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Ове године, конференција Међународне 
федерације библиотечких удружења и установа 
(International Federation of Library Associations and 
Institutions – IFLA), 78. по реду, одржана је у 
Хелсинкију, од 11. до 18. августа. 

Главне теме Конференције

Број ни из ла га чи и још број ни ји уче сни ци кон-
фе рен ци је ба ви ли су се сле де ћим гру па ма те ма: 
би бли о теч ке згра де, про стор и ка дар, ме наџ мент 
и мар ке тинг у би бли о те ка ма, би бли о теч ке ко лек-
ци је, ди ги тал не ко лек ци је и отво рен при ступ, ка-
та ло ги за ци ја, би бли о теч ке услу ге и ко ри сни ци, 
кон ти ну и ра на еду ка ци ја би бли о те ка ра, ја ча ње 
стру ков них удру же ња и ор га ни за ци ја, ти по ви би-
бли о те ка, прак са би бли о те ка у истом ре ги о ну и на 
истим го вор ним под руч ји ма, уло га би бли о те ка у 
дру штву.

Се си је у окви ру глав не те ме „би бли о теч ке ко-
лек ци је“ ба ви ле су се пи та њи ма на бав ке и из град-
ње фон до ва, по себ но с об зи ром на фи нан сиј ску 
кри зу и на чи не на бав ке, а ве ли ка па жња је би ла 
усме ре на на са рад њу са на ба вља чи ма елек трон-
ских пу бли ка ци ја. Те ме су би ле и се риј ске пу бли-
ка ци је и пу бли ка ци је са кон ти ну и ра ним об ја вљи-
ва њем, ру ко пи си и ста ра и рет ка књи га, њи хо во 
про у ча ва ње, за шти та, кон зер ва ци ја и ди ги та ли-
за ци ја, би бли о гра фи ја, аудио-ви зу ел не, мул ти-
ме ди јал не и ди ги тал не ко лек ци је, с по себ ним 
освр том на аутор ска пра ва и оба ве зни при ме рак 
у њи ма.

Би бли о теч ке услу ге су би ле по себ но зна чај на 
те ма у окви ру ко је су пре да ва чи из ла га ли, а уче сни-
ци рас пра вља ли о ре фе рен сној и ин фор ма ци о ној 
де лат но сти, би бли о теч ким услу га ма за ко ри сни ке 
са по себ ним по тре ба ма, као и у мул ти кул тур ним 
и ви ше је зич ним сре ди на ма. По тре бе ко ри сни ка 
свих дру штве них гру па и ка ко им иза ћи у су срет 
би ле су цен трал на те ма ове гру пе пре да ва ња. По-
себ на па жња по све ће на је но вим ин фор ма ци о ним 
тех но ло ги ја ма, уло зи и до при но су би бли о те ка у 
раз во ју кул ту ре чи та ња и до жи вот ног обра зо ва ња 
ста нов ни штва.

Се си је по све ће не по др шци про фе си ји ба ви ле 
су се кон ти ну и ра ном еду ка ци јом би бли о те ка ра, 
сти ца њем и раз ме ном ис ку ста ва из прак се, би бли-
о теч ком те о ри јом и прак сом, ста ти сти ком и ева лу-
а ци јом. Раз го ва ра ло се о стра те ги ји из град ње ја-
ких би бли о те кар ских удру же ња и ор га ни за ци ја са 
број ним, ак тив ним члан ством, угле дом и во де ћом 
уло гом у уна пре ђе њу не са мо би бли о теч ке стру-
ке, по ло жа ја би бли о те ка и би бли о те ка ра, не го и 
у све у куп ном раз во ју дру штва. По себ на ак тив ност 
би бли о теч ких удру же ња у бор би за што бо љи ста-
тус би бли о те ка је да ор га не ло кал них и др жав-
них вла сти ко ји од лу чу ју о фи нан си ја ма упо зна ју 
са из у зет но зна чај ном уло гом би бли о те ка у дру-
штву. Удру же ња, за јед но са би бли о те ка ма, во де 
кре а тив не кам па ње ко је про мо ви шу би бли о те ке 
ме ђу по тен ци јал ним ко ри сни ци ма, фи нан си је ри-
ма, до на то ри ма. Циљ је да се они ма ко ји од лу чу ју 
о нов цу по ка же да ја ке би бли о те ке зна че и ја ка 
дру штва.

По себ не се си је су се ба ви ле ти по ви ма би бли о-
те ка – на ци о нал ним, би бли о те ка ма ака де ми ја на у-
ка и ис тра жи вач ких ин сти ту ци ја, на уч ним би бли о-
те ка ма и би бли о те ка ма тех но ло шких, дру штве них 
на у ка, му зе ја и ин сти ту ци ја умет но сти, ар хи ва, 
уни вер зи тет ским, школ ским, би бли о те ка ма за де-
цу и омла ди ну, пар ла мен тар ним и би бли о те ка ма 
вла ди них ин сти ту ци ја, прав ним би бли о те ка ма, би-
бли о те ка ма здрав стве них уста но ва, ме ди цин ских 
и би о ло шких на у ка, за твор ским, по љо при вред ним 
би бли о те ка ма...

Ве ли ки број тема био је по све ћен спе ци фич-
но сти ма би бли о те ка у раз ли чи тим ре ги о ни ма, 
пре ма ге о граф ској или је зич кој бли ско сти. По-
себ не се си је су се ба ви ле про бле ми ма и ис ку-
стви ма би бли о те ка не мач ког, фран цу ског, хо-
ланд ског, шпан ског, пор ту гал ског, ки не ског и 
ко ре ан ског го вор ног под руч ја. Многе су би ле 
по све ће не и би бли о те ка ма нор диј ских зе ма ља 
(Bi bli o te ca Bal ti ca), би бли о те ка ма Ен гле ске, Аме-
ри ке, Ка на де, Афри ке, Ази је, Оке а ни је и Ка ри ба. 
За јед нич ке пре зен та ци је има ле су и не ке фин ске, 
са не ким би бли о те ка ма из Ру си је, Есто ни је, Ле то-
ни је и Ли тва ни је.

Утисци са IFLA конференције Хелсинки 2012.
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Јав не би бли о те ке у све ту

По себ но им пре си ван раз вој, про гра ме и до-
стиг ну ћа на IFLА-и при ка за ле су јав не би бли о те-
ке – пре ко 230.000 у све ту су ве за из ме ђу гра ђа-
на и дру гих ин сти ту ци ја дру штва, оне обез бе ђу ју 
при ступ свим вр ста ма ин фор ма ци ја и уна пре ђу ју 
жи вот, обра зо ва ње и рад ко ри сни ка, раз ви ја ју и 
по ди жу кул ту ру чи та ња, по др жа ва ју и ор га ни зу ју 
до жи вот но уче ње ко ри сни ка, од го ва ра ју и да ју по-
моћ на све вр сте пи та ња („мо же ли ми би бли о те ка 
би ти од по мо ћи у ор га ни за ци ји по сла, у при пре ми 
пре да ва ња и уче њу“, „ка ко да се сна ђем у др жав-
ној ад ми ни стра ци ји“...). Би бли о те ке ин спи ри шу 
и охра бру ју ко ри сни ке на удру жи ва ње и сло бод-
но де ло ва ње у дру штву, по ма жу им да се укло пе 
у дру штво и по ста ну ње го ви ак тив ни уче сни ци и 
ства ра о ци. Јав не би бли о те ке пру жа ју услу ге ко-
ри сни ци ма из раз ли чи тих дру штве них гру па и са 
нај ра зли чи ти јим по тре ба ма – ста ро сне до би од 
бе ба до ста рих, же на ма, не за по сле ни ма, пен зи о-
не ри ма, при пад ни ци ма раз ли чи тих ет нич ких гру-
па, ими гран ти ма, осо ба ма ко је го во ре дру гим ма-
тер њим је зи ком, осо ба ма са по себ ним по тре ба ма, 
бо ле сни ци ма у бол ни ца ма, из бе гли ца ма, љу ди ма у 
при вре ме ним скло ни шти ма по сле при род них ка-
та стро фа, за тво ре ни ци ма, бес кућ ни ци ма... Сво јим 
де ло ва њем би бли о те ке зна чај но, а че сто и пре суд-
но, уна пре ђу ју жи вот сва ког по је дин ца и чи та ве 
дру штве не за јед ни це.

Ве о ма ва жна уло га јав них би бли о те ка је на по-
ди за њу пи сме но сти и кул ту ре чи та ња. Са сво јих 67 
ми ли о на ста нов ни ка, од ко јих сва ки го ди шње про-
сеч но про чи та са мо пет књи га, Тај ланд се су о чио 
са овим про бле мом и про мо ви са ње и по бољ ша ње 
чи та ња увр стио у на ци о нал ну аген ду 2009. го ди не. 
Пре ма про гра ми ма ко ји су на пра ви ле тај ланд ске 
би бли о те ке и би бли о теч ка удру же ња, а по др жа ла 
град ска власт, Банг кок је кон ку ри сао и до био ста-
тус Свет ске пре сто ни це књи ге (World Bo ok Ca pi tal) 
2013. го ди не. Оформ ље на је Чи та лач ка гру па Банг-
ко ка (The Bang kok Re a ding Gro up) ко ја је у при пре ми 
стра те ги је ује ди ни ла 510 ор га ни за ци ја – би бли о-
те ка, др жав них и не вла ди них ор га ни за ци ја, про-
фе си о нал не асо ци ја ци је, уни вер зи те те, ме ди је... 
Отво ре не су но ве би бли о те ке, Му зеј Таи ли те ра-
ту ре, Му зеј Таи фил мо ва, Цен тар за ис тра жи ва ње 
чи та ња. Ре но ви ра не су број не би бли о те ке, а чи та-
лач ки про сто ри су отво ре ни и у ре сто ра ни ма, ка-
фе те ри ја ма, фри зер ским са ло ни ма, бол ни ца ма, 

за тво ри ма. Кон фе рен ци ја о чи та њу (Re a ding Con fe-
ren ce) је ма ја ме се ца оку пи ла екс пер те из пет зе ма-
ља Асо ци ја ци је на ци ја Ју го и сточ не Ази је и Тај лан-
да ко ји су да ли свој до при нос стра те ги ји раз во ја 
чи та лач ке кул ту ре. Одр жа ни су и Кон грес Ме ђу на-
род не асо ци ја ци је из да ва ча, Ме ђу на род на кон фе рен-
ци ја и из ло жба ре ли ги о зне ли те ра ту ре, кон курс Из-
бор ли те ра ту ре за ста нов ни ке Банг ко ка...

Иза бра но је шест ам ба са до ра чи та ња ме ђу по-
зна тим јав ним лич но сти ма у Банг ко ку и они су по-
зи ва ли и ин спи ри са ли гра ђа не на чи та ње. На на-
ци о нал ном сај му књи га ор га ни зо ва на је кам па ња 
„Чи та ње чи ни да из гле да мо бо ље.Чи тај мо сву да и у 
сва ко до ба“, ко ја се од ви ја ла кроз број не из ло жбе, 
пре да ва ња и ра ди о ни це. Око 500 так си ја и 108 
ауто бу са до би ло је на по ле ђи ни се ди шта кор пе са 
књи га ма ко је пут ни ци мо гу да чи та ју то ком во жње. 
За по ве зи ва ње чи та ла ца и ауто ра ко ри шће ни су 
веб-сај то ви, Феј сбук (Fa ce bo ok) и Тви тер (Twit ter). 
У кам па њи је уче ство ва ло 156 пи са ца, пре во ди ла-
ца и илу стра то ра и 428 би бли о те ка ра. У 154 школ-
ске и јав не би бли о те ке ор га ни зо ва на је ра ди о ни ца 
„Уло га би бли о те ка ра у XXI ве ку“. Ра ди о ни ца „Чи-
та ње по бољ ша ва ква ли тет жи во та“ ор га ни зо ва на 
је у бол ни ца ма, до бро твор ним уста но ва ма, за тво-
ри ма... Оства ре на је те сна са рад ња са вер ским 
ор га ни за ци ја ма ра ди де фи ни са ња чи та лач ких, 
обра зов них и ин фор ма ци о них по тре ба њи хо вих 
чла но ва. У окви ру про гра ма „Чи та ње ко је пра ти 
жи вот ни стил мла дих“, 234 сту ден та су у су сре ти ма 
са пи сци ма от кри ва ли сво ја раз ми шља ња и иде је 
о пи са њу и чи та њу. Чи та лач ки улич ни фе сти вал је 
ор га ни зо ван на ви кенд-пи ја ци – био је то пра ви 
пра зник књи ге, оне су се мо гле ку пи ти, раз ме ни-
ти или по кло ни ти, би ло је про мо ци ја и раз го во ра 
са пи сци ма, мо гли су се ви де ти илу стра то ри ка ко 
цр та ју, слу ша ти му зич ки про гра ми... У бол ни ца ма 
су де ље ни по клон-па ке ти књи га за по ро ди ље, чи та-
не су и при ча не при че бо ле сној де ци. Би ци кли сти 
во лон те ри су но си ли књи ге де ци у уда ље ним или 
си ро ма шним на се љи ма. Про грам „Ре ци ‚во лим те’ 
књи гом“ на вео је мно ге да сво је емо ци је на Дан за-
љу бље них по ка жу по кло нив ши књи гу. То ком пра-
зни ка Бу де све ште ни ци бу ди сти су до би ли књи гу 
на по клон. Сва ке су бо те, од ја ну а ра до мар та 2012. 
го ди не, одр жа вао се „Фе сти вал при ча ња при ча у 
пар ку“, уз ра ди о ни це и еду ка тив не игре, цр та ње 
и из ра ду ке ра ми ке, де ца и ро ди те љи су се сре та-
ли са пи сци ма књи га за де цу и пе ди ја три ма, ку-
по ва ли и раз ме њи ва ли књи ге. Све ове ак тив но сти 
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до при не ле су да књи га стиг не сву да, да је чи та ју и 
они ко ји је са ми мо жда ни ка да не би узе ли у ру ке, 
до при не ле су из град њи на ци је чи та ла ца, оја ча ва-
њу дру штве них ве за и за јед ни штва ме ђу љу ди ма, 
раз ли чи тим ге не ра ци ја ма и ет нич ким гру па ма.

Про је кат „По е зи ја у по кре ту“ Град ске би бли о-
те ке у Пу ли та ко ђе је дао из ван ред не ре зул та те у 
про мо ви са њу ли те ра ту ре и уна пре ђе њу чи та ња и 
чи та лач ке кул ту ре. У окви ру го ди шње на ци о нал не 
ма ни фе ста ци је „Ме сец хр ват ске књи ге“, Би бли о-
те ка у Пу ли је нај леп ше сти хо ве хр ват ских пе сни ка 
„из ве ла“ у шет њу на ули це, тр го ве и пи ја це, ис пи-
са ла их на по сте ре из ло же не на нај про мет ни јим 
ме сти ма у гра ду, уве ла их у згра де јав не упра ве и 
ад ми ни стра ци је, улеп ша ла њи ма во жњу пут ни ка у 
37 ауто бу са јав ног са о бра ћа ја...

Би ло је ве о ма ин спи ра тив но чу ти ре зул та те про-
јек та „Ин тер ге не ра циј ско опи сме ња ва ње – слу чај 

Га ја за“ по ро дич ног цен тра за еду ка ци ју у Уган ди. 
У усло ви ма те шке оску ди це, на ру ше них по ро дич-
них од но са у ко ји ма су му же ви на сил ни ци, ал ко хо-
ли ча ри и под ло жни по ли га ми ји, де ца су че сто за-
не ма ре на, без основ не пи сме но сти и обра зо ва ња. 
Ло кал ни је зи ци има ју бо га ту орал ну тра ди ци ју и 
рет ко прак ти ку ју пи са но из ра жа ва ње, те је ве ћи на 
ста нов ни штва не пи сме на. Од ра сли и де ца нај че шће 
не раз у ме ју ни реч ен гле ског је зи ка, а на ста ва се 
одр жа ва на ње му. Про грам ко ји је у опи сме ња ва њу 
ује ди нио де цу и њи хо ве не пи сме не или не до вољ но 
пи сме не мај ке, дао је из ван ред не ре зул та те, јер су 
у тој ме ђу соб ној по ве за но сти сви на пре до ва ли бр-
же и бо ље, по др жа ва ју ћи јед ни дру ге, без за др шке и 
сти да, ја ча ју ћи за јед ни штво по ро ди це. Де ца су има-
ла по др шку мај ки, би ла су сло бод ни ја и отво ре ни-
ја за но ви не, уче ње и кре а тив ност. Гле да ју ћи мај ке 
ка ко и са ме уче у од ма клом жи вот ном до бу, де ца 

Фин ске би бли о те ке*

* Би бли о те ка ма у Фин ској био је по све ћен спе ци јал ни до да так уз број 8 (мај 2006) на шег ча со пи са.

С об зи ром на то да је Фин ска би ла зе мља до-
ма ћин, по себ но ће мо се освр ну ти на пред ста вља-
ње На ци о нал не би бли о те ке Фин ске и би бли о те ка 
у овој зе мљи.

Уко ли ко се тра жи јед на реч ко јом би се опи са-
ле све фин ске би бли о те ке, без стра ха од пре те ри-
ва ња би се мо гло ре ћи СА ВР ШЕН СТВО. Ско ро све 
згра де не са мо што су гра ђе не на мен ски и на ла зе 
се на нај бо љим ло ка ци ја ма у на се љи ма, не го че-
сто пред ста вља ју ре мек-де ла ка ко кла сич не, та ко 
и мо дер не ар хи тек ту ре. То су згра де и ен те ри је ри 
нај ви ших естет ских и функ ци о нал них вред но сти, 
про јек то ва не да функ ци о ни шу као цен три нај ра-
зли чи ти јих кул тур них ак тив но сти, обра зо ва ња и 
еду ка ци је, дру штве них оку пља ња и со ци јал них 
про гра ма. Не ко ли ко би бли о те ка је про јек то вао и 
чу ве ни фин ски ар хи тек та и ди зај нер Ал вар Ал то. 
Огром на по пу лар ност би бли о те ка и ви сок сте пен 
чи та лач ке кул ту ре ја сно се очи та ва ју у ста ти стич-
ком по дат ку да је то ком 2011. го ди не сва ки Фи-
нац из би бли о те ке по зај мио 18 пу бли ка ци ја. Код 
сту де на та и уни вер зи тет ских рад ни ка тај број је 
још ве ћи – 84 го ди шње. У јав ним би бли о те ка ма 
те го ди не по зајм ље но је 2.095.000 књи га. Фин-
ски би бли о теч ки си стем не би био та ко успе шан 

без по др шке и фи нан си ра ња вла де и ло кал них 
ор га на вла сти, за кон ске ре гу ла ти ве, опе ра тив не 
ад ми ни стра ци је, ја ких би бли о теч ких удру же ња 
и стал ног ло би ра ња, лич ног про фе си о на ли зма 
и ан га жо ва ња сва ког би бли о те ка ра. По др шка и 
уче шће гра ђа на и по ре ских об ве зни ка је по ла зна 
осно ва у ор га ни за ци ји би бли о те ка као ин те грал-
ног де ла сва ко днев ног жи во та у фин ским на се-
љи ма. Уни вер зи тет ске и фа кул тет ске би бли о те ке 
су не за мен љи ва по др шка ин сти ту ци ја ма обра-
зо ва ња, спе ци ја не би бли о те ке по кри ва ју го то-
во сва ин те ре со ва ња и по тре бе нај ра злич ити јих 
дру штве них гру па. У ери ди ги тал не ре во лу ци је, 
би бли о те ке охра бру ју и под сти чу ко ри сни ке да 
упо тре бља ва ју но ве тех но ло ги је, ба зе по да та ка, 
ди ги тал не ме ди је и елек трон ске ко лек ци је. Би-
бли о те ке уса вр ша ва ју сво ју ди ги тал ну ин фра-
струк ту ру, кре и ра ју ан га жо ва не, ин те ре сант не и 
ла ко до ступ не веб-стра не, ин спи ри шу ћи ко ри-
сни ке на он лајн при ступ и ин тер ак тив ни од нос. 
Услу ге фин ских би бли о те ка су бес плат не и сви ма 
до ступ не. Ствар ни и вир ту ел ни про стор би бли о-
те ка је кон ци пи ран као нај по доб ни је окру же ње 
за уче ње, ис тра жи ва ње, кре а тив ност, ства ра ла-
штво и ин тер ак ци ју.
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су до би ла ја сну по ру ку о ва жно сти стал ног уче ња 
и уса вр ша ва ња. Мај ке су уз де цу пре ва зи ла зи ле 
стид не зна ња и по зних го ди на, јер је њи хо во уче-
ње би ло не са мо у слу жби соп стве ног, не го и деч јег 
обра зо ва ња.

Про је кат Град ске би бли о те ке у Син га пу ру 
(„Књи ге по ста ју жи ве“ – Bo oks Co me Ali ve) je пр ви 
на ци о нал ни про је кат за мла де чи та о це и об у хва тао 
је де цу из ме ђу 7 и 12 го ди на. За сно ван је на њи хо-
вој жељи за за ба вом, ис тра жи ва њем и уз бу ђе њем 
и во ђен је под сло га ном „Ми сте ри ја је у ва зду ху“ 

(Mi stery is in the Air). Глав на, ин спи ра тив на реч је 
би ла Ми сте ри ја. Од ју на до но вем бра 2011. го ди не 
де ца уче сни ци про гра ма су про шла обу ку у Ака де-
ми ји SLENTH – ка ко ре ши ти ми сте ри ју књи ге не-
ста ле из Би бли о те ке ака де ми је, сва ке не де ље им је 
от кри ван по је дан за да так зна ча јан за ис тра гу, кроз 
ин тер активне игре су им об ја шњав ни фо рен зич ки 
ме то ди, ор га ни зо ва не су уз бу дљи ве пред ста ве у ко-
ји ма су де ца до би ја ла за го нет не слу ча је ве и уло ге 
де тек ти ва. Кроз ове ак тив но сти код де це се бу ди ла 
ра до зна лост, ја ча ли су по сма тра ње, раз ми шља ње 

Развој На ци о нал не би бли о те ке Фин ске, ко-
ја бро ји око три ми ли о на пу бли ка ци ја и ко ја 
је то ком про шле го ди не има ла пре ко 166.000 
ко ри сни ка, за сни ва се на сле де ћим ци ље ви ма: 
1. на ци о нал но бла го за све гра ђа не, 2. по ну ди-
ти ди ги тал не ре по зи то ри ју ме, 3. про мо ви са ти 
успех фин ског обра зов ног си сте ма, 4. обез бе-
ди ти гра ђа ни ма при ступ ин фор ма ци ја ма. Стра-
те ги ја раз во ја под ра зу ме ва: 1. елек трон ски де-
по зит, 2. трај но очу ва ње и за шти ту на ци о нал ног 
бла га, 3. тран спа рент ност и ком па ти бил ност 
ин фор ма ци о них си сте ма, 4. до ступ ност ди ги-
тал них сер ви са свим ко ри сни ци ма, 5. ди ги та-
ли за ци ју је дин стве них до ку ме на та на ци о нал не 
ба шти не. Ко лек ци ја ове би бли о те ке је по че ла 
да се фор ми ра још у вре ме док је ова зе мља би-
ла под швед ском вла шћу, а по себ но је на ра сла 
у вре ме ка да је Фин ска би ла ауто ном на област 
Ру ског цар ства. Сло вен ска би бли о те ка (Sla vo-
nic Li brary), као део На ци о нал не би бли о те ке, у 
то вре ме је при ма ла оба ве зни при ме рак Ру си је, 
те да нас пред ста вља нај ве ћу ко лек ци ју ру ских 
пу бли ка ци ја ван Ру си је. Нај вред ни је ко лек ци је 
у по себ ним фон до ви ма На ци о нал не би бли о те-
ке чи не две ко лек ци је – ма па од XV до XIX ве ка 
фин ског на уч ни ка и ис тра жи ва ча Адол фа Ери-
ка Нор ден скјол да, ко ја са др жи ско ро све кар те 
ко је је из ра дио Кла у ди је Пто ло меји ве ли ки број 
де ла из при род њач ких на у ка, као и Мон ре по 
би бли о те ка (Mon re pos Li brary). То је би бли о теч-
ка це ли на на ста ла у Санкт Пе тер бур гу, а чи не 
је де ла из XVI II и пр ве по ло ви не XIX ве ка. Она 
да је сја јан увид у ути цај фран цу ске иде о ло ги-
је про све ће но сти у се вер ној Евро пи, а са др жи 
и зна чај ну ко лек ци ју де ла о Ру си ји на стра ним 

је зи ци ма. Чу ва ле га те не ких од нај зна чај ни јих 
фин ских ства ра ла ца, укљу чу ју ћи и ру ко пи се Ја-
на Си бе ли ју са. Ње не ди ги тал не ко лек ци је из но-
се на све тлост да на ста ре ко лек ци је, бу де ћи ин-
те ре со ва ње но вих ге не ра ци ја за њих.

На ци о нал на би бли о те ка је у стал ној са рад њи 
чвр сто по ве за на са свим би бли о те ка ма у зе мљи, 
она је цен трал ни сер вис свих фин ских би бли о-
те ка. Та са рад ња омо гу ћа ва за јед нич ку стра те-
ги ју раз во ја и ефи ка сна про фе си о нал на ре ше-
ња, сма ње ње мул ти пли ци ра ног ра да, за јед нич ко 
уче шће у про јек ти ма, бо љи про ток и до ступ ност 
ин фор ма ци ја, бо љу по ве за ност на уч них ис тра-
жи ва ња у зе мљи, бо љи ква ли тет жи во та за све 
гра ђа не. Она је од го вор на за цен трал ну на бав-
ку елек трон ских из во ра, за јед нич ко ко ри шће ње 
ин фор ма ци о но-тех но ло шких си сте ма и са рад-
њу у кре и ра њу ме та по да та ка, што по бољ ша ва 
до ступ ност и ко ри шће ње елек трон ског ма те ри-
ја ла у би бли о те ка ма, ар хи ви ма и му зе ји ма. На-
ци о нал на би бли о те ка ру ко во ди са рад њом из ме-
ђу свих ин сти ту ци ја се ћа ња у зе мљи, са иде јом 
да са мо са рад ња из ме ђу свих би бли о те ка, ар хи-
ва и му зе ја мо же чи ни ти до бру ин фра струк ту-
ру. Ра ди на за шти ти и кон зер ва ци ји гра ђе, као 
и на ства ра њу На ци о нал не ди ги тал не би бли о те-
ке (Na ti o nal Di gi tal Li brary) у окви ру ко је је већ 
ди ги та ли зо ва но пре ко шест ми ли о на стра ни ца 
фин ске исто ри је. Стра те шки циљ је да се обез-
бе ди при ступ ди ги тал ним ин фор ма ци ја ма за 
сва ког ко ри сни ка и да се уве ду но ви стан дар ди 
у про дук ци ји и ди стри бу ци ји ин фор ма ци ја. Мо-
дел RDA (Re so ur ce De scrip tion and Ac cess – Опис 
из во ра и при ступ) пре ве ден је на фин ски је зик и 
пре по ру чен као на ци о нал ни стан дард.
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Финске јав не би бли о те ке
Фин ске јав не би бли о те ке су за и ста во де ће не 

са мо у сво јој зе мљи, већ и у све ту. Пр ва јав на би-
бли о те ка у Фин ској је осно ва на 1802. го ди не у 
Ања ли, а 1895. го ди не их је у овој зе мљи би ло већ 
хи ља ду. Про шле го ди не Фин ска је има ла 1.836 
јав них би бли о те ка. Ути сак је да је де ви за и др-
жа ве и са мих би бли о те ка ра – би бли о те ке сву да 
и на сва ком ме сту. У свим, и нај ма њим и нај у да-
ље ни јим на се љи ма, на ми ни ја тур ним остр ви ма, 
на пи ја ци, у тр жном цен тру, у до му за пен зи о-
не ре, за тво ру... Ако ви не мо же те да до ђе те по 
књи гу, књи га ће до ћи до вас, ма где би ли. Сти ћи 
ће у би бли о те ци-ауто бу су или би бли о те ци-бро-
ду, до не ће је би бли о те кар на би ци клу. Не са мо 
што су би бли о те ке сву да, оне иду у су срет свим 
ва шим же ља ма и има ју све што вам је по треб но. 
Же ли те да слу ша те му зи ку ко ја је пре гла сна, тре-
ба вам ми ран ку так за уче ње, сви ра те тру бу али 
се бу ни ваш су сед, же ли те да ве жба те на кла ви ру 
а стан вам је пре ма ли за тај ин стру мент, са не-
ким би сте по де ли ли пе сме ко је пи ше те, же ли те 
су срет са ауто ром оми ље не књи ге, по шли би сте 
на му зич ко или књи жев но пу то ва ње око све та, 
за ин те ре со ва ни сте за све мир, ви но или исто ри-
ју фуд ба ла, ра до би ишли на курс окрет них ига-
ра или лек ци је из глу ме, не ко тре ба да вас упу ти 
у ком пју тер ске про гра ме или ин тер нет, же ли те 
да вам не ко по мог не у ис тра жи ва њу ге не а ло ги-
је ва ше по ро ди це и ди ги та ли за ци ји ва ших по ро-
дич них фо то гра фи ја, тре ба вам угод но ме сто за 
од мор или су срет са при ја те љи ма – то су по зи ви 
ко је упу ћу ју фин ски би бли о те ка ри, али и ствар-
ност ко ју на ла зи те у фин ским јав ним би бли о те-
ка ма. Њих од ли ку ју из ван ред на ар хи тек тон ска 
ре ше ња, од лич не ло ка ци је, функ ци о нал ност и 
флек си бил ност про сто ра ко ји бр зо и ла ко мо-
же про ме ни ти на ме ну, ка дар вр хун ских би бли-
о те ка ра про фе си о на ла ца. Оне су не са мо ме ста 
за чи та ње и по зајм љи ва ње књи га, већ и ме ста 
оку пља ња, до га ђа ња, дру же ња, ра зно ли ких људ-
ских ак тив но сти усме ре них ка са зна ва њу, уче њу, 
кре а тив но сти и за ба ви. Сто га се оне сма тра ју 
но си о ци ма фин ског на прет ка у књи жев но сти, 
обра зо ва њу и до жи вот ном уче њу.

Град ска би бли о те ка у Хел син ки ју има свој те-
ле ви зиј ски сту дио и два са та днев но еми ту је про-
грам, а мно ге град ске би бли о те ке Фин ске има ју 

сво је еми си је на ло кал ним ра дио ста ни ца ма.
Овом при ли ком ће мо по ме ну ти Би бли о те ку 

Ете ла Ха га (Etelä-Haаgа Li brary) у Хел син ки ју и 
на ве сти не ке од ње них број них ак тив но сти. Ова 
би бли о те ка је огра нак Град ске би бли о те ке у Хел-
син ки ју, оаза у цен тру пар ка, у бли зи ни основ-
не шко ле, у град ској зо ни ко ја бро ји 12 хи ља да 
ста нов ни ка. Днев но је по се ти око пет сто ти на 
ко ри сни ка, а го ди шње по зај ми 170 хи ља да пу-
бли ка ци ја. Она је пра ви при мер фин ског ви ђе-
ња би бли о те ке као „днев не со бе“ на се ља ко ме 
при па да. У њој се за и ста од ви ја жи вот гра ђа на у 
пра вом и пу ном сми слу те ре чи – љу ди свра ћа ју 
да пре гле да ју или по зај ме књи гу, чи та ју днев не 
но ви не у ка феу чи ја ба шта из ла зи у парк, не ко 
је до шао за ин фор ма ци је о по слу ко ји за по чи ње 
или о свом хо би ју, ма ња де ца се игра ју и цр та ју, 
школ ска де ца ра де за дат ке и уче уз по моћ би-
бли о те ка ра, ти неј џер би да иде на ди-џеј му зич-
ко ве че, ма ма је до не ла бе бу на рит мич ке ве жбе, 
мла ди пар би по ха ђао курс пле са, де ца из кра ја 
до ла зе на по по днев ни де ч ји филм, сре до веч ни 
пар би ишао на ве че кла сич не му зи ке, а уве че 
је су срет са по зна тим пи сцем или по зо ри шна 
пред ста ва... 

У би бли о те ци по сто је два кут ка за ре ци кла жу 
– на јед ном се оста вља ју књи ге, но ви не, ча со пи-
си ко ји ви ше ни су по треб ни у кућ ној би бли о те ци, 
а не ко дру ги ће ту на ћи баш оно за чи ме тра га. 
Сло бод но се у тај ку так мо же оста ви ти и сло бод-
но из ње га по не ти ку ћи све што је за чи та ње. А у 
дру гом кут ку за ре ци кла жу је оно што ни је за чи-
та ње, али та ко ђе мо же би ти ко ри сно – ту се оста-
вља оде ћа, по су ђе, кућ ни тек стил, алат, ма ли кућ-
ни апа ра ти, ши ва ћа ма ши на... све што вам ни је 
по треб но, а мо же за тре ба ти не ком дру гом. Ту и 
са ми мо же те да на ђе те и уз ме те не што што вам 
не до ста је. Би бли о те ка ри су се се ти ли да по сто-
је пред ме ти ко ји нам ви ше ни су по треб ни и ко ји 
за у зи ма ју про стор у ста ну – њих ће не ко до не ти 
у би бли о те ку. А по сто је и пред ме ти ко је рет ко ко-
ри сти мо и не би смо да тро ши мо но вац ку пу ју ћи 
их, по њих ће не ко до ћи у би бли о те ку.

По себ но је за ни мљив и ко ри стан про грам 
„Кр зне не уши те слу ша ју“. Од ра сли или де ца, ко 
год по же ли, мо же да у про сто ри ји кре и ра ној да 
у све му ли чи на угод ну днев ну со бу, по ла са та 
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и за кљу чи ва ње. Де ца су са ма ства ра ла ли сту „Де-
сет нај тра же ни јих књи га“ и на из ме нич но их чи та ла 
и ко мен та ри са ла. За вре ме рас пу ста би бли о те ка-
ри су ор га ни зо ва ли ра ди о ни це ко је су укљу чи ва ле 
екс пе ри мен те, игре у ко ји ма се де ца упо зна ју са 
ста рим ци ви ли за ци ја ма, тај на ма и ми сте ри ја ма и 
кви зо ве у ко ји ма су их ре ша ва ла. То ком рас пу ста 
је ор га ни зо ван и дво днев ни камп – де ца су ве жба-
ла пи са ње, учи ла о књи га ма и ауто ри ма, дра ма ти-
зо ва ла ми сте ри је о ко ји ма су учи ла на прет ход ним 
кур се ви ма. Про грам „Књи ге по ста ју жи ве“ про мо-
ви сан је на бил бор ди ма, зна ци ма по ред пу те ва, 
про мо тив ним пла ка ти ма и ли сти ћи ма у шко ла ма. 
Пра тио га је и блог са стал ним ин фор ма ци ја ма, 
но во сти ма, пре по ру ка ма ко је књи ге чи та ти, сајт је 
имао 270 хи ља да де це по се ти ла ца. То ком шест ме-
се ци тра ја ња у про гра му је уче ство ва ло 18 хи ља да 
де це.

На јед ној од се си ја смо има ли при ли ке да чу-
је мо ка ква је уло га јав них би бли о те ка у дру штви-
ма ко ја су по го ди ле при род не ка та стро фе. Чу ли 
смо ис ку ства би бли о те ка ра из Ја па на по сле зе-
мљо тре са и цу на ми ја 11. мар та 2011. го ди не. Већ 
18. мар та Ја пан ско би бли о теч ко удру же ње (Ja pan 
Li brary Aso ci a tion) на пра ви ло је план ре а го ва ња и 
по че ло са при ку пља њем ин фор ма ци ја и оби ла-
ском угро же них под руч ја у ко ји ма су стра да ле и 
би бли о те ке. Већ 26. апри ла Удру же ње под но си 
зах тев Ми ни стар ству про све те, кул ту ре и спор та 
за план ре кон струк ци је и ожи вља ва ња би бли о те-
ка. Од 12. до 29. ма ја во лон те ри оби ла зе цен тре за 

ева ку а ци ју и но се до на ци је у књи га ма, у до го во-
ру са из да ва чи ма но ви на, обез бе ђу је се бес плат-
на ди стри бу ци ја но ви на цен три ма за ева ку а ци ју. 
Ве ли ки број би бли о те ка ра и во лон те ра про ла зи 
обу ку за кон зер ва ци ју оште ће них и по ква ше них 
књи га и од мах по чи ње да ра ди на тим по сло ви-
ма. Оба вља се пре се ље ње пре о ста лих фон до ва 
уни ште них би бли о те ка у оне ко је ни су стра да ле, 
отва ра ју се при вре ме не би бли о те ке у цен три-
ма за  ева ку а ци ју, но во о сно ва ним кам по ви ма и 
мон та жним на се љи ма, по чи ње ре кон струк ци ја 
оште ће них би бли о те ка. Основ ни циљ би бли о те ка 
и би бли о те ка ра је био да пре жи ве ли ма олак ша ју 
си ту а ци ју у ко јој се на ла зе и вра те жи вот у нор-
мал не то ко ве. По себ на па жња је би ла по све ће на 
де ци ко ја су има ла те шке пси хич ке тра у ме по сле 
ка тар стро фе и ко ја су тра у ма тич но ис ку ство лак-
ше са вла да ва ла уз књи ге и за бав не про гра ме. Чу-
ли смо и ис ку ства са Ха и ти ја ко ји је 2010. го ди не 
по го дио ра зор ни зе мљо трес. Дру штво не у по ре ди-
во си ро ма шни је и ма ње ор га ни зо ва но од ја пан-
ског, ипак је пре по зна ло уло гу чи та ња и књи ге у 
опо рав ку љу ди. У ор га ни зо ва ним и са мо ор га ни-
зо ва ним на се љи ма, ко ја су че сто са мо кар тон ско 
скло ни ште над гла вом, на де се ти не хи ља да љу ди 
се још увек бо ри за го ли оп ста нак, днев ну пре хра-
ну и нај ми ни мал ни је усло ве жи во та. И у та квим 
окол но сти ма функ ци о ни шу при вре ме не или по-
крет не би бли о те ке – уз књи ге, цр та ње и чи та ње 
де ца и од ра сли тра же уто чи ште и сми сао жи во та 
ко ји је че сто на ру бу оча ја.

чи та псу. Пси су мир ни и пи то ми, слу жбе ни пси 
об у че ни за по моћ љу ди ма. Уоче но је да код ста-
ри јих осо ба рав но мер но чи та ње до во ди до пра-
вил ни јег ди са ња, сма ње ња ви со ког при ти ска и 
ср ча них про бле ма. По себ но до бри ре зул та ти су 
уоче ни код де це ко ја има ју про бле ма са укла па-
њем у дру штво, са стра хо ви ма, не си гур но шћу, 
сти дом, те шко ћа ма у чи та њу и го вор ним ма на-
ма – чи та ју ћи псу де ца чи та ју на глас, али пот-
пу но мир на, рас те ре ће на тре ме или сти да ко је 
има ју пред од ра сли ма или де цом у раз ре ду. Та ко 
нео сет но, у дру же њу и чи та њу са псом, вра ћа ју 
са мо по у зда ње и си гур ност, ис пра вља ју го вор не 
ма не и сти чу чи та лач ку ру ти ну.

Ве ли ку па жњу фин ске јав не би бли о те ке по-
све ћу ју мул ти кул ту рал но сти – обо га ћу ју сво је ко-
лек ци је ли те ра ту ром на је зи ци ма свих ет нич ких 

за јед ни ца или ими гра на та ко ји жи ве у њи хо вој 
сре ди ни. У 2011. го ди ни у Фин ској је по зајм ље-
но 2.838.298 књи ха на стра ним је зи ци ма. Књи ге 
се у јав ним би бли о те ка ма гру пи шу по је зи ци ма, 
ор га ни зу ју се ра ди о ни це са мла ди ма, раз го вор-
не и чи та лач ке гру пе на ма тер њем је зи ку, ком-
пју тер ска и ин тер нет обу ка, му зич ка и ли те рар на 
пу то ва ња кроз од ре ђе не зе мље, те ма да на че сто 
је по све ће на раз ли чи тим кул ту ра ма. Би бли о те ке 
ор га ни зу ју кур се ве на ко ји ма ими гран ти ма об ја-
шња ва ју осно ве уре ђе ња др жа ве, струк ту ру ад-
ми ни стра ци је и на чин ка ко да но во до шли гра ђа-
ни дру гог ет нич ког по ре кла оства ре сво ја пра ва и 
лак ше се укло пе у фин ско дру штво.

Сви на ве де ни при ме ри по твр ђу ју за што је 
основ на де ви за јав них би бли о те ка у Фин ској 
„Жи вот је у би бли о те ци“.
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Из ло жба по сте ра и из да ва ча

Освр ни мо се овом при ли ком и на по себ но 
ко ри стан и за ни мљив про грам по стер се си ја на 
IFLА-и. На из ло жби по сте ра би бли о те ке су пред-
ста ви ле ви зу е ли зо ва не сво је ино ва тив не ак тив но-
сти, про јек те и нај зна чај ни ја до стиг ну ћа. На овој 
се си ји је свој по стер на те му „Би бли о те ка гра да 
Бе о гра да и Аме рич ки ку так у Бе о гра ду: Не ис-
при ча не при че“ (Belgrаde City Li brary and Ame ri can 
Cor ner Bel gra de: Sto ri es Un told) при ка за ла и Би бли-
о те ка гра да Бе о гра да. Ја сми на Нин ков и Ве сна 
Цр но го рац пред ста ви ле су по стер са те мом „Јав не 
би бли о те ке као сна га за тран спа рент ност“ (Pu blic 
Li bra ri es as a For ce for Tran spa rency). Из два ја мо по-
стер ко јим је Бе ба Стан ко вић пред ста ви ла јед ну 
од ак тив но сти На род не би бли о те ке „Или ја М. Пе-
тро вић“ из По жа рев ца – под сло га ном „Хај де да 
раз у ме мо јед ни дру ге“ (Let’s Un der stand Each Ot her). 
На по сте ру су при ка за на сло ва азбу ке и пој мо ви 
ко ји их илу стру ју, а ис под њих на цр та ни зна ци ру-
ку, гестикулацијa ко ју за та сло ва ко ри сте глу во не-
ме осо бе. Из ван ред не илу стра ци је су де ло на шег 
по зна тог илу стра то ра До бро са ва Бо ба Жив ко ви ћа. 
По стер на ви зу ел но нео до љив и ве дар, за ба ван и 
лак на чин по ма же да се са вла да ју основ ни зна ци 
спо ра зу ме ва ња глу во не мих, a циљ je да их мо гу 
раз у ме ти љу ди и де ца у њи хо вом окру же њу и та ко 
оства ри ти ко му ни ка ци ју са њи ма. На јед ној од се-
си ја за па же но је би ло из ла га ње Ве сне Црн ко вић на 
те му „По љо при вред не би бли о те ке у Ср би ји у ери 
ин фор ма ци о не тех но ло ги је“.

IFLA кон фе рен ци ју увек пра ти и са јам са из ло-
жбе ним штан до ви ма из да ва ча штам па них и елек-
трон ских пу бли ка ци ја, про из во ђа ча ком пју тер ске 
опре ме и софт ве ра за би бли о те ке, би бли о теч ких 
удру же ња и ор га ни за ци ја, фон да ци ја, про из во ђа-
ча опре ме и на ме шта ја за би бли о те ке... На во ди мо 
са мо не ке од њих – Cam brid ge Uni ver sity Press, Ox-
ford Uni ver sity Press, Uni ver sity of Mic hi gan, 4 Di gi tal 
Bo oks, Di gi tal Ar chi ves Pro gram me, As so ci a tion of Com-
pu ting Mac hi nery, Bill and Me lin da Ga tes Fo un da tion, 
Go et he In sti tut, EB SCO, OCLC. На штан ду Европ ске 

би бли о те ке (The Euro pean Li brary) ко ја је об је ди-
ни ла ко лек ци је би бли о те ка из 46 зе ма ља, 200 ми-
ли о на до ку ме на та, пре ко 24 ми ли о на стра ни ца у 
пу ном тек сту, 7 ми ли о на ди ги тал них обје ка та, де-
мон стри ра на је пер со на ли за ци ја зах те ва у од но су 
на област, те му, је зик и оба ве шта ва ње о но во до-
да тим са др жа ји ма за ко је је ко ри сник за ин те ре со-
ван. Ор га ни за ци ја Axell је сво ју ино ва тив ну тех но-
ло ги ју ко ју већ ко ри сти око хи ља ду би бли о те ка у 
Скан ди на ви ји и Ве ли кој Бри та ни ји при ка за ла вр ло 
ори ги нал но – сва ки по се ти лац штан да је у бу нар 
же ља мо гао да уба ци ис пи са ну же љу шта да по зна-
та швед ска илу стра тор ка Ана Ве стин на сли ка на 
из ло же ном бе лом плат ну, или да то учи ни и сам. 
Основ на за ми сао је да су же ље ко ри сни ка иде ја 
во ди ља Аxell-a и да у то ме не ма гра ни ца. Ком па ни-
ја GA LE je пред ста ви ла свој но ви про је кат „Он лајн 
ко лек ци је XIX ве ка“ (Ni ne te enth Cen tury Col lec ti ons 
On li ne), на звав ши га нај ам би ци о зни јим у исто ри-
ји ди ги тал ног из да ва штва – за до ку мен те XIX ве ка 
обез бе ђен је пун текст и пот пу на пре тра жи вост са-
др жа ја, ин тер фејс на 34 је зи ка, софт ве ри за пре-
тва ра ње го во ра у текст, тек ста у го вор на 19 је зи ка. 
GA LE је по ну дио и пот пу но ди ги та ли зо ван по зна ти 
ча со пис Na ti o nal Ge o grap hic Ma ga zi ne.

Пред став ни ци би бли о те ка ра Ср би је на кон фе-
рен ци ји у Хел син ки ју би ли су: Де јан Ри стић, в. д. 
управ ни ка, др Та тја на Су бо тин-Го лу бо вић, Ива на 
Ни ко лић и Та ња Та сић из На род не би бли о те ке Ср-
би је, Ја сми на Нин ков, ди рек тор, Пре драг Ђу кић и 
Мир ко Мар ко вић из Би бли о те ке гра да Бе о гра да, 
Ве сна Цр но го рац, се кре тар Би бли о те кар ског дру-
штва Ср би је, Бе ба Стан ко вић, ди рек тор На род не би-
бли о те ке „Или ја М. Пе тро вић“ у По жа рев цу, Ве сна 
Црн ко вић, ди рек тор На род не би бли о те ке „Ра ди слав 
Ник че вић“ у Ја го ди ни и Не бој ша Ва сић, ди рек тор 
На род не би бли о те ке „Сте ван Сре мац“ у Ни шу.

Ову крат ку шет њу кроз IFLA кон фе рен ци ју и 
ње не са др жа је за вр ша вам же љом да сва ки би бли-
о те кар бар јед ном у сво јој про фе си о нал ној ка ри је-
ри по се ти ово ме сто би бли о теч ког хо до ча шћа. 

Ива на Ни ко лић


