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Ту ри зам, за јед но са по ве за ним услу га ма, у по-
стин ду стриј ској ери за до би ја из у зе тан зна чај у на-
ци о нал ним еко но ми ја ма, што ва жи и за кул тур ни 
ту ри зам као је дан од ње го вих основ них об ли ка. 
Што је свет гло ба ли зо ва ни ји, све је ве ћа по тра га за 
ло кал ним осо бе но сти ма и по тре ба за аутен тич ним 
са др жа ји ма. Чи ње ни ца да пре по зна ва ње, чу ва-
ње, пре зен та ци ја и афир ма ци ја ло кал них кул тур-
них вред но сти пред ста вља ју те мељ ну прет по став-
ку сло же ног про це са ко ји за крај њи циљ има тзв. 
брен ди ра ње и ма сов ни ју по тра жњу и кон зу ма ци ју 
кул тур ног про из во да, уста но ва ма по пут би бли о-
те ка, му зе ја и ар хи ва да је но ву ва жност али им, с 
об зи ром на но во ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о но 
окру же ње, по ста вља и но ви за да так.

Од го вор на но ве иза зо ве у овој обла сти, уз са-
гле да ва ње по сто је ћег ста ња и мо гућ но сти уна пре-
ђе ња услу га и ре сур са, по ку ша ва да да и би бли о-
теч ка за јед ни ца Ср би је. За не што ви ше од го ди ну 
да на ор га ни зу ју се два ску па и ва ри ра иста те ма у 
ко јој су би бли о те ке и кул тур ни ту ри зам ње не кључ-
не од ред ни це. Те ма „Би бли о те ке у кон тек сту кул-
тур ног ту ри зма” раз ма тра на је ма ја про шле го ди не 
у Но вом Са ду, а „Уло га би бли о те ка у раз во ју кул-
тур ног ту ри зма” од 13-15. сеп тем бра ове го ди не у 
Ка њи жи.

Ово го ди шњи струч ни скуп, у ор га ни за ци ји На-
род не би бли о те ке „Јо ван По по вић“ из Ки кин де и 
Би бли о те ке „Јо жеф Ати ла“ из Ка њи же, уз по др шку 
На род не би бли о те ке Ср би је, оку пио је че тр де се так 
уче сни ка из це ле зе мље. Уз шест ода бра них из ла-
га ча и пред став ни ке би бли о те ка ор га ни за то ра, на 
ску пу су уче ство ва ли још и би бли о те ка ри из Бе о-
гра да, Вр њач ке Ба ње, Кру шев ца, Ни ша, Со ко ба ње, 
Ве ли ког Гра ди шта, Ири га, Су бо ти це, Срп ске Цр ње, 
Сме де ре ва, Кур шу мли је, Вр ба са, Но вог Кне жев ца, 
Аде, Сен те, Апа ти на, Чо ке и Бо ра.

Скуп је све ча но отво рен у здрав стве ном ком-
плек су Ба ња-Ка њи жа, у хо те лу Lu pus, уз по здрав не 
ре чи чел них љу ди Ту ри стич ке ор га ни за ци је Оп-
шти не Ка њи жа Љу бин ке Мак си мо вић Та љаи и Фе-
рен ца Ду ка и ја, чла на град ског Оп штин ског ве ћа за 

обра зо ва ње и кул ту ру др Зол та на Кат ки ча, за тим 
ди рек то ра би бли о те ка ор га ни за то ра Рад ми ле Пе ро-
вић и Ја но ша Бу ша и на чел ни ка Ма тич ног оде ље ња 
НБ Ср би је Вла ди ми ра Ше ку лар ца, као и пред став-
ни це Аме рич ке ам ба са де у Бе о гра ду Ја сне Ку нић.

Рад ни део ску па од ви јао се у кон гре сној са-
ли хо те ла Aqua Pa non. Рас по ред из ла га ња био је 
ускла ђен с ло ги ком кре та ња од те о риј ског и оп-
штег ка кон крет ном и по је ди нач ном. Скуп је отво-
рен те мом „По јам и по тен ци ја ли кул тур ног ту ри-
зма“ др Жељ ка Вуч ко ви ћа, ре дов ног про фе со ра на 
Пе да го шком фа кул те ту у Сом бо ру, Уни вер зи те та у 
Но вом Са ду. У свом са оп ште њу Вуч ко вић се по све-
тио те о риј ском од ре ђе њу ту ри зма ко ји у XXI ве ку 
по при ма обе леж ја пост мо дер не ре ли ги је, и по-
себ но кул тур ног ту ри зма у ко ме је ле по та глав но 
бо жан ство, а по тра га за њом но ви вид ходочашћa. 
Ко ли ко кул тур ни ту ри зам по ста је ва жан сег мент 
на тр жи шту ту ри стич ке по ну де, илу стро вао је про-
це ном струч ња ка да ће до 2020. го ди не број ту ри-
ста до сти ћи шест ми ли јар ди, од че га ће чак 20% 
њих пу то ва ти са де фи ни са ним кул тур ним ци љем. 
Сход но овим пред ви ђа њи ма, про фе сор Вуч ко вић 
је ука зао на ва жност си нер ги је број них фак то ра 
(као што су: са о бра ћај на ин фра струк ту ра, ин тер-
сек тор ска са рад ња, ин фор ма ци о ни си стем, по моћ 
вла де и ми ни стар ста ва, са рад ња ло кал не за јед-
ни це и при ват ног сек то ра, ме диј ска про мо ци ја и 
мар ке тинг, ин те гра ци ја са еко ло шким, тран зит ним 
и дру гим об ли ци ма ту ри зма и об у че ни струч ни 
ка дро ви) за раз вој одр жи вог кул тур ног ту ри зма и 
ње го вог укљу че ња у озбиљ не и ду го роч не раз вој не 
стра те ги је.

Ди рек тор ка Би бли о те ке гра да Бе о гра да и пред-
сед ни ца Би бли о те кар ског дру штва Ср би је Ја сми на 
Нин ков глав ни ак це нат у свом из ла га њу ста ви ла је 
на дру штво за сно ва но на зна њу и те мељ не прин-
ци пе Ак ци о ног пла на е-Евро па, то јест на е-уче-
ње и е-по сло ва ње. По ла зе ћи од прет по став ке да 
дру штве ни и еко ном ски раз вој за ви се од ак тив-
ног, дру штве но по ве за ног и до бро ин фор ми са ног 
гра ђан ства, а да су му зе ји, би бли о те ке и ар хи ви 
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чу ва ри вред них из во ра ин фор ма ци ја, Нин ков је 
ука за ла на до дат ну оба ве зу и мо гућ но сти ко је има-
ју ове уста но ве у ди ги тал ној ери и на ве ла ши ро ку 
ле пе зу но вих услу га ко је би бли о те ке мо гу да по ну-
де јав но сти, по слов ној за јед ни ци и по се ти о ци ма.

Из ла га ње Бо ја не Ву ко тић из На род не би бли о-
те ке Ср би је пред ста вља ло је оп се жан при каз са да-
шњег ста ња, по тре ба и мо гућ но сти раз во ја би бли о-
те ка у ба ња ма и ту ри стич ким ме сти ма Ср би је. Она 
је нај пре ана ли зи ра ла са вре ме не на ви ке и по тре бе 
у ко ри шће њу сло бод ног вре ме на и го ди шњих од-
мо ра, као и ста ти стич ке по ка за те ље о по се ће но-
сти по је ди них ту ри стич ких де сти на ци ја у зе мљи. 
У да љем из ла га њу да ла је пре глед на ших нај по-
зна ти јих ту ри стич ких од ре ди шта (ба ње, пла ни не, 
је зе ра, ет но-се ла, на ци о нал ни пар ко ви) по себ но 
пред ста вља ју ћи по сто је ће кул тур не ин сти ту ци је, 
од но сно би бли о те ке ко је де лу ју у њи ма, и то у ба-
ња ма: Вр њач кој, Ни шкој, Ко ви ља чи, Ма та ру шкој, 
Ри бар ској, Врањ ској и Врд ни ку; на пла ни ни Руд-
ник и у се лу Бр ђа ни код Гор њег Ми ла нов ца. О бо-
гат ству кул тур но-исто риј ског на сле ђа Сре ма, ко је 
пред ста вља не пре су шан из вор ин те ре со ва ња та-
мо шњих би бли о те ка и чи та ла ца, го во ри ла је Ве сна 
Пе тро вић из Би бли о те ке „Гли го ри је Во за ро вић“ из 
Срем ске Ми тро ви це. Она је из ла га њем об у хва ти-
ла мно штво ве ле леп них ар хи тек тон ских, ли ков-
них, књи жев них и ду хов них тра го ва ко је је бур на 
исто ри ја ово га кра ја оста ви ла за со бом – од ста-
ро рим ског Сир ми ју ма, „слав не и мно го људ не мај-
ке гра до ва“, пре ко Хо по ва, Гр ге те га, Кру ше до ла и 
оста лих фру шко гор ских ма на сти ра, до Стра жи ло-
ва, срем ског Олим па, и ири шке „нај ста ри је чи та-
о ни це у це лом срп ском ро ду“. Уз слав не пи сце и 
Ву ко ве гу сла ре ко ји су по ти ца ли из овог кра ја или 
су га усво ји ли као ду хов ни за ви чај, у ра ду Ве сне 
Пе тро вић на шли су се и сли кар Са ва Шу ма но вић и 
ње го ва га ле ри ја у Ши ду, спе ци јал ни ре зер ват За са-
ви ца, Срп ски му зеј хле ба у Пе ћин ци ма, фе сти вал 
бе сед ни штва у Сир ми ју му, ма ни фе ста ци ја Пу дар-
ски да ни и на гра да Фон да „Бо ри слав Ми хај ло вић 
Ми хиз“ у Ири гу и су сре ти би бли о гра фа у спо мен 
др Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа у Ин ђи ји. По себ но ме-
сто у овом из ла га њу да то је Са бо ру би бли о те ка ра 
Сре ма ко ји је одав но на пу стио ис кљу чи во струч ни 
ка рак тер и пре ра стао у ши ро ку кул тур ну ма ни фе-
ста ци ју, а кроз ко ју су ве зе из ме ђу би бли о теч ке де-
лат но сти и кул тур не про дук ци је и нај о чи ти је.

Вла ди мир Ше ку ла рац, на чел ник Ма тич ног оде-
ље ња На род не би бли о те ке Ср би је, имао је из ла га ње 

под ефект ним на зи вом, сви ма до бро по зна том ту-
ри стич ком кри ла ти цом „По здрав из Вр њач ке Ба-
ње“. У ра ду је нај пре осли кан укуп ни кул тур ни ми ље 
гра да и дат пре глед ни исто ри јат на стан ка и раз во ја 
На род не би бли о те ке „Др Ду шан Ра дић“ с те жи штем 
на ње ној ра зно вр сној из да вач кој де лат но сти, бо га-
тим про гра ми ма, до при но су и уче шћу у кул тур ним 
ма ни фе ста ци ја ма и све ча но сти ма Вр њач ке Ба ње. 
Дру ги део из ла га ња био је по све ћен тр сте нич кој 
На род ној би бли о те ци „Је фи ми ја“, са гле да ној у ши-
рем при род ном, кул тур ном и со цио-еко ном ском 
кон тек сту (За пад на Мо ра ва, ма на сти ри Љу бо сти ња 
и Ве лу ће, ма ни фе ста ци је Са вре ме на срп ска про за и 
Је фи ми ји ни да ни, ар хе о ло шко на ла зи ште Бла го тин, 
фа бри ка Пр ва пе то лет ка). Кон тра сти ра ње раз вој-
них ли ни ја ових два ју би бли о те ка има ло је за циљ 
да по ка же да су еко ном ске при ли ке, уз све дру-
ге пред но сти, ипак од пре суд не ва жно сти (га ше ње 
про из вод них ка па ци те та Пр ве пе то лет ке има из ра-
зи то не га тив не по сле ди це за цео тр сте нич ки крај, 
на спрам по зи тив ног ути ца ја ви тал не ту ри стич ке 
при вре де на Вр њач ку Ба њу и ње ну око ли ну) за раз-
вој би бли о теч ке де лат но сти у од ре ђе ној сре ди ни.

Струч ни скуп у Ка њи жи за тво рен је из ла га-
њем Ве ре Пе тро вић из Уни вер зи тет ске би бли о те ке 
„Све то зар Мар ко вић“ у Бе о гра ду. Она је при сут не 
нај пре под се ти ла на исто ри јат ове би бли о те ке, јед-
не од нај ста ри јих и нај ве ћих на уч них би бли о те ка 
у Ср би ји и пр ве за ко ју је (уз по моћ Кар не ги је ве 
фон да ци је) на мен ски по диг ну та згра да. У при чи о 
ње ном раз во ју и успо ну ис ти че се по да так да је од-
мах по уво ђе њу ин тер нет сер ви са у Ср би ју омо гу-
ћи ла сво јим чла но ви ма пре тра жи ва ња и да је пр ва 
ме ђу до ма ћим би бли о те ка ма има ла сво ју веб-пре-
зен та ци ју. Цен трал ни део ра да Ве ре Пе тро вић од-
но сио се на кул тур не про гра ме Уни вер зи тет ске 
би бли о те ке: те мат ске из ло жбе, ака дем ске ве че ри 
и про мо ци је књи га, с по себ ним освр том на по сто-
ја ње и де ло ва ње Умет нич ког цен тра у Би бли о те ци, 
на ме ње ног мла дим ли ков ним умет ни ци ма. 

У окви ру фа кул та тив ног де ла са ве то ва ња у Ка-
њи жи, би бли о те ка ри Ср би је су има ли при ли ку да 
по се те бес пре кор но уре ђе но и ту ри стич ки атрак-
тив но То то во се ло на крај њем се ве ру зе мље, узор-
но опре мље ну Би бли о те ку „Јо жеф Ати ла“ и дру ге 
зна ме ни то сти гра да, да при су ству ју џез кон цер ти-
ма у окви ру ак ту ел ног фе сти ва ла и још мно го то га. 
На тај на чин су се и са ми на шли у уло зи ту ри ста. 

Ми ли ца Сте ва но вић


