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По глед са Акро по ља 
на це лу Евро пу

Пре драг Ђу кић
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
dju kic.pre drag@g mail.com

У Ати ни је 4. и 5. де цем бра 2008. го ди не одр жа на 
Пр ва пан хе лен ска кон фе рен ци ја јав них би бли о те ка, 
уз при су ство ви ше од две сто ти не би бли о те ка ра из 
чи та ве Грч ке и са Ки пра. На Кон фе рен ци ји се ди ску-
то ва ло о би бли о теч ким услу га ма и са рад њи из ме ђу 
би бли о те ка и ло кал не са мо у пра ве. Из не та су ра зна 
европ ска ис ку ства, а одр жан је и окру гли сто на те му 
са рад ње јав них са ака дем ским, школ ским и спе ци јал-
ним би бли о те ка ма.

На по зив ор га ни за то ра, Удру же ња би бли о те ка ра 
Грч ке, Кон фе рен ци ји су као го сти при су ство ва ли Ал-
до Пи ро ла, ди рек тор Град ске би бли о те ке Ми ла но и 
Пре драг Ђу кић, по моћ ник ди рек то ра за би бли о теч ку 
де лат ност Би бли о те ке гра да Бе о гра да.

Ал до Пи ро ла је пред ста вио за ни мљи ве сред њо ве-
ков не збир ке ита ли јан ских би бли о те ка, као и мре жу 
јав них би бли о те ка Ми ла на – гра да до ма ћи на ово го ди-
шње кон фе рен ци је IFLA-е.

Пре драг Ђу кић је пред ста вио ор га ни за ци ју мре-
же јав них би бли о те ка у Ср би ји са по себ ним освр том 
на Би бли о те ку гра да Бе о гра да. Из у зет ну па жњу грч-
ких ко ле га иза зва ли су про јек ти Аудио ар хив, Трам вај 
зва ни књи га, Web 2.0 (lib gajds и бло го ви) и Ин тер ак-
тив ни из лог. Би ло је до ста ин те ре со ва ња и за мо дел 
град ског от ку па књи га.

Још јед ном, Гр ци су по ка за ли ју жњач ко го сто-
прим ство, би ли до бри до ма ћи ни и омо гу ћи ли да се 
го сти из у зет но до бро осе ћа ју у Ати ни.

Л И Н К
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Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду у 
Бе о ра ду и Кан це ла ри ја за европ ске ин те гра ци је Вла-
де Ре пу бли ке Ср би је, ор га ни зо ва ли су 12. де цем бра 
2008. го ди не кон фе рен ци ју под на зи вом Про ши ре ње 
Европ ске уни је на За пад ни Бал кан. Кон фе рен ци ја је 
би ла по све ће на про сла ви че тр де сет го ди на по сто ја ња 
де по зи тар не би бли о те ке ЕУ у Ин сти ту ту.

У окви ру би бли о те ке Ин сти ту та за ме ђу на род ну 
по ли ти ку и при вре ду, 1968. го ди не, осно ва на је де по-
зи тар на би бли о те ка Европ ске за јед ни це, с ци љем ин-
фор ми са ња ши ре струч не јав но сти бив ше Ју го сла ви је 
о основ ним пој мо ви ма и до ку мен ти ма од зна ча ја за 
раз вој европ ских ин те гра ци ја. Де по зи тар на би бли о-
те ка Европ ске за јед ни це по че ла је да ра ди са ма лим 
бро јем пу бли ка ци ја, али је вре ме ном пре ра сла у спе-
ци ја ли зо ва ну ар хив ску би бли о те ку у ко јој се де по ну ју 
и са ку пља ју зва нич не пу бли ка ци је, ак ти и до ку мен та, 
као и по пу лар не пу бли ка ци је чи ји је из да вач За вод за 
слу жбе не пу бли ка ци је Европ ских за јед ни ца (O�  ce 
for O�  cial Pu bli ca ti ons of Euro pean Com mu ni ti es).

Де по зи тар на би бли о те ка Европ ске за јед ни це, 
1989. го ди не, ста ту сно је пре ра сла у Европ ски до ку-
мен та ци о ни цен тар (ЕДЦ). Уло га Цен тра са сто ја ла 
се у пру жа њу би бли о теч ких услу га свим за ин те ре со-
ва ним ко ри сни ци ма у по гле ду сло бод ног при сту па 
зва нич ној до ку мен та ци ји Европ ске уни је. Пру жа њем 
по мо ћи ака дем ским и на уч но-ис тра жи вач ким ин сти-
ту ци ја ма, ЕДЦ је омо гу ћио бр зо и успе шно упот пу ња-
ва ње и уна пре ђе ње зна ња о европ ским ин те гра ци ја-
ма. Не ко ли ко го ди на уна зад, ла ка до ступ ност те мат-
ски уре ђе не гра ђе ЕДЦ омо гу ћа ва ла је ко ри сни ци ма 
јед но ста ван при ступ из во ри ма ин фор ма ци ја ко је се 
од но се на европ ску по ли ти ку, при вре ду, фи нан си је 
и бан кар ски си стем, прав на ак та и про пи се на сна зи, 
прав ну прак су и оп ште ин фор ма ци је о нај зна чај ни-
јим ин сти ту ци ја ма и про це си ма у Европ ској уни ји.

Да нас, у го ди ни ју би ле ја, ЕДЦ на ста вља да пру-
жа сте че на зна ња, ис ку ства и до ку мен тар ну гра ђу о 
Европ ској уни ји. ЕДЦ је ор га ни зо ван као за себ ни део 
Би бли о те ке Ин сти ту та за ме ђу на род ну по ли ти ку и 

при вре ду и отво рен је за јав ност. Омо гу ћа ва рад свим 
за ин те ре со ва ним ко ри сни ци ма у чи та о ни ци и ко ри-
шће ње Ин тер не та и елек трон ске ба зе по да та ка Европ-
ске уни је.

Уло га

- ЕДЦ си сте мат ски по хра њу је до ку мен тар ну гра ђу 
о ЕУ у је дин стве ну би бли о граф ску ба зу по да та ка 
у скла ду са би бли о теч ким стан дар ди ма.

- ЕДЦ тран спа рент но ста вља на рас по ла га ње јав но-
сти ин фор ма ци је о ЕУ и по ма же у њи хо вом ко ри-
шће њу.

- ЕДЦ на про фе си о на лан на чин пру жа ин фор ма ци-
је о на чи ну ра да и функ ци о ни са њу глав них ин сти-
ту ци ја ЕУ.

- ЕДЦ струч но по ма же у об ра ди до ку мен та ци о не 
гра ђе о ЕУ.

- ЕДЦ кон ти ну и ра но уче ству је у ажу ри ра њу би бли-
о теч ког фон да и on-li ne при сту па глав ним свет-
ским до ку мен та ци о ним фон до ви ма и спе ци ја ли-
зо ва ним би бли о те ка ма ко је са др же ре ле вант не 
ин фор ма ци је о ЕУ.

Ка ко ЕДЦ пред ста вља де по зи тар ну би бли о те ку 
за ма те ри ја ле Европ ске уни је, у на ред ном пе ри о ду 
пла ни ра се об на вља ње до ку мен та ци о ног фон да, као 
и про ши ре ње по сто је ће са рад ње са ре ле вант ним 
европ ским и до ма ћим ин сти ту ци ја ма. Уз по моћ де ле-
га ци је Европ ске ко ми си је у Бе о гра ду и Кан це ла ри је за 
европ ске ин те гра ци је Ре пу бли ке Ср би је, на до број ло-
ка ци ји у цен тру гра да, ор га ни зо ван је рад „Европ ског 
кут ка“, ко ји би у пер спек ти ви тре ба ло да пре ра сте у 
Европ ски ин фор ма тив ни цен тар. Чи не се огром ни на-
по ри да до то га за и ста и до ђе, ка ко би бу ду ћи ин фор-
ма тив ни цен тар по сло вао као отво ре на би бли о те ка. У 
на ред ном пе ри о ду пла ни ра се да ЕДЦ ди на ми зи ра сво-
ју ак тив ност фор ми ра њем је дин стве не ба зе по да та ка, 
као и да ус по ста ви бли же об ли ке са рад ње са слич ним 
до ку мен та ци о ним цен три ма у Евро пи и све ту.

Че тр де сет го ди на Европ ског 
до ку мен та ци о ног цен тра

Ана Ву ки ће вић
Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Београд
anav @di plo macy.bg.ac.yu
Гор да на Ђо ко вић
На род на би бли о те ка Ср би је
gor da na.djo ko vic@nb.rs


