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У По жа рев цу је 2. и 3. ју на 2010. го ди не одр жан 
че твр ти по ре ду струч ни скуп За јед ни це ма тич них би-
бли о те ка Ср би је под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства 
кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је. У окви ру ску па отво ре на је 
из ло жба под на зи вом Скри ве но бла го би бли о те ка Ср би је: 
нај дра го це ни ји екс по на ти из за ви чај них збир ки би бли о
те ка Ср би је.

При сут не су по здра ви ли Не бој ша Бра дић – ми ни-
стар кул ту ре у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, Сре тен Угри чић 
– управ ник На род не би бли о те ке Ср би је и пред сед ник За-

јед ни це ма тич них би бли о те ка, Ми о драг Ми ло са вље вић 
– гра до на чел ник По жа рев ца и Бе ба Стан ко вић – ди рек-
тор ка На род не би бли о те ке „Или ја М. Пе тро вић“ у По жа-
рев цу, а ујед но су отво ри ли и скуп и из ло жбу. Ми ни стар 
Бра дић је на отва ра њу ис та као да је ово бит на го ди на за 
срп ску кул ту ру, с об зи ром да је 2010. го ди на про гла ше на 
за Го ди ну књи ге и је зи ка. На гла сио је да је уве рен да ће 
Скуп шти на ове го ди не усво ји ти за ко не о Ста рој и рет кој 
књи зи, За кон о би бли о те ка ма, За кон о из да вач кој де лат-
но сти и За кон о оба ве зном при мер ку. Го во ре ћи о би бли-
о те ка ма, ис та као је њи хо ву ва жност у очу ва њу и пред-
ста вља њу кул тур ног бла га и на сле ђа, као и по тре бу за 
па жљи ви јим тра га њем за аутен тич ним вред но сти ма на-

ше из вор не кре а тив но сти. На из ло жби је пред ста вље но 
26 нај зна чај ни јих при ме ра ка гра ђе по из бо ру ма тич них 
би бли о те ка. Об ја вљен је и ка та лог ове из ло жбе, а сва ка ко 
све по хва ле иду и вир ту ел ној из ло жби, ко ја у про ши ре-
ној фор ми пред ста вља по је дан при ме рак гра ђе из за ви-
чај них збир ки свих јав них би бли о те ка у Ср би ји.

Те ма ово го ди шњег ску па би ле су за ви чај не збир ке, 
њи хо во фор ми ра ње, об ра да, во ђе ње, чу ва ње и пре зен-
то ва ње. Пре да ва ња су би ла иза бра на по по зи ву, а пр вог 
да на ску па, у по по днев ној се си ји, пре да ва ње под на зи-

вом „Ве ли ка Бри та ни ја и Ср би ја: на ста нак и 
раз вој срп ске збир ке у Бри тан ској би бли о те-
ци“, одр жао је мр Ми лан Гр ба, ру ко во ди лац 
збир ке ју го и сточ не Евро пе у Бри тан ској би-
бли о те ци у Лон до ну. У ис црп ном из ла га њу, 
али и од го ва ра ју ћи на пи та ња, пред ста вио је 
рад овог оде ље ња. На кон то га, уче сни ци ску-
па су има ли при ли ку да по се те Га ле ри ју Ми-
ле не Па вло вић – Ба ри ли. Би бли о те ка ри су у 
ве чер њим са ти ма при су ство ва ли пред ста ви 
Ход ни ци жу ти, пур пур ни, пла ви, а при ход од 
про да тих ула зни ца био је на ме њен би бли о-
те ци „Или ја М. Пе тро вић“ у По жа рев цу за 
ку по ви ну опре ме за сле пе и сла бо ви де ко-
ри сни ке би бли о теч ких услу га. Пред ста ву је 
при пре ми ла Ра ди о ни ца за ин те гра ци ју из 
Бе о гра да, а глум ци у пред ста ви су сле па и 
сла бо ви да ли ца.

Дру гог да на ску па одр жа на су сле де ћа 
пре да ва ња: „Ка ко са чу ва ти исто ри ју“(Ми-
ле Та сић – Град ска би бли о те ка Су бо ти ца), 
„Кри те ри ју ми утвр ђи ва ња за ви чај не гра ђе у 
би бли о те ка ма“ (Та тја на Жив ко вић – На род-

на би бли о те ка По жа ре вац), „Ви зу ел на и фо то граф ска 
гра ђа у за ви чај ним фон до ви ма – ди ги та ли за ци ја, об-
ра да, стра те ги ја на бав ке и пре зен та ци ја“ (Дра ган Стој-
ме но вић – На род на би бли о те ка Бор) и „Од за ви чај них 
збир ки до Срп ске ди ги тал не би бли о те ке“ (Ве сна Ињац-
Мал ба ша – На род на би бли о те ка Ср би је).

На ску пу је до де ље на и на гра да „Ђу ра Да ни чић“ 
За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је за до при нос 
раз во ју би бли о те кар ства и кул ту ре у Ср би ји за 2009. го-
ди ну. Ово го ди шњи до бит ник је Ве сна Ињац-Мал ба ша, 
за ме ник управ ни ка На род не би бли о те ке Ср би је. На гра-
ду је уру чио ака де мик Ми ро Вук са но вић, управ ник Би-
бли о те ке Ма ти це срп ске.
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