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- Шта но ви За кон о кул ту ри до но си би бли о те-
кар ству и ко ји га под за кон ски ак ти пра те?

За ко ном о кул ту ри утвр ђе но је да оп шти ин те рес у 
кул ту ри об у хва та из град њу је дин стве ног ин фор ма ци о-
ног си сте ма и ма тич не функ ци је у би бли о теч кој де лат-
но сти. По ред то га, у кон тек сту кул тур них де лат но сти, 
по ми њу се и по сло ви ве за ни за би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ну де лат ност. За кон о кул ту ри да је и оп шти оквир за 
осни ва ње, де лат ност, рад и фи нан си ра ње би бли о те ка. 
По себ ним за ко ни ма ко ји ма се ре гу ли шу по је ди не обла-
сти кул ту ре, укљу чу ју ћи на рав но и би бли о теч ку де лат-
ност, ре гу ли са ће се кон крет ни је и спе ци фич на пи та ња у 
овој обла сти. До са да су, на осно ву За ко на о кул ту ри, са-
чи ње ни пред на цр ти За ко на о ста рој и рет кој би бли о теч-
кој гра ђи и За ко на о оба ве зном при мер ку пу бли ка ци ја.

- Ка ко про це њу је те да еко ном ска кри за ути че на 
би бли о те ке?

Еко ном ска кри за је по го ди ла све аспек те дру штва, 
па са мим тим и кул ту ру, од но сно, би бли о те ке. Ово је 
дру га го ди на за ре дом у ко јој су на ши про грам ски бу-
џе ти ума ње ни за 50% у од но су на 2008. го ди ну. То је 
зна чај но сма ње ње сред ста ва и си гур но је да ће до ве сти, 
у нај бо љем слу ча ју, до озбиљ не стаг на ци је у кул ту ри. 
Ипак, нео п ход но је раз у ме ти да кри за по га ђа све и да је 
ово дра стич но сма ње ње бу џет ских рас хо да део пла на за 
укуп ну фи нан сиј ску кон со ли да ци ју др жав не еко но ми је.

- Да ли сте за до вољ ни де лом бу џе та ко ји је из-
дво јен за кул ту ру?

У бу џе ту Вој во ди не уче шће кул ту ре из но си 3%. То 
је ви ше не го на ре пу блич ком ни воу (уче шће кул ту ре је 
ис под јед ног про цен та), али ма ње не го што је, по на шим 
про це на ма, нео п ход но. Ипак, ве ћи про блем пред ста вља 
чи ње ни ца да се ра ди о тран сфер ним сред стви ма ко ја се 
из ре пу блич ког Ми ни стар ства пре ба цу ју По кра јин ском 
се кре та ри ја ту, а он да ди стри бу и ра ју ко ри сни ци ма. Ра ди 
се о јед ном ана хро ном си сте му ко ји би тре ба ло што пре 
про ме ни ти. Ко нач но, ова кав си стем је про у зро ко вао низ 
про бле ма на ре ла ци ји Ми ни стар ство – Се кре та ри јат и 
озбиљ ну кри зу у 2009. го ди ни, ка да је би ло до ве де но у 
пи та ње фи нан си ра ње по кра јин ских уста но ва кул ту ре.

- Ка ко ви ди те са вре ме не од но се у обла сти кул ту-
ре и ства ра ње но вог кул тур ног амбиjента и по ну де? 
Где је ту ме сто би бли о те ка?

Ком плек сност овог пи та ња пре ва зи ла зи окви ре ин-
тер вјуа. Украт ко – ми слим да тех но ло шке про ме не у до ме-
ну елек трон ских ко му ни ка ци ја сна жно ути чу и на област 
кул ту ре. За хва љу ју ћи Ин тер не ту, ви ше стру ко је по ве ћан 
сте пен до ступ но сти раз ли чи тих кул тур них са др жа ја, а 
ума њен је зна чај те ри то ри јал не уда ље но сти. Ин тер нет 
је ути цао и на „про из вод њу“ и на „по тро шњу“ кул ту ре. У 
том но вом ам би јен ту, мно ге ста ре ин сти ту ци је кул тур ног 
си сте ма  су се су о чи ле са по тре бом да ре де фи ни шу сво ју 
ми си ју. То се сва ка ко од но си и на би бли о те ке. Ми слим да 
ће у бу дућ но сти ти иза зо ви би ти све дра ма тич ни ји.

- Шта Се кре та ри јат чи ни ка ко би уна пре дио и 
мо дер ни зо вао рад би бли о те ка?

о д р а З

Ми ло рад Ђу рић је рођен 1960. го ди не у Из би шту, оп шти на Вр шац. Сред њу еко ном ску шко лу за вр шио је 
1979. го ди не у Вр шцу. Ди пло ми рао је 1986. на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, на Од се ку за 

со ци о ло ги ју. Од 1991. до 1994. био је за по слен у Цен тру за со ци јал ни рад у Вр шцу. 
Ра дио је као глав ни и од го вор ни уред ник ма га зи на Ко ша ва од 1993. У пе ри о ду од 1994. до 1997. био је члан 

Из вр шног од бо ра СО Вр шац за ду жен за кул ту ру, обра зо ва ње и спорт. Функ ци је пот пред сед ни ка По кра јин-
ског од бо ра и се кре та ра Из вр шног од бо ра Де мо крат ске стран ке оба вљао је од 1998. до 2000, а 1999. по ста је 
пред сед ник Оп штин ског од бо ра Де мо крат ске стран ке у Вр шцу. Од 2000. пред сед ник је Скуп шти не оп шти не 

Вр шац, а од 2000. до 2003. био је по сла ник у са ве зној Скуп шти ни. Члан је Пред сед ни штва Де мо крат ске стран-
ке од фе бру а ра 2004. Функ ци ју по кра јин ског се кре та ра за ин фор ма ци је оба вљао је од 2004. до 2008. го ди не, 

ка да пре ла зи у По кра јин ски Се кре та ри јат за кул ту ру.

Ин тер вју са Ми ло ра дом Ђу ри ћем

Институције кул ту ре морају да 
редефинишу своју мисију

Ак ту ел ни про блем ста ту са би бли о те ка и би бли о те ка ра у Ср би ји на вео је ре дак ци ју на шег ча со пи са 
да по кре не се ри ју ин тер вјуа са лич но сти ма ко је мо гу да има ју ути цај на про ме ну са да шњег ста ња. 
Наш са го вор ник на ову те му је Ми ло рад Ђу рић, по кра јин ски се кре тар за кул ту ру. У овом ин тер вјуу 
он го во ри о по ло жа ју би бли о те ка у Вој во ди ни у усло ви ма еко ном ске кри зе, њи хо вом фи нан си ра њу 
и по др шци ко ју Се кре та ри јат за кул ту ру пру жа би бли о те ка ма.
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Се кре та ри јат већ не ко ли ко го ди на фи нан сиј ски 
по ма же про је кат „Би бли о теч ка мре жа Вој во ди не“, ко-
ји ре а ли зу је Ино ва ци о ни цен тар за би бли о те ке и ар хи-
ве При род но-ма те ма тич ког фа кул те та Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду. Про је кат об у хва та при ла го ђа ва ње софт-
вер ског си сте ма спе ци фич но сти ма оних би бли о те ка у 
Вој во ди ни ко је су при хва ти ле но ви софт вер ски си стем 
БИ СИС (ге не ри са ње из ве шта ја о би бли о граф ској гра-
ђи, ста ти стич ки из ве шта ји о ко ри сни ци ма би бли о те ке 
и из ве шта ји о чи та но сти би бли о граф ске гра ђе), као и 
уна пре ђе ње си сте ма за одр жа ва ње софт ве ра у ди стри-
бу и ра ном мре жном окру же њу (ко му ни ка ци о на и софт-
вер ска по ве за ност би бли о те ка у мре жи и, на тај на чин, 
ме ђу соб на раз ме на би бли о граф ских за пи са пу тем Ин-
тер не та). По ред то га, Се кре та ри јат 
сва ке го ди не су фи нан си ра на бав ку 
књи га оп штин ским би бли о те ка ма и 
за то је ове го ди не из дво је но 3 ми-
ли о на ди на ра, а су фи нан си ра се и 
ма тич на де лат ност би бли о те ка. За-
ви сно од мо гућ но сти, омо гу ћа ва се 
и на бав ка ра чу нар ске и дру ге опре ме 
нео п ход не за рад би бли о те ка.

- На ко ји на чин Се кре та ри јат 
по др жа ва ме ђу на род ну са рад њу 
би бли о те ка? Не зна мо да ли Вам је 
по зна то да, због оскуд них ма те ри-
јал них сред ста ва, би бли о те ке те-
шко са ра ђу ју и уну тар окру га?

Се кре та ри јат за кул ту ру је, по-
чет ком 2010. го ди не, рас пи сао кон-
курс чи ји је циљ био под сти ца ње ре-
ги о нал не пре ко гра нич не са рад ње. 
Ко ли ко је ме ни по зна то, ни јед на би-
бли о те ка се ни је ја ви ла на тај кон курс. Да кле, нео п ход-
но је да љу ди ко ји ра де у би бли о те ка ма осми сле про јек-
те и ја ве се на кон курс. Јед но став но.

- Да ли зна те да је и про је кат Пан че вач ког чи та
ли шта при хва ћен од стра не над ле жних те ла ко ја су 
бри ну ла о рас по де ли сред ста ва из НИП-а пр ве го ди-
не ка да је овај фонд фор ми ран? Иако смо про шли 
чи та ву про це ду ру (што ни је би ло ни ма ло ла ко) и 
учи ни ли све што је од нас тра же но, тај но вац до да-
нас ни смо до би ли. Реч је о ми ли он ди на ра за из град-
њу и опре му. Да ли ће Се кре та ри јат не што пред у зе ти 
по овом пи та њу и да ли ће мо тај но вац до би ти?

То пи та ње, ипак, мо ра те по ста ви ти од го вор ни ма у 
НИП-у.

- Да ли је Се кре та ри јат при ли ком ана ли зе си-
сте ма фи нан си ра ња кул тур них институциjа и про-
грам ских манифестациjа до шао до за кључ ка да пре-
те жни део сред ста ва из бу џе та за вр ша ва у Но вом 
Са ду? Да ли Се кре та ри јат на ме ра ва да ово про ме ни 
и шта чи ни по овом пи та њу?

Кул тур не уста но ве чи ји је осни вач По кра ји на 
су, углав ном, сме ште не у Но вом Са ду па оту да, прет-
по ста вљам, и ути сак да је на де лу „но во са ди за ци ја“ у 

кул тур ној по ли ти ци Вој во ди не. Што се фи нан си ра ња 
оста лих про је ка та ти че, од нос је при бли жно 50%:50%. 
Де ме тро по ли за ци ја кул ту ре у Вој во ди ни је сте је дан од 
глав них ци ље ва Се кре та ри ја та. По ку ша ва мо да де фи-
ни ше мо при о ри тет не про јек те ко ји су спе ци фич ни у 
не кој ло кал ној сре ди ни, а с дру ге стра не, до вољ но ква-
ли тет ни и са мим тим „ви дљи ви“ на по кра јин ском ни-
воу. До бри при ме ри ова квих про је ка та су Кре а тив ни 
ате ље Јо жеф Нађ у Ка њи жи, Те ра у Ки кин ди, Га ле ри ја 
на ив ног сли кар ства у Ко ва чи ци, КОВ у Вр шцу, Зе ле но 
зво но у Зре ња ни ну, Му зеј Или ја нум и Га ле ри ја Са ва 
Шу ма но вић у Ши ду, Там бу ра шки фе сти вал у Де ро ња-
ма, Фо кус фон да ци ја у Су бо ти ци, Арт цен тар Хле ба и 
ига ра у Ста рој Па зо ви, итд.

- Да ли сма тра те да из да ва-
чи има ју ве ли ки ути цај на Ми-
ни стар ство и Се кре та ри јат?

Ква ли тет ни про јек ти су је ди-
ни на чин да из да ва чи „ути чу“ на 
Се кре та ри јат за кул ту ру.

- У Воjводини jе од лу ка о из-
бо ру књи га за от куп пре пу ште-
на би бли о те ка ма, а ми то сма-
тра мо до брим ре ше њем (осим 
не ких тех нич ких де та ља). Ка кав 
је Ваш став и за што се раз ли ку је 
при ступ Ми ни стар ства и По кра-
јин ског се кре та ри ја та за кул ту-
ру овом пи та њу? Да ли сма тра те 
да су сред ства ко ја Се кре та ри јат 
из два ја за ове на ме не до вољ на?

Сма тра мо да су са ме би бли-
о те ке у пот пу но сти ком пе тент не 

да вр ше из бор књи га ко је ће от ку пљи ва ти. Не знам 
ко ји су ар гу мен ти Ми ни стар ства што се њи хо вог си-
сте ма от ку па ти че. Сред ства за от куп књи га сва ка-
ко да ни су до вољ на, али то је пи та ње фи нан сиј ских 
ка па ци те та.

- Сеп тем бар је, а уста но ве кул ту ре (ба рем у Пан-
че ву) ни су до би ле ни од Ми ни стар ства ни од Се кре-
та ри ја та ни уго во ре, ни но вац за одо бре не про јек те?

На жа лост, ми слим да не рас по ла же те тач ним по-
да ци ма. До са да је, на и ме, про јек ти ма и уста но ва ма са 
те ри то ри је гра да Пан че ва, Се кре та ри јат за кул ту ру, од 
5.494.000 ди на ра, ко ли ко је пла ни ра но за 2010. го ди ну, 
ис пла тио 4.200.000 ди на ра. Да кле, 80% од пред ви ђе них 
сред ста ва.

- Да ли оби ла зи те би бли о те ке у Вој во ди ни и да 
ли је у Ва шој аген ди и пан че вач ка би бли о те ка?

Кад год имам ор га ни зо ва ну по се ту не кој оп шти ни 
или гра ду оби ла зим и та мо шње би бли о те ке. Пан че вач-
ка би бли о те ка је јед на од нај бо љих би бли о те ка у Вој во-
ди ни и сва ка ко је у пла ну по се та.

Раз го вор во ди ли Го ран Тра и ло вић и  
Гор да на Сто кић Си мон чић


