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Сажетак
С почетка 2016. године свет је почео да бруји о Агенди 2030, скованој у Уједињеним нацијама (УН) неколико месеци 
раније, коју су потписале 193 земље чланице. У Србију ова прича доспева пред очи јавности тек у току 2018. године, 
када медији објављују кратке прилоге са састанака високих државних функционера и невладиних организација, 
започиње се са кампањама, а портали и друштвени медији врве од фотографија, снимака и извештаја означених са 
#GlobalGoals #Serbia2030 #UN2030.
Пре доношења Агенде 2030, представници Међународне федерације библиотечких удружења и институција (IFLA) 
активно и предано су заговарали за библиотеке у Уједињеним нацијама. Након три године преговора, IFLA је 
успела: библиотеке су постале део Агенде 2030. Сама реч „библиотека“ се не налази у овом документу, али приступ 
информацијама, културно наслеђе и универзална писменост чине његов саставни део.
Oвај рад представиће улогу библиотека у остваривању циљева одрживог развоја, са посебним освртом на активности 
које су до сада организоване у Србији и могућности за будуће укључивање библиотека у националну агенду развоја.

Кључне речи: циљеви одрживог развоја, Агенда 2030, Уједињене нације, приступ информацијама, заговарање, IFLA, 
Библиотекарско друштво Србије, библиотеке

„Променада није шеталиште, променада је кад се надаш промени.“
Стефан Тићми1

Улога библиотека у глобалним циљевима

Би бли о те ка ма ни је те шко. Ни је им те шко да уче ству ју у оства ри ва њу гло бал них ци ље ва 
за цр та них у Аген ди УН 2030,2 ни је им те шко ни да до при но се на ци о нал ним ци ље ви ма ко ји су 
усред сре ђе ни на по бољ ша ње људ ских жи во та и за јед ни ца у Ср би ји. За што?

Сва ки дан, би бли о те ка ри од ла зе на по сао и прак тич но све што ра де, осми шља ва ју и ре а ли-
зу ју ути че на људ ске жи во те. Услу ге, про гра ми и про јек ти по пут ра ног опи сме ња ва ња, ча со ва 
кре а тив ног пи са ња, еко ло шке ра ди о ни це за нај мла ђе, по моћ при тра же њу по сла или из ра-
ди се ми нар ских ра до ва, под сти цај ино ва ци ја ма, при ступ ин фор ма ци ја ма, ди ги та ли за ци ја и 
очу ва ње кул тур не ба шти не, без бед ни и ин клу зив ни про сто ри за су сре те и уче ње, пред ста вља-
ју са мо део по ну де ко ја ути че на ква ли тет жи во та по је ди на ца и за јед ни це ко ју би бли о те ка 
оп слу жу је.

Ме ђу тим, уме сто да би бли о те ке уве ли ко уче ству ју у пла ни ра њу и ак тив но сти ма ве за ним 
за ци ље ве одр жи вог раз во ја на на ци о нал ном ни воу, да нас вла дин сек тор, кан це ла ри ја Ује-
ди ње них на ци ја у Ср би ји и ор га ни за ци је ци вил ног дру штва ства ра ју до ку мен те и раз ви ја ју 

1  Стефан Тићми, Ја сам Акико (Београд: Лагуна, 2018), 23.

2   Uje di nje ne Na ci je (UN), “Hi sto ric New Su sta i na ble De ve lop ment Agen da Una ni mo usly Adop ted by 193 UN Mem bers“, pre u ze to 
1. 8. 2018, https://www.un.org/su sta i na ble de ve lop ment/blog/2015/09/hi sto ric-new-su sta i na ble-de ve lop ment-agen da-una ni mo usly-
adop ted-by-193-un-mem bers/.
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стра те ги је ко је ће од ре ди ти и суд би ну би бли о те ка – а то ра де без би бли о те ка. На ва жним са-
стан ци ма по пут Ре ги о нал ног фо ру ма о одр жи вом раз во ју у Же не ви3 или По ли тич ког фо ру ма 
на ви со ком ни воу у Њу јор ку,4 че сто се чу ју из ја ве свет ских ли де ра ка ко су парт нер ства из ме ђу 
јав ног, при ват ног и ци вил ног сек то ра из у зет но зна чај на те да вла де не мо гу са ме да по стиг ну 
ци ље ве: по треб ни су им по је дин ци, за јед ни це, пред став ни ци дру штва.

„IFLA за сту па став да је при ступ ин фор ма ци ја ма кљу чан у оства ри ва њу ци ље ва одр жи вог 
раз во ја. Би бли о те ке ни су са мо ва жни парт не ри вла да ма у на ред ним го ди на ма, већ оне уве-
ли ко до при но се оства ре њу свих 17 ци ље ва кроз услу ге, про гра ме и про јек те ко је спро во де у 
сво јим за јед ни ца ма.“5

Пре ми јер ка Ср би је, Ана Бр на бић, из ја ви ла је не дав но да су „ци ље ви гло бал ни, али су пу-
те ви ка њи хо вом оства ре њу дру га чи ји у сва кој зе мљи, а спро во ђе ње за јед нич ки по сао вла де, 
ци вил ног дру штва, ака дем ске за јед ни це, ло кал них за јед ни ца и ме ђу на род них ин сти ту ци ја.“6

За што се он да до но си о ци од лу ка ни су се ти ли да по зо ву би бли о те ке у по моћ? Да ли су би-
бли о те ке до вољ но ја сне, гла сне и упор не; уме ју ли да ис при ча ју сво ју при чу реч ни ком слу ша-
ла ца, та ко да их они раз у ме ју, или че шће го во ре о се би?

Стра те шки ци ље ви Ср би је

Уко ли ко ис тра жи вач по же ли да се ба ви те мом ци ље ва одр жи вог раз во ја и стра те шких пла-
но ва Ср би је, на и ћи ће на број не иза зо ве. По сто је веб-стра ни це ко је би мо ра ле по ну ди ти ак-
ту ел не ин фор ма ци је о ста њу у Ср би ји: Ко се ба ви овом те мом на нај ви шем ни воу? Ко су чла-
но ви гру пе ко ја је за ду же на за кре и ра ње стра те ги је? Где смо у овом тре нут ку? Шта је би ло на 
по след њем са стан ку по ме ну те гру пе? Да ли је Вла да Ре пу бли ке Ср би је утвр ди ла при о ри тет не 
ци ље ве ко је пла ни ра по пр ви пут да пред ста ви у ју лу 2019. го ди не на нај ва жни јем са стан ку о 
одр жи вом раз во ју у Ује ди ње ним на ци ја ма?7

Већ по чет ком 2016. го ди не кре и ран је веб-сајт „Ци ље ви одр жи вог раз во ја“8 ко ји ће пред-
ста вља ти ме ро да ван из вор ин фор ма ци ја у ве зи са гло бал ним ци ље ви ма у Ср би ји. Ме ђу тим, 
по ред то га што је не ја сно ко тач но сто ји иза ове веб-стра ни це,9 по след ња вест на по чет ној 
стра ни об ја вље на је пре ви ше од го ди ну да на, тач ни је 29. сеп тем бра 2017. го ди не. С дру ге 
стра не, веб-стра ни це Ује ди ње них на ци ја у Ср би ји ну де нај све жи је ин фор ма ци је у ве зи са де-
ша ва њи ма, одр жа ним са стан ци ма и по кре ну тим кам па ња ма; но, ове стра ни це са др же ин те ре-
сант ну ком би на ци ју срп ско-ен гле ских опи са и гра фич ких ре ше ња,10 па сва ко ко је за ин те ре-
со ван за вер зи ју на срп ском је зи ку мо ра да се по тру ди да пре ве де сег мен те ових тек сто ва. За 
све што не до ста је на глав ном УН веб-сај ту, до пун ске ин фор ма ци је мо гу се про на ћи на дру гим 
стра ни ца ма, као што су, на при мер, ве сти UNI CEF-а, ко је ме ђу рет ки ма да нас да ју од го вор на 
ва жно пи та ње: шта је Ср би ја де фи ни са ла као стра те шке ци ље ве раз во ја?

3   Re gi o nal Fo rum for Su sta i na ble De ve lop ment (RFSD), Ženevа 1. i 2. 3. 2018, pre u ze to 1. 8. 2018, https://www.une ce.org/rfsd2018.html.

4   High Le vel Po li ti cal Fo rum (HLPF), odr ža va se u Nju jor ku sva ke go di ne u ju lu, pre u ze to 1. 8. 2018, https://su sta i na ble de ve lop ment.
un.org/hlpf/2018.

5  IFLA, “Li bra ri es, De ve lop ment and the Uni ted Na ti ons 2030 Agen da“, pre u ze to 2. 9. 2018, https://www.ifla.org/li bra ri es-de ve lop ment.

6   РТС, „Бр на бић: Циљ Аген де 2030 да ни ко не оста не на кра ју ко ло не“, об ја вље но 13. 9. 2018, пре у зе то 14. 9. 2018, http://www.rts.
rs/pa ge/sto ri es/sr/story/9/po li ti ka/3256747/br na bic-cilj-agen de-2030-da-ni ko-ne-osta ne-na-kra ju-ko lo ne.html.

7   Uni ted Na ti ons Su sta i na ble De ve lop ment Know led ge Plat form, Ser bia, pre u ze to 20. 9. 2018, https://su sta i na ble de ve lop ment.un.org/
in dex.php?pa ge=vi ew&type=30022&nr=1130&me nu=3170.

8  Se ConS, Ци ље ви одр жи вог раз во ја, pre u ze to 25. 9. 2018, http://www.ci lje vi o dr zi vo gra zvo ja.net/.

9   Гру па за раз вој ну ини ци ја ти ву „Se ConS“ на ве де на је као кон такт. У ци љу про ве ре кре ди би ли те та, увек мо ра по сто ја ти уза јам ни 
линк из ме ђу две стра ни це. На веб-сај ту гру пе se cons.net не на ла зи се ди рек тан линк ка сај ту ci lje vi o dr zi vo gra zvo ja.net; ме ђу тим, 
од не дав но је у окви ру Se ConS сај та уве ден под до мен „Раз вој на оп сер ва то ри ја“, ко ји ука зу је на ве зу ове гру пе са ра дом на ци ље-
ви ма se cons.net/do.

10   УНДП у Ср би ји, „Ци ље ви одр жи вог раз во ја“, пре у зе то 1. 9. 2018, http://www.rs.undp.org/con tent/ser bia/sr/ho me/su sta i na ble-de-
ve lop ment-go als.html.
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„Пет стра те шких ци ље ва де фи ни са ни су у скла ду са на ци о нал ним раз вој ним при о ри те ти ма 
Вла де Р. Ср би је и пот пу но су ускла ђе ни са про це сом ЕУ ин те гра ци ја и Аген дом 2030. Оквир 
раз вој ног парт нер ства (ОРП), пот пи сан не дав но, из ме ђу Вла де Р. Ср би је и УН ти ма за пе ри од 
2016–2020 пред ста вља пу то каз за стра те шку са рад њу на да љем уна пре ђи ва њу до бре упра ве 
и вла да ви не пра ва, раз во ја со ци јал них и људ ских ре сур са, при вред ном раз во ју, ра сту и за по-
шља ва њу, за шти ти жи вот не сре ди не, бор би про тив кли мат ских про ме на и из град њи от пор них 
за јед ни ца, као и ин те гри са њу кул ту ре у це ло куп ни про цес одр жи вог раз во ја.“11

Из овог тек ста, а у од но су на 17 ци ље ва одр жи вог раз во ја, мо же се за кљу чи ти да Ср би ја 
при о ри те те ви ди у сле де ћим ци ље ви ма: 1 = Без си ро ма штва, 4 = Ква ли тет но обра зо ва ње, 8 = 
До сто јан ствен рад и еко ном ски раст, 11 = Одр жи ви гра до ви и за јед ни це, 13 = Кли мат ске про-
ме не, 15 = Жи вот на зе мљи и 16 = Мир, прав да и сна жне ин сти ту ци је. Кул ту ра ко ју Вла да Ре пу-
бли ке Ср би је же ли да ин те гри ше у це ло куп ни про цес одр жи вог раз во ја на ла зи се у зва нич ној 
Аген ди 2030 као пот циљ 11.4 „Осна жи ти за шти ту и очу ва ње свет ске кул тур не и при род не ба-
шти не“,12 а пот циљ 16.10 гла си „Оси гу ра ти јав ни при ступ ин фор ма ци ја ма и за шти ти ти основ не 
сло бо де у скла ду са на ци о нал ним за ко ни ма и ме ђу на род ним до го во ри ма“.

Би бли о те ка ри, пре по зна је те ли свој рад?

IFLA зо ве Ср би ју

У то ку прет ход не две го ди не, би бли о те ка ри Ср би је вред но су се спре ма ли за ци ље ве одр жи-
вог раз во ја кроз уче шће у ис тра жи ва њи ма, ра ди о ни ца ма и кон фе рен ци ја ма. Све је по че ло у 
де цем бру 2016. го ди не, ка да је сти гао по зив из се ди шта IFLA-е аутор ки овог тек ста да узме уче-
шће у ра ди о ни ци „Уло га би бли о те ка у Аген ди УН 2030“13 ко ја се одр жа ва ла у Ха гу у Хо лан ди ји. 
Ра ди о ни ца је на ста ла у окви ру IFLA Ме ђу на род ног про гра ма за за го ва ра ње,14 осми шље ног са 
ци љем пру жа ња по др шке би бли о те ка ма у про це су пла ни ра ња и при ме не Аген де 2030 и ци ље ва 
одр жи вог раз во ја. Кон цепт ра ди о ни це за сно ван је на иде ји да се би бли о те ка ри ма при бли жи ве-
за из ме ђу оно га што ра де на сво јим по сло ви ма са ци ље ви ма одр жи вог раз во ја; да на у че ка ко да 
за сту па ју ин те ре се би бли о те ка у овом до ме ну и да ефект но об ја сне до но си о ци ма од лу ка ко ли ко 
су им би бли о те ке ва жне у про це су по сти за ња гло бал них ци ље ва на на ци о нал ном ни воу.

Су штин ска по сле ди ца тро днев не ра ди о ни це за ми шље на је као низ ка скад них15 ра ди о ни-
ца ши ром Евро пе. Сва ки по ла зник пот пи сао је уго вор у ком се оба ве зао да ће да ље ра ди ти 
на по ди за њу све сти би бли о те ка ра о ва жној уло зи би бли о те ка у оства ри ва њу УН аген де те да 
ће уче ство ва ти у са стан ци ма са до но си о ци ма од лу ка и ин те ре сним гру па ма. Ак тив но сти свих 
уче сни ка су пра ће не пу тем из ве шта ја ко је је IFLA об ја вљи ва ла у пе ри о ду од ја ну а ра до ок то-
бра 2017. го ди не.16

У окви ру про је ка та ја ча ња ка па ци те та, IFLA има тен ден ци ју да са ра ђу је са на ци о нал ним 
би бли о те кар ским удру же њи ма (уме сто са од ре ђе ним би бли о те ка ма), јер при о ри тет но пред-
ста вља фе де ра ци ју би бли о те кар ских удру же ња, а с дру ге стра не, удру же ње ви ди као плат-
фор му ко ја мо же оства ри ти нај ве ћи ути цај у јед ној зе мљи. Та ко је Би бли о те кар ско дру штво 
Ср би је (БДС), као нај ши ри по ли гон за раз ме ну зна ња у стру ци, у то ку 2017. и до ок то бра 2018. 

11   UNI CEF Ср би ја, „Осна жи ва ње Ср би је кроз ци ље ве одр жи вог раз во ја“, пре у зе то 1. 9. 2018, https://www.uni cef.org/ser bia/
press-re le a ses/osna%C5%BE i va nje-sr bi je-kroz-ci lje ve-odr%C5%BE i vog-raz vo ja.

12  SDSN, “In di ca tors and a Mo ni to ring Fra me work“, pre u ze to 1. 9. 2018, http://in di ca tors.re port/tar gets/11-4/.

13   IFLA, “Euro pean Re gi o nal Wor kshop of the In ter na ti o nal Advo cacy Pro gram me“, pre u ze to 10. 9. 2018, https://www.ifla.org/
no de/11047.

14  IFLA, “The In ter na ti o nal Advo cacy Pro gram me“, pre u ze to 10. 9. 2018, https://www.ifla.org/ldp/iap.

15   Ка скад не ра ди о ни це под ра зу ме ва ју пре но ше ње зна ња на од ре ђе ни број уче сни ка ко ји у на ред ном ко ра ку по ста ју пре да ва чи и 
де ла ју као пре но си о ци зна ња сле де ћој гру пи уче сни ка итд.

16  IFLA, “In ter na ti o nal Advo cacy Pro gram me (IAP) Up da te – Oc to ber 2017“, pre u ze to 11. 9. 2018, https://www.ifla.org/no de/16732.
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го ди не ор га ни зо ва ло, у де вет на вра та, ра ди о ни цу „Ко то та мо при ча?“.17 Акре ди то ва ни се ми-
нар18 „Ко то та мо при ча?“ аутор ки Ве сне Вук сан и Ми ле не Ко стић из Уни вер зи тет ске би бли о-
те ке „Све то зар Мар ко вић“ за сно ван је на кон цеп ту IFLA ра ди о ни ца Ме ђу на род ног про гра ма 
за за го ва ра ње и ба ви се за го ва ра њем, би бли о те ка ма и Аген дом 2030. По ред уво да у Аген ду 
2030, то ком ра ди о ни це ства ра ју се ве зе из ме ђу сва ко днев них ак тив но сти, про гра ма и услу га 
би бли о те ке са гло бал ним ци ље ви ма ко ји ма се те жи; за тим, по ла зни ци има ју при ли ку да по ка-
жу сво је ве шти не за го ва ра ња и пре го ва ра ња; у ци љу по сти за ња до го во ра ко ри сте се ар гу мен ти 
ко ји ни су са мо ста ти стич ки, већ под ра зу ме ва ју и при чу о ути ца ју би бли о те ке на не чи ји жи вот, 
да кле, лич не при че ко је иза зи ва ју емо тив не ре ак ци је код слу ша ла ца. У то ку про це са за го ва ра-
ња на ра ди о ни ца ма, фо кус је стал но на слу ша о цу, а не на оно ме ко ји го во ри; та ко би бли о те ке, 
ка да же ле да до би ју по др шку, не би тре ба ло да го во ре о се би, већ о за јед ни ци, од но сно о то ме 
ка кав ин те рес од то га има до но си лац од лу ке. Оно што чи ни ове ра ди о ни це нај а трак тив ни јим 
је сте упра во ста вља ње по ла зни ка у уло гу кре а то ра но вих зна ња; на кон шест са ти обу ке, сва ки 
уче сник је спре ман не са мо да пре не се зна ње на дру ге ко ле ге и да бу ду ће кам па ње и ак тив-
но сти брен ди ра ци ље ви ма одр жи вог раз во ја, већ и да сво јим иде ја ма до при не се по ди за њу 
све сти за јед ни це о Аген ди 2030 и да под стак не по је дин це да и са ми не што ура де.

Ра ди о ни це су до са да одр жа не у Гор њем Ми ла нов цу, Осе чи ни, По же ги, Зре ња ни ну, Но вом 
Са ду, Обре нов цу и не ко ли ко пу та у Бе о гра ду. Пре ко две сто ти не по ла зни ка из свих ти по ва би-
бли о те ка, то ком овог пе ри о да, има ло је при ли ку да се упо зна са ци ље ви ма одр жи вог раз во ја 
те да пре по зна свој сва ко днев ни по сао и уло гу у ре а ли за ци ји ци ље ва. Ин те ре со ва ње је и да ље 
ве ли ко, уто ли ко што су у то ку пре го во ри да се до кра ја 2018. го ди не се ми нар одр жи у Пи ро ту, 
Про ку пљу, Ја го ди ни и Но вом Са ду.

У ни зу ак тив но сти ве за них за те му УН Аген де, при род но је до шла и те ма го ди шње кон фе-
рен ци је БДС одр жа не у де цем бру 2017. го ди не „О че му го во рим ка да го во рим о би бли о те ка-
ма: за го ва ра ње, про мо ви са ње, ло би ра ње“.19 По ди за ње све сти је ус пе ло!

БДС ко ор ди на тор IFLA про је ка та

На кон ини ци јал ног успе ха ра ди о ни ца о јав ном за го ва ра њу и ци ље ви ма одр жи вог раз во ја, 
би ло је по треб но на пра ви ти ко рак да ље. У то ку 2017. го ди не, IFLA Ме ђу на род ни про грам за 
за го ва ра ње два пу та је рас пи сао кон кур се и оба пу та су про јек ти ко је пред во ди БДС одо бре ни.

У пр вој рун ди, про је кат Sto ri es That Mat ter #Ma de InT he Li brary20 осво јио је ви со ке оце не због 
кон цеп та у са др жин ском и ге о граф ском сми слу. По ред основ не за ми сли да се кроз про је кат 
при ку пља ју успе шне при че из би бли о те ка це лог све та као сна жни ар гу мен ти у за го ва ра њу, 
IFLA је по ди гла иде ју на још им по зант ни ји ни во: Sto ri es су укљу че не у Ма пу све та би бли о те ка 
(Li brary Map of the World),21 као је дан од нај ва жни јих стра те шких про је ка та ко је IFLA тре нут-
но раз ви ја. Са рад ни ци БДС-а на про јек ту су би бли о теч ка удру же ња из Ле то ни је, САД-а, Мек-
си ка, Ко лум би је, Егип та, Се не га ла и Фи ли пи на. Је дан од кон крет них ре зул та та про јек та у овом 
тре нут ку, по ред ма пе са при ча ма, је сте При руч ник за при че22 ко ји је об ја ви ла IFLA, а чи ји ће се 
пре вод на срп ски је зик до кра ја 2018. го ди не на ћи на веб-стра ни ци Би бли о те кар ског дру штва 

17  Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, „Еду ка ци ја: Ко то та мо при ча?“, пре у зе то 12. 9. 2018, http://bds.rs/wor dpress/?pa ge_id=20.

18   На род на би бли о те ка Ср би је, „Од лу ка о акре ди та ци ји про гра ма стал ног струч ног уса вр ша ва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној 
де лат но сти за 2018. го ди ну“, пре у зе то 12. 9. 2018, https://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi le_id=5569.

19   Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, „О че му го во рим ка да го во рим о би бли о те ка ма: за го ва ра ње, про мо ви са ње, ло би ра ње“, пре у зе то 
12. 9. 2018, https://bdskon fe ren ci ja2017.wor dpress.com/.

20   Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, “Sto ri es that Mat ter“, пре у зе то 13. 9. 2018, https://bi bli o te ke2030.wor dpress.com/
sto ri es-that-mat ter/.

21  IFLA, Li brary Map of the World, SDG Sto ri es, pre u ze to 13. 9. 2018, https://li brarymap.ifla.org/sto ri es.

22   IFLA, Li bra ri es and the Su sta i na ble De ve lop ment Go als: a storytel ling ma nual, pre u ze to 15. 9. 2018, https://www.ifla.org/fi les/as sets/hq/
to pics/li bra ri es-de ve lop ment/do cu ments/sdg-storytel ling-ma nual.pdf.
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Ср би је.23 Ауто ри овог при руч ни ка су пред став ни ци парт нер ских удру же ња, а ујед но и по ла-
зни ци IFLA про гра ма за ли де ре.24 Оно што сле ди до кра ја те ку ће го ди не су и ви део-ту то ри ја ли 
ко ји пра те при руч ник и слу же као во дич за ефект но при ча ње о успе шним про гра ми ма, про јек-
ти ма и услу га ма у кон тек сту гло бал них ци ље ва. Ви део-ту то ри ја ли ће се на ћи на дру штве ним 
мре жа ма IFLA-е, а би ће отво ре ни за пре вод на све је зи ке све та. Уко ли ко се ме ђу би бли о те-
ка ри ма из Ср би је на ђу во лон те ри вољ ни да уче ству ју у пре во ђе њу, ови во ди чи за успе шни је 
при ча ње при ча би ће до ступ ни и на срп ском је зи ку.

У дру гој рун ди по зи ва за до ста вља ње про је ка та, IFLA ука зу је по ве ре ње ре ги о нал ном про-
јек ту ко ји ко ор ди ни ра БДС, а као парт не ри уче ству ју Хр ват ско књи жни чар ско дру штво (ХКД), 
Асо ци ја ци ја ин фор ма циј ских струч ња ка – би бли о те ка ра, ар хи ви ста и му зе о ло га (БАМ) и Дру-
штво би бли о те ка ра прав них и срод них би бли о те ка Ју го и сточ не Евро пе. У окви ру овог про јек-
та, од ја ну а ра до ју на 2018. го ди не, одр жа не су ра ди о ни це у За гре бу, Бе о гра ду и Мо ста ру. 
Иако раз ли чи те у по је ди ним сег мен ти ма, су штин ски су пра ти ле кон цепт IFLA Ме ђу на род ног 
про гра ма за за го ва ра ње – уз из ве сна по бољ ша ња. По ред пре да ва ча из Ср би је, Хр ват ске и Бо-
сне и Хер це го ви не ко ји су го во ри ли о ис ку стви ма и иде ја ма из стру ке, на ра ди о ни ци одр жа ној 
у ма ју 2018. го ди не у Бе о гра ду25 уче ство ва ли су и Кар ла Ро бин Хер ши, стал на ко ор ди на тор ка 
УН-а у Ср би ји, Алек сан дра Вла ди са вље вић, пред у зет ни ца ко ја се ба ви дру штве ним ино ва ци-
ја ма, Мла ден Ђу кић, ре ди тељ ко ји је го во рио о ефект ном крат ком фил му, а све је би ло за чи-
ње но ин тер ак тив но шћу, не сва ки да шњим иде ја ма и кре а тив ним ре ше њи ма по ла зни ка. Иако 
одр жа на у Бе о гра ду, циљ ра ди о ни це ни је био да оку пи бе о град ске би бли о те ка ре, већ је фо кус 
био на оку пља њу би бли о те ка ра из што ве ћег бро ја по дру жни ца БДС-а из це ле Ср би је. Ра ди-
о ни ци је при су ство ва ло три де сет по ла зни ка, а ме ђу њи ма се на шло и пет сту де на та Ка те дре 
за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. БДС на 
тај на чин под сти че и бу ду ће ко ле ге да се укљу че у ак тив но сти, али и да их са ме ор га ни зу ју и 
под стак ну и дру ге да се при дру же. Ова кав при ступ је и део Гло бал не ви зи је IFLA-е ко ја, ме ђу 
де сет нај ва жни јих фо ку са стру ке за бу дућ ност, на во ди да „мла дим струч ња ци ма мо ра мо пру-
жи ти мо гућ ност да уче, раз ви ја ју иде је и по ста ну ли де ри“.26

Кар ла Ро бин Хер ши је на ра ди о ни ци у Бе о гра ду по твр ди ла још јед ном став Ује ди ње них 
на ци ја по пи та њу уло ге би бли о те ка: „Тим Ује ди ње них на ци ја у Ср би ји по све ћен је по др шци 
Вла ди, на ро ду Ср би је и свим парт не ри ма ко ји по спе шу ју им пле мен та ци ју Аген де 2030. У на-
шем пе то го ди шњем раз вој ном пла ну за Ре пу бли ку Ср би ју опре де ли ли смо про стор за рад на 
обра зо ва њу, про мо ци ји кул ту ре, про мо ци ји јед на ко сти по ло ва и мно гих дру гих ци ље ва ко ји су 
ре ле вант ни за на ше да на шње оку пља ње. Ра ду је мо се и же ли мо до бро до шли цу би бли о те ка ма 
Ср би је као на шим парт не ри ма.“27

При че као ар гу мен ти

У за го ва ра њу и ло би ра њу од су штин ског зна ча ја је уме ти са же то и ефект но ис при ча ти сво-
ју при чу. Све по пу лар ни ји сег мент ра ди о ни ца из ове обла сти пред ста вља тзв. “ele va tor pitch“, 
тј. „про да ја“ при че у лиф ту; ду жи на во жње у лиф ту сра змер на је вре ме ну ко је је по треб но да 
осво ји те не чи ју па жњу.

23  Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, „Би бли о те ке 2030“, пре у зе то 13. 9. 2018, https://2030.bds.rs.

24  IFLA, “A Le a ders Jo ur ney Be gins“, pre u ze to 14. 9. 2018, https://www.ifla.org/no de/10801.

25   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. 6. 2018, http://bds.
rs/wor dpress/?p=2550.

26   IFLA, “Glo bal Vi sion Re port Sum mary“, pre u ze to 11. 9. 2018, https://www.ifla.org/fi les/as sets/GVMul ti me dia/pu bli ca ti ons/gv-re-
port-sum mary.pdf.

27   Кар ла Ро бин Хер ши, “Li bra ri es and UN 2030“ (увод ни го вор на отва ра њу ра ди о ни це Уло га би бли о те ка у оства ри ва њу ци ље ва одр-
жи вог раз во ја одр жа ној у Уни вер зи тет ској би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић“, Бе о град, Ср би ја, 28–29. 5. 2018).
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То ком ре а ли за ци је ре ги о нал ног IFLA–БДС про јек та, са ку пља не су и при че из би бли о те ка. 
Циљ је био ства ра ње ве зе из ме ђу услу га и про гра ма ко ји се од ви ја ју у би бли о те ка ма, са ци ље-
ви ма одр жи вог раз во ја. На кон то га, при че се ша љу на адре су IFLA Свет ске ма пе би бли о те ка,28 
ка ко би све би ле до ступ не на јед ном ме сту и на тај на чин по слу жи ле као ар гу мен ти у за го ва-
ра њу не са мо у Ср би ји, већ и ши ре. Иако је ан ке та спро ве де на на са мом по чет ку про јек та, 
ка да се још не до вољ но зна ло о овој те ми, са ку пље ни су вред ни од го во ри из це ле зе мље. На 
пи та ње ка ко од ре ђе не би бли о те ке ути чу на сма ње ње си ро ма штва (Циљ 1), не ки од од го во ра 
су би ли „Со ци јал но угро же не осо бе не пла ћа ју чла на ри ну“, „Спро во ди мо ху ма ни тар не ак ци је 
при ку пља ња по мо ћи“, „Ор га ни зу је мо кур се ве за пи са ње рад не би о гра фи је и при ја вљи ва ње 
за по сао“. На пи та ње о сма ње њу гла ди (Циљ 2), би бли о те ке „оба вља ју кон сул тант ске услу-
ге са по љо при вред ним га здин стви ма у пи са њу про је ка та“, „ор га ни зу ју еду ка тив на пре да ва-
ња из обла сти по љо при вре де“. Ка да је реч о до бром здра вљу (Циљ 3), би бли о те ке ор га ни зу ју 
„три би не о бо ле сти ма за ви сно сти“, „по се ћу ју бол ни це и да ру ју играч ке“, ор га ни зу ју про је кат 
„Жи ва би бли о те ка“. Би бли о те ка ри су би ли нај ак тив ни ји у од го во ру на пи та ње о ква ли тет ном 
обра зо ва њу (Циљ 4) и на ве ли „еду ка тив не ра ди о ни це за све, по себ но мар ги на ли зо ва не гру пе 
у до мо ви ма и си ро ти шти ма“, „по моћ при до ма ћим за да ци ма и при пре ме за при јем ни ис пит“, 
„ала ти у отво ре ном при сту пу“, и сл. Усле ди ли су од го во ри и на све оста ле ци ље ве, као што су: 
рав но прав ност по ло ва (Циљ 5) „по ве зи ва ње са удру же њи ма же на“, чи ста во да (Циљ 6) „За хва-
љу ју ћу на шој би бли о те кар ки, се ло је до би ло но ве пум пе за во ду“ и слич но.

Ов де, сва ка ко, ни је крај: при че се при ку пља ју и да ље,29 по себ но с об зи ром на чи ње ни цу 
да су се у пр вом по зи ву при ку пља ле крат ке из ја ве о одр жа ним про гра ми ма, про јек ти ма и 
услу га ма, а иде ја је да се у дру гом по зи ву при че пи шу пре ма упут стви ма из IFLA При руч ни ка 
за при че.30

По глед у бли ску бу дућ ност: 2019

Глав ни са ста нак о одр жи вом раз во ју, ко ји се одр жа ва у Њу јор ку од 2016. го ди не сва ког ју-
ла, има не ко ли ко иза бра них ци ље ва ко ји пред ста вља ју фо кус за ту го ди ну. Та ко 2019. до но си 
сле де ће кључ не обла сти: Ква ли тет но обра зо ва ње (циљ 4), До сто јан рад и еко ном ски раст (циљ 
8), Сма ње ње не јед на ко сти (циљ 10), Ак ци ја за кли му (циљ 13), Мир, прав да и сна жне ин сти ту-
ци је (циљ 16) и Парт нер ства за ци ље ве (циљ 17).31 Ова кав из бор иде а лан је за би бли о те ка ре, 
јер сво ју уло гу ла ко пре по зна ју у обра зо ва њу, при сту пу ин фор ма ци ја ма, до жи вот ном уче њу, 
сти ца њу ве шти на за бо љи по сао; ујед но, ка ко Ср би ја пр ви пут под но си на црт на ци о нал ног 
пла на баш та да, би ће ин те ре сант но ана ли зи ра ти при о ри те те на гло бал ном и ло кал ном ни воу.

До овог тре нут ка, би бли о те ка ри Ср би је оства ри ли су зна чај на парт нер ства у кон тек сту ци-
ље ва одр жи вог раз во ја, са Ује ди ње ним на ци ја ма, пред став ни ци ма ми ни стар ста ва и не ким од 
во де ћих ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва. Ср би ја је има ла пред став ни ке-би бли о те ка ре на нај-
ва жни јим са стан ци ма УН у Же не ви32 и Њу јор ку.33 За хва љу ћи ра ди о ни ца ма и про јек ти ма, ве ли-
ки број би бли о те ка ра у Ср би ји да нас има чвр сто зна ње о УН Аген ди и ци ље ви ма. Ре а ли зо ва не 

28  IFLA, “Li brary Map of the World“, pre u ze to 12. 9. 2018, https://li brarymap.ifla.org/sto ri es.

29   Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, „Ан ке та: Би бли о те ке и гло бал ни ци ље ви“, пре у зе то 15. 9. 2018, https://docs.go o gle.com/
forms/d/e/1FA IpQLSf-lUW5vFkko3jstx08DnJR6LV3v4xmhr gRZmWK5QWib5E_yw/vi ew form.

30   Ин фор ма ци ја о на ред ном ко ра ку при ку пља ња при ча о успе шним услу га ма, про гра ми ма и про јек ти ма би бли о те ка у Ср би ји би ће 
пра во вре ме но об ја вље на на веб-сај ту БДС.

31   IISD, “High-le vel Po li ti cal Fo rum on Su sta i na ble De ve lop ment (HLPF) 2019“, pre u ze to 13. 9. 2018, http://sdg.iisd.org/events/
high-le vel-po li ti cal-fo rum-on-su sta i na ble-de ve lop ment-hlpf-2019/.

32   Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, „Ре ги о нал ни фо рум о одр жи вом раз во ју“, об ја вље но 5. 3. 2018, пре у зе то 13. 9. 2018, http://bds.
rs/wor dpress/?p=2435.

33   Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, „Да нас у Њу јор ку: раз вој и при ступ ин фор ма ци ја ма“, об ја вље но 17. 7. 2017, пре у зе то 12. 9. 
2018, http://bds.rs/wor dpress/?p=2038.
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су ак тив но сти усме ре не ка про мо ци ји ци ље ва, као што је не дав но одр жан фе сти вал Чи гра у 
По же ги,34 где је цео сег мент био по све ћен Аген ди 2030 из деч јег угла; про је кат Књи ге по ве зу-
ју љу де у са рад њи БДС и Ам ба са де Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва у Бе о гра ду пред ста вио је 
Аген ду 2030 нај ши рој јав но сти; Бе о град ска по ли тех ни ка је ор га ни зо ва ла ак ци ју „Ми смо од-
лу чи ли! Да очи сти мо Зве здар ску шу му!“,35 Уни вер зи тет ска би бли о те ка у Бе о гра ду по кре ну ла 
је кам па њу „2030“.36 Би бли о те ка ри из Ср би је по мо гли су IFLA-и у кре и ра њу до ку ме на та као 
што су При руч ник за при че37 и Ка ко мак си мал но ис ко ри сти ти ме ђу на род не са стан ке – при руч ник 
за пред став ни ке IFLA-е.38 У из ве шта ји ма ове гло бал не ор га ни за ци је, при че о ус пе си ма би бли о-
те ка ра из Ср би је за у зи ма ју и по не ко ли ко стра ни ца.39

Шта да ље?
До 2030. го ди не оста ло је још 11 го ди на, тач ни је, око 4400 да на.
Мо то Аген де УН 2030 гла си: „Ни ко не ће оста ти иза / No o ne will be left be hind“.40

Би бли о те ке би тре ба ло да по ка жу до но си о ци ма од лу ка и вла да ма сво јих зе ма ља ко ли ко 
су ва жне за до сти за ње ци ље ва одр жи вог раз во ја, од но сно по бољ ша ње сва ког људ ског жи во та. 
За то, не ка мо то би бли о те ка ра Ср би је бу де „Ци ље ва је 17, би бли о те ка пу но ви ше!“.41 Јер, ако 
не ко мо же да оства ри ову про ме на ду, то ће би ти до ви тљи ви, кре а тив нии зна њем пот ко ва ни 
би бли о те ка ри!
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Promenade 2030

Summary
At the beginning of 2016, the whole world started talking about a new global agenda. Designed to end poverty by 
2030 and pursue a sustainable future, it was unanimously adopted by the 193 Member States of the United Nations 
(UN). The citizens of Serbia started hearing more about the Sustainable Development Goals (SDGs) in 2018, as media 
began to report more intensively on meetings of government representatives, NGOs and other stakeholders, and a 
number of campaigns taking place while portals and social media started buzzing with images, recordings and reports 
tagged with #GlobalGoals #Serbia2030 #UN2030.
Before the Agenda 2030 was made offi  cial, IFLA representatives actively advocated for libraries in the UN meetings. 
After three years of negotiations, in 2015, libraries became part of the UN 2030 Agenda. The word library is not 
mentioned in this document, however, access to information, cultural heritage and universal literacy are parts of it.
This moment opened the doors for libraries worldwide to take their seats in the national development plans 
meetings. The road to reach such point is not easy and this is why IFLA decided to invest in capacity building in all 
regions of the world and train librarians how to be great advocates in the UN 2030 context and tell their stories 
better. As for Serbia, this opened numerous opportunities: from attending IFLA International Advocacy Programme 
training, getting recognized by the National Library of Serbia and supported by the University Library in Belgrade to 
organize similar trainings in Serbia throughout 2017 and 2018 for over 200 librarians as a part of education program of 
the Serbian Library Association; being part of IFLA delegation at the most signifi cant SDGs meetings such as High Level 
Political Forum in New York or Regional Forum for Sustainable Development in Geneve; leading two international 
projects focused on the UN 2030 Agenda and becoming part of the IFLA Library Map of the World with Stories; 
producing several international documents which support the capacity building for librarians towards 2030; organizing 
local events for raising awareness about the SDGs among general population; getting recognized by the UN offi  ce in 
Serbia for all of the eff orts being made to achieve the global goals.
As described, this paper presents what was achieved between December 2016 and October 2018, and opens further 
questions and opportunities for libraries in Serbia.

Keywords: sustainable development goals, Agenda 2030, United Nations, access to information,   advocacy, IFLA, 
Serbian Library Association, libraries
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