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Сажетак
Рад се бави анализом стања, односно нивоа информационе писмености грађана Републике Србије. Ослања се 
на истраживања Републичког завода за статистику Србије, као и на ретка, али драгоцена истраживања степена 
информационе писмености код различитих делова српске популације. Статистички подаци су дали општи квантитативни 
оквир, а ова сегментирана истраживања прецизније податке који се односе на информациону писменост припадника 
одређених социјалних групација.
Полазиште и оквир за даљи развој информационе писмености у Србији у јавним политикама и стратегијама дало је 
Национално саветовање о медијској и информацијској писмености одржано 2017. године. У раду се, такође, указује на 
могућности које се нуде библиотекама које, познајући ове податке, могу да прилагоде своје услуге раду на промоцији и 
ширењу информационе писмености међу становништвом.

Кључне речи: информациона писменост, медијска писменост, статистика, Србија, грађани, ученици основних школа, 
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Увод

Тер мин ин фор ма ци о на пи сме ност упо тре бљен је у овом ра ду у из вор ном сми слу ко ји под-
ра зу ме ва спо соб но сти при сту па, вред но ва ња и ко ри шће ња ин фор ма ци ја.1 При том ни су раз-
ма тра не кон тро вер зе те о риј ских ту ма че ња пој ма, ни ти кри тич ко пре и спи ти ва ње и раз ли ке 
из ме ђу срод них тер ми на из овог кор пу са. На ме ра је би ла да се пред ста ве оп ште ста ње у овој 
обла сти у Ср би ји и мо гу ћи прав ци раз во ја ин фор ма ци о не и ме диј ске пи сме но сти. Као из во ри 
ана ли зе по слу жи ли су ста ти стич ки по да ци об ја вљи ва ни до 2017. го ди не, на осно ву ис тра жи-
ва ња Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку Ср би је, али и рет кa и драгоценa ис тра жи ва ња сте пе на 
ин фор ма ци о не пи сме но сти код раз ли чи тих де ло ва срп ске по пу ла ци је ко ја су ра ди ли за ин те-
ре со ва ни по је дин ци. По себ на па жња по све ће на је по да ци ма о ин фор ма ци о ној пи сме но сти 
уче ни ка (основ них и сред њих шко ла) те сту де на та, јер је то осно ва за да ље уса вр ша ва ње у 
овој обла сти.

1   Рад је урађен у оквиру пројекта Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене, број 47020, Министарства за науку 
и технолошки развој Републике Србије.
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У кон тек сту на ци о нал них ак ци ја на по љу ин фор ма ци о не пи сме но сти би ло је ва жно по ме-
ну ти На ци о нал но са ве то ва ње о ме диј ској и ин фор ма ци о ној пи сме но сти јер је том при ли ком 
об ја вљен При прем ни до ку мент о на ци о нал ним по ли ти ка ма и стра те ги ја ма МИП у Ср би ји.2

Сви на ве де ни по да ци мо гу да по слу же би бли о те ка ма, по себ но јав ним, да осми сле сво је 
про гра ме и при ла го де их еду ка ци ји свих при пад ни ка за јед ни це ко јој слу же.

Ста ти стич ки по да ци от кри ва ју бит не тен ден ци је

Ста ти стич ки по да ци ко ји се од но се на „ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је“ и њи-
хо ву упо тре бу у „до ма ћин стви ма и по је ди нач но“ у Ср би ји, ука зу ју на то да од 2010. до 2016. 
године број до ма ћин ста ва ко ја по се ду ју ТВ апа ра те стаг ни ра, да број мо бил них те ле фо на бе-
ле жи бла ги раст, број ко ри сни ка ка блов ске мре же кон стантно ра сте, а да нај ве ћи раст бе ле жи 
број лап то по ва у до ма ћин стви ма. Оче ки ва но је да је ТВ уре ђај ко ји се нај ви ше ко ри сти (99%), 
мо бил ни те ле фо ни су са 82% до сти гли 90%, прет пла та на ка блов ске мре же се са 42% по пе ла 
на 57%, а ко ри шће ње лап то по ва је са по чет них 11% 2010. до сти гло 39% 2016. го ди не. По да ци 
по сред но ука зу ју на раст ин фор ма ци о не пи сме но сти код нас и мо гу би ти од ко ри сти би бли о-
те ка ри ма у пла ни ра њу стра те ги ја и мар ке тин шких ак тив но сти.3

Пре ма ис тра жи ва њи ма из 2016, пер со нал ни ра чу нар (PC) и ин тер нет кон ке ци ју по се ду је 
око 65% до ма ћин ста ва,4 а ши ро ко по ја сни ин тер нет5 не што ма ње (58%). У 2011. тај про це нат 
је из но сио: 50% (PC), 39% (ин тер нет) и 28% (bro ad band), што та ко ђе по ка зу је из ра зит раст, по-
себ но код ши ро ко по ја сног ин тер не та.6 У 2010. 44% гра ђа на ни ка да ни је ко ри сти ло ра чу на ре, 
54% ин тер нет, а чак 87% ни ка да ни је тр го ва ло пу тем ин тер не та. По да ци из 2016. по ка зу ју да 
је тај про це нат пао на 27% оних ко ји ни ка да ни су ко ри сти ли ра чу на ре,7 29% ин тер нет и 54% 
гра ђа на Ср би је ко ји ни ка да ни су тр го ва ли пу тем ин тер не та.

„По слов ни су бјек ти“ без из у зе та ка ко ри сте ра чу нар, ин тер нет и веб-стра ни це у свом по сло-
ва њу у по сма тра ном пе ри о ду (100%), а упо тре ба елек трон ских сер ви са јав не упра ве (e-go vern-
ment) у по слов ним су бјек ти ма је са 70% у 2010. до сти гла мак си мал ну вред ност у 2016. го ди ни.

За др жа ву на овом сте пе ну еко ном ског и дру штве ног раз во ја из не ти ре зул та ти би мо гли 
да бу ду за до во ља вју ћи, ипак, иза зо ви и мо гућ но сти за да љи на пре дак су ве ли ки. За то се у 

2   EU-UNE SCO pro je kat Iz grad nja po ve re nja u me di je u Ju go i stoč noj Evro pi i Tur skoj, „Pri prem ni do ku ment o na ci o nal nim po li ti ka ma i stra te-
gi ja ma me dij ske i in for ma ci o ne pi sme no sti (MIP) u Sr bi ji”, http://www.me di a e du ca ti on cen tre.eu/eng/wp-con tent/uplo ads/2017/05/
Bac kgro und-do cu ment-on-MIL-in-Ser bia.SR_.FI NAL_.pdf, (pre u ze to 14. 3. 2018).

3    У тек сту се ко ри сте ре зул та ти ис тра жи ва ња об ја вље ни у пу бли ка ци ји Mi la din Ko va če vi ć i dr., prir., Upo tre ba in for ma ci o no-ko mu ni ka-
ci o nih teh no lo gi ja u Re pu bli ci Sr bi ji: do ma ćin stva, po je din ci, pred u ze ća (Be o grad: Re pu blič ki za vod za sta ti sti ku Sr bi je, 2017), http://pod2.
stat.gov.rs/Ob ja vlje ne Pu bli ka ci je/G2017/pdf/G20176006.pdf (pre u ze to 15. 3. 2018).

4    Ра чу нар ве ћи ном по се ду ју до ма ћин ства ко ја има ју ме сеч ни при ход ко ји пре ма шу је 600 евра (95,1%), док уче шће до ма ћин ста ва 
с при хо дом до 300 евра из но си све га 49,7%. Иако се овај тренд бла го сма њу је, ово је по да так од ве ли ког ин те ре са за би бли о те ке 
и њи хо ве сер ви се. – Mi la din Ko va če vi ć i dr., prir., Nav. de lo, 14.

5    Иако је тер мин ши ро ко по ја сни ин тер нет (енг. bro ad band) до бро по знат, тре ба на по ме ну ти да „ши ро ко по ја сни при ступ омо гу ћа ва 
ви ше од де сет пу та ве ћу бр зи ну у од но су на основ ни Ин тер нет при ступ. Крај њи ко ри сни ци мо гу бр же да по се ћу ју веб сај то ве и да 
пре у зму фај ло ве за са мо не ко ли ко ми ну та, док би им за то пре ко да ја лап при сту па би ло по треб но и по не ко ли ко са ти. Осим то га, 
ко ри сни ци има ју на рас по ла га њу но ве ак тив но сти, као што су ви део на зах тев, те ле фон ски и ви део по зи ви пу тем Ин тер не та, као 
и рад од ку ће...“ – РА ТЕЛ – Ре гу ла тор на аген ци ја за елек трон ске ко му ни ка ци је и по штан ске услу ге, http://www.ra tel.rs/upload/
edi tor_fi les/Fi le/Ko ri sni ci/Si ro ko po ja sni%20pri stup.pdf (пре у зе то 14. 3. 2018).

6    „Про це на SMMRI (Stra te gic Mar ke ting & Me dia Re se arch In sti tu te) из Бе о гра да у скло пу ре дов них ис тра жи ва ња ме ди ја од но вем-
бра 1999. го ди не [je] да у Ср би ји у но вем бру 2000. год. 12% до ма ћин ста ва по се ду је ра чу нар. А при бли жно сва ки дру ги ра чу нар је 
при кљу чен на Ин тер нет (7.2%). У окви ру он-li ne ис тра жи ва ња Ин тер нет-а ок то бра 2001. од стра не MA SMI у Ју го сла ви ји Ин тер нет 
је ко ри сти ло 13.1% ста нов ни штва... Ин тер нет се још увек ко ри сти нај ви ше за е-ма ил, за тим сле ди сур фо ва ње, док је е-com mer ce 
пот пу но не раз ви јен. Са мо 3 осо бе од 1000 ис пи та ни ка је ку пи ло не што пре ко Ин те нет-а упо след ње две не де ље и то у вред но сти 
од 100 дин“. Дра ги ца Ран ко вић и Го ран Ми ло са вље вић, „Раз вој ин тер не та у Ср би ји“ (рад пред ста вљен на Тех ни ка иин фор ма ти ка 
у об ра зо ва њу, Ча чак, Ср би ја, 9-11. мај 2008), 492.

7    „Ско ро по ло ви на не ко ри сни ка ин тер не та у Ср би ји као основ ни раз лог за то на во ди да им ин тер нет ни је по тре бан (47,1%). Зна тан 
број ис пи та ни ка на во ди да ин тер нет не ко ри сти јер не зна да ко ри сти ра чу нар (24,9), као и због то га што то се би не мо же да при-
у шти (23,3%). Од су ство по тре бе за инер не том ве о ма је ва жан ин ди ка тор не раз ви је но сти по тен ци ја ла ко је раз вој ин фор ма ци о ног 
дру штва у јед ној зе мљи има“, кон ста ту ју Дра ги ца Ран ко вић и Го ран Ми ло са вље вић у на ве де ном ра ду (490).
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Стра те ги ји раз во ја ин фор ма ци о ног дру штва у Ре пу бли ци Ср би ји до 2020. го ди не8 ис ти че 
не до во љан на пре дак у раз во ју ин тер не та и е-упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји у од но су на зе мље 
Европ ске уни је. Са гле да ва ју ћи ста ње у раз ли чи тим сег мен ти ма дру штва, а у про це су при бли-
жа ва ња Европ ској уни ји, Вла да Ре пу бли ке Ср би је до не ла је ве ли ки број стра те шких до ку ме-
на та, укљу чу ју ћи и ову Стра те ги ју. Циљ је да Ср би ја до 2020. го ди не, по по ка за те љи ма раз ви-
је но сти ин фор ма ци о ног дру штва, до стиг не про сек ЕУ.

Ге не ра ци је ро ђе не у „ин фор ма ци о ном дру штву“, као и са да шњи при пад ни ци ака дем ске 
за јед ни це, го то во без из у зет ка ко ри сте ра чу нар у свом ра ду и мо гу се сма тра ти ин фор ма ци о-
но пи сме ни јим од дру гих ка те го ри ја ста нов ни штва. За по сле ни, на рав но, у ви со ком про цен ту 
ко ри сте ра чу нар ску тех но ло ги ју (86,6%), а за ни мљив је по да так да 65% не за по сле них ли ца 
ко ри сти ра чу на ре. Раз ло зи за то су по тра га за по слом (21,2%) и по сло ва ње пре ко ин тер не та 
(25%). Оста ле ка те го ри је ста нов ни штва („пен зи о не ри, ли ца на слу же њу вој ног ро ка...“) ра чу-
на ре ко ри сте мно го ма ње (34,3%). Чи ње ни ца да је мно го мла дих на пу сти ло Ср би ју усло ви ла је 
да „скајп“ (Skype) по ста не је дан од оми ље них сер ви са, од но сно софт ве ра, ста ри је по пу ла ци је. 
Он јој на од ре ђе ни на чин на до ме шта одво је ност од де це и уну ка. Ова не же ље на и при нуд на 
си ту а ци ја де лу је мо ти ви шу ће на ову гру пу да се ин фор ма ци о но опи сме ни и са вла да по треб не 
ко му ни ка ци о не ве шти не.9 Ма ли број би бли о те ка им је (по пут Би бли о те ке гра да Бе о гра да10) 
по ну дио од го ва ра ју ћу обу ку и е-кур се ве.

По да так да чи та ње он лајн но ви на или ча со пи са за у зи ма ви со ко ме сто на ли сти ти по ва 
ко ри шће ња ин тер не та у при ват не свр хе (75,6%) сва ка ко мо же би ти дра го цен по да так би-
бли о те ка ма. Ка ко је ова услу га јав но до ступ на, до вољ но је да оне обез бе де ин тер нет чи та-
о ни це сво јим ко ри сни ци ма (50% си ро ма шни јих до ма ћин ста ва не ма ра чу нар). Тре ба узе ти 
у об зир да мно ге бан ке по да та ка (прав не, еко ном ске, ста ти стич ке, ко лек ци је ака дем ских 
ча со пи са и дру гих из да ња...) ни су јав но до ступ не или ни су до вољ но по зна те гра ђа ни ма 
те је на би бли о те ка ма да ко ри сни ци ма отво ре пут до њих. Крај ње је вре ме да се при ступ 
од ре ђе ним е-фон до ви ма и ко лек ци ја ма де мо кра ти зу је и да се екс клу зив ни при ступ ко ји 
има ју ака дем ске би бли о те ке на не ке од њих омо гу ћи и јав ним, од но сно свим гра ђа ни ма 
Ср би је.

„Ис тра жи ва ње по ка зу је да 32,0% ин тер нет по пу ла ци је ко ри сти ин тер нет услу ге уме сто да 
оства ру је лич не кон так те или да по се ћу је јав не уста но ве или ор га не ад ми ни стра ци је“,11 на во-
ди се у ана ли зи Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку Ср би је. Ка ко нај ве ћи про це нат от па да на 
„до би ја ње ин фор ма ци ја са веб-сај та јав них ин сти ту ци ја“, ја сно је да се нај ве ћи по ма ци оче ку-
ју и да су по треб ни упра во у јав ној упра ви (e-go vern ment). Сле ди озби љан раз вој елек трон ског 
по сло ва ња и еду ка ци је ко ри сни ка ин тер не та (49,9% ни ка да ни је ку по ва ло/по ру чи ва ло ро бу 
или услу ге пу тем ин тер не та).

Раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и сер ви са је дра ма ти чан и јед на од зна чај ни јих и 
са да већ ре ла тив но ши ро ко по зна тих но ви на је упо тре ба кла уд (cloud) сер ви са.12 Ипак, 

8    Вла да Ре пу бли ке Ср би је, „Стра те ги ја раз во ја ин фор ма ци о ног дру штва у Ре пу бли ци Ср би ји до 2020. го ди не“, http://mtt.gov.rs/
dow nlo ad/3/Stra te gi ja_raz vo ja_in for ma ci o nog_dru stva_2020.pdf (пре у зе то 15. 12. 2017).

9    Пре драг Ђу кић, „Ин фор ма ци о на пи сме ност тре ћег до ба: кур се ви 65+ у Би бли о те ци гра да Бе о гра да“, Чи та ли ште: на уч ни ча со пис 
за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Год 13, бр. 24 (2013): 64–67.

10    БГБ је раз вио и дру ге про гра ме: „Пи тај, не ски тај“, про је кат фи нан сиј ске пи сме но сти гра ђа на „Нов чи ћи“, бес плат не ин фор ма-
тич ке кур се ве за не за по сле не и њи хо ве по ро ди це, кам па ња „Он лајн не де ља“, Ин тер нет зо ну у Би бли о те ци гра да, Про је кат Di-XL, 
мул ти ме ди јал не ин тер ак тив не ра ди о ни це за де цу и ти неј џе ре... – ви де ти при лог Ве сне Ар сић и Ја сне Бр кић, „У (до бром) дру штву 
зна ња: би бли о те ке као по у зда ни цен три ин фор ма ци о но-ме диј ске пи сме но сти“, у Ме диј ска и ин фор ма ци о на пи сме ност у дру штву 
зна ња и би бли о те ке: збор ник ра до ва са Ме ђу на род не на уч не кон фе рен ци је, Бе о град, 3. ок то бар 2014., Ве сна Цр но го рац, ур. (Бе о град: 
Би бли о те кар ско дру штво Ср би је2016), 129–141. 

11    Mi la din Ko va če vi ć i dr., prir., Upo tre ba in for ma ci o no-ko mu ni ka ci o nih teh no lo gi ja u Re pu bli ci Sr bi ji: do ma ćin stva, po je din ci, pred u ze ća, 28.

12    У ме ђу вре ме ну су лан си ра ни но ви кон цеп ти „ин тер не та ства ри” и „ком пју тер ске ма гле“. Ви де ти: „Би бли о те ке и ин тер нет ства-
ри“, Чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Го ди на 14, број 27 (но вем бар 2015): 87–91, http://ci ta li ste.
rs/ca so pis/br27/in ter net_stva ri.pdf (пре у зе то 2. 2. 2018) и “The Cloud is Yester day. Fog Com pu ting is the Next Big Thing“, https://
www.ce bit.de/en/news-trends/news/the-cloud-is-yester day-fog-com pu ting-is-the-next-big-thing--1538 (pre u ze to 2. 2. 2018).
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ис тра жи ва ње је по ка за ло да је са мо 19,5% ин тер нет по пу ла ци је у Ср би ји ко ри сти ло кла уд 
сер вис за скла ди ште ње или раз ме ну по да та ка, што мо же да упу ћу је на ка шње ње у са зна ва-
њу, усва ја њу и при ме ни но ви на у обла сти ин фор ма ци о них тех но ло ги ја.

Ка да је реч о по ме ну тој Стра те ги ји раз во ја ин фор ма ци о ног дру штва у Ре пу бли ци Ср-
би ји до 2020. го ди не, по себ но je за бри ња ва ју ћа чи ње ни ца да је кул ту ра мар ги на ли зо ва на 
у овом до ку мен ту, а да би бли о те ке ни су пре по зна те као ва жни чи ни о ци у раз во ју ин фор-
ма ци о ног дру штва.13 Ово је ин ди ка тив но за оце ну ва ља но сти стра те ги је и ње не им пле мен-
та ци је и си гур но је дан од раз ло га за што би бли о те ке ни су учи ни ле ви ше на раз во ју ин-
фор ма ци о не пи сме но сти код гра ђа на. Дру ги је, сва ка ко, би ро кра ти за ци ја би бли о те ка и 
не га тив ни трен до ви ко ји се огле да ју у „га ше њу“ рад них ме ста и огра на ка, „пар тиј ском 
за по шља ва њу“ и ка дри ра њу, што је ре флек си ја оп штих трен до ва у на шем дру штву. Са-
гле да ва ју ћи ло ше ста ње у овој обла сти (по себ но у тре нут ку из ра де Стра те ги је) мо же мо да 
за кљу чи мо да је ап со лут но нео п ход но ис ко ри сти ти све по сто је ће ре сур се ка ко би се оства-
ри ли за цр та ни ци ље ви. 

Ква ли тет ко ри шће ња ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја

Ста ти стич ки по да ци от кри ва ју бит не тен ден ци је, али ка ко је реч о кван ти та тив ним по ка за-
те љи ма, они не да ју од го во ре на мно га пи та ња, по себ но на ква ли тет ко ри шће ња ин фор ма ци-
о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја (ИКТ), од но сно сте пен ин фор ма ци о не (и ме диј ске) пи сме-
но сти гра ђа на Ср би је. На пи та ње о раз ло гу због ког до ма ћин ства не ма ју ин тер нет при кљу чак 
код ку ће, 22,8% ис пи та ни ка је као раз лог на ве ло „не до ста так ве шти на“. Струк ту ри ра ни по да-
ци ин ди рект но ука зу ју на раз ли ке у ин фор ма ци о ној пи сме но сти гра ђа на Ср би је у од но су на 
имов но ста ње, пол, струч ну ква ли фи ка ци ју и сре ди ну (Бе о град/Вој во ди на и цен трал на Ср би ја, 
као и то да ли жи ве у ру рал ном под руч ју или у гра ду).

Ко је „е-ве шти не“ по се ду ју на ши су гра ђа ни? На пи та ње „ко је сте ра чу нар ске или мо бил не 
ак тив но сти пред у зи ма ли у по след њих 12 ме се ци“, 52,3% ин тер нет ко ри сни ка је од го во ри ло: 
„пре ба ци ва ње фај ло ва из ме ђу ра чу на ра или дру гих уре ђа ја“, а 38,5% „ин ста ли ра ње софт-
вер апли ка ци ја“. На пи та ње „ко је сте ИТ ак тив но сти пред у зи ма ли у по след њих 12 ме се ци“, 
нај ве ћи про це нат ис пи та ни ка је од го во рио: „ко пи ра ње или по ме ра ње фај ло ва или фол де ра“ 
(74,5%), а за тим „упо тре ба ворд софт ве ра за об ра ду тек ста“ (54,5%). Ови од го во ри упу ћу ју на 
ре а лан до мет ко ри сни ка ин тер не та и ни во ин фор ма ци о не пи сме но сти код нас. Реч је да кле о 
нај јед но став ни јим ра чу нар ским опе ра ци ја ма.

Софт вер за уре ђи ва ње сли ка, ви деа или аудио-фај ло ва, што је сва ка ко ви ши ни во ко ри-
шће ња ИТ, ко ри сти ло је 25,7%, а на пред не функ ци је за ор га ни за ци ју и ана ли зу по да та ка 
(фор му ле, гра фи ко ни...) 14,8%. Не где у овим окви ри ма се кре ће тра же ње ин фор ма ци ја на 
ин тер не ту у свр ху уче ња (33,9%), од но сно по ха ђа ње он лајн кур се ва (8,5%). Тре ба ло би по ме-
ну ти да је око 5% оних ко ји су еду ко ва ни за пи са ње ко да у про грам ском је зи ку.

„За де сет го ди на... жи ве ће мо у све ту ко ји је тран сфор ми са ла че твр та ин ду стриј ска ре во лу-
ци ја, у ко ме глав ну уло гу игра ју ауто ма ти за ци ја, софт вер и ве штач ка ин те ли ген ци ја... ве ру јем 
да мо ра мо на сва ки на чин по др жа ти уче ње ал го ри там ског на чи на раз ми шља ња и про гра ми-
ра ња, јер је то основ на пи сме ност 21. ве ка.... Не оче ку јем да сва де ца по ста ну про гра ме ри, али 
осно ве про гра ми ра ња су бит не за све, без об зи ра ко јим ће се по слом ба ви ти за пет или де сет 
го ди на,“ ис ти че Дра ган То мић, ди рек тор Раз вој ног цен тра ком па ни је Мај кро софт у Ср би ји и 

13    На овај про блем ука за ли су Гор да на Сто кић Си мон чић и Жељ ко Вуч ко вић. Ви де ти: Гор да на Сто кић Си мон чић и Жељ ко Вуч ко вић, 
„Осврт на об ја вље не из во ре о ин фор ма ци о ној пи сме но сти у Ср би ји“, Чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар-
ства Го ди на 13, број 24 (мај 2014): 32–37, http://ci ta li ste.rs/ca so pis/br24/sto kic_gor da na.html (пре у зе то 25. 1. 2018), или по гла-
вље „Ин фор ма ци о на пи сме ност у Ср би ји: ини ци ја ти ве и стра те ги је“ – Гор да на Сто кић Си мон чић и Жељ ко Вуч ко вић, Би бли о те ке 
и иден ти тет: про ле го ме на за исто ри ју мо дер ног срп ског би бли о те кар ства (Пан че во: Град ска би бли о те ка; Но ви Сад: Фи ло зоф ски 
фа кул тет Уни вер зи те та, 2012).
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члан УО Ини ци ја ти ве Ди ги тал на Ср би ја. Он сма тра да по сто је две вер зи је бу дућ но сти за Ср би-
ју: или пот пу на ди ги та ли за ци ја и тран сфор ма ци ја дру штва или још јед на про пу ште на при ли ка 
и то тал на мар ги на ли за ци ја.14

Ин фор ма ци о на пи сме ност уче ни ка и сту де на та

О не за до во ља ва ју ћем ни воу ин фор ма ци о не пи сме но сти код сред њо шко ла ца све до чи текст 
Бо ја не Ма рин чић и Дра го сла ве Ро да ље вић, „Ме диј ска и ин фор ма ци о на пи сме ност ужич ких 
ма ту ра на та“.15 При ли ком пре тра ге на ин тер не ту до же ље них ре зул та та до ла зи са мо 37,65% 
ма ту ра на та, „из че га се ви ди да им не до ста ју по треб на зна ња и ве шти не за пре тра жи ва ње ин-
фор ма ци ја“. Увек пре тра жу је ин тер нет у по тра зи за по да ци ма 17,17%, а са др жај са ин тер не та 
увек пре у зи ма 11,89% уче ни ка, али са мо 4,49% ис пи та ни ка увек ко ри сти елек трон ске ка та-
ло ге би бли о те ка за про на ла же ње до дат не ли те ра ту ре за уче ње. Ни ка да не пре тра жу ју елек-
трон ске ка та ло ге би бли о те ка чак њих 63,8%, по ка зу је ово ис тра жи ва ње, ко је је би ло осно ва за 
про гра ме еду ка ци је уче ни ка осмих раз ре да, ма ту ра на та сред њих шко ла и на став ног осо бља у 
ужич кој би бли о те ци.

Из ис тра жи ва ња Го ра на Јо ви ши ћа, про фе сор ин фор ма ти ке Карловачкe гим на зи је, мо же 
се уочи ти да је ма ли број уче ни ка од 5. до 8. раз ре да у основ ним шко ла ма об у хва ћен на-
ста вом ин фор ма ти ке. Оне има ју до во љан број ра чу на ра, ин тер нет, умре же не су, али не ма-
ју ква ли те тан струч ни ка дар за из во ђе ње на ста ве ин фор ма ти ке. На осно ву на ве де ног мо же 
се за кљу чи ти да сред њу шко лу упи су ју уче ни ци ко ји ни су има ли еле мен тар но ин фор ма тич ко 
обра зо ва ње то ком прет ход ног шко ло ва ња, што мо же да пред ста вља ве ли ку пре пре ку у да љем 
обра зо ва њу.16

Пре ма ис тра жи ва њу „ИКТ у на ста ви шко ла у Ср би ји, пре глед ста ња, пер спек ти ве раз во ја“17 
утвр ђе но је да је пе ри од ко ри шће ња ра чу на ра у обр ну тој сра зме ри са го ди на ма, тј. да мла ђе 
осо бе ду же ко ри сте ра чу нар, док ме ђу они ма ко ји га уоп ште не ко ри сте има нај ви ше оних 
ко ји има ју пре ко 55 го ди на и да про свет ни рад ни ци има ју углав ном основ на, еле мен тар на, не 
ну жно и до вољ на, зна ња о упо тре би ра чу на ра. Из до би је них ре зул та та се ја сно ви ди да пре о-
вла ђу је са мо стал но сти ца ње зна ња, а да од мах за тим сле де од го во ри „уз по моћ при ја те ља” и 
„у то ку шко ло ва ња”, као и „ра чу нар ски кур се ви ор га ни зо ва ни по шко ла ма”, што зна чи да они 
има ју зна чај ну уло гу у еду ка ци ји про свет них рад ни ка. Што се ти че софт вер ских па ке та ко ји се 
нај че шће ко ри сте, пред ња чи софт вер за об ра ду тек ста, те се мо же из ве сти за кљу чак да ра чу-
нар и да ље слу жи као за ме на за пи са ћу ма ши ну.

14   Дра ган То мић се обра тио ши рој јав но сти уочи „спе ци јал ног до га ђа ја“ на ко ме је уче ство вао, а ко ји је одр жа ла Ини ци ја ти ва 
Ди ги тал на Ср би ја, у окви ру ово го ди шњег Ко па о ник Би знис Фо ру ма, под на зи вом „Ди ги тал на еко но ми ја – исто риј ска шан са за 
Ср би ју“ – Dra gan To mić, „Osno ve pro gra mi ra nja su no va pi sme nost 21. ve ka”, Blic, 3. 3. 2018., https://www.blic.rs/ve sti/eko no mi ja/
osno ve-pro gra mi ra nja-su-no va-pi sme nost-21-ve ka/j2ky05y (pre u ze to 18. 1. 2018).

15   Бојана Маринчић и Драгослава Родаљевић, „Медијска и информациона писменост ужичких матураната“, Читалиште: научни 
часопис за теорију и праксу библиотекарства Година 15, бр. 29 (новембар 2016), http://citaliste.rs/casopis/br29/marincic_bojana.
pdf (преузето 24. 3. 2018).

16   Горан Јовишић, „ИКТ и изборни предмет информатика и рачунарство у основним школама на територији Р. Србије у школској 
2009/2010 години“. http://slobodansoftverzaskole.org/konferencija/dokumenti/Istrazivanje-UPIS.pdf (преузето 15. 1. 2018).

17   Удружење професора информатике Србије, „ИТ у настави школа у Србији, преглед стања, перспективе развоја“, http://upissrbije.
edu.rs/istrazivanja.php; http://sl.scribd.com/doc/83638895/dok129-srp-UPIS-ICT-u-srbiji (преузето 15. 1. 2018). 
Удружење професора информатике Србије је, од оснивања 2007. до данас, реализовало значајне пројекте и истраживања. 
Наведено истраживање је посебно важно јер су резултати својевремено уврштени у Ресурс центар Министарства просвете. 
Оно је спроведено у 121 школа на територији целе државе и обухватило је основне (71 школа), средње стручне школе (27) и 
гимназије (14). У њему је учествовало 4918 просветних радника.
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Ис тра жи ва ње Го ра на Ми ло са вље ви ћа фо ку си ра но на ин фор ма ци о ну пи сме но сти у основ-
ним шко ла ма18 от кри ва да у њи ма ма ли про це нат уче ни ка има не ка кав вид ин фор ма тич ке 
обу ке, да је не дељ ни број ча со ва не до во љан (би ло да је у пи та њу из бор ни или оба ве зни пред-
мет), као и да су на став ни ци и учи те љи нео бу че ни и не мо ти ви са ни да ко ри сте ра чу нар у на ста-
ви. Че сто се упо тре ба ра чу на ра, а на ро чи то ин тер нет, сма тра ју „ну жним злом ко је би тре ба ло 
из бе га ва ти у на ста ви“.19

Ло гич но је за кљу чи ти да се са мо део ин фор ма тич ког обра зо ва ња сти че у шко ли, а да су од 
мно го ве ћег зна ча ја дру ги из во ри и са мо о бра зо ва ње.

„На на ста ву ин фор ма ти ке мо ра мо гле да ти као на обра зов но окру же ње ко је код уче ни ка 
под сти че раз вој ве шти на ну жних за це ло жи вот но уче ње – раз ви ја ње ло гич ког ми шље ња, раз-
ви ја ње про це ду рал ног ми шље ња, кре а тив но сти, уче ње пу тем по ку ша ја и гре ша ка, про на ла же-
ње по треб них ин фор ма ци ја за ре ша ва ње не ког про бле ма и кри тич ки од нос пре ма њи ма“.20 У 
си ту а ци ји ка да уче ни ци не сти чу ни осно ве тех нич ке и ин фор ма тич ке пи сме но сти, ово сва ка-
ко ни је оствар љи во и мо же се раз у ме ти као јед на од пре по ру ка про свет ним вла сти ма.

Ка ква је си ту а ци ја у ака дем ским сре ди на ма (у ко је сред њо школ ци до ђу са ова квим пред-
зна њем) илу стру ју нпр. ре зул та ти ис тра жи ва ња об ја вље ни у тек сту „Ин фор ма ци о на пи сме-
ност сту де на та: стра те ги ја пре тра жи ва ња“, Ма ре Де спо тов.21 Они по ка зу ју да је 38,3% сту-
де на та спо соб но да про на ђе ре ле вант не ин фор ма ци је на за да ту те му, док ве ћи број то не 
уме. „Утвр ђе но је да он лајн ка та ло ге ре дов но ко ри сти са мо око јед не че твр ти не ис пи та ни ка. 
Ве о ма ма ли про це нат сту де на та је од го во рио да су увек успе шни при ли ком про на ла же ња 
ре ле вант них ин фор ма ци ја у он лајн ка та ло гу (11,1%), на су прот мно го ве ћем бро ју сту де на та 
ко ји их ни кад не про на ла зи (38,7%).“ Ови ре зул та ти мо гу би ти по сле ди ца чи ње ни це да ве ли-
ки број ис пи та ни ка и не ко ри сти он лајн ка та лог као ни СЦИн декс, а „го то во ни ко не зна“ шта 
су Бу ло ви опе ра то ри.

У ис тра жи ва њу ко је су школ ске 2015/16. спро ве ле Дра га на Гру јић и Гор да на Ђо ко вић на узор-
ку од 142 сту ден та че твр те го ди не основ них и ма стер сту ди ја Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, 
по ка за ло се да је по ла зна тач ка пре тра жи ва ња ко ја сту ден ти ра де углав ном ин тер нет, да пре тра-
жу ју и е-ка та ло ге би бли о те ка (23%) и да ско ро ни ка да не ко ри сте про фе си о нал не ба зе по да та ка. 
Ка та ло ге углав ном пре тра жу ју пре ма на сло ву пу бли ка ци је (58%), или пре ма ауто ру (33%). Нај-
но ви је ин фор ма ци је тра же на ве бу (73%), а упр кос чи ње ни ци да на у че ка ко да ко ри сте на пред не 
тех ни ке пре тра жи ва ња, ско ро ни ка да не ко ри сте Бу ло ве опе ра то ре, већ са мо основ не пре тра-
жи ва че или за тра же по моћ од би бли о те ка ра. Са мо ма ли број ис пи та ни ка ко ри сти на пред ну пре-
тра гу ин тер не та, осим на вод ни ка при тра га њу за по да ци ма о по је ди ним лич но сти ма. Упи та ни да 

18   Ма стер рад Го ра на Ми ло са вље ви ћа од бра њен на Фа кул те ту тех нич ких на у ка у Чач ку ба ви се ис тра жи ва њем при ме не ИТ у шко ла-
ма Ср би је („In for ma ci o ne teh no lo gi je u obra zo va nju sa ak cen tom na osnov ne ško le”, http://www.ftn.kg.ac.rs/dow nlo ad/SIR/SIR%20
Mi lo va no vic%20Go ran.pdf (pre u ze to 18. 1. 2018).). На во ди да је пред мет Ин фор ма тич ко обра зо ва ње ор га ни зо ван са фон дом од 
са мо јед ног ча са не дељ но, што је ма ло за број те ма ко ји је пред ви ђен про гра мом. Са ме те ме су у скла ду са мо ду ли ма за сти ца ње 
ECDL сер ти фи ка та. Је дан од про бле ма је и тај да је ово из бор ни пред мет, та ко да не ма ју сви уче ни ци ни мо гућ ност ни оба ве зу да 
се ин фор ма тич ки обра зу ју. Ка да је реч о пред ме ту Тех нич ко и ин фор ма тич ко обра зо ва ње (ТИО) ко ји је оп ште о бра зов ни пред-
мет, ста ње је још не по вољ ни је, број пред ви ђе них ча со ва за об ра ду тема је не до во љан за сти ца ње основ ног сер ти фи ка та. Дру ги 
про блем ле жи у то ме што је дан ра чу нар де ле два и ви ше уче ни ка на ча су и про фе со ри има ју про бле ма при из во ђе њу на ста ве.
Аутор је за по тре бе овог ра да ан ке ти рао уче ни и ке (258) пр вог раз ре да Сред ње еко ном ске шко ле и Ме ди цин ске шко ле у Ле сков-
цу и њи хо ве про фе со ре (56). Од ан ке ти ра ног бро ја уче ни ка 65% је по ха ђа ло ча со ве ин фор ма ти ке, а њих 25% де ли мич но (са мо 
у не ким раз ре ди ма). Про це нат од 10% оних ко ји ни су по ха ђа ли ча со ве ин фор ма ти ке је ма ли. Аутор за кљу чу је да раз ло зи због 
ко јих уче ни ци ни су по ха ђа ли ча со ве ле же у то ме да су: на став ни ци ло ши пре да ва чи, да је ло ша опре ма у ка би не ти ма и да уче-
ни ци сма тра ју да или до вољ но зна ју или их ово не ин те ре су је. Ис тра жи ва ње је, та ко ђе, по ка за ло да не ма уче ни ка (ни про фе со-
ра) ко ји не ма  ра чу нар, а са мо ма ли део не ма ин тер нет и да су, и у та ко не раз ви је ној оп шти ни, љу ди све сни зна ча ја и по тре бе за 
ин фор ма тич ким об ра зо ва њем и ула жу сред ства у ци љу свог лич ног уса вр ша ва њаи раз во ја сво је де це.

19   „Uvo đe nje no vih IT u obra zo va nje i nji ho va bez bed na pri me na kod de ce“, https://upis sr bi je.edu.rs/ma te ri jal/is tra zi va nje.docx (pre u-
ze to 18. 1. 2018).

20    Мар ко Бур саћ и др., „Ин фор ма ци о не тех но ло ги је у на ста ви“, http://www.ftn.kg.ac.rs/kon fe ren ci je/ITOP17/Ra do vi/Mar ko%20
Bur sac,%20Go ran%20Tric ko vic%20,%20Ra di slav%20Vu lo vic.pdf(пре у зе то 25. 1. 2018).

21   Ма ра Де спо тов, „Ин фор ма ци о на пи сме ност сту де на та: стра те ги ја пре тра жи ва ња“, Чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су 
би бли о те кар ства Го ди на 12, бр. 22 (мај 2013): 76–84, http://ci ta li ste.rs/ca so pis/br22/de spo tov_ma ra.pdf (пре у зе то 24. 3. 2018).
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оце не сво је ве шти не пре тра жи ва ња, ге не рал но су са мо у ве ре ни: 65% оце ни ло их је као из вр сне, 
29% као до бре, а са мо 6% је от кри ло да по не кад тра же по моћ. Ка да је реч о на чи ну на ко ји су 
сте кли сво је ин фор ма ци о не ве шти не, 39% ис пи та ни ка сма тра да је њи хов успех ре зул тат лич них 
на по ра и до стиг ну ћа, 37% ис ти че уло гу на став ни ка,22 а 24% уло гу би бли о те ка ра.23

На ци о нал но са ве то ва ње о ме диј ској и ин фор ма цијској пи сме но сти 

По ла зи ште и оквир за да љи раз вој ин фор ма ци о не пи сме но сти у Ср би ји у јав ним по ли ти ка-
ма и стра те ги ја ма да ло је На ци о нал но са ве то ва ње о ме диј ској и ин фор ма циј ској пи сме но сти 
2017. го ди не.24 За овај текст је од по себ ног зна ча ја „При прем ни до ку мент“ са На ци о нал ног 
са ве то ва ња у ко ме се оце њу је да „иако се ме диј ској и ин фор ма ци о ној пи сме но сти по кла ња 
ве ћа па жња, ова област је још увек не до вољ но раз ви је на“, ка ко у Ср би ји, та ко у ре ги о ну Ју го-
и сточ не Евро пе и Бал ка на.

Ауто ри ис ти чу да у Ср би ји не по сто је ја сно фор му ли са не јав не по ли ти ке и све о бу хват на 
стра те ги ја раз во ја ме диј ске и ин фор ма ци о не пи сме но сти. У раз ли чи тим до ку мен ти ма ис ти че 
се зна чај не ких ње них аспе ка та, ва жна је те ма јав них рас пра ва, а њен раз вој је на ни воу ди зај-
ни ра ња јав них по ли ти ка и стра те шког окви ра. До да ју и да су дру ги ва жни ак те ри у упо зна ва њу 
ши ре јав но сти са ме диј ском и ин фор ма ци о ном пи сме но шћу, као што су ин сти ту ци је се ћа ња 
(му зе ји, би бли о те ке и ар хи ви) већ по кре ну ли про јек те ко ји до при но се раз во ју дру штва за сно-
ва ног на зна њу. На во де да „јав но-по ли тич ки и стра те шки оквир ко ји су ов де пред ло же ни мо гу 
по слу жи ти као по др шка и пот кре пље ње за та кве ини ци ја ти ве“.25

Ауто ри се освр ћу26 на За кон о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти (2011)27 и члан 2 
ко ји ис ти че да је рад би бли о те ка ва жан као „де лат ност од оп штег ин те ре са“, ко ја по сто ји ра ди 
„обез бе ђи ва ња усло ва за оства ри ва ње пра ва гра ђа на на сло бо ду из ра жа ва ња и на сти ца ње 
и ко ри шће ње зна ња“. У За ко ну се на во ди зна чај раз во ја би бли о теч ких мре жа, ме ђу на род не 
са рад ње и ди ги та ли за ци је би бли о те ка и ин фор ма ци о них ма те ри ја ла и из во ра, али се, при ме-
ћу ју, ниг де не на во ди функ ци ја раз во ја ин фор ма ци о не пи сме но сти.

Охра бру ју ће је што је „При прем ни до ку мент“ ис та као зна чај би бли о те ка и дру гих ин сти ту-
ци ја се ћа ња, по пут му зе ја и ар хи ва као „ин фор ма циј ских по сред ни ка“ и „при род ног окру же-
ња“ за раз вој ин фор ма ци о не пи сме но сти.

22   На Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду већ пет го ди на по сто је из бор ни кур се ви Ин фор ма ци о на пи сме ност и Ме диј-
ска пи сме ност, а пред мет ни на став ни ци су аутор ке спро ве де ног ис тра жи ва ња.

23   Gor da na Djo ko vic and Dra ga na Gru jic, “In for ma tion li te racy and li bra ri es in uni ver sity edu ca tion”, in EDU LE ARN16: 8th in ter na ti o nal 
con fe ren ce on edu ca tion and new le ar ning tec hno lo gi es, bo ok se ri es: EDU LE ARN pro ce e dings, 8th In ter na ti o nal Con fe ren ce on Edu ca tion 
and New Le ar ning Tec hno lo gi es (EDU LE ARN), Bar ce lo na, Spain, 04–06, 2016, LG Cho va, AL Mar ti nez and IC Tor res, eds. (2016), 
8682–8687.

24   Ми ни стар ство омла ди не и спор та Р Ср би је, „Одр жа на кон фе рен ци ја ‘На ци о нал но са ве то ва ње о ме диј ској и ин фор ма циј ској 
пи сме но сти у Ср би ји’“, 09. 03. 2017, http://www.mos.gov.rs/vest/odr za na-kon fe ren ci ja-na ci o nal no-sa ve to va nje-o-me dij skoj-i-in-
for ma cij skoj-pi sme no sti-u-sr bi ji (пре у зе то 25. 1. 2018). Ор га ни за то ри На ци о нал ног са ве то ва ња су би ли Ме диј ски еду ка тив ни 
цен тар, Ми ни стар ство за омла ди ну и спорт, Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Ми ни стар ство кул ту ре и 
ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, уз по др шку Ми ни стар ства тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, Ми ни стар ства спољ них по-
сло ва и На ци о нал не ко ми си је за са рад њу са UNE SCO. – Не за ви сно удру же ње но ви на ра Ср би је (НУНС), „Na ci o nal no sa ve to va-
nje o me dij skoj pi sme no sti“, 08. 03. 2017., http://nuns.rs/in fo/news/30347/na ci o nal no-sa ve to va nje-o-me dij skoj-pi sme no sti-.html 
(preuzeto 25. 1. 2018). 24. ма ја 2017. усле ди ла је и јав на три би на на ко јој су пре зен то ва ни ре зул та ти ра да на про јек ту Ства ра ње 
по ве ре ња у ме ди је у Ју го и сточ ној Евро пи и Тур ској у Ср би ји. – UNE SCO-ЕU projekat Stvaranje poverenja u medije u Jugoistočnoj Evropi 
i Turskoj; EU In fo cen tar, „Raz voj me dij ske i in for ma tič ke pi sme no sti u Sr bi ji”, 22. maj 2017., http://euin fo.rs/raz voj-me dij ske-i-in-
for ma tic ke-pi sme no sti-u-sr bi ji/ (pre u ze to 14. 3. 2018).

25   EU-UNE SCO pro je kat Iz grad nja po ve re nja u me di je u Ju go i stoč noj Evro pi i Tur skoj, „Pri prem ni do ku ment o na ci o nal nim po li ti ka ma i 
stra te gi ja ma me dij ske i in for ma ci o ne pi sme no sti (MIP) u Sr bi ji”, 5–6 http://www.me di a e du ca ti on cen tre.eu/eng/wp-con tent/uplo-
ads/2017/05/Bac kgro und-do cu ment-on-MIL-in-Ser bia.SR_.FI NAL_.pdf (pre u ze to 14. 3. 2018). 

26   Исто, 10. Оде љак IV. Пре глед ста ња МИП у Ср би ји – IV. 1. МИП у јав ним по ли ти ка ма и стра те шким до ку мен ти ма – IV. 1. c. По ли-
ти ке ме диј ске и ин фор ма ци о не пи сме но сти у ин фор ма ци о ном и ИКТ сек то ру.

27   „За кон о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“, Сл. гла сник РС бр. 52 (2011). https://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi le_id=3047;http://
www.kul tu ra.gov.rs/docs/do ku men ti/pro pi si-iz-obla sti-kul tu re/law-on-li brary-and-in for ma tion-ser vi ce.doc (пре у зе то 15. 5. 2013).
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У Пред ло гу смер ни ца за јав не по ли ти ке ис ти че се да „про гра ми МИП тре ба да по др жа ва ју 
раз вој отво ре ног дру штва зна ња, што укљу чу је и ре фор му би бли о те ка, ра зно вр сност ме ди ја 
ко ји су осло бо ђе ни спо ља шњих и уну тра шњих ути ца ја, не го ва ње сло бо де из ра жа ва ња и ин-
фор ми са ња, од го вор ност и тран спа рент ност и по што ва ње људ ских пра ва.“28

Ме сто и уло га би бли о те ка као кључ них ак те ра у спро во ђе њу, про мо ци ји и ја ча њу МИП ис-
так ну та је и у ци ље ви ма Окви ра на ци о нал них стра те ги ја у обла сти ме диј ске и ин фор ма ци о не 
пи сме но сти у Ср би ји.29 На гла ша ва се по тре ба уна пре ђе ња школ ских би бли о те ка и „оја ча ња“ 
уло гe јав них би бли о те ка и дру гих ин сти ту ци ја се ћа ња, као кључ них у пла си ра њу иде ја о МИП 
у јав но сти.

Стра те ги је/ци ље ви Раз во ја ба зе ре сур са у овој обла сти пред ви ђа ју:
•  обез бе ђе ње бо љег ста ту са ин сти ту ци ја ма се ћа ња (би бли о те ке, му зе ји, ар хи ви итд.) као 

из во ра ин фор ма ци ја и зна ња, ко је свим гра ђан ка ма и гра ђа ни ма по ма жу у про це су це-
ло жи вот ног уче ња, а на ро чи то они ма из мар ги на ли зо ва них гру па

•  обез бе ђе ње обу ке за за по сле не у би бли о те ка ма, ка ко би, за јед но са дру гим за ин те ре-
со ва ним ак те ри ма, раз ви ја ли по вољ не усло ве за са мо и зра жа ва ње и по што ва ње пра ва 
оних ко ји су на не ки на чин мар ги на ли зо ва ни: же не/де вој ке, де ца и мла ди, ма њи не, итд.

•  омо гу ћa ва ње ме ђу по ве за но сти би бли о те ка на ло кал ном, на ци о нал ном и ме ђу на род ном 
ни воу, ка ко би по ста ле глав ни, офлајн и он лајн, из вор ин фор ма ци ја о МИП и

• стра те шку са рад њу из ме ђу би бли о те ка, ме ди ја и ИТ сек то ра.30

Зна чај но је да до ку мент у за вр шном одељ ку ма пи ра пут „за усва ја ње на ци о нал них јав них 
по ли ти ка и стра те ги ја за одр жи ви раз вој МИП у Ср би ји у на ред них 5–7 го ди на“,31 а са др жи и 
анек се са де таљ ни јим ин фор ма ци ја ма о пред ста вље ним те ма ма. Од зна ча ја за стру ку је Анекс 
IV – Уло га раз ли чи тих ак те ра у обла сти ме диј ске и ин фор ма ци о не пи сме но сти и њен тре ћи 
део: Ме диј ска и ин фор ма ци о на пи сме ност у би бли о те ка ма.

У ње му се, по ред оста лог, на во ди да је „јед на од нај зах тев ни јих про ме на са ко ји ма ће се 
су о чи ти срп ске би бли о те ке ...им пле мен та ци ја ин фор ма ци о не пи сме но сти, то јест пре у зи ма-
ње уло ге обра зо ва ња гра ђан ки и гра ђа на ко ји су при пре мље ни за це ло жи вот но уче ње у све ту 
пре пу ном ин фор ма ци ја (Сто кић и Вуч ко вић, 2010: 1). Би бли о те ке су део тра ди ци је и за то су 
при род но окру же ње за раз вој ин фор ма ци о не пи сме но сти“.32

За кључ на раз ма тра ња

На осно ву на ве де них ис тра жи ва ња мо же се при ме ти ти ни зак ни во ин фор ма ци о не пи сме-
но сти пр вен стве но уче ни ка и сту де на та, а по том и оста лих ка те го ри ја ста нов ни ка у Ср би ји. За 
пре ци зни је за кључ ке по треб на су ква ли тет но дру га чи ја ис тра жи ва ња од оних За во да за ста ти-
сти ку, од но сно све о бу хват ни ја ис тра жи ва ња од на ве де них у овом ра ду. Ипак, ја сно је да са мо 

28   EU-UNE SCO pro je kat Iz grad nja po ve re nja u me di je u Ju go i stoč noj Evro pi i Tur skoj, „Pri prem ni do ku ment o na ci o nal nim po li ti ka ma i stra-
te gi ja ma me dij ske i in for ma ci o ne pi sme no sti (MIP) u Sr bi ji”, 16. ; Оде љак V. Пред лог смер ни ца за јав не по ли ти ке МИП.

29   Пр ви циљ: хар мо ни за ци ја јав них по ли ти ка за ме диј ски и ин фор ма ци о но пи сме но гра ђан ство; дру ги циљ: уна пре ђе ње и хар мо-
ни за ци ја сек то ра фор мал ног обра зо ва ња са ци ље ви ма ме диј ске и ин фор ма ци о не пи сме но сти; тре ћи циљ: по ди за ње све сти ме ђу 
твор ци ма јав них по ли ти ка и ис тра жи ва чи ма; че твр ти циљ: раз вој ме диј ске и ин фор ма ци о не пи сме но сти од ра слих у кон тек сту 
не фор мал ног и кон ти ну и ра ног об ра зо ва ња... Оде љак VI. 18–25.

30   EU-UNE SCO pro je kat Iz grad nja po ve re nja u me di je u Ju go i stoč noj Evro pi i Tur skoj, „Pri prem ni do ku ment o na ci o nal nim po li ti ka ma i 
stra te gi ja ma me dij ske i in for ma ci o ne pi sme no sti (MIP) u Sr bi ji”, 22–23. http://www.me di a e du ca ti on cen tre.eu/eng/wp-con tent/uplo-
ads/2017/05/Bac kgro und-do cu ment-on-MIL-in-Ser bia.SR_.FI NAL_.pdf, (pre u ze to 14. 3. 2018) Оде љак V. Пред лог смер ни ца за јав-
не по ли ти ке МИП

31   Оде љак VII. Maпа пута за усвајање националних јавних политика и стратегија за одрживи развој МИП у Србији у наредних 5–7 
година, 25–26

32   EU-UNE SCO pro je kat Iz grad nja po ve re nja u me di je u Ju go i stoč noj Evro pi i Tur skoj, „Pri prem ni do ku ment o na ci o nal nim po li ti ka ma i stra-
te gi ja ma me dij ske i in for ma ci o ne pi sme no sti (MIP) u Sr bi ji”, Анекс IV – Уло га раз ли чи тих ак те ра у обла сти ме диј ске и ин фор ма ци-
о не пи сме но сти и њен тре ћи део: Ме диј ска и ин фор ма ци о на пи сме ност у би бли о те ка ма, 36.
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по се до ва ње хар две ра ни је до вољ но и да су по треб ни си сте мат ска, осми шље на, ду го роч на и 
кон ти ну и ра на ак ци ја и про грам по др шке раз во ја ин фор ма ци о не пи сме но сти свих гра ђа на 
Ср би је.33

Ана ли зе по ка зу ју да основ но школ ски и сред њо школ ски про гра ми не до при но се мно го 
ин фор ма тич ком обра зо ва њу уче ни ка, да не сти чу ни озбиљ ни је осно ве тех нич ке и ин фор-
ма тич ке пи сме но сти, а да о про гра мер ској или ин фор ма ци о ној пи сме но сти и не го во ри мо. 
Они су, као и њи хо ви про фе со ри, углав ном упу ће ни на са мо о бра зо ва ње. За то је ма ли број 
сту де на та спо со бан да про на ђе ре ле вант не ин фор ма ци је на за да ту те му и да ко ри сти он лајн 
ка та ло ге.34 

Сми сле но ре ше ње би ло би да се ин фор ма ци о ној пи сме но сти по све ти па жња то ком фор-
мал ног обра зо ва ња, на свим ни во и ма. Ка да је реч о би бли о те ка ри ма, по ста вља се де ли кат но 
пи та ње (ко је увек иза зи ва бур ну рас пра ву и су про ста вље на ми шље ња) њи хо вих ком пе тен ци ја 
и фор мал ног обра зо ва ња. Упр кос то ме, не тре ба за бо ра ви ти да су пр ве озбиљ не ини ци ја ти ве 
у ве зи са овом про бле ма ти ком по кре ну те баш у кру го ви ма би бли о те ка ра. Ок то бра 2007. одр-
жа на је у Бе о гра ду Ме ђу на род на кон фе рен ци ја Ин фор ма ци о на пи сме ност и до жи вот но уче ње 
ко ја је „...на ве ли ка вра та уве ла про бле ма ти ку ин фор ма ци о не пи сме но сти ме ђу срп ске би бли-
о те ка ре...“ али не и са мо ме ђу њих. Овом те мом, у про ши ре ном оби му, би бли о те ка ри су се 
ба ви ли и 2014, на го ди шњој кон фе рен ци ји Би бли о те кар ског дру штва Ср би је под на зи вом Ме-
диј ска и ин фор ма ци о на пи сме ност у дру штву зна ња и би бли о те ке. Од 2007, да кле, ин те ре со ва ње 
за ин фор ма ци о ну пи сме ност се ши ри ло, а по узо ру на ме ђу на род ну про фе си о нал ну прак су 
при сту пи ло се кван ти та тив ним ме ре њи ма и по ку ша ји ма стан дар ди за ци је. Осми шље не су ра-
ди о ни це, као и про гра ми ин фор ма ци о ног опи сме ња ва ња за раз ли чи те ка те го ри је ко ри сни ка, 
али је ба вље ње овом про бле ма ти ком ла га но иза шло из окви ра би бли о те ка и про ши ри ло се на 
сфе ру ме ди ја, обра зо ва ња и на уч ног ис тра жи ва ња. На са мом из ма ку те де це ни је су о ча ва мо 
се са др жав ним ини ци ја ти ва ма ко је ја сно озна ча ва ју МИП као стра те гиј ски ин те рес срп ског 
дру штва, а би бли о те ке као је дан од сту бо ва у из град њи но вог мо де ла пи сме но сти. Срп ско 
дру штво по ме ри ло се, ка ко се чи ни, из фа зе кон цеп ту а ли за ци је у фа зу им пле мен та ци је МИП 
у обра зо ва ње, на у ку, кул ту ру и сва ко днев ни жи вот, а би бли о те ке би и у овој фа зи тре ба ло да 
има ју ли дер ску уло гу.
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Information Literacy in the Light of Statistics: The State of Affairs in Serbia

Summary
The paper deals with the analysis of the level of information literacy of citizens of the Republic of Serbia. It relies 
on research by the Statistical Offi  ce of the Republic of Serbia, as well as on rare but valuable researches of the level 
of information literacy in diff erent parts of the Serbian population. The statistics provided a general quantitative 
framework, while the segmented research provides more precise data related to the degree of information literacy 
of members of certain social groups. On the basis of this research, it can be noticed that the level of information 
literacy, primarily of pupils and students, as well as of the other categories of the population of Serbia, is low.
The starting point and framework for the further development of information literacy in Serbia in public policies and 
strategies were given by the National Conference on Media and Information Literacy, held in 2017. The paper also 
points to the opportunities off ered to libraries which, by knowing this data, can adapt their services to the promotion 
and spread of information literacy among the population.
A meaningful solution would be to pay attention to information literacy during formal education, at all levels. When 
it comes to librarians, a delicate question arises (which always provokes a burning debate and controversy) of their 
competencies and formal education. Nevertheless, one should not forget that the fi rst serious initiatives on this issue 
have been launched in library circles.
The interest in information literacy is expanding. Following the example of international professional practice, 
quantitative measurements and standardization attempts have been made. Serbian society has moved from the 
conceptualization phase to the phase of implementation of MIL in education, science, culture and everyday life. At 
this stage, libraries should also have a leadership role.
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писмености одржано 2017. године. У раду се, такође, указује на могућности које се нуде 
библиотекама које, познајући ове податке, могу да прилагоде своје услуге раду на 
промоцији и ширењу информационе писмености међу становништвом. 
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