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Конференција  
„Локална иницијатива за глобални развој, 
поново откривамо библиотеке“  
Вашингтон 2012. 

Не вла ди на ор га ни за ци ја Beyond Ac cess са се-
ди штем у Ва шинг то ну ко ју фи нан си ра Фон да ци-
ја Би ла и Ме лин де Гeјтс, по чет ком 2012. го ди не, 
расписaла je кон курс за нај бо ље ино ва тив не про-
јек те у би бли о те ка ма у зе мља ма у раз во ју. За ми сао 
је да би бли о те ке чи ји су про јек ти иза бра ни по ста-
ну чла ни це ове ор га ни за ци је, да бу ду по зва не да 
при су ству ју Кон фе рен ци ји у Ва шинг то ну и да том 
при ли ком до би ју мо гућ ност да осво је на гра ду.

То ком ме се ца ма ја, ју на и ју ла, струч ни жи ри 
Beyond Ac cess-а иза брао је 20 ино ва тив них би бли о-
теч ких про је ка та из сле де ћих зе ма ља: Бу тан, Бо цва-
на, Бра зил, Ко лум би ја, Ети о пи ја, Га на, Гва те ма ла, 
Хон ду рас, Ке ни ја, Кир ги стан, Не пал, Пе ру, Фи ли-
пи ни, Ру му ни ја, Ср би ја, Укра ји на, Ве не цу е ла, Зам-
би ја и два про јек та из Уган де. Из сва ке на гра ђе не 
би бли о те ке је на Кон фе рен ци ју по зван тро чла ни 
тим са чи њен од би бли о те ка ра, парт не ра и пред став-
ни ка вла де те зе мље. Осим Beyond Ac cess ти мо ва, на 
Кон фе рен ци ји су при су ство ва ли и струч ња ци, при-
ја те љи би бли о те ка и до бит ни ци на гра да на дру гим 
кон кур си ма – пред став ни ци 35 зе ма ља све та. Пла-
ни ра но је да се чла но ви ти мо ва на гра ђе них про је-
ка та срет ну у Ва шинг то ну и да то бу де мо гућ ност за 
раз ме ну ис ку ста ва и про мо ци ју про јект них иде ја.

Ма ни фе ста ци ју је отво ри ла De bo rah Ja cobs, 
ди рек тор ка Фон да ци је Би ла и Ме лин де Гејтс, ко ја 
је би ла и је дан од пре да ва ча на се си ја ма ко је су 
сле ди ле. Про грам ма ни фе ста ци је по де љен је у две 
це ли не: Камп за би бли о те ка ре ино ва то ре (1. и 2. 
ок то бра) и Кон фе рен ци ја (3. ок то бра).

„Камп за би бли о те ке ино ва то ре“ је дво днев на 
ма ни фе ста ци ја у ко јој су уче сни ци има ли мо гућ-
ност да се, у не по сред ној и не фор мал ној ат мос-
фе ри, срет ну и упо зна ју са вр хун ским струч ња-
ци ма из обла сти би бли о те кар ства, фи нан си ра ња, 
ко му ни ка ци ја и мар ке тин га. Чла но ви Beyond Ac-
cess-а до би ли су мо гућ ност да раз го ва ра ју и да се 

по са ве ту ју са њи ма о те ма ма ко је су зна чај не за 
рад на про јек ту, из но се ћи при ме ре до бре прак се, 
као и иза зо ве то ком ре а ли за ци је про јек та. Та ко ђе, 
мо гли су да ши ре иде је о то ме шта се де ша ва у би-
бли о те ка ма, као и шта би би ло мо гу ће.

Те ме о ко ји ма се го во ри ло то ком „Кам па“ су:
1.  Про це на по тре ба ло кал не за јед ни це и ка ко 

оне мо гу да се угра де у пла ни ра ње раз во ја 
би бли о те ке.

2.  Ме ре ње ути ца ја би бли о те ке на ло кал ну за-
јед ни цу, тех ни ке ме ре ња ути ца ја.

3.  Из град ња при сту па ин фор ма ци ја ма и гло бал-
ној мре жи – ко ри шће ње но вих дру штве них 
ме ди ја за про ши ре ње услу га у би бли о те ка ма.

4.  Ко му ни ка ци ја – ка ко сво је по ру ке пре до чи-
ти љу ди ма ко ји су ва жни за фи нан си ра ње 
про јек та.

5.  Обу ка из обла сти од но са с јав но шћу, од но са 
пре ма ме ди ји ма, ди зај ни ра ње и пла си ра ње 
по ру ке.

6.  Ме ђу на род ни раз вој фи нан си ра ња – де та љи 
о ме ђу на род ним ме ха ни зми ма фи нан си ра-
ња, мо гућ но сти и са ве ти за под но ше ње пред-
ло га про је ка та, као и за њи хо ву ре а ли за ци ју.

7.  Но ве тех но ло ги је – ис тра жи ва ње на чи на ка-
ко но ве тех но ло ги је мо гу да слу же по тре ба ма 
за јед ни це.

За кљу че но је да су би бли о те ке чво ри шта за со-
ци јал ни и еко ном ски раз вој, а по ве зи ва њем са ме-
ђу на род ним струч ња ци ма за раз вој, аген ци ја ма 
и но вим ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма, мо гу да 
по ве ћа ју сво ју ефи ка сност и ути цај на за јед ни цу.

Пре да ва чи и уче сни ци у ди ску си ја ма на овим 
се си ја ма би ли су во де ћи струч ња ци из ор га ни за-
ци ја IREX, EIFL, IFLA, MA KA IA, CI VIC agen da, W 
TEC HNO LOGY&SO CIAL CHAN GE GRO UP, Ri ec ken 
Com mu nity Li bra ri es, READ Glo bal и BILL&ME LIN-
DA GA TES Fo un da tion.
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Дру ги дан „Кам па за би бли о те ке ино ва то ре“ от-
по чео је до де лом на гра да би бли о те ка ма ко је су у 
ис тој ка те го ри ји на гра ђе не од не вла ди не ор га ни за-
ци је EIFL. Том при ли ком је Ја сми на Нин ков, ди рек-
тор ка Би бли о те ке гра да Бе о гра да, при ми ла на гра ду 
за про је кат „Нов чи ћи“.

Пла ни ра но је да зна ње и ис ку ство ко је су Beyond 
Ac cess чла но ви по де ли ли пр вог да на са пре да ва чи ма 
и ко ле га ма из би бли о те ка ши ром све та бу де при ме-
ње но дру гог да на, у се си ји у ко јој ће се би бли о те ке 
при пре ми ти за „Так ми че ње би бли о те ка ино ва то ра“ 
ко је је одр жа но на Кон фе рен ци ји тре ћег да на.

Сва ки тим је до био мо гућ ност да са ста ви пред-
лог так ми чар ског про јек та, а гра фич ки умет ник да 
на цр та по стер пре зен та ци ју на осно ву из ло же не 
иде је. 

Не за ви сно од ове, у па ра лел ној се си ји пред-
став ни ци вла да 35 зе ма ља све та раз го ва ра ли су о 
про бле ми ма у сво јим зе мља ма, о њи хо вом од но су 
пре ма би бли о те ка ма и о то ме ка ко што ви ше укљу-
чи ти би бли о те ке у ре ша ва ње про бле ма ло кал не 
за јед ни це.

Тре ћег да на је у парт нер ству са Фон да ци јом Би-
ла и Ме лин де Гејтс одр жа на Кон фе рен ци ја под на-
зи вом Ло кал на ини ци ја ти ва за гло бал ни раз вој, по но-
во от кри ва мо би бли о те ке.

Кон фе рен ци ја је за ми шље на као раз го вор са 
во де ћим струч ња ци ма из за јед ни це ко ји су за ин-
те ре со ва ни за но ве ин фор ма ци о не пер спек ти ве и 
раз вој би бли о те ка. Са бр зим ши ре њем но вих тех но-
ло ги ја и но вих пер спек ти ва, гло бал на за јед ни ца је у 
по тра зи за но вим раз ми шља њи ма о ре ша ва њу раз-
вој них иза зо ва. Раз го вор о ло кал ним при сту пи ма 
би бли о те ка ма и о ино ва тив ним ал тер на ти ва ма ни је 
дао го то ве од го во ре, али је под ста као пред став ни-
ке за јед ни ца да раз ми шља ју о раз вој ним ци ље ви ма 
би бли о те кар ства.

Овај јед но днев ни скуп је имао за циљ да ис тра-
жи ка ко при сту па ти ин фор ма ци ја ма и ка ко се ства-
ра ве за из ме ђу ло кал них ини ци ја ти ва и парт не ра.

Би бли о те ка ри ма и пред став ни ци ма вла да 
из Аме ри ке и све та до бро до шли цу су по же ле-
ли Ri car do Lo gos 33. пред сед ник Чи леа и Dr. Ra-
jiv Shah – пред сед ник USAID. Они су уче ство ва ли 
у раз го во ру на те му „Ло кал но ула га ње у при сту пу 
ин фор ма ци ја ма“.

О ло кал ним парт нер стви ма су го во ри ли:
San gay Khan du – члан Пар ла мен та на ци о нал-

ног ве ћа Бу та на, Li dia Fromm – за ме ник ми ни стра у 
Ми ни стар ству за со ци јал ни раз вој Хон ду ра са, Mu go 

Ki ba ti – ге не рал ни ди рек тор Се кре та ри ја та: Ви зи ја 
Ке ни је до 2030. го ди не и Ron Car lee – глав ни опе-
ра тив ни ди рек тор Удру же ња за ме ђу на род ни раз вој 
у гра до ви ма и окру зи ма. Me la nie Wal ker, за ме ник 
ди рек то ра По себ них ини ци ја ти ва у фон да ци ји Би ла 
и Ме лин де Гејтс је би ла мо де ра тор овог раз го во ра.

Се си ја о по љо при вред ним ин фор ма ци ја ма по-
че ла је при ме ром Агро Либ Ја про јек та На род не би-
бли о те ке „Ра ди слав Ник че вић“ из Ја го ди не, а о овој 
те ми су го во ри ли Brady Wal kin shaw из Фон да ци је 
Би ла и Ме лин де Гејтс и Lee Bab cock – AC DI//VO CA.

На се си ји „Так ми че ње би бли о те ка ино ва то ра“ 
ти мо ви су ста ја ли ис пред сво јих по сте ра на ко ји-
ма је прет ход ног да на гра фич ки умет ник пред ста-
вио иде ју њи хо вог про јек та. Би бли о те ка ри су има ли 
за да так да при ме не зна ње ко је су сте кли на прет-
ход ним се си ја ма и да по се ти о ци ма Кон фе рен ци је 
и жи ри ју „про да ју“ иде ју про јек та за 10.000$. Од 
20 иде ја жи ри је би рао че ти ри у ка те го ри ја ма: гра-
ђан ско уче шће, еко ном ски раз вој, ин фор ма ци је у 
за јед ни ци и раз вој и јав на тех но ло ги ја и ино ва ци ја.

За пе ту на гра ду, „Љу ди би ра ју“, гла са ли су по-
се ти о ци Кон фе рен ци је (би ли су то би бли о те ка-
ри и на уч ни рад ни ци ко ји се ба ве овом об ла шћу у 
Аме ри ци).

На род на би бли о те ка „Ра ди слав Ник че вић“ из Ја-
го ди не од жи ри ја је до би ла на гра ду од 10.000$ за 
пред лог про јек та у ка те го ри ји еко ном ског раз во ја. 
План ја го дин ске би бли о те ке је да на ста ви да вр ши 
ми си ју ин фор ма ци о ног опи сме ња ва ња по љо при-
вред ни ка ре но ви ра њем још јед не се о ске би бли о те-
ке и уво ђе њем Агро Либ сер ви са.

У ка те го ри ји гра ђан ског уче шћа на гра ђен је про-
је кат из Бу та на, за ин фор ма ци је у за јед ни ци – про је-
кат из Уган де, а за јав не тех но ло ги је про је кат из Ке-
ни је. На гра ду пу бли ке је до био про је кат из Не па ла. 
О овим про јек ти ма ви ше се мо же про чи та ти на сај ту 
http://www.beyon dac cess.net/2012/10/10/li bra ri es-
for-de ve lop ment-con test-win ners-an no un ced/.

На гра да ће, сва ка ко, по мо ћи На род ној би бли о-
те ци „Ра ди слав Ник че вић“ да на ста ви ре а ли за ци ју 
про јек та Агро Либ Ја, као и ши ре ње иде је о се о ским 
би бли о те ка ма као ме сти ма ко ја под сти чу про фе си-
о нал ну и ИТ еду ка ци ју по љо при вред ни ка. Тим из 
Ја го ди не са ове Кон фе рен ци је по нео је зна ње, про-
фе си о нал не кон так те са ко ле га ма би бли о те ка ри ма 
ино ва то ри ма, али и са љу ди ма ко ји су ва жни за фи-
нан си ра ње раз во ја би бли о те кар ства у све ту.

Весна Црнковић


