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Сажетак
Ма ла ло кал на би бли о те ка у Ре пу бли ци Срп ској има до бар мо дел фи нан си ра ња, има ју ћи у ви ду 
да се фи нан си ра на тро јак на чин: из бу џе та Ми ни стар ства про свје те и кул ту ре, из оп штин ског бу-
џе та и из соп стве них сред ста ва. Ме ђу тим, сред ства ко ја се из два ја ју за фи нан си ра ње би бли о те ка 
ни су до вољ на. У ма лим и си ро машним сре ди на ма, где оп шти на за би бли о те ку из два ја сим бо лич-
на сред ства, би бли о те ка је у опа сно сти да бу де пот пу но скрај ну та. Ма ле ло кал не би бли о те ке би 
тре ба ло да се окре ну до дат ном при купља њу сред ста ва пу тем до на тор ства и спон зор ства, ка ко би 
са ме се би обез бе ди ле бо ље усло ве за рад.

Кључне ријечи:
На род на би бли о те ка Хан Пи је сак, фи нан си ра ње би бли о те ка, 

при ку пља ње сред ста ва, спон зор ство, до на тор ство

Хан Пи је сак је пла нин ски гра дић, а спа да у не-
раз ви је не оп шти не Ре пу бли ке Срп ске и БиХ. Пре ма 
по пи су из 1991. го ди не, имао је 6.500 ста нов ни ка, а 
са да се прет по ста вља да их има око 4.500.

На род на би бли о те ка Хан Пи је сак осно ва на је 
1923. го ди не, на ла зи се у згра ди Гим на зи је, смје ште-
на на 188 m2. Би бли о те ка рас по ла же књи жним фон-
дом од 27.206 књи га, а он је пред ста вљен у ли сном 
и елек трон ском ка та ло гу. Би бли о теч ко по сло ва ње 
је ауто ма ти зо ва но. Би бли о те ка за по шља ва три рад-
ни ка којe фи нан си ра Ми ни стар ство про свје те и 
кул ту ре РС. Број чи та ла ца у про те клих 10 го ди на 
се кре ће од 300 до 500. Нај број ни ји чла но ви су уче-
ни ци основ не и сред ње шко ле. Про це нат ста нов ни-
штва којe чи ни ко ри сни ке би бли о те ке кре ће се од 
6,6 до 11,1%. Оп шти на је из бу џе та за 2008. го ди ну 
из дво ји ла 0,54% или 5.500 евра за фи нан си ра ње би-
бли о те ке.

Да ли би бли о те ке у ова квим усло ви ма мо гу оп ста-
ти, ра ди ти и по ком мо де лу фи нан си ра ња? По ку ша ћу 
да од го во рим на ово пи та ње ко ри сте ћи као при мјер 
би бли о те ку ко ју во дим.

Нај ве ћи про блем са ко јим се су о ча ва ју би бли о-
те ке да нас је не до ста так про сто ра и нов ча них сред-
ста ва. Ма ле оп штин ске би бли о те ке фи нан си ра ју се 
на тро јак на чин:
- бу џет Ре пу бли ке Срп ске, Ми ни стр ство про свје-

те и кул ту ре (пла те за по сле ни ма, на бав ка књи га 
до 1.500 евра),

- бу џет Оп шти не (ма те ри јал ни тро шко ви),
- вла сти ти при хо ди.

Сред ства ко ја до би ја ју би бли о те ке из бу џе та оп-
шти не обич но су не до вољ на за то што је ри јет ко ко ја 
оп шти на ри је ши ла све го ру ће про бле ме и има до-
вољ но сред ста ва за фи нан си ра ње над град ње. Про-
блем се до дат но ком пли ку је у оп шти на ма ко је су не-
раз ви је не, има ју ма ли број ста нов ни ка и не по вољ ну 
гу сти ну на се ље но сти. За то су ма ле ло кал не би бли о-
те ке при ну ђе не да тра же но ве до пун ске ви до ве фи-
нан си ра ња, да би ис пу ни ле уло гу и свр ху свог по сто-
ја ња. Тре ба ло би те жи ти ка то ме да би бли о те ка има 
до бру стра те ги ју раз во ја, да при мје њу је но ве иде је 
у скла ду са по сто је ћом си ту а ци јом. Нај го ра је со лу-
ци ја по ми ри ти се са по сто је ћим ста њем, че ка ти да 
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се си ту а ци ја са ма по се би ри је ши, те да вас се не ко 
сје ти.

Вје шти на при ку пља ња сред ста ва по ста је је дан од 
кључ них еле ме на та за одр жи вост и успје шан рад би-
бли о те ке. Стра те шки план, упра вљач ки алат по мо ћу 
ко јег лак ше и бо ље оба вља мо по сло ве, по ма же нам 
да од ре ди мо спе ци фич не при о ри те те ко ји ма ће мо се 
ба ви ти, обим сред ста ва ко ји је по тре бан за оп ти мал-
но функ ци о ни са ње Би бли о те ке, план мо гу ћих из во ра 
фи нан си ра ња, на чин на ко ји ће се сред ства при ку-
пља ти.

Би бли о те ка би нај пре тре ба ло да из вр ши ис-
тра жи ва ње ко су по тен ци јал ни до на то ри и спон-
зо ри (нпр. ис так ну ти при вред ни ци ва шег кра ја, 
углед не лич но сти и бо га ти по је дин ци, уста но ве, 
пред у зе ћа, од ре ђе не вр сте ор га ни за ци ја…), ко-
ји из во ри фи нан си ра ња по сто је у ре ги ји, мо же ли 
се до би ти нов ча на по моћ или до на ци ја у опре ми? 
На ша би бли о те ка се обра ти ла за по моћ у на бав ци 
књи га (те ле фо ном, пи сми ма, mail-ом) свим ис так-
ну тим пред у зе ћи ма и при вред ни ци ма 
ре ги је. Ку цај те, отво ри ће вам се... На 
тај на чин успје ли смо да фи нан си ра мо 
од ла ске на Са јам књи га и би бли о те ку 
по но ви мо но вим књи га ма.

Сле де ћи ко рак је сту па ње у кон-
такт са до на то ром, спон зо ром са ја-
сно де фи ни са ним пој мом за го ва ра ња, 
уви јек свје сни чи ње ни це да до би је ни 
ре зул та ти мо гу би ти вр ло скром ни. 
Мо ра те би ти вјешт пре го ва рач са ја-
сним ста вом, пре ци зним и тач ним чи-
ње ни ца ма.

Ко ри сно је: 1. Из ра ди ти ин фор ма-
тор са основ ним по да ци ма о би бли о-
те ци, ње ној ми си ји, про гра му ра да и 
ци ље ви ма, 2. Де фи ни са ти свр ху тра-
же них сред ста ва и 3. При пре ми ти 
пред ра чун за шта се тра же сред ст ва. 
Убје дљив стил пи са ња и ра зу ман бу-
џет су од лу чу ју ћи еле мен ти за успјех.

Не ке од ме то да при ку пља ња сред-
ста ва су пу тем: по ште, те ле фо на, кул-
тур них ма ни фе ста ци ја, лич но и сл. 
Нај у спје шни ји је онај ме тод ко ји под-
ра зу ми је ва ди рект ни и лич ни кон такт 
са до на то ром. Ефи ка сан на чин при ку-
пља ња сред ста ва је и пу тем про је ка-
та у ко ји ма увје ри те до на то ре да вам 
одо бре сред ства за ре а ли за ци ју иде-
је опи са не у про јек ту, чи ји је крај њи 
ре зул тат по зи тив на про мје на. До на-
то ри не да ју но вац без ја ких раз ло га, 
за то ваш про је кат мо ра би ти ја сан и 
убје дљив. На ве ди те ло гич не раз ло ге 
за што би ваш про је кат тре бао би ти 

по др жан. Опи ши те на мје ра ва ни дје ло круг ра да са 
оче ки ва ним ре зул та ти ма, опис ак тив но сти и њи хов 
рас по ред. Ка кве и ко је ће ко ри сти има ти до на тор, 
спон зор од ва шег про јек та, као и ве зу из ме ђу ва шег 
про јек та са свр хом и ци ље ви ма са мог спон зо ра, до-
на то ра.

Спон зор ства тра же до бру ре кла му. Би бли о те ка 
мо же пред ста ви ти спон зо ре пу тем пре да ва ња у окви-
ру те мат ских ци клу са, из ло жбе них по став ки, ма ни-
фе ста ци ја, из ра дом про па ганд ног ма те ри ја ла, ре кла-
ми ра ње пу тем ва ше web стра ни це. Ци је ну мар ке тин-
шког пред ста вља ња мо ра те па жљи во од ре ди ти. Не ка 
опис став ке о тро шков ни ку бу де де таљ ни ји та ко да 
не зах ти је ва по себ на об ја шње ња. Ис ка за ни тро шко ви 
мо ра ју би ти ра зум ни, ни пре ви со ки, ни пре ни ски. На 
овај на чин би бли о те ка Хан Пи је сак успје ла је да при-
ку пи знат на сред ства пред ста вља ју ћи свог спон зо ра, 
срп ске шу ме ШГ „Ви соч ник“. Из ра ди ли смо про па-
ганд ни ма те ри јал (ин фор ма то ре, члан ске кар те, по ка-
зи ва че, лет ке) са ло гом на шег спон зо ра, на свим пла-

Бранислав С. Марковић 

Т Е М А



24

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4

ка ти ма за књи жев не ма ни фе ста ци је био је ње гов ло-
го, а на отва ра њу свих ма ни фе ста ци ја упу ћи ва ли смо 
му за хвал ност и сл. Све што би тре ба ло да ура ди те је 
да пра ти те кон кур се за мар ке тин шка пред ста вља ња и 
да се при ја ви те.

Над гле да ју ћи ток на ших ак тив но сти, во ди мо 
еви ден ци ју о до на то ри ма и спон зо ри ма, под не се ним 
про јек ти ма, не пре кид но до пу ња ва ју ћи и ко ри гу ју ћи 
по сто је ће по дат ке. Та ко вре ме ном ства ра мо ба зу ко ја 
ће нам у бу дућ но сти знат но олак ша ти по сао.

Ак тив ним ра дом За ви чај ног одје ље ња, сту па њем 
у кон такт са за ви чај ним углед ни ци ма, мо же те за би-
бли о те ку при ку пи ти знат ну по моћ, у нов цу, на мје-
шта ју, тех нич кој опре ми, књи га ма.

Ма ле ло кал не би бли о те ке мо ра ју ство ри ти при-
хо де, фор ми ра ти ре зер ве, а све у ци љу успје шног по-
сло ва ња. Са вје сним тро ше њем нов ца, из бје га ва њем 
ри зи ка, му дрим ула га њем нов ца. Мо ра те би ти ис трај-
ни и има ти ја ку ЖЕ ЉУ и ВО ЉУ за про мје ном.

Тра жи те сред ства, ако не ће те ви, не ко дру ги ће 
си гур но! Бу ди те про фе си о нал ни и из гле дај те та ко! 
Вје руј те у се бе и иде ју ко ју за сту па те!

Ab stract
Ha ving in mind that small pu blic li bra ri es in the Re pu blic of Srp ska are fun ded from three so ur ces (Mi-
ni stry of Edu ca tion and Cul tu re, lo cal com mu nity, and the ir own funds) it co uld be said that mo del of 
fun ding is good. Ho we ver, re ve nu es are too hum ble. In small and po or com mu ni ti es, with ex tre mely 
small re ve nu es, li bra ri es are in dan ger of be ing com ple tely iso la ted. Small pu blic li bra ri es sho uld fo cus 
on fund-ri sing and spon sor ship as one of pos si ble ways to de ve lop the ir own po si tion.

Keywords:
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