
72 Читалиште 33 (новембар 2018) ЛИНК

 

Глобална визија библиотекарстваГлобална визија библиотекарства

IFLA World Library and Information Congress, 84rd IFLA General Conference 
and Assembly, Transform Libraries, Transform Societies, Kuala Lumpur, Malaysia, 
24–30 August 2018. 

Ово го ди шњи 84. IFLA кон грес, одр жан у да ле ком Ку а ла Лум пу ру од 24. до 30. ав гу ста, имао 
је у фо ку су ак ту ел ни Из ве штај о гло бал ној ви зи ји (Glo bal Vi sion Re port). Про цес за по чет 2017. 
го ди не, уз уче шће око 30.000 би бли о те ка ра из 190 зе ма ља, је дан је од ко ра ка ко ји би 2019. 
го ди не, уз рас пра ву и при мед бе ко ле га из це лог све та, тре ба ло да до ве де до об ја вљи ва ња IFLA 
Стра те ги је 2019–2024 (IFLA’s Stra te gic Fra me work for 2019–2024) за пе ри од од на ред них пет 
го ди на. Кроз овај про цес IFLA по ку ша ва да спро ве де сво је вр сну гло ба ли за ци ју и по ве зи ва ње 
у окви ри ма би бли о те кар ства, кроз по ја ча ну са рад њу, раз ме ну иде ја и за јед нич ки на ступ, што 
би тре ба ло да во ди ја чој и ви дљи ви јој уло зи би бли о те ка у дру штву. У Из ве шта ју је ис так ну то 
10 ци ље ва ка ко ји ма би бли о те ке те же.1 На пре ко 700 стра ни ца, у ње му се мо гу пра ти ти и упо-
ре ђи ва ти ста во ви са гле да ни из раз ли чи тих угло ва (пре ма ти пу би бли о те ке, пре ма ре ги о ну или 
пре ма рад ном ис ку ству...) у од но су на по ста вље них 6 кључ них пи та ња о бу дућ но сти и уло зи 
би бли о те ка.2 Са мо одр жа ва ње кон фе рен ци је у Ку а ла Лум пу ру био је је дан од ко ра ка при бли-
жа ва ња IFLA-е том де лу све та и ње го ве ве ће ви дљи во сти у би бли о те кар ству. Са дру ге стра не, 
на ста вље на је прак са за по че та прошле године у Вроц ла ву и омо гу ће но је пра ће ње Кон фе рен-
ци је пу тем пре но са де вет ди ску си ја. То је би ла при ли ка свим за ин те ре со ва ни ма ко ји фи зич ки 
ни су мо гли да при су ству ју да стек ну увид у рад и ток Кон фе рен ци је.

Те ме су се кре та ле од би бли о те ка као си гур них ме ста за све, без об зи ра на дру штве ни, еко-
ном ски или сек су ал ни ста тус, до ви дљи во сти у ме диј ском про сто ру и њи хо вог пред ста вља ња, 
пре ко за го ва ра ња, до пи та ња аутор ских пра ва или елек трон ских пу бли ка ци ја. У окви ру пред-
сед нич ке се си је Мо то ри про ме на: ме ња ју ћи се бе да про ме ни мо наш свет (Mo tors of Chan ge: Chan-
ging Our sel ves to Chan ge Our World – IFLA Pre si dent’s Ses sion), кроз раз го вор и ди ску си ју прет-
ход них пет пред сед ни ца3 са са да шњом, Гло ри јом Пе рез-Сал ме рон (Glòria Pérez-Salmerón), 
би ла је при ли ка да се оце ни рад ор га ни за ци је и раз мо тре мо де ли функ ци о ни са ња, при о ри те ти 
и по стиг ну ти ци ље ви у про те клом пе ри о ду.

У то ку овог раз го во ра, Гло ри ја Пе рез-Сал ме рон је ис та кла да су би бли о те ке тра ди ци о нал-
но окре ну те про шло сти и да су у оба ве зи да ства ра ју гра ђа не, а не кон зу мен те и по тро ша че. У 
скла ду са тим, по ста ви ла је пи та ње шта њи ма у бу дућ но сти оне мо гу да по ну де. На по ме ну ла 
је да би бли о те ке мо ра ју да се од у пру па сив но сти упр кос свим по те шко ћа ма и да не сме ју да 
до зво ле да по ста ну жр тве про ме на, већ да оне саме бу ду – Про ме на.

1   1. Мо ра мо би ти пред вод ни ци ин те лек ту ал них сло бо да, 2. Мо ра мо до гра ди ти сво ју тра ди ци о нал ну уло гу у ди ги тал ном све ту, 3. 
Мо ра мо бо ље раз у ме ти по тре бе за јед ни це и раз ви ти услу ге за ши ре де ло ва ње и ути цај, 4. Мо ра мо би ти у то ку са тех но ло шким 
про ме на ма, 5. За го ва ра ње за би бли о те ке на свим ни во и ма, 6. Мо ра мо да оси гу ра мо да до но си о ци од лу ка раз у ме ју вред но ст 
и зна чај би бли о те ка, 7. Мо ра мо да раз ви је мо дух са рад ње, 8. Мо ра мо да пре и спи та мо тре нут ну струк ту ру и по на ша ње, 9. Мо-
ра мо да омо гу ћи мо пот пун при ступ до ку мен тар ном свет ском на сле ђу, 10. Мо ра мо да да мо при ли ку мла дим ли де ри ма да уче, 
да на пре ду ју и во де.

2   1. Ко је су основ не вред но сти би бли о те ка?, 2. У че му су би бли о те ке из у зет но до бре?, 3. Шта би би бли о те ке тре ба ло ви ше да ра-
де?, 4. Шта би би бли о те ке тре ба ло ма ње да ра де?, 5. Ко ји су нај ве ћи иза зо ви за би бли о те ке?, 6. Ко је би би ле ка рак те ри сти ке 
је дин стве ног по ља би бли о те кар ства?

3   Кла у ди ја Лукс (Cla u dia Lux, пред сед ни ца од 2007. до 2009), Елен Ти зе (El len Ti se, 2009–2011), Ин грид Па рент (In grid Pa rent, 
2011–2013), Си ни ка Си пи ла (Si nik ka Sipilä, 2013–2015) и До на Ше дер (Don na Sche e der, 2015–2017).
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У окви ру Сек ци је за би бли о те ке ме тро по ла, 26. ав гу ста је одр жа на се си ја Све тилишта у 
гра ду: јав не би бли о те ке као си гу рна ме ста (San ctu a ri es in the City: The Pu blic Li brary As a Sa fe Spa ce). 
О јав ним би бли о те ка ма као си гур ним ме сти ма, пре све га за ма њин ске гру пе, кроз при ме ре из 
Аустра ли је и Ка на де по ка за ло се да то ни је увек ла ко оства ри во. Ле о ни Ари ел Де р (Le o nee 
Ariel De rr) из Сто нинг тон би бли о те ке (Ston ning ton Li brary) у Мел бур ну, Аустра ли ја, из не ла 
је став, пот кре пљен ду го го ди шњим ису ством, да би бли о те ке не мо гу увек би ти си гу ран про-
стор и да не мо гу увек га ран то ва ти без бед ност (фи зич ку и емо ци о нал ну) ни ко ри сни ци ма ни 
за по сле ни ма. Пре пре ке су раз ли чи те, од то га да ни је ла ко од ре ђе не мар ги на ли зо ва не гру пе 
ин те гри са ти у дру штво кроз би бли о те ку, до то га да је те шко кре и ра ти од го ва ра ју ћу услу гу ка да 
ма њин ска гру па ни је ви дљи ва и ја сно пре по зна тљи ва у дру штву. У дру штви ма ко ја су ис кљу-
чи ви ја пре ма ма њин ским гру па ма у од но су на по ме ну те др жа ве, број пре пре ка је ве ћи. Али 
јед на од по ру ка ове ди ску си је и свих раз го во ра у окви ру Кон фе рен ци је, је сте да, без об зи ра 
на све по те шко ће, би бли о те ке мо ра ју да бу ду ме сто за све и да сви ма омо гу ће рав но пра ван 
при ступ услу га ма и ин фор ма ци ја ма.

То ком се си је Че ка ју ћи сле де ћу ве ли ку ствар: би бли о те ке и дру штве не мре же (Lo o king for the 
Next Big Thing: Li bra ri es and So cial Net works) по се бан на гла сак је био на ви дљи во сти би бли о те-
ка пу тем ме ди ја. Ве ћи на пре зен те ра се и да ље осла ња ла на ус по ста вље не плат фор ме, а не на 
екс пе ри мен ти са ње са но вим тех но ло ги ја ма. При то ме, на гла ше но је да би би бли о те ке тре ба ло 
да ко ри сте онај ме диј ко ји их нај ви ше при бли жа ва ко ри сни ци ма. Јав на би бли о те ка Гр ха та ма 
у Јо ги а кар ти у Ин до не зи ји нпр. за ко му ни ка ци ју са сту ден ти ма ко ри сти углав ном Ин ста грам (у 
Ср би ји је то, без ди ле ме, Феј сбук). Пу тем ове дру штве не мре же де ли ин фор ма ци је о услу га ма 
и про гра ми ма ко ји би мо гли да их нај ви ше да за ни ма ју. Би бли о те ке и ар хи ви Ка на де (Li brary 
and Ar chi ves Ca na da) од лу чи ли су да про ме не сте ре о тип „озбиљ них и ушто гље них“ би бли о те-
ка ра. На свет ски Дан ша ле, на сво јој Феј сбук стра ни ци об ја ви ли су вој ни до си је из Пр вог свет-
ског ра та Џеј мса Ха у лет Ло га на, по зна ти јег као Вул ве рин – су пер хе ро ја и стрип ју на ка. Кроз 
ову ша лу за пра во су скре ну ли па жњу јав но сти на свој нај ве ћи про је кат ди ги та ли за ци је ко ји је 
об у хва тио лич не до си јее из Ве ли ког ра та.

Већ не ко ли ко го ди на уна зад, у фо ку су IFLA-е на ла зи се и те ма за го ва ра ња (advo cacy). И 
ове го ди не јој је по све ће но до ста про сто ра. Сек ци ја за ста ти сти ку и ева лу а ци ју је ор га ни зо ва-
ла се си ју под на зи вом Од по да та ка до за го ва ра ња (From Da ta to Advo cacy). Ис так ну то је ко ли ко је 
зна чај но да би бли о те ке при ку пља ју по дат ке ко ји мо гу по мо ћи ја сни јем де фи ни са њу по тре ба 
у окви ру њи хо ве за јед ни це. Пред ста вље ни су и при ме ри до бре прак се. Кла у ди ја Сер ба ну та 
(Cla u dia Ser ba nu ta) из Ру му ни је је пред ста ви ла успе шан про је кат – CO DE Kids. У јав ним би-
бли о те ка ма у ру рал ним сре ди на ма за пад не Ру му ни је ор га ни зо ва ни су ча со ви уче ња про грам-
ских је зи ка и осно ва про гра ми ра ња за ста ри је основ це. Ме ри јен Ше де (Ma ri ann Schje i de) је 
пред ста ви ла при мер из Нор ве шке – ко му ни ци ра ње са по ли ти ча ри ма пу тем бро је ва. При мер 
из Нор ве шке по ка зу је да, иако се њи хо ве би бли о те ке сва ка ко на ла зе у мно го бо љем по ло жа-
ју не го ве ћи на би бли о те ка у све ту, су о ча ва ју се са гло бал ним трен дом сма ње ња из да та ка за 
кул ту ру.4 Би бли о те кар ско дру штво Нор ве шке по кре ну ло је ак ци ју про тив сма ње ња бу џе та за 
кул ту ру и, по сред но, сред ста ва ко ја се из два ја ју за би бли о те ке.

Се си ја Шта је са елек трон ским по зајм љи ва њем? (What’s Up with eLen ding?), ко ју је ко ор ди-
ни ра ла Рад на гру па за еле ктрон ске пу бли ка ци је, по де ли ла је нај но ви је ис тра жи ва ње о ути ца-
ју елек трон ских пу бли ка ци ја на про да ју и чи та ње. Пред ста вље ни су при ме ри и ис тра жи ва ња 
из Аустра ли је, Ма ле зи је, Ла тин ске Аме ри ке, Ка на де и Евро пе. Ми кел Кри сто фер сен (Mik kel 
Chri stof fer sen) из Дан ске је пред ста вио NA PLE ис тра жи ва ње ко је се ба ви ло тре нут ним ста њем 
и трен до ви ма по пи та њу елек трон ских пу бли ка ци ја у Евро пи. Ис тра жи ва ње је об у хва ти ло 10 

4  За кул ту ру се из два ја 4% др жав ног бу џе та, а за би бли о те ке 14% бу џе та за кул ту ру. 
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зе ма ља.5 Гло бал ни трен до ви на тр жи шту из да ва штва у 2017. го ди ну по ка зу ју да штам па не књи-
ге бе ле же по раст од 1,5%, елек трон ске књи ге пад од 5,4% и да звуч не књи ге бе ле же по раст 
од 20%.

У ра ду Кон фе рен ци је је уче сто ва ло око 3500 де ле га та, одр жа но је пре ко 250 се си ја са 600 
го вор ни ка и из ло же но је пре ко 120 по сте ра. На гра ду за нај бо љи IFLA по стер 2018 осво ји ла је 
Ло те Хвид Дхир бие (Lot te Hviid Dhyrbye) из Дан ске, са по сте ром Ства ра ње ја ких мла дих чи та-
ла ца у ди ги тал ном ме диј ском окру же њу (Cre a ting strong young re a ders in a di gi tal me dia lan dsca pe). 
На гра да за нај бо љу јав ну би бли о те ку је до де ље на би бли о те ци Шко ла 7 (Kop Gro ep Bi bli ot he-
ken) из Ден Хел де ра у Хо лан ди ји. За ово го ди шњег по бед ни ка по себ но је ва жно да је би бли о-
те ка до ступ на свим раз ли чи тим гру па ма уну тар ве ћег де ла за јед ни це.

Де ле га ти из Ср би је на ово го ди шњој Кон фе рен ци ји су би ли Је ле на Гли шо вић из На род не 
би бли о те ке Ср би је, Ве сна Вук сан из Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“ и Бо јан 
Кун да чи на из Би бли о те ке гра да Бе о гра да. У окви ру по стер се си је Је ле на Гли шо вић (ко а у тор 
Ана Ми лу ти но вић) је пред ста ви ла по стер Но ви про гра ми – но ва пу бли ка, ко рак ка но вој пер цеп-
ци ји у дру штву: Пре по знај и ма пи рај на сле ђе – кул тур ни ори јен ти ринг на пла тоу. Ве сна Вук сан 
је узе ла ак тив но уче шће у ви ше се си ја, од Се си је за но ве уче сни ке (New co mers Ses sion), где је био 
циљ да се уче сни ци ма ко ји пр ви пут при су ству ју Кон фе рен ци ји де таљ ни је при бли жи њен рад и 
ток, до се си је Ве ли ке иде је за за го ва ра ње у би бли о те кар ству (Gre at Ide as for Li brary Advo cacy), где 
су уче сни ци у крат ким цр та ма из не ли при ме ре до бре прак се за го ва ра ња. New Pro fes si o nals 
Spe cial In te rest Gro up, чи ји је члан Ве сна Вук сан, ор га ни зо ва ла је се си ју Би бли о те кар ска мо да: 
Шта наш стил обла че ња го во ри о на ма? (Li bra rian Fas hion: What do es the way we dress say abo ut us?) 
ко ја је при ву кла ве ли ку па жњу и ве ли ки број уче сни ка. Циљ се си је, ко ја се за вр ши ла мод ном 
ре ви јом, био је да го во ри о раз ли чи то сти ма из ме ђу са мих би бли о те ка ра, као и да сру ши пред-
ра су де о би бли о те ка ри ма у дру штву.

Од лу че но је и да ће се кон грес IFLA-е 2020. го ди не одр жа ти у Оклaнду на Но вом Зе лан ду, 
док ће сле де ћи, 85. Кон грес би ти одр жан у Ати ни од 24. до 30. ав гу ста 2019. го ди не.

Бо јан Кун да чи на

5  Ир ска, Шпа ни ја, Сло ве ни ја, Не мач ка, Хо лан ди ја, Дан ска, Че шка, Фин ска, Бел ги ја и Есто ни ја


