед-
ческий отдел библиотеки имени Влада Аксентиевича, проект "Недвижимое ку-
льтурное наследие Палежа и Обреновца", сотрудничество учреждений культур-
ного наследия
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САША ЛУКОВИЋ ВАСИЉЕВИЋ
Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш
sasa_bib@yahoo.com

ТАЈНА СКРИВЕНА У ЈЕДНОЈ СЕКУНДИ:
САРАДЊА СТУДИЈА ЗА ЦРТАНИ ФИЛМ ’98 
И НАРОДНЕ БИБЛИОТEКЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
У НИШУ

САЖЕТАК | Већина програма Одељења књиге за децу Народне библиотеке „Сте-
ван Сремац” у Нишу реализује се захваљујући сарадњи са другим институција-
ма, невладиним сектором и појединцима волонтерима. Из богате палете актив-
ности остварених на овакав начин у раду је представљена Радионица цртаног 
филма, по којој је нишка Дечја библиотека скоро двадесет година препознатљи-
ва не само у нашој земљи већ и у иностранству. Кроз ову Радионицу прошло је 
неколико стотина старијих основаца и средњошколаца, а многи од њих, зах-
ваљујући овом програму, уметност су одабрали за свој животни позив. Сарадња 
са инструкторима Студија за цртани филм ’98,1 начин функционисања Радио-
нице, фестивали, награде, књижевна дела и проблеми младих, као инспирација 
за филм… неке су од тема којима се овај рад бави. Захваљујући овој Радионици 
нишка библиотека постала је један од суорганизатора Међународне колоније 
анимираног филма за децу и младе, па је тако у време њеног одржавања Дечје 
одељење библиотеке прави светски центар анимације.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | програми за децу и младе, радионица цртаног филма, дечја биб-
лиотека, културни програми, сарадња библиотеке и удружења грађана, Међуна-
родна колонија анимираног филма

1 Више о Студију видети на: SCF’98, www.scf98.rs, преузето 10. 7. 2022.

УДК 027.54:021.4(497.11)
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УВОД

Одељење књиге за децу Народнe библиотекe „Стеван Сремац“ у Нишу2 верова-
тно је једно од најлепших места за одрастање нишког подмлатка. Ова сигурна 
и безбедна оаза у сред града веома је инспиративна за децу и младе, што је, уз 
бројне активности које се овде организују, одлична основа за испуњење једног 
од основних задатака IFLA/UNESCO „Манифеста за јавне библиотеке“ – „Под-
стицање маште и креативности код деце.”3 Саставни део овог, за развој мали-
шана надахњујућег амбијента, јесу и програми, који се реализују у сарадњи са 
другим институцијама, невладиним сектором и појединцима волонтерима ог-
ромног ентузијазма и љубави према најмлађима.4 Програм по којем је нишка 
Дечја библиотека препознатљива у Србији, али и иностранству, јесте Радиони-
ца цртаног филма, са стажом дугим седамнаест година. Више од седам стотина 
младих Ниша је прошло кроз ову Радионицу. Многима је она била одлучујући 
путоказ на професионалној раскрсници живота.

РАДИОНИЦА ЦРТАНОГ ФИЛМА

Читаоница Дечје библиотеке у време трајања Радионице претвара се у Студио за 
цртани филм: на обичним столовима уредно су поређани анимацијски пулто-
ви, прибор за цртање, материјали за израду сценографије и јунака, које тек тре-
ба „оживети”. „Права је реткост да једна јавна библиотека у свом окриљу има сту-
дио за цртани филм, отворен њеним корисницима. Управо такву привилегију 
имају млади Ниша, који у читаоници Одељења књиге за децу, под будним оком 
инструктора од 2005. могу да oткривају тајне анимације. ’Студио’ функционише 

2 Библиотечки фонд намењен деци први пут у историји Народне библиотеке „Стеван Сремац” 
у Нишу издвојен је 18. септембра 1947, формирањем Пионирског одељења, „које је променом 
назива у Омладинско одељење, смештено у Обреновићевој улици, 1948. године објавило 
да је намењено не само деци предшколског и основношколског већ и средњошколског 
узраста. Оно је 1953. године прерасло у Омладинску библиотеку, а 1955. исељено из централне 
библиотеке у Дом омладине у улици Станоја Буношевца, у коме је у периоду од 1956. до 1964. 
радио и Пионирски кутак.” (Александра Вранеш, Нишка народна библиотека: документи и 
свакодневица (Ниш: Народна библиотека „Стеван Сремац“, 2004), 121).
3 IFLA/UNESCO Public Library Manifesto (serbian translation), pristup 10. 7. 2022, http://www.ifla.
org/VII/s8/unesco/manif.htmIFLA UNESCO Public Library Manifesto.
4 Саша Луковић Васиљевић, „Заједно градимо најлепше место за одрастање: Дечја библиотека 
у Нишу: искуства у раду са невладиним организацијама”, Библиотекар, год. 61, св. 2 (2019), 80.
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као школа и као радионица, али и као атеље, односно кроз радионичарски, 
практични рад полазници се упознају са историјом цртаног филма, најбољим 
светским остварењима у овој уметности, разним техникама ’покретања’ слика, а 
круна похађања ’Студија’ је креирање, стварање новог анимираног филма. Ова 
активност намењена је старијим (од десет година) основцима и средњошколци-
ма, мада су и студенти веома чести гости овог дружења.”5 Не може се тачно рећи 
колико (како смо већ поменули, сигурно их је било више од седам стотина) мла-
дих је прошло кроз ову радионицу зато што је она отвореног типа. Неки су се 
захваљујући уласку у њу определили за будући позив: тринаесторо их је уписа-
ло уметничке академије, а тридесет деветоро радионичара завршило je средњу 
уметничку школу. Значају овог атрактивног програма доприноси и старосна доб 
учесника: предтинејџерски и тинејџерски узраст. 

У српским библиотекама радионица цртаног филма негује се још и у Народ-
ној библиотеци „Стефан Првовенчани” у Краљеву.6 Искуства њихова, баш као и 
нишка, више су него позитивна.

ОБАВЕЗНИ ПРОГРАМ У ЈЕДНОЈ СЕКУНДИ

Оно што може да се научи и савлада у овој школи јесу: анимацијске технике, 
анимације предмета, људи и животиња, лутка филм, цртање на филмској тра-
ци, анимирање пластелина, класичан цртани фим, 3Д анимација, видео-презен-
тација, анимација у малом блоку, аутори у цртаном филму, израда књиге сни-
мања, рад на анимацијском столу, дизајнирање ликова, анимација лика, корака, 
планови кадра, распоред цртежа, говор, израда позадине, снимање тона, монта-
жа... Једна од првих лекција, коју је и аутор ових редова савладао, јесте пости-
зање илузије помоћу брзог окретања картонског круга око своје осе, на чијој 
је једној страни нацртана птица, а на другој кавез. Окретањем, видимо птицу у 
кавезу. Савладавањем сваке наредне лекције царство оживљавања, без грани-
ца, све je ближе. 24 сличице у једној секунди стварају илузију правог покрета!7 
Тако настаје филм. Иако ово градиво делује веома захтевно, стални полазници 
га са лакоћом савладавају. Тајна те лакоће је у појединцима који воде радиони-
цу, пријатном и опуштеном амбијенту Дечје библиотеке, осећају заједништва и 

5 Луковић Васиљевић, „Заједно градимо… “, 80–81.
6 Милица Матијевић и Елизабета Георгиев, Култура читања: право детета и обавеза 
библиотекара (Лазаревац: Библиотека „Димитрије Туцовић”, 2014), 97.
7 Зоран Стефановић и др., На таласима анимације (Ниш: СЦФ’98, 2006), 11.
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креативног заноса. У оквиру овог програма је и обележавање Светског дана ани-
мације, 28. октобра, када се у читаоници Дечјег одељења деци и младима при-
казују најбоља светска остварења из тог филмског жанра за претходну годину. 

Ипак морамо поменути да се у последње време примећује како полазнике 
све мање интересује класична анимација, како имају све мање стрпљења, и како 
су све више заинтересовани за друге, савременије врсте покретања слика, од-
носно за прелазак краћег пута до постављеног циља. Али инструктори иду у ко-
рак са временом, те је, по жељи полазника Радионице, главни фокус на дигитал-
ном начину анимације.

СЦФ’98 ИЛИ ПОЈЕДНИЦИ ОГРОМНОГ ЕНТУЗИЈАЗМА

Радионицу воде, односно њену душу – „аниму” чине реномирани инструктори, 
аутори који имају богато искуство у овој области и који умеју на одговарајући 
и занимљив начин да пренесу знање својим ученицима. Зоран Стефановић је 
главни аниматор, који се три деценије бави цртаним филмом; „кроз руке” Сло-
бодана Милошевића прошли су сви филмови у продукцији СЦФ’98. Он је глав-
ни монтажер у екипи и задужен је за компјутере; Дејан Дабић је уредник Филм-
ског програма Нишког културног центра и један је од организатора Фестивала 
глумачких остварења у Нишу. Његов је задатак да радионичарима на интересан-
тан и веома сликовит начин презентује део који се зове историја анимације. Та-
кође, захваљујући Дејану ова Радионица је 2010. постала део пратећег програ-
ма Фестивала глумачких остварења; музика у филмовима бира се под будним 
оком и ухом Братислава Бате Златковића, некадашњег члана популарне групе 
Галија, професора нишке Академије уметности. Екипа учитеља, којој су пове-
рени будући аниматори, јесте стручна, поуздана, заљубљена у „цртанофилмску 
уметност” и пуна ентузијазма у раду са својим младим наследницима. Ови поје-
динци окупљени око удружења СЦФ’98, већ седамнаест година, сваке суботе, по 
два школска часа, потпуно бесплатно, несебично преносе своја знања радозна-
лим следбеницима и помажу им у њиховом осамостаљивању. Да не заборавимо 
да поменемо и библиотекаре Одељења књиге за децу, који су посвећени раду са 
децом и који будно прате радионице и учествују у свим њиховим догађањима. 
Веома често се у договору са њима и одлучује о теми филма у настајању, јер књи-
ге су непресушни извор инспирације!
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НЕПРЕСУШНИ ИЗВОР ИНСПИРАЦИЈЕ: ЗАНИМЉИВЕ КЊИГЕ
И АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ МЛАДИХ

У Дечјој библиотеци светлост дана угледало је 155 кратких филмских форми, ау-
тора млађих од осамнаест година. До идеје за филм долази се заједно, кроз раз-
говор, који се често претвара и у конструктивну полемику. Теме су најчешће 
проблеми који муче младу популацију или пак неке немиле појаве у друштву, а 
барем половина филмова настала је на основу књижевних дела за децу, што и 
није необично с обзиром да се Студио налази у библиотеци. Навешћемо насло-
ве само неких остварења: Пронађи себе, Гледаност 2875362, Алкохоличар, Буц-
ка, Шупљоглава игла, Титаник II, Љута банана, Сладолед, Рибица, Пчела и мед, 
Жаба чита новине, Плави Зец, Кад је био мрак, Мачак иде мишу у сватове, Зец 
и миш, Несрећна Кафина… Урађен је и филм о Одељењу књиге за децу, пово-
дом његовог шездесет и петог рођендана. Последње, веома запажено остварење 
је лутка-филм о Вуку Караџићу. Овом филму посебна пажња је посвећена на 
Дечјем Вуковом сабору у Тршићу 2021. Замисао је да се сними и серија аними-
раних филмова у вези са радом и стваралаштвом Вука Караџића. Дечја библи-
отека је права креативна фабрика идеја, довитљивости и спретности. А филм о 
творцу наше азбуке већ има и велику едукативну улогу.

Захваљујући учешћу на многим фестивалима анимираног филма, за СЦФ’98 
и Одељење књиге за децу Народне библиотеке „Стеван Сремац” у Нишу сазна-
ло се не само у нашој већ и у многим земљама бивше Југославије, али и мно-
го, много шире. Награде су бројне, поменућемо само неке фестивале са којих 
су се учесници из СЦФ’98 вратили са одличјима: Златни витез (Русија), ФЕДАФ, 
Вафи (Вараждин), Балканима (Београд), Фестивал анимираног филма Србије и 
Црне Горе (Чачак), Ревија филмских остварења деце и омладине Србије, Јахори-
на филмски фестивал, Буди у Панчеву, Фестивал Травно, АНИМАФЕСТ (Загреб), 
Фестивал хумора за децу (Лазаревац)...

МЕЂУНАРОДНА КОЛОНИЈА АНИМИРАНОГ ФИЛМА

Под покровитељством Општине Пантелеј, а у организацији СЦФ’98, од 2007. се у 
Нишу одржава Међународна дечја колонија анимираног филма. Део овог про-
грама одвија се и у Одељењу књиге за децу нишке Библиотеке. Учесници Ко-
лоније су деца из разних земаља, а најчешће су то гости из Словеније, Словач-
ке, Бугарске, Републике Српске, Хрватске и Русије. На свакој Колонији раде се 
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заједнички филмови на задату тему. Нпр. 2021. године то је била „Загонетке и 
приче”, које је Вук Караџић сакупљао. А ове, 2022, заједничким снагама „изани-
мирана” је прича о Проклетој Јерини. Инструктори и предавачи су светски по-
знати и признати уметници и стручњаци из филмске уметности и анимације. 
Ево само неких имена: Сајоко Киношита, директор Фестивала у Хирошими, Бо-
ривој Довниковић, чувени аниматор „Загреб филма”, Пенчо Кучев, аниматор из 
Софије, Никола Мајдак, председник АСИФА-е Србије, Галина Мешчерјакова, 
режисер и директор Московских школа „Королев”, Сесил Гонар, аниматор из 
Атељеа ААА из Анесија у Француској, Колин Артур (Енглеска), двоструки оска-
ровац и специјалиста за филмске ефекте, Радостина Нејкова, професор анима-
ције са софијског Универзитета. Последњих неколико година Мирослав Регит-
ко, познати словачки илустратор, редовни је гост Дечјег одељења Библиотеке... 
У време одржавања Колоније (друга половина јула), Ниш је прави светски цен-
тар анимирације. Светски центар анимације у том периоду је и Одељење књиге 
за децу нишке Библиотеке. 

ЗАКЉУЧАК

Радионица цртаног, односно анимираног филма оживела je и унела један нови 
дух у Дечју библиотеку Ниша. Млади овог града заиста јесу привилеговани што 
имају могућност да своју креативност развијају на овакав начин. Многи су за-
корачили у уметничке воде захваљујући овој Радионици, те се неки од њих 
сада враћају у њу и као инструктори и верни помагачи. Позитиван учинак овог 
„двојца” (библиотека и цртани филм) немерљив је, било да се гледа њен социјал-
ни (непосредни контакт вршњака у безбедном и инспиративном окружењу да-
нас није занемарљив) или пак едукативни и креативни аспект. Посебно место 
заузима, из угла библиотекара, популаризација књиге, читања, наше културне 
историје и традиције кроз тако пријемчив медиј као што је цртани филм. Зах-
ваљујући учешћима на многим фестивалима за Ниш и њену Библиотеку зна се 
далеко изван наших граница. У време одржавања Међународне колоније ани-
мираног филма за младе нишка Дечја библиотека значајна је и препознатљива 
тачка на светској мапи анимације. А све то захваљујући сарадњи Библиотеке и 
Студија за цртани филм ’98 и посвећеним појединцима, са обе стране. 



261

ЛИТЕРАТУРА

IFLA/UNESCO Public Library Manifesto (Serbian translation). Pristup 10. 7. 2022. http://www.ifla.
org/VII/s8/unesco/manif.htmIFLA UNESCO Public Library Manifesto. 

Луковић Васиљевић, Саша. „Заједно градимо најлепше место за одрастање: Дечја библиоте-
ка у Нишу: искуства у раду са невладиним организацијама“. Библиотекар год. 61, св. 2 (2019): 
79–87.

Матијевић, Милица и Елизабета Георгиев. Култура читања: право детета и обавеза библио-
текара. Лазаревац: Библиотека „Димитрије Туцовић”, 2014.

Radionice-SCF’98. Preuzeto 10. 7. 2022. www.scf98.rs.

Stefanović, Zoran, Slobodan Milošević, Dejan Dabić, Predrag Stamenković. Na talasima animacije. 
Niš: SCF’98, 2006.

Вранеш, Александра. Нишка народна библиотека: документи и свакодневица. Ниш: Народна 

библиотека „Стеван Сремац”, 2004.



262

SAŠA LUKOVIĆ VASILJEVIĆ
Public Library Stevan Sremac Niš

sasa_bib@yahoo.com

A SECRET HIDDEN IN A SECOND:
THE COOPERATION BETWEEN THE CARTOON STUDIO '98 

AND THE PUBLIC LIBRARY STEVAN SREMAC NIŠ

SUMMARY | Most of the programs of the Department of Children Books of the 
Public Library Stevan Sremac in Niš are realized thanks to the cooperation with 
other institutions, non-governmental sector, and individual volunteers. From the 
rich palette of activities conducted in such manner, the paper presents the Cartoon 
Workshop which has been the trademark of the Children Library in Niš for almost 
twenty years not only in our country, but also abroad. Several hundreds of older 
elementary and high school children have passed through this workshop, while many 
of them have chosen art as their life’s calling owing to this program. The cooperation 
with the instructors of the Cartoon Studio ’98,8 the way the workshop functions, the 
festivals, the awards, the books, and the problems of the young as the inspiration 
for the movie… are some of the topics with which this paper deals. Thanks to this 
workshop, the Niš library became one of the co-organizers of the International Colony 
of Animated Film for Children and Youth, and thus over the course of its duration the 
Children’s Department of the library became a real global center of animation.

KEY WORDS | programs for children and youth, the cartoon workshop, children’s 
library, cultural programs, the cooperation between libraries and citizens’ associations, 
the International Colony of Animated Film

8 See more on the studio at SCF'98, www.scf98.rs, taken on 7/10/2022.
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САША ЛУКОВИЧ ВАСИЛЬЕВИЧ
Народная библиотека имени Стевана Сремца, Ниш

sasa_bib@yahoo.com

СЕКРЕТ, СПРЯТАННЫЙ В ОДНОЙ СЕКУНДЕ:
СОТРУДНИЧЕСТВО СТУДИИ МУЛЬТФИЛЬМОВ '98 

И НАРОДНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ СТЕВАНА СРЕМЦА В НИШЕ

РЕЗЮМЕ | Большинство программ отдела детской книги Народной библиотеки 
имени Стевана Сремца, Ниш, реализуются благодаря сотрудничеству с другими 
учреждениями, некомерческим сектором и отдельными волонтерами. Из мно-
жества мероприятий, реализованных таким образом, в докладе представлена 
Мастерская мультфильмов, которая вот уже двадцать лет является брендом Дет-
ской библиотеки Ниша, не только в нашей стране, но и за рубежом. Творческие 
мастер-классы Мастерской, проводящиеся в соответствии с этим проектом, по-
сетило несколько сотен старшеклассников и студентов, после чего многие из 
них навсегда связали свою жизнь с искусством. Сотрудничество с инструктора-
ми Студии мультфилмов '98,¹ принцип работы Мастерской, фестивали, награды, 
литературные произведения и проблемы молодежи, которые стали вдохнове-
нием для фильмов... некоторые из тем, которым посвящен этот доклад. Благо-
даря этой Мастерской Библиотека Ниша стала одним из соорганизаторов Меж-
дународной колонии анимационных фильмов для детей и юношества, поэтому 
во время его проведения Детский отдел библиотеки является настоящим миро-
вым центром анимации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | программы для детей и юношества, Мастерская мультфи-
льмов, детская библиотека, культурные программы, сотрудничество библиоте-
ки с общественными объединениями, Международная колония анимационно-
го кино

¹ Больше о Студии смотреть на: SCF'98, www.scf98.rs, загружено 10. 7. 2022.
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Народна библиотека „Радоје Домановић“, Лесковац

САРАДЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” У ЛЕСКОВЦУ 
СА ФИЛОЗОФСКИМ ФАКУЛТЕТОМ 
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 

САЖЕТАК | У раду се говори о активностима Народне библиотеке „Радоје Дома-
новић” у Лесковцу и Филозофског факултета Универзитета из Ниша, након пот-
писивања Протокола о пословној сарадњи маја 2014. године. Описује се разме-
на знања и искустава између ове две установе; износе се подаци о размени се-
ријских и монографских публикација које ове установе објављују у оквиру своје 
издавачке делатности; наводи се планирање културно-образовних програма за 
даљи наставак сарадње, као и заједничко коришћење људских и техничких ре-
сурса. Приказани су и резултати осмогодишњег рада ове две установе и дате 
информације о заједничком организовању програмских активности, којима је 
унапређена научна, стручна, образовна, издавачка и културна делатност леско-
вачке библиотеке и Филозофског факултета.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | протокол, сарадња, подршка у раду, размена публикација, раз-
мена знања

УВОД

Народна библиотека „Радоје Домановић” у Лесковцу као матична библиотека 
за Јабланички округ тежи ка томе да увек буде у функцији културно-образовног 
и научног интересовања појединца и заједнице уопште. Из тог разлога, леско-
вачка Библиотека сарађује са бројним установама културе, образовања и науке, 
како у Лесковцу, тако и у Републици Србији и у региону.

УДК 027.54:378.6-048.87(497.11)
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Сарадња са образовним установама од великог је значаја, јер и библиотеке 
представљају важан део образовања и подршка су образовном систему прили-
ком мотивисања деце и младих за књигу и читање. Библиотека у Лесковцу, има 
развијену сарадњу са основним и средњим школама и високошколским устано-
вама, коју реализује кроз разноврсне активности и манифестације. Циљ сарадње 
Библиотеке са образовним установама састоји се у повезивању библиотекара и 
наставног кадра ради задовољења потреба деце, ученика и студената за знањем 
и траженим информацијама.

Сарадња Народне библиотеке „Радоје Домановић” у Лесковцу са Филозоф-
ским факултетом у Нишу посебно се издваја због њихове заједничке ангажова-
ности у културно-образовној сфери. 

РАЗВОЈ САРАДЊЕ БИБЛИОТЕКЕ У ЛЕСКОВЦУ 
И ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

Филозофски факултет основан је 1971. године као академска јединица Универзи-
тета у Нишу са сложеном академском структуром која садржи научне и образовне 
програме из хуманистичких и природних наука. „Основна обавеза Филозофског 
факултета је да организује и спроводи студијске програме који воде до стицања 
дипломе основних, мастер и докторских академских студија. Осим тога, Факул-
тет промовише различите облике основних и развојних истраживања, а бави се 
и другим проблемима који се односе на образовање, независно или у сарадњи са 
другим академским, истраживачким и другим организацијама и институцијама.”1

Библиотека на Филозофском факултету „основана је 1950. године као биб-
лиотека Више педагошке школе у Нишу. Када је 1970. године Виша педагошка 
школа престала са радом и формиран Филозофски факултет, библиотека је на-
ставила да ради као библиотека Факултета. Библиотеку чине део за друштвене и 
део за филолошке науке.”2

Лесковачка библиотека, на иницијативу радника Одељења периодике, 9. маја 
2014. године, потписала је Протокол о пословној сарадњи са Филозофским фа-
култетом Универзитета у Нишу. Овај вид сарадње успостављен је због разме-
не публикација и праћења издавачке делатности Филолошког факултета, али и 

1 „Историјат Филозофског факултета”, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, преузето 
29. 6. 2022, https://www.filfak.ni.ac.rs/fakultet/istorijat.
2 „Библиотека”, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, преузето 29. 6. 2022, https://www.
filfak.ni.ac.rs/organizacija/biblioteka.
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због потребе студената за овом литературом који су, иначе, из лесковачког краја 
и у великом броју похађају поменуту установу.

Овим документом успостављена је будућа сарадња на унапређивању науч-
не, стручне, образовне, издавачке и културне делатности у оквиру остваривања 
програма рада обе установе. Облици сарадње који се наводе у овом документу-
су: размена знања и искустава; размена публикација и промотивних материјала; 
заједничко коришћење људских и техничких ресурса; заједничко организовање 
научних и стручних програма, као и промотивних активности. Спомиње се и то 
да ће Филозофски факултет у Нишу настојати да на креативан начин помаже 
програмске активности и развојну концепцију Библиотеке у Лесковцу, у складу 
са својим могућностима, као и да ће достављати Библиотеци одређени број пуб-
ликација које издаје, у штампаном и електронском облику.

Народна библиотека „Радоје Домановић“ у Лесковцу омогући ће Филозоф-
ском факултету коришћење својих просторних, стручних и техничких ресурса 
за реализацију и промовисање научних и наставних активности Факултета и 
тиме ће допринети даљој популаризацији наставне, научне и издавачке делат-
ности самог Факултета. 

Слика 1 – Потписивање Протокола о пословној сарадњи (9. 5. 2014)
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Слика 2 – Протокол о пословној сарадњи (9. 5. 2014)
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Документ о пословној сарадњи потписан је од стране проф. др Горана Мак-
симовића, тадашњег декана Филозофског факултета у Нишу, и Светлане Велич-
ковски, ондашње директорке Библиотеке у Лесковцу. 

У периоду од 2014. до 2022. године Филозофски факултет у Нишу поклонио 
је Библиотеци у Лесковцу укупно 278 књига и часописа, од тога укупно 224 на-
слова. Такође, лесковачка Библиотека уредно доставља Филозофском факулте-
ту своја издања. 

Публикације Филозофског факултета у фонду Библиотеке

Редни 
бр.

Одељење Број наслова Број публикација

1. Позајмно одељење за одрасле 16 16

2. Стручно одељење 178 184

3. Одељење периодике 10 45

4. Одељење стране књиге 30 31

5. Огранак у Вучју 2 2

Укупно 278

У приказаној табели представљено је на којим се одељењима налазе публи-
кације које је Филозофски факултет поклонио Библиотеци, колико укупно има 
публикација, а колико наслова у фонду Библиотеке. Подаци су преузети из елек-
тронске базе података COBISS.SR.

У години значајног јубилеја Народне библиотеке „Радоје Домановић” у Ле-
сковцу – 140 година од оснивања прве Читаонице 2019. године, сарадња са Фи-
лозофским факултетом у Нишу остварена је кроз неколико активности. Једна 
од њих била је сарадња која се тицала објављивања првог штампаног часопи-
са лесковачке библиотеке под називом „Нови Легат”, објављеног уз подршку Ми-
нистарства културе и информисања Републике Србије и града Лесковца, а који 
се ослањао на први електронски часопис објављен у Лесковцу 2004. године под 
називом „Легат – ка уметности свих уметности”.3 Професор др Горан Максимо-
вић, сарадник на часопису, учествовао је 2020. године у промоцији првог штам-
паног броја „Новог Легата”, у којем се, такође, појављује и као аутор текста „Ну-
шићев шаљиви животопис”. 

У оквиру „Ноћи музеја 2019” под називом „Слобода”, проф. др Горан Максимо-
вић пред лесковачком публиком одржао је предавање „Идеја слободе у новијој 

3 Електронски часопис „Легат – ка уметности свих уметности” први је електронски часопис 
објављен у Србији.
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српској књижевности”. Поводом јубилеја, 
проф. др Максимовић одржао је и преда-
вање „Домановићев смех”, где је говорио 
о специфичностима хумора у делима Ра-
доја Домановића. На предавању је проф. 
Максимовић истакао да је Домановић ве-
ровао да књижевност може да промени 
стварност и то је била једна од његових 
највећих мотивација да пише сатиричне 
приповетке и да после Домановића, више 
од једног века, на српској књижевној сце-
ни није настао писац који би достојно за-
менио овог великана. 

Овом приликом доц. др Александар 
Новаковић, наставник на методичкој гру-
пи предмета на Филозофском факулте-

ту, представио је презентацију холограма4 Радоја Домановића, поклон студена-

4 Холограм је тродимензионална слика предмета коју можемо схватити чулима. У питању 
је слика добијена интерференцом два светлосна таласа, кроз реконструкцију једног од 
та два таласа коришћењем другог у процесу. Холографија представља методу стварања и 
репродукције тродимензионалне слике на фотографској плочи применом кохерентне 

Слика 3 – Предавање „Домановићев смех” и Холограм – поклон студената (2019)
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та Филозофског факултета Библиотеци у Лесковцу. Овај холограм представља 
тродимензионалну слику Радоја Домановића, коју можемо доживети чулима, а 
која је добијена интерференцом два светлосна таласа. Од 2019. до 2022. године 
овај садржај видело је више од 500 деце, младих и одраслих кроз радионице и 
посете Библиотеци. 

Инспирисани овим поклоном, Библиотека је у оквиру пројекта „Школа про-
ширене стварности”, а кроз едукативни процес, израдила андроид апликацију 
„Библиолик”,5 засновану на технологији проширене стварности. Идеја израде 
ове апликације заснована је на истраживачком и креативном процесу намење-
ном деци и младима у области технологије проширене стварности, а кроз диги-
тално оживљавање лика и дела Радоја Домановића. 

Исте године, проф. др Горан Максимовић учествовао је и као председник 
жирија на литерарном конкурсу „Чуј ме, свете!” у оквиру Фестивала дечјег ства-
ралаштва „Уметник из школске клупе”. На предлог проф. др Максимовића јула 
2022. године одржана је промоција књиге приповедака „Из Македоније” Томе 
Смиљанића Брадине. У програму су учествовали проф. др Душко Певуља и 
проф. др Горан Максимовић.

светлости ласера. Светлост се понаша слично таласу на води. Светлосни талас се може 
трајно записати на филму и тако добити низ светлих и тамих линија (које и саме личе на 
таласе) – холограм. Више видети на: https://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/, преузето 6. 9. 2022.
5 Упутство за коришћење апликације може се наћи на сајту Народне библиотеке „Радоје 
Домановић” у Лесковцу на линку: https://www.nbleskovac.rs/bibliolik/, преузето 6. 9. 2022.

Слика 4 – Чланови литерарног конкурса у оквиру Фестивала дечјег стваралаштва (2019)
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ЗАКЉУЧАК

Сарадњом Народне библиотеке „Радоје Домановић” у Лесковцу и Филозоф-
ског факултета у Нишу, у оквиру реализације плана и програма рада установа, 
унапређује се научна, стручна, образовна, издавачка и културна делатност. Кроз 
организацију трибина, предавања и књижевних сусрета долази се до размене 
знања и искустава, али и до промоције ове две установе. Овом сарадњом Биб-
лиотека у Лесковцу обогаћује свој програм, издаваштво и фонд, а Филозофски 
факултет своју активност и потенцијале презентује широј лесковачкој јавности.

У сарадњи са Филозофским факултетом планирана је реализација активности 
израде електронског интерактивног холограма из области српског језика и књи-
жевности под називом „Најпознатији српски писци и холограм”, у којој би учест-
вовали ученици средњих школа у Лесковцу. Обука би се одржала у лесковачкој 
Библиотеци,у сарадњи са доц. др Александром Новаковићем. Такође, у плану је 
и укључивање апликације „Библиолик” у рад са студентима на самом Факултету.

Организовањем активности са другим субјектима културе и науке, као и са 
образовним установама, доприноси се остваривању визије лесковачке Библио-
теке као културног и информационог центра локалне заједнице, а то је да у свом 
раду повеже креативност и иновативност са библиотечком пословном праксом.
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SUMMARY | This paper deals with the activities of the public library Radoje Domanović 
in Leskovac and the Faculty of Philosophy of the Niš University, after signing the 
Protocol on Professional Cooperation as of May 2014. We describe the exchange of 
knowledge and experiences between these two institutions; we examine the data on 
the exchange of serial and monography publications that these institutions publish 
as part of their publishing activities; we state the plans for further cooperationin the 
form of cultural and educational programs, as well as the shared engagement of hu-
man and technical resources. We also show the results of the eight-year long work of 
this institution and provide information on shared organization of program activities 
which improve the scientific, educational, publishing, and cultural activities of the 
Leskovac library and the Faculty of Philosophy. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО НАРОДНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ИМЕНИ РАДОЯ ДОМАНОВИЧА, ЛЕСКОВАЦ, 

С ФИЛОСОФСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ НИШСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

РЕЗЮМЕ | В докладе рассматривается деятельность Народной библиотеки име-
ни Радоя Домановича, Лесковац, и Философского факультета Нишского уни-
верситета после подписания Протокола о деловом сотрудничестве в мае 2014 
г. Речь идет об обмене знаниями и опытом между этими двумя учреждениями; 
предоставлены данные об обмене серийными и монографическими публика-
циями, издаваемыми этими учреждениями в рамках их издательской деятель-
ности; затрагивается планирование культурно-образовательных программ для 
дальнейшего продолжения сотрудничества, а также совместное использование 
человеческих и технических ресурсов. Представлены, также, результаты вось-
милетнего сотрудничества этих двух учреждений, данные о совместной про-
граммной деятельности, которая улучшила научную, профессиональную, обра-
зовательную, издательскую и культурную деятельность Библиотеки Лесковца и 
Философского факультета.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | протокол, сотрудничество, поддержка в деятельности, об-
мен публикациями, обмен знаниями
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Учесници Сабора у краљевачкој библиотеци
(аутор фотографије Иван Спасојевић)

Књижевно вече „Разговор са Гораном Петровићем”
(аутор фотографије Иван Спасојевић)

ФОТОГРАФИЈЕ СА
ЖИЧКОГ САБОРА БИБЛИОТЕКАРА 2022 
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Мотив са Сабора
(аутор фотографије Иван Спасојевић)
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Учесници Сабора испред манастира Жиче (аутор фотографије Иван Спасојевић)
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Учесници Сабора испред манастира Студенице (аутор фотографије Иван Спасојевић)
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ЖИЧКИ САБОР БИБЛИОТЕКАРА 2022 
Краљево 5, 6. и 7. октобар 2022. 

ПРОГРАМ

СРЕДА, 5. ОКТОБАР 

Након 14.00 часова Долазак у Краљево, смештај гостију у Хотел Турист
(Трг српских ратника 1) 

19.00 часова 
Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево, III спрат

Књижевно вече
Разговор са Гораном Петровићем

Учествују:
Академик Горан Петровић

Писац Дејан Алексић

20.00 часова 
Вечера (ресторан Хотела Турист) 

Стручни скуп са међународним учешћем 
„Сарадња библиотека са другим субјектима културе, науке и образовања” 

(Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево, III спрат)

ЧЕТВРТАК, 6. ОКТОБАР

9.00–9.30 часова
Регистрација учесника 

9.30–9.40 часова 
Поздравне речи 

Учествују:
Представник Града Краљева 

Јасминка Марковић, директорка Библиотеке
Катарина Јаблановић, уредница скупа
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9.40–10.30 часова
„Златно слово Дејана Вукићевића”

Учествују:
Др Драгана Милуновић (Народна библиотека Србије)

Гордана Гаврић (Задужбина Светог манастира Хиландара)
Протојереј-ставрофор Љубинко Костић, архијерејски заменик Епископа жичког

Емилија Димовска (Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево)

11.00–13.00 часова

ПРВА РАДНА СЕСИЈА 

Марина Митрић (Народна библиотека Србије)
и Наташа Антонијевић (НБ „Стефан Првовенчани” Краљево): 

Сарадња јавних библиотека са образовно-васпитним установама у Србији

Петра Рајковић, Жељана Арсеновић и Александра Јовић
(Јавна установа Народна библиотека „Филип Вишњић”, Бијељина (Република Српска)): 
Сарадња библиотеке са установама образовања и васпитања као подршка инклузији

Јелена Ђорђевић (Завод за проучавање културног развитка, Београд): 
Библиотека Завода за проучавање културног развитка: 

документациони центар сарадње установа културе, образовања и науке

Снежана Б. Ненезић (Народна библиотека Крушевац): 
Упознавање са другим културама и различитим културним изразима 

кроз сарадњу са библиотекама

Оливера Топалов (Градска библиотека у Новом Саду), Тамара Малешев (Библиотека 
Матице српске, Нови Сад) и Ирена Зечевић (Библиотека Матице српске, Нови Сад): 

Библиотека Лазић као промотер културне баштине и њена сарадња с
а баштинским установама културе

Марина Неђић и Снежана Кавалић Арсенијевић (Библиотека града Београда): 
Партнерство Библиотеке града Београда и друштвене заједнице 

кроз програме промоције здравих стилова живота

Модератор: проф. др Добрила Бегенишић 
(Народна библиотека Србије)

13.00–13.20 часова 
Кафе пауза 

13.20–15.00 часова
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ДРУГА РАДНА СЕСИЈА 

Драгана Типсаревић (Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево): 
Библиотека – партнер и промотер: сарадња НБ „Стефан Првовенчани” 

Краљево са субјектима културе, науке и образовања
Виолета Јовичинац Петровић, Татјана Јанковић, Мирко Демић 

(Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац): 
Народна библиотека „Вук Караџић” у Крагујевцу у сарадњи са другима

Виолета Д. Милошевић (Матична библиотека „Љубомир Ненадовић”, Ваљево): 
Сарадња ваљевске библиотеке са другим субјектима културе, образовања и науке

Виолета Ђорђевић и Владислава Ивковић Марковић (Библиотека града Београда):
Све(т) су библиотеке: сарадња са амбасадама и културним центрима у Београду

Јелена Петровска (Национална установа Универзитетска библиотека 
„Св. Климент Охридски” Битољ (Република Северна Македонија)): 

Између изазова и потребе – Дневни боравак библиотеке

Модератор: Горан Траиловић 
(Градска библиотека Панчево)

15.00–16.00 часова
Пауза за ручак (ресторан Хотела Турист) 

16.20–18.00 часова

ТРЕЋА РАДНА СЕСИЈА

Марија Старчевић (Јавна установа Културни центар „Никола Ђурковић” Котор 
Градска библиотека и читаоница Котор (Република Црна Гора)): 

Сарадња Градске библиотеке и читаонице Котор 
и Гете института (Goethe-Institut) из Београда

Богдан Трифуновић, Александар Вукајловић и Марија Радуловић 
(Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, Чачак): 

Тајмлајн – неизвесна прошлост 1991–2015: пројекат израде и промоције 
дигиталног мултимедијалног архива кроз партнерску сарадњу Градске библиотеке Чачак, 

Медијског архива Ебарт и недељника НИН

Ивана Јаношевић (Библиотека „Влада Аксентијевић”, Обреновац): 
О непокретном културном наслеђу Палежа и Обреновца: 

кроз сарадњу до нових сазнања и тумачења

Саша Луковић Васиљевић (Народна библиотека „Стеван Сремац”, Ниш): 
Тајна скривена у једној секунди: сарадња Студија за цртани филм ’98 

и Народне библиотеке „Стеван Сремац” у Нишу
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Весна Р. Илић и Надица M. Стојановић 
(Народна библиотека „Радоје Домановић”, Лесковац): 

Сарадња Народне библиотеке „Радоје Домановић” у Лесковцу 
са Филозофским факултетом у Нишу

Модератор: Катарина Јаблановић
(Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево)

Време излагања ограничено је на 20 минута.

19.00 часова 
Промоција романа „Лептирова одбрана” 

Учествују:
Милоје Радовић, аутор

Др Марија Јефтимијевић Михајловић, рецензент
Мр Ана Гвозденовић, модератор

Одломке читају глумци Горица Динуловић и Предраг Павловић

20.00 часова Вечера
(ресторан Хотела Турист)

ПЕТАК, 7. ОКТОБАР 

9.00–9.45 часова
Обилазак Краљева уз пратњу туристичког водича

10.00 часова 
Организовани полазак за манастире Жичу и Студеницу

14.00 часова
Ручак

15.30 часова 
Полазак из Студенице за Краљево

18.00 часова
Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево, III спрат

Краљевданска беседа
„Идентитетско у баштини Немањића”

Говори: Дејан Ристић (Музеј жртава геноцида, Београд)

19.00 часова
Полазак за Београд, са паркинга Хотела Турист 

(Трг српских ратника 1)
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