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Scan di na vian Li brary Qu ar terly (на сај ту по гре шно ну-
ме ри сан као Vo lu me 46, no. 2. 2012) ба ви се ди ги та ли-
за ци јом скан ди нав ског кул тур ног на сле ђа. Пред ста вљен 
је ве ли ки број про је ка та и стра те ги ја у овој обла сти. 
Април ски са ста нак Са ве та ми ни ста ра нор диј ских зе-
ма ља одр жан је у На ци о нал ној би бли о те ци Нор ве шке, 
а јед на од та ча ка днев ног ре да би ла је по све ће на ди-
ги тал ним би бли о те ка ма. То по ка зу је ко ли ко је раз вој 
би бли о те ка у ди ги тал ном до бу ви со ко по зи ци о ни ран у 
нор диј ској по ли тич кој аген ди, ис ти че Vig dis Moe Skar-
stein. Mik kel Chri stof fer sen пи ше о дан ском про јек ту 
Euro pe a na 1914-1918 Col lec tion Days, а Svein Ar ne Sol-
bakk о на ци о нал ном би бли о теч ком ди ги тал ном сер ви су 
Нор ве шке ко ји пру жа услу гу бес плат ног чи та ња но вин-
ских тек сто ва. Ар хи ва ну ди око пет ми ли о на чла на ка из 
го то во 1.200 но ви на и део је ди ги тал не ко лек ци је На ци-
о нал не би бли о те ке. Она, осим чла на ка и књи га, са др жи 
ру ко пи се, по сте ре, ар хи ву аудио и ви део сни ма ка нор-
ве шких ра дио и ТВ ста ни ца и дру ги ма те ри јал.

Juk ka Re lan der го во ри да је је дан од раз ло га ло шег 
по сло ва ња „Но кие“ и тај да су „по гре шни љу ди би ли 
на по гре шним ме сти ма и до но си ли ло ше од лу ке“. Би-
бли о те ка ри би мо гли да из ву ку по у ку из ове при че и да 
схва те да се не тре ба фо ку си ра ти на тех но ло ги ју, а не 
за пи та ти се где вас она во ди. Су шти на ин фор ма ци о ног 
по сла ле жи у то ме да „ор га ни зу је те љу де око од ре ђе-
ног са др жа ја, да им омо гу ћи те да се из ра зе, да при ма ју 
но ве иде је и да их де ле са при ја те љи ма и стран ци ма“. 
Mo na Eke lund пред ста вља за ни мљив сер вис сла ња е-по-
е зи је пу тем ме и ла сви ма ко ји су за то за ин те ре со ва ни. 

Уме сто скром них 1.500 
љу би те ља (ко ли ки је 
про се чан ти раж ан то ло ги ја у Нор ве шкој), по е зи ју чи та 
не дељ но 12.000 прет плат ни ка на овај сер вис.

Ka ren Wil li ams пи ше о он лајн при сту пу сту де на та и 
ис тра жи ва ча у Дан ској ко лек ци ја ма ко је чу ва ју кул тур-
но на сле ђе, An ne li Ke to nen о Му зе ју би бли о те кар ства у 
Фин ској, а Min na Kar vo nen о ди ги та ли за ци ји би бли о теч-
ког, му зе о ло шког и ар хив ског ма те ри ја ла у овој зе мљи. 
Пи та њем ди ги та ли за ци је кул тур ног на сле ђа у Швед ској 
и мо гућ но сти ма ис тра жи ва ња у ди ги тал ним ар хи ви-
ма ба ве се Ric kard Car lsson и Chri stop her Natzén. Le if 
Storbjörk раз ма тра по те шко ће ко је има ју „је зич ке ма-
њи не“ у ди ги тал ном окру же њу на при ме ру Фин ске и 
Швед ске. Би бли о те ке и ди стри бу те ри још увек ни су аде-
кват но ре ши ли пи та ње ку по ви не и по зај ми це е-књи га, 
та ко да је и одр жа ва ње сер ви са за ове ка те го ри је ко ри-
сни ка знат но оте жа но.

О мо бил ним про јект ним ба ро ви ма у Дан ској, „Би-
бли о те ци 10“ у Хел син ки ју, сто го ди шњи ци би бли о те кар-
ске асо ци ја ци је Нор ве шке, пр вој би бли о те ци у Швед-
ској са LBGT сер ти фи ка том, Сај му књи га у Ге те бор гу и 
дру гим но во сти ма на се ве ру ин фор ми ши те се у „Скан-
ди нав ским пре чи ца ма“ Päivi Jo ki ta lo.

У тре нут ку ка да је овај број Чи та ли шта већ био на 
пу ту за штам па ри ју на веб-адре си http://slq.nu по ја вио 
се но ви број SLQ (Vol. 45, no. 3, 2012) по све ћен обра зо-
ва њу и уса вр ша ва њу би бли о те ка ра.
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