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По чет ком  2011. го ди не, са бла гом не ве ри цом 
и ве ли ком стреп њом, при ми ли смо вест да је На-
род на би бли о те ка „Дет ко Пе тров“ из Ди ми тров-
гра да ушла у ужи из бор за укљу чи ва ње у про је кат 
„Елек трон ски при ступ За штит ни ку гра ђа на”. Ка ко 
јед на ма ла би бли о те ка у мул ти ет нич кој сре ди ни 
мо же да бу де ста ни ца у ко јој се ре ша ва ју озбиљ ни 
про бле ми љу ди?! За бри ну тост је још ви ше по ра-
сла ка да смо ушли у де сет иза бра них би бли о те-
ка у ко ји ма ће се ре а ли зо ва ти про је кат. Ме ђу тим, 
по сле ин струк тив ног се ми на ра у Бе о гра ду, сва ка 
сум ња у на шу спо соб ност и спрем ност да из вр ши-
мо овај но ви за да так је не ста ла. По све ће ни са рад-
ни ци За штит ни ка гра ђа на пред ста ви ли су, сво јом 
про фе си о нал но шћу, зна њем и  не по сред но шћу, 
су шти ну про јек та као ху ма ни за да так би бли о те ка 
ко је по ред сво је основ не де лат но сти мо гу да бу ду 
и пра ви при ја те љи гра ђа на ко ји има ју од ре ђе ни 
про блем.

Про је кат „Елек трон ски при ступ За штит ни ку 
гра ђа на” спро во ди За штит ник гра ђа на у са рад њи 
са Би бли о те кар ским дру штвом Ср би је, би бли о те-
ка ма и ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве у де сет иза-
бра них оп шти на у Ср би ји (Ши ду, Бач кој Па лан ци, 
Сви лајн цу, Кру шев цу, Бо ру, Ужи цу, При је по љу, 
Но вом Па за ру, Ле сков цу и Ди ми тров гра ду), а уз 
фи нан сиј ску по др шку Вла де Кра ље ви не Нор ве-
шке. Ње гов основ ни циљ је да За штит ник гра ђа на 
бу де до ступ ни ји и ви дљи ви ји гра ђа ни ма, по себ но 
они ма ко ји жи ве у ма њим оп шти на ма и гра до ви-
ма у Ср би ји. Пре ма пр во бит ној за ми сли, про је кат 
је био огра ни чен на го ди ну да на, по чев ши од ју на 
2012. го ди не, али је у Ди ми тров гра ду во лон тер-
ски на ста вљен и по сле то га. Про је кат се за сни ва 
на ко ри шће њу ви део ко му ни ка ци о них си сте ма у 
ло кал ним би бли о те ка ма, на осно ву че га се на нов 
и јеф ти ни ји на чин олак ша ва обра ћа ње За штит-
ни ку гра ђа на Ре пу бли ке Ср би је. По ред ком пју-
те ра, штам па ча и ви део опре ме ко је су при ми ле 
све би бли о те ке уче сни це у про јек ту, Би бли о те ка 

у Ди ми тров гра ду до би ла је при ступ ну рам пу за 
ин ва ли де, чи ју из град њу је та ко ђе по мо гла Вла да 
Кра ље ви не Нор ве шке.

Про мо ци ја про јек та „Елек трон ски при ступ За-
штит ни ку гра ђа на“ у На род ној би бли о те ци „Дет ко 
Пе тров“ у Ди ми тров гра ду одр жа на је на Ви дов-
дан 28. ју на 2011. го ди не. На кон фе рен ци ји за 
штам пу, ор га ни зо ва ној по во дом про мо ци је, по ред 
пред став ни ка ло кал не са мо у пра ве, уче ство ва ли 
су за ме ник За штит ни ка гра ђа на Ми лош Јан ко вић 
и Дра го слав Ва сић из Би бли о те кар ског дру штва 
Ср би је. До дат на про мо ци ја про јек та ор га ни зо ва на 
је 15. де цем бра, ка да је Ди ми тров град по се тио за-
штит ник гра ђа на Са ша Јан ко вић са са рад ни ци ма.

Пр во де жур ство по про јек ту ор га ни зо ва но је 29. 
ју на1 2011. го ди не. Но ви иза зов пред би бли о те ка-
ри ма био је по се бан на чин ко му ни ка ци је са стран-
ка ма, по што ва ње пра ви ла про јек та2, по тре ба да се 
стран ци пру же ин фор ма ци је и вр ло че сто по моћ.

По по чет ку, при ме ти ли смо да се ста нов ни ци 
Ди ми тров гра да ус те жу да за тра же по моћ од За-
штит ни ка гра ђа на пу тем ви део ве зе, без об зи ра 
што су до ла зи ли у Би бли о те ку и рас пи ти ва ли се о 
то ме. Због то га смо за по че ли ин тен зив ни ју по пу ла-
ри за ци ју про јек та де ље њем фла је ра, го сто ва њем 
на ло кал ној те ле ви зи ји, об ја вљи ва њем тек сто ва у 
ло кал ним и ре ги о нал ним но ви на ма, као и пре зен-
та ци ју на сај то ви ма пи рот ске и на ше би бли о те ке. 
Ин си сти ра ли смо на упо зна ва њу гра ђан ства с ти ме 
ка ко из гле да ко му ни ка ци ја са Струч ном слу жбом 
За штит ни ка гра ђа на. Још је дан про блем ко ји се 

1  На про јек ту „Елек трон ски при ступ За штит ни ку гра ђа на”, ко ји је од 29. ју на 
2011. до 29. ју на 2012. го ди не ре а ли зо ван у На род ној би бли о те ци „Дет ко 
Пе ров“ у Ди ми тров гра ду, ра ди ли су ви ши би бли о те кар Ели за бе та Ге ор ги ев 
и ви ши књи жњи чар Ме то ди Ка ме нов. Де жур ства су ор га ни зо ва на сре дом 
и че тврт ком у пе ри о ду од 9 до 11 ча со ва у про сто ри јам Би бли о те ке. То ком 
тра ја ња про јек та ре а ли зо ва на су 103 де жур ства (88 Ели за бе та Ге ор ги ев, а 
15 Ме то ди Ка ме нов).
2  По себ на про сто ри ја за стран ку; њој се по ма же да се по ве же са са рад ни-
ци ма За штит ни ка гра ђа на; би бли о те кар је ду жан да на пу сти про сто ри ју док 
тра је раз го вор; би бли о те кар је ду жан да при су ству је раз го во ру и по мог не 
стран ци ако она то зах те ва.
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Осми међународни сусрети библиотекара 
слависта у Сарајеву

Ово го ди шњи ме ђу на род ни су срет би бли о-
те ка ра сла ви ста одр жан је у са ра јев ском Ме-
ди ја цен тру од 15. до 18. апри ла. Те ма су сре та: 
„Би бли о те кар ство. Људ ска пра ва. Ак ти ви зам“ 
оку пи ла је 130 уче сни ка из де вет зе ма ља, са че-
ти ри кон ти нен та.

Увод но пре да ва ње и ра ди о ни цу о би бли о теч ком 
ак ти ви зму одр жа ла је То ни Са мек, пр о фе сор ка 
ин фор ма ци о них на у ка на уни вер зи те ту у Ал бер ти 

(Ка на да). Она је ис та кла да би бли о те ка ри, сво јим 
ра дом и услу га ма, мо гу да до при не су ин фор ма ци-
о ној прав ди, да по др же основ на на че ла де мо кра-
ти је: јед на ко сти, пра вич но сти и сло бо ди. Ис та кла 
је да се дру штво у свом окру же њу сре ће са пр о-
бле мом не пи сме но сти, си ро ма штва, ра та, а да би-
бли о те кар ство, као ва жан сег мент сва ког дру штва, 
тре ба и мо ра да пре по зна по тре бе око ли не у ко јој 
де лу је. 

стал но на ме тао то ком ра да је сте ба ри је ра у ко му-
ни ка ци ји, од но сно ко ри шће ње ло кал ног го во ра у 
раз го во ру са са рад ни ци ма За штит ни ка гра ђа на. 
Том при ли ком је упра во уло га би бли о те ка ра до-
шла до из ра жа ја, јер је он по стао тај ко ји вр ло че-
сто пре зен ту је про блем у име стран ке.

Све вре ме смо се тру ди ли да про је кат про мо-
ви ше мо и у Пи ро ту, што је ре зул ти ра ло по ве ћа њем 
бро ја стра на ка ко је су до ла зи ле у Би бли о те ку да 
ис ко ри сте мо гућ ност елек трон ског при сту па За-
штит ни ку гра ђа на.

У пе ри о ду од 29. ју на 2011. до 29. ју на 2012. го-
ди не по се та гра ђа на Ди ми тров гра да и око ли не би-
ла је сле де ћа:

TA BE LA

Љу ди и да нас до ла зе са раз ли чи тим про бле ми-
ма, а на ма је по себ но при јат но ка да са зна мо да 

смо не ко ме по мо гли. По што је Ди ми тров град ма ла 
сре ди на и сви се по зна је мо, че сто се де ша ва да по-
сле по зи тив ног ре ша ва ња при ту жбе од стра не За-
штит ни ка гра ђа на, стран ка до ђе да нам се по хва ли 
и по де ли сво је за до вољ ство са на ма у Би бли о те ци. 
Ве ли ки број љу ди ко ји су до шли да ис ко ри сте мо-
гућ ност елек трон ског при сту па За штит ни ку гра-
ђа на по пр ви пут су ушли у Би бли о те ку. Успех је 
што се мно го њих вра ти ло, али са да као ко ри сни ци 
дру гих би бли о теч ких услу га.

Ми ха и ло Пу пин је јед ном ре као „Бор ба за пра-
ва, прав ду и сло бо ду нај пле ме ни ти ја и нај у зви ше-
ни ја су ствар на овом све ту“. Би бли о те ке и би бли-
о те ка ри, као по ма га чи у про јек ту „Елек трон ски 
при ступ За штит ни ку гра ђа на”, на свој на чин су по-
ста ли бор ци за пра во и прав ду сво јих су гра ђа на. 
Ре зул тат то га је уз ви ше ни ји ста тус и би бли о те ке и 
би бли о те ка ра у ло кал ној сре ди ни. У овом пе ри о-
ду, убе ђе на сам да је ле по је би ти би бли о те кар у 
Ши ду, Бач кој Па лан ци, Сви лајн цу, Кру шев цу, Бо-
ру, Ужи цу, При је по љу, Но вом Па за ру, Ле сков цу и 
Ди ми тров цгра ду.
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