104

ЛИНК

Читалиште 20 (мај 2012)

стално наметао током рада јесте баријера у кому
никацији, односно коришћење локалног говора у
разговору са сарадницима Заштитника грађана.
Том приликом је управо улога библиотекара до
шла до изражаја, јер је он постао тај који врло че
сто презентује проблем у име странке.
Све време смо се трудили да пројекат промо
вишемо и у Пироту, што је резултирало повећањем
броја странака које су долазиле у Библиотеку да
искористе могућност електронског приступа За
штитнику грађана.
У периоду од 29. јуна 2011. до 29. јуна 2012. го
дине посета грађана Димитровграда и околине би
ла је следећа:
Број грађана који су дошли у библиотеку
1.TAиBE
информисали
се о пројекту Заштитника
LA
грађана

137

2.

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

56

3.

Број грађана који су узели притужбу

32

Људи и данас долазе са различитим проблеми
ма, а нама је посебно пријатно када сазнамо да

смо некоме помогли. Пошто је Димитровград мала
средина и сви се познајемо, често се дешава да по
сле позитивног решавања притужбе од стране За
штитника грађана, странка дође да нам се похвали
и подели своје задовољство са нама у Библиотеци.
Велики број људи који су дошли да искористе мо
гућност електронског приступа Заштитнику гра
ђана по први пут су ушли у Библиотеку. Успех је
што се много њих вратило, али сада као корисници
других библиотечких услуга.
Михаило Пупин је једном рекао „Борба за пра
ва, правду и слободу најплеменитија и најузвише
нија су ствар на овом свету“. Библиотеке и библи
отекари, као помагачи у пројекту „Електронски
приступ Заштитнику грађана”, на свој начин су по
стали борци за право и правду својих суграђана.
Резултат тога је узвишенији статус и библиотеке и
библиотекара у локалној средини. У овом перио
ду, убеђена сам да је лепо је бити библиотекар у
Шиду, Бачкој Паланци, Свилајнцу, Крушевцу, Бо
ру, Ужицу, Пријепољу, Новом Пазару, Лесковцу и
Димитровцграду.
Елизабета Георгиев

Осми међународни сусрети библиотекара
слависта у Сарајеву
Овогодишњи међународни сусрет библио
текара слависта одржан је у сарајевском Ме
дијацентру од 15. до 18. априла. Тема сусрета:
„Библиотекарство. Људска права. Активизам“
окупила је 130 учесника из девет земаља, са че
тири континента.
Уводно предавање и радионицу о библиотечком
активизму одржала је Тони Самек, професорка
информационих наука на универзитету у Алберти

(Канада). Она је истакла да библиотекари, својим
радом и услугама, могу да допринесу информаци
оној правди, да подрже основна начела демокра
тије: једнакости, правичности и слободи. Истакла
је да се друштво у свом окружењу среће са про
блемом неписмености, сиромаштва, рата, а да би
блиотекарство, као важан сегмент сваког друштва,
треба и мора да препозна потребе околине у којој
делује.
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Креирање бољих услове за библиотечки акти
визам, био је циљ конференције. У више радова
је истакнуто да друштво још увек има предрасуде
према библиотекарству и да не види улогу и значај
интерактивног деловања на популацију у окруже
њу. Нико од предавача није могао да каже када ће
стереотипи о улози самог библиотекара бити пре
вазиђени. Наглашавана је његова улога у борби
против цензуре и свих облика непоштовања људ
ских права.
„Универзална декларација о људским правима“
у члану 19. истиче да „свако има право на слобо
ду мишљења и изражавања, што обухвата и право
да не буде узнемираван због свог мишљења, као и
право да тражи, прима и шири обавештења и идеје
било којим средствима и без обзира на границе“.1
Као лидери у библиотекарству и друштву уоп
ште, они су до сада показали истрајност, умешност,
упорност, а пре свега знање и вештине у савлада
вању свих циљева које савремена наука и друштво
пред њих ставља.
Учесници конференције су имали задовољство
да чују тридесет изузетних научних и стручних
радова: „Људска права у међинародном и ком
паративном библиотекарству“ Саше Мадацког;
„Улога стручног библиотекарског друштва данас“
Александре Хорват; „Out with libraryanship, од
субординације до сепарације“ Мариа Хиберта;
“The open access muvement in Central Europe:
Where we stand?“ Barbarу Baj Wojtowicz; „Елек
тронска демократија у пракси Републике Хрват
ске“ Блаженке Пераденић-Котур; „Поглед кроз
решетке: поштовање права на приступ инфор
мацијама лица на одслужењу казне у КП заводи
ма“ Татјане Брзуловић Станисављевић; „Сарадња
Универзитетске библиотеке ‚Светозар Марковић’
у Београду са образовним институцијама актив
ним у инклузији слепих и слабовидих – изложба
посвећена Брајевом писму“ Гордане Лазаревић,
Татјане Брзуловић Станисављевић и Јелене Ђур
ђулов; „Удружење студената са хендикепом у
Универзитетској библиотеци ‚Светозар Марковић’
Маје Ђорђевић и Весне Шујица; „Информациј
ска писменост – право на знање и нови библио
текарски активизам – како остати у седлу?“ Бебе
„Универзална декларација о људским правима”, http://www.sostelefon.org.
rs/zakoni/12.%20Univerzalna%20deklaracija%20o%20ljudskim%20pravima.
pdf (преузето 24. 5. 2012). Усвојена и проглашена резолуцијом Генералне
скупштине Уједињених нација 217 (III) од 10. децембра 1948. године: 48 др
жава је гласало за, ниједна против, док је 8 било уздржано (укључујући Југо
славију, Саудијску Арабију, Јужну Африку и СССР).
1
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Рашидовић; „Интеграције кроз библиотечку прак
су“ Бебе Станковић; „Шири хоризонти библиотеч
ког активизма“ Наташе Филип; „Анализа степена
развијености библиотечких услуга за особе са ин
валидитетом у јавним библиотекама Србије“ Дра
гане Милуновић; „Музеј опсаде Сарајева“ Мир
јане Евтов; “Digital Aktivism“ Liladhar R. Pendse и
Adrianе Popescu; „Дигитална контракултура: liber
libertatis“ Jaдранке Божић; „Улога и значај open
source библиотека у босанскохерцеговачком
транзицијском друштву: пројекат успостављања
open source библиотеке при Art kinu Kriterion“
Амара Нумановића; „Бесплатни сервиси у уло
зи промотора културних институција“ Нарцисе
Пуљек-Бубрић, Амре Крзић и Аиде Кавазбашић;
„Библиотекари у интернет парку“ Горана Траи
ловића; „Приступ информацијама-трендови у
Хрватској“ Маје Драгосавац; „Библиотечки Levi
atan: Тко се боји својих права, још? Три за грош,
три за грош?!“ Селме Зујић; „Non imprimatur или
Цензура у библиотекарству“ Дејана Вукићевића;
„Библиотечки феминистички ангажман“ Надине
Гребовић-Лендо; „Разумевање етичности при ко
ришћењу интернета (међу студентима Католичког
богословског факултета у Сарајеву)“ Ирене Пејић
и „Етничко библиотекарство у постконфликтном
друштву“ Кемала Лоја.
По први пут на Конференцији је организована
веома динамична панел дискусија о библиотекар
ству и људским правима са учесницима из Јордана,
Палестине и Либана: „Мрежа академских библи
отека Блиског истока и северне Африке: размена
искустава“.
Организатори Конференције били су: Фон
дација Кемал Бакаршић, Сарајево, Central and
Eastern European Online Library, Frankfurt a/M,
Филозофски факултет Универзитета у Сарајеву,
IKD „University Press” doo Сарајево, а суоргани
затори: Медијацентар Сарајево, Центар за људска
права Универзитета у Сарајеву, Raoul Wallenberg
Institute of Human Rights and Humanitarian Law,
University of Lund, Sweden, Библиотека Сарајева и
ТКД „Шахинпашић“ Сарајево. Дугогодишњи пред
седник Организационог одбора је проф. др Ро
берт Дониа (Michigan University Ann Arbor USA),
а председник Извршног одбора Драган Марковић
(„University Press”, Сарајево).
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