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Би бли о те ке ши ром све та сва ко днев но пру жа ју љу ди ма при ступ ин фор ма ци ја ма ко је 
су им по треб не за жи вот, уче ње, ства ра ње и ино ва ци је. У нај зна чај ни јим ин сти ту ци ја-
ма у нај ве ћим свет ским гра до ви ма, баш као и у мо бил ним би бли о те ка ма ко је кр ста ре 
забаченим се о ским пу те ви ма, зна се да при ступ ин фор ма ци ја ма омо гу ћа ва по је дин-
ци ма, за јед ни ца ма, на ро ди ма и ор га ни за ци ја ма да до но се бо ље од лу ке и жи ве ква ли-
тет ни је. Ово је ар гу мент ко ји је пре до чен Ује ди ње ним на ци ја ма то ком де ба те др жа ва 
чла ни ца о раз вој ној аген ди Пост 2015.1 Им пли ка ци је су би ле ја сне. При ступ ин фор ма-
ци ја ма мо ра се укљу чи ти у Ци ље ве одр жи вог раз во ја.

Је дин стве на уло га би бли о те ка чи ни ове уста но ве ва жним раз вој ним парт не ри ма, ка-
ко због омо гу ћа ва ња при сту па ин фор ма ци ја ма у свим фор ма ти ма, та ко и због ре а ли за-
ци је услу га и про гра ма ко ји за до во ља ва ју по тре бе за ин фор ма ци ја ма у про мен љи вом и 
све ком плек сни јем дру штву.

При ступ ин фор ма ци ја ма је ме ђу сек тор ско пи та ње ко је по др жа ва све Ци ље ве одр-
жи вог раз во ја. Би бли о теч ке услу ге до при но се по сти за њу бо љих ре зул та та у њи хо вој ре-
а ли за ци ји, та ко што:

–  Про мо ви шу уни вер зал ну пи сме ност, укљу чу ју ћи ме диј ску и ин фор ма ци о ну пи сме-
ност и ве шти не ди ги тал не пи сме но сти;

–  Сма њу ју јаз у при сту пу ин фор ма ци ја ма и по ма жу вла да ју ћим струк ту ра ма, ци-
вил ном дру штву и сфе ри би зни са да бо ље раз у ме ју по тре бе за ин фор ма ци ја ма на 
ло ка лу;

– Обез бе ђу ју мре жу пу тем ко је се ши ре вла ди ни про гра ми и услу ге;
–  Убр за ва ју ди ги тал ну ин клу зи ју кроз при ступ ин фор ма ци о ним и ко му ни ка ци о ним 

тех но ло ги ја ма и по све ће но осо бље ко је по ма же љу ди ма да раз ви ју но ве ди ги тал не 
ве шти не.

Пру жа ју ћи при ступ ин фор ма ци ја ма, по др шку пи сме но сти и ин фор ма ци о ним и ко-
му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма и при ступ про сто ру ло кал не за јед ни це, би бли о те ке по др-
жа ва ју им пле мен та ци ју Ци ље ва одр жи вог раз во ја.

–  Де по зит не би бли о те ке Ује ди ње них на ци ја по др жа ва ју ши ре ње ин фор ма ци ја и ис-
тра жи вач ки рад, чи ме се по ма же до но си о ци ма од лу ка да оства ре Ци ље ве одр жи-
вог раз во ја;

–  Приступ ин фор ма ци ја ма о здра вљу, жи вот ној сре ди ни и по љо при вре ди пред ста-
вља јед ну од став ки Ци ље ва одр жи вог раз во ја, а би бли о те ке омо гу ћа ва ју при ступ 

1   Аутор ка је стал на коор ди на тор ка Ује ди ње них на ци ја у Ср би ји. Текст је из го во рен на отва ра њу IFLA Ре ги о нал не ра ди о-
ни це „Уло га би бли о те ка у оства ри ва њу УН Аген де 2030“, у Бе о гра ду, 28. ма ја 2018. – Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, 
„Одр жа на ИФЛА–БДС ра ди о ни ца о би бли о те ка ма и УН 2030“, пре у зе то 23. 10. 2018, http://bds.rs/wor dpress/?p=2550.
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ис тра жи ва њи ма и ин фра струк ту ри ко ји се од но се на њих, укљу чу ју ћи ре сур се у 
отво ре ном при сту пу;

–  Ме диј ска и ин фор ма ци о на пи сме ност и про гра ми опи сме ња ва ња за де цу, же не, 
од ра сле и мар ги на ли зо ва не гру пе дру штва пред ста вља ју зна ча јан до при нос по сти-
за њу уни вер зал не пи сме но сти.

Ши ром све та, 320.000 јав них и ви ше од ми ли он пар ла мен тар них, на ци о нал них, уни-
вер зи тет ских, на уч них и ис тра жи вач ких, школ ских и спе ци јал них би бли о те ка обез бе ђу-
ју да ин фор ма ци је и ве шти не њи хо вог ко ри шће ња бу ду до ступ не сви ма – што их чи ни 
ин сти ту ци ја ма од су штин ског зна ча ја у ди ги тал ном до бу.

Тим Ује ди ње них на ци ја у Ср би ји по све ћен је по др шци Вла ди и на ро ду Ср би је и свим 
парт не ри ма у уна пре ђи ва њу им пле мен та ци је Аген де 2030. У на шем пе то го ди шњем раз-
вој ном парт нер ству са Ре пу бли ком Ср би јом пред ви де ли смо про стор за рад на обра зо-
ва њу, про мо ви са њу кул ту ре за раз вој, уна пре ђи ва њу род не рав но прав но сти и у мно гим 
дру гим обла сти ма. Ра ду је мо се што су би бли о те ке Ср би је ме ђу на шим парт не ри ма.

Пре ве ла: Би ља на Жи ва но вић


