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Ка да би овај текст био при лог за не ку 
од ру бри ка ко је зах те ва ју на во ђе ње кључ-
них ре чи, оне ко је бих си гур но на ве ла су 
– ефи ка сност, сми ре ност, ра ци о нал ност, 
љу ба зност. И при том не ми слим са мо на 
стру ку, ни ти на Кон грес ко јем сам при-
су ство ва ла, већ на ат мос фе ру ко ја се на-
мет ну ла од мо мен та ка да сам иза шла из 
SAS-овог ави о на на аеро дром Лан два тер 
у Ге те бор гу.

Под сло га ном „Сло бо дан при ступ 
зна њу”, 76. кон грес IFLA-е ове го ди не се 
одр жа вао ав гу ста ме се ца у Швед ској, у 
Ге те бор гу. Швед ска је зе мља ко ја ни је у 
Европ ској уни ји, тре ћа је по ве ли чи ни у 
За пад ној Евро пи. Има 9.300.000 ста нов-
ни ка. У њој про се чан жи вот ни век код 
же на из но си 83, а код му шка ра ца 79 го-
ди на (www.swe den.se). У овој зе мљи на ве ро ват но нај е-
фи ка сни ји на чин уви ђа те шта све не ма те и не мо же те у 
соп стве ној. И си гур на сам да то не ва жи са мо за нас, са 
Бал ка на, већ и за мно ге дру ге ста нов ни ке зе ма ља Евро-
пе. До ду ше, те шко да ће те на и ћи на гра ђе ви не од ко јих 
за ста је дах, као што је то мо гу ће у Ита ли ји, Фран цу ској 
или Шпа ни ји, на при мер, на ону вр сту ле по те ко ја је, не 
рет ко, са ма се би циљ. Но, пред но сти ко је на чин жи во та 
у овој скан ди нав ској зе мљи но си са со бом, пред но сти 
јед ног за и ста раз ви је ног де мо крат ског дру штва, ни су 
ма ле. Ви ше од две сто ти не го ди на без ра та на сво јој те-
ри то ри ји, о че му вр ло ре чи то го во ри спо ме ник у са мом 
цен тру гра да, у ули ци Кра ља Гу ста ва – ре вол вер чи ја је 

цев са ви је на у чвор, и му дро, еко но мич но и ра ци о нал но 
упра вља ње зе мљом, да ју сли ку др жа ве ко ја ну ди ви сок 
жи вот ни стан дард, вр ло ујед на чен за све сво је гра ђа не.

Кон грес је ор га ни зо ван у Из ло жбе ном и кон гре-
сном цен тру, им по зант ној гра ђе ви ни ко ја је без ика квих 
про бле ма при хва ти ла све де ле га те (а би ло нас је пре-
ко 3.300 из ви ше од 140 зе ма ља све та). У њој се, стро го 
по шту ју ћи пред ви ђе ну сат ни цу, одр жа ло 159 се си ја. За 
сва ко га, а на ро чи то за оне ко ји су по пр ви пут до шли на 
IFLA кон грес, то је био ве ли ки иза зов. Иако сам при су-
ство ва ла са стан ку на ко јем је но во до шав шим ко ле га ма 
об ја шње но ка ко је нај бо ље пра ти ти и ка ко иза ћи на крај 
са ова ко број ним до га ђа њи ма, ни је ми би ло ни ма ло ла-

ко да се од лу чим на ко ју од по ну ђе них се-
си ја да идем, јер се ве ли ки број па ра лел но 
од ви јао.

По де ље не по ди ви зи ја ма (Ти по ви би-
бли о те ка, Би бли о теч ке ко лек ци је, Ре ги о ни, 
Би бли о теч ке услу ге…), те ме Кон гре са од но-
си ле су се на при сту пе ди ги тал ним из во ри-
ма, стра те ги ју и за сту па ње стру ке, тех ни ке 
и ала те у по сло ва њу, иде је, ино ва ци је, при-
хва та ње но ви на у стру ци. На оба ве зној по-
стер пре зен та ци ји, уз под се ћа ње да је Ср би ја 
2007. го ди не у Дур ба ну, у Ју жној Афри ци, 
има ла нај бо љи по стер (Би бли о те ка гра да Бе-
о гра да), ми смо, и ове го ди не, би ли од лич но 
пред ста вље ни по сте ри ма би бли о те ка из Бе о-
гра да (Би бли о те ка гра да Бе о гра да и Уни вер-
зи тет ска би бли о те ка) и Сом бо ра. Ина че, што 
се би бли о те ка ра из Ср би је ти че, ове го ди не у 
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Ге те бор гу би ло нас је је да на е сто ро (НБС, БГБ, 
Уни вер зи тет ска би бли о те ка, Би бли о те ка „Кар-
ло Бје лиц ки” из Сом бо ра, На род на би бли о те ка 
„Или ја М. Пе тро вић” По жа ре вац, Фи ло ло шки 
фа кул тет).

Без об зи ра на то што ни сам ус пе ла да стиг-
нем на ор га ни зо ва ни оби ла зак би бли о те ка у 
Ге те бор гу и нај бли жим на се љи ма (а по ну да је 
би ла ви ше не го бо га та), са мо стал но сам об и-
шла две би бли о те ке у гра ду – Град ску би бли-
о те ку Ге те бор га и Уни вер зи тет ску би бли о те ку 
гра да.

Сме ште на на по чет ку цен трал не аве ни је 
гра да, Карл Гу став ули це, у, на рав но, на мен ски 
зи да ној згра ди, на три спра та и са су те рен ским 
и дво ри шним про сто ром, Град ска би бли о те ка 
Ге те бор га, на пр ви по глед, а по го то во по сле те-
мељ ног оби ла ска, ја сно ста вља до зна ња за што 
су би бли о те ке у Швед ској ин сти ту ци је у ко је Шве ђа ни 
нај ви ше има ју по ве ре ња! На и ме, ан ке та ко ја је спро-
ве де на 2008. го ди не, а у ко јој су ис пи та ни ци мо гли да 
ис ка жу сво је ми шље ње о то ме у ко га у сво јој др жа ви 
има ју нај ви ше по ве ре ња – уни вер зи те те, би бли о те ке, 
сред ства ин фор ми са ња, јав не сер ви се… по ка за ла је да 
гра ђа ни ове зе мље, њих 66%, нај ви ше по ве ре ња има ју 
упра во у би бли о те ке! (На по след њем ме сту су днев не 
но ви не, од мах до њих град ске вла сти. А вр ло ви со ко, 
дру го ме сто, за у зи ма ме ди цин ски сек тор!!!) По ред ово-
га, њих 85% сма тра да су би бли о те ке ве о ма ва жне за 
успе шно функ ци о ни са ње дру штва, 68% Шве ђа на ми-
сли да би у би бли о те ке тре ба ло још ви ше ула га ти и та ко 
да ље, и та ко да ље, ни жу се про цен ти и ста во ви у ко рист 
на ше про фе си је и на по нос ста нов ни ка ове зе мље. А 
чи ње ни ца да је 98% ста нов ни штва у не ком тре нут ку из 
не ких раз ло га по се ти ло би бли о те ку, мо жда нај ви ше го-
во ри. И ма да број ке, ипак, ни су увек нај бо љи по ка за-
тељ ква ли те та, не мо же те да пре не брег не те ста ти сти ку 
ко ја ка же да су у 2008. го ди ни, нпр. јав не би бли о те ке, 
а има их 1.300, за бе ле жи ле ско ро 68.000.000(!) по се-
та, да је број ак тив них чла но ва јав них би бли о те ка од 
69.000 по рас тао на 2.700.000 то ком две го ди не (до 
2008). И још ма ло број ки: по ред, као што је већ ре че но, 
1.300 јав них би бли о те ка, у Швед ској има 40 уни вер-
зи тет ских, око 60 спе ци јал них, 90 мо бил них (са 7.250 
ме ста на ко ји ма се за у ста вља ју, по вр ши на Швед ске је, 
ина че, 450.000км2) 115 би бли о те ка у бол ни ца ма и око 
3.000 школ ских.

Нај че шћи по се ти о ци би бли о те ка су мла ди, уз ра-
ста 9-14 го ди на, а то ком јед ног про сеч ног да на, Шве-
ђа ни обич но сво је вре ме тро ше на: 20 ми ну та чи та ња 
књи га, 42 ми ну та чи та ња но ви на и 68 ми ну та упо тре бе 
Ин тер не та.

Све ово је до вољ но ине ре сант но са мо по се би, али 
је по се бан ку ри о зи тет да се ова кво фун ци о ни са ње и ва-
жност би бли о те ка по сти же у др жа ви ко ја не ма на ци о-
нал ну стра те ги ју за раз вој би бли о те кар ства! Од 2008. 
го ди не (по ме ну та ста ти сти ка је и ра ђе на упра во те 
го ди не, да би зах те ви ко је стру ка има би ли што бо ље 
пот кре пље ни), Би бли о те кар ско дру штво Швед ске во ди 
вр ло ак тив ну и вр ло озбиљ ну кам па њу за до но ше ње на-

ци о нал не стра те ги је за раз вој би бли о те кар ства. На и ме, 
став ове асо ци ја ци је је да Швед ска још ни је у пот пу но-
сти раз ви ла сво је по тен ци ја ле и мо гућ но сти ка да је би-
бли о те кар ство у пи та њу. Усва ја ње на ци о нал не стра те-
ги је би, на рав но, још ви ше уна пре ди ло стру ку. Ка ко ће 
би бли о те ке из гле да ти и ко ли ко ће се у њих ула га ти ка да 
ови ци ље ви бу ду по стиг ну ти – те шко је и прет по ста ви-
ти, јер оно што већ сад има ју, ка да су про стор, опре ма и 
услу ге у пи та њу, по ста вља вр ло ви со ке стан дар де.

Услу ге у Град ској би бли о те ци Ге те бор га су бес плат-
не, је ди ни услов је члан ство. А ну ди се мно го. До вољ но 
је ре ћи да ова ин сти ту ци ја с пра вом пре тен ду је на то да 
бу де цен тар дру штве ног и јав ног жи во та гра да.

Та ко ђе, Уни вер зи тет ска би бли о те ка у Ге те бор гу 
пру жа сли ку мак си мал ног тру да да се мла дим љу ди ма 
ко ји сти чу ака дем ска зва ња омо гу ћи што ква ли тет ни ји 
и удоб ни ји рад. Ди рек тор ка ове уста но ве, Аг не та Ол сон, 
би ла је и пред се да ва ју ћа Кон гре са IFLA-е. У тој би бли о-
те ци ра ди ла је и Спе ци јал на жен ска би бли о теч ка ин те-
ре сна гру па, на жа лост, још увек не и сек ци ја, али, ка ко 
је обе ћа ла пред сед ни ца IFLA-е Елен Ти се, то ће се уско-
ро про ме ни ти. То је би ла гру па у ко јој сам про ве ла нај-
ви ше вре ме на и чи ји ми је рад био по себ но за ни мљив, 
као и по знан ства са ко ле ги ни ца ма из Хо лан ди је, Тур-
ске, Ја па на, Фин ске, Ен гле ске, Ја мај ке, Ју жне Афри ке, 
САД-а, са ко ји ма сам у про сто ри ја ма Уни вер зи тет ске 
би бли о те ке – Оде ље ња за род не сту ди је, ра ди ла и раз-
ме њи ва ла ис ку ства.

Мно го ви ше па жње сам, као што се ви ди у овом тек-
сту, по кло ни ла би бли о те кар ству у Швед ској (а мо гло би 
да се на пи ше још мно го, мно го, ви ше) не го са мом Кон-
гре су. Кон гре си су ва жни, на ро чи то ова ко ви со ко про-
фе си о нал но и ква ли тет но ор га ни зо ва ни, раз ме њу ју се 
зна ња и ин фор ма ци је, упо зна ју се ко ле ге. Би ло би ле-
по да сва ко ко же ли да се озбиљ но ба ви сво јом стру ком 
мо же да при су ству је ова квом јед ном до га ђа ју. Али, оно 
што се кон крет но ви ди у са мим уста но ва ма, у би бли-
о те ка ма, од не про це њи вог је зна ча ја. При ме ри до бре 
прак се, до брог функ ци о ни са ња, па гле да ли их ма кар и 
то ком са мо не ко ли ко да на, че сто вас на у че нај ви ше и 
нај бо ље оном што је нај бит ни је у нај ва жни јој од свих 
про фе си ја.
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