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Увод

Исто ри ја осни ва ња Би бли о те ке јав ног ин фор ми са-
ња1 у Па ри зу, пре пли ће се са исто ри јом осни ва ња Цен-
тра Жорж Пом пи ду, у окви ру ко јег је за пра во и на ста ла 
1977. го ди не. Иако је у сми слу ор га ни за ци је и функ-
ци о ни са ња ова би бли о те ка пот пу но са мо стал на, ипак 
је по зна та, ако не и по зна ти ја, као Би бли о те ка Цен тра 
Пом пи ду2. Цен тар је, ина че, на зван по Жорж Пом пи дуу, 
ко ји је за свог пред сед нич ког ман да та по кре нуо иде ју о 
ње го вој из град њи. Нај пре је би ло за ми шље но да то бу де 
са мо Му зеј са вре ме не умет но сти и ода бран је пла то Бо-
бур као је ди ни по го дан про стор за ње го ву из град њу. Тај 
про стор је, ме ђу тим, био и је ди ни по го дан за из град њу 
ве ли ке јав не би бли о те ке, та ко да је нај зад од лу че но да 
про јек ти бу ду ује ди ње ни.

Пре ма за ми сли пред сед ни ка Пом пи дуа, би бли о те-
ка је тре ба ло да при ву че по се ти о це ко ји би по том мо гли 
да от кри ва ју оста ле ак тив но сти ко је Цен тар ну ди. „Же-
лео бих“, об ја шња вао је он, „да Па риз до би је кул тур-
ни цен тар, ко ји би био исто вре ме но му зеј и кре а тив ни 
цен тар и у ко ме би рав но прав но оби та ва ла пла стич на 
умет ност са му зи ком, фил мом, књи га ма, ауди о ви зу-
ел ном про дук ци јом и ис тра жи ва њем.“3 Иде ја је, да кле, 
би ла ви ше не го ори ги нал на, под ра зу ме ва ју ћи под јед-
ним кро вом, уз Би бли о те ку јав ног ин фор ми са ња, још 
и На ци о нал ни му зеј мо дер не умет но сти4, Цен тар за 
му зи ку и аку стич на ис тра жи ва ња5, кao и Би бли о те ку 
Кан дин ски6.

Иде ја је би ла ори ги нал на чак и у ар хи тек тон ском 
сми слу. У пи та њу је рад ита ли јан ског ар хи тек те Рен ца 
Пи а на (Ren zo Pi a no) и ње го вог бри тан ског ко ле ге Ри-
чар да Ро џер са (Ric hard Ro gers), ко ји су од лу чи ли да на 
екс те ри јер гра ђе ви не бу ду по ста вље ни еле мен ти ти пич-
ни за ен те ри јер, по пут по крет них сте пе ни ца, лиф то ва и 
це ви. Има ли су, да кле, иде ју „из вр ну те згра де“. Све то 

1 La Bi bli othèque pu bli que d’in for ma tion (La Bpi)
2 La Bi bli othèque du Cen tre Pom pi dou (Be a u bo urg)
3 Mic hel Jac qu es, Ин тер вју Ge or ges Pom pi dou, Le Mon de, Па риз 17. 10. 1972.
4 Musée na ti o nal d’art mo der ne
5 IR CAM (In sti tut de Rec her che et Co or di na tion Aco u sti que/Mu si que)
6 Bi bli othèque Kan dinsky

са ци љем да до би ју на про сто ру у уну тра шњо сти згра де 
на ме ње ном по се ти о ци ма, а кон ци пи ра ном та ко да раз-
бу ђу је људ ски дух. Са гра ђе на у јед ном од нај ста ри јих 
квар то ва Па ри за, ова гра ђе ви на је иза зва ла број на не-
го до ва ња Па ри жа на, ипак, ни је тре ба ло ду го да Цен тар 
Пом пи ду по ста не је дан од глав них сим бо ла гра да. Вре-
ме ном је овој је дин стве ној кул тур ној ин сти ту ци ји град 
Па риз по стао чак и пре те сан, та ко да је не дав но отво ри-
ла огран ке у Ме цу7 и Шан га ју.

Ор га ни за ци ја и функ ци о ни са ње

Ли дер ме ђу јав ним би бли о те ка ма Фран цу ске, ко јих 
је да нас 4.398, Би бли о те ка Цен тра Пом пи ду има по се-
бан ста тус. На и ме, ова би бли о те ка, а уз њу и Фран цу ска 
на ци о нал на би бли о те ка и Би бли о те ка Гра да на у ке и ин-
ду стри је8 на ла зе се у над ле жно сти Ми ни стар ства кул ту-
ре, у чи јем над ле штву су да нас та ко ђе и сви фран цу ски 
ар хи ви и му зе ји, Ди рек ци ја за из да ва штво, На ци о нал ни 
цен тар за са рад њу би бли о те ка, као и На ци о нал ни цен-
тар за књи жев ност.

Би бли о те ка Цен тра Пом пи ду је цен трал на би бли о-
те ка гра да Па ри за и за ду же на је за упра вља ње си сте мом 
јав них би бли о те ка на те ри то ри ји гра да. Би бли о те ку фи-
нан си ра Ми ни стар ство кул ту ре у ви си ни од 75% ње них 
по тре ба, а пре о ста лих 25% Би бли о те ка са ма за ра ђу је. 
Сред стви ма до би је ним од Ми ни стар ства Би бли о те ка 
са мо стал но рас по ла же, као што је и пот пу но не за ви-
сна од Цен тра Пом пи ду у во ђе њу по ли ти ке и стра те ги је 
свог раз во ја и функ ци о ни са ња.

Све услу ге на ме ње не ко ри сни ци ма су пот пу но бес-
плат не и оно што, из ме ђу оста лог, ову би бли о те ку чи ни 
је дин стве ном, је сте да не ма ап со лут но ни ка квих фор-
мал но сти око учла ње ња. Упра во из тог раз ло га су, уз 
сту ден те, еми гран ти нај број ни ји ме ђу ко ри сни ци ма. Уз 
то што им ни ко не тра жи до ку мен та, због че га се осе-
ћа ју рав но прав ним са оста лим ко ри сни ци ма, ова гру-
па ко ри сни ка ов де мо же пот пу но бес плат но да на у чи 
фран цу ски је зик. На и ме, оде љак на зван Auto for ma tion, 

7 Metz (град у се ве ро и сточ ној Фран цу ској)
8 Cité des Sci en ces et de l’In du strie

Са же так
У ра ду ће би ти при ка за на Би бли о те ка Цен тра Пом пи ду, ста тус, ци ље ви, прин ци пи ње ног функ ци о ни са ња, ор га ни за ци ја.

Кључ не ре чи:
Би бли о те ка Цен тра Пом пи ду, услу га „пи тај би бли о те ка ра“, Qu e sti on Po int, ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, 
ко ри сни ци са ин ва ли ди те том

Би бли о те ка Цен тра Пом пи ду

УДК 027.2(44 Париз)Ми ли ца Цвет ко вић
Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад
mi li ca.cvet ko vic@ymail.com
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ну ди пре ко 900 нај са вре ме ни јих ин тер ак тив них ме то-
да за уче ње и уса вр ша ва ње чак 220 је зи ка, уче ње и уса-
вр ша ва ње ра да на ра чу на ру или пак при пре му те сто ва 
за во жњу. Као до пу ну ме то да ма за уче ње је зи ка, овај 
оде љак под ра зу ме ва још и 16 спе ци јал них те ле ви зо ра 

на ко ји ма ко ри сни ци мо гу да пра те про грам на 16 раз-
ли чи тих је зи ка. Овај „под о де љак“ је на зван „Те ле ви зи је 
све та“9.

Гра ђа Би бли о те ке бро ји око 500.000 па пир них до-
ку ме на та, док је оста ли ма те ри јал у елек трон ској фор-
ми. Ова би бли о те ка је, ина че, на че лу Кон зор ци ју ма 
би бли о те ка Фран цу ске за об је ди ње ну на бав ку онлајн 
ча со пи са и ба за по да та ка10. Оно што је ин те ре сант но 
по ме ну ти је сте и да је сва гра ђа у сло бод ном при сту-
пу. То, на рав но, не зна чи да је ко ри сник у пот пу но сти 
пре пу штен са мом се би. На сва ком од 3 ни воа Би бли о-
те ке на ла зе се ин фор ма ци о ни пул то ви на ко ји ма свих 
250 за по сле них про ве ду бар 20% свог рад ног вре ме на, 
да кле, у ди рект ном кон так ту са ко ри сни ци ма, и то без 
об зи ра на сво ју функ ци ју.

По зна то је да тек ма ли про це нат укуп ног струч ног 
ка дра у би бли о те ка ма у Ср би ји чи не ди пло ми ра ни би-
бли о те ка ри, док је у овој, као и у оста лим фран цу ским 
би бли о те ка ма, си ту а ци ја пот пу но дру га чи ја. На и ме, у 
би бли о те ка ма у Фран цу ској не ма ра зно род но сти ка-
дра у сми слу ан га жо ва ња прав ни ка, ма те ма ти ча ра, 
би о ло га, исто ри ча ра, итд. ко ји ће сте ћи струч на зна-
ња на струч ним ис пи ти ма и се ми на ри ма и ра де ћи на 
раз ли чи тим по сло ви ма у би бли о те ци. У би бли о те ка ма 
ове зе мље ра де ди пло ми ра ни би бли о те ка ри, из у зет но 
це ње ни као ин те лек ту ал ци и истин ски за љу бље ни ци у 
сво ју стру ку.

Као би бли о те ка ак ту ел но сти, ка ко је још на зи ва ју, 
Би бли о те ка Цен тра Пом пи ду пред ња чи у об на вља њу 
сво јих фон до ва. Пле вље ње фон да, ка ко га они на зи ва ју, 
да кле из лу чи ва ње и рас хо до ва ње је ди ни ца, у овој би-
бли о те ци се вр ши чак ви ше пу та го ди шње. Гра ђа је та ко 

9 Télévi si ons du mon de
10 CA REL – Con sor ti um po ur l’ac qu i si ti on de res so ur ces en lig ne

Свакодневни редови испред Библиотеке Центра Помпиду

кон ци пи ра на да за циљ има да, у што је мо гу ће ве ћој 
ме ри, пре зен ту је ка ко лин гви стич ке, та ко и ет нич ке, 
по ли тич ке и ре ли гиј ске раз ли чи то сти и ова би бли о те ка 
је у тој ме ри по пу лар на, да че ка ње у ре ду на ула зу мо-
же по тра ја ти и са ти ма, јер сле де ћа број ка, а то је 6.000, 

го во ри о бро ју по се ти ла ца по да ну, док је ка па-
ци тет Би бли о те ке 2.200 ме ста.

По став ши жр тва соп стве ног успе ха, Би-
бли о те ка Цен тра Пом пи ду се убр зо по отва ра-
њу су о чи ла са овим про бле мом и 1998. го ди не 
би ва за тво ре на на две го ди не ра ди про ши ри ва-
ња и уоп ште про ме не ор га ни за ци је. Би бли о те-
ка по но во отва ра сво ја вра та ко ри сни ци ма 26. 
ја ну а ра 2000. го ди не. Уз уво ђе ње нај мо дер ни-
јих тех но ло ги ја за пре нос по да та ка, ко је ће би-
ти мо гу ће кон сул то ва ти и са дис тан це, за по чи-
ње и про је кат ди ги та ли за ци је гра ђе, док услу га 
„Пи тај би бли о те ка ра“11, ко ја је би ла ак тив на 
и ра ни јих го ди на, уво ди и мо гућ ност chat-а, 
да би 2005. го ди не пре шли на рад у про гра му 
Qu e sti on Po int.

Bi bli oSésa me

Bi bli oSésa me је мре жа ко јом упра вља Би-
бли о те ка цен тра Пом пи ду и ко ју тре нут но 

чи ни 20 би бли о те ка ко је са ра ђу ју на пру жа њу ве о ма 
по пу лар не услу ге од го ва ра ња на пи та ња ко ри сни ка, 
ко ри сте ћи про грам Qu e sti on Po int. На стао је као плод 
са рад ње Кон гре сне би бли о те ке12 и OCLC-а13. Услу га је 
пот пу но бес плат на и да ле ко пре ва зи ла зи окви ре би бли-
о те ке, гра да, па чак и зе мље.

На ко ји на чин ова услу га функ ци о ни ше? Ко ри сник 
по пу ња ва фор му лар до сту пан на сај ту би бли о те ке, ко ја 
га за тим об ра ђу је, осим у слу ча ју да то пре ва зи ла зи ње-
не мо гућ но сти и ком пе тен ци је. У том слу ча ју, у оба ве зи 
је да пи та ње про сле ди јед ној од би бли о те ка са рад ни ца.

Ова услу га не под ра зу ме ва од го во ре на пи та ња ко ја 
се од но се на:

•	 ана ли зу тр жи шта,
•	 екс пер ти зу про це на вред но сти,
•	 ис црп не би бли о гра фи је,
•	 прав не и ме ди цин ске са ве те, итд.
Су о че на са иза зо ви ма но вог вре ме на, ова би бли о те-

ка је на њих од ре а го ва ла из у зет но ефи ка сно, од лу чив-
ши се за мул ти ме ди јал ност услу га и са др жа ја, ак тив-
но уче шће ко ри сни ка у де фи ни са њу тих истих услу га 
и кре и ра њу са др жа ја. У же љи да бу де та мо где и ње ни 
ко ри сни ци, ка ко би им би ла од ко ри сти у њи хо вом про-
сто ру, би бли о те ка је при сут на и ак тив на и на дру штве-
ним мре жа ма.

Alp ha bib14

Про це њу је се да 10% свет ске по пу ла ци је чи не осо-
бе са ин ва ли ди те том, док је у Фран цу ској 5,5 ми ли о на 

11 Répon se à dis tan ce
12 The Li brary of Con gress
13 On li ne Com pu ter Li brary Cen ter
14 Améli o rer l’ac cu eil des per son nes han di capées en Bi bli othèqu es (По бољ-
ша ње услу ге при ла го ђе не по тре ба ма осо ба са хен ди ке пом)
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оних ко ји се сва ко днев но су о ча ва ју са со ци-
јал ним и фи зич ким ба ри је ра ма, као што су 
пред ра су де у ста во ви ма пре ма ин ва лид но сти, 
не при сту пач ност обје ка та и дру ге ар хи тек тон-
ске ин фра струк ту ре, али и не при сту пач ност 
ин фор ма ци ја.

У мно гим зе мља ма ко ри сни ци ма са ин ва-
ли ди те том још увек ни је омо гу ћен при ступ би-
бли о те ци, ни ти се то уско ро оче ку је. Ипак, ско-
ро три де сет го ди на уна зад, је дан од при о ри те та 
Би бли о те ке Цен тра Пом пи ду је су упра во услу-
ге при ла го ђе не по тре ба ма ове гру пе ко ри сни-
ка, као и њи хо во кон ти ну и ра но уна пре ђи ва ње, 
а све то уз укљу чи ва ње Удру же ња ин ва ли да и 
слич них ор га ни за ци ја у про цес вред но ва ња. 
Упра во ова би бли о те ка да нас је на че лу на ци о-
нал не мре же Alp ha bib, ко ју чи ни ви ше од пе де-
сет би бли о те ка ши ром Фран цу ске.

Би бли о те ци цен тра Пом пи ду сва ко има 
при ступ. Окру же ње би бли о те ке, улаз, то а-
лет ни про сто ри и лиф то ви при сту пач ни су осо ба ма с 
раз ли чи тим вр ста ма ин ва ли ди те та. Ова би бли о те ка 
има и пет ка би на по себ но опре мље них за рад сле пих 
и сла бо ви дих осо ба. Сва гра ђа је, да кле, до ступ на свим 
ко ри сни ци ма, а нај са вре ме ни ја тех нич ка опре ма ко ју 
ко ри сте у ра ду, у зна чај ној ме ри до при но си до ступ но-
сти фон да. Би бли о те ка, из ме ђу оста лог, на ба вља звуч-
не књи ге, ви део/DVD књи ге с ти тло ви ма и/или је зи ком 
зна ко ва, књи ге на Бра је вом пи сму, књи ге у уве ћа ној 
штам пи, итд. Ра чу на ри су опре мље ни про гра ми ма за 
чи та ње и по ве ћа ва ње екра на (Zo om Text или 
Re al Player). Уз по ме ну ту тех нич ку опре му, у 
упо тре би су и ми ни Бра је ве та ста ту ре, Бра је ви 
ске не ри и штам па чи, чи та чи днев не штам пе, 
софт вер за пред ви ђа ње ре чи при уно су тек ста, 
као и софт вер за про ве ру пра во пи са. Би бли-
о те ка Цен тра Пом пи ду и, осим ње, још са мо 
На ци о нал на би бли о те ка Фран цу ске, ко ри сни-
ци ма са ин ва ли ди те том ста вља ју на рас по ла-
га ње и елек трон ску лу пу. Реч је о пре но си вом 
апа ра ту ко ји се ко ри сти за уве ћа ва ње тек ста 
ко ји омо гу ћа ва сла бо ви дим ко ри сни ци ма да 
у сло бод ном при сту пу кон сул ту ју на слов не 
стра не или пак са др жај књи ге без упо тре бе 
Zo om Textа.

При сту пач ност је ја сно де фи ни са на као 
од го вор ност упра ве ове би бли о те ке. Од ре ђе на 
је и гру па за по сле них, та ко зва на Mis sion han
di cap15, ко ја има уло гу по сред ни ка из ме ђу Би-
бли о те ке и Удру же ња осо ба са ин ва ли ди те том. 
Ка ко би се ко ри сник са ин ва ли ди те том осе ћао 
до бро до шлим у би бли о те ку, по жељ но је да се ко му ни-
ци ра ди рект но са њим, а не да се обра ћа ис кљу чи во 
осо би у прат њи и за то се ин си сти ра и на упо зна ва њу 
це ло куп ног осо бља са раз ли чи тим вр ста ма ин ва ли ди-
те та. С тим у ве зи, за по сле ни ма се ре дов но про сле ђу-
је елек трон ска по шта и дру ге ин фор ма ци је о услу га ма 
за по себ не гру пе ко ри сни ка. Ви ше пу та го ди шње, за-

15 Сер вис за ко ри сни ке са ин ва ли ди те том

Необични екстеријер Центра Помпиду

Корисницима је на располагању најсавременија техничка опрема

по сле ни у овој би бли о те ци иду на обу ке и се ми на ре, 
уче ству ју у раз ли чи тим обра зов ним про јек ти ма, а све у 
ци љу што ефи ка сни је при ме не по ме ну тих услу га.

Је дан од про је ка та на ко ји ма тре нут но ра ди осо бље 
Би бли о те ке цен тра Пом пи ду је сте из ра да но ве вер зи је 
ко ла бо ра тив ног сај та ти па wi ki, под на зи вом Alp ha bib 
(http://alp ha bib.bpi.fr/), ко ји за циљ има кре и ра ње мре-
же за по сле них у обла сти кул ту ре ко ји ра де са осо ба ма 
са ин ва ли ди те том, раз ме ну њи хо вих зна ња и ис ку ста ва. 
То што је овај сајт на зван ко ла бо ра тив ним, зна чи да сви 

они ко ји су умре же ни мо гу да при ло же са др жа је, уме-
сто да са мо јед на осо ба слу жи као пре зен тер.

За кљу чак

Ка ко ова, та ко и оста ле би бли о те ке ове зе мље, 
вред но ва не су на пра ви на чин. Оне, да кле, има ју пра ви 
ста тус и трет ман ко ји су илу стро ва ни, из ме ђу оста лог, 
и кроз не по сто ја ње про бле ма фи нан си ра ња, као и не-
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по сто ја ње про бле ма не до ре че не за кон ске ре гу ла ти ве. 
Успа ва ни би бли о те кар ски по тен ци ја ли су у пот пу но-
сти ре ви та ли зо ва ни, а имиџ кла сич ног би бли о те ка ра 
(бе ла краг ни ца, пун ђа и на о ча ре) одав но уни штен у 
би бли о те ка ма Фран цу ске, у ко јој је да нас ова де лат-

ност јед на од нај а трак тив ни јих. Одав но су уве де ни 
си стем оба ве зног школ ства, но ви имиџ и но ви љу ди, 
истин ски за љу бље ни ци у свој по зив, ко ји су по ди гли 
ни во стру ке и не пре ста но ра де на ука зи ва њу на њен 
дру штве ни зна чај.

The Cen tre Pom pi dou’s Pu blic Re fe ren ce Li brary

Ab stract
The pa per will pre sent The Cen tre Pom pi dou’s Pu blic Re fe ren ce Li brary. It’s sta tus, aims, prin ci ples of fun cti o ning, its or ga ni-
za tion. All things con si de red, The Li brary may be de fi ned as a set of col lec ti ons and encyclo pa e dic do cu men tary ser vi ces on 
all sup ports in te gra ting the most re cent de ve lop ments in clu ded in the in ter na ti o nal net works; of spa ces open to all aimed 
at the sa tis fac tion of the pu blic on si te and re mo tely; of hu man and fi nan cial me ans hardly in pro por tion with the ser vi ces 
pro vi des for the pu blic.
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