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Л И Н К

Раз до бље мла до-
сти је фа за жи во та до-
ми нант но ори јен ти ра-
на на уче ње и при хва-
ћа ње но вих са зна ња. 
Исто та ко, то је ври-
је ме особ ног раз во ја, 
јер оно што је на у че-
но у мла до сти, трај но 
утје че на ври јед но сти, 
ста во ве и обра сце по-
на ша ња у ка сни јој, од-
ра слој до би. Ве ћи на 
мла дих про ла зи кроз 
про цес со ци ја ли за ци-
је, ма ње су спрем ни, 
емо ци о нал но и пси хо-
ло шки, ухва ти ти се у ко штац с раз ли чи тим про мје-
на ма и стре сним си ту а ци ја ма сва ко днев ног жи во та. 
Сло бод но ври је ме се, пре ма ис тра жи ва њи ма, сма тра 
под руч јем у ко јем се мла ди нај ра ни је оса мо ста љу-
ју и ауто ном но по на ша ју. Ра зу мљи во је да се у том 
сег мен ту, сег мен ту сло бод них ак тив но сти, мла ди ма 
што ви ше пре зен ти ра ју са др жа ји, уз по ја ча но укљу-
чи ва ње дру штва у ре а ли за ци ју сло бод ног вре ме на. А 
књи жни це, тј. од је ли за мла де, је су ва жан чим бе ник у 
успје шном раз во ју осо бе и при је ла зу из дје тињ ства у 
од ра слу доб.

Књи жнич не услу ге за мла деж су да нас дио сва ко-
днев ни це ско ро сва ке на род не књи жни це. Или би то 
тре ба ле би ти. На и ме, мно ге књи жни це сво је ко ри сни-
ке ди је ле на дје цу и од ра сле, те та ко иг но ри ра ју по тре-
бу по себ ног ба вље ња мла ди ма као по себ ном, „но вом“ 
ску пи ном ко ри сни ка. По себ не књи жнич не услу ге за 
мла деж по сто је у не ким зе мља ма већ ду го вре ме на, тј. 

се жу у да ле ку 1919. го-
ди ну у Јав ној newyor-
škoj књи жни ци (New 
York Pu blic Li brary), 
но зна чај ни ји ин те рес 
књи жни ца за мла деж 
као ко ри снич ку ску-
пи ну ја вља се де ве де-
се тих го ди на про шлог 
сто ље ћа и то под утје-
ца јем дви ју чи ње ни-
ца: по ја ве IFLA-иних 
Смјер ни ца за књи-
жнич не услу ге за мла-
деж 1996. го ди не, ко је 
су од ре ди ле окви ре у 
ко ји ма тре ба про ми-

шља ти услу ге за ове ко ри сни ке, и дру ге, тј. по ја ве но-
вих тех но ло ги ја и ме ди ја ко је упра во мла ди нај бр же 
при хва ћа ју, па књи жни ча ри от кри ва ју да но ви ме ди ји 
у књи жни ци има ју сво ју пу бли ку ко ја се раз ли ку је од 
оне до та да уоби ча је не – дје це и од ра слих.

Струч ни скуп Ти неј џер у књи жни ци. Упо моћ! за-
по чео је с три по зва на из ла га ња: dr.sc. Ду брав ке Миљ-
ко вић, dr.sc. Иван ке Стри че вић и Ве ре не Три бљаш, те 
Ал ке Строп ник. Ду брав ка Миљ ко вић с Учи тељ ског 
фа кул те та у За гре бу на по ми ње да је за успје шан од-
гој но-обра зов ни рад с адо ле сцен ти ма по треб но зна ти 
ка кве си они ци ље ве по ста вља ју и ка ко им мо же мо 
по мо ћи да их (ре)де фи ни ра ју у сми слу пот пу ни јег за-
до во ља ва ња пси хо ло шких и жи вот них по тре ба. Адо-
ле сцен ти има ју из ра зи то раз ви је ну сви јест о се би, али 
не зна ју у че му су до бри, ни су свје сни сво јих та ле на та 
и мо гућ но сти. У тра же њу до брих осо би на мла дих, ка-
ко би те та лен те по так ну ли и усмје ри ли, у бо љој су 

Тинејџер у књижници. 
Упомоћ!

Књижнице града Загреба – Књижница Медвешчак, 
Загреб, 20. ожујка 2009. године
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по зи ци ји школ ски и град ски књи жни ча ри, јер че сто с 
мла ди ма ус по ста ве отво ре ни ји и при сни ји од нос не го 
што је то од нос уче ник–на став ник.

Ве ре на Три бљаш из Град ске књи жни це Ри је ка, у 
из ла га њу „Књи жнич не услу ге за мла де: за што и за што 
не?“, па ра фра зи ра: „На ву ћи“ ти неј џе ре на чи та ње и 
књи жни це јед на ко је те шко као при во ље ти их да иду 
у цр кву. При по кре та њу књи жнич них услу га за мла де 
тре ба ис пи та ти од го ва ра ли рад но ври је ме на род них 
књи жни ца мла ди ма, али исто та ко тре ба мо би ти свје-
сни да про гра ми ко ји те ку у ври је ме на ста ве мла ди ма 
по ста ју си но ним за би јег с на ста ве. Рје ше ње је у про гра-
ми ма су бо том, или у тјед ну иза 20 са ти. До бра и ква ли-
тет на књи жни ца за мла де не мо же би ти са мо скла ди-
ште књи га и ма те ри ја ла, већ мје сто на ко јем млад чо-
вјек мо же на у чи ти до ћи до ква ли тет не ин фор ма ци је, 
уз по моћ књи жни ча ра, до ин фор ма ци је по треб не за 
жи вот, ка кву ина че не су сре ће у су ста ву школ ства. И 
књи жни чар зна да је по тре бан ве ћи на пор у оку пља њу 
мла дих око за јед нич ког про гра ма, не го по ну ди ти ра чу-
на ла. Уви јек по сто је дви је оп ци је: учи ни ти јед но став-
ни ју, а ма ње ко ри сну, или уло жи ти на пор и осје ти ти 
за до вољ ство успје ха, по ру чу је Ве ре на Три бљаш.

Ал ка Строп ник из књи жни це Ме две шчак у За-
гре бу, у свом из ла га њу „Одјел за мла деж у на род ној 
књи жни ци: стра те ги је осни ва ња“, го во ри да их је на 
осни ва ње од је ла за мла деж до дат но по кре нуо осјет-
ни пад члан ства мла дих ко ји, пре стан ком ко ри ште ња 
услу га и про гра ма за дје цу, ни су про на ла зи ли од го-
ва ра ју ће са др жа је на Одје лу за од ра сле. Са мом отва-
ра њу Од је ла за мла деж прет хо ди ло је ис тра жи ва ње 
ци ља не ску пи не (у до би од 13 до 20 го ди на). „Ис тра-
жи ва њем смо же ље ли утвр ди ти ин фор ма циј ске по-
тре бе и ин те ре се, те ме и гра ђу ко ју би мла ди хтје ли 
на одје лу, вр сту про гра ма, те ко ли ко су спрем ни су-
дје ло ва ти у про во ђе њу про гра ма“ – на гла ша ва Ал ка 
Строп ник. Ва жне ка рак те ри сти ке од је ла за мла деж 
су хо ри зон тал на и вер ти кал на про ход ност, ко је се 
од но се на мо гућ ност ко ри ште ња свих из во ра, те од-
ра ста ње ко ри сни ка уз про гра ме и услу ге свих од је ла 
у на род ној књи жни ци. Одјел за мла деж Иди па ви ди 
осно ван је 2000. го ди не. Ти је ком вре ме на су се дви је 
књи жни чар ке спе ци ја ли зи ра ле за рад с мла ди ма. На 
одје лу се на ла зе збир ка стри по ва и ча со пи са, књи га 
на стра ним је зи ци ма, мул ти ме ди јал на збир ка, дру-
штве не игре. Тре ну тач но је 1.600 ко ри сни ка ово га 
од је ла.

Тр жи ште до бре прак се – дру ги дио про гра ма 
ску па, об у хва ћа не ко ли ко при мје ра до бре прак се на 
Одје ли ма за мла де у на род ним књи жни ца ма.

Вје ру шка Шти вић, На род на књи жни ца Пе тра 
Пре ра до ви ћа из Бје ло ва ра из ла же ти јек осни ва ња 
Клу ба љу би те ља књи ге (Bo ok Fun Club) у сво јој књи-
жни ци. Иде ја за осни ва ње клу ба љу би те ља књи ге за 
ти неј џе ре до шла је на кон пре да ва ња књи жни чар ке 
из беч ке књи жни це ко ја је го во ри ла о њи хо вом ра-

ду с ти неј џе ри ма. Тре ба ло је про мје ни ти на чин ра да 
и при ступ, а ан ке та је да ла пу то ка зе у ко јем смје ру 
тре ба мо кре ну ти. Клуб љу би те ља књи ге осно ван је 
2003. го ди не при Дјеч јем одје лу књи жни це. Оку пља 
ти неј џе ре од 13 до 16 го ди на ко ји же ле ак тив но су-
дје ло ва ти у ра зним про гра ми ма, а јед ном тјед но по 
два са та је ре до ви ти са ста нак за до го ва ра ње и про-
во ђе ње про је ка та. На гла сак је на про гра ми ма ко је 
ти неј џе ри са ми осми сле и про во де, као што су пред-
ста ве ти па отво ре ног те а тра у ко ји ма про пи ту ју се бе 
и дру ге. Отво рен је и по се бан про стор за ти неј џе ре 
под на зи вом Teen ona ко јег са ми уре ђу ју чла но ви 
клу ба. Ак тив ни чла но ви Bo ok Fun Clu ba че сто до ла-
зе у књи жни цу и по ма жу у оба вља њу сва ко днев них 
књи жни чар ских по сло ва, а су дје лу ју и у свим ве ћим 
про гра ми ма ко ји се про во де у књи жни ци.

Ива Ци це ран из Град ске књи жни це Па зин у из-
ла га њу „+14“ на гла ша ва да се по ста ви ло пи та ње: 
што по ну ди ти ти неј џе ри ма? Што би њи ма би ло за-
ни мљи во? Од лу че но је да се одр жи јед на ра ди о ни-
ца под на зи вом +14, с ци љем да ти неј џе ри са ми од-
луче што же ле ра ди ти. На зив ра ди о ни це де фи ни ра 
и увје ту је доб по ла зни ка, а то је да они мо ра ју би ти 
ста ри ји од 14 го ди на. Пр ви по ла зни ци да ли су сво је 
за ми сли и асо ци ја ци је, те на по ме не да же ле до ла зи ти 
у књи жни цу на ра ди о ни цу у ве чер њим са ти ма, ка да 
им „не сме та ју дје ца и оста ли“. У тим са ти ма пи са ли 
су кри тич ке освр те на књи ге (лек ти ра и дру ге), а лет-
ке на кон ра ди о ни це огла ша ва ју у сво јим шко ла ма и 
у књи жни ци. Те пре по ру ке су про ши ре не на гла збу, 
фил мо ве и освр те с екс кур зи ја. Мо же се ре ћи да цен-
зу ре не ма, мо гу сло бод но из ра зи ти сво је ми шље ње, 
све док на пи са ни тек сто ви ар гу мен ти ра ју њи хо ве 
ста во ве и док ни су увре дљи ви. На овај на чин ти неј-
џе ри са ми про мо ви ра ју књи гу и чи та ње.

Ке ти Кр пан из Књи жни ца гра да За гре ба – Књи-
жни ца Сел чи на, у ра ду „Књи га као објект ко ји ће нас 
спо ји ти с ти неј џе ри ма“, из ла же иде ју ти неј џе ра као 
во ди те ља ра ди о ни це. Ти неј џе ра, ко ји је про чи тао 
књи гу по вла сти ту из бо ру, уз од ре ђе не смјер ни це, 
при пре ма се за во ди те ља ра ди о ни це. Ра ди о ни ци при-
су ству ју ти неј џе ри ко ји су про чи та ли књи гу, али и 
они ко ји ни су, те се на ра ди о ни ци кроз ди ску си ју про-
блем ски по ста вља ју и рје ша ва ју ствар ни ти неј џер ски 
про бле ми. Исто вре ме но, они ко ји књи гу ни су про чи-
та ли, по ти чу се на чи та ње. На кра ју ра ди о ни це, ти-
неј џе ри до би ва ју по пис но вих на сло ва, а пи сме ни 
ра до ви, за кључ ци, фо то гра фи је, по ру ке и сл. из ла жу 
се на па ноу. При мар ни ци ље ви ова квих ра ди о ни ца 
су оку пља ње ти неј џе ра у књи жни ци, збли жа ва ње с 
том по пу ла ци јом, не на ме тљи во од гој но дје ло ва ње и 
усмје ра ва ње, по ти ца ње на уоча ва ње, по ста вља ње и 
уви ђа ње рје ше ња не ких жи вот них про бле ма те не по-
сред но усва ја ње мо рал них људ ских ври јед но сти.

Да ја на Бру нац из Град ске књи жни це у За дру, у из-
ла га њу „Сва штар ни ца – ка ко ти неј џе ри сва шта ре у 
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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...
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