
На род на би бли о те ка Ср би је је, 2009. 
го ди не, у окви ру Еди ци је Са вре ме на би
бли о те ка, об ја ви ла пу бли ка ци ју Јав не 
би бли о те ке и слу жбе за мла де аутор ке 
Сју зан И. Хи гинс. Пу бли ка ци ју је пре-
ве ла Ве сна Глу шче вић, док је ре дак ту ру 
пре во да ура ди ла Ве сна Ињац.

Сју зан И. Хи гинс је чи тав свој про-
фе си о нал ни жи вот по све ти ла деч јим 
би бли о те ка ма, ра де ћи, нај пре као деч ји 
би бли о те кар, а по том као пре да вач на 
ви ше аме рич ких уни вер зи те та. Обла сти 
ње них ин тер о со ва ња су раз вој би бли о-
те кар ства и ин фор ма ци о них на у ка, ме-
ђу на род на деч ја књи жев ност и естет ско 
ис ку ство чи та ња у мла до сти.

Пу бли ка ци ја Јав не би бли о те ке и 
слу жбе за мла де са ви ше аспе ка та раз ма тра пи та ње раз-
ви ја ња би бли о теч ке слу жбе за мла де. Схва та ју ћи дру-
штве ну уло гу деч јих оде ље ња јав них би бли о те ка као 
је дан од сто же ра за укљу чи ва ње мла дих у дру штве не 
то ко ве у сми слу со ци ја ли за ци је, обра зо ва ња и бу ду-
ћег де ло ва ња мла дих као здра вих по је ди на ца, аутор ка 
успе ва да пру жи смер ни це за прак су ко ја ће по што ва ти 
тра ди ци о нал не ци ље ве у вре ме ну раз ви је них ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја. Пу би ка ци ја мо же да се ту ма чи 
као скуп на че ла, али и као во дич, илу стро ван мно го-
број ним при ме ри ма до бре прак се. Пр вен стве но је на-
ме ње на би бли о те ка ри ма јав них би бли о те ка, али мно ги 
из не ти по сту ла ти мо гу и тре ба ло би да ко ри сте и школ-
ским би бли о те ка ри ма, као и дру гим струч ња ци ма ко ји 
ра де са де цом и омла ди ном.

Пу бли ка ци ја је си сте ма ти зо ва на у три по гла вља. У 
пр вом, „Прин ци пи би бли о теч ке слу жбе“, из не ти су сег-
мен ти: исто ри јат раз во ја слу жби за рад са де цом, њи-
хо ве уло ге при ус по ста вља њу кул ту ре пи сме но сти и 
до жи вот ног уче ња, раз вој и уло га деч је књи жев но сти 
и, они ве о ма ва жни, ко ји се ти чу деч јих пра ва и за сту-
па ња ин те ре са де це. По себ но је ис так ну та ва жност раз-
у ме ва ња пој ма пи сме но сти у са вре ме ном све ту, ко ји 
да нас, по ред еле мен тар не пи сме но сти, под ра зу ме ва и 
ру ко ва ње свим рас по ло жи вим сред стви ма ко му ни ка ци-
је, пре тра жи ва ње ин фор ма ци ја, њи хо во се лек то ва ње и 
вред но ва ње. Уте ме љи ва ње ду хов них вред но сти, об у ча-
ва ње мла дих за сна ла же ње у све ту пре пла вље ном ин-
фор ма ци ја ма, раз ви ја ње деч јих ин ди ви ду ал них спо соб-
но сти, по сло ви су за об у че но би бли о теч ко осо бље и они 
су опи са ни у дру гом по гла вљу, „Прак са“. Мо гу успе шно 
да се оба вља ју је ди но уз па жљи во осми шље ну по ли ти ку 
ко ја се про те же од ма те ри јал них ре сур са до ин те лек ту-

ал них на по ра. Хи гинс по себ но ис ти че 
да би ти до бар деч ји би бли о те кар зна-
чи би ти би бли о те кар ко ји ослу шку је 
и пра ти дру штве на кре та ња, при ме-
њу је са вре ме не тех но ло ги је, и би ти 
у не по сред ном кон так ту са мла ди ма 
и раз у ме ти њи хо ве по тре бе и на чи не 
на ко је нај јед но став ни је усва ја ју но ва 
зна ња. То су око сни це ко је би тре ба-
ло да бу ду во ди ље при кре и ра њу на-
бав не по ли ти ке, се лек ци ји гра ђе, раз-
ви ја њу по себ них про грам а за де цу са 
спе ци фич ним зах те ви ма, раз ви ја њу 
ин ди ви ду ал них и груп них про гра ма, 
оспо со бља ва њу де це за функ ци о ни-
са ње у ди ги тал ном све ту и раз ви ја њу 
осе ћа ја при пад но сти за јед ни це. Тре ће 

по гла вље, „Про фе си о на ли зам“, ба ви се пи та њи ма од но-
са би бли о теч ких рад ни ка са нај мла ђим ко ри сни ци ма. 
Ста вља ју ћи осо бље у сам цен тар, аутор ка на гла ша ва да 
кључ успе ха пред ста вља усва ја ње ста ва „да је би бли о-
те ка јав на слу жба и пред ста вља им пе ра тив, по себ но 
ка да је реч о де ци и мла ди ма“. Рад са мла ди ма у би-
бли о те ка ма пре ва зи ла зи пи та ње би бли о те кар ства, ка да 
је реч о мла ди ма, би бли о те ке су са мо ме сто на ко јем 
се спро во ди нај ве ћи дру штве ни ин те рес. Раз ви ја ње до-
жи вот ног ин те ре со ва ња за чи та ње и уче ње тре ба ло би 
да бу де основ ни циљ сва ког би бли о те ка ра ко ји ра ди са 
де цом. За ис пу ње ње тог ци ља осо бље мо ра да ко ри сти 
сва рас по ло жи ва сред ства, као на при мер про фе си о-
нал но умре жа ва ње, у ци љу раз ме не ис ку ста ва и у ра ду 
на за јед нич ким про јек ти ма, као и са рад њи са срод ним 
ин сти ту ци ја ма. За вр шни део по гла вља ба ви се мар ке-
тин гом, по зи ци о ни ра њем у дру штве ној за јед ни ци и ева-
лу а ци јом би бли о теч ких про гра ма.

Пу бли ка ци ја Јав не би бли о те ке и слу жбе за мла де мо-
гла би да пред ста вља оба ве зну лек ти ру за све ко ле ге ко-
је ра де са де цом. При до би ја ње ко ри сни ка би бли о те ке, а 
по себ но њи хо во за др жа ва ње у са вре ме ном све ту, пред-
ста вља све ве ћи иза зов, ко ји мо же да се са вла да са мо 
до жи вот ним уче њем осо бља и њи хо вом отво ре но шћу за 
про ме не. Би бли о те кар ко ји је све стан све га што га окру-
жу је, мо ћи ће и да на ме т не би бли о те ку као ва жно ме-
сто за раз вој дру штве ног по тен ци ја ла. За оства ри ва ње 
успе ха, по ред по зна ва ња ло кал них при ли ка, не по ход но 
је и упо зна ва ње са те о риј ским осно ва ма и ис ку стви ма 
дру гих. Пу бли ка ци ја Јав не би бли о те ке и слу жбе за мла
де пред ста вља оно што је, мо жда, не до ста ја ло на овим 
про сто ри ма – си сте ма тич но раз ло же на про бле ма ти ка са 
ши ро ко при мен љи вим ре ше њи ма.
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