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У Ге те бор гу, на 76. IFLA-иној кон фе рен ци ји, од 10-
16. ав гу ста 2010. при су ство ва ла је ше сто чла на еки па 
би бли о те ка ра из Би бли о те ке гра да Бе о гра да, пред во ђе-
на Ива ном Авж нер, се кре та ром за кул ту ру Скуп шти не 
гра да Бе о гра да и ди рек то ром Би бли о те ке гра да Бе о гра-
да, Ја сми ном Нин ков.

Уто рак 10. ав густ
На кон сле та ња, на аеро дро му у Ге те бор гу до че ка-

ли су нас сјај ни во лон те ри, на ин фор ма тив ном де ску, 
од ко јих смо до би ли све по треб не ин фор ма ци је. Од мах 
на кон сме шта ња у хо тел, оти шли смо до Кон гре сног 
цен тра, ка ко би смо се ре ги стро ва ли за пред сто је ћу кон-
фе рен ци ју, а за тим смо об и шли Град ску би бли о те ку у 
Ге те бор гу.

Сре да 11. ав густ
Кон фе рен ци ју је отво рио ми ни стар спољ них по-

сло ва Швед ске, Jaн Ели а сон. Тра ди ци о нал на це ре мо-
ни ја отва ра ња про те кла је ре ла тив но бр зо. На кон офи-
ци јел ног де ла, по здрав них го во ра, са же ља ма да се ле по 
про ве де мо, сме је мо и још ви ше ис ку ста ва раз ме ни мо 
и стек не мо мно го но вих зна ња, на оп ште из не на ђе ње 
и оду ше вље ње свих при сут них, отва ра ње ово го ди шње 
Кон фе рен ци је ис пра ти ла је сво јом му зи ком гру па 
AB BA.

Ка ко је број ни ји део еки пе пр ви пут при су ство вао 
Кон фе рен ци ји, и иако су нам ко ле ге ука за ле на по-
тре бу да се уна пред од лу чи мо за се си је ко ји ма ће мо 
при су ство ва ти, као и за би бли о те ке и кул тур не уста-
но ве ко је не из о став но тре ба по се ти ти, по зва ни смо на 
Сек ци ју но во при до шлих, од но сно оних ко ји пр ви пут 
при су ству ју IFLA-и. Овом при ли ком по здра ви ли су 
нас Џе ни фер Ни кол сон, Џе сус Лоу, Ба ле Мам бо Та та 
и Ло и да Гар си ја-Фе бо, од ко јих смо до би ли не ко ли-
ци ну ко ри сних са ве та о то ме шта је све по треб но ви-
де ти и слу ша ти на Кон фе рен ци ји. Оно што је сва ка-
ко обе ле жи ло Се си ју су ре чи Џе су са Ло уа, ко ји ма смо 
се пот пу но при кло ни ли „да осим оно га што ви ди мо 
и чу је мо, сва ка ко мо ра мо днев но раз го ва ра ти са нај-
ма ње де сет но вих ко ле га са ра зних стра на све та, ка ко 
би смо раз ме ни ли што ви ше ис ку ста ва“. Ово би ујед-
но мо гло да бу де и ге сло ово го ди шње Кон фе рен ци је 
– ин тер ак тив ност.

Че твр так, 12. ав густ
Се си ја Би бли о те ке ме тро по ла са јав ним 
би бли о те ка ма.

Оно што се у овој Се си ји мо же из дво ји ти је за јед-
нич ки рад син га пур ских јав них би бли о те ка, на два, др-

жав но по др жа на про јек та, Qu est и Ra re & Re ap. Пр ви је 
об у хва тио мла ђу по пу ла ци ју, док се дру ги од но сио на 
ста ри је од 12 го ди на.

Qu est је про је кат ко јим се код де ча ка мла ђих од 12 
го ди на, кроз игру, ко ја је у овом уз ра сту још увек нај-
зна чај ни ја, а уз по моћ спе ци јал но штам па них ка ра та 
са ју на ци ма цр та них фил мо ва, зма је ви ма, по бу ђи ва ла 
же ља за чи та њем. Са пред ње стра не на ла зи ла се илу-
стра ци ја, а на по ле ђи ни об ја шње ње и бо до ви ка ра та. 
Уз сва ку про чи та ну књи гу у Би бли о те ци до би ја ла се по 
јед на кар та. Ка ко би што бр же ску пи ли шпил, де ча ци 
су се оку пља ли у ма ње или ве ће гру пе, а исто вре ме но 
су се у би бли о те ка ма одр жа ва ли тур ни ри. Осим у би-
бли о те ка ма, кар те су се игра ле и на дру гим ме сти ма, а 
отво ре ни су бло го ви ко ји ма су сви има ли при суп, чак и 
ро ди те љи, ко ји су мо гли да оста вља ју сво је ко мен та ре. 
Осим при бли жа ва ња би бли о те ка де ци, овај про је кат је 
био и еду ка тив ног ка рак те ра, а исто вре ме но је зна чај но 
про бу дио и ко лек тив ни дух код де це.

Ra re & Re ap про је кат об у хва тио је ти неј џе ре, а за 
циљ је имао ис тра жи ва ње чи та лач ких ин те ре со ва ња 
на осно ву ап страк та ко јег су сви уче сни ци по пу ња ва ли 
на кон про чи та них књи га. На осно ву по ста вље них пи та-
ња из ра жа ва ли су сво је кри тич ко ми шље ње. Ин тер ак-
ци ја и ме ђу соб на са рад ња та ко ђе је зна ча јан сег мент и 
овог про јек та. Осим ап страк та, уче сни ци су из ра ђи ва-
ли и про јек те, по сте ре, а на бло го ви ма су раз ме њи ва на 
ми шље ња.

Пе так, 13. ав густ
На Се си ји за ге не а ло ги ју и ло кал ну исто ри ју у Град-

ској би бли о те ци у Ге те бор гу по твр ди ли смо сво ја са зна-
ња о ге не а ло шким ис тра жи ва њи ма, ко ји ма се у свим 
скан ди нав ским би бли о те ка ма и ар хи ви ма по све ћу је 
зна чај на па жња од са мог осни ва ња. Оно што је нај ва-
жни је је да ове две ин сти ту ци је на овим про јек ти ма ра-
де пот пу но ком плек сно. Град ска би бли о те ка по се ду је 
опре му, чи та че ми кро фил мо ва и ми кро фил мо ве ко ји 
се на ла зе у сло бод ном при сту пу Би бли о те ке. Сви чла-
но ви пот пу но су са мо стал ни у сво јим ис тра жи ва њи ма, 
а обра зо ва ни, об у че ни и љу ба зни би бли о те ка ри су ту да 
им по мог ну у сва ком мо мен ту.

Пре да ва ње о др жав ним ар хи ви ма од но си ло се на 
струк ту ру ар хи ва ко ја се са сто ји од два глав на и осам 
ма њих ар хи ва у ко ји ма за ин те ре со ва ни мо гу да до би-
ју све по треб не ин фор ма ци је, ко је се на ла зе у пи са-
ном, штам па ном или ди ги тал ном об ли ку. Из глед ар хи-
ва ни смо мо гли да са гле да мо у пра вом сми слу, јер је 
у ре кон струк ци ји, али смо има ли од лич ну Ин тер нет 
пре зен та ци ју.

Днев ник из Ге те бор га

Мр Бран ка Дра го са вац 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
be ba drag@g mail.com
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Су бо та 14. ав густ
Исто ри ја би бли о те ка – СИГ

Се си ја за Исто ри ју би бли о те ка об у хва ти ла је ви ше 
за ни мљи вих пре да ва ња, од ко јих се из дво јио рад Ике 
Ма ки не на, са уни вер зи те та Там пе ра у Фин ској. Пре-
да ва ње се од но си ло на за јед нич ки рад на по љу књи-
га и исто ри је би бли о те ка у нор диј ским и бал тич ким 
зе мља ма. Из ла га њем је пред ста вљен про је кат чи ји је 
ре зул тат књи га са на сло вом Li brary Spi rit in the Nor
dic and Bal tic co un try: hi sto ri cal per spec ti ves. Ре а ли зо ван 
је за јед нич ким нор диј ско-бал тич ко-ру ским ис тра жи-
ва њем на по љу исто ри је књи га, би бли о те ка и чи та ња 
(скра ће но HI BO LI RE), ко је су оба ви ли ис тра жи ва чи 
ра зних ака дем ских и про фе си о нал них ин сти ту ци ја, 
док то ран ти, би бли о те ка ри нор диј ских и бал тич ких 
зе ма ља. За о би ла зе ћи по ли тич ке, ге о граф ске и је зич ке 

ба ри је ре у овом про јек ту, ко ји је зах те вао мно го ра-
да и ис тра жи ва ња јав них би бли о те ка, сво је ме сто су, 
осим ве ли ких др жа ва, на шле и Грен ланд, као и Фар ска 
остр ва.

Не де ља, 15. aвгуст
Осим се си ја на ко ји ма смо сва ко днев но про во ди-

ли по цео дан, про на шли смо, на рав но, ма ло ме ста за 
ужи ва ње и раз го вор. Сва ке ве че ри оку пља ли смо се у 
Град ској би бли о те ци, ка ко би смо мо гли да раз ме ни мо 
ис ку ства о се си ја ма ко ји ма смо при су ство ва ли, али и да 
би смо се ви де ли са ко ле га ма из це лог све та. По се ти ли 
смо Град ску га ле ри ју сли ка, Град ски му зеј, при су ство-
ва ли бор би бро до ва, об и шли Лу на парк, во зи ли се на 
Точ ку, са ко јег смо гле да ли Ге те борг као на дла ну, али је 
вре ме на ипак би ло пре ма ло за још не ке по се те.

То ком бо рав ка у Швед ској, има ли смо при ли ку 
да се из бли за упо зна мо са ра дом мо бил них би бли о-
те ка – би бли о бу са, ко ји су ов де ја ко рас про стра ње ни. 
Они да нас пред ста вља ју нај но ви ја тех нич ка до стиг ну-
ћа. Пот пу но опре мље ни, пре ма зах те ви ма ко ри сни ка, 
сво јим спо ља шњим, а на ро чи то уну тра шњим из гле-
дом, де фи ни тив но су нас оча ра ли.

Ово су во зи ла те жи не од 3,5-18 то на, у за ви сно-
сти од об ли ка и ве ли чи не, мо гу би ти ком би, ауто бус 
или ка ми он пре у ре ђен за ове по тре бе. Нај че шће оп-
слу жу ју све ста ро сне гру пе за јед но, али има и оних ко-
ји су са мо за де цу. Тех нич ки су са вр ше но опре мље ни, 
од рам пи за осо бе са по себ ним по тре ба ма, тен ди да 
се за шти ти те од че стих ки ша, до нај ра зли чи ти је гра ђе 
ко ја се у њи ма на ла зи. Осим књи га, днев них нови на, 
књи га за де цу, у би бли о бу си ма се мо гу на ћи играч ке 
ко је мо же те по зај ми ти на од ре ђе но вре ме, аудио-ви-
зу ел на гра ђа, CD-ови, ви део игри це, књи ге на Бра је вој 

азбу ци, али у њи ма по сто ји и мо гућ ност ко ри шће ња 
Ин тер не та.

Усло ви ко ри шће ња би бли о бу са су, јед ном реч ју, 
исти као и код ко ри шће ња би ло ког пунк та би бли о те ке 
или Град ске јав не би бли о те ке. У њи ма се про сеч но на-
ла зи око 3.000 књи га и дру гог би бли о теч ког ма те ри ја ла, 
а број пунк то ва ко је оби ла зе за ви си од ве ли чи не гра-
да, бро ја ста нов ни ка и ин те ре со ва ња. Ка ко би бли о те-
ке има ју са рад њу са свим обра зов ним ин сти ту ци ја ма у 
гра до ви ма, то је ко ри шће ње би бли о бу са ве о ма рас про-
стра ње но у об да ни шти ма, шко ла ма, али и у цен три ма за 
ре кре а ци ју, ба зе ни ма, пла жа ма, јед ном реч ју, на свим 
ме сти ма на ко ји ма се оку пља ју де ца и мла ди. Осим то га, 
бол ни це, ре ха би ли та ци о ни цен три, па чак и за тво ри, не-
рет ко ко ри сте ове услу ге. Ве ли ка по год ност је мо гућ ност 
ре зер ва ци је књи га пре ко за јед нич ке он лајн ба зе по да-
та ка, ко је мо же те пре у зе ти на би ло ком пунк ту у гра ду. 
Та ко ђе, по зајм ље не књи ге мо же те вра ти ти у би бли о бу су.

Би бли о бу си


