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Мул ти кул ту рал ност и ре ги о нал на са рад ња
Го ди шња кон фе рен ци ја Удру же ња би бли о те ка ра Ма ђар ске 

Ба ја, 15-17. јул 2010.

Као удру же ње ко је има ду гу и бо га ту исто ри ју 
(осно ва но 1935. го ди не) и за ви дан број чла но ва (око 
2.200 по је ди на ца и 60 ин сти ту ци ја), Удру же ње би бли о-
те ка ра Ма ђар ске има узор ну тра ди ци ју у успе шном ор-
га ни зо ва њу сво јих го ди шњих струч них кон фе рен ци ја.

Ове го ди не, скуп ма ђар ских ко ле га одр жан је од 
15-17. ју ла у по гра нич ном гра ду Ба ји. Под окри љем 
те ме Су срет кул ту ра: Би бли о те ке и би бли о те ка ри као 
цен три узајм ног раз у ме ва ња, скуп се од ви јао у зна ку 
мул ти кул ту рал но сти и ре ги о нал не са рад ње. У скла ду 
с на зна че ном те мом, ода бра но је и ме сто одр жа ва ња 
кон фе рен ци је – се вер но бач ки мул ти на ци о нал ни град, у 
ко јем по ред ма ђар ског ста нов ни штва, жи ви и не мач ка, 
хр ват ска и срп ска ма њи на. По зи ви ор га ни за то ра упу ће-
ни пред став ни ци ма би бли о теч ких удру же ња су сед них 
зе ма ља на тро днев но го сто ва ње, ме ђу соб но упо зна ва-
ње и дру же ње, би ли су жи во твор на пот по ра основ ној 
иде ји ску па. Оту да су се на кон фе рен ци ји, по ред око 
три ста до ма ћих би бли о те ка ра, на шли и пред став ни ци 
би бли о теч ких дру шта ва Хр ват ске, Сло вач ке и Ср би је. 
Би бли о те кар ско дру штво Ср би је за по че ло је са рад њу са 
ма ђар ским ко ле га ма пру жа ју ћи по др шку про јек ту ко-

јим су они кон ку ри са ли код фон до ва ЕУ, од но сно ко-
ре спон ден ци јом ко ју је с њи ма во ди ла се кре тар БДС-а 
Ве сна Цр но го рац. За хва љу ју ћи то ме, Би бли о те кар ско 
дру штво Ср би је је на овом ску пу има ло два сво ја пред-
став ни ка: мр Са њу Ан то нић, чла на УО БДС (Уни вер-
зи тет ска би бли о те ка „Све то зар Мар ко вић“) и Ми ли цу 
Сте ва но вић, чланa Ко ми си је за ме ђу на род ну са рад њу 
БДС из На род не би бли о те ке Кру ше вац. Сло вач ке би-
бли о те ка ре пред ста вља ла је пред сед ни ца њи хо вог удру-
же ња Сил ви ја Ста се ло ва, док су де ле га ци ју Хр ват ског 
књи жни чар ског дру штва (ХКД) чи ни ла че ти ри чла на: 
Та ма ра Крај на, пред сед ни ца Струч ног од бо ра, бла гај-
ни ца Ве сна Го лу бо вић, струч на се кре та ри ца Са ња Жу-
нић и Ма ри на Ви нај – пред сед ни ца ХКД по дру жни це за 
Сла во ни ју и Ба ра њу. Уз ово тре ба ре ћи да је тро шко ве 
бо рав ка за оба срп ска и јед ног хр ват ског пред став ни-
ка сно си ло ма ђар ско Дру штво, док је бо ра вак за оста ла 
три чла на ХКД фи нан си ра ло хр ват ско Ми ни стар ство 
кул ту ре.

Че тр де сет дру га го ди шња кон фе рен ци ја ма ђар ског 
би бли о теч ког дру штва од ви ја ла се на „Етвош Јо жеф“ 
уни вер зи те ту. Све ча ном отва ра њу го ди шње скуп шти-

не при су ство ва ло је око 300 би бли о те ка ра 
из це ле Ма ђар ске, а пред се да ва ли су пред-
сед ни ца Дру штва проф. Ба кош Кла ра, пред-
став ник Ми ни стар ства кул ту ре Ма ђар ске, 
не ко ли ко де ла га та из упра ве Дру штва, као 
и пред став ни ци ло кал не упра ве и би бли о-
те ка Ба је. По зва ни го сти из су сед них зе ма-
ља би ли су по себ но пред ста вље ни и ср дач но 
по здра вље ни.

По сле увод не це ре мо ни је, на ко јој је 
пред ста вље но и рас ко шно фол клор но ства-
ра ла штво зе мље до ма ћи на, от по чео је рад-
ни део кон фе рен ци је, ко ји је тра јао два да-
на и од ви јао се у ви ше сек ци ја: сек ци је за 
ко ри снич ке сер ви се, за на уч не и му зеј ске 
би бли о те ке, за на пред но ко ри шће ње ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја и раз ви ја ње ин фор-
ма ци о ног дру штва, за би бли о гра фе и др. У 
исто вре ме, за стра не го сте био је пред ви ђен 
бо гат кул тур ни про грам. У окви ру тог де ла 
про гра ма, нај зна чај ни ја је би ла по се та јав ној Све ча ност отва ра ња кон фе рен ци је
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би бли о те ци ко ја но си име зна ме ни тог пе сни ка Ен дре 
Ади ја, сме ште ној у згра ди си на го ге, ве ле леп ном зда њу 
по диг ну том по ло ви ном XIX ве ка. По се ти о ци ма је по-
себ но пред ста вље на ње на нај ве ћа зна ме ни тост – ко лек-
ци ја од око 4.300 ста рих и рет ких књи га, ме ђу ко ји ма 
и из у зет но вред на ин ку на бу ла – пр во це ло ви то из да-
ње Ве ли ке Ди дро о ве и ДÁ Аламберове ен ци кло пе ди је. 
Кул тур ни про грам ове кон фе рен ци је об у хва тао је још 
не ко ли ко оби ла за ка и до га ђа ња ко ји су има ли за циљ 
упо зна ва ње при род них, исто риј ских и кул тур них од ли-
ка ово га кра ја. Срп ски пред став ни ци ни су про пу сти ли 
при ли ку да по се те и ло кал ну пра во слав ну цр кву, у чи јој 
пор ти се на ла зи и би ста нај зна ме ни ти јег Ба ја ни на, пи-
сца и дра ма тур га Јо а ки ма Ву ји ћа. За вр шна све ча ност 
при ре ђе на је у Не мач ком кул тур но-обра зов ном цен-
тру, на ко јој је из во ђе њем ма ђар ских, не мач ких, бу ње-
вач ких и срп ских на род них ига ра, за о кру же на при ча о 
мул ти кул ту рал но сти, су жи во ту, ме ђу соб ном ути ца ју и 
пре пли та њу раз ли чи тих кул ту ра. По след њег да на ску-
па, уче сни ци ма су би ле по ну ђе не две екс кур зи је: јед на 
до чу ве не Ге менц шу ме у окви ру Ду нав-Дра ва на ци о-
нал ног пар ка и дру га до на шег Сом бо ра.

По се бан ути сак са овог до га ђа ја ве зан је за из у зет ну 
па жњу и љу ба зност до ма ћи на. То се пре све га од но си 
на про фе сор ку Уни вер зи те та у Се ге ди ну Ба рат не Хај ду 
Аг неш, ко ја је као ува же ни струч њак ове го ди не пред се-
да ва ла Ко ми си јом за Упра вља ње зна њем на IFLA-иној 
кон фе рен ци ји у Ге те бор гу. За хвал ност за пред у сре тљи-

вост и го сто прим ство срп ски пред став ни ци сва ка ко ду-
гу ју и до а је ну ма ђар ског би бли о те кар ства, го спо ђи Еви 
Ја ки из На ци о нал не га ле ри је у Бу дим пе шти.

Бо ра вак у Ма ђар ској био је још јед на по твр да да, 
упр кос пер ма нент ном уви ду у свет ска де ша ва ња и мо-
гућ но сти ма нео гра ни че не дру штве не ко му ни ка ци је пу-
тем гло бал не мре же, жи ви кон такт, ствар ни увид (или 
увид у ствар но) и не по сре до ва ни до жи вљај – оста ју не-
за мен љи ви на чи ни про фе си о нал ног са зна ва ња, раз у ме-
ва ња и са рад ње. У то ме увек и тре ба тра жи ти сми сао, 
ка ко у гран ди о зним оку пља њи ма по пут IFLA-ине или 
ALA-ине го ди шње кон фе рен ци је, та ко и у ре ги о нал ним, 
на ци о нал ним или не ким дру гим ма њим ску по ви ма. У 
то ме је био сми сао и ле то шње кон фе рен ци је ма ђар ских 
би бли о те ка ра у Ба ји.

За срп ске пред став ни ке, ово го сто ва ње би ло је 
сјај на при ли ка за ус по ста вља ње ве за са ко ле га ма из 
зе ма ља у окру же њу. Вра тив ши се са по зи ви ма за за-
по чи ња ње не са мо лич не, не го и зва нич не са рад ње на 
ни воу ин сти ту ци ја и дру шта ва, од стра не ма ђар ских и 
хр ват ских ко ле га, те пред сед ни це сло вач ког би бли о-
теч ког удру же ња, мо же се ре ћи да су они ту при ли ку и 
ис ко ри сти ли на нај бо љи мо гу ћи на чин. У том сми слу, 
по чет ком про це са чвр шћег про фе си о нал ног по ве зи-
ва ња у ре ги о ну мо же се сма тра ти и не дав но го сто ва ње 
пред сед ни ка БДС-а на Го ди шњој скуп шти ни хр ват ских 
би бли о те ка ра и по зив за пот пи си ва ње уго во ра о са рад-
њи два ју дру шта ва.

Даниела Морариу


