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Библиобуси на европским путевимаБиблиобуси на европским путевима

Други сусрет библиобуса и међународна конференција библиобуса, Печуј, 
Мађарска, 31. мај – 2. јун 2018.

Пред став ни ци би бли о те ка и би бли о бу сних слу жби из се дам европ ских зе ма ља – Ма ђар ске, 
Хо лан ди је, Не мач ке, Ру му ни је, Хр ват ске, Сло ве ни је и Ср би је, уче ство ва ли су од 31. ма ја до 2. 
ју на 2018. го ди не у Пе чу ју на 2. Ме ђу на род ном су сре ту би бли о бу са. Ор га ни за тор је би ла Ре-
ги о нал на би бли о те ка „Чор ба Ђе зе“ („Csor ba Győző”). 

Уче сни ке Кон фе рен ци је по здра вио је гра до на чел ник Пе чу ја Золт Па ва (Páva Zsolt) на гла-
ша ва ју ћи у свом го во ру ва жност би бли о те ка и услу га по крет них би бли о те ка, сма тра ју ћи их 
обра зов ним цен три ма зна ња сва ког гра да и др жа ве.

Ди рек тор би бли о те ке, Та маш Ми слер (Mis zler Tamás), по ред ср дач не до бро до шли це, из-
нео је по да так да мо бил не би бли о те ке у Пе чу ју функ ци о ни шу већ три де сет го ди на. Ре ги о нал-
на би бли о те ка, као цен трал на, под сво јим над зо ром има још 6 огра на ка – три у ве ћим се о ским 
сре ди на ма и два би бли о бу са ко ја сва ко днев но оп слу жу ју 60 уда ље них на се ља у це лом окру гу. 
У овом сег мен ту ра да Пе чуј бе ле жи нај ве ћи успех, па је то раз лог што је Ре ги о нал на би бли о те-
ка за по че ла са фе сти вал ским оку пља њем европ ских би бли о бу са. На овај на чин раз ме њу ју се 
по зи тив на ис ку ства и са зна ју при ме ри до бре прак се на под уч ју це ле Евро пе, што мо же по спе-
ши ти да љи рад и раз ви ја ње ове слу жбе. Осим ових, у дру гим де ло ви ма Ма ђар ске функ ци о ни-
шу још са мо  три би бли о бу са, са на ја вом да ће би ти по кре ну та још два.

Те ма кон фе рен ци је би ле су раз ли чи те ак тив но сти би бли о бу сних слу жби на кул тур ном, 
обра зов ном и тех но ло шком осна жи ва њу ста нов ни ка ру рал них под руч ја, пр вен стве но де це и 
омла ди не, ко ји има ју ма ње мо гућ но сти уче шћа у овим ак тив но сти ма за то што жи ве у ма лим 
на се љи ма, уда ље ним од се ди шта гра да. Кроз из ла га ња пред ста вље на је ра зно ли кост би бли о-
бу сних услу га у раз ли чи тим зе мља ма и сре ди на ма и ис так нут зна чај по крет них би бли о те ка у 
до жи вот ном уче њу и у из град њи јед на ких кул тур них мо гућ но сти за све.

Хо ланд ска би бли о бу сна слу жба пред ста ви ла је „Ко лум бус“, нај мо дер ни ји би бли о бус, ко ји 
осим основ них услу га ко је пру жа – из нај ми љи ва ња књи га, ча со пи са, ко ри шће ња ин тер не та, 
ра чу на ра, ске ни ра ња, фо то ко пи ра ња на 3D штам па чи ма у бо ји – са др жи и бан ко мат, по штан-
ске услу ге, а ов де се мо гу до би ти и лич на до ку мен та (по пут уве ре ња о др жа вљан ству и из во да 
из ма тич не књи ге). Би бли о бус на те ре ну за њих пред ста вља ме сто за оку пља ње ло кал ног се о-
ског ста нов ни штва.

Мо бил не би бли о те ке у Не мач кој чи не мре жу од 102 би бли о те ке на точ ко ви ма и оне ор га-
ни зу ју, сем ре дов них услу га, за ни мљи ве про јек те, као што су лет њи про гра ми за ста ри је ста-
нов ни штво и раз не ак тив но сти за по др шку основ ног обра зо ва ња или до град њу ин фор ма ци о не 
пи сме но сти.

Ма ђар ска би бли о бу сна слу жба са сто ји се од пет би бли о бу са, а опре мље на је са вре ме ним 
и мо дер ним во зи ли ма. У овој др жа ви ак це нат се ста вља на при пре му и ре а ли за ци ју про гра ма 
за де цу на ма тер њем је зи ку, бу ду ћи да је ве о ма ма ли број ауто ра ко ји пи шу за ову ка те го ри ју 
ко ри сни ка.

Ру мун ски би бли о бус пред ста вљен је на Кон фе рен ци ји, на кон пре ђе них 1200 ки ло ме та ра. 
Др жа ва је, пре ма ре чи ма из ла га ча, ве о ма за ин те ре со ва на за на бав ку во зи ла и опре ме и раз вој 
би бли о бу сне слу жбе, ко ја се да нас са сто ји од три ак тив на би бли о бу са, а на ја вље на је ку по ви-
на још пет.
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Сло ве ни ја се мо же по хва ли ти кон ти у ни ра ном бри гом ре сор ног Ми ни стар ства кул ту ре, ко-
је у сва кој по слов ној го ди ни обез бе ђу је по је дан би бли о бус за сва ки град, по при о ри те ти ма 
(број ста нов ни ка). До са да је на ба вље но 12. Ку пу ју се но ви би бли о бу си или се об на вља ју већ 
по сто је ћи.

Де вет хр ват ских би бли о бу сних слу жби опре мље но је са три на ест во зи ла. Ове го ди не при-
пре ма се обе ле жа ва ње зна чај ног ју би ле ја – обе ле жа ва ње 50 го ди на од по чет ка ра да пр вог 
би бли о бу са у Ју го сла ви ји.

Сло ве нач ка и хр ват ска би бли о бу сна слу жба су ве о ма по ве за не. Са ра ђу ју кроз сво ја Дру-
штва по крет них књи жни ца и сва ке го ди не ор га ни зу ју струч не ску по ве у гра до ви ма у ко ји ма 
ра де би бли о бу си.

Те ма струч ног из ла га ња пред став ни ка Ре пу бли ке Ср би је би ла је „Раз вој мо бил них би бли о-
те ка у Ср би ји“. Пре до че не су слич но сти и раз ли ке би бли о бу сних слу жби из При је по ља, Алек-
син ца, Кла до ва и Кру шев ца.

Кон фе рен ци ја је, по ред струч ног де ла, има ла ор га ни зо ван рад не ко ли ко сек ци ја и по стер 
пре зен та ци ја ко је су при ка за ле кон крет не про грам ске ак тив но сти би бли о бу сних слу жби: про-
гра ме чи та ња, по зо ри шне пред ста ве, про јек ци је фил мо ва, про гра ме на пла жи, спорт ским те-
ре ни ма, у зо о ло шким вр то ви ма, по се те ста рач ким до мо ви ма, за тво ри ма и слич но.

Дру гог да на кон фе рен ци је ор га ни зо ван је де фи ле би бли о бу са кроз Пе чуј: че ти ри ма ђар-
ска би бли о бу са (два из Пе чу ја, је дан из Њи ређ ха за и је дан из Ми школ ца), два из Сло ве ни је 
(Љу бља на и Ај дов шчи на), је дан из Ру му ни је (Клуж) и три из Хр ват ске (Вин ков ци, Бје ло вар и 
Кар лов ци). Пре ле пи и рас ко шно ве се ло осли ка ни би бли о бу си при ву кли су ве ли ку па жњу де це 
и ро ди те ља, али и ту ри ста. Би ло је ор га ни зо ва них по се та уче ни ка из ни жих раз ре да и по себ но 
при пре мљен за ба ван про грам са игра ма за го нет ки ко је су ре ша ва ли у са мим би бли о бу си ма. 
Нај бо љи су добили вредне награде.

Би бли о те ке на точ ко ви ма по ста ле су оми ље на ме ста ма њих ло кал них за јед ни ца за при-
ку пља ње ин фор ма ци ја, обра зо ва ње, али и дру же ње. Низ ис ку ста ва и при ме ра мо гли би се 
при ме ни ти и код нас, од мо де ла на бав ке и уре ђе ња би бли о бу са, па до ак тив но сти на ме ње них 
ко ри сни ци ма.

Сви уче сни ци кон фе рен ци је из ра зи ли су спрем ност за раз ме ну зна ња са на ме ром да се 
умре же у европ ске про јек те ко ји би по ве за ли ви ше др жа ва.

Жа кли на Ни ко лић


