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та ко да Би бли о те ка има до вољ но вре ме на да пла ни ра 
нео п ход не ак тив но сти. На овај на чин, сти чу се усло ви 
да пла ни ра ње по сло ва ња Би бли о те ке у 2010. го ди ни 
бу де што ре ал ни је и пре ци зни је ис ка за но, има ју ћи у 
ви ду пла ни ра не ак тив но сти и за њих сред ства одво је-
на у бу џе ту. Про грам ра да Би бли о те ке и Фи нан сиј ски 
план за 2010. го ди ну мо гу у пот пу но сти би ти ускла-
ђе ни до по чет ка ју ла те ку ће го ди не, што з на чи да БГБ 
мир но мо же до че ка ти је сен и про јек то ва ње град ског 
бу џе та за на ред ну го ди ну.

До да так
Европ ске би бли о те ке, као је дан од кључ них по ка-

за те ља по сло ва ња, јав но сти ис ка зу ју по да так ко ли ко 
сва ког гра ђа ни на го ди шње ко шта по сто ја ње би бли о-
те ке. Ево не ких ин те ре сант них по ре ђе ња:

Ако би смо и ов де при ме ни ли из ре ку „ко ли ко 
па ра – то ли ко му зи ке“, вр ло бр зо би смо до шли до 
за кључ ка за што ни во раз ви је но сти јав них би бли о-
те ка у Ср би ји за о ста је за слич ни ма у Евро пи.

По ре ски об ве зник ко ји је све стан по сто ја ња би-
бли о те ке и за њу на мен ски одва ја део нов ца у бу џе ту, 
с пра вом за уз врат мо же оче ки ва ти од ре ђе ну би бли-
о теч ку услу гу. Си гу ран сам да ви ше од 99% по ре ских 
об ве зни ка у Ср би ји не зна чак ни основ не по ка за те-
ље о фи нан си ра њу јав них би бли о те ка, од но сно ко-
ли ко њих са ме ко шта по сто ја ње и функ ци о ни са ње 
јав не би бли о те ке на њи хо вој те ри то ри ји. С тим у ве-
зи, не по сто је ни њи хо ва да ља оче ки ва ња ко је ће то 

услу ге њи ма пру жи ти јав на би бли о те ка, већ се све 
сво ди на то да они ко ри сте услу ге ко је им је би бли о-
те ка по ну ди ла у усло ви ма у ко ји ма се на ла зи.

У Ср би ји ни је уоби ча је на прак са да бу џет ске 
уста но ве, ме ђу њи ма и би бли о те ке, јав но об ја вљу ју 
фи нан сиј ске из ве шта је и да на тај на чин сви ма бу ду 
до ступ ни по да ци о сред стви ма ко ја се тро ше на ра-
чун по ре ских об ве зни ка.

А да ли се и са по сто је ћим сред ствима мо же по-
сти ћи бо ље ис ко ри шће ње? Искре но ве ру јем да је 
од го вор ДА! Штед ња, до ма ћин ско по сло ва ње и па-
жљив од нос свих пре ма за јед нич кој имо ви ни. Ево 
не ко ли ко при ме ра:
- Па жљи во ру ко ва ти би бли о теч ким је ди ни ца ма 

ка ко би што ду же тра ја ле.
- Во ди ти ра чу на да се не штам па све што се не 

мо ра, не го да се ко ри сте елек трон ске ко пи је до-
ку ме на та.

- Јед но стра но од штам па ни ли сто ви мо гу се упо-
тре би ти за проб ну штам пу ка сни је.

- Укљу чи ти оп ци ју „Eco mo de“ на штам па чу и на 
тај на чин ште де ти то нер.

- Оп ти ми зо ва ти број уре ђа ја ко ри шће њем мре-
жне опре ме (штам па ча, фо то ко пир ма ши на и 
слич но).

- Ре ци кли ра ти ста ру хар ти ју, ста кло, алу ми ни-
јум, гво жђе, пла сти ку.

- Ште де ти стру ју (за ме на по сто је ћих си ја ли ца 
ште дљи вим, во ди ти ра чу на код ку по ви не опре-
ме о то ме ког је енер гет ског раз ре да, про сто ре 
оп ти ми зо ва но гре ја ти и хла ди ти, за ме ни ти ло-
шу сто ла ри ју и по пра ви ти фа са ду).

- Ку по ва ти „brand na me“ ра чу нар ску опре му са га-
ран тим ро ком од нај ма ње три го ди не.

- Ра ци о нал но тро ши ти по тро шни ма те ри јал и 
сред ства за хи ги је ну.

- Ко ри сти ти во зи ла са нај ни жом це ном екс пло а-
та ци је.

- Огра ни чи ти те ле фон ске по зи ве. Мак си мал но ко-
ри сти ти елек трон ску по шту за ко му ни ка ци ју.

Ab stract
This pa per will show ba sic facts abo ut Bel gra de City Li brary � nan cing in year 2007 and 2008, fol lo wed 
by struc tu re of im por tant in co mes and ex pen di tu res.
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Град Го ди шњи из да так за би бли о те ку 
по гла ви ста нов ни ка у €

Бе о град 2,82

Праг 7,54

За дар 10,50

За греб 18,16

Хел син ки 50,50
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Сажетак
При о ри тет ни за да так управ ни ка би бли о те ке је сте рад на обез бе ђи ва њу сред ста ва. Пла ни ра ње 
и ви зи ја раз во ја би бли о те ке су пред у слови да се обез бе ди до бра по зи ци ја у бу џе ту осни ва ча, а 
зна чај на сред ства мо гу ће је оства ри ти и уз по моћ спон зо ра и до на то ра. Рад пред ста вља по ку шај 
да се, на осно ву сте че них ис ку ста ва и ко ри шће ња струч не ли те ра ту ре, ука же на мо гу ће на чи не 
фи нан си ра ња јав не би бли о те ке.

Кључне речи:
управ ник би бли о те ке, фи нан си ра ње, бу џет, до на ци је

УДК 023-057.3      
021.9:027

„Из љу ба ви или, у нај го рем слу ча ју, из не про-
ми шље но сти, тек – при хва ти ли сте се упра вља ња 
би бли о те ком“ – овом по ла зном прет по став ком 
от по чи њу сво ју сту ди ју Ме наџ мент би бли о те ка 
Жо ел Ми лер и Жан-Луј Ми лер. Ма ка кви ва ши раз-
ло зи би ли, oд ча са име но ва ња, по ста је те оли че ње 
би бли о те ке, од но сно, сви би бли о те ку по ве зу ју са 
ва ма.

Где сте се за пра во на шли? На нај од го вор ни јем 
и нај у ти цај ни јем ме сту у би бли о те ци. Има те иде је, 
пла но ве, про фе си о нал не стан дар де (ина че не би сте 
у све то ула зи ли), има те и ши ро ке мо гућ но сти пред 
со бом, али – и нај ве ће огра ни че ње: сред ства ко ја 
ни ка да ни су при ме ре на по тре ба ма. За то је основ-
ни за да так управ ни ка да се из бо ри за бу џет, тј. да 
на ђе на чи не да пре ва зи ђе или убла жи тај нај ве ћи 
про блем, јер је не до ста так па ра пр ва бра на пред ре-
а ли за ци јом мно гих за ми сли.

Нај и сту ре ни ја по зи ци ја у јед ној уста но ви – ме-
сто управ ни ка, је сте оно Ње го ше во бр до са ко јег се 
бо ље ви ди (што је пред у слов да до бро пла ни ра те 
и зна те ку да иде те), али и онај врх на ко ме су ве-
тро ви нај ја чи и би ју са свих стра на: од осни ва ча, 
фи нан си је ра (ни кад не да ју до вољ но сред ста ва), ко-
ри сни ка и њи хо вих по тре ба (увек би мо гло ви ше 
и ра зно вр сни је), за по сле них (ма ла при ма ња, а ви 
стал но про ши ру је те по сло ве). По де фи ни ци ји, би-
бли о те ка ну ди услу ге ко је су од не про це њи ве вред-

но сти (зна ње је моћ, и ви га бес плат но пру жа те дру-
ги ма), али сред ства ко ја мо ра те за то да обез бе ди те 
и те ка ко су про це њи ва. При том, од го вор ни сте за 
све: од вас се тра жи да до но си те од лу ке и сно си те 
ри зи ке, да тр пи те при ти ске са свих стра на. Не ма 
стра те ги је о раз во ју и фи нан си ра њу кул ту ре на ни-
воу др жа ве, не ма, на рав но, ни ло кал не. Све за ви си 
од све сти оних ко ји о сред стви ма од лу чу ју (по ли ти-
ка) и мо гућ но сти са ме ло кал не за јед ни це.

Као управ ник, ви сте ду жни да оправ да те сред-
ства ко ја дру штво ула же у би бли о те ку, да чу ва те 
по ве ре но до бро, али и да га стал но уве ћа ва те. Оту-
да је нај ва жни ја управ на функ ци ја ко ју има те она 
ко ја се од но си на бу џет. Управ ник, као ра чу но во ђа, 
стал но мо ра да има на уму улаз–из лаз, а по ка затељ 
до брог ра да је сте ако је „из лаз“ (услу ге ко је пру жа 
би бли о те ка) мно го стру ко ве ћи и зна чај ни ји од ула-
за (сред ства, ка дро ви). Ка кав он да тре ба да бу де тај 
чо век на ме сту управ ни ка? Мо ра да бу де стру чан, 
кре а ти ван, пред у зи мљив, про фе си о на лан, ком пе-
тен тан, отво рен за са рад њу и спре ман на ком про-
ми се, да има спо соб ност убе ђи ва ња, ле пе ма ни ре, 
од ме ре ност, до бру дру штве ну по зи ци ју, лич ни 
и по слов ни углед, упор ност, и да не од у ста је кад 
сви од у ста ну, да се не ус те же да за ку ца на сто ти ну 
вра та... да бу де „змај”. (Дра ге ко ле ге, ни ко, на рав-
но, ни је та кав – по нај ма ње пот пи сник ових ре до ва 
– до вољ но је и по не што од ово га.) „Во дим би бли-
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о те ку као да је мо је при ват но пред у зе ће“, чу ће те 
ка ко се вај ка ју ко ле ге управ ни ци. Оно што стал но 
на ме ће те као мо дел по на ша ња са рад ни ци ма – да 
на рад ном ме сту мо ра ју да раз ли ку ју слу жбе но од 
при ват ног, за вас не ва жи – ко га год по зна је те (и 
при ват но, на рав но), мо ра те га ко ри сти ти за би бли-
о те ку.

Ода кле кре ну ти – ми си ја ја сна, циљ до сти жан

У по сао кре ће те са до бро осми шље ном ви зи-
јом, или ма кар пред ста вом, ко ју де ле сви за по сле-
ни, о уло зи ва ше би бли о те ке у ло кал ној за јед ни ци. 
Не ма те по у зда но на шта да се по зо ве те – стан дар де 
и ме наџ мент ска ис ку ства не мо же те сле по пре сли-
ка ти од дру гих. Мо ра те, ве о ма па жљи во, из вр ши-
ти ана ли зу окру же ња и ње го вих по тре ба, а пред 
со бом има ти ја сан циљ: за до во љи ти по тре бе ко-
ри сни ка и стал но про ши ри ва ти и бо га ти ти услу ге 
би бли о те ке. Ва ше је да де фи ни ше те при о ри те те на 
го ди шњем ни воу, тра си ра те ду го роч ни ји раз вој 
би бли о те ке и по ста ви те смер ни це за на ред них пет 
или де сет го ди на. Да пла ни ра те – озбиљ но и од го-
вор но, ре ал но – а опет, те же ћи бо љит ку, оства ре њу 
же ље ног ста ту са. „Ли ста же ља“ ко ју пра ви те има 
сво је при о ри те те, ре ал но из во дљи ве пла но ве и оно 
што би ва ља ло ура ди ти ако мо же мо.

Про бле ми се од мах отва ра ју: не ма те „јем ца“, 
јер не ма те стра те шки план раз во ја кул ту ре на ни-
воу гра да, не зна те про це нат бу џет ских сред ста ва 
ко ја ће би ти опре де ље на за основ ну де лат ност би-
бли о те ке, не ма те ни мо гућ ност да кон ку ри ше те на, 
го ди на ма на ја вљи ва ни, кон курс за ма ни фе ста ци је 
ко је град фи нан си ра... Тре ба ло би да се из бо ри те 
за ме сто у не ста бил ном, стре сном ам би јен ту ко ји 
је оп те ре ћен днев ном по ли ти ком, че сто и без ва ља-
них кри те ри ју ма оних ко ји од лу чу ју. Баш због све-
га ово га, ви мо ра те би ти са свим си гур ни у ци ље ве 
ко је сте се би по ста ви ли, у ви зи ју о уло зи би бли о те-
ке ко ја тре ба да се до сег не. Али пре све га мо ра те 
има ти ва ља не, мер љи ве и сви ма до ступ не и пре по-
зна тљи ве ар гу мен те о зна ча ју и уло зи би бли о те ке 
у ло кал ној за јед ни ци. Ако зна чај би бли о те ке по не-
ким сег мен ти ма ра да пре ва зи ла зи ло кал не окви ре, 
ар гу мен ти су, на рав но, ва ља ни ји.

Уло га би бли о те ка у са вре ме ном дру штву отво-
ри ла је мо гућ ност да оне по кри ва ју огром но по ље 
нај ра зно вр сни јих по тре ба гра ђа на. Би бли о те ка је: 
ин фор ма ци о ни цен тар ло кал не за јед ни це, ре фе рен-
сна збир ка, ме сто за ис тра жи вач ки рад, ме сто за 
до жи вот но уче ње, кре а тив но ис по ља ва ње, ме сто 
за су сре та ње љу ди, она пру жа по др шку уче њу... У 
на шем слу ча ју, би бли о те ка је, уз све ово, и ком плет-
на из да вач ка ку ћа. Циљ нам је, на рав но, да све ове 
сег мен те ра да за др жи мо и да стал но про ши ру је мо 
ле пе зу услу га, а све то у ин те ре су на ших гра ђа на, 

из чи јег се бу џе та фи нан си ра мо. И ту је кључ на реч 
– бу џет осни ва ча, као основ ни пред у слов да се про-
грам ре а ли зу је.
  

Бранислав С. Марковић 
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бли о те ке, не ма те ни мо гућ ност да кон ку ри ше те на, 
го ди на ма на ја вљи ва ни, кон курс за ма ни фе ста ци је 
ко је град фи нан си ра... Тре ба ло би да се из бо ри те 
за ме сто у не ста бил ном, стре сном ам би јен ту ко ји 
је оп те ре ћен днев ном по ли ти ком, че сто и без ва ља-
них кри те ри ју ма оних ко ји од лу чу ју. Баш због све-
га ово га, ви мо ра те би ти са свим си гур ни у ци ље ве 
ко је сте се би по ста ви ли, у ви зи ју о уло зи би бли о те-
ке ко ја тре ба да се до сег не. Али пре све га мо ра те 
има ти ва ља не, мер љи ве и сви ма до ступ не и пре по-
зна тљи ве ар гу мен те о зна ча ју и уло зи би бли о те ке 
у ло кал ној за јед ни ци. Ако зна чај би бли о те ке по не-
ким сег мен ти ма ра да пре ва зи ла зи ло кал не окви ре, 
ар гу мен ти су, на рав но, ва ља ни ји.

Уло га би бли о те ка у са вре ме ном дру штву отво-
ри ла је мо гућ ност да оне по кри ва ју огром но по ље 
нај ра зно вр сни јих по тре ба гра ђа на. Би бли о те ка је: 
ин фор ма ци о ни цен тар ло кал не за јед ни це, ре фе рен-
сна збир ка, ме сто за ис тра жи вач ки рад, ме сто за 
до жи вот но уче ње, кре а тив но ис по ља ва ње, ме сто 
за су сре та ње љу ди, она пру жа по др шку уче њу... У 
на шем слу ча ју, би бли о те ка је, уз све ово, и ком плет-
на из да вач ка ку ћа. Циљ нам је, на рав но, да све ове 
сег мен те ра да за др жи мо и да стал но про ши ру је мо 
ле пе зу услу га, а све то у ин те ре су на ших гра ђа на, 

из чи јег се бу џе та фи нан си ра мо. И ту је кључ на реч 
– бу џет осни ва ча, као основ ни пред у слов да се про-
грам ре а ли зу је.
  

Бранислав С. Марковић 
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Бу џет осни ва ча – ка ко да вра бац у ру ци
по ста не го луб?

Нај и зве сни ји и нај зна чај ни ји део сред ста ва ко ји-
ма би бли о те ка рас по ла же до ла зи из бу џе та осни ва ча 
– у на шем слу ча ју од Скуп шти не гра да – око 80%. На 
осно ву Ме мо ран ду ма о бу џе ту Ми ни стар ства фи нан-
си ја Републике Ср би је, ло кал на са мо у пра ва сва ке го-
ди не са ста в ља укуп ни бу џет ко ји са др жи и сред ства 
за рад уста но ва кул ту ре, па и би бли о те ке. Из укуп ног 
бу џе та гра да Кра ље ва, за Би бли о те ку се из два ја 2%.

Не тре ба по себ но на гла ша ва ти да су се услу ге ко-
је би бли о те ка пру жа ме ња ле уво ђе њем но вих ме ди ја, 
да је то под ра зу ме ва ло на бав ку дру га чи је опре ме и за-
по шља ва ње љу ди но вих про фе си о нал них про фи ла, а 
да су сред ства бу џе та ра сла спо ро и не до вољ но. Бу џет 
за го ди шње фи нан си ра ње је рас по ре ђен по став ка ма 
ко је са др же број ке/сред ства ко ји ма рас по ла же те, без 
мо гућ но сти да са јед ног кон та на дру ги би ло шта по ме-
ри те (мо же се, евен ту ал но, по ме ра ти уз грд ну про це-
ду ру и го ми лу одо бре ња). Зна чи, за кон ску оба ве зу да 
фи нан си ра рад би бли о те ке, град (оп шти на) ре а ли зу је 
кроз опре де љи ва ње од ре ђе них сред ста ва од ко јих је 
пре те жни део на ме њен при ма њи ма рад ни ка и стал-
ним ма те ри јал ним тро шко ви ма. На овај део и ње го ву 
струк ту ру не мо же те бит но да ути че те, али на рас по-
ред оста лих сред ста ва у пла ни ра ном бу џе ту и те ка ко 
мо же те. Ако тај део до бро ис пла ни ра те и рас по ре ди те 
пре ма при о ри те ти ма, мо ћи ће те да ре а ли зу је те пла но-
ве ра да и раз вој не пла но ве. Бу ду ћи да је бу џет осни ва-
ча основ ни из вор фи нан си ра ња, ово је ваш при мар ни 
по сао ка да је фи нан си ра ње би бли о те ка у пи та њу.

Сре ди ном те ку ће го ди не мо ра те има ти крат ко роч-
ни план ак тив но сти ко је сте пред ви де ли за на ред ну 
го ди ну. Пла ни ра ним по тре ба ма и ак тив но сти ма, на 
осно ву фи нан сиј ског пла на, до пи су је те пре ци зне број-
ке – по треб на сред ства. Узи ма те у об зир пла ни ра ни 
раст сред ста ва ко ји је пред ви ђен за јав ну по тро шњу за 
ту го ди ну и у пред ви ђе ном оби му по ме ра те сред ства 
пре ма при о ри те ти ма: ако ра ди те ди ги та ли за ци ју, тра-
жи те ви ше сред ста ва за опре му; ако сте про пу сти ли 
до ста на сло ва, по ве ћа ва те сред ства за на бав ку књи-
га; ако на ме ра ва те да по кре не те из да вач ку де лат ност 
или не ку ма ни фе ста ци ју – тра жи те ви ше сред ста ва на 
„услу га ма кул ту ре“... Ком би на ци ја је мно го. Сред ства, 
на жа лост, не ће те та ко уве ћа ти, али упра вља те њи ма 
и ко ри сти те их за оно за шта сте са ми про це ни ли да 
вам је нај бит ни је и нај ур гент ни је у на ред ној го ди ни. 
Не про пу сти те да тек сту ал но обра зло жи те све зах те-
ве, тј. по тре бу да сред ства не ра сту ли не ар но по свим 
по зи ци ја ма са мо за ко ном пред ви ђе ним уве ћа њем.

Бу џет осни ва ча не пред ви ђа став ку за по ве ћа ње 
бро ја за по сле них, за озбиљ ни је одр жа ва ње објек та; 
не по сто је план ни стра те ги ја на ни воу гра да о ин ве-
сти ци ја ма у кул ту ри – а у си ту а ци ји сте да мо ра те за-
по сли ти ин фор ма ти ча ра, из вр ши ти над град њу згра-

де, ре кон струк ци ју стру је, кро ва, про ши ре ње објек та 
или сто ти ну дру гих по сло ва за ко је вас не би „по кр-
пи ла“ по ло ви на или сва сред ства ко ја су бу џе том пла-
ни ра на за ту го ди ну! Ако у ак ци ју за осет ни је про ши-
ре ње бу џе та кре ће те по ла го ди не уна пред, за ка сни ли 
сте! Ма кар пет пу та пре то га по ја вљу је те се у ме ди ји-
ма и ука зу је те на по тре бу би бли о те ке, ко ја за вас је сте 
нај ва жни ја на све ту, али мо ра те убе ди ти све да је ва-
жна и за град! За тим се осни ва чу обра ћа те оп шир ним 
зах те вом у ко јем ука зу је те на нео п ход ност од ре ђе не 
ин ве сти ци је или дру ге по тре бе. При ла же те струч но 
ми шље ње над ле жне уста но ве (ди рек ци је за из град њу, 
јав ног стам бе ног пред у зе ћа, оде ље ња за ур ба ни зам и 
сл), да су ти ра до ви нео п ход ни из са свим од ре ђе них 
раз ло га. Ако има те ура ђе ни про је кат (а про јек том 
тре ба по че ти сва ки ве ћи по сао), за тим при ба вље не 
све са гла сно сти над ле жних слу жби, а за ре а ли за ци-
ју це лог про јек та вам не до ста ју „са мо“! сред ства, на 
до бром сте пу ту да по сао и ре а ли зу је те. Ни ка ко не 
про пу сти те при ли ку да на сед ни ци Град ског ве ћа ко ја 
на днев ном ре ду има план бу џе та за на ред ну го ди ну 
из не се те, са нај ја чом мо гу ћом ар гу мен та ци јом, нео п-
ход ност да се тра же на сред ства пред ви де пла ном. На-
рав но, ко ри сти те сва ку при ли ку да пре сед ни це „при-
до би је те“ на сво ју стра ну што ви ше чла но ва ор га на 
ко ји од лу чу је. Ло би рај те сву да и на сва ком ме сту. Ако 
„уђе те“ у план – има те у на ред ној го ди ни, уз ре дов но 
фи нан си ра ње, сред ства ко ји ма, не ре ме те ћи оста ле 
по тре бе, за вр ша ва те не ке, че сто нео п ход не по сло ве. 
(На ова кав на чин, у по след њих шест го ди на, за вр ши-
ли смо тре ћи спрат би бли о те ке, ком плет но га опре-
ми ли, уве ли хи дро фор ско по стро је ње и до ја вљи ва че 
по жа ра, ре кон стру и са ли ком плет ну елек трич ну мре-
жу...). Ре ба ланс бу џе та ко ји је по стао прак са у про те-
клим го ди на ма, при ли ка је за „по прав ни“, уко ли ко 
вам сред ства не до ста ју, а уве ли ко сте у по слу.

Од ре ђе на пра ви ла по на ша ња при ли ком тра же-
ња сред ста ва мо ра те има ти на уму: по ћи од то га да је 
осни вач глав ни фи нан си јер, али и са рад ник, за то тре-
ба би ти ре а лан, од ме рен, све стан при о ри те та ло кал не 
за јед ни це; по ка за ти ло јал ност...

Ка ко би ти про рок у свом ме сту?

Основ ни пред у слов у чи та вом овом по слу је – уна-
пред отво ри ти вра та на ко ја ку ца те! Шта то зна чи ка-
да је укуп но фи нан си ра ње би бли о те ке у пи та њу?

Пре све га, у стра те ги ји на сту па пре ма осни ва чу, 
основ ни циљ би тре ба ло да бу де при бли жа ва ње ин-
те ре са осни ва ча сво јим ин те ре си ма, а са мим тим по-
бољ ша ње сво је по зи ци је у бу џе ту. Тре ба на мет ну ти 
са зна ње да ну ди мо услу ге, да да је мо, а не да тра жи мо. 
Дру гим ре чи ма, мо ра те та ко до бро ра ди ти и би ти од 
ко ри сти гра ђа ни ма, на на чин да је то не сум њи во, да 
у ло кал ној за јед ни ци би бли о те ку ви де као по себ но 
јав но ме сто (све тло, чи сто, при јат но, са струч ним и 
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љу ба зним осо бљем) у ко је се сва ки уло же ни ди нар ви-
ше стру ко вра ћа.1

По при ро ди сво је де лат но сти, би бли о те ка мо же 
би ти при сут на на пра ви на чин у свим по ра ма жи во-
та ло кал не за јед ни це. У на шим усло ви ма, би бли о те-
ка је и нај зна чај ни ји из да вач у Кра ље ву, а у срп ским 
окви ри ма је дан од нај це ње ни јих из да ва ча по е зи је.2 
Ми смо и кул тур ни цен тар ко ји ор га ни зу је 300 про-
гра ма за де цу и од ра сле у то ку го ди не, нај зна чај ни ју 
ма ни фе ста ци ју у кул ту ри Кра ље ва – Жич ки ду хов ни 
са бор Пре о бра же ње, Деч ју не де љу, Кра љев дан ску бе се-
ду, Све то сав ску ака де ми ју, око 30 про гра ма про мо ци-
ја, три би на, пре да ва ња и сл. Би бли о те ка је ме сто за 
кре а тив но ис по ља ва ње и уче ње, и то до жи вот но (по-
себ ни еду ка тив ни про гра ми за од ра сле), ме сто су сре-
та, оно по себ но ме сто у Кра ље ву ко је се раз ли ку је од 
свих јав них ме ста и на ко јем сви гра ђа ни мо гу, го то во 
бес плат но (чла на ри на је сим бо лич на и по сто је број-
не ка те го ри је бес плат ног члан ства) да до би ју раз не 
ин фор ма ци је, да про чи та ју књи ге, но ви не, ча со пи се, 
да пре тра жу ју Ин тер нет... Зна чи, би бли о те ка пру жа 
по др шку уче њу (са рад ња са шко ла ма), ра ди на ства-
ра њу бу ду ћих чи та ла ца (са рад ња са вр ти ћи ма), али је 
по треб на и ра зним удру же њи ма, тач ни је сви ма – од 
цр кве до ста рач ког до ма, за тво ра, удру же ња ин ва ли-
да, пен зи о не ра, пче ла ра, пе да го га, еко но ми ста, фи зи-
ча ра, спорт ских клу бо ва...

Ме сто ко је ну ди раз ли чи те са др жа је раз ли чи тим 
гру па ма и на раз ли чи те на чи не – зах те ве и по тре бе 
ко ри сни ка ис пи ту је мо по мо ћу ан ке та, ко ри сни ци ма 
да је мо мо гућ ност да пре ко на шег сај та уче ству ју у на-
бав ној по ли ти ци. Обра ћа мо се пре ци зном по ну дом 
од ре ђе ним циљ ним гру па ма: бан ка ри ма ну ди мо ча со-
пи се из обла сти бан кар ства (и ето спон зо ра!); пен зи-
о не ри ма ша ље мо по зив са спи ском но ви на ко је мо гу 
чи та ти у чи та о ни ци (у па у зи мо гу учи ти пре тра жи ва-
ње Ин тер не та – вој ник на ци вил ном слу же њу вој ног 
ро ка сва ког да на у под не др жи курс); за су ди је и адво-
ка те ор га ни зу је мо пре да ва ња из ре то ри ке... Све ово 
на ја вљу је мо кроз те ло пе на ло кал ним те ле ви зи ја ма; 
ре клам не ли сти ће оста вља мо, уз на ја ве про гра ма, по 
ка фи ћи ма (као „ме ни је“ кул ту ре); ро ди те љи ма де це 
ко ја су бес плат но упи са на у би бли о те ку (пред школ ци, 
пр ви раз ред) ша ље мо пи смо у ко јем их под се ћа мо да 
де ца и чи та ње уче од нас, и ну ди мо им збир ку књи га 
ко је смо на оде ље њу за де цу на ме ни ли ро ди те љи ма... 
На сто ји мо да бу де мо парт нер сви ма – го ди шњи ца Ме-
ди цин ског цен тра је при ли ка да за јед но ор га ни зу је мо 
низ пре да ва ња из обла сти пси хо ло ги је, пси хи ја три је, 
здра ве ис хра не... Про сла ва сто го ди шњи це Гим на зи је 
је мо гућ ност да се ри ју про гра ма по све ти мо уче ни ци-

ма те шко ле – зна чај ним умет ни ци ма; осам ве ко ва 
Жи че је по вод за озбиљ не из да вач ке по ду хва те ко ји 
се ре а ли зу ју за јед но са ма на сти ром... Мо гућ но сти су 
за и ста огром не – ва жно је са мо пре по зна ти при ли ку, 
а сва ко ће вас, као озбиљ ног парт не ра, ра до при хва-
ти ти.

У на шем ра ду стал но је при сут но по ла зи ште да 
нас гра ђа ни, на ши ко ри сни ци, већ пла ћа ју као по ре-
ски об ве зни ци. За то на сто ји мо да би ло ка ква пла ћа-
ња не бу ду раз лог за не до ла зак у би бли о те ку. Сви на-
ши про гра ми и ра ди о ни це (14 кре а тив них за де цу, две 
за од ра сле) су бес плат ни; чла на ри на ни је по ве ћа ва на 
се дам го ди на (300 динара за од ра сле, 150 за де цу), све 
је бес плат но за ин ва ли де, пен зи о не ре, пред школ це... 
Све сно смо се од ре кли не ког осет ни јег при хо да од 
чла на ри не, ко ји је, као и бу џет ски део, си гу ран у не-
ком из но су. Сма тра мо да је ути сак јав но сти да би бли-
о те ка по ка зу је раз у ме ва ње за со ци јал ни ста тус су гра-
ђа на, а при том има рад но вре ме ко је од го ва ра го то во 
сви ма (од 8 до 20 са ти рад ним да ни ма и су бо том од 9 
до 19), мно го ве ћи ка пи тал.

Бу ду ћи да сва ка би бли о те ка пред ста вља остр во, 
иако је по се та на шој уста но ви нај че шћа кул тур на 
ак тив ност, наш стал ни циљ је да на остр во „на се ли-
мо“ што ви ше љу ди и да тај број ра сте (про шле го ди-
не учла ни ли смо бли зу 9.000 ко ри сни ка). По ма ци су 
спо ри, свест се по ла ко ме ња, и мо ра те упор но ра ди ти, 
стал но ну ди ти но ве и за ни мљи ве са др жа је. Јав ност ће-
те при до би ти са мо ако је стал но за си па те мер љи вим 
по ка за те љи ма о ра ду, ако на ме ће те ути сак да би бли о-
те ка има и чла но ве и при ја те ље.

Нај моћ ни ји са рад ник на овом по слу су вам ме ди-
ји. Кон фе рен ци је за но ви на ре са до бро при пре мље-
ним ма те ри ја лом тре ба ор га ни зо ва ти при ли ком уво-
ђе ња но вих са др жа ја, за вр шет ка ве ћих по сло ва или 
про је ка та, на ја ва кул тур них ма ни фе ста ци ја, по во дом 
да на уста но ве и сл. Ако се из бо ри те за стал ни тер мин 
у, на при мер, ју тар њем про гра му ло кал не те ле ви зи је – 
бес плат ни тер мин од по ла са та јед ном не дељ но – има-
те мо гућ ност да све сег мен те ра да пред ста ви те и стал-
но по зи ва те гле да о це да ва ше услу ге ко ри сте.3

И до на ци је тре ба за слу жи ти

Ам би ци о зан и ра зно вр стан про грам не мо же те, 
ни у ком слу ча ју, на сло ни ти са мо на бу џет осни ва ча, 
ма ко ли ко вам он био на кло њен. Пру жа те се пре ма 
дру гом др жав ном бу џе ту – Ми ни стар ству кул ту ре 
Ре пу бли ке Ср би је. Из ве сна су вам са мо сред ства за 
ма тич не функ ци је, до бро до шао от куп књи га ко јим 
осет ни је по пра ви те фон до ве, а на рас по ла га њу вам 
је и кон курс Ми ни стар ства ко јим се по др жа ва ју из ла-

1 Наша позиција код оснивача је била знатно повољнија после 
анкете СО о расподели средстава буџета у којој су грађани би-
блиотеку ставили на друго место по приоритету!
2 Часопис Повеља има традицију дугу 38 година, а наша издавачка 
делатност годишње објави око 13 књига.

3 У јануару и фебруару 2009. године, медији су објавили стотинак 
прилога у вези са радом наше установе! Од тога, 20 пута су о нама 
писале дневне новине или су прилози били на јавном медијском 
сервису Србије.
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љу ба зним осо бљем) у ко је се сва ки уло же ни ди нар ви-
ше стру ко вра ћа.1

По при ро ди сво је де лат но сти, би бли о те ка мо же 
би ти при сут на на пра ви на чин у свим по ра ма жи во-
та ло кал не за јед ни це. У на шим усло ви ма, би бли о те-
ка је и нај зна чај ни ји из да вач у Кра ље ву, а у срп ским 
окви ри ма је дан од нај це ње ни јих из да ва ча по е зи је.2 
Ми смо и кул тур ни цен тар ко ји ор га ни зу је 300 про-
гра ма за де цу и од ра сле у то ку го ди не, нај зна чај ни ју 
ма ни фе ста ци ју у кул ту ри Кра ље ва – Жич ки ду хов ни 
са бор Пре о бра же ње, Деч ју не де љу, Кра љев дан ску бе се-
ду, Све то сав ску ака де ми ју, око 30 про гра ма про мо ци-
ја, три би на, пре да ва ња и сл. Би бли о те ка је ме сто за 
кре а тив но ис по ља ва ње и уче ње, и то до жи вот но (по-
себ ни еду ка тив ни про гра ми за од ра сле), ме сто су сре-
та, оно по себ но ме сто у Кра ље ву ко је се раз ли ку је од 
свих јав них ме ста и на ко јем сви гра ђа ни мо гу, го то во 
бес плат но (чла на ри на је сим бо лич на и по сто је број-
не ка те го ри је бес плат ног члан ства) да до би ју раз не 
ин фор ма ци је, да про чи та ју књи ге, но ви не, ча со пи се, 
да пре тра жу ју Ин тер нет... Зна чи, би бли о те ка пру жа 
по др шку уче њу (са рад ња са шко ла ма), ра ди на ства-
ра њу бу ду ћих чи та ла ца (са рад ња са вр ти ћи ма), али је 
по треб на и ра зним удру же њи ма, тач ни је сви ма – од 
цр кве до ста рач ког до ма, за тво ра, удру же ња ин ва ли-
да, пен зи о не ра, пче ла ра, пе да го га, еко но ми ста, фи зи-
ча ра, спорт ских клу бо ва...

Ме сто ко је ну ди раз ли чи те са др жа је раз ли чи тим 
гру па ма и на раз ли чи те на чи не – зах те ве и по тре бе 
ко ри сни ка ис пи ту је мо по мо ћу ан ке та, ко ри сни ци ма 
да је мо мо гућ ност да пре ко на шег сај та уче ству ју у на-
бав ној по ли ти ци. Обра ћа мо се пре ци зном по ну дом 
од ре ђе ним циљ ним гру па ма: бан ка ри ма ну ди мо ча со-
пи се из обла сти бан кар ства (и ето спон зо ра!); пен зи-
о не ри ма ша ље мо по зив са спи ском но ви на ко је мо гу 
чи та ти у чи та о ни ци (у па у зи мо гу учи ти пре тра жи ва-
ње Ин тер не та – вој ник на ци вил ном слу же њу вој ног 
ро ка сва ког да на у под не др жи курс); за су ди је и адво-
ка те ор га ни зу је мо пре да ва ња из ре то ри ке... Све ово 
на ја вљу је мо кроз те ло пе на ло кал ним те ле ви зи ја ма; 
ре клам не ли сти ће оста вља мо, уз на ја ве про гра ма, по 
ка фи ћи ма (као „ме ни је“ кул ту ре); ро ди те љи ма де це 
ко ја су бес плат но упи са на у би бли о те ку (пред школ ци, 
пр ви раз ред) ша ље мо пи смо у ко јем их под се ћа мо да 
де ца и чи та ње уче од нас, и ну ди мо им збир ку књи га 
ко је смо на оде ље њу за де цу на ме ни ли ро ди те љи ма... 
На сто ји мо да бу де мо парт нер сви ма – го ди шњи ца Ме-
ди цин ског цен тра је при ли ка да за јед но ор га ни зу је мо 
низ пре да ва ња из обла сти пси хо ло ги је, пси хи ја три је, 
здра ве ис хра не... Про сла ва сто го ди шњи це Гим на зи је 
је мо гућ ност да се ри ју про гра ма по све ти мо уче ни ци-

ма те шко ле – зна чај ним умет ни ци ма; осам ве ко ва 
Жи че је по вод за озбиљ не из да вач ке по ду хва те ко ји 
се ре а ли зу ју за јед но са ма на сти ром... Мо гућ но сти су 
за и ста огром не – ва жно је са мо пре по зна ти при ли ку, 
а сва ко ће вас, као озбиљ ног парт не ра, ра до при хва-
ти ти.

У на шем ра ду стал но је при сут но по ла зи ште да 
нас гра ђа ни, на ши ко ри сни ци, већ пла ћа ју као по ре-
ски об ве зни ци. За то на сто ји мо да би ло ка ква пла ћа-
ња не бу ду раз лог за не до ла зак у би бли о те ку. Сви на-
ши про гра ми и ра ди о ни це (14 кре а тив них за де цу, две 
за од ра сле) су бес плат ни; чла на ри на ни је по ве ћа ва на 
се дам го ди на (300 динара за од ра сле, 150 за де цу), све 
је бес плат но за ин ва ли де, пен зи о не ре, пред школ це... 
Све сно смо се од ре кли не ког осет ни јег при хо да од 
чла на ри не, ко ји је, као и бу џет ски део, си гу ран у не-
ком из но су. Сма тра мо да је ути сак јав но сти да би бли-
о те ка по ка зу је раз у ме ва ње за со ци јал ни ста тус су гра-
ђа на, а при том има рад но вре ме ко је од го ва ра го то во 
сви ма (од 8 до 20 са ти рад ним да ни ма и су бо том од 9 
до 19), мно го ве ћи ка пи тал.

Бу ду ћи да сва ка би бли о те ка пред ста вља остр во, 
иако је по се та на шој уста но ви нај че шћа кул тур на 
ак тив ност, наш стал ни циљ је да на остр во „на се ли-
мо“ што ви ше љу ди и да тај број ра сте (про шле го ди-
не учла ни ли смо бли зу 9.000 ко ри сни ка). По ма ци су 
спо ри, свест се по ла ко ме ња, и мо ра те упор но ра ди ти, 
стал но ну ди ти но ве и за ни мљи ве са др жа је. Јав ност ће-
те при до би ти са мо ако је стал но за си па те мер љи вим 
по ка за те љи ма о ра ду, ако на ме ће те ути сак да би бли о-
те ка има и чла но ве и при ја те ље.

Нај моћ ни ји са рад ник на овом по слу су вам ме ди-
ји. Кон фе рен ци је за но ви на ре са до бро при пре мље-
ним ма те ри ја лом тре ба ор га ни зо ва ти при ли ком уво-
ђе ња но вих са др жа ја, за вр шет ка ве ћих по сло ва или 
про је ка та, на ја ва кул тур них ма ни фе ста ци ја, по во дом 
да на уста но ве и сл. Ако се из бо ри те за стал ни тер мин 
у, на при мер, ју тар њем про гра му ло кал не те ле ви зи је – 
бес плат ни тер мин од по ла са та јед ном не дељ но – има-
те мо гућ ност да све сег мен те ра да пред ста ви те и стал-
но по зи ва те гле да о це да ва ше услу ге ко ри сте.3

И до на ци је тре ба за слу жи ти

Ам би ци о зан и ра зно вр стан про грам не мо же те, 
ни у ком слу ча ју, на сло ни ти са мо на бу џет осни ва ча, 
ма ко ли ко вам он био на кло њен. Пру жа те се пре ма 
дру гом др жав ном бу џе ту – Ми ни стар ству кул ту ре 
Ре пу бли ке Ср би је. Из ве сна су вам са мо сред ства за 
ма тич не функ ци је, до бро до шао от куп књи га ко јим 
осет ни је по пра ви те фон до ве, а на рас по ла га њу вам 
је и кон курс Ми ни стар ства ко јим се по др жа ва ју из ла-

1 Наша позиција код оснивача је била знатно повољнија после 
анкете СО о расподели средстава буџета у којој су грађани би-
блиотеку ставили на друго место по приоритету!
2 Часопис Повеља има традицију дугу 38 година, а наша издавачка 
делатност годишње објави око 13 књига.

3 У јануару и фебруару 2009. године, медији су објавили стотинак 
прилога у вези са радом наше установе! Од тога, 20 пута су о нама 
писале дневне новине или су прилози били на јавном медијском 
сервису Србије.
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же ње ча со пи са и кул тур не ма ни фе ста ци је од ши рег 
зна ча ја. Сред ства за ове на ме не ко ја на ша би бли о те-
ка до би ја су под сти цај на, али већ го ди на ма сред ства 
на ко ја ра чу на мо ка да пла ни ра мо бу џет за из да вач ку 
де лат ност и Жич ки ду хов ни са бор. Не про пу шта мо ни-
је дан кон курс Ми ни стар ства ко ји се од но си на по бољ-
ша ње усло ва ра да би бли о те ка (до би ли смо сред ства 
за про је кат за уград њу лиф та).

Већ го ди на ма, зна чај ни ја сред ства у свим сфе ра-
ма на шег дру штве ног жи во та мо гу се оства ри ти уз 
по моћ ме ђу на род них вла ди них и не вла ди них ор га ни-
за ци ја, од но сно из фон до ва Европ ске уни је. Ши ро ке 
мо гућ но сти се отва ра ју и би бли о те ка ма. Ка ко тај по-
сао от по че ти?

На пра ви ти по пис по тре ба, пла но ва, по сло ва, ак-
ци ја, про је ка та, ко ји су до бри, ква ли тет ни, али ко-
је, због сред ста ва, не мо же те да ре а ли зу је те. Зна те и 
циљ не гру пе ко ји ма су ти про јек ти на ме ње ни, као и 
шта кон крет но, кроз ре а ли за ци ју тог по сла до би ја би-
бли о те ка, су гра ђа ни, дру штво уоп ште. За тим мо ра те 
би ти до бро упу ће ни, од но сно па жљи во пра ти ти на 
сто ти не сај то ва ор га ни за ци ја и фон до ва, ам ба са да и 
кул тур них цен та ра – свих ко ји евен ту ал но мо гу би ти 
до на то ри. У то ме вам зна чај ну по моћ мо же пру жи-
ти раз вој ни цен тар, уко ли ко по сто ји у ва шој  у пра ви. 
За тим, па жљи во про у чи те фор му ла ре, кри те ри ју ме, 
тру ди те се да на ђе те мо гућ ност да ре а ли зу је те свој 
про је кат као циљ до на то ра, и кре ће те на по сао. Као 
при пре ма, до бро ће вам до ћи сва ки се ми нар (би ли су 
за и ста број ни и још их има) о на чи ну кон ку ри са ња 
за сред ства Европ ске уни је или не ке дру ге до на тор ске 
ор га ни за ци је. Мо ра те има ти, ако сте сте кли по зи ци-
ју у сво јој сре ди ни (бу џет осни ва ча је опет по че так), 
уче шће гра да са сред стви ма ко ја су нео п ход на за су-
фи нан си ра ње про јек та. И кре ће те са мол ба ма, зах те-
ви ма, уче шћи ма на кон кур си ма...

Ис ку стве но: нај пре смо по сла ли не ко ли ко де се-
ти на пи са ма кул тур ним цен три ма, ам ба са да ма, ор га-
ни за ци ја ма, фон до ви ма... Пред ста ви ли се, тра жи ли 
по моћ за не ку од на ве де них по тре ба Би бли о те ке. Од 
не ких смо до би ли од го вор, од не ких са вет, а не где и 
по моћ. Нај зна чај ни ји ре зул тат је био кон такт и свест 
да се до сред ста ва, и то бит них, мо же до ћи. То са зна-
ње има ли смо још с кра ја 90-их ка да је, сред стви ма 
Европ ске уни је, у окви ру про јек та Шко ла за де мо кра-
ти ју, по диг нут тре ћи спрат би бли о те ке. Од 2004, по 
осно ву ра зних про је ка та, на ба вља ли смо опре му, уве-
ли ви део над зор, по ха ђа ли еду ка тив не кур се ве, опре-
ми ли Деч је оде ље ње, об ја ви ли пет књи га... Дан ски са-
вет за из бе гли це до ни рао нам је сред ства за ку по ви ну 
књи га за де цу; осет ни ју по моћ за ку по ви ну књи га до-
би ли смо и од швај цар ске раз вој не ор га ни за ци је MSP, 
од дан ске ам ба са де, кул тур них цен та ра, а нај зна чај-
ни ја по моћ до шла нам је од ли он ске оп шти не Сен Фоа 
(5.400 евра) за на бав ку књи га фран цу ских ауто ра ко је 
су пре ве де не на срп ски је зик. Са овом фран цу ском 

оп шти ном на ша би бли о те ка има про то кол о парт нер-
ству, на осно ву ко јег раз ме њу је мо про гра ме, сту диј ске 
бо рав ке и дру ге об ли ке са рад ње и по мо ћи. Про то ко ле 
о са рад њи и парт нер ству има мо и са не вла ди ном ор-
га ни за ци јом из Ита ли је Ta vo lo Tren ti no con la Sre bia, 
са ор га ни за ци јом Pro Hel ve tia, али и са број ним ор га-
ни за ци ја ма и удру же њи ма на ни воу гра да.

Нај бо ље ре зул та те на кон кур си ма за до на ци је 
има ли смо ка да смо кон ку ри са ли са парт нер ским ор-
га ни за ци ја ма и ка да смо, уз сву до ку мен та ци ју, при-
ла га ли пре по ру ку не ког до на то ра ко ји је био за до во-
љан са рад њом. До бит на ком би на ци ја је ка да до на тор 
ди рект но пре по зна свој ин те рес и све срд но га по др-
жи сред стви ма (Ми ни стар ство ино стра них по сло ва 
Ита ли је, Цен тар за ита ли јан ску кул ту ру у Бе о гра ду, 
фран цу ско Ми ни стар ство за кул ту ру – На ци о нал ни 
цен тар за књи гу и Фран цу ски кул тур ни цен тар из Бе-
о гра да, ком плет но су фи нан си ра ли об ја вљи ва ње књи-
га сво јих ауто ра).

До на тор је до на тор – ма ка ко и ко ли ко мо гао да 
по мог не! Нај зна чај ни је је да му по ну ди те по моћ за 
онај про је кат ко ји има ди рект не ве зе са ње го вом де-
лат но шћу и ко ји му омо гу ћа ва мар ке тинг (Ban ca In te-
sa фи нан си ра ла је из ла же ње Ан то ло ги је ита ли јан ске 
по е зи је, Апо те кар ска уста но ва Кра ље во Збор ник о ле-
ко ви том би љу по ла зни ка на ше бо та нич ке ра ди о ни це, 
При вред на ко мо ра нам је пла ти ла го ди шњу прет пла-
ту на еко ном ске ча со пи се, итд).

На ши ве ли ки до на то ри су и на ши во лон те ри 
– љу ди ко ји са мно го љу ба ви и по ле та во де на ше кре-
а тив не ра ди о ни це или по ма жу рад би бли о те ке на 
раз ли чи те на чи не. До на то ри смо и ми, кад год смо у 
си ту а ци ји: са ку пља мо књи ге за би бли о те ке у Деч јем 
се лу, бол ни ци, по ма же мо удру же њи ма, об да ни шти-
ма, шко ла ма...

Ње го ва ек се лен ци ја – гост у на шој
кре а тив ној ра ди о ни ци

Ако има те сре ће (и мно го упор но сти) да вам у го-
сте до ђе ам ба са дор, има те сле де ће до бре ре зул та те: у 
би бли о те ку ће вам, уз пу но ува жа ва ње (јер ам ба са дор 
не иде код сва ког), до ћи и чел ни ци гра да и окру га. 
Ако ам ба са дор из ра зи сво је из не на ђе ње због би бли о-
те ке и по хва ли њен рад, тим бо ље. Сви вам за хва љу ју 
што сте омо гу ћи ли да ваш гост бу де и гост гра да.4 

Гост вас не по се ћу је без по во да – ор га ни зу је те 
три би ну, су срет са гра ђа ни ма; са њим че сто до ла зе 
и зна чај ни пи сци. По не кад вам се ука же при ви ле ги ја 
да бу де те парт нер у зна чај ном про јек ту (Да не Астрид 
Линд грен 2007. ор га ни зо ва ли смо са ам ба са дом 
Швед ске, па је ма ни фе ста ци ју отво рио ам ба са дор 

4 Гости наше библиотеке у последњих пет година били су амбасадо-
ри седам европских држава, као и бројне дипломате и представни-
ци културних центара.
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Брин ге ус); шеф ми си је ОЕБС-а отво рио је ин фо-ку-
так у Би бли о те ци, а његов прет ход ник је у Књи жев-
ној ра ди о ни ци при чао о Ви кин зи ма! Ни је ред да се 
до ла зи пра зних ру ку – по кло ни су нај че шће у опре ми 
или књи га ма. По пре по ру ци ам ба са де, са пред ло гом 
за са рад њу, ја вља ју вам се срод не уста но ве из њи хо ве 
зе мље – круг се ши ри – у овом сег мен ту, са мо до бри 
гла со ви да ле ко се чу ју.

Ипак, мо же и вре ди

Ри зи ку ју ћи да бу дем са свим лич на (од ме не је 
тра же но да пи шем ис ку стве но), од го ва рам овим ме-
ђу на сло вом на пи та ње ко је се под ра зу ме ва. Мо ра те 
стал но би ти све сни да се на ла зи те на нај од го вор ни-

јој по зи ци ји, али та ко ђе све сни и да без тим ског ра-
да и пу ног по ве ре ња у сво је са рад ни ке не ће те мо ћи 
ни шта да по ме ри те, а ка мо ли ура ди те. Са мно го ам-
би ци ја пла ни рај те и на стој те да до сег не те оно што 
пред ста вља нај ви ши циљ свих нас ко ји при па да мо 
овом ле пом за ни ма њу: би ти од ко ри сти гра ђа ни ма, 
а на по нос гра ду! То под ра зу ме ва зна ње, отво ре ност 
за ту ђа ис ку ства, же љу да се уђе у не што но во, уве ре-
ње да „сва ко мо же ко ли ко мо же и још ма ло ви ше“... 
То „ма ло ви ше“ је усло вље но сред стви ма, „ко ја ће се 
већ на ћи“, а ви за си гур но, у ре ал ном окру же њу, има-
те са мо на род но ис ку ство у из ре ка ма по пут „шта год 
је за по че то за вр ши се“, или „по диг ни ка мен и ис под 
ћеш на ћи па ре“... Али, ов де се већ вра ћа мо на по че так 
тек ста.

Ab stract
Main task for the ma na ger of the li brary is to pro vi de ade qu a te � nan cing. Plan ning and vi sion for de ve-
lop ment ma ke ba se upon which de pends pro per li brary’s po si tion in fo un der bu get plans, but it’s al so 
pos si ble to gain sig ni � cant � nan cing from va ri o us spon sors and do na tors. Ba sed on ex pe ri en ce, this 
pa per is an at tempt to po int out to a pos si ble ways of fun ding the li brary.

Keywords:
li brary ma na ger, � nan cing, bu get, do na tion
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