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Центри информација о Европској унијиЦентри информација о Европској унији

Студијска посета институцијама ЕУ и земљама чланицама, 
Брисел, Белгија, 12–15. јун 2018.

Гру па од 12 би бли о те ка ра, чи је су уста но ве укљу че не у про је кат Би бли о те ке као цен три ин-
фор ма ци ја о Европ ској уни ји (ЕУТЕ КА), бо ра ви ла је у Бри се лу, од 12. до 15. ју на 2018, у окви ру 
Сту диј ске по се те ин сти ту ци ја ма и зе мља ма чла ни ца ма ЕУ. Ова по се та (дру га по ре ду) пред-
ста вља на ста вак са рад ње на по ме ну том про јек ту. Тро шко ве про гра ма сно си ла је Де ле га ци ја 
Европ ске уни је у Ср би ји.

Би бли о те кар ке и би бли о те ка ри из Ва ље ва (Ви о ле та Ми ло ше вић), За је ча ра (Ви о ле та Стан-
ко вић Ан ђел ко вић), Пан че ва (Го ран Тра и ло вић), Ле ба на (Ја сми на То шић), Не го ти на (На та ша 
Трај ко вић), Су бо ти це (Ирен Бог нар), Вр шца (Иван Сто ја но вић), Аран ђе лов ца (Ве сна Про кић), 
Бач ке То по ле (Би ља на Ла бус), Кру шев ца (Сне жа на Не не зић), Срем ске Ми тро ви це (Бор ка Бе-
у ко вић Ћо сић) и Бо ра (Го ран Ми лен ко вић) има ли су при ли ку да по се те нај зна чај ни је ин сти-
ту ци је Европ ске уни је у Бри се лу, њи хо ве би бли о те ке и ин фор ма ци о не цен тре. Про грам је 
пред ви део и по се те Мунт пунт би бли о те ци (Munt punt li brary), Кра љев ској би бли о те ци Бел ги је 
(Royal Li brary of Bel gi um) и Фон да ци ји за про мо ци ју чи та ња и пи са ња (The Re a ding & Wri ting 
Fo un da tion).

Рас по ред по се та био је до бро осми шљен, а при је ми у све ин сти ту ци је ср дач ни. Већ пр вог 
да на они су по се ти ли Европ ски пар ла мент (Euro pean Par li a ment), где је Џорџ Сти ли ја ни (Ge-
or ge Stilyanou) пред ста вио на чин ра да и ор га ни за ци ју овог те ла. За тим им се обра ти ла Ка-
рин Фи нер (Ka rin Fi ner) из Ге не рал ног ди рек то ра та – слу жбе за пар ла мен тар на ис тра жи ва ња 
(EPRS — Di rec to ra te-Ge ne ral for Par li a men tary Re se arch Ser vi ces) и, уз ква ли тет ну пре зен та ци-
ју, при сут не упо зна ла са ра дом овог ин фор ма ци о ног цен тра и би бли о те ке. Сле ди ла је по се та 
са мој са ли Пар ла мен та у ко ме се одр жа ва ју сед ни це.

Сле де ћег да на, о про гра му Кре а тив на Евро па го во рио је Пје ро Лу и ђи Фра ти ни (Pi e ro Lu i gi 
Fra ti ni, EACEA – Edu ca ti o nal, Audi o vi sual and Cul tu re Exe cu ti ve Agency, Euro pean Com mis-
sion), члан ко ми си је ко ја је за ду же на за из бор про је ка та, бли же упо зна ју ћи при сут не са са мим 
про гра мом. Би бли о те ку и цен тар за е-ре сур се Европ ске ко ми си је (Li brary and e-Re so ur ces 
Cen tre Euro pean Com mis sion) пред ста вио је Бо Со рен сен (Bo Sørensen). То пао до чек при-
ре ђен је би бли о те ка ри ма у Мунт пунт би бли о те ци, цен трал ној фла ман ској би бли о те ци, нај-
зна чај ни јој јав ној књи жни ци у Бри се лу. Њен рад пред ста ви ли су Па трик Ван ха у ке (Pa trick 
Van ho uc ke) и Ефје Флу берс (Eefje Vlo e berghs). До кра ја да на, одр жан је још је дан са ста нак 
у Оде ље њу Европ ске ко ми си је за ин тер ин сти ту ци о нал не од но се и ко му ни ка ци ју (DG NE AR 
| Unit A2: In ter-in sti tu ti o nal Re la ti ons and Com mu ni ca tion Euro pean Com mis sion), где је Ка-
ме лиа Па ра шив (Ca me lia Pa raschiv) из сек то ра за за пад ни Бал кан и Тур ску (Stra te gic Com-
mu ni ca tion – We stern Bal kans and Tur key) го во ри ла о по ли ти ци су сед ства Европ ске уни је и 
про гра му про ши ре ња ЕУ.

По се та се на ста ви ла и сле де ћег да на, па је би ло при ли ке да се оби ђе Кра љев ска би бли о-
те ка Бел ги је. Део ње них бо га тих ко лек ци ја пред ста ви ли су Жу ли Бо ни тон (Ju lie Bo u ni ton) и 
Астрид де Шпи ге лар (Astrid de Spi e ge la e re). О по ве ћа њу све сти о зна ча ју јав них би бли о те ка 
за дру штве не за јед ни це, као цен та ра це ло жи вот ног уче ња и ме ста за по ве зи ва ње гра ђа на кроз 
про грам Јав не би бли о те ке 2020 (Pu blic Li bra ri es 2020 Pro gram me) го во ри ла је Са ра Пе ти (Sa ra 
Pet ti), про јект ме на џер из Фон да ци је за про мо ци ју чи та ња и пи са ња.
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Цен трал на би бли о те ка Ге не рал ног са ве та европ ске уни је (Cen tral Li brary of the Ge ne ral 
Sec re ta ri at Co un cil, Co un cil of the EU) би ла је по след ња ин сти ту ци ја ко ја је, у про гра му, би ла 
пред ви ђе на за по се ту. О ње ном ра ду, ко ри сни ци ма и услу га ма го во ри ли су До ми ник Бај рон 
(Do mi ni que Byron) и ње ни са рад ни ци.

Би ла је ово до бра при ли ка и да се би бли о те ка ри упо зна ју и са са мим гра дом ко ји их је 
уго стио, па су мо гли да по се те не ке од мно го број них му зе ја, га ле ри ја, па ла ту Кра љев ске по-
ро ди це, Пла не та ри јум, Три јум фал ну ка пи ју, цен трал ни трг у Бри се лу и да се упо зна ју са ар хи-
тек ту ром гра да.

Де ле га ци ја Европ ске уни је у Ср би ји је ор га ни за ци ју по се те по ве ри ла Бе о град ској отво-
ре ној шко ли (БОШ), чи ји су пред став ни ци би ли по у зда ни во ди чи срп ским би бли о те ка ри ма 
у Бри се лу. За хвал ност за од лич ну ор га ни за ци ју и ди на ми чан про грам ду гу ју, у пр вом ре ду, 
Алек сан дри Здрав ко вић, Вла ди ми ру Па вло ви ћу и пре во ди о цу Је ле ни Гер зи ној.

Иван Сто ја но вић
Владимир Арсенић


