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Сажетак
Феномен интерсекторске сарадње баштинских институција културе (архива, библиотека, музеја) разматра се у 
овом раду кроз призму потпуно измењеног контекста деловања у времену све лакшег приступа информацијама. 
Умреженост информационих система на глобалном нивоу за ове институције представља сасвим нову врсту 
изазова. Постојећи обим сарадње међу архивима, библиотекама и музејима у свету, који се остварује кроз 
многобројне заједничке пројекте у креирању дигиталних колекција и веб-портала, намеће питање будућег 
правца деловања и стратегије домаћих институција у том погледу.
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Jедна од при мар них по сле ди ца екс пан зив ног 
раз во ја ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло-
ги ја с кра ја XX ве ка не сум њи во је сте и тен ден ци ја 
про жи ма ња ра зних по јав них об ли ка жи во та и ра да 
чо ве ка у са вре ме ном окру же њу. Бри шу се гра ни-
це из ме ђу при ват ног и јав ног про сто ра, ме ња ју се 
пер цеп ци је про стор но-вре мен ских ди мен зи ја, а на 
те ме љи ма са рад ње из ме ђу раз ли чи тих ди сци пли на 
и де лат но сти уоб ли ча ва ју се но ве, ин тер ди сци пли-
нар не обла сти зна ња.1 

Тренд све оп ште ком пју те ри за ци је у ве ли кој 
ме ри се од ра жа ва и на рад ар хи ва, би бли о те ка и 
му зе ја. По ред укљу чи ва ња но вих тех но ло ги ја у го-
то во све про це се ра да, про је ка та ди ги та ли за ци је 
кул тур не ба шти не, но ви иза зо ви на ме ћу по тре бу 
бли же са рад ње из ме ђу тих ин сти ту ци ја. По ла зну 
осно ву у са гле да ва њу њи хо вог ме ста и уло ге у са-
вре ме ном дру штву тре ба ло би да пред ста вља раз-
ми шља ње о зна ча ју за нај ши ри круг ко ри сни ка.

1  На у ка о ин фор ма ци ја ма прeдставља јeдну од но вих „мeђудисциплина“ 
и по ља са зна ња ко ји при хва та ју мeђусобну са рад њу, у са мим осно ва-
ма, измeђу ди сци пли на као што су пси хо ло ги ја, лин гви сти ка, со ци о-
ло ги ја, ин фор ма ти ка, матeматика, ло ги ка, ста ти сти ка, eлeк троника 
eкономија, пра во, фи ло зо фи ја, по ли ти ка, тeлeкомуникацијe. Iv-F. Le 
Ko a dik, Na u ka o in for ma ci ja ma (Be o grad: Clio, 2005), 24.

До ме ти ути ца ја ко је ове ин сти ту ци је вр ше на 
раз ли чи те ни вое дру штва ко је се убр за но ме ња, а 
на ро чи то у од но су на прет ход но вре ме у ко јем је 
пер спек ти ва ин тен зив не ин тер ак ци је пу тем но вих 
ме ди ја би ла те шко за ми сли ва, у нај те шњој су ве зи 
са ши ро ком ле пе зом но вих тех но ло шких мо гућ но-
сти. Усва ја ње но вих ме то да де ло ва ња сто га ви ше не 
за ви си од сло бод ног из бо ра су бје ка та уну тар ових 
ин сти ту ци ја, већ ука зу је на по тре бу за са мо о др жа-
њем у ра ди кал но из ме ње ним усло ви ма бив ство ва-
ња. До не дав но су му зе ји, ар хи ви и би бли о те ке де-
ло ва ли у ши рој ко лек тив ној све сти до ма ће јав но сти 
као ин сти ту ци је не баш увек спрем не да по сто је ће 
об ли ке ра да и про мо ци ју сво јих де лат но сти оса вре-
ме не на на чин ко ји ће омо гу ћи ти знат но ве ћу ис-
ко ри шће ност њи хо вих ка па ци те та. Ме ђу тим, да нас 
су те ин сти ту ци је при мо ра не да ко ри шће њем но вих 
тех но ло ги ја, на пр вом ме сту ин тер не та и ве ба, из но-
ва по твр ђу ју сми сао сво га по сто ја ња.

Из пер спек ти ве ко ри сни ка кул тур них до ба ра, 
од ма ње је ва жно сти да ли су из во ри са зна ња и ис-
ку ства по хра ње ни у ар хи ви ма, би бли о те ка ма или 
му зе ји ма, већ да оства ре при ступ из во ри ма за ко је 
су за ин те ре со ва ни и да има ју мо гућ ност да их ко-
ри сте, без об зи ра на њи хо ву вр сту и ин сти ту ци ју у 
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ко јој се чу ва ју.2 Узми мо као при мер ши ро ко рас-
про стра њен и ве о ма по пу ла ран тренд по ста вља ња, 
де ље ња и ко мен та ри са ња са др жа ја на ин тер не ту 
ко ји се од но си на ста ре фо то гра фи је, по сте ре и 
раз глед ни це, на ро чи то на ло кал ном ни воу. Ка ко 
у гло бал ном сај бер про сто ру, та ко и код нас, по-
сто ји не пре глед но мно штво пре зен та ци ја, фо ру ма 
и стра ни ца на дру штве ним мре жа ма по све ће них 
овој те ми. Уочи екс пан зи је ин тер не та, ко ри сни-
ци су у по тра зи за овим са др жа ји ма би ли упу ће-
ни на ана лог ни ма те ри јал, а кул тур не ин сти ту ци је 
су би ле во де ћа ме ста ко ја су омо гу ћа ва ла при ступ 
та квим из во ри ма. На иза зо ве узро ко ва не екс пан-
зи јом но вих ме ди ја, мно ге ин сти ту ци је кул ту ре мо-
ра ле су да по тра же аде ква тан од го вор.

Узми мо при мер не мач ког Бун дес ар хи ва ко ји је 
из сво је бо га те ко лек ци је од око је да на ест ми ли о на 
сли ка, фо то гра фи ја и по сте ра, на ин тер нет пре зен-
та ци ји ко ри сни ци ма омо гу ћио при ступ ди ги тал ној 
ко лек ци ји од пре ко две сто ти не хи ља да је ди ни ца, а 
у ба зу су од 2008. го ди не укљу че не и фо то гра фи је 
Са ве зног за во да за штам пу (Bun de spres se amt). Овај 
ма те ри јал до сту пан је за ко ри шће ње и не ре ги стро-
ва ним ко ри сни ци ма, док је пре у зи ма ње фо то гра-
фи ја без во де ног жи га омо гу ће но уз ре ги стра ци ју и 
нов ча ну на док на ду.3 На сли чан на чин и мно ге дру ге 
ин сти ту ци је омо гу ћи ле су при ступ де ло ви ма сво јих 
ко лек ци ја пу тем вир ту ел них из ло жби, ба за по да-
та ка и сл. – са мо гућ но шћу пла ћа ња за пре у зи ма-
ње ко пи ја до ку ме на та. Ме ђу тим, ако оста ви мо по 
стра ни ко мер ци јал ни сег мент, ви де ће мо да је мно-
гим би бли о те ка ма, ар хи ви ма и му зе ји ма ве о ма ва-
жно да омо гу ће вир ту ел ни увид у сво је ко лек ци је. 
Осим пу тем зва нич них ин тер нет пре зен та ци ја, мно-
ге уста но ве су од лу чи ле да у ову свр ху ис ко ри сте и 
ве ли ки по тен ци јал Веб 2.0 сер ви са.4

Због убр за ног раз во ја ин тер не та и по ја ве но вих 
веб-апли ка ци ја ко ји под ра зу ме ва ју дру га чи ји кон-
цепт осми шља ва ња и ко ри шће ња веб-стра ни ца, 
ар хи ви, би бли о те ке и му зе ји мо ра ли су да се окре-
ну но вим мо гућ но сти ма. По ред зва нич них ин тер-
нет пре зен та ци ја, све ви ше ин сти ту ци ја овог ти па 

2  Isto.
3 Bun de sar chiv – Pic tu re da ta ba se, http://www.bild.bun de sar chiv.de (пре у-
зе то 2. 3. 2013).
4  О Веб 2.0 сер ви си ма и про бле му од но са ар хи ва и веб сер ви са но ви је 
ге не ра ци је, као и мо гућ но сти ма ко је ови сер ви си пру жа ју ар хив ским 
ин сти ту ци ја ма ви де ти: С. Ман дић, „Ар хи ви и Web '2.0' окру же ње“, 
Исто риј ска ба шти на бр 19 (2010): 271–278, http://www.udi.rs/%5Car-
tic les%5Cman dic_ar chi ves_web2.0.html (пре у зе то 21. 2. 2013).

од лу чу је се да ин тер ак ци ју са ко ри сни ци ма вр ше и 
пу тем Веб 2.0 сер ви са. На при мер, На ци о нал на би-
бли о те ка Ир ске, иако на сво јој ин тер нет пре зен та-
ци ји ну ди мо гућ ност пре тра ге и ко ри шће ња ба зе од 
не ко ли ко де се ти на хи ља да ди ги тал них фо то гра фи-
ја5, де ло ве тих ко лек ци ја је пре ба ци ла и ко ри сни ци-
ма омо гу ћи ла ко ри шће ње и пу тем сер ви са Фликeр6, 
сер ви са за об ја вљи ва ње, пре гле да ње и раз ме ну фо-
то гра фи ја, а об ја вљу ју их и на зва нич ној Феј сбук  
стра ни ци.7

Осим што раз ли чи тим ин сти ту ци ја ма омо гу ћа-
ва ју до дат ну про мо ци ју са др жа ја њи хо вих ко лек-
ци ја, но ви ин тер нет сер ви си пред ста вља ју мо гу ћу 
по ла зну плат фор му за за јед нич ки на ступ у сај бер  
про сто ру. По ла зе ћи од пре ми се да бо ље ко лек ци је 
прет по ста вља ју и ви ше ко ри сни ка, ја чи мар ке тин-
шки ути цај на ши ру по пу ла ци ју и ве ћу ви дљи во ст за 
све парт не ре8, уоча ва се на гли по раст за јед нич ког 
на сту па ба штин ских ин сти ту ци ја кул ту ре кроз ин-
тер сек тор ску са рад њу ства ра њем за јед нич ких ди-
ги тал них ко лек ци ја и њи хо ве пре зен та ци је пу тем 
ве ба. Са рад њу ове вр сте мо же мо пра ти ти на гло-
бал ном9, кон ти нен тал ном и на ци о нал ном ни воу, 
као и пре ко ре ги о нал них и ло кал них ини ци ја ти ва.

Уви ђа ју ћи пред но сти за јед нич ког на сту па кроз 
ин тер сек тор ску са рад њу и пре зен та ци ју на ци о нал-
не кул тур не ба шти не, вла де мно гих др жа ва од лу-
чи ле су да ко ор ди ни ра ју бли жу са рад њу би бли о-
те ка, ар хи ва и му зе ја, не са мо пу тем кре и ра ња 

5  Na ti o nal Li brary of Ire land, Di gi tal Pho to graphs – Na ti o nal Li brary Di gi-
tal Col lec ti ons, http://www.nli.ie/di gi tal-pho to graphs.aspx (пре у зе то 2. 3. 
2013).
6  Na ti o nal Li brary of Ire land on The Com mons’ pho to stre am, http://www.flic kr.
com/pho tos/nli re land/ (пре у зе то 2. 3. 2013).
7  Na ti o nal Li brary of Ire land, https://www.fa ce bo ok.com/Na ti o nal Li-
braryofI re land; http://www.flic kr.com/pho tos/nli re land/ (пре у зе то 2. 3. 
2013).
8  A. Yar row i dr., Pu blic Li bra ri es, Ar chi ves and Mu se ums: Trends in Col la bo-
ra tion and Co o pe ra tion, (IFLA, 2008), 35, http://www.ifla.org/fi les/as sets/
pu blic-li bra ri es/pu bli ca ti ons/prof-re port-108/108-en.pdf (пре у зе то 2. 3. 
2013).
9  Уне ско (UNE SCO) и 32 парт нер ске ин сти ту ци је су апри ла 2009. го ди не 
по кре ну ле Свет ску ди ги тал ну би бли о те ку, ин тер нет пор тал ко ји пред ста-
вља је дин ствен кул тур ни ма те ри јал би бли о те ка и ар хи ва из це ло га све та, 
а до ступ на гра ђа об у хва та ру ко пи се, ма пе, рет ке књи ге, фил мо ве, звуч-
не за пи се, прин то ве и фо то гра фи је ко ји ма је омо гу ћен нео гра ни чен и 
бес пла тан јав ни при ступ. На род на би бли о те ка Ср би је се ме ђу пр ви ма 
при кљу чи ла про јек ту и тим пу тем у ри зни цу Свет ске ди ги тал не би бли-
о те ке укљу чи ла и на шу кул тур ну ба шти ну. Свет ска ди ги тал на би бли о-
те ка функ ци о ни ше на се дам је зи ка – арап ском, ки не ском, ен гле ском, 
фран цу ском, пор ту гал ском, ру ском и шпан ском – и об у хва та са др жа-
је на ви ше од 40 је зи ка. Ви де ти: На род на би бли о те ка Ср би је, „Свет ска 
ди ги тал на би бли о те ка све ча но по кре ну та у Па ри зу“, Ве сти, http://www.
nb.rs/events/event.php?id=18053 (пре у зе то 27. 2. 2013); World Di gi tal 
Li brary, “Na ti o nal Li brary of Ser bia“, Se arch Re sults, http://www.wdl.org/
en/se arch/?in sti tu tion=na ti o nal-li brary-of-ser bia (пре у зе то 27. 2. 2013).
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Ли те ра ту ра:

1. Bun de sar chiv – Pic tu re da ta ba se. http://www.bild.bun de sar chiv.de (пре у зе то 2. 3. 2013).
2. Хор Ра дио те ле ви зи је Бе о град (ди ри гент Мла ден Ја густ). Шпа ни ја 1936–1939. Пе сме Ин тер на ци о нал них бри га да. 

Бе о град: Удру же ње Шпан ски бор ци 1936–1939, 2011 – CD.

за јед нич ких пор та ла ко ји ће учи ни ти до ступ ним 
ди ги та ли зо ва не ко лек ци је ових ин сти ту ци ја ко ри-
сни ци ма ши ром све та, већ су оти шле и ко рак да ље, 
ства ра ју ћи стал на др жав на те ла и аген ци је ко ји ће 
се ба ви ти овим по сло ви ма.10

Има ју ћи у ви ду да је у Ре пу бли ци Ср би ји са рад ња 
ба штин ских ин сти ту ци ја кул ту ре, на ро чи то у по гле-
ду осми шља ва ња стра те ги је и мо гућ но сти за бли жу 
са рад њу би бли о те ка, ар хи ва и му зе ја у вир ту ел ном 
окру же њу још увек на не до вољ ном ни воу, мо жда би 
се мо гло ука за ти на не ко ли ко прак тич них по тен ци-
јал них ре ше ња, а ко је сво је по ла зи ште има ју у не ким 
об ли ци ма са рад ње оства ре ним у по след ње вре ме. 
Под по кро ви тељ ством Вла де Ре пу бли ке Ср би је и у 
са рад њи са ар хи ви ма, му зе ји ма, би бли о те ка ма, про-
те клих го ди на ре а ли зо ва но је не ко ли ко зна чај них 
из ло жби, по пут из ло жби Ан ти фа ши зам – исто риј ски 
из бор и No pa sa ran (Ар хив Ср би је, 2011), или Хо ло ка-
уст у Ср би ји 1941–1944. (Му зеј исто ри је Ју го сла ви је, 
2012). За сва ку од ових из ло жби ауто ри су би ра ли 
ма те ри јал из раз ли чи тих ин сти ту ци ја, а екс по на ти су, 
на кон ске ни ра ња, осим на са мим из ло жба ма оста ли 
за бе ле же ни и у пу бли ко ва ним ка та ло зи ма.11

Мо жда би се убу ду ће, при ли ком пла ни ра ња 
та квих про је ка та, мо гло раз ми шља ти да се за ин-
те ре со ва ним по се ти о ци ма омо гу ћи при ступ екс-
по на ти ма и пу тем ин тер не та, тј. да из ло жбе до би ју 

10  Од за јед нич ких пор та ла на на ци о нал ном ни воу ко ји пре зен ту ју кул-
тур но бла го, или ба зе по да та ка и ин фор ма ци је о ко лек ци ја ма би бли-
о те ка, ар хи ва и му зе ја на ве ди мо: Cor nu co pia (Ује ди ње но Кра љев ство 
– он лајн ба за ко ја са др жи ин фор ма ци је за пре ко 6.000 ко лек ци ја), 
BAM Por tal (Не мач ка), Nordjyllands kul tur hi sto ri ske Sø ge ba se (Дан ска). 
При ме ри др жав них те ла и аген ци ја ко ји ре гу ли шу за јед нич ки рад ових 
уста но ва: Na ti o nal Ini ti a ti ve for a Net wor ked Cul tu ral He ri ta ge (САД), 
Mu se ums, Li bra ri es and Ar chi ves Co un cil (Ује ди ње но Кра љев ство), 
ABM-utvi kling (Нор ве шка), ABM-cen trum (Швед ска). Оп шир ни је ви де-
ти у: A. Yar ro wi dr., Pu blic Li bra ri es, Ar chi ves and Mu se ums, 17–20.
11  По гле да ти ка та ло ге из ло жби ко ји са др же и спи сак ин сти ту ци ја ко је су 
да ле свој до при нос у ре а ли зо ва њу по став ки: М. Ми тро вић и др., Ан ти-
фа ши зам – исто риј ски из бор. Ср би ја 27. мар та 1941, Ка та лог из ло жбе 27. 
март – 6. април 2011 (Бе о град: Ар хив Ср би је; Ин сти тут за Но ви ју исто-
ри ју Ср би је, 2011); О. Ма ној ло вић-Пин тар и М. Пе тро вић, No pa sa ran, 
Ка та лог из ло жбе, 19. ок то бар – 20. но вем бар 2011 (Бе о град: Ар хив Ср-
би је, 2011); М. Ми тро вић и др., Хо ло ка уст у Ср би ји 1941–1944, Ка та лог 
из ло жбе 27. ја ну ар – 1. април 2012 (Бе о град: Му зеј исто ри је Ју го сла ви је, 
Му зеј исто ри је Ју го сла ви је – Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је, 2012).

и сво ју вир ту ел ну фор му. На ро чи ту по год ност при 
та квом на чи ну из ла га ња пред ста вља и мо гућ ност 
про ши ре ња по став ке у од но су на ка та лог и одр-
жа ну из ло жбу. Та ко ђе, ре а ли за ци ја ова квих про-
је ка та мо гла би се ис ко ри сти ти и за пра вље ње све-
о бу хват ни јих те мат ских ди ги тал них збир ки ко је би 
са др жа ле ма те ри јал из раз ли чи тих ин сти ту ци ја, а 
њи хо вом пре зен та ци јом, де лом или у це ли ни, ис-
ко ри стио мул ти ме ди јал ни по тен ци јал пред ста вља-
ња на ве бу, где би се на атрак ти ван и мо де ран на-
чин укљу чи ли и аудио-ви зу ел ни из во ри.12

Осим то га, до бар по вод за осми шља ва ње за-
јед нич ких веб-пор та ла мо гу би ти и ју би ле ји, по-
пут на сту па ју ће сто го ди шњи це од по чет ка Пр вог 
свет ског ра та, где би ин сти ту ци је кул ту ре у Ср би ји 
за јед нич ким на сту пом и у сај бер  про сто ру оства-
ри ле бо љи ефе кат и за па же ни ји на ступ, ка ко у до-
ма ћој јав но сти, та ко и на ме ђу на род ном пла ну. 
Не ве за но од до дат них ма те ри јал них тро шко ва ко је 
ова кви про јек ти са со бом но се, тре ба има ти на уму 
и не ис ко ри шће ни по тен ци јал ин тер нет сер ви са, 
по пут, на при мер, по ме ну тог сер ви са Фли кeр13, где 
је по треб но са мо осми сли ти стра те ги ју за јед нич ког 
на сту па, без пра вље ња по себ них веб-пор та ла. Дру-
га чи је ре че но, ин тер нет као ме диј пру жа ши ро ки 
спек тар мо гућ но сти, где зна ње и ин вен тив ност 
при сту па че сто пред ста вља ју нај вред ни ји ре сурс.

12  По ред ка та ло га, при ли ком ре а ли за ци је из ло жбе No pa sa ran, об ја вљен 
је и ком пакт диск ко ји са др жи пе сме из Шпан ског гра ђан ског ра та: Хор 
Ра дио те ле ви зи је Бе о град (ди ри гент Мла ден Ја густ), Шпа ни ја 1936–
1939. Пе сме Ин тер на ци о нал них бри га да, Бе о град: Удру же ње Шпан ски 
бор ци 1936–1939, 2011 – CD.
13   Ви де ти нпр.: The Gre at War Ar chi ve Flic kr Gro up, http://www.flic kr.com/gro-
ups/gre at wa rar chi ve (пре у зе то 2. 3. 2013). Ова гру па бро ји пре ко пет сто-
ти на чла но ва, а ко лек ци ја са др жи пре ко 5.000 до ку ме на та. Свој до при нос 
мо же да ти би ло ко ји ре ги стро ва ни ко ри сник (или ин сти ту ци ја), а на ро чи ту 
по год ност пред ста вља мо гућ ност оста вља ња ме та по да та ка (та го ва ња) за 
сва ки до ку мент, чи ме се омо гу ћа ва ве ћа мо гућ ност при сту па кроз си сте ме 
пре тра ге. О упо тре би ме та по да та ка при ли ком пре зен та ци је ма те ри ја ла из 
би бли о те ка, ар хи ва и му зе ја на ин тер не ту, са по себ ним освр том и на ко-
ри шће ње Веб 2.0 алат ки, ви де ти оп шир ни је: K. Smith-Yos hi mu ra and C. 
Shein, So cial Me ta da ta for Li bra ri es, Ar chi ves, and Mu se um Part 1: Si te Re vi ews 
(Du blin; Ohio, USA), https://www.oclc.org/re so ur ces/re se arch/pu bli ca ti-
ons/li brary/2011/2011-02.pdf (пре у зе то 4. 3. 2013).
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Intersectoral Collaboration of Cultural Heritage Institutions – 
Unused Potential of the Web

Summary
The concept of place, role and purpose of cultural heritage institutions (archives, museums, libraries) has signifi cantly 
changed under the infl uence of rapid development of information technologies in modern society. Users interested 
in cultural legacy that is being kept in  repositories of cultural institutions are fi nding alternative ways for reaching 
wanted contents every day, mostly by using simplifi ed access to various information. The cultural institutions had to 
fi nd their own adequate response to challenges imposed by expansion of the new mass media. Archives, museums 
and libraries, increasingly available in public and in cyber space with the individual presentations of their collections, 
have also initiated conjoint projects in creating digital collections and Web portals. This kind of cooperation can 
be observed on global, international and national level, as well as through regional and local initiatives. In spite 
of increasing tendency of joint cooperation on global level, in our country awareness of the importance of joint 
performances and strategies in order to infl uence social currents using new technologies is still low. Financial 
resources do not have to be the main excuse for unused potentials of the Web, when it comes to the cultural heritage 
institutions. One should  bear in mind that the Internet, as a modern means of communication, provides a wide range 
of possibilities, where knowledge and inventive approach are often the most valuable resources.
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