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Новим технологијама до нових читалацаНовим технологијама до нових читалаца

17. Дани хрватске књиге и ријечи, дани Балинта Вујкова, Саветовање 
библиотекара на тему Примена нових технологија и метода рада у раду 
с децом и младима у библиотекама, Градска библиотека Суботица (Србија), 
5. октобар 2018.

Нај ве ћа књи жев на ма ни фе ста ци ја Хр ва та у Ср би ји под на зи вом „Да ни хр ват ске књи ге и 
ри је чи, да ни Ба лин та Вуј ко ва“ одр жа на је, по се дам на е сти пут, у Су бо ти ци од 3. до 6. ок то бра 
ове го ди не. То ком че ти ри да на при ре ђен је бо гат про грам за све ка те го ри је чи та ла ца,1 а Хр-
ват ска чи та о ни ца и Град ска би бли о те ка Су бо ти ца су, 5. ок то бра, ор га ни зо ва ле тре ће струч но, 
Ме ђу на род но са ве то ва ње би бли о те ка ра2 на те му При ме на но вих тех но ло ги ја и ме то да ра да у 
ра ду с де цом и мла ди ма у би бли о те ка ма. Оно је, у Чи та о ни ци су бо тич ке би бли о те ке, оку пи ло 50 
би бли о те ка ра из Ср би је и Хр ват ске, од ко јих је њих 29 одр жа ло 19 из ла га ња.

Но во ин фор ма ци о но до ба у ко јем жи ви мо но си но ва пра ви ла на го то во свим под руч ји ма 
људ ско га жи во та. Би бли о те ке, као јав не уста но ве, мо ра ју се при ла го ди ти про ме на ма и де ци 
и мла ди ма, при пад ни ци ма З ге не ра ци је,3 тре ба да по ну де но ве и дру га чи је ак тив но сти. Њих 
је те шко да нас за ин те ре со ва ти да чи та ју, а још те же за др жа ти у чи та о ни ца ма. Ове осе тљи ве 
гру пе зах те ва ју но ву ме то до ло ги ју ра да с оба ве зним укљу чи ва њем са вре ме них тех но ло ги ја и 
парт нер ство с но вим ме ди ји ма уз ко је су се они ро ди ли и ра сли, а све у ци љу по пу ла ри за ци је 
књи ге и чи та ња. Жи вље ње у ди ги тал ном дру штву по ста вља но ве иза зо ве пред би бли о те ка ре 
ко ји мо ра ју би ти об у че ни и ин фор ми са ни и мо ра ју да оса вре ме не сво је ак тив но сти и уве ду 
но ве услу ге, у скла ду са тех но ло шким мо гућ но сти ма и по тре ба ма ко ри сни ка. Те ма са ве то ва-
ња При ме на но вих тех но ло ги ја и ме то да ра да у ра ду с де цом и мла ди ма у би бли о те ка ма ко ју је 
ода брао Про грам ски од бор по ка за ла се ве о ма зна чај ном и ак ту ел ном, што је до ка зао и ве ли ки 
од зив би бли о те ка ра.

1   17. Да ни хр ват ске књи ге и ре чи, да ни Ба лин та Вуј ко ва за по че ли су Књи жев ним са ло ном. Дру ги дан су одр жа не ак тив но сти за 
де цу и мла де. За де цу из вр ти ћа и основ них шко ла ор га ни зо ван је тра ди ци о нал ни про грам под на зи вом На род на књи жев ност у 
шко ли - У спо мен на Ба лин та Вуј ко ва – Ди ду, док је ра ди о ни ца за сред њо школ це одр жа на на те му при ме не са вре ме них тех но-
ло ги ја у би бли о те ка ма. Тре ћи дан је ре зер ви сан за би бли о те ка ре и ме ђу на род но са ве то ва ње у Град ској би бли о те ци Су бо ти ца, 
по ла га ње ве на ца на би сту Ба лин та Вуј ко ва, као и Мул ти ме ди јал но ве че с до де лом књи жев них на гра да. Ма ни фе ста ци ја је за-
вр ше на акре ди то ва ним се ми на ром за учи те ље и на став ни ке ко ји су се оспо со бља ва ли за ко ри ште ње бес плат них апли ка ци ја за 
са вре ме ни ји рад с де цом у на ста ви. Као пра те ћи про грам у су бо тич кој би бли о те ци је по ста вље на из ло жба књи шке про дук ци је 
Хр ва та у Вој во ди ни из ме ђу два ју Да на.
Ма ни фе ста ци ју су по др жа ли: Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, Град Су бо ти ца, Сре ди шња др жав на 
кан це ла ри ја за Хр ва те из ван Ре пу бли ке Хр ват ске, Ам ба са да Ре пу бли ке Хр ват ске у Бе о гра ду, На ци о нал ни са вет хр ват ске на-
ци о нал не ма њи не, По кра јин ски се кре та ри јат за обра зо ва ње, про пи се, упра ву и на ци о нал не ма њи не – на ци о нал не за јед ни це и 
По кра јин ски се кре та ри јат за кул ту ру, јав но ин фор ми са ње и од но се с вер ским за јед ни ца ма.

2  Од 2014. го ди не Хр ват ска чи та о ни ца и Град ска би бли о те ка Су бо ти ца у окви ру Да на хр ват ске књи ге и ри је чи, да на Ба лин та 
Вуј ко ва сва ке дру ге го ди не, би је нал но, ор га ни зу ју са ве то ва ње би бли о те ка ра. Те ма 2014. го ди не је би ла Књи га до де це – књи га за 
де цу док је 2016. го ди не раз го ва ра но о Књи жев но сти за де цу на ма њин ским је зи ци ма у Вој во ди ни. На кон сва ког са ве то ва ња из да ти 
су збор ни ци ра до ва.

3  На кон ге не ра ци је Y (ип си лон) или „ми ле ни ја ла ца“, ко ји су ро ђе ни у пе ри о ду од 1980. до сре ди не де ве де се тих, до шла је ге не ра-
ци ја З (зет), ко ја об у хва та ро ђе не од сре ди не де ве де се тих до да нас. Ра сли су за вре ме ве ли ке ре це си је. Док je у прет ход не две 
ге не ра ци је (X i Y) осе ћај ег зи стен ци јал не не си гур но сти ти њао у по за ди ни, овој је ге не ра ци ји то био глав ни са др жај од ра ста ња. 
У тех но ло шком сми слу, ово је пр ва ге не ра ци ја ко ја ни не зна за дру га чи ји свет од ин фор ма тич ког. С об зи ром на то да су од 
ма лих но гу има ли при ступ ин тер не ту, при пад ни ци З ге не ра ци је су из у зет ни по зна ва о ци и ко ри сни ци мо дер них тех но ло ги ја и 
дру штве них ме ди ја.
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На све ча ном отва ра њу, у име до ма ћи на, при сут не је по здра вио Дра ган Ро квић, ди рек тор 
Град ске би бли о те ке Су бо ти ца по же лев ши уче сни ци ма уго дан и ко ри стан бо ра вак у гра ду и 
уста но ви ко ја сва ко днев но ра ди на три слу жбе на је зи ка. Ка та ри на Че ли ко вић, пред сед ни ца 
Ор га ни за ци о ног од бо ра „Да на хр ват ске књи ге и ри је чи, да на Ба лин та Вуј ко ва“ упо зна ла је 
би бли о те ка ре с про гра мом ма ни фе ста ци је и са ве то ва њи ма ко ји су до са да одр жа ни. Бер на ди-
ца Иван ко вић, ор га ни за тор ка ово го ди шњег са ве то ва ња, пред ста ви ла je пла ни ра ни про грам и 
на ја ви ла из ра ду збор ни ка ра до ва са са ве то ва ња. Она је би ла мо де ра тор ка пр ве се си је у ко јој 
су два пле нар на из ла га ња из Ср би је и Хр ват ске одр жа ле Ал ка Строп ник из Књи жни ца гра да 
За гре ба те Мир ја на Не шић из Бе о град ске по ли тех ни ке. 

Рад је на ста вљен у три се си је, у ко ји ма су при ме ре до бре прак се из не ли би бли о те ка ри из 
Ужи ца, Ла за рев ца, Бач ке Па лан ке, Ди ми тров гра да, Ја го ди не, Ки кин де, Бе о гра да, Но вог Са да, 
Бо ра, Чач ка и Су бо ти це док су ино стра на ис ку ства пред ста вље на из Кар ло ва ца, За гре ба, Ву-
ко ва ра, Бје ло ва ра, За пре ши ћа, Ри је ке и Ко прив ни це. Том при ли ком еми то ва но је ви ше ви део 
сни ма ка на ста лих при ме ном но вих тех но ло ги ја у по ме ну тим би бли о те ка ма као и фил мо ва 
на пра вље них ко ри ште њем бес плат них апли ка ци ја на ин тер не ту ко је зна чај но обо га ћу ју и оса-
вре ме њу ју рад с де цом и мла ди ма. 

Уче сни ци су се сло жи ли да је ова кав вид умре жа ва ња ви ше не го по тре бан и да се раз ме ном 
ис ку ста ва мо же по спе ши ти рад с де цом и мла ди ма. По твр ђе но је ко ли ко је ва жан кон ти ну и тет 
као и отво ре ност за но ве иде је. Бу ду ћи да но ве тех но ло ги је стра хо ви том бр зи ном на пре ду ју, 
што је у рас ко ра ку с тех нич ком опре мље но сти би бли о те ка, по треб но је еду ко ва ти се за ко ри-
шће ње бес плат них ала та ко ји мо гу по мо ћи да се ра ди на под сти ца њу чи та ња у сва ком об ли ку. 
Ди ги тал не тех но ло ги је мо гу би ти од по мо ћи код под сти ца ња и ши ре ња чи та лач ке пу бли ке, а 
по себ но чи та лач ких на ви ка де це и мла дих.

„Да ни хр ват ске књи ге и ри је чи, да ни Ба лин та Вуј ко ва“ су то ком че ти ри да на по ку ша ли да 
за тво ре ва жан тро у гао ко ји чи не крај њи ко ри сни ци - чи та о ци, де ца и мла ди с јед не стра не, 
на став ни ци с дру ге стра не и би бли о те ке и би бли о те ка ри као мо сто ви зна ња и ин фор ма ци ја. 
Књи жни це не тре ба да се пла ше тран фор ма ци ја ко је им се де ша ва ју не го да са вре ме не тех-
но ло ги је па мет но ко ри сте у ра ду с де цом и мла ди ма ка ко би их под ста кли на чи та ње кроз игру 
и за ба ву. Све ово је нео п ход но, уко ли ко же ли мо да оп ста не мо у мо дер ном ди ги тал ном све ту. 

Бер на ди ца Иван ко вић


