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Град ској књи жни ци За дар“, упо зна је нас с про гра мом 
Сва штар ни ца ко ји је по кре нут 2000. го ди не на Дјеч-
јем одје лу, а пре ма аме рич ком мо де лу li ve show про-
гра ма „Open mic“ (Отво ре ни ми кро фон), у ко јем су 
чла но ви пу бли ке ујед но и из во ђа чи, нај че шће у три 
ка те го ри је: гла зба, дра ма 
и по е зи ја. На кон не ко ли-
ко го ди на, про грам је ви-
ше усмје рен на за јед нич ке 
игре, кви зо ве и уче ње (ба-
шти на, за на ти и вје шти не, 
по ви јест и књи жев ност). 
Сље де ћа смје на ге не ра ци-
ја до но си но ве ин те ре се и 
но ви кон цепт: ма ло игре, 
пу но при че о про бле ми ма 
од ра ста ња, хит-књи га ма, 
ре ли ги ји и ети ци, гла зби 
и мо ди про шлих де се тље-
ћа. Сва штар ни ца је до бро 
про пра ће на у ме ди ји ма. 
По не кад иза ђе из про сто ра 
књи жни це, те се по вре ме-
но одр жа ва и на ста ја ли-
шти ма би бли о бу са.

Кри сти на Чу но вић, 
Ми ро слав Ка тић, Ма ри ја на 
Ке ра но вић из Град ске књи-
жни це „Иван Го ран Ко ва чић“ Кар ло вац, у за јед нич-
ком из ла га њу „Кре а тив не ра ди о ни це за мла де“ по-
бро ја ва ју ак тив но сти у ра ду с мла ди ма. Од 1997. го ди-
не про во ди се про грам Ђач ки да ни ти је ком школ ских 
пра зни ка, у ви ду ни за еду ка тив них и кре а тив них ра-
ди о ни ца (еко ло шке, ин фор ма тич ке, ли те рар не, гла-
збе не). Но ви одјел, Књи жни ца и чи та о ни ца за мла де, 
отво рен 2003. го ди не, по сје ду је су вре ме ну опре му и 
ли те ра ту ру за мла де ко ја се не по су ђу је, јер је циљ да 
мла ди про во де што ви ше сло бод ног вре ме на у књи-
жни ци. На гла сак је на ор га ни зи ра њу ра ди о ни ца, пар-
ла о ни ца, ди ску си ја и чи та тељ ских гру па.

Гро зда на Ри би чић, Град ска књи жни ца Мар ка Ма-
ру ли ћа у Спли ту, у свом из ла га њу „Ти неј џер у сплит-
ској град ској књи жни ци. Ју ху уу!“, из но си по да так да 
се, на кон отва ра ња но ве књи жни це за мла де, са мо у 
го ди ну да на број мла дих учла ње них го то во утро стру-
чио. Нај ва жни ја им пле мен ти ра на но ви на у ра ду с 
мла ди ма је да они са ми кре и ра ју, или сво јим же ља ма 
усмје ра ва ју, ор га ни за ци ју сво јег про сто ра и сво јих са-
др жа ја. Чла но ви клу ба мла дих књи жни ча ра У ре ду је! 
из ра ђу ју бил те не сво јих пре по ру че них на сло ва, пла ка-
та, ан ке та, де ба та... кре и ра ју и су дје лу ју у раз ли чи тим 
ра ди о ни ца ма, во лон ти ра ју у ра ду с уми ро вље ни ци ма 
на ра чу нал ном те ча ју, чи та њу при ча... осно ва ли су 
бенд Књи жни це „Ма рул“, из ра ђу ју сво је мре жне стра-
ни це. Све су то на зна ке ду го роч них про је ка та у ко ји ма 
су се мно ги мла ди про на шли, те се осје ти ли ва жни ма 

и за до вољ ни ма. До шли су у Књи жни цу и не ће мо их 
пу сти ти (на рав но, док они са ми не за же ле оти ћи), не-
го учи ни ти све да са со бом до ве ду још „еки пе“...

Ива на Хр ват Кри чан чић, Али ца Ко ла рић, Ве ре на 
Три бљаш, књи жни ца Ри је ка, у свом из ла га њу „Оста-

ти или не ста ти, тре ну так ко ји се не ће вра ти ти“, твр-
де: све што се ра ди по пи та њу мла дих тре ба чи ни ти с 
њи ма, а не за њих!. Мла де је по треб но укљу чи ти у све 
ак тив но сти, од пла ни ра ња до ева лу а ци је, из град ње 
збир ки, у пла ни ра ње, до ми шља ње, ор га ни за ци ју и 
про вед бу до га ђа ња, уре ђе ње про сто ра, Ин тер нет ске 
стра ни це. Во ди те љи књи жни ца мо ра ју ин зи сти ра ти 
на кон ти ну и ра ним про гра ми ма, не по вре ме ним, јер 
тек кон ти ну и ра ни ства ра ју на ви ку, а од књи жни це 
пре по зна то мје сто су сре та мла дих.

Вр ло је ва жно ис тра жи ти и схва ти ти ко ли ко мла-
ди уоп ће има ју сло бод ног вре ме на, што ра де у сло бод-
но ври је ме, што би же ље ли ра ди ти, а не ма ју гдје, те 
за што би уоп ће по же ље ли сво је ври је ме про во ди ти у 
књи жни ци? А од го во ри су: за то што има ју пра во на 
то да њи хо ве по тре бе бу ду пре по зна те и за до во ље не; 
за то што је уло га књи жни ца да сва кој од сво јих ко ри-
снич ких ску пи на при сту па на од го ва ра ју ћи на чин и 
да не ис кљу чу је ни јед ну, са мо за то што се раз ли ку је 
од дру гих; за то што мла ди љу ди тре ба ју ин фор ма ци је 
ко је су им ва жне за жи вот и шко ло ва ње, а тре ба ју их 
до би ти од струч ња ка; за то што мла ди љу ди из гра ђу ју 
сво је ста во ве и оспо со бља ва ју се за из бор ако има ју 
точ не ин фор ма ци је и не ко га с ким ће их рас пра ви ти; 
за то што...

Л И Н К

Излагање 
др Дубравке Миљковић
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Бо ја на Ву ко тић
На род на би бли о те ка Ср би је
bo ja na.vu ko tic@nb.rs

Ко су ко ри сни ци да нас?
ICSL – Пе ти ме ђу на род ни су срет би бли о те ка ра сла ви ста, 

Са ра је во, 18-22. априлa 2009. го ди не

Л И Н К

Пе ти ме ђу на род ни су срет би бли о те ка ра сла ви ста 
(Fi�h In ter na ti o nal Con ven tion of Sla vic Li bra ri ans) у Са-
ра је ву оку пио је пре ко 100 уче сни ка из Аустри је, Не мач-
ке, Че шке, Ве ли ке Бри та ни је, САД, Хр ват ске, Ср би је, 
Цр не Го ре и Бо сне и Хер це го ви не. Пред став ни ци из Ср-
би је би ли су Ива на Ни ко лић, Де јан Ву ки ће вић и Бо ја на 
Ву ко тић из На род не би бли о те ке Ср би је, Ве ра Пе тро вић 
из Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ 
и Са ња Сте па но вић То до ро вић из Би бли о те ке Срп ске 
ака де ми је на у ка.

Ово го ди шњи, пе ти ју би лар ни су срет, под на сло вом 
Вратити кориснике библиотекама био је по све ћен „ње-
го вом ве ли чан ству ко ри сни ку и ње ном ве ли чан ству ко-
ри сни ци“. На пр вим су сре ти ма смо упо зна ва ли збир ке и 
њи хов раз вој: Бал кан је упо знао збир ке у све ту и Бал кан 
се пред ста вио све ту; на дру гим су сре ти ма смо раз го ва-
ра ли о бу дућ но сти сла ви стич ких збир ки и фон до ва, док 
је тре ћи имао ак це нат на ди ги та ли за ци ји збир ки; фо кус 
че твр тих су сре та је ста вљен на през ентoвање при ме ра 
нај бо љих прак си у обла сти ма ко је се чи не кру ци јал ним 
за раз вој би бли о теч ке де лат но сти: ње но фи нан си ра ње, 
са рад ња са дру гим ин сти ту ци ја ма и пи та ње ка дро ва у 
би бли о те ка ма. Ово го ди шња те ма је на ста ла као ло ги-
чан след прет ход них су сре та. Сво јим из ла га њи ма уче-
сни ци су по ку ша ли да до го во ре на пи та ња:

Ко су ко ри сни ци да нас? Да ли су се њи хо ве по тре-
бе про ме ни ле у по след ње две де це ни је? Ко ли ко су но ве 
тех но ло ги је ути ца ле на њи хо ву пер цеп ци ју би бли о те ке? 
Шта ко ри сни ци да нас же ле од нас? Шта би бли о те ка ри 
мо гу по ну ди ти да нас? Ко ја је раз ли ка у ти пу, ква ли те ту 
и оби му услу га да нас у од но су на ју че? Шта нам то до но-
си ко ри снич ко су тра? Да ли за и ста по сто ји Би бли о те ка 
2.0? Ка кав је ан ти ци пи ра ни од нос из ме ђу Би бли о те ка ра 
2.0 и Ко ри сни ка 2.0?

Су срет је отво рио Ро берт До ниа, про фе сор Уни вер-
зи те та у Ми чи ге ну, сво јим из ла га њем „О ко ри сни ку: 
крат ко и му дро“. У овом вре ме ну све оп ште кри зе – од 
еко ном ске, до кри зе ди стри бу ци је зна ња, но ви на, ча со-
пи са и из да вач ких ку ћа – про фе сор До ниа пред ви ђа по-
ја ча ну по тре бу за би бли о те ка ма и по се бан зна чај при-
да је би бли о те ка ри ма ко ји би тре ба ло да во де ко ри сни ке 
кроз свет зна ња.

Џе нет Змро чек (Ja net Zmroc zek) из Бри тан ске би-
бли о те ке го во ри ла је о то ме ка ко се у овој би бли о те-
ци (ко ја ина че има мно го ко ри сни ка) при вла че но ви, 
пу тем јав них до га ђа ја и из ло жби. У же љи да збир ке 
и услу ге ко ри сти што ве ћи број ко ри сни ка, са да и на 
да љи ну, у овој би бли о те ци се ши ри круг услу га, па се 
но ви при вла че тра ди ци о нал ним и on-li ne из ло жба ма, 
чи та њем по е зи је, књи жев ним ди ску си ја ма и фо ру-
ми ма, ди ги та ли за ци јом пло ча поп му зи ке, пи са њем 
про је ка та за ма ла и сред ња пред у зе ћа, све до ор га ни-
зо ва ња су сре та уса мље них осо ба под ге слом Про на ђи 
љу бав свог жи во та у Бри тан ској би бли о те ци.

Ма ри ја Ше го та-Но вак из Град ске књи жни це Ри-
је ка уче ство ва ла је са ра дом „Ко ри сни ци на род них 
књи жни ца: из ме ђу ма ни фе ста и ствар но сти. Са ста-
но ви шта IFLA и UNE SCO до ку ме на та, на пра вље но је 
по ре ђе ње нај пре те о ри је и прак се, а он да и по ре ђе ње 
из ме ђу на род них би бли о те ка Хр ват ске и Фин ске. Уз 
до бро функ ци о ни са ње си сте ма вла сти, уз чвр сту са-
рад њу би бли о те ка ра свих ти по ва би бли о те ка у окви-
ру би бли о теч ког си сте ма и нео п ход не про ме не ста ва 
би бли о те ка ра пре ма ко ри сни ци ма и оста лим ко ле га-
ма, јав не би бли о те ке мо гу до би ти сво ју пра ву уло гу 
ко ја ће ја ча ти у усло ви ма кри зе ко ја нас че ка.

Алек сан дра Хор ват, про фе сор Фи ло зоф ског фа-
кул те та у За гре бу, го во ри ла је о про јек ту Цје ло жи вот-
но уче ње књи жни ча ра, ко ји од 2002. го ди не, у окви ру 
Цен тра за стал но струч но уса вр ша ва ње књи жни ча ра 
Ре пу бли ке Хр ват ске, за јед нич ки спро во де хр ват ски 
фа кул те ти ко ји шко лу ју бу ду ће би бли о те ка ре, на ци о-
нал на би бли о те ка, Град ска књи жни ца гра да За гре ба и 
Хр ват ско књи жни чар ско дру штво. Овај на ци о нал ни 
про грам трај ног струч ног уса вр ша ва ња би бли о те ка ра 
са мо у 2008. го ди ни по ха ђа ло је 1.500 по ла зни ка.

Вас ка Со ти ров-Ђу кић, из Би бли о те ке гра да Са-
ра је ва, у пре зен та ци ји „Би бли о те ка се гра ди ср цем“ 
по ка за ла је ка ко се ре ор га ни за ци јом би бли о теч ког 
огран ка про стор мо же учи ни ти угод ни јим – за 22 
рад на да на, уз тро шко ве од 192,50 КМ (ма ње од 100€) 
уз по моћ не ко ли ко во лон те ра.

Бе ба Ра ши до вић, би бли о те кар Фа кул те та кри ми-
на ли стич ких на у ка Уни вер зи те та у Са ра је ву, го во ри ла 
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је о би бли о те кар ско-ко ри снич ким кон тро вер за ма – о 
ни ском ни воу обра зо ва ња ко ри сни ка ви со ко школ-
ских би бли о те ка, о трен ду „fast food“ зна ња, о ко ри-
сни ци ма ко ји че сто не зна ју да ка жу за што су до шли 
у би бли о те ку, али и о ма ло број ним ко ри сни ци ма ко ји 
се озбиљ но ба ве сту ди ја ма и за ко је се ра ди струч на 
се лек тив на ди се ми на ци ја ин фор ма ци ја. На овом ску-
пу су још јед ном на гла ше не уло га би бли о те ка ра као 
па ра диг ме би бли о те ке и по тре ба раз ви ја ња про фе си-
о на ли зма би бли о те ка ра пре све га.

Са ша Ма дац ки (Цен тар за људ ска пра ва Уни-
вер зи те та у Са ра је ву) и Нар ци са Пу љек-Бу брић (Бо-
шњач ки ин сти тут Са ра је во) у за јед нич ком ра ду „Вук 
дла ку ми је ња ал’ ћуд ни кад: Би бли о те кар 2.0“, го во ри-
ли су о кон цеп ту би бли о те кар-ко ри сник као о стал-
ном сре та њу и укр шта њу, о те жњи да се из тра ди ци о-
нал ног би бли о те ка ра раз ви је ак тив ни би бли о те кар, о 
би бли о те ка ру у од но су на ко ри сни ке, дру ге би бли о те-
ка ре и до но си о це од лу ка, о нео п ход но сти при хва та ња 
но ве прак се, а као им пе ра тив са ве сног и од го вор ног 
ра да по ста вља ју мо то: Ко ри сник, ко ри сник и са мо ко-
ри сник!

То ми слав Ивањ ко и Ма ја Бен чец, сту ден ти би-
бли о те кар ства на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу, 
пред ста ви ли су пи лот-про је кат Сту дент у по тра-
зи за ин фор ма ци јом, ми ни-ис тра жи ва ње по ме то ду 
Mystery shop ping-a о услу га ма и ра ду са ко ри сни ци ма 
у на род ним би-
бли о те ка ма.

Бо ја на Ву ко-
тић је пред ста-
ви ла ди ги тал не 
ко лек ци је на род-
них би бли о те-
ка у Ср би ји као 
на чин да се учи-
ни ко рак бли же 
по тен ци јал ном 
ко ри сни ку; Ве-
ра Пе тро вић из 
Ун и  в е р  з и  т е т -
ске би бли о те-
ке „Све то зар 
Мар ко вић“ у 
Бе о гра ду го во-
ри ла је о ко ри-
сни ци ма услу га 
Ун и  в е р  з и  т е т -
ске би бли о те ке; 
Енес Ку јун џић, 
про фе сор Уни-
вер зи те та у Зе-
ни ци, до вео је у 
ве зу ко ри сни ка, бо шњач ку би бли о гра фи ју и го во рио 
о при сту пу бо сан ско-хер це го вач ком на сле ђу; Ива на 
Ни ко лић пред ста ви ла је мно го број не услу ге Оде ље ња 

за пла сман срп ске књи ге у ино стран ство НБС; Ми лан 
Гр ба из Бри тан ске би бли о те ке го во рио је о њеној мо-
дер ни за ци ји и фо ку си ра њу на ди ги тал но до ба; Де јан 
Ву ки ће вић те о риј ски је раз мо трио ко су ко ри сни ци 
за ви чај них фон до ва.

Блок пре зен та ци ја ра до ва сту де на та би бли о те-
кар ства из За гре ба и Са ра је ва био је по све ћен се ћа њу 
на пре ра но пре ми ну лу Ме ли ху Пи ри ју, би бли о те ка ра 
На ци о нал не и уни вер зи тет ске би бли о те ке БиХ и ре-
дов ног уче сни ка Су сре та.

У ди ску си ји из ме ђу из ла га ња на гла шен је про-
блем еду ка ци је ко ри сни ка, ис ка за на је по тре ба за ве-
ћом ко му ни ка ци јом ме ђу би бли о те ка ри ма, за са рад-
њом из ме ђу ка те дри и би бли о те ка ра у прак си и, пре 
све га, нео п ход ност да са ми це ни мо сво ју стру ку да би 
нас и дру ги (на ши ко ри сни ци и фи нан си је ри) до вољ-
но це ни ли.

Су срет се одр жа вао у про сто ри ја ма Ме диа цен тра 
Са ра је во. Уче сни ци Су сре та су по се ти ли и 21. Ме ђу-
на род ни са јам књи га, На ци о нал ну и уни вер зи тет ску 
би бли о те ку БиХ, где је био при ре ђен при јем за уче-
сни ке су сре та, и Би бли о те ку Бо шњач ког ин сти ту та. 
За уче сни ке је ор га ни зо ван јед но днев ни из лет у Фој-
ни цу, ко ји је об у хва тио по се ту Фра ње вач ком са мо-
ста ну, где је пред ста вље на и би бли о те ка са мо ста на.

Л И Н К

Библиотекари слависти у Сарајеву


