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Сажетак
Рад се бави процесом настанка едукативне радионице, посматране као вид спровођења акредитованог програма у 
контексту сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности у Србији (2014–2018). 
У почетном делу успостављају се општи принципи и примери добре праксе из IFLA водича за стално стручно усавршавање 
и практичне смернице за ефикасно креирање радионица. У истраживачком делу примењен је модел функционалне 
флуентности и интерпретиран профил понашања водитеља, добијен на основу анонимне процене библиотекара (анализа 
665 придева из 400 упитника). На профилу је опажено смањено изражавање негујућег 
начина понашања водитеља, предложене су корекције, али је и напоменуто питање поузданости прикупљених 
података. У закључку се препоручује системско увођење супервизије ради побољшања квалитета акредитованих 
програма.
Основни циљ чланка је да се истакну неопходност сталног професионалног и персоналног усавршавања аутора/
водитеља, и последично, побољшање квалитета радионица, јер оне могу бити ефикасан, искуствен начин стицања 
знања, развијања социјализације и креативности библиотекара и, додатно, начин побољшања услуга и привлачења већег 
броја корисника у библиотеке.

Кључне речи: библиотекари, стално стручно усавршавање, едукативне радионице, радионичарски рад, процес 
креирања, принципи добре праксе, искуствено учење, функционална флуентност, евалуација

Увод

Стал но струч но уса вр ша ва ње до при но си по бољ ша њу ква ли те та по сто је ћих или ства ра њу 
но вих, са вре ме них услу га би бли о те ка, а на лич ном пла ну, сти ца њу но вих зна ња, ве шти на и 
раз во ју лич но сти би бли о те ка ра. Ва жност уса вр ша ва ња пре по зна та је у зна чај ним до ку мен ти-
ма свет ског би бли о те кар ства. При ме ра ра ди, у IFLA/UNE SCO Ма ни фе сту за јав не би бли о те ке 
на во ди се: „Би бли о те кар је ак тив ни по сред ник из ме ђу ко ри сни ка и из во ра. Да би се оси гу ра-
ле од го ва ра ју ће услу ге, не за о би ла зно је струч но уса вр ша ва ње и кон ти ну и ра но обра зо ва ње 
би бли о те ка ра.“1 По ред то га, IFLA Сек ци ја за стал но струч но уса вр ша ва ње и уче ње на рад-
ном ме сту (CPDWL)2 де фи ни ше оп ште прин ци пе и при ме ре до бре прак се и да је све о бу хва тан 
пре глед, по ла зе ћи од уче сни ка, пре ко по сло дав ца, би бли о те кар ског дру штва, пре да ва ча, до 
ор га ни за то ра обу ке.3 У овом ра ду, па жња је усме ре на на кон текст стал ног струч ног уса вр ша-
ва ња би бли о те ка ра у Ср би ји и, пре ци зни је, на уче сни ке и во ди те ља4 еду ка тив не ра ди о ни це 

1  IFLA/UNE SCO смер ни це за раз вој јав них би бли о те ка (Бе о град: На род на би бли о те ка Ср би је; Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 2005), 
68.

2  Акро ним од Con ti nu ing Pro fes si o nal De ve lop ment and Wor kpla ce Le ar ning. (прим. аут.)

3  Ja na Var lejs, IFLA Gu i de li nes for Con ti nu ing Pro fes si o nal De ve lop ment: Prin ci ples and Best Prac ti ces (Ha gue: IFLA, 2016), pre u ze to 10. 1. 
2019, https://www.ifla.org/fi les/as sets/cpdwl/gu i de li nes/ifla-gu i de li nes-for-con ti nu ing-pro fes si o nal-de ve lop ment.pdf.

4  У овом слу ча ју во ди тељ је исто вре ме но и аутор ра ди о ни це, ма да то мо гу да бу ду и две раз ли чи те осо бе.
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М о ти ви са ни би бли о те ка ри по кре ћу свет – ве шти на мо ти ви са ња би бли о те ка ра,5 са ци љем ис ти-
ца ња ва жно сти про це са уса вр ша ва ња у кре и ра њу и во ђе њу ра ди о ни це на осно ву ева лу а ци је и 
по врат них ин фор ма ци ја уче сни ка.

Ра ди о ни чар ски на чин ра да

По јам ра ди о ни це, као глав ног пред ме та ис тра жи ва ња овог ра да, озна ча ва струк ту ри ра-
ни ме тод ра да у гру пи, са ја сно де фи ни са ним то ком, пре ма спе ци фич ном сце на ри ју и кон-
крет ним ци ље ви ма, по пут усва ја ња зна ња, по на ша ња или ве шти на. Као са вре ме ни при ступ у 
об у ча ва њу, од ли ку је се ак тив ним уче шћем при сут них и ин тер ак ци јом са чла но ви ма гру пе, уз 
при ме ну раз ли чи тих об ли ка ра да6 као што су: пре зен та ци ја, асо ци ја ци је (eнг. bra in stor ming), 
ис ку стве не и кре а тив не ве жбе из во дљи ве по је ди нач но или у ма њој гру пи, де ба та, игра ње уло-
га, во ђе на фан та зи ја7 итд. Пра ви ла ра да де фи ни са на на са мом по чет ку да ју јој озбиљ ност и 
оквир за на ста нак по вољ не рад не ат мос фе ре, а од но се се на по што ва ње пра ви ла ко му ни ка ци-
је, пра ва на раз ли чи тост, при ват ност итд. Во ди тељ има за да так да усме ра ва гру пу кроз про цес 
уче ња до по сти за ња ци ља, да пра ти ак тив ност и ко ри гу је тем по ра да, уда ља ва ње од те ме, (не)
ис ти ца ње по је ди на ца, су ми ра и да је за кључ ке. Да кле, у од но су на кла си чан ex cathedra начин 
обра зов ног ра да, ра ди о ни ца до но си ин тер ак ци ју и ди на ми ку и, по ред сти ца ња зна ња, до при-
но си со ци ја ли за ци ји уче сни ка и раз во ју кре а тив но сти.

Ра ди о ни чар ски рад мо же би ти је дан од на чи на спро во ђе ња акре ди то ва ног про гра ма8 у 
окви ру стал ног струч ног уса вр ша ва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти у Ср би ји. 
Про пи са ни ток акре ди та ци је про гра ма под ра зу ме ва по зи тив ну оце ну ре цен зен та, при ја вљи-
ва ње на кон курс и по зи тив ну оце ну над ле жне Ко ми си је. У пе ри о ду 2014–2018. ре а ли зо ва не су 
три акре ди то ва не еду ка тив не ра ди о ни це по све ће не  по је ди ним пси хо ло шким аспек ти ма би-
бли о теч ке стру ке: асер тив ним по на ша њем у ра ду са ко ри сни ци ма, кон фликт ним си ту а ци ја ма 
на рад ном ме сту9 и уну тра шњом мо ти ва ци јом за рад. Ис ку ство сте че но то ком пе то го ди шњег 
ра да са би бли о те ка ри ма и књи жни ча ри ма ши ром Ср би је за пра во је те мељ овог ра да.

Ра ди о ни це као ме тод ра да за сту пље не су у би бли о те ка ма. Мо гу се ко ри сти ти не са мо у 
ци љу еду ка ци је би бли о те ка ра, на став ни ка или уче ни ка,10 већ и при вла че ња раз ли чи тих гру па 
ко ри сни ка. На при мер, про мо ви са ње чи та ња, обу ка за пре тра жи ва ње елек трон ског ка та ло га, 
упо зна ва ње са прин ци пи ма би бли о те ра пи је, од ре ђе ним књи жев ним де лом, исто риј ском лич-
но шћу, до га ђа јем или прав цем из сли кар ства, са мо су не ке од иде ја ко је мо гу би ти зна чај не 
за спе ци фич не гру пе ко ри сни ка и мо гу се ре а ли зо ва ти кроз ра ди о ни чар ски рад у са рад њи са 
пред школ ским уста но ва ма, шко ла ма, му зе ји ма, га ле ри ја ма, по зо ри шти ма и др. Због зна чај ног 
по тен ци ја ла ко ји мо гу има ти у би бли о те кар ству, у на став ку су по ну ђе не смер ни це за кре и ра ње 
са при ме ри ма из прак се.

5  Акре ди то ва на је у окви ру про гра ма стал ног струч ног уса вр ша ва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти у Ср би ји 2017–
2018. го ди не. Одр жа но је 26 ра ди о ни ца у 21 би бли о те ци са 484 би бли о те ка ра и књи жни ча ра, ко ји су је ано ним но про це ни ли 
про сеч ном оце ном 4,65.

6  Obu ka za ra di o ni čar ski rad, аkreditovan pro gram (skrip ta) (No vi Sad: Tim cen tar, 2014), 2.

7  Тех ни ка ра ди о ни чар ског ра да ко ја има за циљ да се, уз во ди те ље во усме ра ва ње и под сти ца ње ма ште, ства ра ис ку ство по треб но 
ра ди раз ра де но вих са др жа ја.

8  Члан 6. „Пра вил ник о стал ном струч ном уса вр ша ва њу у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти”, Слу жбе ни гла сник РС број 18 

(2013), пре у зе то 3. 3. 2019, https://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi le_id=3495.

9  Еду ка тив на ра ди о ни ца Упра вља ње кон флик ти ма у би бли о те ка ма – у су срет ства ра њу ефи ка сног рад ног окру же ња акре ди то ва на је 
2015–2016. го ди не. Одр жа но је укуп но 35 ра ди о ни ца са 679 би бли о те ка ра и књи жни ча ра, и по стиг ну та је про сеч на оце на 4,6.
Je le na Jo vin, “Ma na ging Con flicts in Ser bian Li bra ri es” (pa per pre sen ted at: IFLA WLIC 2017, Wroc lav, Po land, Li bra ri es. So li da rity. 
So ci ety, in Ses sion 112– Po ster Ses si ons), pre u ze to 9. 3. 2019, http://li brary.ifla.org/1864/. Ста ти стич ки по да ци о ре а ли за ци ји дру ге 
две ра ди о ни це на ве де ни су у фу сно та ма 5 и 18.

10  Сил ви ја Бог да но вић, „Кре а тив не ра ди о ни це у школ ским би бли о те ка ма – во дич ка са вре ме ној шко ли”, у Кре а тив не ра ди о ни це у 
школ ској би бли о те ци. Књ. 1, уред ник Алек сан дра Вра неш (Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та, 2011), 121.
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Про цес и фа зе кре и ра ња ра ди о ни це

Ра ди о ни ца про ла зи кроз раз ли чи те фа зе то ком про це са на стан ка. Пре ма оп штем за кључ-
ку у IFLA во ди чу за стал но струч но уса вр ша ва ње, на гла ша ва ју се струч ност во ди те ља и фа зе 
раз во ја јед ног успе шног про гра ма струч ног уса вр ша ва ња: „Нај бо ља прак са зах те ва струч ност 
ре а ли за то ра у ди зај ни ра њу на ста ве, пре зен та ци ји, спро во ђе њу и ева лу а ци ји про гра ма кон ти-
ну и ра ног про фе си о нал ног раз во ја.“11

Де таљ ни ји опис ка рак те ри сти ка на ве де них фа за из ве ден је пре ма ре до сле ду у AD DIE мо де-
лу.12 Ток про це са ства ра ња ра ди о ни це за по чи ње ана ли зом по тре ба бу ду ћих уче сни ка, а на ста-
вља се од ре ђи ва њем те ме, ди зај ни ра њем на чи на на ко ји ће те ма би ти об ра ђе на и оства ре ни 
ци ље ви, за тим раз во јем са др жа ја, ме то да ра да и про прат ног ма те ри ја ла, да би се за вр шио ре-
а ли за ци јом и ева лу а ци јом ра ди о ни це. На осно ву по врат них ин фор ма ци ја, мо гу ће су из ме не и 
до пу не у струк ту ри и/или ме то да ма ра да са ци љем по бољ ша ња ефек тив но сти.

Пр ви ко рак ка из бо ру пред ме та ис тра жи ва ња ра ди о ни це је по сма тра ње при ли ка у би бли о-
те ци, ис пи ти ва ње би бли о те ка ра пу тем ан ке та, фо кус гру па или ин ди ви ду ал них ин тер вјуа. На-
кон из бо ра те ме и про у ча ва ња ре ле вант не обла сти, по треб но је иза бра ти аде ква тан те о риј ски 
оквир и тех ни ке ра да за ефект но при ка зи ва ње нај ва жни јих пој мо ва.

Из бор од го ва ра ју ћих тех ни ка је нај зах тев ни ји и, исто вре ме но, нај кре а тив ни ји део про це са. 
При том би тре ба ло има ти у ви ду не ко ли ко чи ње ни ца ко је мо гу ути ца ти на ефек тив ност ра да. 
Пр во, во ди ти ра чу на о ко ли чи ни ин фор ма ци ја ко ји ма се из ла жу уче сни ци, јер је ка па ци тет 
крат ко трај не ме мо ри је огра ни чен на 7 плус/ми нус 2 еле мен та.13 У скла ду са тим, во ди тељ би 
тре ба ло ја сно и гла сно да пре зен ту је са др жај и да ви зу ел но ис так не и су ми ра нај ва жни је иде-
је. Дру го, због по сто ја ња ин ди ви ду ал них раз ли ка у сти ло ви ма уче ња, бит но је ода бра ти ра зно-
вр сне тех ни ке ка ко би се укљу чи ли сви на чи ни усва ја ња зна ња, од те о риј ских об ја шње ња, при-
ме не те о ри је, прак тич ног ис ку ства, до ства ра ња иде ја. Во ди тељ има за да так да кроз ак тив ност 
иза зо ве ис ку ство ве за но за циљ и те му и да во ди гру пу кроз про цес тран сфор ма ци је ис ку ства 
у уче ње.14 Тре ће, нај бо љи ефек ти у уче њу се по сти жу утвр ђе ним ре до сле дом ме то да ра да: 
пре зен та ци ја, при ме на и по врат на ин фор ма ци ја. Пр во се из ла жу и об ја шња ва ју те о риј ски 
кон цеп ти, за тим се при ме њу ју кроз ак тив ност и, на кра ју, раз ме њу ју по врат не ин фор ма ци је 
из ме ђу во ди те ља и уче сни ка. У фа зи струк ту ри ра ња ра ди о ни це ва жно је и пра вил но ускла ди ти 
вре мен ску сме ну те о риј ског и прак тич ног де ла. Боб Пaјк15 ис ти че пра ви ло 90/20/8 и об ја шња-
ва: „Ни је дан мо дул не тра је ду же од 90 мин., ри там ме ња мо на сва ких 20 мин., и по ку ша ва мо 
да укљу чи мо љу де у са др жај сва ких 8 мин“.16 Уко ли ко се во ди тељ не при др жа ва овог пра ви ла, 
ве ро ват но је да ће ева лу а ци ја са др жа ти при де ве као што су: ду го, до сад но, па сив но и сл.

11  Var lejs, IFLA Gu i de li nes for Con ti nu ing Pro fes si o nal De ve lop ment..., 46. (прев. аут.)
12  Акро ним од Аnalysis, De sign, De ve lop ment, Im ple men ta tion, and Eva lu a tion. (прим. аут.) Мо дел је за сно ван на пси хо ло шким 

са зна њи ма о под у ча ва њу, раз во ју и во ђе њу ра ди о ни ца. Je rilyn Vel dof, Cre a ting the One-Shot Li brary Wor kshop: A Step-by-Step Gu i de 
(Chi ca go: Ame ri can Li brary As so ci a tion, 2006), 3.

13  Џорџ А. Ми лер, ког ни тив ни пси хо лог на Уни вер зи те ту у Прин сто ну је 1956. го ди не екс пе ри мен тал но по ка зао да про се чан 
чо век мо же обра ти ти па жњу са мо на огра ни чен број еле ме на та – из ме ђу 5 и 9. Број еле ме на та са ко ји ма је мо гу ће исто-
вре ме но опе ри са ти мо же би ти ве ћи уко ли ко су они гру пи са ни у сми са о не је ди ни це. На при мер, ка да ис ку сни би бли о те кар 
ка та ло ги за тор опа зи реч UNI MARC зна ће да се ра ди о уни вер зал ном фор ма ту за би бли о граф ске по дат ке и об ра ди ће га као 
јед ну сми са о ну је ди ни цу. По чет ни ку ко ји не зна сми сао да те скра ће ни це би ће те же да пам ти 7 еле ме на та (по је ди нач на сло ва).
Алек сан дар Ко стић, Ког ни тив на пси хо ло ги ја (Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2006), 115; Vel dof, Cre a ting the 
One-Shot Li brary Wor kshop..., 93–94. 

14  Пре ма Мо де лу ис ку стве ног уче ња од ра слих Деј ви да Кол ба (Da vid A. Kolb, 1939–), уче ње је кру жни про цес ко ји у ра ди о ни чар ском 
ра ду по чи ње кон крет ним ис ку ством то ком глав не ак тив но сти, на ста вља се ре флек си јом (опи си ва њем и раз у ме ва њем до жи вље-
ног и сти ца њем уви да), за тим се ис ку ство ге не ра ли зу је – по ве зу је са ре ал ним жи во том и сте че ним ис ку стви ма, да би се на кра ју, 
на у че но ис ку ство мо гло ин те гри са ти и при ме њи ва ти у ре ал ном жи во ту пла ни ра њем кон крет них ак ци ја. – Da ni je la Ži van če vić, 
Aser tiv ni tre ning u hu ma ni stič ki usme re nim tret ma ni ma: kurs za obu ku tre ne ra aser tiv no sti: skrip ta (No vi Sad: Psi ho po lis in sti tut, 2014). 

15  Ro bert Wil li am Pi ke (1947–), осни вач ком па ни је The Bob Pi ke Gro up, по зна те по об у ча ва њу пре да ва ча. Аутор је по пу лар ног при-
руч ни ка The Cre a ti ve Tra i ning Tec hni qu es Hand bo ok.

16  Vel dof, Cre a ting the One-Shot Li brary Wor kshop..., 89.



TEMA Читалиште 34 (мај 2019) 25
 
 Јовин Ј. „Креирање и вођење радионице за библиотекаре“, 22–31

За рад илу стра ци је тех ни ка у ра ди о ни чар ском ра ду, тре ба ло би на ве сти не ко ли ко нај за па-
же ни јих ис ку стве них ве жби из до са да шње прак се. По ефек тив но сти се из дво ји ла про јек тив на 
тех ни ка ко ја се са сто ји у би ра њу фо то гра фи је ко ја нај бо ље пред ста вља кон фликт са рад ног 
ме ста17 јер је ну ди ла ја сан увид у ка рак те ри сти ке кон фликт не си ту а ци је. За тим, груп но ве-
жба ње ве шти не слу ша ња и па ра фра зи ра ња ја сно је ука зи ва ло на по сто ја ње по те шко ћа и не-
пра вил но сти у пре но ше њу ту ђег го во ра и укљу чи ва ло је све уче сни ке у про цес на тај на чин 
што су, по ред ак тив них, и па сив ни уче сни ци има ли уло гу по сма тра ча и про це њи ва ча. Игра ње 
уло га (eнг. ro le play) је тех ни ка ко јом се кроз ди рект но ис ку ство уве жба ва же ље но по на ша-
ње. При ме ње на у ра ди о ни ци асер тив ног по на ша ња,18 омо гу ћи ла је ве жба ње пре зен то ва них 
прин ци па у кон крет ним си ту а ци ја ма из би бли о теч ког окру же ња. Вр ло успе шан, кре а ти ван и 
иза зо ван, по ка зао се за да так ко ји је под сти цао ства ра ње иде ја за ре а ли за ци ју бу ду ћег про-
јек та у би бли о те ци. По де ље ни у гру пе, би бли о те ка ри су ана ли зи ра ли и рас пра вља ли о по-
треб ним ак тив но сти ма и ре сур си ма за осми шља ва ње ма ни фе ста ци ја у њи хо вој би бли о те ци 
на те ме: ка ко су пи са ли, ка ко су се обла чи ли или ко је при че су во ле ли на ши пре ци, ка ко је 
у про шло сти из гле дао наш град итд. Да кле, ка рак те ри сти ке до бро осми шље них ве жби су: да 
укљу чу ју све уче сни ке, по зи ва ју их да ми сле и при ме не на у че но, под сти чу са рад њу и да бу ду 
за ни мљи ве.

Успех ра ди о ни це у ве ли кој ме ри за ви си од об у че но сти, ве шти на пре зен то ва ња, фа ци ли та-
ци је и ус по ста вља ња ко рект ног од но са во ди те ља са гру пом. То ком фа зе ре а ли за ци је, ње гов 
за да так је не са мо да гру пи омо гу ћи уче ње пу тем ис ку ства, већ и да пу тем успе шне ко му ни-
ка ци је ство ри ат мос фе ру по др шке и по ве ре ња. При руч ни ци за обу ку во ди те ља ис ти чу раз ли-
чи те осо би не и ве шти не по жељ не за рад са љу ди ма, на при мер: „До бар во ди тељ ра ди о ни це 
ис по ља ва де мо кра тич ност, ви сок сте пен то ле ран ци је на фру стра ци ју, флек си бил ност, кон-
такт са со бом“.19 С об зи ром на то да је спо ме ну то по сто ја ње флек си бил но сти и усме ре но сти 
на сва ког чла на гру пе ва жно (и зах тев но за во ди те ља), илу стро ва ће мо га кроз ме та фо ру у 
при чи Аб ду ла Ба ха „Вас пи тач и вр тлар“: „Рад вас пи та ча сли чан је ра ду вр тла ра, ко ји не гу је 
раз ли чи те биљ ке. Јед на биљ ка во ли бли став Сун чев сјај, дру га хлад не сен ке; јед на во ли оба лу 
по то ка, дру га су шан пла нин ски врх. Јед на нај бо ље успе ва на пе шча ном тлу, дру га на ма сној 
ило ва чи. Сва кој се мо ра пру жи ти не га ко ја од го ва ра ње ној вр сти; у про тив ном, биљ ка не до-
сти же са вр шен ство“.20

Ева лу а ци ја је по след ња фа за у про це су и пред ста вља по сту пак при ку пља ња ин фор ма ци-
ја на ра шо мон ски21 на чин, у ци љу по сти за ња ве ће објек тив но сти. Она да је увид у на чи ње не 
гре шке и пред ста вља во дич за уво ђе ње про ме на. Са јед не стра не, вр ши је во ди тељ, а са дру ге 
уче сни ци пу тем про це не на ано ним ном упит ни ку. С об зи ром на то да мо же би ти из вор дра-
го це них ин фор ма ци ја, упит ник би тре ба ло да са др жи пи та ња ко ја про во ци ра ју од го во ре ре-
ле вант не за ана ли зу. У до са да шњој прак си, за кван ти та тив но ме ре ње ста во ва ко ри шће на је 
Ли кер то ва ска ла 1–5, а за ква ли та тив но, опи си ва ње по мо ћу 3 при де ва сле де ћих аспе ка та ра-
ди о ни це: оп шти ути сак, те о ри ја, ве жбе, груп ни рад и ат мос фе ра и во ди тељ. На кра ју, уче сни ци 
су мо гли из ра зи ти кри ти ку и пред ло жи ти те му за на ред ну ра ди о ни цу.

Су шти на ква ли тет но ди зај ни ра не и во ђе не ра ди о ни це је у пра вил ном ба лан су и при ла го ђе-
ном са др жа ју ко ји мо же за до во љи ти основ не људ ске по тре бе за струк ту ром, пре по зна ва њем и 

17  Је ле на Јо вин, „Кон флик ти у би бли о те ка ма из угла во ди те ља еду ка тив не ра ди о ни це”, Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це срп ске (2015 
[шт. 2016]): 235, пре у зе то 12. 2. 2019, http://di gi tal.bms.rs/ebi bli o te ka/pa ge Flip/re a der/in dex.php?type=nu me ra ted&id=6107&m=
2#pa ge/1/mo de/2up.

18  Еду ка тив на ра ди о ни ца Асер тив но по на ша ње у би бли о те ка ма акре ди то ва на је2014. го ди не. Ре а ли зо ва но је 13 ра ди о ни ца у ко ји-
ма је уче ство ва ло 193 би бли о те ка ра и књи жни ча ра.

19  Obu ka za ra di o ni čar ski rad, 10.

20  No srat Pe se ški jan, Is toč njač ke pri če u psi ho te ra pi ji: s pri me ri ma za od goj i sa mo po moć (Be o grad: No lit, 1991), 67.

21  Ви ше раз ли чи тих ми шље ња уче сни ка о истом до га ђа ју. Ра шо мон је ја пан ски филм у ре жи ји Аки ре Ку ро са ве ко ји се ба ви пи та-
њем по сто ја ња исти не (објек тив ност), јер сва ки све док има сво ју су бјек тив ну вер зи ју истог до га ђа ја (прим. аут.).
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сти му лу си ма.22 Ра ди о ни ца би тре ба ло да се ба ви ак ту ел ном те мом, да има аде кват ну струк ту ру, ја-
сну ло ги ку и сме ну раз ли чи тих ак тив но сти. По ред то га, у про це су уче ња ва жни су емо тив ни и со ци-
јал ни фак то ри, ди на ми ка и мо ти ва ци ја, за ни мљи вост и енер ги ја, еду ка тив на вред ност и мо гућ ност 
при ме не у прак си.23 Ис ку ство из во ђе ња и ува жа ва ње по врат них ин фор ма ци ја уче сни ка усме ра ва ју 
из ме не и во де ка иде ал ном. На тај на чин и аутор мо же да учи и уса вр ша ва се на осно ву ис ку ства.

Ве шти не успе шног во ди те ља ра ди о ни це

Ка ко се ме ђу оп штим смер ни ца ма IFLA во ди ча на гла ша ва, за до бру прак су у струч ном уса-
вр ша ва њу нео п ход ни су „ин струк то ри ко ји има ју аде кват не спо соб но сти за из во ђе ње на ста ве, 
струч ност у ре ле вант ној обла сти и сен зи би ли тет пре ма уче ни ци ма“.24 То би зна чи ло да за су за 
ефи ка сно во ђе ње ра ди о ни це и рад са гру пом, по ред ре ле вант ног зна ња, по треб ни ви сок сте-
пен емо ци о нал не и со ци јал не ин те ли ген ци је.

За илу стра ци ју прак тич них смер ни ца за успе шно во ђе ње ра ди о ни це, на ве де ни су при ме-
ри Џе ри лин Вел доф,25 би бли о те ка ра на Уни вер зи те ту у Ми не со ти. Ка рак те ри сти ке успе шног 
во ди те ља, пре ма ње ном ми шље њу, су: да го во ри ја сно и аде кват ном бр зи ном, из бе га ва по-
шта па ли це, уме да ме ња тон, ви си ну и ри там го во ра да би ис та као бит не тач ке; уме да одр жи 
па жњу уче сни ка; по ста вља ја сна пи та ња и да је аде кват не од го во ре, као и ја сна, ло гич на упут-
ства.26 По ред то га, она ис ти че да би во ди тељ тре ба ло да при вла чи па жњу уче сни ка кре та њем 
по про сто ру, да на гла ша ва бит не ин фор ма ци је про ме ном ви си не гла са, пра вље њем па у зе или 
ко ри сте ћи ви зу ел ни по ка зи вач. Со ци јал не ве шти не во ди те ља на гла ша ва у ви ду спо соб но сти 
да ства ра то плу, при ја тељ ску и опу ште ну ат мос фе ру, ра ди са ен ту зи ја змом, ре а гу је на зна ке 
не ра зу ме ва ња код уче сни ка, под сти че ак тив ност и ди ску си ју, одр жа ва до бар кон такт очи ма и 
по кла ња па жњу уче сни ци ма, пот кре пљу је са рад њу на су прот до ми на ци је.

За ана ли зу емо ци о нал ног и со ци јал ног функ ци о ни са ња во ди те ља, при ме њен је кон цепт 
функ ци о нал не флу ент но сти.27 Аутор кон цеп та, Су зан Темпл,28 де фи ни ше га као ве шти ну ефи-
ка сног функ ци о ни са ња у ин тер пер со нал ним од но си ма, ко ја се ма ни фе сту је кроз флек  си бил-
но и урав но те же но ис по ља ва ње раз ли чи тих на чи на по на ша ња.29 Мо дел има за циљ да ука же 
на ва жност ра да на се би, ка к о би се во ди тељ че шће по на шао на спон тан, флек си би лан и ефи-
ка сан на чин и ти ме за до био на кло ност и па жњу уче сни ка, раз у мео њи хо ве по те шко ће, пру жио 
им си гу ран оквир и под у ча вао са ен ту зи ја змом.30 У мо де лу је опи са но де вет на чи на по на ша ња 
(ше мат ски при каз 1.), од ко јих пет има по зи тив ну функ ци ју: струк ту ри ра ју ћи, не гу ју ћи, ра ци-
о на лан, са ра дљив и спон тан на чин,31 а че ти ри не га тив ну: до ми ни ра ју ћи, сла ду њав,32 по вла ђу-
ју ћи/бун то ван и незреo на чин.33

22  Trudy New ton, “The Su per vi sion Tri an gle: an In te gra ting Mo del”, Tran sac ti o nal Analysis Jo ur nal Vol. 42, no. 2 (April 2012): 104, doi.
org/10.1177/036215371204200203.

23  Ана ли зом при де ва ко ји ма су уче сни ци опи си ва ли оп шти ути сак о ра ди о ни ци на те му мо ти ва ци је, по ка за ло се да су од укуп но 
798 при де ва нај ве ћу уче ста лост ја вља ња има ли сле де ћи при де ви: за ни мљи во (123), ко ри сно (74) и по уч но (50).

24  Var lejs, IFLA Gu i de li nes for Con ti nu ing Pro fes si o nal De ve lop ment..., 42. (прев. аут.)

25  Ба ви се ди зај ни ра њем и во ђе њем ра ди о ни ца. – Je rilyn Vel dof, https://www.lin ke din.com/in/jvel dof.

26  Vel dof, Cre a ting the One-Shot Li brary Wor kshop...,146.

27  Тран сак ци о но-ана ли тич ки кон цепт при ме њен у обла сти обра зо ва ња.

28  За кон цепт функ ци о нал не флу ент но сти Су зан Темпл је до би ла Ме мо ри јал ну на гра ду Ерик Берн, ко ју до де љу је Ме ђу на род но 
удру же ње тран сак ци о них ана ли ти ча ра (ITAA) 2014. го ди не.

29  Su san nah Tem ple,“Up da te on the Fun cti o nal Flu ency Mo del in Education”, Tran sac ti o nal Analysis Jo ur nal Vol. 34, no. 3 (July 2004):197.

30  Su san nah Te mple, “Fun cti o nal Flu ency for Edu ca ti o nal Tran sac ti o nal Analysts”, Tran sac ti o nal Analysis Jo ur nal  Vol. 29, no. 3 (1999): 
164–174. doi: 10.1177/036215379902900302: 164.

31  Eng. Struc tu ring, Nur tu ring, Аccounting, Co o pe ra ti ve, Spon ta ne o us Мode. (прев. аут.)
32  Ка рак те ри сти ка овог на чи на је да ва ње по зи тив них, али не ис кре них стро у ко ва (је ди ни ца пре по зна ва ња) – сла ду ња во пре по-

зна ва ње (eng. mar shmal lo wing).– In Stju art i Ven Džo ins, Sa vre me na tran sak ci o na ana li za (No vi Sad: Psi ho po lis in sti tut, 2011), 466.

33  Eng. Do mi na ting, Мar shmal lo wing, Com pli ant/Re si stant, Im ma tu re mo de. (прев. аут.)
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Шематски приказ 1. Модел функционалне флуентности Шематски приказ 1. Модел функционалне флуентности 

Во ди тељ са усво је ном ве шти ном функ ци о нал не флу ент но сти је све стан лич них и спо ља-
шњих до жи вља ја (ра ци о на лан на чин), са о се ћа са уче сни ци ма (не гу ју ћи на чин), да је упут ства 
и по ста вља гра ни це на ја сан, ко рек тан на чин (струк ту ри ра ју ћи на чин), отво рен је и при ја тељ-
ски на стро јен (са ра дљив на чин), кре а ти ван је и сло бод но из ра жа ва же ље и емо ци је (спон тан 
на чин). Са дру ге стра не, прет по ста вља се да та кав во ди тељ не ће на ре ђи ва ти, ни ти кон стант но 
тра жи ти дру ги ма гре шке (до ми ни ра ју ћи на чин), пре те ра но по пу шта ти и ра ди ти уме сто дру-
гих (сла ду њав на чин). Та ко ђе, не ће сле по сле ди ти ми шље ње дру гих или има ти по тре бу да се 
стал но су прот ста вља (по вла ђу ју ћи/бун то ван на чин). И до дат но, ма ло је ве ро ват но да ће се 
по на ша ти на де ти њаст, его цен три чан или им пул си ван на чин (не зрео на чин).

Опи са ни на чи ни по на ша ња по слу жи ће као осно ва за ана ли зу по на ша ња во ди те ља, у  ци љу 
до би ја ња што објек тив ни је сли ке, уоча ва ња сла бих та ча ка и њи хо вог ко ри го ва ња у бу ду ћем 
ра ду и, са мим тим, по бољ ша ња ефек тив но сти ра ди о ни це.

Ева лу а ци ја по на ша ња во ди те ља ра ди о ни це

По сту пак ева лу а ци је по на ша ња во ди те ља на осно ву ано ним не про це не35 уче сни ка спро ве-
ден је у пе ри о ду 2017–2018. При ку пље но је укуп но 400 упит ни ка и, при ме ном тех ни ке ана-
ли зе са др жа ја на 665 при де ва36 ко ји се од но се на рад во ди те ља, сва ки при дев је раз вр стан у 
јед ну од де вет ка те го ри ја, та ко да сми сле но од го ва ра опи су јед ног од де вет на чи на по на ша ња 
из мо де ла функ ци о нал не флу ент но сти.

Про фил по на ша ња во ди те ља до би јен на осно ву уче ста ло сти ја вља ња при де ва у де фи-
ни са ним ка те го ри ја ма пред ста вљен је на гра фич ком при ка зу 1. Пре ма по стиг ну тим ре зул-
та ти ма, уче сни ци су про це ни ли да је во ди тељ ис по ља вао пет по зи тив них на чи на по на ша ња. 
При бли жно јед на ка ви си на три ступ ца ука зу је на то да је во ди тељ ис по ља вао сле де ћа три на-
чи на по на ша ња у слич ној ме ри (око 20%): струк ту ри ра ју ћи на чин (21%) опи сан је при де ви-
ма: ра зу мљив, гла сан, ело квен тан, ор га ни зо ван, си гу ран, те ме љан, пре дан, озби љан, упе ча-
тљив; ра ци о на лан на чин (21%) при де ви ма: про фе си о на лан, обра зо ван, ба ра та чи ње ни ца ма, 

34  Ја (сопство), свесни део личности, односно субјект који опажа, осећа, мисли, планира, процењује и контролише понашање.

35  Ано ним но шћу се же ле по сти ћи ве ћа објек тив ност и ва лид ност у ме ре њу, али се те же мо гу из бе ћи ути ца ји ме ха ни зма про јек-
ци је (не све стан про цес по ко јем, у овом слу ча ју, лич не осо би не уче сни ка мо гу би ти при пи са не во ди те љу) или да ва ња со ци јал но 
по жељ них од го во ра (уче сник од го ва ра оно што ми сли да се од ње га тра жи, или што ће га пред ста ви ти у бо љем све тлу, уме сто 
оно га што ствар но ми сли). – Sta ni slav Faj gelj, Bo ra Ku zma no vić i Bo ri slav Đu ka no vić, Me to do lo gi ja so ci jal nih is tra ži va nja: (skrip ta) 
(No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, 2003), 184.

36  Уче сни ци су има ли за да так да на пи шу три при де ва ко ји нај бо ље опи су ју во ди те ља ра ди о ни це. По ред ква ли та тив не, да ли су и 
про це ну за о кру жи ва њем бро ја на ска ли 1–5.

Негативна контрола
Доминирајући начин

Негативна нега
Сладуњав начин

Позитивна контрола
Структурирајући начин

Позитивна нега
Негујући начин

Обрада информација 
Рационалан начин 

Позитивно социјализован селф34 
Сарадљив начин

Позитиван природан селф
Спонтани начин

Негативно социјализован селф
Повлађујући/Бунтован начин

Негативан природан селф
Незрео начин
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објек ти ван, про дук ти ван, пре но си зна ње, фо ку си ран, па ме тан, ста ло жен, све стран; и са ра дљив 
на чин (22%) опи сан је при де ви ма: при ја тан, љу ба зан, ко рек тан, ко му ни ка ти ван, ко о пе ра ти-
ван, при сту па чан, не по сре дан, то ле ран тан, флек си би лан, сми рен, уми лан, до па дљив. Нај ве ћу 
уче ста лост по сти гао је спон тан на чин по на ша ња во ди те ља (33%), и уче сни ци су га опи са ли по-
мо ћу при де ва: за ни мљив, опу штен, ду хо вит, ра до знао, ди на ми чан, ино ва ти ван, мо ти ви шу ћи, 
кре а ти ван, ма што вит, шар ман тан. У нај ма њој ме ри опа жен је не гу ју ћи на чин по на ша ња (са мо 
3%) и опи сан је ре чи ма и при де ви ма по пут: пред у сре тљив, до бро на ме ран, па жљив, зна да слу-
ша и на пра ви на чин од го во ри, по ма жу ћи, до бар, то пао, ем па ти чан, ослу шку је љу де и ре а гу је 
на кон крет не уче сни ке.

         Структура               Нега           Рационалност         Спонтаност             Сарадња

Графички приказ 1. Профил понашања водитељаГрафички приказ 1. Профил понашања водитеља

Пре ма ре зул та ти ма мо же се за кљу чи ти да је во ди тељ то ком ра ди о ни це нај че шће ис по ља-
вао по зи тив не на чи не по на ша ња из мо де ла функ ци о нал не флу ент но сти. Дру г им ре чи ма, био 
је опу штен, отво рен, спон тан, са ра дљив и ен ту зи ја сти чан и на тај на чин до при нео је ства ра-
њу при јат не ат мос фе ре и мо ти ви са њу уче сни ка. За па же не су ње го ве струч не ка рак те ри сти ке, 
при пре мље ност и еду ко ва ност за рад, а у при лог чи ње ни ци да ни су опа же на не га тив на по на-
ша ња, иде и  ре ла тив но ви со ка оце на по стиг ну та на Ли кер то вој ска ли (4,65 од мак си мал них 5). 
По да  так о сла бо из ра же ној не гу ју ћој ком по нен ти у по на ша њу ука зу је на по тре бу за че шћом 
раз ме ном по врат них ин фор ма ци ја са уче сни ци ма, ви ше охра бри ва ња и упу ћи ва ња по хва ла, 
као и пра ће ње по на ша ња и кон крет них по тре ба по је ди на ца. Исто  вре ме но, при хва ћен као не-
до ста так, овај ре зул тат мо же би ти смер ни ца за ко рек ци је у бу ду ћем ра ду.

За во ди те ља сва ко ис ку ство из во ђе ња ра ди о ни це мо же би ти из вор уса вр ша ва ња. Пре ма 
Су зан Темпл, во ди тељ мо же ра дом на се би37 по ста ти све сни ји не га тив них на чи на по на ша ња, 
пред ра су да, за блу да и њи хо вих штет них ути ца ја у ра ду. Исто вре ме но, мо же по ста ти све стан 
мо гућ но сти да их за ме ни по зи тив ним на чи ни ма по на ша ња и ти ме отво ри пут ка ис по ља ва њу 
објек тив но сти, спон та но сти и бли ско сти. На тај на чин ње гов рад по ста је ефект ни ји, до ла зе 

37  Она пред ла же рад у еду ка тив ној гру пи ко ја ну ди по др шку, са рад њу, при ме ре из прак се и ди ску си ју.

1 2 3 4 5

21% 21% 22%

33%

3%
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до из ра жа ја та ле нат, спо соб но сти и струч ност. За то су кон ти ну и ра но сти ца ње зна ња и рад на 
се би ва жни, а по себ но за во ди те ље ко ји због при ро де по сла при мар но ко ри сте и ис ти чу сво је 
зна ње и ве шти не. У том сми слу, Су зан Темпл за кљу чу је: „На кра ју, еду ка то ри ко ри сте се бе као 
при ма ран алат у ра ду, и за то су за њих лич ни и про фе си о нал ни раз вој си но ни ми“.38

За кљу чак 

Вра ти мо се на кон текст и свр ху про гра ма стал ног струч ног уса вр ша ва ња у би бли о теч ко-ин-
фор ма ци о ној де лат но сти у Ср би ји. На кон из вр ше не ана ли зе по врат них ин фор ма ци ја уче сни ка 
из ано ним ног упит ни ка, на ме ће се не ко ли ко пи та ња ве за них за ева лу а ци ју и ква ли тет про гра ма: 
Да ли су по треб ни је дин стве ни кри те ри ју ми за про це ну ква ли те та про гра ма стал ног струч ног 
уса вр ша ва ња? Да ли је ева лу а ци ја на осно ву про це не уче сни ка до вољ на за по сти за ње њи хо вог 
за до во ља ва ју ћег ква ли те та? Да ли је по треб на до дат на, екс тер на ева лу а ци ја су пер ви зо ра?

За по бољ ша ње ква ли те та про гра ма струч ног уса вр ша ва ња и њи хо ву ева лу а ци ју по треб но 
је пра ти ти ре ше ња, трен до ве, при ме ре до бре прак се у би бли о те кар ству дру гих зе ма ља39 или 
слич ним обла сти ма де ло ва ња нпр. обра зов ни си стем40 и при ла го ђа ва ти их по тре ба ма би бли-
о те ка ра. Тим ак тив но сти ма тре ба ло би да се ба ви те ло на ви шем ни воу, ко је би над зи ра ло 
про гра ме и рад пре да ва ча, или ана ли зи ра ло по тре бе би бли о те ка ра и у скла ду са њи ма би ра ло 
про гра ме.41 За са да, та кав ор ган не по сто ји (осим Ко ми си је за акре ди та ци ју про гра ма стал ног 
струч ног уса вр ша ва ња).

Из пер спек ти ве ауто ра акре ди то ва ног про гра ма, за рад по бољ ша ња ње го ве ефек тив но сти, 
по сто ји по тре ба за стал ним про фе си о нал ним и лич ним уса вр ша ва њем. У не до стат ку де таљ ног 
за кон ског окви ра,42 аутор ана ли зи ра не ра ди о ни це је пре пу штен лич ној са ве сти, по све ће но сти 
и мо ти ва ци ји за по ста вља ње  кри те ри ју ма ква ли те та у то ку кре и ра ња и во ђе ња ра ди о ни це, као 
и же љи за до дат ни м о бра зо ва њем и ра дом на се би ка ко би успе шно ко ри го вао не до стат ке. И 
по ред ви со ких оце на у ан ке ти, тре б а ло би узе ти у об зир фак то ре ко ји ути чу на њи хо ву ва лид-
ност43 (не ис кре ност, да ва ње со ци јал но по жељ них од го во ра, про јек ци ја). Из на ве де них раз ло-
га, ква ли тет ра ди о ни це би се мо гао до дат но про це ни ти по ступ ком су пер ви зи је.44

Ко нач но, рад на по бољ ша њу ква ли те та акре ди то ва них про гра ма мо же би ти ко ри стан и 
под сти ца јан за све ак те ре на раз ли чи тим ни во и ма си сте ма струч ног уса вр ша ва ња, од су пер-
ви зо ра, пре ко ауто ра, до уче сни ка про гра ма. У крај њој ин стан ци, сви они за пра во има ју кон-
вер гент не ци ље ве по пут сти ца ња но вих ком пе тен ци ја, по бољ ша ња ква ли те та услу га и ви ше 
за до вољ них ко ри сни ка.

38  Tem ple, “Up da te on the Fun cti o nal Flu ency Mo del in Education”: 204. (прев. аут.)

39  IFLA во дич за стал но струч но уса вр ша ва ње: прин ци пи и при ме ри до бре прак се ну ди де та љан пре глед свих аспе ка та стал ног струч-
ног уса вр ша ва ња.

40  При мер мно го раз ра ђе ни јег си сте ма струч ног уса вр ша ва ња мо же би ти:„Пра вил ник о стал ном струч ном уса вр ша ва њу и на пре до-
ва њу у зва ња на став ни ка, вас пи та ча и струч них са рад ни ка”, Слу жбе ни гла сник РС број 62 (2016), пре у зе то 3. 3. 2019, http://www.
mpn.gov.rs/wp-con tent/uplo ads/2015/09/PRA VIL NIK-STRUC NO-USA VR SA VA NJE-24.08.2017.pdf.

41  Де таљ ну ана ли зу ста ти стич ких по да та ка и про це ну ква ли те та одр жа них акре ди то ва них про гра ма у пе ри о ду 2014–2017. из вр ши ло 
је Оде ље ње за ис тра жи ва ње и раз вој би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма – Ма тич но оде ље ње На род не би бли о те ке Ср би је. Ре-
зул та ти ан ке те ука зу ју на кон крет не обла сти ра да би бли о те ка ра за ко је по сто ји по тре ба за уса вр ша ва њем. – До бри ла Бе ге ни шић, 
„Акре ди то ва ни про гра ми стал ног струч ног уса вр ша ва ња у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти у Ср би ји (2014–2017)”, Гла-
сник На род не би бли о те ке Ср би је Год. 17, бр. 20 (2018): 123–144, пре у зе то 8. 3. 2019, https://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi le_id=5992.

42  „Пра вил ник о стал ном струч ном уса вр ша ва њу у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти“ не ба ви се пи та њем ква ли те та и 
ева лу а ци јом про гра ма.

43  Ва лид ност или ва ља ност у пси хо ме три ји је ка рак те ри сти ка те ста или ска ле ко ја по ка зу је да ли он ме ри оно што тре ба да ме ри, 
и у ком сте пе ну.

44  Тран сак ци о ни ана ли ти ча ри Њу тон и На пер сма тра ју да је су пер ви зи ја нај ва жни ји део стал ног струч ног уса вр ша ва ња на лич ном и 
про фе си о нал ном пла ну, и по сма тра ју га као про цес за јед нич ког уче ња у ко јем обе стра не (су пер ви зи ра ни и су пер ви зор) има ју ко-
ри сти, јер раз ви ја ју ка па ци тет за са мо ста лан рад. – Trudy New ton and Ro se mary Nap per,“The Big ger Pic tu re: Su per vi sion as an Edu-
ca ti o nal Fra me work for All Fi elds“, Tran sac ti o nal Analysis Jo ur nal  Vol.37, no.2 (April 2007):150,doi.org/10.1177/036215370703700208.
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Creating and Conducting a Workshop for Librarians

Summary
This paper deals with the process of creating an educational workshop, as a way of implementing an accredited 
program within the context of continuing professional development in Serbian librarianship. The analysis is based on 
three diff erent psychological workshops created and conducted in diff erent libraries, in the period 2014–2018.
In the initial part of the paper, general principles and the best practice examples from the IFLA Guidelines for 
Continuing Professional Development are outlined, as well as practical guidelines for the effi  cient creation of 
workshops. In the research part, the paper deals with the case study analysis of functional fl uency in the behavior of 
the person who conducted the workshops. The profi le interpretation is based on the anonymous evaluation carried 
out after the workshop Motivated Librarians Can Move the World – Motivational Skills for Librarians (2017–2018). 
In the fi rst phase, following the applied model of functional fl uency, the main categories are defi ned. The analysis 
included 665 adjectives (collected from 400 questionnaires), used by librarians to describe the behaviour of the 
person who conducted the workshop. The profi le shows that she behaved in a positive way, mainly spontaneously, 
enthusiastically, and consequently, created a positive working atmosphere which motivated librarians. Also, her  
professionalism, readiness, and expertise were frequently observed. The low score in the nurturing mode could 
be a guideline for giving/seeking more feedback, showing empathy, support, praisal, or sensitivity for participants 
needs. Additionally, it was pointed out that factors like dishonesty, giving socially desirable answers, or projection, 
could aff ect the validity of data from the questionnaire. Finally, the supervision is suggested as a method for the 
programme quality improvement.
The main aim of the paper is to emphasize the necessity of continuing professional and personal development of the 
authors/persons who conduct workshops, which will  consequently improve the quality of their workshops. Workshops 
could be an effi  cient method for experience-based learning, developing the social skills and creativity of librarians, 
furthermore, a method for improving services and attracting more users to the library. 

Keywords: librarians, continuing professional development, educational workshops, workshop activity, creation 
process, best practice principles, experiential learning, functional fl uency, evaluation
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Кључне речи:

библиотекари, стално стручно усавршавање, едукативне радионице, радионичарски рад, 
процес креирања, принципи добре праксе, искуствено учење, функционална флуентност, 
евалуација 
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