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Сажетак
Према утицајној теорији Ричарда Флориде, креативност постаје главна компаративна предност у модерној 
глобалној економији. Концепт креативне економије настаје на размеђи другог и трећег миленијума као својеврсно 
проширење концепта економије информација и знања. Захваљујући успону и популарности неолибералистичке 
доктрине догодио се преокрет у коме је креативност традиционалне индустрије замењена индустријализацијом 
креативности. Ново индустријско доба почива на економски продуктивној повезаности информације, комуникације 
и креације. Пјер Бурдије још 1979. године уводи термин „симболичка добра“ која бивају све важнији тржишни 
сегмент и улазе у корпус онога што исти аутор обележава као „културни капитал“. Непрекидно увећавање продаје 
„неопипљивих“ производа, тј. интензиван раст тржишног учешћа интелектуалне својине омогућио је услове да се 
говори о озбиљно дефинисаним и усмереним економским потенцијалима креативности. Џереми Рифкин одређује 
туризам као најстарију културну индустрију и као најуочљивији и најмоћнији израз и образац за модерну економију 
искуства. У овом тексту аутор истражује могуће улоге јавних библиотека у развоју креативне економије и културног 
туризма.
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Увод

У вре ме ни ма гло бал не дру штве не и еко ном ске 
кри зе, јав не би бли о те ке, баш као и дру ге уста но-
ве тзв. дру штве не над град ње, су о че не су са про-
бле ми ма сма ње ња бу џе та и не си гур ног си сте ма 
фи нан си ра ња сво јих слу жби и услу га.1 Од го вор 
на кри зу не мо ра ну жно би ти ре стрик ти ван: кри-
за мо же би ти до бар по вод да се пре и спи та вла сти-
та ор га ни за ци о на ми си ја и ви зи ја и да се про на ђу 
кре а тив ни од го во ри на пи та ње ка ко да се по сло ва-
ње уна пре ди кроз раз вој но вих услу га и са др жа ја, 
са рад њу и парт нер ство са дру гим пред у зет нич ким 
ор га ни за ци ја ма. Упра во у том ци љу раз мо три ће мо 
мо гу ћу уло гу јав них би бли о те ка у до ме ни ма кре а-
тив не еко но ми је и кул тур ног ту ри зма.

1  Рад је ура ђен у окви ру  про јек та Ди ги тал не ме диј ске тех но ло ги је и дру штве-
но-обра зов не про ме не, број 47.020, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и 
тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

1. Oд еко но ми је за сно ва не на  
ин фор ма ци ја ма до кре а тив не еко но ми је 

Екс пло зи ја ин фор ма ци ја у дру гој по ло ви ни 
два де се тог ве ка про у зро ко ва на је на уч но-тех нич-
ком ре во лу ци јом чи ји се ути цај сна жно про ши рио 
на струк ту ру и ди на ми ку не са мо про из вод них, 
већ и свих дру гих дру штве них про це са. У по зна тој 
књи зи Ра до ва на Рих те Ци ви ли за ци ја на рас кр шћу 
ука за но је да на уч но-тех нич ке ре во лу ци је до во-
де до ко ре ни тих из ме на тра ди ци о нал них на чи на 
дру штве не про из вод ње, али и до из ме на у на чи ну 
це ло куп ног жи вље ња са вре ме ног чо ве ка. „Ду би-
на, бр зи на и обим про из вод них пре вра та, тех нич-
ких но ви на и на уч них от кри ћа у све ту све до че о 
то ме да у да на шње вре ме по чи ње кре та ње из ве-
сних про це са ко ји из те ме ља ме ња ју тра ди ци о нал-
ну струк ту ру про из вод них сна га дру штва, струк-
ту ру ма те ри јал не ба зе људ ског жи во та и уоп ште 
да ле ко пре ла зе гра ни це до са да шњих про бо ја ци-
ви ли за ци је. Стру ја на уч них са зна ња се очи глед но 
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убр за ва, фре квен ци ја про на ла за ка ра чу на се већ 
на се кун де; тех нич ке но ви не ко је су још на по-
чет ку овог ве ка до но си ле, по пра ви лу, са мо сит ни 
при ра штај про дук тив но сти у оби му од не ко ли ко 
про це на та, да нас, све че шће, из те ме ља ме ња ју 
цео про из вод ни по сту пак. Чо век про ди ре у уну-
тра шњост ма те ри је и отва ра сво ју ко смич ку епо-
ху. Пред на шим очи ма ме ња се при ро да људ ске 
де лат но сти и окви ри људ ског жи во та; уда ље но сти 
се скра ћу ју, вре ме се ин тен зив ни је упо тре бља ва, 
при род на сре ди на за ме њу је се ве штач ком; на у-
ка ула зи у це ло куп ни дру штве ни жи вот и отва ра 
стал но но ве ди мен зи је кре та ња. Љу ди по сте пе но 
до би ја ју над моћ над осно вом сво је ег зи стен ци је. 
Ако је до сад сва ка ге не ра ци ја пре у зи ма ла од сво-
јих прет ход ни ка усло ве за сво ју де лат ност као го-
тов ква ли тет ко ји ће у су шти ни обе ле жи ти цео њен 
жи вот, убу ду ће тре ба очи глед но ра чу на ти с тим да 
ће сва ка ге не ра ци ја то ком свог жи во та не ко ли ко 
пу та про ла зи ти кроз ре кон струк ци ју ци ви ли за циј-
ских усло ва и це ле струк ту ре људ ског жи во та.”2

Ши ре ње но ве по стин ду стриј ске или ин фор ма-
тич ке тех но ло ги је, ро бо ти за ци ја, ауто ма ти за ци-
ја и раз вој те ле ко му ни ка ци ја ство ри ли су прет-
по став ке за на ста нак ин фор ма тич ког дру штва и 
еко но ми је за сно ва не на ин фор ма ци ја ма и зна-
њу. По јам „ин фор ма тич ко дру штво” мо же мо од-
ре ди ти као ци ви ли за циј ско раз до бље у ко јем се 
дру штве ни раст и раз вој те ме ље на на уч ном зна-
њу и ин фор ма ци ја ма, у ко јем услу жне де лат но-
сти пре о вла ђу ју над ин ду стриј ским, а те о риј ска 
и ака дем ска са зна ња над ис ку стве ним и тра ди-
ци о нал ним ин ду стриј ским рад ним ру ти на ма. Ако 
је фа бри ка сим бол мо дер ног ин ду стри ја ли зма, 
ра чу на ри и елек трон ске ба зе по да та ка сим бол 
су по стин ду стриј ског и ин фор ма тич ког дру штва. 
По кре тач раз во ја по ста је „ин те лек ту ал на тех но-
ло ги ја”, од но сно зна ње и људ ске кре а тив не спо-
соб но сти. У ин фор ма тич ком дру штву по зна та из-
ре ка „За ра ђи ва ти хлеб у зно ју ли ца свог” зву чи 
ве о ма за ста ре ло, јер се те жи ште рад них про це са 
по ме ра ка ино ва тив ним и ства ра лач ким ак тив но-
сти ма. Уме сто ауто ри тар ног мо де ла ор га ни за ци-
је рад них про це са по ја вљу је се де мо крат ски тип 
ор га ни за ци је, ко ји зах те ва ини ци ја ти ву и пред-
у зи мљи вост. Људ ски рад по ста је сло бод ни ји и 
про жет ве ћим сте пе ном ин ди ви ду а ли за ци је и 
кре а тив но сти.

2  Ра до ван Рих та, Ци ви ли за ци ја на рас кр шћу (Бе о град: Но лит, 1972), 19.

Ин фор ма тич ка ре во лу ци ја ути че на про ме не у 
це ло куп ном на чи ну жи во та (ка рак тер, са др жај и 
ор га ни за ци ја про из вод ње, обра зо ва ње, кул ту ра, 
стил жи во та, из ме не у пси хо ло ги ји, мен та ли те-
ту и по тре ба ма љу ди). Си стем ко ји чи не на уч но 
зна ње, тех ни ка и тех но ло ги ја и про из вод ња про-
ши ру је се и по ве зу је са дру штвом и чо ве ком. И 
да још јед ном на гла си мо кључ ну ка рак те ри сти ку 
ко ја пру жа но ву шан су и за раз вој јав них на род-
них би бли о те ка: ин фор ма тич ко дру штво зах те ва 
ин те гра ци ју три бит на си сте ма, обра зо ва ња, на у ке 
и про из вод ње. У еко но ми ји ин фор ма ци ја и зна ња 
ве ли ки део рад не сна ге, под сна жним ути ца јем 
раз во ја на у ке и ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них 
тех но ло ги ја, све ма ње је укљу чен у фи зич ку про-
из вод њу и рас по де лу ма те ри јал них до ба ра, а све 
ви ше у њи хо во об ли ко ва ње, раз вој, тех но ло ги ју, 
мар ке тинг, про да ју и одр жа ва ње.

Кон цепт кре а тив не еко но ми је на ста је на раз-
ме ђи дру гог и тре ћег ми ле ни ју ма као сво је вр сно 
про ши ре ње кон цеп та еко но ми је ин фор ма ци ја и 
зна ња: „Крис Бол тон ду хо ви то за па жа да се за хва-
љу ју ћи успо ну и по пу лар но сти нео ли бе ра ли стич-
ке док три не у прак си до го дио пре о крет у ко ме је 
кре а тив ност тра ди ци о нал не ин ду стри је за ме ње на 
ин ду стри ја ли за ци јом кре а тив но сти. Но во ин ду-
стриј ско до ба по чи ва на еко ном ски про дук тив ној 
по ве за но сти ин фор ма ци је, ко му ни ка ци је и кре а-
ци је. Пјер Бур ди је још 1979. го ди не уво ди тер мин 
‚сим бо лич ка до бра’ ко ја би ва ју све ва жни ји тр жи-
шни сег мент и ула зе у кор пус оно га што исти аутор 
обе ле жа ва као ‚кул тур ни ка пи тал’. Не пре кид но 
уве ћа ва ње про да је ‚нео пи пљи вих’ про из во да, тј. 
ин тен зи ван раст тр жи шног уче шћа ин те лек ту ал не 
сво ји не омо гу ћио је усло ве да се го во ри о озбиљ-
но де фи ни са ним и усме ре ним еко ном ским по тен-
ци ја ли ма кре а тив но сти. Ка ко љу ди мо гу да за ра де 
но вац од иде ја, до вољ но ин ди ка ти ван под на слов 
књи ге Кре а тив на еко но ми ја Џо на Хо кин са, де ми-
сти фи ку је са др жај но ве еко но ми је, еко но ми је 
зна ња, и да је нај бо љи увид у су шти ну со ци јал них 
про ме на ко је су на ста ле за хва љу ју ћи из но ше њу 
'за шти ће них' иде ја на свет ску пи ја цу“.3

Украт ко, кре а тив на еко но ми ја по чи ва на уве ре-
њу да је кре а тив ност да нас пре суд ни из вор пред-
но сти и тр жи шног успе ха. Ако је рад нич ка кла са 
би ла до ми нант на у пр вој по ло ви ни два де се тог 

3  Зо ран Ха мо вић, „Уво ђе ње у Ин тра нест“, у Књи га за ме ди је – ме ди ји за књи гу 
(Бе о град: Clio, 2008), 227.
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ве ка, а кла са услу жних рад ни ка у ње го вој дру гој 
по ло ви ни, у два де сет пр вом ве ку еко ном ски и кул-
тур ни жи вот об ли ко ва ће кре а тив на кла са.4

Успон кре а тив не еко но ми је по ве зан је са оним 
што се мо же на зва ти кул ту ра ли за ци јом еко ном ског 
жи во та и по нов ним про це њи ва њем по тен ци ја ла 
кул ту ре и ства ра ла штва као ре сур са за ства ра ње 
бо гат ства у гло бал ној еко но ми ји. Сре ди ном де ве-
де се тих го ди на два де се тог ве ка у Евро пи за по чи ње 
пе ри од у ко јем се кул тур но-сим бо лич ка про из вод-
ња схва та као је дан од кључ них еле ме на та за раз-
ви так дру штве но-еко ном ске струк ту ре. Кул тур не 
и кре а тив не ин ду стри је, по ред еко ном ских, има ју 
и ва жне дру штве не функ ци је: со ци јал на ко хе зи ја 
и ин те гра ци ја мар ги на ли зо ва них гру па, из град ња 
но вог си сте ма вред но сти, раз вој кул тур ног ди вер-
зи те та и на ци о нал ног иден ти те та, под сти ца ње ино-
ва тив но сти, до при нос ин тер кул ту рал ном ди ја ло гу.5

Оно што је по себ но ва жно за па ра диг му кре-
а тив не еко но ми је је сте ин си сти ра ње на зна ча ју 
по је дин ца и као кре а то ра и као по тро ша ча до-
ба ра и услу га. У но вој еко но ми ји про из во ђа че и 
по тро ша че не по кре ћу са мо објек тив ни ин те рес 
и ра ци о нал ност, већ и стра сти и емо ци је, да кле 
су бјек тив ни и до жи вљај ни аспек ти еко ном ског и 
дру штве ног жи во та. При пад ни ци кре а тив не кла се 
во ле аутен тич не до жи вља је у ко ји ма мо гу ак тив-
но да су де лу ју, у чи јем осми шља ва њу мо гу и са ми 
да уче ству ју. Џон Хо кинс ду хо ви то за кљу чу је да 
ба вље ње ин фор ма ци ја ма ви ше ни је до вољ но и да 
сто га ин фор ма ци о но дру штво мо ра усту пи ти ме-
сто не че му мно го зах тев ни јем: „Да сам по да так, 
био бих по но сан што жи вим у ин фор ма ци о ном 
дру штву. Ме ђу тим, ка ко сам ра зум но, емо ци о-
нал но и кре а тив но би ће, ба рем кад сам у до бром 
из да њу, ја же лим не што бо ље. Ин фор ма ци је су 
нам по треб не. Ме ђу тим, исто та ко мо ра мо би-
ти ак тив ни, па мет ни и упор ни и те ин фор ма ци је 
стал но пре и спи ти ва ти. Мо ра мо би ти ори ги нал ни, 
скеп тич ни, спрем ни да се упу шта мо у рас пра ве, 
че сто твр до гла ви и по вре ме но пот пу но не га тив ни 
– јед ном реч ју, кре а тив ни“.6

4  Ric hard Flo ri da, The Ri se of Cre a ti ve Class: And How It Is Tran sfor ming Work, Le i-
su re, and Everyday Li fe (New York: Ba sic Bo oks, 2002).
5  Ви де ти: Хри сти на Ми кић, „Од кул ту ре до кре а тив не еко но ми је: тен ден ци-
је у фи нан си ра њу кул ту ре и по ло жај би бли о теч ке де лат но сти“, Чи та ли ште 
20 (2012): 18-32. и Hri sti na Mi kic, “Pu blic po licy and cre a ti ve in du stri es in 
Ser bia” (rad pred sta vljen na 7th In ter na ti o nal Con fe ren ce on Cul tu ral Po licy 
Re se arch, Bar ce lo na, Spain, 9-12 July 2012, GI KE PE DIA, Cre a ti ve Eco nomy 
Gro up), http://kre a tiv na e ko no mi ja.net (пре у зе то 11. сеп тем бра 2012).
6  John How kins, Kre a tiv na eko no mi ja (Za greb: Bi no za press, 2003), 7.

У књи зи До ба при сту па Џе ре ми Риф кин твр ди 
да ће у два де сет пр вом ве ку кул тур на про из вод-
ња и кре а тив не ин ду стри је би ти глав но по при ште 
гло бал не тр го ви не и еко ном ског жи во та, ис пред 
сек то ра ин фор ма ци ја и услу га, ин ду стри је и по-
љо при вре де. У но вој еко но ми ји ме ња ју се обра-
сци при ро де вла сни штва и при вре ђи ва ња:

-  од тр жи шта и дис крет них раз ме на из ме ђу 
про да ва ца и ку па ца на мре же за сно ва не на 
те ку ћим од но си ма снаб де ва ча и ко ри сни ка;

-  од бо гат ства за сно ва ног на по се до ва њу ма те-
ри јал не сво ји не (фа бри ке, ма ши не, опре ма) 
на ства ра ње но ве вред но сти кроз при ступ не-
ма те ри јал ној сво ји ни, на ро чи то до број во љи, 
иде ја ма, иден ти те ти ма брен да, аутор ским 
пра ви ма, па тен ти ма, та лен ту и екс пер ти зи;

- од по се до ва ња до ба ра на при ступ услу га ма;
-  од про из вод ње и про да је на не по сред ни од-

нос са ко ри сни ком;
-  од ду гих ци клу са ин ду стриј ске про из вод ње на 

ор га ни за ци о ни мо дел про јект них са рад нич-
ких ти мо ва са ста вље них на од ре ђе но вре ме.

Кре а тив не и кул тур не ин ду стри је су во де ћа ко-
мер ци јал на по ља До ба при сту па, јер су већ раз ви-
ле умре же ну ор га ни за ци ју, just-in-ti me про из вод-
њу, озбиљ на ула га ња у про то ти пе, као и про да ју 
при сту па про жи вље ним до га ђа ји ма. Риф кин од-
ре ђу је ту ри зам као нај ста ри ју кул тур ну ин ду стри-
ју и као нај у оч љи ви ји и нај моћ ни ји из раз и обра-
зац за мо дер ну еко но ми ју ис ку ства.7

2. Раз вој ни по тен ци ја ли кул тур ног ту ри зма

Ин тен зив ни раз вој кул тур ног ту ри зма у по-
след њих два де се так го ди на раз био је ста ри мит о 
кул ту ри као сфе ри дру штве не по тро шње и ва не-
ко ном ској ка те го ри ји, по ка зу ју ћи да су на гло бал-
ном ком пе ти тив ном тр жи шту нај ја чи по тен ци ја ли 
јед не зе мље ње не тра ди ци ја, исто ри ја и кул ту ра. У 
ути цај ној Есен ској де кла ра ци ји, усво је ној 2000. го-
ди не на ме ђу на род ном екс перт ском кон гре су Кул-
тур на при вре да у Евро пи, ис ти че се да је европ ско 
кул тур но бо гат ство про из вод ве ков не кре а тив но-
сти умет ни ка, за на тли ја и тех ни ча ра и те мељ кул-
тур ног ту ри зма као гра не кре а тив не еко но ми је.

Кул тур ни ту ри зам мо же се од ре ди ти као се-
лек тив ни об лик ту ри стич ких кре та ња, мо ти ви сан 
кул тур ним до бри ма, вред но сти ма и са др жа ји ма. 

7  Je remy Rif kin, The Age of Acess (Lon don: Pen guin, 2000).
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Од дру гих об ли ка ту ри зма, ка кви су нпр. здрав-
стве ни, ре кре а тив ни, кон гре сни или не ки дру ги 
по се бан об лик ту ри стич ких кре та ња, он се раз ли-
ку је по то ме што ту ри сту по кре ће по тре ба за упо-
зна ва њем раз ли чи тих кул ту ра и же ља да до жи ви 
уз бу дљи во ис ку ство у ме сту са та квим кул тур ним 
или умет нич ким до бри ма ма те ри јал не и ду хов-
не вред но сти ка квих ниг де дру го не ма. Као што 
с пра вом при ме ћу је Ве сна Ђу кић Дој чи но вић, у 
мно гим др жа ва ма све та по сто је сун це, мо ре, пе-
сак и пла ни не, али осо бе ност и не по но вљи вост ту-
ри стич ке по ну де јед не на ци је, ре ги је или ло кал не 
за јед ни це је сте упра во пре по зна тљи ви кул тур ни 
иден ти тет: „Оно по че му се јед на зе мља раз ли ку је 
од дру ге или по че му се је дан град раз ли ку је од 
оста лих – то је кул ту ра на ро да и ет нич ких гру па, 
је зи ци, исто ри ја, на ци о нал ни спо ме ни ци, умет-
ност, ве ро ва ња, оби ча ји и све оне спе ци фич не 
ло кал не кул тур не вред но сти ко је не по сто је ниг де 
дру где у та квом од но су и са та квим осо бе но сти-
ма... Ту ри ста не ће оти ћи у Рио или на Ка ри бе да 
би ужи вао у европ ским кул тур ним вред но сти ма 
и јео беч ку шниц лу, већ да би упо знао бра зил-
ску или сред ње а ме рич ку острв ску кул ту ру. Да кле, 
кул ту ра у ту ри зму се на по кон схва та као вред ност 
ко јом се он хра ни, од ко је за ви си и без ко је не мо-
же да се раз ви ја, без об зи ра да ли је она пра те ћи 
или но се ћи са др жај ту ри стич ке по ну де“.8

Кул тур ни си стем мо же се по сма тра ти са 
аспек та кул тур них про из во да и са аспек та кул-
тур них про це са. Кул тур ни про из во ди за пра во 
пред ста вља ју објек тив не, ви дљи ве ма ни фе ста ци-
је ди на мич них су бјек тив них про це са про из вод ње 
вред но сти и зна че ња. У скла ду с тим мо же се при-
ме ти ти да и раз вој кул тур ног ту ри зма по чи ва на 
две ма ме ђу соб но по ве за ним прет по став ка ма:

а)  по сто ја њу спе ци фич не кул тур не ба шти не 
као објек тив них кул тур них про из во да;

б)  по сто ја њу спе ци фич ног ту ри стич ког до жи-
вља ја и зна че ња ко ја ту ри сти при да ју кул-
тур ним са др жа ји ма ко је по се ћу ју.

Спе ци фич ност кул тур ног ту ри зма за пра во је 
у дру га чи јем раз у ме ва њу и при сту пу ту ри сти као 
ак тив ном, пар ти ци па тив ном чи ни о цу ту ри стич ког 
кре та ња ко ји пу то ва ње схва та као при ли ку за упо-
зна ва ње раз ли чи то сти, раз вој вла сти те лич но сти, 
обра зо ва ње и сти ца ње аутен тич них ис ку ста ва и 
до жи вља ја.

8  Ве сна Ђу кић Дој чи но вић, Кул тур ни ту ри зам (Бе о град: Clio, 2005), 24.

3. Дру штве на ми си ја јав них би бли о те ка

„Јав не на род не би бли о те ке пред ста вља ју нај-
о тво ре ни ју и нај де мо крат ски ју фор му ин сти ту-
ци о на ли за ци је и ко ри шће ња јав ног зна ња. Оту да 
про из и ла зи њи хо ва кључ на уло га у кон ци пи ра њу 
и из град њи би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма 
и стра те шки и ин фра струк тур ни зна чај у при вред-
ном и дру штве ном раз во ју. Обез бе ђу ју ћи сло бо-
дан, под јед нак и нео гра ни чен при ступ до те ко ви на 
кул ту ре и ци ви ли за ци је, до зна ња, иде ја и ин фор-
ма ци ја, јав не на род не би бли о те ке кон струк тив но 
до при но се раз во ју де мо крат ске јав но сти, ква ли те-
ту жи во та у ло кал ној за јед ни ци и прак тич ној ре а ли-
за ци ји кон цеп та ко му ни ка ци о не ра ци о нал но сти”.9

У де фи ни са њу дру штве не ми си је, про фе си о нал-
них вред но сти, ци ље ва и за да та ка мо дер них јав них 
на род них би бли о те ка по се бан зна чај и ути цај има-
ли су ма ни фе сти UNE SCO-a, спе ци ја ли зо ва не ор-
га ни за ци је Ује ди ње них на ци ја за обра зо ва ње, на-
у ку и кул ту ру. Пр ви UNE SCO-в Ма ни фест о јав ним 
би бли о те ка ма об ја вљен је 1949, дру ги 1972. и тре-
ћи 1994. го ди не. UNE SCO-ви ма ни фе сти о јав ним 
би бли о те ка ма при пре ма ни су у са рад њи са нај и-
стак ну ти јим струч ња ци ма из кру го ва би бли о те ка-
ра и пред ста вља ли су из раз зре ло сти и са мо све сти 
би бли о те кар ске за јед ни це, као и ак тив ни јег од но са 
пре ма но вој дру штве ној, еко ном ској и кул тур ној 
уло зи и од го вор но сти. Пре ма Ма ни фе сту из 1949. 
го ди не јав не би бли о те ке су де мо крат ске обра зов не 
ин сти ту ци је, на род ни уни вер зи те ти ко ји би тре ба ло 
да обез бе де пер ма нент но обра зо ва ње свих ге не ра-
ци ја. Кроз раз ли чи те ин стру мен те за пре нос иде-
ја и зна ња оне би тре ба ло да омо гу ће чи та о ци ма 
да бу ду у то ко ви ма на уч ног на прет ка, да раз ви ја ју 
кри тич ки и кон струк тив ни дух у обла сти ма јав них 
по сло ва, да ис пу ња ва ју сво је рад не и дру штве не 
оба ве зе, да раз ви ја ју сво је кри тич ке и ства ра лач ке 
спо соб но сти у књи жев но сти и умет но сти и да сво је 
сло бод но вре ме кре а тив но ис ко ри сте.

Дру га вер зи ја Ма ни фе ста, при пре мље на у не-
по сред ној са рад њи са IFLA-ином сек ци јом за јав-
не би бли о те ке и об ја вље на 1972, про ши ру је оп сег 
дру штве не ми си је јав них би бли о те ка, од ре ђу ју ћи 
их као де мо крат ске уста но ве про све те, кул ту-
ре и ин фор ми са ња. За да так јав них би бли о те ка 
је да осна же чо ве ков дух обез бе ђу ју ћи књи ге за 

9  Жељ ко Вуч ко вић, Јав не би бли о те ке и јав но зна ње (Но ви Сад: Фу ту ра пу бли-
ка ци је, 2003).
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ра зо но ду и за до вољ ство, да пот по ма жу све ко ји 
уче и да омо гу ће пра ће ње са зна ња о на прет ку у 
тех ни ци, на у ци и дру штву. У Ма ни фе сту се ука-
зу је на зна чај но вих ме то да и тех ни ка за бе ле же-
ње људ ског зна ња и ис ку ства – фил мо ве, пло че, 
ди ја по зи ти ве, маг не то фон ске и маг не то скоп ске 
тра ке, ко ји ће за у зи ма ти све ви ше ме ста у зби-
ра кма јав них би бли о те ка. Уз ис ти ца ње ак тив не и 
конс трук тив не уло ге јав них би бли о те ка у слу жби 
ло кал не за јед ни це, спе ци фич ност Ма ни фе ста из 
1972. чи ни по све ћи ва ње ви ше па жње по себ ним 
гру па ма ко ри сни ка, де ци, ђа ци ма, сту ден ти ма и  
ста рим и хен ди ке пи ра ним ли ци ма.

Иако је Ма ни фест из 1972. го ди не по стао свет-
ски по знат и ути ца јан до ку мент, про ме не у дру-
штве но-еко ном ском окру же њу, убр зан раз вој 
но вих тех но ло ги ја и по го то во ин фор ма ци о на и 
ко му ни ка ци о на ре во лу ци ја, зах те ва ли су ње го во 
об на вља ње и при ла го ђа ва ње. Сто га се у вер зи ји из 
1994. го ди не јав на би бли о те ка од ре ђу је као ло кал-
ни цен тар у ко јем ко ри сник ла ко мо же на ћи све вр-
сте са зна ња и ин фор ма ци ја. Ма ни фест ин си сти ра 
на прин ци пу отво ре но сти би бли о те ка и обез бе ђи-
ва њу спе ци фич них услу га за је зич ке ма њи не, ли ца 
у бол ни ца ма или за тво ри ма. Јав не би бли о те ке би 
тре ба ло да од го ва ра ју по тре ба ма свих ста ро сних 
гру па, а збир ке и услу ге мо ра ју об у хва та ти и но ве 
ме ди је и тех но ло ги је по сре до ва ња ин фор ма ци ја.

Ако упо ре ди мо све три вер зи је Ма ни фе ста мо-
же мо уочи ти да их по ве зу је за јед нич ки про све ти-
тељ ски иде ал о по ве за но сти зна ња, де мо крат ских 
пра ва и сло бо да, еко ном ског и дру штве ног на-
прет ка. Јав ним би бли о те ка ма на ме ње на је ва жна 
уло га у слу жби обра зо ва ња, кул ту ре и ин фор ми-
са ња и као не за мен љи вом ин стру мен ту у ши ре-
њу ху ма ни стич ких вред но сти, под сти ца њу ме ђу-
људ ске то ле ран ци је и раз у ме ва ња и про жи ма њу 
раз ли чи тих кул ту ра и тра ди ци ја. Пр ви Ма ни фест 
упу ћен је це ло куп ној јав но сти, дру ги се обра ћа 
пре вас ход но про фе си о нал ци ма, док вер зи ја из 
1994. го ди не упу ћу је по зив за нео д ло жну при-
ме ну сво јих прин ци па свим од го вор ним ло кал-
ним и на ци о нал ним вла сти ма и би бли о те ка ри ма 
це лог све та. Нај но ви ји Ма ни фест ин си сти ра на 
уло зи би бли о те ка ра као ак тив них по сред ни ка из-
ме ђу ко ри сни ка и ре сур са, ис ти чу ћи и по тре бу 
пер ма нент ног обра зо ва ња за рад у ин фор ма тич-
ком окру же њу. Мо же мо за кљу чи ти да је основ-
на свр ха но вог Ма ни фе ста да по ве же про све ти-
тељ ску ми си ју јав них би бли о те ка са оба ве за ма и 

иза зо ви ма ко је на ме ћу ин фор ма тич ка ре во лу ци-
ја и но ви тех но ло шки и еко ном ски мо де ли ор га-
ни за ци је свих са вре ме них дру штве но ре ле вант-
них уста но ва и јав них слу жби.

Са вре ме не јав не би бли о те ке, као кул тур ни и 
ин фор ма ци о ни цен три ло кал не за јед ни це, до при-
но се ква ли те ту жи во та у свим аспек ти ма – обра-
зов ном, еко ном ском, ин ду стриј ском, на уч ном и 
кул тур ном, про мо ви шу ћи кон цепт де мо крат ског 
дру штва у ко јем по сто је јед на ке при ли ке за људ-
ски раз вој за по је дин ца, ње го ве бли жње и це лу 
за јед ни цу. Из ова квог вред но сног окви ра про из и-
ла зе и основ ни за да ци у сле де ћим обла сти ма:

1.  Обра зо ва ње (обез бе ди ти и убр за ти сред ства 
за са мо ра звој по је дин ца или гру пе на свим 
ступ ње ви ма обра зо ва ња, сма њу ју ћи јаз из-
ме ђу ин ди ви ду ал ног и за пи са ног зна ња);

2.  Ин фор ма ци је (обез бе ди ти по је дин ци ма или 
гру па ма бр зе и пот пу не ин фор ма ци је о 
свим те ма ма од њи хо вог ин те ре са, под сти-
ца ти ин фор ма ци о ну и ме диј ску пи сме ност);

3.  Кул ту ра (раз ви ја ти кул тур ни жи вот и под-
сти ца ти раз у ме ва ње и ужи ва ње у умет но сти, 
охра бри ти ин тер кул ту рал ни ди ја лог и кул-
тур ну ра зно вр сност);

4.  Сло бод но вре ме (под сти ца ти кре а тив но ко ри-
шће ње сло бод ног вре ме на и обез бе ђи ва ти 
би бли о теч ку гра ђу за од мор и ре кре а ци ју);

5.  Еко но ми ја (обез бе ди ти аде кват не ин фор ма-
ци о не услу ге за гра ђа не, ло кал на пред у зе ћа 
и ор га ни за ци је).

Уме сто за кључ ка

Ви ше од ми ли јар ду љу ди ши ром на ше пла не те 
у ди рект ном те ле ви зиј ском пре но су по сма тра ло 
је не сва ки да шњи до га ђај. Ен гле ска кра љи ца у Ба-
кин гем ској па ла ти при ми ла је лич но Џеј мса Бон-
да, за тим се ла у ње гов спе ци јал ни ави он и кроз 
не ко ли ко ми ну та па до бра ном ис ко чи ла ди рект но 
на лон дон ски Олим пиј ски ста ди он. Та мо су већ 
би ли чла но ви Сим фо ниј ског ор ке стра са со ли стом 
Ро ва ном Ат кин со ном (мно го по зна ти јем као Ми-
стер Бин), Пол Ма карт ни и још де се ти не свет ски 
по зна тих бри тан ских лич но сти. Спек та ку лар но 
отва ра ње Олим пиј ских ига ра 2012. из ван ре дан је 
при мер кре а тив но сти у ства ра њу јед ног гло бал ног 
дру штве ног, кул тур ног, спорт ског, еко ном ског и ту-
ри стич ког фе но ме на. Ре ди тељ до га ђа ја, оска ро вац 
Де ни Бојл, са пре по зна тљи вим ен гле ским ху мо ром 
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спо јио је ју на ке елит не и по пу лар не кул ту ре и ис-
при чао при чу о је дин стве ном острв ском иден ти те-
ту, до ка зу ју ћи да се Лон дон с пра вом сма тра во де-
ћим цен тром кре а тив них ин ду стри ја.

У крат ком пре гле ду раз во ја дру штве не ми си-
је јав них би бли о те ка по ка за ли смо да се оне ба-
ве обла сти ма ко је су у са мим те ме љи ма кре а тив-
не еко но ми је и кул тур ног ту ри зма: обра зо ва њем, 
ин фор ма ци ја ма, кул ту ром, иде ја ма, сло бод ним 
вре ме ном. Не ће мо на рав но да ва ти го то ве ре цеп те 

би бли о те ка ри ма ка ко да ове по тен ци ја ле кре а тив-
но по ве жу и ис ко ри сте на тр жи шту, јер би то би ло 
не спо ји во са са мим ду хом кре а тив но сти. Нај ва-
жни је је укљу чи ти има ги на ци ју, ослу шки ва ти и ор-
га ни зо ва ти оно бо гат ство ко је се зо ве кул ту ра пре-
ма по тре ба ма по је ди на ца и ре сур си ма за јед ни ца 
у ко ји ма би бли о те ке де лу ју. И за по че так мо жда 
по ћи од иде је да су књи ге и би бли о те ке од у век не 
са мо те мељ кул тур ног иден ти те та, већ и по зив на 
бес крај но пу то ва ње.
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Public Libraries as the Development Factor of  
Creative Economy and Cultural Tourism

Summary
According to the influential theory of Richard Florida, creativity has become a major comparative advantage in the modern 
global economy. The concept of the creative economy appeared at the turn of the second and the third millennia as a sort of 
extension of the concept of information and knowledge economy. Thanks to the rising popularity of neoliberal doctrine, the 
turn has happened, wherein creativity of traditional industry was replaced by industrialization of creativity. The new industrial 
age is based on economically productive interconnection between information, communication and creativity.  Back in 1979 
Pierre Bourdieu introduced the term ”symbolic goods”, that have become increasingly important market segment and entered 
the corpus of what the same author had designated as the ”cultural capital”. The continuous increase in sales of ”intangible” 
products, i.e. intensive growth of market share of intellectual property has provided conditions to talk about the seriously 
defined and focused economic potentials of creativity. Jeremy Rifkin determines tourism as the oldest cultural industry and 
the most visible and powerful expression and form of the modern economy of experience. In this text the author investigates 
possible roles of public libraries in the development of the creative economy and cultural tourism, and in the short overview 
of development of social mission of public libraries shows that they deal with areas which are in the very foundations of the 
creative economy and cultural tourism: education, information, culture, ideas, leisure. 
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