
ЛИНК Читалиште 34 (мај 2019) 81
 

Let’s Go Green!Let’s Go Green!

Прва међународна конференција о зеленим библиотекама, Загреб, Хрватска, 
8–10. новембар 2018.

На ци о нал на и уни вер зи тет ска би бли о те ка у За гре бу (НСК) са Хр ват ским би бли о теч ким удру-
же њем – Рад на гру па за зе ле не би бли о те ке, уз по др шку Ми ни стар ства кул ту ре и зна но сти Ре пу-
бли ке Хр ват ске, ор га ни зо ва ла је, пр ву у све ту, ме ђу на род ну кон фе рен ци ју о зе ле ним би бли о те-
ка ма од 8. до 10. но вем бра 2018. го ди не.1 Она је има ла за циљ ства ра ње смер ни ца и усло ва ко ји 
ће по мо ћи би бли о те ка ма да пре не су зе ле не са др жа је (пред ста вља ње дра го це них до стиг ну ћа у 
обла сти очу ва ња при ро де, са о бра ћај не елек три фи ка ци је, здра вог на чи на жи во та, ис хра не итд.), 
про мо ви шу и уна пре де свест са мих ко му ни ка то ра о очу ва њу жи вот не сре ди не, одр жи ви раз вој 
и ја ча ње по сто је ће са рад ње ме ђу ин сти ту ци ја ма ко је де ле исту ин те ре сну област, раз ме ном уви-
да у тре нут ни и пред ви ђе ни со ци о е ко ном ски ути цај њи хо вих про гра ма на ко ри сни ке.2

При ли ком све ча ног отва ра ња, при ка зан је ви део сни мак ко јим је НСК апли ци ра ла за на-
гра ду IFLA за зе ле ну би бли о те ку 2018. год.3 и ком по зи ци ја ма Кло да Де би си ја сим бо лич них 
на зи ва (Зе мља, Ва здух и во да...) у из во ђе њу „АСМНГУ“.4

Про грам је са др жао пре зен та ци је ме ђу на род но при зна тих ис тра жи ва ча, струч ња ка, ак ти-
ви ста и би бли о те ка ра у ши ро ком спек тру „зе ле них“ по ља, из пре ко 20 зе ма ља све та.5 То ком 
два да на, у окви ру пет се си ја, одр жа но је 35 из ла га ња са крат ким па у за ма за оби ла зак НСК 
и зна ме ни то сти За гре ба. По стер се си јом, на ко јој је при ка за но ше сна ест аутор ских ра до ва, 
за вр шен је глав ни део кон фе рен ци је. По след њег, тре ћег да на ре а ли зо ван је струч ни из лет на 
Бри о не, где су ку сто си нај пре пред ста ви ли на ци о нал ни парк, а за тим по ве ли све при сут не у 
оби ла зак остр ва.

По зва ни пре да вач, Пе тра Ха у ке (IFLA, Де парт ман за би бли о те кар ство и ин фор ма тич ке на-
у ке Хум болт уни вер зи те та из Бер ли на), се кре тар по себ не ин те ре сне гру пе ко ја се ба ви раз ви-
ја њем зе ле них би бли о те ка у све ту – EN SU LIB6 и је дан од осни ва ча „Мре же за зе ле не би бли-
о те ке“ у Не мач кој пред ста ви ла је рад „Су о ча ва ње са иза зо ви ма: Зе ле не би бли о те ке и Аген да 
2030 за одр жи ви раз вој – ин тер на ци о нал на пер спек ти ва”. Она је ис та кла да, иако се би бли о-
те ке не на ла зе у пр вом ре ду ин сти ту ци ја ко је би тре ба ло да од бра не на шу пла не ту од гло бал-
ног за гре ва ња, ве о ма је ва жно да се и оне укљу че свим сво јим ка па ци те ти ма. Ха у ке је под-
се ти ла да је IFLA још 2016. об ја ви ла про грам у ко ме је об ја шње но на ко ји на чин би бли о те ке 
мо гу до при не ти ци ље ви ма одр жи вог раз во ја у ло кал ној за јед ни ци по ста вље ним у Аген ди 2030 
УН. Као ди рект ни про дукт ак тив но сти ове ме ђу на род не би бли о теч ке ор га ни за ци је на ста ле су 
и SDG  Sto ri es.7 За кљу чак је да је по треб но што ви ше на ци о нал них ини ци ја ти ва о про гра ми ма 

1  Кон фе рен ци ја се одр жа ла у скло пу Зе ле них би бли о те ка за зе ле ну Хр ват ску, те ку ћег про јек та ко ји је НСК по кре ну ла 2016. го ди-
не ра ди еду ка ци је сво јих ко ри сни ка, по ди за ња све сти јав но сти у ве зи са зна ча јем за шти те и очу ва ња при род них ре сур са као 
ви тал ног еле мен та на ци о нал не ба шти не.

2  Na ti o nal and Uni ver sity Li brary in Za greb 2018, pre u ze to 28. 2. 2019, http://let sgo green.nsk.hr/.

3  IFLA Green Li brary Award 2018 Win ners An no un ced, pre u ze to 28. 2. 2019, https://www.ifla.org/no de/60935.

4  АСМНГУ – Ан самбл Му зич ке ака де ми је за но ву гла збу За гре бач ког уни вер зи те та.

5  Na ti o nal and Uni ver sity Li brary in Za greb 2018, pre u ze to 28. 2. 2019, http://let sgo green.nsk.hr/pro gram/.

6  EN SU LIB – En vi ron ment, Su sta i na bi lity and Li bra ri es Spe cial In te rest Gro up.

7  SDG Sto ri es – Su sta i na ble De ve lop ment Go als, pre u ze to 2. 3. 2019, https://li brarymap.ifla.org/sdg-sto ri es-abo ut.
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за шти те жи вот не сре ди не у ко је би би ле укљу че не би бли о те ке, јер оне ни су ство ре не за књи ге, 
већ за љу де и ло кал не за јед ни це.

Члан EN SU LIB-а, фин ски би бли о те кар Ха ри Са ха вир та, по ку шао је да од го во ри на пи та ње 
за што је та ко те шко би ти еко ло шки одр жив. Зе ле ну би бли о те ку је де фи ни сао не као згра ду 
ко ја је са гра ђе на у са гла сју са при ро дом, већ као здра во зна ње ко је ко ри сни ци у њој мо гу да 
про на ђу. Кри ти ко вао је упо тре бу фра за ко је су не ра зу мљи ве би бли о те ка ри ма, јер не ма ју пра-
во зна че ње и не да ју ни ка кве смер ни це за да љи рад на очу ва њу жи вот не сре ди не.

Кон сул тант за „озе ле ња ва ње би бли о те ка“, Сти вен Хил тон, об ја снио је на ко ји на чин се мо-
же раз ви ја ти еко ло шка свест за јед ни це. Уз ње го ву по моћ, на ула зу би бли о те ке у Фар шта ту, 
пред гра ђу Сток хол ма, по ста вљен је Одр жи ви ки оск (на пра вљен од ре ци кли ра ног ма те ри ја ла) 
ко ји ко ри сни ци ма ну ди бро шу ре ло кал них еко ло шких удру же ња и ор га ни за ци ја, као и ку ти ја 
за пи та ња и су ге сти је. Ту се на ла зи ку так за де цу у ко ме ауто ри чи та ју сво је књи ге чи ја је те ма 
еко ло ги ја, одр жа ва ју се ра ди о ни це на ко ји ма се го во ри о про бле ми ма ко ји бри ну гра ђа не. Ки-
оск има сво ју ин тер нет плат фор му ко ја омо гу ћа ва ин тер ак ци ју по се ти ла ца, као и елек трон ску 
ма пу око ли не за шет ње кроз при ро ду.

Ја на ки ра ман Амир та лин гам об ја снио је ка ко се уз по моћ INE LI про гра ма8 у Ин ди ји гра де 
зе ле не би бли о те ке са нај са вре ме ни јим со лар ним па не ли ма. Осим што је њи хо ва из град ња 
јеф ти ни ја и еко ло шки оправ да на, оне ко ри сте и сво јим за јед ни ца ма јер им за на вод ња ва ње 
усе ва по зајм љу ју енер ги ју ко ју ства ра ју упра во ти па не ли са кро во ва ових згра да. Пла ни ра но 
је да се у на ред не две го ди не отво ри још пе де сет та квих уста но ва у Ин ди ји. Ње гов су на род ник 
Че тан Со на ва не са KMC ко ле џа9 спро вео је ис тра жи ва ње ме ђу струч ном за јед ни цом о по тре-
би да се до не се за кон ска ре гу ла ти ва и обез бе де суб вен ци је за из град њу зе ле них би бли о те ка.

Аме рич ка би бли о те кар ка Ли Бу ле (Му зеј Кан три му зи ке и Ку ћа слав них, Не швил) при сут-
не је упо зна ла са ре во лу ци јом ко ју до но се „зе ле не ин фор ма ци је“. Ди ги тал не ин фор ма ци је се 
ства ра ју тех но ло ги јом на кар бон ско го ри во, али ка да их ис тра жи ва чи из це лог све та ко ри сте 
не бро је но пу та, се де ћи у сво јим ка би не ти ма, они не пу ту ју и не за га ђу ју при ро ду те се та ко 
сма њу ју штет на еми си ја га со ва и кар бон ски оти сак.10

Ни ко Цвјет ко вић и Кри сти ан Бе нић (Град ска књи жни ца Ри је ка, Хр ват ска) пре зен та ци јом 
„‚Зе ле ни бе тон’– Кул тур на аван ту ра у ур ба ном на се љу у Ри је ци“ по ка за ли су ка ко се ло кал но 
ста нов ни штво удру жи ло са би бли о те ка ри ма и, на кон ор га ни зо ва них бо та нич ких, еко ло шких и 
ра ди о ни ца о здра вој хра ни, пре шло на прак тич но из во ђе ње на у че ног из гра див ши ма ле ба ште 
ко је су опле ме ни ле мо но то ни бе тон, у ко ји ма са да де ца и од ра сли уче у при јат ном ам би јен ту.

Рад „Зе ле не иде је и зе ле ни про гра ми у би бли о те ка ма Бу гар ске“, Кра си ми ре Ни а го ло ве (ре-
ги о нал на би бли о те ка „Пар те ниј Па вло вич“, Си ли стра) пред ста вио је про гра ме по све ће не за га-
ђе њу Ду на ва, за шти ће ним биљ ка ма и жи во ти ња ма (Ноћ сле пих ми ше ва), ре ци кли ра њу па пи ра 
(Ста ре књи ге за но ве) и так ми че ње бу гар ских би бли о те ка у штед њи енер ги је (Енер гет ски тро феј).

У пре зен та ци ја ма су при ка за не број не ак тив но сти би бли о те ка: од ре ци кла жних ра ди о ни-
ца са де цом из еко ло шких ку та ка, ра ди о ни ца за по пра вља ње би ци ка ла, струч них пре да ва ња, 
филм ских про јек ци ја, про гра ма за раз вој кул тур ног ту ри зма, спорт ских ак тив но сти ра ди по-
бољ ша ња здра вља, до то га ко ли ко је по сто ја ње ди ги тал них ре по зи то ри ју ма ва жно и нео п ход-
но за очу ва ње жи вот не сре ди не и одр жи ви раз вој. Са Га ла па го са, ру ко во ди лац ис тра жи вач ке 
би бли о те ке, Ед гар до Ци ва ле ро, ко ју је 1979. го ди не осно ва ла „Фон да ци ја Чарлс Дар вин”,11 

8  ИНЕ ЛИ је про је кат гло бал не би бли о теч ке ини ци ја ти ве (ГЛ) Фон да ци је Би ла и Ме лин де Гејтс (БМГФ) ко ја ли де ри ма би бли о те ка 
пру жа мо гућ но сти да се ме ђу соб но по ве жу ка ко би ис тра жи ли но ве иде је, екс пе ри мен ти са ли са но вим услу га ма и учи ли јед ни 
од дру гих. – INE LI-In dia 2017, pre u ze to 16. 3. 2019, http://ine li in dia.org/ine li-glo bal.

9  Ma ni pal Aca demy of Hig her Edu ca tion 2019, pre u ze to 2. 3. 2019, https://ma ni pal.edu/kmc-ma ni pal.html.

10  S. Išlja mo vić, U. Je re mić i N. Pe tro vić, „Car bon fo ot print ma na ge ment”, u Zbor nik ra do va XII me đu na rod ni sim po zi jum Fa kul te ta or ga-
ni za ci o nih na u ka Or ga ni za ci o ne na u ke i me nadž ment zna nja, Zla ti bor 09-12. jun 2010 (Be o grad: FON, 2010), 1723–1730.

11  2019 Char les Dar win Fo un da tion, pre u ze to 1. 3. 2019, https://www.dar win fo un da ti on.org/en/.
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го во рио је о на ме ри да би бли о те ку ак тив но укљу чи у ло кал ну за јед ни цу и учи ни је за ни мљи-
вом чак и за ту ри сте. Ни на Ра ден ко вић и Би ља на Да ви дов ски пред ста ви ле су одр жи ве про-
јек те ко је го ди на ма уна зад ре а ли зу ју јав не би бли о те ке у Ср би ји, у са рад њи са град ским ин-
сти ту ци ја ма и ло кал ним удру же њи ма, са ци љем да еду ку ју ста нов ни штво о за шти ти жи вот не 
сре ди не, очу ва њу здра вља, еко ло шкој про из вод њи, еко ту ри зму, здра вој ис хра ни и ко ри шће-
њу об но вљи вих из во ра енер ги је.

Хе и ке Ер ли хер (Би бли о те кар ско дру штво Швај цар ске), члан рад не гру пе про јек та BI BLIO 
2030 – Би бли о те ке ме ња ју свет,12 присутнe је упо зна ла са Гло би јем – по крет ном др ве ном коц-
ком, на пра вље ном од при род них ма те ри ја ла, ко ја слу жи са се де ње, чи та ње, али и ве жба ње 
леђ них ми ши ћа, што до при но си по бољ ша њу здра вља ко ри сни ка. Сва ка коц ка на се би но си не-
ки од 17 гло бал них ци ље ва AGEN DE 2030 те на тај на чин ути че на сва ко днев но фор ми ра ње еко-
ло шке све сти гра ђа на ко ји их ко ри сте, а дру штво их бес плат но ди стри бу и ра би бли о те ка ма.13

На по стер се си ји, ко ја је би ла знат но сла би ја од дру гих сегменaта про гра ма, пре зен то ва на 
су ис ку ства ве за на углав ном за Ре пу бли ку Хр ват ску ко ја је, мо ра се при зна ти, по след ње две 
го ди не знат но на пре до ва ла у ор га ни за ци ји зе ле них збир ки, ин тер ак ци ји зе ле не би бли о те ке и 
за јед ни це, ра ду на уна пре ђе њу еко ло шке пи сме но сти и про је ка та и про гра ма ко ји се од но се 
уоп ште на очу ва ње жи вот не сре ди не у од но су на зе мље у окру же њу. За на шу би бли о теч ку за-
јед ни цу, ко ја још увек не ма кул ту ру екс пе ри мен ти са ња и са рад ње, ова по стер пре зен та ци ја 
би ла је из ван ре дан при каз ка ко пра ће њем ино ва тив них про је ка та на ло кал ном ни воу и са рад-
њом на на ци о нал ном мо гу да се по стиг ну за да ти ци ље ви и отво ре не ки но ви пу те ви ра да. На 
по стер се си ји из Ср би је је уче ство ва ла Ми ли ца Ма ти је вић из би бли о те ке „Ди ми три је Ту цо вић“ 
из Ла за рев ца, ко ја је пред ста ви ла по стер „Стра шни Стра шо ња“. Ре ци кла жа и сма ње ње стра ха 
од пи са не ре чи те ма је овог по сте ра, али и по нов на упо тре ба ста рих ства ри у кре и ра њу умет-
нич ких пред ме та. По стер се од лич но укло пио са „Ре ди зај ни рај сво ју зе мљу“, јед ном од из ло-
жби ко ја је пра ти ла Кон фе рен ци ју.

Спе ци јал ни го сти Кон фе рен ци је су об ја сни ли струч не пој мо ве, као што су: би о ди вер зи тет, 
одр жи ви раз вој, за га ђе ње зе мљи шта и во да, ан тро по це на. Упо зо ри ли су да нам је на рас по ла-
га њу са мо пет го ди на да сма њи мо штет не еми си је га со ва из тран спор та, ка ко би смо одр жа ли 
раст тем пе ра ту ре на при хва тљи вом ни воу од 1,5 сте пе ни Цел зи ју са те сто га пре по ру чи ли: ко-
ри шће ње елек трич них ауто мо би ла, сма ње ње кар бон ског оти ска уз по моћ ко ри шће ња Cloud 
Com pu ting-а,14 из град њу згра да у скла ду са зах те ви ма еко ло ги је и но вим тех но ло ги ја ма. Ис та-
кли су да ће би ти по треб но око хиљаду го ди на да се по ни ште до са да шња не га тив на деј ства ин-
ду стриј ског ка пи та ли зма на еко ло ги ју пла не те и да смо сви као по је ди ци од го вор ни за за др жа-
ва ње нео п ход них про ме на. На да све, по треб на је про ме на на шег етич ког ста ва јер нас је ди но 
она мо же спа си ти као људ ску вр сту и омо гу ћи ти наш оп ста нак на пла не ти Зе мљи. Би бли о те ке 
мо гу и мо ра ју по мо ћи ло кал ним за јед ни ца ма, а са мим тим и пла не ти у ре ша ва њу на ве де них 
про бле ма. По треб но је про ши ри ти свест о ва жно сти осни ва ња што ви ше зелeних би бли о те ка. 

Нина Раденковић
Биљана Давидовски
Милица Матијевић

12  Bi bli o su is se, pre u ze to 1. 3. 2019, https://bi bli o su is se.ch/Bi bli o su is se/Kom mis si o nen/Bi blio2030

13  Име Гло би по ти че од ли ка из цр та ног фил ма ко га због по пу лар но сти на зи ва ју и швај цар ски Ми ки Ма ус.

14  Ова ко по ста вље не и са чу ва не ин фор ма ци је мо гу се мно го стру ко ко ри сти ти, али уз сма ње ну по тро шњу енер ги је и уште ду 
сред ста ва.


