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Зин пу бли ка ци је
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jo vinj@bms.ns .ac .rs 

Сажетак
Као одраз супкултуре, аматери и фанови стрипа, панк музике, научне фантастике, филма, спорта итд., самостално 
креирају, издају и дистрибиурају краће публикације. У питању су зин публикације. Велику улогу у њиховој изради игра 
фотокопир машина уз филозофију „уради сам”. На интернету су доступне и апликације за израду е-зинова. Што се 
облика тиче, то су ручно рађени леци у облику хармонике, краћих новина налик свескама А5 формата са колажима на 
насловници, ситни који стоје у кутији шибица, велики зинови величине постера итд. или дигитални зинови који убрзано 
преузимају примат папирним формама. Циљ израде оваквих алтернативних публикација је потенцирање вредности 
друштвено маргинализованих група (тамнопутих особа, жена, имиграната, ЛГБТК+ особа), активиста, љубитеља музике, 
навијача и др. Зинови нису окренути профиту као издавачке куће, већ више креативном изражавању у ограниченим 
тиражима и потенцирању заједништва. У раду су наведени примери добре праксе из неколико реномираних америчких 
библиотека које чувају овакву врсту грађе, пружају услуге њиховог коришћења и раде на њиховој популаризацији. 
Конгресна библиотека у Вашингтону и јавна библиотека у Лос Анђелесу организују фестивале зина и у оквиру њих 
радионице израде, изложбе и њихову продају. Њујоршка јавна библиотека подстиче кориснике на креативно писање и 
креирање заједничког зина за све старосне групе, а библиотека Барнард колеџа афирмише коришћење зинова у настави 
и учењу. На све наведене начине се потврђује културна и академска вредност зин публикација.

Кључне речи: зин публикација, уради сам, тематика, облик, фанзин, библиотека, фестивал, изложба, укљученост 
корисника, аматеризам, фанови, супкултура

Увод

„За из ра ду фан зи на су не ка да би ли по треб ни са мо па пир, ле пак, олов ка, пи са ћа ма-
ши на и ма ка зе, а уз све то и љу бав пре ма стри пу, фил му, књи жев но сти, фо то гра фи ји, 
му зи ци или спор ту”.

Ми ро слав Ста шић1

Шта је за пра во зин? Ра ди се о скра ће ни ци кон цеп та ма га зин и пред ста вља са мо стал но 
из ра ђе ну пу бли ка ци ју ма њег оби ма. Па пир на ве зи ја је нај че шће ре про ду ко ва на фо то ко пир 
апа ра том или штам па чем, а ди ги тал на кре и ра на софт вер ским ала том и ди стри бу и ра на пу тем 
со ци јал них ме ди ја, веб-сај то ва, меј ло ва и дру гих он лајн плат фор ми.2 Циљ ства ра ња ове вр сте 
пу бли ка ци ја ко је при па да ју не кој од суп кул ту ра је раз ме на ста во ва и ис ку ста ва ме ђу љу би те-
љи ма му зи ке, ак ти ви сти ма и при пад ни ци ма дру штве но мар ги на ли зо ва них гру па (там но пу тих 
осо ба, же на, ими гра на та, ЛГБТК+3 осо ба) и оку пља ња око иде је спро во ђе ња дру штве них про-
ме на. Зи но ви су да кле, са мо и зда вач ке, са мо ство ре не, са мо ди стри бу и ра не и не ко мер ци јал не 
пу бли ка ци је.

1  Не ма ња Ми тро вић, „Фан зи ни у Ср би ји: Од фа но ва, за фа но ве – ама тер ске но ви не“, BBC News na srp skom, 8. 5. 2021, пре у зе то 
16. 8. 2021, https://www.bbc.com/ser bian/cyr/sr bi ja-51758593.

2  За из ра ду се мо гу ко ри сти ти Ado be In De sign, FlipHTML5 и др.
3  Акро ним ко ји се од но си на по пу ла ци ју ле збеј ки, геј, тран срод них, тран ссек су ал них осо ба.
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Зин се по ја вљу је већ у 16. ве ку у об ли ку пам фле та или ле та ка, а три де се тих го ди на 20. ве ка 
по кре ну ли су га зин љу би те љи на уч но фан та стич них ча со пи са, или ча со пи са дру ге те ма ти ке 
под на зи вом фан зин (стрип, му зи ка (панк), арт). Ка сни је су по ста ли по пу лар ни ме ђу при пад-
ни ци ма панк суп кул ту ре, за тим као кон цепт умет нич ке фор ме, да би у 20. ве ку би ли ини ци ра-
ни ме ђу чла но ви ма аме рич ке бун тов нич ке гру пе Ri ot gi rrrl.4 Ми ро слав Ста шић, би бли о те кар 
и но ви нар, опи су ју ћи ју го сло вен ску сце ну „фан зи на штва”,5 на во ди ау то ре по пут умет нич ке 
тру пе Ме ди ја ла (Ле о нид Шеј ка, Оља Ива њиц ки, Ми лић од Ма чве итд.), ре ди те ља Сло бо да на 
Ши ја на, стрип ау то ра Са шу Ра ке зи ћа (Алек сан дар Зо граф), Сту дент ског кул тур ног цен тра или 
панк бен да Ур ба на ге ри ла итд.6 Он на во ди ис цр пан пре глед фан зи на из обла сти му зи ке (панк, 
ме тал), за тим стри па, ар та, спор та и на уч не фан та сти ке. Пре ма Ста ши ћу, фан зи ни су ство ре ни 
„од љу би те ља за љу би те ље”.7

На су прот кла сич ним ма га зи ни ма, ко ји иду уз из да вач ке ку ће, ти пи чан фор мат штам пе и 
ци ља ну пу бли ку, зи но ви ни су окре ну ти про фи ту већ ви ше кре а тив ном из ра жа ва њу у огра ни-
че ним ти ра жи ма и по тен ци ра њу за јед ни штва.8 На чин њи хо ве из ра де је „ура ди сам”, та ко да су 
ди зајн и фи зич ки фор мат пот пу но отво ре ни, са сло бо дом ко ри шће ња, на при мер, фо то ко пи ја, 
руч но ши ве них књи га, ски ца итд. Ди ги тал на ва ри јан та зи на (е-зин), све че шћа, пак, до при но си 
ве ћем при сту пу ко ри сни ци ма. У од но су на блог, зин ни је су о чен са мо гућ но шћу кр ше ња ау-
тор ских пра ва, ети ке или сен зи би ли те та чи та ла ца.9 И још, об ја вљи ва ње на бло гу се де ша ва у 
тре нут ку, док се зин ства ра и ма те ри јал при ку пља, пи ше или цр та чак и го ди на ма.

Те ма ти ка и об ли ци зи на

Што се жан ра и из гле да зи но ва ти че, по сто ји бо гат ство фор ма та. На веб-сај ту Бар нард 
ко ле џа (енг. Bar nard Collеge)10 раз ли ку је се де се так жан ро ва, ме ђу ко ји ма су: 24 ча са, умет-
нич ки, ком пи ла ци ја, ура ди сам (енг. DIY),11 фан зин, књи жев ни, за ма ме, ми ни ко микс, зи но ви 
у об ли ку јед не стра ни це ко ја се пре кла па, пер со нал ни, по ли тич ки, про гра ми, школ ски и по де-
ље ни. На при мер, фан зин је руч но из ра ђе на, ама тер ска пу бли ка ци ја, ко ју кре и ра ју хи пи или 
панк фа но ви, из при вр же но сти, а не због про фи та.12 За тим, по де ље ни зи но ви су за јед нич ко 
де ло ви ше ау то ра (зин сте ра) ко ји пред ста вља ју кон крет ну те му и раз де ље ни су по сре ди ни. За 
ком пи ла ци ју се би ра те ма и об ја вљу је по зив за под но ше ње при ја ва са ро ком. На кон што стиг-
ну сви под не сци, зин се спо ји у за да ту те му из ви ше пер спек ти ва.13

Зин мо же има ти ра зно ли ке об ли ке, а не ке је лак ше на пра ви ти од дру гих (Сл. 1).14 По сто-
је зи но ви уве за ни ка на пом, кла сич но уве за ни, у об ли ку хар мо ни ке, сит ни ко ји сто је у ку ти ји 
ши би ца, ве ли ки зи но ви ве ли чи не по сте ра, ди ги тал ни он лајн зи но ви и др. (Сл. 2). Фан зи ни су 
нај че шће А5 фор ма та, на лик школ ској све сци, углав ном од штам па ни у цр но-бе лој бо ји на 

4  (Енг. Ri ot gi rrrl) Фе ми ни стич ки ан дер гра унд панк по крет на стао кра јем 20. ве ка у Аме ри ци. Те ме ко ји ма се ба ве су си ло ва ње, 
на си ље у по ро ди ци, сек су ал ност, ра си зам и жен ско осна жи ва ње.

5  По сто ји по да ци да је у Ју го сла ви ји до 1991. го ди не из ла зи ло ви ше од 300 раз ли чи тих фан зи на, од ко јих је зна ча јан број за бе-
ле жен и у Ср би ји.

6  Ми тро вић, „Фан зи ни у Ср би ји: Од фа но ва, за фа но ве – ама тер ске но ви не“.
7  Исто.
8  Зи но ви се штам па ју у ма ње од 100 при ме ра ка.
9  Bar nard.edu , “Zi nes Are Not Blogs“, Zi nes Bar nard Col le ge, pre u ze to 11. 8. 2021, https://zi nes.bar nard.edu /are -zi nes-blogs.
10  Bar nard.edu , “Zi ne Gen res“, Zi nes Bar nard Col le ge, pre u ze to 13. 8. 2021, https://zi nes.bar nard.edu /are -zi nes-blogs. 
11  Енг. Do ing Your self In – DYI.
12  Фан зи ни су, то ком хи пи и панк по кре та, би ли штам па ни ме ди ји ан дер гра унд сце не и они се раз ли ку ју од мејнстрим ча со пи са 

јер их пи шу фа но ви, обич ни љу ди ко ји ни су про фе си о нал ни но ви на ри.
13  Bar nard.edu , “Zi ne Gen res“. 
14  Sf Girl, “Zin Ma nia!”, 18. 2. 2016, pre u ze to 16. 8. 2021, https://www.sfgirlbybay.com/2016/02/18/zi ne-ma nia/.
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обич ном па пи ру са на слов ни цом ко ју кра се ра зни ко ла жи.15 На ин тер не ту се мо гу про на ћи 
му стре за са мо стал ну из ра ду ди ги тал них зи но ва (нпр. En va to Ele ments, Flip snack, Fliphtml5 
итд.), иде је на Pin te rest-u16 и ту то ри ја ли на You Тu be ка на лу.17

Сл. 1 Ра зно ли кост об ли ка зи но ва

Сл. 2 Зин пу бли ка ци ја: Об лик хар мо ни ке18

До ле при ка за ни зин је ода бран на Pin te rest-u и об ја вљен је на Twit ter-u.19 У пи та њу је на-
слов ни ца са ко ла жом и упе ча тљи вом фе ми ни стич ком по ру ком ко ји по ка зу је скуп мла дих де-
во ја ка из осам де се тих го ди на про шлог ве ка. (Сл. 3).

15  Ми тро вић, „Фан зи ни у Ср би ји: Од фа но ва, за фа но ве – ама тер ске но ви не“.
16  Јед на од нај за сту пље ни јих дру штве них мре жа за при ка зи ва ње и про мо ви са ње раз ли чи тих ви зу ел них фор ми.
17  Аме рич ки веб-сајт за де ље ње и раз ме ну ви део-да то те ка.
18  Gil lian Ste vens, 4him glory, “Kin folk Ma ga zi ne”, Pin te rest, pre u ze to 16. 8. 2021, https://www.pin te rest.com /pin /3870349654967727/.
19  Twit, Shoc king Pink (1980’s) fe mi nist zi ne by a col lec ti ve of young wo men in Lon don, pre da ting ri ot gr rrl era #wo men sart, pre u-

ze to 16. 8. 2021, https://twit ter.com/wo men sart1/sta tus/926699388373741568.
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Сл. 3 При мер зи на са Pin te re sta20

Ко ри шће ње и про мо ви са ње зи но ва

С об зи ром на то да су зи но ви део фон до ва углав ном аме рич ких и дру гих свет ских јав них 
и уни вер зи тет ских би бли о те ка, по ста вља се пи та ње њи хо вог ко ри шће ња. Ка кав је ста тус би-
бли о теч ког зи на и да ли по сто ји по пу ла ри за ци ја зи но ва? Кон гре сна би бли о те ка у Вашингтону 
(енг. Li brary of Con gress) по се ду је ра сту ћу збир ку зи но ва у па пир ној и ди ги тал ној фор ми у 
окви ру оп ште збир ке.21 Она са др жи књи ге, пам фле те и уве за не пе ри о дич не пу бли ка ци је на 
свим је зи ци ма, осим нпр. ки не ског и арап ског. Пре ма кла си фи ка ци о ној ше ми, не са др жи пу-
бли ка ци је из обла сти за ко на, му зи ке и ге о граф ских ка ра та.

Иа ко се зи но ви по не кад мо гу на ба ви ти пу тем ди стри бу те ра, нај че шћи на чин на бав ке у би-
бли о те ка ма је ку по ви на или по клон од ау то ра/из да ва ча. Зи но ве ско ро увек про из во ди и ди-
стри бу и ра јед на осо ба, или ма ла гру па, па се сто га они мо ра ју на ба ви ти ди рект но од њих. 
Ау то ри су ду жни да обез бе де ISBN/ISSN број и стек ну ау тор ска пра ва. 

Мно ге аме рич ке би бли о те ке ну де ко ри сни ци ма ис тра жи ва ње зи но ва и при руч ни ке за њи-
хо ву из ра ду22 уну тар оп штих и спе ци ја ли зо ва них чи та о ни ца, он лајн при ступ веб-сај то ви ма и 
уче ње из ту то ри ја ла. Кон гре сна би бли о те ка је ор га ни зо ва ла ра ди о ни це из ра де зи на на На ци-
о нал ном фе сти ва лу књи ге 2017. 

Пре ма Ста ши ћу, кул тур ни зна чај зи на је био пре по знат и код нај ви ших ин стан ци у срп ском 
би бли о те кар ству, што је до ве ло до за ми сли да се фан зи ни увр сте у цен трал ни ре ги стар На род-
не би бли о те ке Ср би је, али је иде ја ипак оста ла не ре а ли зо ва на.23

Дру ги на чин по пу ла ри за ци је зи но ва су фе сти ва ли, јед но днев ни бес плат ни до га ђа ји на ко-
ји ма се оку пља ју зин сте ри из це лог све та да про да ју24 сво је зи но ве. На за пад ној оба ли Аме ри-

20  Isto.
21  Li brary of Con gress, Re se arch gu i des, “Zi nes at the Li brary of Con gress“, pre u ze to 10. 8. 2021, https://gu i des.lo c .go v /zi nes/

col lec ti ons.
22  Ну де ин фор ма ци је по чев ши од ала та, до из гле да, ко пи ра ња, штам па ња, тр го ва ња, про мо ци је, на ру чи ва ња, сла ња по штом, 

ди стри бу ци је и др.
23  Ми тро вић, „Фан зи ни у Ср би ји: Од фа но ва, за фа но ве – ама тер ске но ви не“.
24  Пре ма Ста ши ћу, фан зин из Лу ча на је кра јем де ве де се тих го ди на имао це ну од 5 ди на ра.
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ке, ови до га ђа ји по сто је од 2001. Јав на би бли о те ка у Лос Ан ђе ле су (енг. Los An ge les Pu blic 
Li brary) ор га ни зу је Зи не Фест25 од 2012, је дан од нај ве ћих у Аме ри ци. Ва жно је ис та ћи да је 
ус по ста ви ла цир ку лар ну збир ку зи но ва у сво јих 7 огра на ка, што се по ка за ло као прак са и у 
дру гим јав ним би бли о те ка ма.

Тре ћи вид по пу ла ри за ци је зи но ва у би бли о те ци мо же би ти кроз ак тив но уче шће ко ри сни-
ка. Та ко су, на при мер, у Њу јор шкој јав ној би бли о те ци (енг. New York Pu blic Li brary) фор ми-
ра ли књи жев ни ча со пис под на зи вом Зин би бли о те ка26 у ко јем се по тен ци ра кре а тив но пи са ње 
ко ри сни ка и об ја вљи ва ње ра до ва на ода бра ну те му, на раз ли чи тим је зи ци ма и сти ло ви ма са 
ци љем укљу чи ва ња свих ста ро сних гру па и за јед ни ца из ко јих по ти чу ау то ри.

Још јед на ини ци ја ти ва је ор га ни зо ва ње из ло жби по све ће них фан зи ни ма. Ми ро слав Ста-
шић, би бли о те кар, у На род ној би бли о те ци „Др Ду шан Ра дић” у Вр њач кој Ба њи 2020. го ди не је 
пред ста вио фан зи не Ра син ског и Ра шког окру га.

Би бли о те ка Бар нард ко леџa: Ко ри шће ње зи но ва у учи о ни ци

Као на став на алат ка, зин мо же по слу жи ти за уче ни ке ши ро ког уз расног ра спо на, а при ли-
ком ода би ра зи но ва ва жан је ни во ве шти не чи та ња и са ма иде ја ко ју зин пред ста вља. Зи но ви 
се сма тра ју ал тер на тив ним из во ри ма ин фор ма ци ја јер сто је на су прот ви ше и лак ше до ступ-
них ме ди ја као но си ла ца зна чај них ин фор ма ци ја. Је дан од при ме ра до бре прак се ко јим се 
афир ми ше ко ри шће ње зи но ва у на ста ви27 и уче њу је Бар нард ко леџ (енг. Bar nard Col le ge), 
ко ји во де там но пу те же не и тран ссек су ал ке. Њи хо ва област про у ча ва ња и те ма ти ка су фе ми-
ни зам и жен ски иден ти тет и ал тер на тив не те ме о ко ји ма се рас пра вља као што су ак ти ви зам, 
анар хи зам, имиџ те ла, пол, ро ди тељ ство, квир за јед ни ца,28 сек су ал но зло ста вља ње, Ri ot gi rr rrl 
и др. Ва жно им је ми шље ње свих по пу ла ци ја, а циљ не гру пе њи хо вих ра ди о ни ца29 су сред њо-
школ ци, сту ден ти и гру пе из ви ђа ча.

На веб-страници Бар нард ко ле џа (Bar nard.edu ) су ис так ну те не ке од зин би бли о те ка ко је 
чу ва ју па пир не и ди ги тал не при мер ке и ак тив не су ши ром све та, од Ау стра ли је, Ка на де, пре ко 
Фи ли пи на, Ита ли је, до Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва.

За кљу чак

Руч но ра ђе ни ама тер ски ле так, кра ћи ча со пис или ди ги тал на вер зи ја зи на до но се ал тер на-
тив не прав це из ра жа ва ња ми шље ња и уско су по ве за ни са ак ти ви змом и суп кул ту ра ма. Ин спи-
ра ци ју цр пе из фи ло зо фи је „ура ди сам“, ко ја за не ма ру је тра ди ци о нал не кон вен ци је про фе-
си о нал ног ди зај на из да вач ких ку ћа, пред ла жу ћи не кон вен ци о на лан и исти но љу бив до при нос. 
То су ори ги нал на кре а тив на де ла ко ја пре но се по ру ке за јед ни штва и раз ли чи те те ме, ко ја 
об ра ђу ју на уч ну фан та сти ку, спорт, фе ми ни зам, му зи ку, филм ске те ме, књи жев ност, по пут 
по е зи је и про зе, и са др же број не фо то гра фи је, цр те же, ко ла же, гра фи ке и сл. 

Штам па ни зи но ви не ма ју све тлу бу дућ ност јер се убр за но се ле на ин тер нет пор та ле. Та ко-
ђе, мо гу ће је да им не до ста ју ISBN или ISSN бро је ви и CIP за пис, што до дат но оте жа ва њи хо ву 
по ја ву у фон ду би бли о те ке. По себ ни об ли ци за пи са или ма ске за њи хо ву ка та ло ги за ци ју су 

25  Zi ba Pe rez, “Ce le bra te Zi nes With L.A. Zi ne Fest and the Li brary“, Los An ge les Pu blic Li brary, May 21st, 2019, pre u ze to 16. 8. 2021, 
https://www.lapl.org/col lec ti ons-re so ur ces/blogs/lapl/zi ne-fest-zi ne-zest.

26  New York Pu blic Li brary, “Li brary Zi ne! Vo i ces from Ac ross The New York Pu blic Li brary“, pre u ze to 14. 8. 2021, https://www.nypl.
org/nyplzi ne.

27  Bar nard.edu , “Zi ne Clas ses and Wor kshops”, Zi nes Bar nard Col le ge, pre u ze to 13. 8. 2021, https://zi nes.bar nard.edu /
zi ne-clas ses-and-wor kshops.

28  Енг. qu e er. Ко ри сти се као на зив за це ло куп ну хо мо сек су ал ну, би сек су ал ну, тран срод ну и ин тер сек су ал ну за јед ни цу. Tакође се 
од но си на ак ти ви зам, по крет, те о риј ски пра вац.

29  Већ и пре ко Zo om апли ка ци је.
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мо жда нео п ход ни. У на пред ним би бли о те ка ма као што је Кон гре сна, по сто ји осо бље ко је се 
по себ но ба ви тра же њем и на бав ком зи но ва и они су уне се ни у елек трон ски ка та лог и мо гу ће 
их је по ру чи ти. 

До дат но, ино стра не би бли о те ке по пи та њу зи но ва за у зи ма ју про ак ти ван при ступ и укљу чу-
ју сво је ко ри сни ке у њихову из ра ду, под сти чу ћи их на пи са ње, као што је то слу чај Њу јор шке 
јав не би бли о те ке. Док у Лос Ан ђе ле су јав не би бли о те ке ор га ни зу ју фе сти ва ле за њи хо ву про-
да ју и има ју цир ку лар не збир ке зи но ва по огран ци ма.

Став Кон гре сне би бли о те ке је да фонд тре ба да са др жи ал тер на тив не са мо и зда те мо но-
граф ске, пе ри о дич не пу бли ка ци је, пам фле те, е-пу бли ка ци је и др., јер по ти чу из раз ли чи тих 
ет нич ких, вер ских и дру гих ма њин ских за јед ни ца ко је пред ста вља ју бо га ту аме рич ку кул тур ну 
ра зно ли кост. За то би, уоп ште но го во ре ћи, би бли о те ке тре ба ло да их при зна ју и чу ва ју као об-
лик пу бли ка ци је са спе ци фич ном кул тур ном и ака дем ском вред но шћу, на ба вља ју их, да ју на 
ко ри шће ње и из у ча ва ње њи хо вог кре и ра ња. 
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Zi ne Pu bli ca ti ons

Sum mary
As a re flec tion of the sub cul tu re, ama te urs, and fans of co mics, punk mu sic, sci en ce fic tion, film, sports, etc., in de-
pen dently cre a te, pu blish, and di stri bu te shor ter pu bli ca ti ons. The se are zi ne pu bli ca ti ons. Pho to co pi ers play a big 
ro le in the ir pro duc tion, and the ir aut hors fol low do-it-your self phi lo sophy.  Ap pli ca ti ons for cre a ting e-zi nes are 
ava i la ble on the In ter net. As for the sha pe, they may be the hand ma de ac cor dion-sha ped le a flets, pu bli ca ti ons in the 
form of short new spa pers re sem bling A5 no te bo oks with col la ges on the co ver, as well as small pu bli ca ti ons pla ced 
in a matchbox, lar ge po ster-si zed zi nes, etc., or di gi tal zi nes that qu ickly ta ke pri macy over pa per forms. The goal 
of ma king such al ter na ti ve pu bli ca ti ons is to emp ha si ze the va lu es   of so ci ally mar gi na li zed gro ups (dark-skin ned 
pe o ple, wo men, im mi grants, LGBTQ + pe o ple), ac ti vists, mu sic lo vers, fans, etc. Un li ke pu blis hing ho u ses, zi nes are 
not fo cu sed on pro fit but mo re on cre a ti ve ex pres si on in li mi ted edi ti ons and emp ha si zing to get her ness. The pa per 
pre sents exam ples of good prac ti ce from se ve ral re now ned Ame ri can li bra ri es that pre ser ve this type of ma te rial, 
pro vi de ser vi ces for the ir use and work on the ir po pu la ri za tion. The Li brary of Con gress and the Los An ge les Pu blic 
Li brary or ga ni ze zi ne fe sti vals, which in clu de wor kshops for ma king zi ne pu bli ca ti ons, as well as ex hi bi ti ons and sa-
les. The New York Pu blic Li brary en co u ra ges users to wri te cre a ti vely and cre a te a com mon zi ne for all age gro ups, 
and the Bar nard Col le ge Li brary af firms the use of zi ne in te ac hing and le ar ning. The cul tu ral and aca de mic va lue of 
zi ne  pu bli ca ti ons is con fir med in all the abo ve ways.

Кeywords: zi ne pu bli ca tion, do it your self, the mes, sha pe, fan zi ne, li brary, fe sti val, ex hi bi ti on, user in vol ve ment, ama-
te u rism, fans, sub cul tu re
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