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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.

Елизабета Георгиев

1.
Број грађана који су дошли у библиотеку 
и информисали се о пројекту Заштитника 
грађана

137

2.
Број грађана који су тражили контакт са 
Заштитником грађана путем видео везе

56

3. Број грађана који су узели притужбу 32
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Кре и ра ње бо љих усло ве за би бли о теч ки ак ти-
ви зам, био је циљ кон фе рен ци је. У ви ше ра до ва 
је ис так ну то да дру штво још увек има пред ра су де 
пре ма би бли о те кар ству и да не ви ди уло гу и зна чај 
ин тер ак тив ног де ло ва ња на по пу ла ци ју у окру же-
њу. Ни ко од пре да ва ча ни је мо гао да ка же ка да ће 
сте ре о ти пи о  уло зи са мог би бли о те ка ра би ти пре-
ва зи ђе ни. На гла ша ва на је ње го ва уло га у бор би 
пр о тив цен зу ре и свих об ли ка не по што ва ња људ-
ских пра ва.

„Уни вер зал на де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма“ 
у чла ну 19. ис ти че да „сва ко има пра во на сло бо-
ду ми шље ња и из ра жа ва ња, што об у хва та и пра во 
да не бу де уз не ми ра ван због свог ми шље ња, као и 
пра во да тра жи, при ма и ши ри оба ве ште ња и иде је 
би ло ко јим сред стви ма и без об зи ра на гра ни це“.1

Као ли де ри у би бли о те кар ству и дру штву уоп-
ште, они су до са да по ка за ли ис трај ност, уме шност, 
упор ност, а пре све га зна ње и ве шти не у са вла да-
ва њу свих ци ље ва ко је са вре ме на на у ка и дру штво 
пред њих ста вља. 

Уче сни ци кон фе рен ци је су има ли за до вољ ство 
да чу ју три де сет из у зет них на уч них и струч них 
ра до ва: „Људ ска пра ва у ме ђи на род ном и ком-
па ра тив ном би бли о те кар ству“ Са ше Ма дац ког; 
„Уло га струч ног би бли о те кар ског дру штва да нас“ 
Алек сан дре Хор ват; „Out with li braryan ship, од 
суб ор ди на ци је до се па ра ци је“ Ма риа Хи бер та; 
“The open ac cess mu ve ment in Cen tral Euro pe: 
Whe re we stand?“ Barbarу Baj Woj to wicz; „Елек-
трон ска де мо кра ти ја у прак си Ре пу бли ке Хр ват-
ске“ Бла жен ке Пе ра де нић-Ко тур; „По глед кр оз 
ре шет ке: по што ва ње пра ва на при ступ ин фор-
ма ци ја ма ли ца на од слу же њу ка зне у КП за во ди-
ма“ Та тја не Бр зу ло вић Ста ни са вље вић; „Са рад ња 
Уни вер зи тет ске би бли о те ке ‚Све то зар Мар ко вић’ 
у Бе о гра ду са обра зов ним ин сти ту ци ја ма ак тив-
ним у ин клу зи ји сле пих и сла бо ви дих – из ло жба 
по све ће на Бра је вом пи сму“ Гор да не Ла за ре вић, 
Та тја не Бр зу ло вић Ста ни са вље вић и Је ле не Ђур-
ђу лов; „Удру же ње сту де на та са хен ди ке пом у 
Уни вер зи тет ској би бли о те ци ‚Све то зар Мар ко вић’ 
Ма је Ђор ђе вић и Ве сне Шу ји ца; „Ин фор ма циј-
ска пи сме ност – пра во на зна ње и но ви би бли о-
те кар ски ак ти ви зам –  ка ко оста ти у се длу?“ Бе бе 

1 „Уни вер зал на де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма”, http://www.so ste le fon.org.
rs/za ko ni/12.%20Uni ver zal na%20de kla ra ci ja%20o%20ljud skim%20pra vi ma.
pdf (пре у зе то 24. 5. 2012). Усво је на и пр о гла ше на ре зо лу ци јом Ге не рал не 
скуп шти не Ује ди ње них на ци ја 217 (III) од 10. де цем бра 1948. го ди не: 48 др-
жа ва је гла са ло за, ни јед на пр о тив, док је 8 би ло у здр жа но (укљу чу ју ћи Ју го-
сла ви ју, Са у диј ску Ара би ју, Ју жну Афри ку и СССР).

Ра ши до вић; „Ин те гра ци је кр оз би бли о теч ку прак-
су“ Бе бе Стан ко вић; „Ши ри хо ри зон ти би бли о теч-
ког ак ти ви зма“ На та ше Фи лип; „Ана ли за сте пе на 
раз ви је но сти би бли о теч ких услу га за осо бе са ин-
ва ли ди те том у јав ним би бли о те ка ма Ср би је“ Дра-
га не Ми лу но вић; „Му зеј оп са де Са ра је ва“ Мир-
ја не Ев тов; “Di gi tal Ak ti vism“ Li lad har R. Pend se и 
Adri a nе Po pe scu; „Ди ги тал на кон тра кул ту ра: li ber 
li ber ta tis“ Jaдранке Бо жић; „Уло га и зна чај open 
so ur ce би бли о те ка у бо сан ско хер це го вач ком 
тран зи циј ском дру штву: пр о је кат ус по ста вља ња 
open so ur ce би бли о те ке при Art ki nu Kri te rion“ 
Ама ра Ну ма но ви ћа; „Бес плат ни сер ви си у уло-
зи пр о мо то ра кул тур них ин сти ту ци ја“ Нар ци се 
Пу љек-Бу брић, Амре Кр зић и Аиде Ка ва зба шић; 
„Би бли о те ка ри у ин тер нет пар ку“ Го ра на Тра и-
ло ви ћа; „При ступ ин фор ма ци ја ма-трен до ви у 
Хр ват ској“ Ма је Дра го са вац; „Би бли о теч ки Le vi-
a tan: Тко се бо ји сво јих пра ва, још? Три за гр ош, 
три за гр ош?!“ Сел ме Зу јић; „Non im pri ma tur или 
Цен зу ра у би бли о те кар ству“ Де ја на Ву ки ће ви ћа; 
„Би бли о теч ки фе ми ни стич ки ан га жман“ На ди не 
Гре бо вић-Лен до; „Раз у ме ва ње етич но сти при ко-
ри шће њу ин тер не та (ме ђу сту ден ти ма Ка то лич ког 
бо го слов ског фа кул те та у Са ра је ву)“ Ире не Пе јић 
и „Ет нич ко би бли о те кар ство у пост кон фликт ном 
дру штву“ Ке ма ла Ло ја.

По пр ви пут на Кон фе рен ци ји је орга ни зо ва на 
ве о ма ди на мич на па нел ди ску си ја о би бли о те кар-
ству и људ ским пра ви ма са уче сни ци ма из Јор да на, 
Па ле сти не и Ли ба на: „Мре жа ака дем ских би бли-
о те ка Бли ског ис то ка и се вер не Афри ке: раз ме на 
ис ку ста ва“. 

Орга ни за то ри Кон фе рен ци је би ли су: Фон-
да ци ја Ке мал Ба кар шић, Са ра је во, Cen tral and 
Eastern Euro pean On li ne Li brary, Frank furt a/M, 
Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Са ра је ву, 
IKD „Uni ver sity Press” doo Са ра је во, а су ор га ни-
за то ри: Ме ди ја цен тар Са ра је во, Цен тар за људ ска 
пра ва Уни вер зи те та у Са ра је ву, Ra oul Wal len berg 
In sti tu te of Hu man Rights and Hu ma ni ta rian Law, 
Uni ver sity of Lund, Swe den, Би бли о те ка Са ра је ва и 
ТКД „Ша хин па шић“ Са ра је во. Ду го го ди шњи пред-
сед ник Орга ни за ци о ног од бо ра је пр оф. др Ро-
берт До ниа (Mic hi gan Uni ver sity Ann Arbor USA), 
а пред сед ник Из вр шног од бо ра Дра ган Мар ко вић 
(„Uni ver sity Press”, Са ра је во).

Вера Петровић


