
На ве де ни и дру ги по да ци пру жа ју бо га ту сли ку о мо-
де ли ма раз во ја јав ног би бли о те кар ства. Сли ка је ша ро ли-
ка, а ни во раз ви је но сти би бли о те кар ства вр ло не у јед на-
чен. Ујед на чен је, ме ђу тим, и за сва ку по хва лу, ква ли тет 
ра до ва у овој књи зи, сту ди о зност у при сту пу те ми, по све-
ће ност свих ауто ра и њи хо во ви зи о нар ство.

„Тач но је да ова књи га још за и ста не пред ста вља ин-
тер на ци о нал ну исто ри ју би бли о те ка јер сва ки текст у њој 
опи су је јед ну зе мљу или ре ги он, пред ста вља ју ћи мно го 
по зна ти ју на ци о нал ну исто ри ју би бли о те ка. Али, она је 
ко рак на пред. На рав но да нај пре тре ба да са чи ни мо до-

бро до ку мен то ва не исто ри је би бли о те ка у по је ди ним 
земља ма или ре ги о ни ма, ко је са да не ма мо. Он да те исто-
ри је би бли о те ка, по пут оп ште исто ри је јав них би бли о те ка 
у Фин ској, об ја вље не 2009, тре ба пре ве сти на до ступ ни ји 
је зик. За тим ће би ти мо гу ће на пи са ти нор диј ско-бал тич-
ку исто ри ју би бли о те ка, европ ску исто ри ју би бли о те ка и, 
нај зад, исто ри ју би бли о те ка у све ту.“2

2 Co o pe ra tion in the fi elds of bo ok and li brary hi story in the Nor dic and Bal tic 
co un tri es,  http://www.ifla.org/fi les/hq/pa pers/ifla76/136-ma ki nen-en.pdf, 
(преузето 5. септембра 2010).

Уче сни ке ово го ди шњег кон-
гре са IFLA-e у Ге те бор гу (на ро чи то 
оне ко је до ла зе из јав них би бли о-
те ка), ме ђу кон фе рен циј ским ма-
те ри ја лом по себ но је об ра до ва ла 
пу бли ка ци ја ко ју ћу пред ста ви ти у 
крат ким цр та ма.

Nor dic Pu blic Li bra ri es 2.0 је пу-
бли ка ци ја на ста ла као плод са рад-
ње ви ше нор диј ских ин сти ту ци ја: 
Дан ске аген ци је за би бли о те ке и 
ме ди је, Ми ни стар ства обра зо ва-
ња и кул ту ре Фин ске, Нор ве шке 
за јед ни це ар хи ва, би бли о те ка и 
му зе ја као и Швед ског умет нич-
ког са ве та. На ве де не ин сти ту ци-
је пот пи су ју из да ва ње на ма већ 
до бро по зна те се риј ске пу бли ка ци је Scan di na vian Pu
blic Li brary Qu ar terly. Да кле, опро бан ре цепт за до бар 
про из вод.

При ре ђи ва чи су при ку пи ли 28 ра до ва раз ли чи тих 
ауто ра ко је су гру пи са ли у три по гла вља по ве за на за јед-
нич ким над на сло вом уво да “Agen da for the new li brary” 
(„Днев ни ред за но ву би бли о те ку“). У до ба гло ба ли за ци-
је и про ме не обра сца кул тур ног по на ша ња, ја сно су де-
фи ни са на три но ва иза зо ва (за дат ка) ко ја се по ста вља ју 
пред јав не би бли о те ке: ин те гра ци ја би бли о те ке у сва ко-
днев ни жи вот за јед ни це, уво ђе ње но вих услу га (тра ди-
ци о нал них и вир ту ел них) и ис ко рак ка ко ри сни ци ма, ма 
где се они на ла зи ли.

По гла вље “Web Ser vi ces 2.0“ („Услу ге пре ко Ве ба“) 
до но си осам тек сто ва ко ји за те му има ју но ве услу-
ге ко је јав не би бли о те ке пру жа ју ко ри сте ћи Ин тер нет. 

Гра ђа нин у дру штву зна ња, ди ги та ли за-
ци ја кул тур не ба шти не, сер ви си за де цу, 
елек трон ске услу ге при ла го ђе не осо ба ма 
са ин ва ли ди те том, са мо су не ке од те ма 
ко ји ма се ауто ри ба ве кроз при ме ре раз-
ли чи тих нор диј ских би бли о те ка.

Дру го по гла вље “The Phi si cal Li brary 
2.0“ („Фи зич ки про стор би бли о те ке“) 
ба ви се би бли о теч ким про сто ром и ње-
го вом уло гом у но вој па ра диг ми јав не 
би бли о те ке. Би ло да се гра де но ве, или 
адап ти ра ју ста ре згра де за би бли о те ке, 
оне се са да ви ше усред сре ђу ју на ко ри-
сни ка и услу ге не го на ко лек ци је. Ова-
кви про сто ри омо гу ћа ва ју и под сти чу 
со ци јал ну ко му ни ка ци ју. На рав но, ово 
по гла вље до но си и при че о пла но ви ма 

за из град њу но вих, ве ле леп них би бли о теч ких згра да у 
ве ли ким скан ди нав ским гра до ви ма, њи хо вом осве тља-
ва њу са ар хи тек тон ске и ур ба ни стич ке тач ке гле ди шта. 
Ин те ре сант не су и при че о уво ђе њу све ви ше ко ри снич-
ких са мо у слу га, на чи ни ма от вара ња би бли о теч ких про-
сто ра и ме сти ма за „геј ме ре“ (игра че ком пју тер ских/
ви део ига ра).

По сле дње по гла вље “The Li brary Mo ves with the Pe-
o ple 2.0“ („Би бли о те ке су та мо где су љу ди“) до но си де-
сет тек сто ва ко ји се ба ве по тре бом по сто ја ња би бли о те-
ка сву да где љу ди жи ве, ра де или се кре ћу. Та ко ђе, ба ве 
се про бле ма ти ком по на ша ња ко ри сни ка у би бли о те ци, 
по тра гом за не-ко ри сни ци ма, но вим ти по ви ма би бли о-
те ка и про мо ци јом уло ге и услу га би бли о те ке ван ње них 
зи до ва, парт нер стви ма са дру гим ин сти ту ци ја ма, као и 
уло гом би бли о те ке у не фор мал ном обра зо ва њу гра ђа-

Nor dic Pu blic Li bra ri es 2.0
Lar sen, Jon na Hol mga ard and Mats Han sson. Nor dic Pu blic Li bra ri es, 2.0. Kø ben ha ven: Da nish Agency for 
Li bra ri es and Me dia, 2010.

Пре драг Ђу кић
Би бли о те ка гра да Бе о гра да
pre dragd@bgb.rs
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У не пре глед ном мо ру но вих на сло-
ва и у све у куп ној бо га тој из да ва ча кој 
де лат но сти да на шњи це, јед на књи га 
се из два ја, нај пре сво јим из у зет но по-
ет ским на сло вом, а за тим и сво јим са-
др жа јем. Реч је о збор ни ку Би бли о те ка 
као огле да ло ва се ље не, чи ји је при ре ђи-
вач и пре во ди лац До бри ло Ара ни то-
вић, је дан од нај у глед ни јих би бли о-
те ка ра и би бли о гра фа у на шој зе мљи, 
ина че би бли о те кар са вет ник у Би бли о-
те ци ша бач кој. Да ни је реч са мо о су-
бјек тив ном ми шље њу, по твр ђу је и по-
да так да су овај збор ник огле да и ње гов 
при ре ђи вач, Д. Ара ни то вић, на гра ђе ни 
пре стижном На гра дом Сто јан Но ва ко
вић (за 2009. го ди ну) ко ју до де љу је Би-
бли о те кар ско дру штво Ср би је по је дин-
цу или гру пи ауто ра за об ја вље но де ло 
од из у зет ног зна ча ја у обла сти би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о не де лат но сти.

Би бли о те ка као огле да ло ва се ље не је збор ник огле да из 
са вре ме не ру ске на у ке о би бли о те кар ству ко је је, као што 
смо већ на по ме ну ли, иза брао, при ре дио и пре вео До бри-
ло Ара ни то вић. Ре цен зент и аутор од лич ног пред го во ра, 
„Би бли о те кар ство на раз ме ђи ми ле ни ју ма“ је др Жељ ко 
Вуч ко вић, во де ћи те о ре ти чар би бли о те кар ства код нас и 
про фе сор на Пе да го шком фа кул те ту у Сом бо ру. Књи га је 
пр во за јед нич ко из да ње Слу жбе ног гла сни ка РС (Бе о град) 
и Би бли о те ке „Др Ђор ђе На то ше вић“ из Ин ђи је и об ја-
вље на је 2009. го ди не. Би бли о те ка као огле да ло ва се ље не 
на шла је сво је ме сто у „мла дој” би бли о те ци Le xis (еди ци ја 
Сло во) Слу жбе ног гла сни ка, по ред ве ли ког бро ја лек си ко-
граф ских из да ња, реч ни ка, лек си ко на и ен ци кло пе ди ја, 
би бли о гра фи ја, на уч них и есе ји стич ких ра до ва са вре ме-

них и ауто ра из ра ни јих пе ри о да. Са мо 
на пр ви по глед мо же се учи ни ти да је 
те ма ти ка збор ни ка ве за на ис кљу чи во за 
струч ну би бли о те кар ску про бле ма ти ку 
и да је, са мим тим, усме ре на на огра ни-
чен чи та лач ки круг. Дру ги и па жљи ви-
ји по глед, као и де таљ но чи та ње књи ге, 
по ка зу ју не што са свим дру го. Пре ма ре-
чи ма Жељ ка Вуч ко ви ћа, тек сто ви ко је 
са др жи књи га Би бли о те ка као огле да ло 
ва се ље не „мо гу би ти под сти цај ни и ши-
рем ин те лек ту ал ном кру гу, књи жев ним 
кри ти ча ри ма, пе да го зи ма, пси хо ло зи-
ма, фи ло зо фи ма, со ци о ло зи ма, сви ма 
они ма ко је за ни ма ју фе но ме ни књи ге и 
чи та ња, али и про ме не епо хал не па ра-
диг ме у кон тек сту ин фор ма тич ког дру-
штва и пост мо дер не као ње го вог ду хов-
ног екви ва лен та“.

При ре ђи вач је чи та о ци ма пред ста вио 46 огле да из 
са вре ме не ру ске на у ке о би бли о те кар ству по зна тих ру-
ских те о ре ти ча ра би бли о те кар ства, а огле ди су рас по ре-
ђе ни у де вет те мат ских це ли на:

-  „По е ти ка и фи ло зо фи ја би бли о те кар ства“,
-  „Би бли о теч ка ми то ло ги ја и про фе си о нал на 

са мо свест“, 
-  „Етич ке ди ле ме би бли о теч ке про фе си је“,
-  „Ин сти ту ци о нал на и ко му ни ка тив на ра ци о нал ност 

би бли о те кар ства“,
-  „Би бли о те ке пред иза зо ви ма ин фор ма тич ке 

ци ви ли за ци је“,
-  „Би бли о гра фи ја и ор га ни за ци ја зна ња“,
- „Би бли о те ке и кул ту ра чи та ња“,
- „Би бли о те ке у огле да лу шко ле“ и
- „Би бли о те ка као ме ди ци на ду ше“.

Би бли о те ка као ва се ље на
Ара ни то вић, До бри ло, прир. и прев. Би бли о те ка као огле да ло ва се ље не: огле ди из са вре ме не 
ру ске на у ке о би бли о те кар ству. Бе о град: Слу жбе ни гла сник РС; Ин ђи ја: Би бли о те ка „Ђор ђе 
На то ше вић“, 2009.

Мр На та ша Бе лић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет
– Се ми нар ска би бли о те ка за срп ски је зик и лин гви сти ку
na ta sam@f.uns.ac.rs
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на. На кра ју се на ла зи текст о не из о став ним мар ке тин-
шким ак тив но сти ма без ко јих би све ак тив но сти би бли-
о те ке би ле ма ње дру штве но ви дљи ве. Са мо агре сив ни 
при ступ и бор ба за ме диј ски про стор су пра ви на чи ни 
на ко је би бли о те ка мо же да се на мет не гра ђа ни ма и има 
не за мен љи ву уло гу у ово но во до ба, до ба ко му ни ка ци је 
и зна ња.

Пу бли ка ци ја оби лу је сјај ним фо то гра фи ја ма ко је на 
нај бо љи на чин илу стру ју до стиг ну ћа скан ди нав ских јав-
них би бли о те ка у тех но ло шком, ар хи тек тон ском, со ци-
јал ном и на да све би бли о теч ком по гле ду. Мо же по слу жи-
ти као из вор про ве ре них при ме ра из прак се, ин спи ра ци ја 
или зве зда во ди ља у тран сфор ма ци ји у но ву би бли о те ку, 
ори јен ти са ну ка корис ни ку.


