Knjižnica i čitaonica „Fran Galović”, Koprivnica
1. Uvod

zdravlja i promoviranju zdravog načina života, očuvanju okoliša i slično. Obraća se cijeloj zajednici, svim
njenim pripadnicima i u različitim područjima života
nastoji odgovarati na aktualne potrebe sredine u kojoj
djeluje. Sve navedeno pridonosi činjenici da usluge
knjižnice koristi čak 30% stanovnika grada Koprivnice
i okolice, što je jedan od najvećih postotaka u gradovima slične veličine u Hrvatskoj, a sama Knjižnica i
njeni zaposlenici primili su za svoj uspješan rad cijeli
niz domaćih i inozemnih nagrada.3

I

nternet i web 2.0 trajno su promijenili načine
na koje se dolazi do informacija, ali i načine
komunikacije među ljudima uopće. I knjižnice su
se našle pred izazоvom redefiniranja svojih usluga i
njihovim djelomičnim „izmještanjem” u okruženje
weba 2.0.
„Web 2.0 počiva na društvenoj interakciji među
ravnopravnim sudionicima i kolektivnoj inteligenciji,
a pritom je dinamičan i interaktivan, jer korisnicima
omogućuje ne samo pristup sadržajima, već i aktivno
sudjelovanje u njihovom kreiranju.”1 Komunikacija i
interakcija knjižnica s korisnicima putem alata koje
donosi web 2.0 tako dobiva sasvim novu dimenziju.
Zahvaljujući društvenim mrežama, knjižnični korisnici dobili su mogućnost neposredno sami komentirati, stvarati i dijeliti sadržaje povezane s knjižnicama
i njihovim programima, uslugama, građom. Kao
nikada ranije, knjižničari i njihovi korisnici mogu
sada komunicirati u realnom vremenu – komentirati,
ocjenjivati, postavljati pitanja, razmjenjivati mišljenja,
davati prijedloge…
Promjene u komunikaciji knjižnica s korisnicima
koje su donijele društvene mreže bile su vrlo dinamične i uzbudljive, ali ujedno i veliki izazov za same
knjižnice, osobito s obzirom na to da u samom početku
korištenja društvenih mreža u knjižnicama nije bilo
praktičnih uputa ni smjernica za rad knjižnica s ovim
novim digitalnim alatima.
Iako danas već postoji literatura koja u tome knjižničarima može pomoći, zbog brzine razvoja komunikacijskih tehnologija i njima pripadajućih alata, za
većinu knjižnica i dalje imperativ ostaje nužnost „učenja u hodu”, kao i iz iskustva drugih.

3. Knjižnica i čitaonica „Fran Galović”,
Koprivnica i društvene mreže (2009-2019)
Uvijek u traženju novih i još učinkovitijih načina
približavanja knjižnice i njenih usluga korisnicima,
u koprivničkoj Knjižnici pojava web 2.0 alata prepoznata je kao još jedna prilika za ostvarivanje toga
cilja. Od 2009. godine Knjižnica ima svoju stranicu na
Facebook-u, a od 2010. i na Twitter-u. Cilj otvaranja
profila na društvenim mrežama od samih početaka
bio je približiti ponudu knjižnice, prezentirati njene
usluge, sadržaje i građu svim korisnicima koji se služe socijalnim mrežama, a posebno mladoj populaciji
korisnika.4
Organizirana edukacija knjižničara za rad s
društvenim mrežama odvijala se sudjelovanjem na
tematskim stručnim skupovima, prikupljanjem informacija iz iskustva knjižnica u zemlji i inozemstvu, a
za knjižničare s područja cijele Županije organizirana
je specijalizirana radionica Centra za stalno stručno
usavršavanje knjižničara Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu Knjižnice i društveni mediji – kako
stvoriti virtualnu mrežu prijatelja.5
Iz vremenske distance od jednog desetljeća, može
se zaključiti kako je postojanje koprivničke gradske
Knjižnice na društvenim mrežama tijekom tog razdoblja doživjelo znatnu evoluciju. Facebook stranica
Knjižnice postala je i ostala do danas najpopularniji
kanal putem kojeg i korisnici knjižnice, ali i cjelokupna javnost, prate najave događanja, osvrte na programe,
informacije iz rada knjižnice, ali i brojne zanimljivosti
vezane za knjige i čitanje koje knjižničari sami stvaraju
i postavljaju ili dijele s drugih stranica.
Danas Knjižnica ima čak četiri različite, specijalizirane Facebook stranice: uz glavnu stranicu Knjižnice
(https://web.facebook.com/KnjiznicaFranGalovicKopr
ivnica/) otvorenu 2009, koja danas ima 3.087 pratitelja,
tu su još stranice „Bibliobus Koprivnica” (od 2012) s
822 pratitelja, „TEDxLibraryKoprivnica” (od 2013) sa
629 pratitelja i najnovija stranica „Županijska matična
služba Koprivnica” (otvorena početkom 2019) s 59
pratitelja.6
Osim Facebook-a i Twitter-a, kao svojih prvih
društvenih mreža, Knjižnica je danas prisutna i na
drugim društvenim mrežama. Svaka od njih ima svo-

2. O Knjižnici i čitaonici „Fran Galović”,
Koprivnica
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović”, Koprivnica
gradska je knjižnica te jedna od 20 knjižnica u Hrvatskoj koja ima županijsku matičnu razvojnu funkciju – matična je za narodne i školske knjižnice u
Koprivničko-križevačkoj županiji. Prema stanju 31. 12.
2018, Knjižnica posjeduje cca 180.000 jedinica građe
i ima 23 stalno zaposlena djelatnika. U 2018. imala je
8.155 učlanjenih korisnika (od toga 2.509 u pokretnoj knjižnici − bibliobusu), 106.128 fizičkih posjeta
(prosječno 421 dnevno) i preko 40.000 posjeta mrežnoj
stranici. Zabilježeno je 173.053 posudbi građe (prosjek:
729 dnevno) te održano 360 programa za korisnike s
10.421 posjetom (prosjek: 30 programa/868 posjeta
mjesečno).2
Knjižnica je poznata po inovativnim programima
i uslugama, posebno u socijalnoj inkluziji, poticanju čitanja od najranije dobi, cjeloživotnom učenju,
korištenju suvremenih tehnologija, unapređivanju
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ju posebnu svrhu – Flickr je poslužio za organiziranje i objavljivanje fotografija s događanja u knjižnici,
Pinterest je iskorišten kao platforma za preporuke
naslova za čitanje i populariziranje e-kataloga na vizualno privlačan način, Youtube omogućuje pohranu
i dostupnost videa. Prateći sve veću popularnost Instagram-a, od prošle, 2018. godine Knjižnica je otvorila
svoj profil i na toj mreži, na kojoj trenutno ima 317
pratitelja.7
Za sve društvene mreže zajedničko je da Knjižnica
putem njih objavljuje sadržaje koji su u skladu s vrijednostima za koje se zalaže, kao što su poticanje
čitanja i pismenosti, slobodan pristup informacijama
i intelektualna sloboda. Osim toga, objavljuje informacije o radu knjižnica iz lokalnih zajednica, nastoji
popularizirati vlastitu građu i usluge te knjižničari
odgovaraju na korisničke upite i primaju prijedloge,
pohvale i kritike.8

4. Korištenja društvene mreže Facebook u
zagovaranju novog prostora knjižnice
4.1 Planiranje nove zgrade Knjižnice i čitaonice
„Fran Galović”, Koprivnica
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović”, Koprivnica
od 1981. godine djeluje u vlastitoj zgradi, palači iz
XIX stoljeća, na ukupno 1.000 m2 korisnog prostora,
što je svega 1/4 prostora kojeg bi knjižnica ovog tipa
trebala imati.9 Premali i neodgovarajući prostor glavna je prepreka razvoju djelatnosti, što najbolje ilustrira
podatak da je 2/3 knjižničnog fonda nepristupačno
korisnicima jer se nalazi u zatvorenim spremištima.
Zgrada je, uz to, neprilagođena i osobama s teškoćama
u kretanju jer se proteže na čak 7 etaža (podrum, prizemlje i 2 kata s 3 poluetaže), a u njoj zbog građevinskih
ograničenja nije moguće ugraditi dizalo.10
Kako bi ukazali na problem prostora i ponudili
rješenje, knjižničari su izradili dokument Programska osnova za novu zgradu Knjižnice pod nazivom
‘Multimedijalna knjižnica za Koprivnicu XXI stoljeća:
mjesto znanja, socijalne osjetljivosti i međugeneracijske
solidarnosti‘11 u kojem su analizirali stanje te opisali
karakteristike i optimalnu kvadraturu potencijalnog novog prostora za knjižnicu.
Gradska uprava prihvatila je argumente knjižničara i načelno se opredijelila za gradnju nove zgrade
knjižnice, odnosno, Multimedijalnog centra, u sklopu
kojeg bi bila smještena i knjižnica, a posebno Povjerenstvo donijelo je 2016. odluku o lokaciji za gradnju
buduće knjižnice, u staroj gradskoj jezgri, vrlo blizu
sadašnje knjižnice.
Novi Multimedijalni centar u gradu Koprivnici
treba pridonijeti rješavanju više aktualnih gradskih
problema i potreba: povezati više gradskih kulturnih
ustanova – Knjižnicu, Muzej grada, Pučko učilište,
Arhiv; osigurati prostore za potrebe zajednice – za
sastajanje, odvijanje programa za javnost; ponuditi (i)
komercijalne sadržaje koji bi omogućili ekonomsku
samoodrživost zgrade te pridonijeli gospodarskom
razvoju.
S ciljem osmišljavanja koncepta i sadržaja buduće
nove knjižnice, održano je više tribina u koje su bili
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uključeni stručnjaci, arhitekti, povjesničari umjetnosti,
novinari i predstavnici Gradske uprave. Ali, ostalo je
pitanje: što zapravo sami građani žele od nove knjižnice?
4.2 Anketa za građane „U novoj zgradi gradske
knjižnice želim …”
Da bi se u osmišljavanje zajedničkog, novog multimedijalnog prostora u gradu uključila što šira javnost
− djeca, mladi, studenti, roditelji i obitelji, stariji sugrađani, udruge − u Knjižnici je osmišljena anketa pod
nazivom „U novoj zgradi gradske knjižnice želim…”
Njen cilj bio je na neformalan način, neposredno, upravo od onih kojima je knjižnica namijenjena, doznati
kakvo je njihovo mišljenje o novoj knjižnici, kakve su
im potrebe i očekivanja od nove zgrade. Metodologija
anketiranja bila je vrlo jednostavna za primjenu: knjižničari su pripremili obrasce na papiru formata A3 na
kojima je unaprijed bila otisnuta rečenica: „U novoj
zgradi gradske knjižnice želim…”, a sudionici ankete
trebali su nastaviti rečenicu i dopisati svoje prijedloge
na pripremljeni obrazac. Ispitanike koji su za to dali
svoj pristanak (većina njih!), knjižničari su također
fotografirali, zajedno s njihovim ispisanim obrascima.
Prostor informiranja građana o mogućnosti sudjelovanja u anketi i njenim ciljevima bio je fizički – kod
posjeta knjižnici, te virtualni – putem mrežne stranice i
društvenih mreža Knjižnice, kao i putem javnih medija,
tiskanih i digitalnih.
4.3 Korištenje društvenih mreža u provođenju
anketiranja građana
Ideja je bila u anketiranju iskoristiti mogućnosti i
popularnost društvenih mreža, konkretno Facebook-a,
kao već dokazano korisnog i učinkovitog alata u neposrednoj komunikaciji s korisnicima. Karakteristike
Facebook-a kao što su otvorenost svima, pristupačnost
i neformalnost, mogućnost osobnog pristupa i interakcije, odlične su za provođenje ispitivanja namijenjenog
ovako širokoj i raznorodnoj publici, koje za cilj ima
osluškivanje mišljenja javnosti, ali i promociju samog
povoda anketiranja – u ovom slučaju, gradnju nove
knjižnice. Prednosti su također što u takvoj anketi ravnopravno mogu sudjelovati različiti ispitanici, npr. i
djeca i odrasli, jer je vrlo jednostavno formulirana,
te što za samo sudjelovanje u anketi ispitanici ne trebaju utrošiti mnogo vremena, jer se anketiranje može
provesti vrlo lako i brzo. Također, ovakva anketiranja,
koja uključuju poziv na izražavanje vlastitog mišljenja,
ali i emotivnog doživljaja vezano za temu, a ujedno
potiču i na maštanje i na kreativnost, mogu biti i vrlo
zabavna, što je jedan od važnih faktora u motiviranju
ispitanika da se uopće uključe i pristanu sudjelovati u
anketi.
U anketiranju je tijekom dva ljetna mjeseca 2016.
godine sudjelovalo 250 ispitanika koji su iznijeli 435
svojih prijedloga, želja i razmišljanja o konceptu buduće knjižnične zgrade. Uključio se vrlo široki raspon
ispitanika – korisnika knjižnice svih dobi, ali i drugih
zainteresiranih građana. Sve fotografije nastale tijekom
anketiranja objavljene su u posebnom albumu na FB
stranici knjižnice, i dostupne su na poveznici http://
bit.ly/2y7Mm4s, gdje je album i dalje dostupan za pregled, te ih svatko i nadalje može komentirati.

Ozračje cijelog projekta bilo je iznimno pozitivno,
a reakcije građana, kao i medija, bile su odlične. Sama
akcija anketiranja, provedena uz pomoć društvene
mreže Facebook, uspjela je mobilizirati građane i pridobiti veliku medijsku pažnju, te je na taj način znatno
pridonijela promociji knjižnice i njenih usluga, čime
je ostvaren važan doprinos u zagovaranju knjižnice,
a prikupljeni prijedlozi građana iznimno su korisni
za nastavak planiranja koncepta buduće knjižnice.
Potvrđen je veliki utjecaj društvenih medija, danas
prisutan u svakodnevnom životu, kako među građanima, tako i u medijima, te potreba njihovog sustavnog
i osmišljenog korištenja u redovitom radu suvremene
knjižnice, osobito u komunikaciji s javnošću. Na kraju,
opisane aktivnosti kao inovativan model istraživanja
korisničkih potreba u narodnoj knjižnici, provedenog
uz pomoć društvenih mreža, mogu odlično poslužiti i
drugim knjižnicama, u zagovaranju ne samo prostornih uvjeta za rad, već i različitih drugih pitanja vezanih
za unapređenje knjižnične djelatnosti.

ponajprije ono najpozitivnije u vezi društvenih mreža,
a to su bile nove, neslućene mogućnosti komunikacije
s korisnicima, a ujedno i znatno povećanje vidljivosti
rada knjižnica prema javnosti općenito.
U skladu s njihovom misijom trajnog poticanja
čitanja, cjeloživotnoga učenja i informacijske pismenosti, od knjižnica se očekuje da budu otvorene prema
novim alatima i oblicima komunikacije s korisnicima.
Praćenje trendova i novih tehnologija te njihova primjena u poslovanju stoga su principi koje svaka suvremena knjižnica treba imati u svojoj strategiji, kako bi
mogla ići u korak s razvojem društva. U tom smislu i
djelovanje knjižnica na društvenim mrežama danas
više nije pitanje odabira, već nužnost i potreba.

5. Zaključak
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Како помоћу друштвених мрежа
привући тинејџере – примери добре праксе у Народној библиотеци Ужице

Њ

егово величанство – интернет. Саставни
део живота већине друштвено-активних
становника планете Земље. Све информације су
доступне одмах и сада, само вам треба интернет
веза. „Са ширењем свих начина употребе интернета, силно се повећала количина времена које посвећујемо том медију, а све брже везе нам при том
омогућују да будемо делотворнији док смо спојени
на интернет.”1 Куда путовати? Где купити гардеробу? Који су најбољи ресторани? Који културни
догађаји су актуелни? Није проблем ни ако не
можете да путујете, многи сајтови нуде виртуелне
туре, па тако можете из свог стана посетити
Лувр, Уфици академију, наћи се на водопадима
Нијагаре, гледати царство риба на Аљасци, криви
торањ у Пизи и друго. Проблем већине корисника
интернета је велика количина информација и како
их вредновати. „Кад смо на интернету, често више
не примећујемо шта се збива око нас. Стварни свет
се повлачи пред бујицом симбола и подражаја који
пристижу са наших уређаја.”2
Улога јавних библиотека је да у локалним
срединама буду центри поузданих извора информација и носиоци културних активности и садржаја везаних за све категорије становништва.
У њима се реализују дечје радионице, пројекти
намењени младима, информатичко описмењавање старијих суграђана, књижевне вечери, округли
столови, трибине, дебате, изложбе, форуми, мултимедијалне вечери и др. Циљ Библиотека је да
едукују и информишу људе о томе шта имају да
понуде. Да би било који од ових догађаја био посећен или релизован потребно је обезбедити публику. Некада су то радили позивари, затим је било
довољно залепити плакате на истакнутим местима
у локалној заједници, потом се оглашавало путем
телевизијских и радио канала, а данас најчешће
преко интернет мреже, путем сајта или преко друштвених мрежа.
Друштвене мреже су важан комуникациони
канал за библиотеке. Оне преузимају примат над
осталим видовима оглашавања, али и ту има
разлике, нису све друштвене мреже подједнако
заступљене међу локалним становништвом. Треба
проценити којој категорији становништва је одређени садржај библиотеке намењен. Најбоље би
било спровести анкету међу директним и индиректним корисницима јавне библиотеке о употреби друштвених мрежа. Тако се долази до сазнања
који канал комуникације је најпопуларнији и шта је
то што људи желе да чују и виде у библиотеци. Ми
знамо шта желимо да им кажемо, али испитивањем
корисника ћемо имати објективан увид у оно шта
они желе да чују. „За разлику од свих претходних медија интернет је отворио нови, паралелни
простор, али оно што је још важније, интернет
нам је омогућио да у њега ступимо и да га сами

производимо.”3 Битно је познавати своју публику и
остати фокусиран на њихове интересе и потребе за
информацијама.

Народна библиотека Ужице и интернет
публика
Народна библиотека Ужице4 је у марту 2010.
године отворила Фејсбук страницу Библиотеке. У
то време популарније је било отварати профиле у
односу на странице због интеракције са корисницима. Профил је захтевао веће ангажовање појединца у комуникацији са виртуелним корисницима,
што Библиотека није била у могућности да обезбеди
у односу на број запослених. Постављани су мање
учестали садржаји, најмање пет пута недељно, али
је одржаван континуитет који је задавољавао потребе публике. На страници су редовно ажурирани
подаци везани за активности Установе, промоцију читања и библиотечких садржаја у земљи и
свету. Промоцији странице као и саме Библиотеке
у виртуелном окружењу, допринео је квиз „Описмењавање” који се реализовао у сарадњи са
реги-оналном радио станицом у оквиру емисије
„Жута минута”, аутора Николе Митровића. Квиз
је емитован сваке среде у периоду од марта 2010.
године до 18. децембра 2013. године. Потребно
је било кроз асоцијацију погодити наслов задате
књиге, а награда је била бесплатна годишња чланарина. Аутор квиза била је Бојана Маринчић.
Преласком аутора емисије на другу радио станицу
прекинута је реализација квиза, али не и сарадња
са локалним медијима. Да би садржај дистрибуиран становништву био квалитетнији, колегиница
Ратка Вучковић је преузела администрацију активности везаних за Дечје одељење. Касније су наставиле колеге са Одељења. Фотографије са великог
броја радионица пропраћене су одговарајућим
текстовима и шаљивим порукама. Објаве су биле
веома популарне и имале су запажен број виртуелних посета. Поред радионица, реализоване су и
добротворне изложбе, обележавање битних датума, посета Дому за стара лица и др. Фејсбук страница је приликом отварања, за циљну групу имала
претежно младе. У међувремену, ова друштвена
мрежа је постала популарна и међу другим старосним категоријама. Поред сајта Библиотеке
као званичног електронског гласила, постала је
подједнако битна за ширење информација. Данас,
према Фејсбук статистици, страница НБУ има 1.974
пратилаца, од којих већину чини популација од
25 до 45 год. Примећујемо да женски део публике
више прати догађаје у односу на мушкарце, а што
се тиче територије са које су се вршила прегледавања објава, највише их је приступило из Ужица,
затим из Београда, потом из Новог Сада и осталих
5

ТЕМА БРОЈА

„ЛАЈКУЈ”, „ШЕРУЈ” И „ЗАПРАТИ”

околних места близу Ужица, а на крају и из разних
делова Србије и света.5
Пратећи ширење других друштвених мрежа и
интернет платформи који су постали популарни
међу децом и младима, НБУ је настојала да ухвати
корак са временом и да своје оглашавање учини
доступним овој категорији становништва. Кроз
пројекат „Млади у библиотеци” који је суфинансирао Град Ужице, отворила је YouTube канал. На
каналу се могу видети видео препоруке за читање
намењене тинејџерима у чијем настанку су активно учествовали млади. „Живот” YouTube канала
је настављен кроз пројекат и конкурс „Види шта
читам”, такође суфинансиран од стране Града
Ужица. Постављени су трејлери чији су аутори
средњошколци и студенти. Овај пројекат није био
локалног карактера, јер је победнички трејлер на
Конкурсу био из Неготина. Захваљујући интернету, ослобођени смо граница које нам поставља
географско окружење. Конкурс „Види шта читам”
је показао да смо успели да промовишемо читање
и НБУ и ван локалног окружења. Кратки видео
снимци су веома добар начин да се привуче пажња.
„Дигитална технологија је променила економију,
културу, друштво и друштвене односе, једном речју
изменила је свет у коме живимо, али је истовремено,
отворила врата новим креативним приступима,
учинила је да све уметничке и културне области...
добију нове алатке неслућених могућности које им
отварају нова неистражена поља стваралаштва,
нова средства уметничког истраживања, која су
била неопходна да би се тај свет на прави начин
испитао, приказао и протумачио.”6

Најбитније од свега је да су тинејџери ангажовани у оквиру пројектних активности били вољни за
сарадњу, импресионирани простором Библиотеке
(депо и књиговезница) који нису могли да виде
као редовни корисници. Изразили су жељу да буду
укључени и у наредне догађаје које библиотека
спроводи. Промоција стрипа и епске фантастике за
њих је представљала посебно искуство. Неки од
њих су се први пут срели са српском митологијом и
књигама које се баве том темом.
У свакодневној комуникацији са младима који
посећују Библиотеку, закључили смо да Фејсбук
није виша њихова примарна мрежа. Желећи да
сазнамо више о популарности друштвених мрежа,
6

у другој половини 2018. године спровели смо
анкету. Анкетни упитник попунило је 810 младих из Златиборског округа, узраста од 15 до 30
година. Добијени резултати показују да је 88,3%
испитаника одговорило да најчешће користи
Инстаграм мрежу. Објашњење за популарност
Инстаграма међу младима налазимо делимично и
у томе да су родитељи деце која користе ову друштвену мрежу на Фејсбуку, па су они „побегли” од
њих. Крајем 2017. године НБУ је отворила пословни Инстаграм налог, а 2018. године почела је
активније да поставља садржај. Пошто Инстаграм
мрежа фотографију ставља у први план и ми смо
се трудили да задовољимо критеријум. Редовно
су објављиване фото вести о новим издањима везаним за тинејџере, али и редовне активности из
Библиотеке са посебним акцентом на културна
догађања. Формиран је и хештег #nbuzice који је
саставни део сваке објаве. Закључили смо да је
најкорисније овај хештег комбиновати са другим
популарнијим, тако да и корисници који прате
друге догађаје у интеракцији са библиотечким, могу погледати садржај. НБУ тренутно има 470 пратилаца, а одређен број прати и хештег #nbuzice.7
Запажамо да највећи број виртуелних посетилаца
улази директно са профила, а да највише посета
имају објаве намењене тинејџерима.
Уважавајући значај друштвених мрежа као
веома битан вид оглашавања, сви запослени библиотекари, заједно са рукодиоцем установе, обезбеђују садржај који се поставља.

Друштвене мреже у служби јавних
библиотека
Паметни телефони, таблети, персонални и лаптоп рачунари повезани на интернет представљају
главно средство комуникације младих. Интернет
нам је омогућио брзину и доступност информација која постаје тражени елемент у сваком облику
комуницирања – потребно је што више информација за што мање времена. Овакав облик груписања
има бројне предности, међу којима је и доступност
информација у реалном времену, а највећа предност је та што не захтева окупљање већег броја
људи у истом простору. Библиотеке треба да „освоје” и пронађу место у пласирању информација
младима. Учествујући на многобројним стручним
скуповима који се тичу деце и младих, долазимао
до закључка да је већина активности усмерена на
децу млађег школског узраста и веома је богата и
разноврсна. Смањен број посета бележи се код
популације која похађа седми и осми разред, као
и прву и другу годину средње школе. Потребно је
осмислити саржај који би био доступан овом узрасту како би добили кориснике који ће касније
остати конзументи библиотечких садржаја. Зашто
су нам посебно битне друштвене мреже, када је ова
категорија корисника у питању? Зато што они не
гледају телевизију, не читају новине и искључиво
се информишу путем друштвених мрежа, од којих
су, како смо поменули, најпопуларнији Инстаграм
и Јутјуб. „Данашњи тинејџери типично шаљу или
примају поруку сваких пар минута, све време док
су у будном стању.”8 Вирални маркетинг је тренутно
најјефтинији пут до циљне групе којој се обраћамо.

Постоји и могућност уплате у висини од неколико
долара ради промоције профила. Запослени у библиотекама свој допринос могу да дају тако што
ће све активности прво објавити на друштвеним
мрежама и сајту установе, па тек онда поделити
на својим приватним профилима. Солидарност
и колегијалност у оквиру библиотечке мреже у
Србији, региону и свету је такође битна. Ширењем
(дељењем) примера добре праксе доприносимо
популаризацији библиотека у свету.
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MARKETING GISKO-A KROZ DRUŠTVENE MREŽE
Facebook stranica Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

K

njižnice u svijetu, a tako i u Hrvatskoj davno
su shvatile kako više ne smiju biti, a i nisu,
isključiva središta posudbe knjiga. Isto su tako svjesni
da njihova interakcija s korisnicima svakim danom
postaje sve veća. Naime, knjižnice kroz brojne programe postojeće korisnike, ali i one buduće, aktivno
uključuju u kreiranje i realizaciju projekata u svojim
lokalnim zajednicama, uz činjenicu da su knjižnice
danas informacijska, društvena te edukativna središta
jedne lokalne sredine. Danas je na internetu ovaj oblik
komunikacije postao izrazito dominantan. Facebook
je jedna od najpopularnijih društvenih mreža koju samo u Hrvatskoj koristi oko 1.900.000 ljudi od čega je
940.000 žena (49%) te 960.000 muškaraca (51%). Upravo
zbog ovog znatnog broja korisnika
Facebook-a, upravljački tim Knjižnice
svjestan je značaja marketinških akcija
putem ove online platforme. Korištenje svih kanala marketinga iznimno je
značajno te će o njemu ovisiti i koliko
će knjižnica biti prepoznata i prisutna
u lokalnoj zajednici. Jedan od takvih
marketinških kanala društvene su
mreže, ako se uzme u obzir rastući
razvoj i primjena informacijske tehnologije u posljednjih pedesetak
godina, koji utječu na promjene u
društvu. Informacijske tehnologije
danas omogućavaju brz, jednostavan
i selektivan pristup svim željenim
informacijama i znanjima. Važno je
također napomenuti kako su usluge
komunikacije preko društvenih mreža besplatne, osim Facebook oglašavanja koje se naplaćuje. Za razliku
od masovnih elektronskih medija,
ovi servisi nude precizan uvid u
učinkovitost oglasa te mogućnost prilagodbe istih tijekom svakodnevnih promocija usluga
i aktivnosti koje Gradska i sveučilišna knjižnica1 nudi.
GISKO se nalazi među ustanovama koje su na ovaj način prepoznale i iskoristile prednosti komuniciranja s
postojećim, ali i potencijalnim korisnicima. Korisnici
društvenih mreža bez obzira na dob i obrazovni stupanj
uglavnom znaju kako pronaći, evaluirati, analizirati,
povezati, rukovati i efikasno prenositi informacije na
druge.
Koristeći Facebook profil, na društvenim se
mrežama GISKO kreira novi sadržaj koji se velikim
dijelom smatra potporom marketingu. S druge strane, komuniciranjem s korisnicima i odgovaranjima na
njihove komentare u gotovo realnom vremenu, ovakav način komunikacije pripada funkciji korisničke
podrške. Marketing kroz Facebook u GISKO-u danas
predstavlja jedan od najznačajnijih segmenata informiranja korisnika o aktivnostima koje knjižnica
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provodi. Kada govorimo o konstruktivnome osmišljavanju marketinške politike GISKO-a preko
društvenih mreža, potrebno je naglasiti kako se
tijekom osmišljavanja same Facebook stranice, ali i
cjelokupnog djelovanja, imalo na umu ostvarivanje
rezultata putem prikupljanja relevantnih informacija.
Marketing GISKO-a na društvenim mrežama se sastoji
i od ispitivanja i analiziranja potreba korisnika, izbora
ciljanih korisnika, stvaranja marketinške strategije te
planiranja njezina provođenja. Promocija i odnosi s
javnošću spadaju u neizostavne zadaće Knjižnice. U
želji da se na zanimljiv i prihvatljiv način predstavi
javnosti, GISKO poseže za učinkovitim i dugoročnim
planiranjem strategija nastupa. Pri tome promocija
putem društvenih mreža odigrava
ulogu jednog od kanala putem kojih
knjižnica komunicira sa svojim korisnicima te ih upoznaje sa svojom
djelatnošću, programima i uslugama.
U svakoj informacijskoj ustanovi treba
da postoji osoba, stručnjak, koji je zadužen za odnose s javnošću putem
društvenih mreža. Njegova uloga je i
u održavanju kontakata s medijima,
sponzorima, ali i korisnicima, kako
bi promovirali usluge i programe koje
nude te oblikovali sliku same ustanove u javnosti. Osoba za odnose s
javnošću na društvenim mrežama,
tzv. koordinator virtualnih zajednica,
Community Manager, Social Media
Manager i slični nazivi koji se danas
koriste u Hrvatskoj, prati stavove
javnosti, komunicira s njom u svrhu
izgradnje njezine naklonosti te distribuira informacije, odnosno prezentira ustanovu u javnosti.

Moderni problemi starog zanimanja –
koordinator virtualnih zajednica GISKO
Unatrag tri-četiri godine sve se više razvija posao
tzv. Social media manager ili voditelja internetske
zajednice, koji za određenu tvrtku, instituciju, projekt i sl. smišlja i provodi kampanje, mjeri njihovu
učinkovitost, prilagođava komunikaciju i oglase i tako izravno utječe na prodaju, ponudu i prezentaciju
proizvoda, usluga ili službi. Social media manager
potpuno je novo zanimanje. Osoba na ovoj funkciji
izrađuje, održava, promovira te administrira službenu
Facebook stranicu Knjižnice. To omogućuje dodatnu
promociju i interakciju između ustanove i korisnika.
Posao je Social media manager da poznaje zajednicu,
komunicira s njom, upozna „vođe” te zajednice,
stavove koji prevladavaju, karakteristike ljudi koji ga
„lajkaju” ili prate i, možda najvažnije, da bude dostupan 24 sata, svaki dan u tjednu! Koordinatoru vir-

tualnih zajednica u knjižnicama važno je osigurati
uvjete za kvalitetan rad. Naime, zadatak je te osobe
razraditi plan nastupa, predložiti strategiju pojavnosti na društvenim mrežama, otvoriti i voditi profil na
društvenim mrežama, svakodnevno ga ažurirajući prema dogovoru, svakodnevno pratiti profil i događanja
na mrežama, u koordinaciji s nadređenima plasirati
informacije, vijesti, novosti i sve ostale sadržaje vezane
uz knjižnicu, pratiti povratne informacije, reakcije
publike i odgovarati na njih, pisati izvještaj o učinjenim
koracima, dogovarati izložbe, promocije, predavanja,
susrete te eventualne angažmane na novim projektima
za sve upite preko Facebook profila. Posljednje je, ali
ništa manje bitno, to da društveni mediji funkcioniraju
na način da je potreban stalan rad kako bi počeli davati
rezultate. Jedan je od razloga to što Facebook takve
stranice stavlja u drugi plan, odnosno ne pokazuje
ih većini fanova. Drugi je razlog to što prestajete biti
zanimljivi svojoj zajednici i zajednica odumire.

poruku vezanu uz čitanje svakako mogu doprijeti do
osoba koje možda i nisu previše zainteresirane za čitanje. Četvrta kategorija „Nagradne igre” u pravilu
donosi najviše interesa javnosti, „lajkova”, podjela objave i novih pratitelja stranice. Pokazalo se da ljudi vole
čitati, dolaziti u Knjižnicu, ali i posjedovati vlastite primjerke naslova koje smatraju pažnje vrijednim.
Navedene su samo neke od aktivnosti kojima je
prikazan presjek aktivnosti knjižnice na Facebook-u.
Priča se oko Facebook stranice GISKO-a gradila i gradi
godinama te je nužno prihvaćati promjene koje nastaju
u društvu i nužno je istima se prilagoditi.
Osim na Facebook stranici2, Gradska i sveučilišna
knjižnica Osijek ima profile i na Instagram-u3 te
Twitter-u4.

Facebook Gradske i sveučilišne knjižnice
Osijek
Facebook profil Gradske i sveučilišne knjižnice
Osijek otvoren je 2008. godine pod nazivom Gisko
Knjižnica kao profil fizičke osobe, a sredinom 2012.
g. prebačen je u Fan page pod kategorijom Local
Businesses, podkategorija Library. Facebook stranicu
GISKO u ovom trenutku prati 10.459 osoba koje se
svakodnevno informira i obavještava o aktivnostima,
službama i uslugama koje knjižnica pruža. Korisnike
se također obavještava o novim naslovima, zanimljivostima iz svijeta knjige i kulture općenito, promiče
se knjiga i čitanje te im se svakodnevno preporuči
barem jedan naslov, uz kratko opisani sadržaj. Brojka
pratitelja stranice raste prosječnom brzinom od četiri
nova pratitelja dnevno. Prosječna brojka rasta ovisi o
određenim događanjima. Broj se pratitelja u jednom
danu poveća za 40, ali ima dana kada uopće ne naraste.
Rast se najčešće veže uz uspješne preporuke, dobre
nagrade u nagradnim igrama, ali i najavom nekog
zanimljivijeg i važnijeg događaja. Analizirajući spolnu
strukturu fanova, slobodno se može reći da Stranicu
preferira ženska populacija koja čini 76% pratitelja
naspram tek 23% muškaraca.
Kako je već prethodno rečeno, da bi stranica
knjižnice imala određenu ulogu na Facebook-u, nužno
je biti originalan i dosljedan. Slijedom navedenog
profiliralo se nekoliko stalnih kategorija koje su za
knjižnicu od iznimne važnosti i koristi. U ovom ćemo
tekstu izdvojiti samo neke od njih. Prva, „Preporuke
GISKO-a” nudi najave i preporuka što čitati. Pored
objava same Knjižnice, korisnike se potiče da im sami jedni drugima preporučuju naslove. Na taj način
se povećava posudba i potražnja za naslovima iz preporuke te su jasan rezultat ove aktivnosti. Sljedeća
kategorija koja je također vrlo važna za Knjižnicu
„Najava aktivnosti GISKO-a” ima za zadatak određeni
događaj ili aktivnost najaviti zanimljivije, intenzivnije
i slobodno se može reći zabavnije, te pritom ne
umanjujući i zanemarujući vrijednost klasičnih metoda komunikacije s korisnicima koje su prethodno
spominjane. Treća kategorija „Čitajmo i uzdižimo se”
za cilj ima promicanje čitanja putem društvenih mreža.
Motivirajuće slike koje šalju pozitivnu i motivirajuću

Zaključak
U ovom radu željelo se prikazati potrebu za
novim vještinama knjižničara kao presudni element
u ostvarivanju kvalitetne komunikacije s postojećim,
ali i budućim korisnicima putem društvenih mreža s
naglaskom na Facebook društvenu mrežu. Kvalitetnom
i učinkovitom komunikacijom korisnici se osvještavaju
o važnosti informacijskih, kulturoloških, društvenih
i drugih potreba, podiže se opća razina zadovoljstva,
ali neposredno i opće obrazovanje i kultura korisnika.
Kvalitetna interakcija na relaciji korisnik – knjižnica
neupitno povećava ugled knjižnice te opće standarde
djelatnosti. Budućnost je knjižnice u odnosu knjižničara prema sadašnjem i potencijalnom korisniku te
osluškivanju njihovih potreba i želja, a navedeno se
u ovom trenutku najbolje i najbrže može postići komunikacijom putem društvenih mreža. Na temelju
višegodišnjih analiza i iskustva može se zaključiti koliko su korisnici zadovoljni radom Knjižnice u cjelini,
komunikacijom putem društvene mreže Facebook, ali
i radom koordinatora virtualnih zajednica GISKO-a.
Uočljivo je da su upoznati i zadovoljni vrstom usluga
koje im se pružaju u knjižnici, što misle o objavama
na Facebook stranici, kako je vrednuju, što predlažu
za poboljšanje rada knjižnice te ono najvažnije za
ovaj rad, kakav su komunikacijsko-obavještajni odnos
uspostavili s knjižnicom. Putem društvenih mreža
pruža se mogućnost povezivanja s ljudima značajnim
za određeno područje, sfere interesa ili mogućnost
upoznavanja s potencijalnim korisnicima, klijentima
ili poslovnim partnerima. Također, u gotovo realnom
vremenu možemo dobiti povratne informacije o na9

šim službama, uslugama, projektima i svim drugim
aktivnostima koje svakodnevno u našim knjižnicama
pružamo. Za dobru komunikaciju potreban je i alat za
praćenje mrežne reputacije. Izvješća i vrednovanje rada
na društvenim mrežama kroz razna istraživanja pomoći će u detekciji eventualnih problema i usmjeravati
djelovanje u pozitivno poslovanje i komuniciranje.

1

U daljnjem tekstu GISKO.

2

Facebook stranica: https://www.facebook.com/GiskoKnjiznic/.
3

Instagram: https://www.instagram.com/giskoknjiznica/.

4

Twitter: https://twitter.com/giskoknjiznica.
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Srđan Lukačević
Dubravka Pađen Farkaš
Dino Radmilović
Gradskа i sveučilišnа knjižnicа Osijek

ФЕЈСБУК БИБЛИОТЕКЕ – ЕФЕКТНО ИЛИ ЕФИКАСНО?
Скица за портрет Народне библиотеке „Вук Караџић” на Фејсбуку
„Нама је култура баласт, а не ресурс –
културно благо у нашим институцијама
веће је од девизних резерви Србије.
И увек ће бити."
Дејан Ристић
Представљамо се

Ф

ејсбук налог Народне библиотеке „Вук
Караџић” формиран је 2012. године, почетно као профил, а затим као страница, јер је ФБ
администрација то системски уредила. Ради лакшег проналажења и доступности одговарајућим
циљним групама, окарактерисали смо се прецизно:
категорија – библиотека, под пуним званичним
именом (Narodna biblioteka Vuk Karadzic Kragujevac) и корисничким именом (@bibliotekakragujevac).
Корисничко име је одабрано логички, према
претпостављеној синтагми најчешће претраге –
„тражим библиотеку у Крагујевцу, не знам како
се зове”. Објаве постављамо ћириличким писмом,
мада смо се у пољу назива определили за латиницу,
и то нестандардну (без дијакритичких знакова) –
ради лакшег проналажења на вебу.
Профилна слика наше стране је званични логотип Библиотеке и њу не мењамо, сматрајући да
ће за кориснике и сама боја нашег лого знака бити
довољан сигнал да имамо нову објаву. Насловне
стране мењамо периодично. Оне су најчешће
везане за неки годишњи период (пејзаж или његов
асоцијативни детаљ), или апстрактну илустрацију
која је симбол књиге, знања, читања... Мењамо их,
трудећи се да тај ритам има освежавајући ефекат,
уз дискретно подсећање на библиотечке садржаје.
Илустрације налазимо у свом фонду (завичајне
теме или аутори), а неретко су то и фотографије са
интернета – у таквим случајевима водимо рачуна
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о ауторским правима. Све што чинимо, заправо
је тежња да истакнемо културне и уметничке
вредности, како цивилизацијске, тако и локалне,
завичајне. Догађаји који су годишњег карактера
(Дани крагујевачке књиге, Дечја недеља, Годишња
изложба радова ученика уметничких смерова
Друге техничке школе, Крагујевачки октобар –
Велики школски час итд.) и трају у дужем периоду
(као циклус програма под заједничким кровним
називом) такође заузимају насловну страну. На
овој позицији простор добијају и важни културно–
историјски догађаји и њихови актери – посебно ако
су Шумадинци (устанци, буне, Милош Обреновић),
празници (Нова година, Ускрс, Сретење и сл.) и
датуми (Национални дан књиге, Светски дан књиге,
Дан града, Дан библиотеке, 1. септембар, итд.).

Наша фејсбук заједница
Страница има 8.747 пријатеља и 8.668 пратилаца. Према статистици ФБ, две трећине нашег
аудиторијума чине жене: у старосном добу 35–44
године чине 20% наших пратилаца; тинејџери 13–17
година (0,28%), студентска/омладинска популација
18–24 (5%), 25–34 год. (19%), 45–54 год. (13%),
55–64 год. (6%), старији од 65 год. (3%). Преосталу
трећину чине мушкарци: тинејџери 13–17 година
(0,12%), студентска/омладинска популација 18–24
год. (2%), 25–34 год. (7%), 45–54 год. (7%), 55–64 год.
(4%), старији од 65 год. (3%).

Ови подаци нам јесу од користи, мада их
можемо и релативизовати – јер их о себи корисници
уносе слободно, са тачношћу која ничим није
условљена. С друге стране, тенденција старосних
група код оба пола се поклапа, што нам ипак даје
неке координате у раду. Ова статистика се унисоно
уклапа у истраживања и статистику на глобалном
нивоу, па је то још један разлог да обратимо пажњу
на ове графиконе.

Објаве – садржаји
Ићи у библиотеку не значи само „ићи по
књигу” – што су уврежени стереотипи из давно
прохујалих времена. Наша делатност се брзо мења
јер је везана за информатичка знања и пројектно
пословање. Тренд струке је да будемо отворени и
лако доступни јавности, информативни и образовни центри, места културне разоноде – што
шири спектар послова и вештина којима морамо
да владамо (пројектни менаџмент, познавање језика, радионички рад, обука у савладавању дигиталних вештина, услуге за слепе и слабовиде);
од библиотекара се очекује истраживање, учење,
иновативност, информациона писменост, креативност – и све су то теме и информације о којима
обавештавамо наше кориснике.
Библиотека има најмање једну објаву на дан.
Трудимо се да објављујемо у слично време, користимо помоћ статистике Фејсбука: радним данима
око 10 часова пре подне, викендом нешто касније.
Радним данима објављујемо садржаје који су везани за планиране програме, вести везане за саму
установу (новине у раду, набавка нових публикација, вести и дешавања у раду библиотекара –
стручни скупови, састанци, прописи, семинари...).
У корпусу објава током времена издвојиле су
се следеће садржинске групе: занимљивости из
фонда које говоре о културној историји Крагујевца
и значајним појединцима и догађајима; програме
који су временски дужи или су годишњег карактера
(Дани крагујевачке књиге, Национални дан књиге, Светски дан књиге, Дечја недеља) најављујемо
подсећањем на претходне године – тиме истичемо

континуитет и значај манифестације која траје и
поприма карактеристике традиције; упита у вези са
фондом нема тако често, али када их буде – трудимо
се да исцрпно одговоримо, најчешће линком на
електронски каталог и пропратном информацијом
о публикацији. За публикације које не поседујемо
или услуге на које не можемо да одговоримо, дајемо
линк на најближу библиотеку у којој је то могуће.
Овакви упити нам дају шлагворт да се у објавама
осврнемо и на електронски каталог, дигиталну
библиотеку, видеотеку, или неку сл. информацију
која стоји на нашем сајту. У нашој делатности
је и издаваштво на које смо поносни – па путем
Странице подсећамо на издања која су у основи
везана за завичајно стваралаштво, установе или
ауторе, савремене или легаторе Библиотеке.
Посебно смо поносни на часопис Кораци, који
већ 17 година уређујемо и објављујемо – уз помоћ
пројектног финансирања од стране Министарства
културе и информисања, и Скупштине града.
Часопис има своју страницу – стога не „отимамо”
простор једни другима, сматрајући да су пратиоци
ове странице ужа група корисника са сродним
интересовањима. Ипак, повремено и шири библиотечки фејсбук аудиторијум подсетимо на нови
број часописа, линком на његову страницу или
сајт. Исти статус имају и огранци Стара колонија,
Аеродром и Грошница – они уређују своје странице, обраћају се свом чланству и обавештавају о својим програмима и другим текућим информацијама
релевантним за житеље ових насеља.
У објавама се осврћемо и на дешавања ван наше библиотеке – то су вести или занимљивости
из шире библиотечке заједнице: дешавања која
завређују пажњу културне јавности, литерарне
конкурсе републичког карактера, постигнућа у
струци и успеси других библиотека или колега,
стручни скупови, вести из библиотечког законодавства, школских и других библиотека у матичној надлежности, програми које реализују друге
установе културе у граду и сл.
Наравно, наше објаве пласирају се искључиво
на бази бесплатне услуге Фејсбука, мада нас сервис
често позива „да повећамо доступност”. Нама је,
међутим, ова услуга довољна – наше дневне објаве
досегну 1,5–2 хиљ. прегледа. Има и таквих које су
изазвале посебан одјек, рецимо: недавна објава о
додељивању Ђурђевданске награде књижевнику
Мирку Демићу, нашем директору (9.341);
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Одмах за њим, медијску пажњу привукла је
објава – честитка за Дан града (9.634 је видело ову
објаву), наш квиз „Књиготека”(5.549), књига и изложба „Болница Стобарт”, Крагујевац 1.915 (4.545).
Програми са више учесника имају већи досег и
број прегледа, што је логична прогресија, поготово
када се учесници означе; видео-записи и пројекције
слајдова уобичајено су атрактивнији – што не
доводимо у везу са садржајем, већ са формом.

Највећи број приступа страници радним данима је око 10ч. и 21ч. Прегледи викендом зависе од
временских прилика (када су људи активнији у
природи, мањи је број прегледа) и сезоне годишњих одмора. Тада и ми објављујемо занимљивости и забавне садржаје, увек трудећи се да се не
удаљавамо од наше сфере и да пратимо ритам
свакодневног живота наших корисника. То значи
да за Фејсбук страну Библиотеке не постоје нерадни
дани: свакодневно смо ненаметљиво и дискретно
присутни, настојимо да постанемо навика, а затим
и потреба на друштвеној мрежи; надамо се – и у
стварности. Трудимо се да бирамо садржаје који
на неки нов, модеран и неконвенционалан начин
повезују библиотеке, читање и поштоваоце књиге,
као резултат најразноврснијих интелектуалних
прегнућа. Настојимо да код својих корисника –
пријатеља и пратилаца Странице – подржимо и
развијемо њихов племенит однос према вредним
садржајима у свим форматима, због чега им се
у својим објавама обраћамо са – „поштовани
читаоци".

Све програме који се дешавају у централном
објекту најављујемо у просеку 2 дана раније; у опису
дајемо информације које су најбитније, понекад
је довољан цитат из дела које ћемо представити,
подсећање на аутора или неког од учесника про12

моције. Програми који имају већи број учесника
– имају и већи број дељења и прегледа. Отворени
смо за означавање, како локацијско, тако и личних
профила. У том смислу, нисмо имали непријатности – ни са фотографисањем, нити са означавањем,
мада смо обазривији када су у питању фотографије
на страници Дечје библиотеке, одн. децa узраста до
15 година. О одржаним програмима обавештавамо
путем албума или слајдова, уз кратак опис програма. Трудимо се да превазиђемо општа места
у опису, избегавамо сувопарне клишеизиране
реченице – и из говора учесника издвајамо занимљиве изјаве и кључне ставове и тумачења, трудећи се да пренесмо атмосферу са промоције. У свему овоме водимо рачуна о мери – изражавањем
добрим језиком и стилом, да бисмо били довољно
занимљиви и несувопарни, и да притом не склизнемо у зону колоквијалности или баналности.
****
Фејсбук страна Библиотеке доприноси квалитетнијој комуникацији са корисницима, бољем
сагледавању њихових потреба. Сматрамо и то да
се оваквом отвореношћу разбијају стереотипи
о раду у библиотеци – после чега само још ретки
око нас мисле да библиотекари „по цео дан
читају, или издају књиге”. Какав је квалитет наше
странице? Ако питамо Фејсбук администрацију,
добићемо одговор: „За вашу страницу не постоји
ниједан случај кршења правила.” Овај одговор
за нас није неочекиван, јер водимо рачуна о
коректном медијском понашању и језичком изражавању. Суштински одговор очекујемо из угла
корисника. Од те повратне реакције зависи ток
наших даљих активности, шароликост тема и
идеја, па и мотивација. Што се овог критеријума
тиче, можемо да будемо веома задовољни јер је
одзив аудиторијума у коментарима на Страници,
путем порука или у непосредном контакту –
веома позитиван. Радује нас и чињеница да нам
се пратиоци стране јављају и указују на грешке,
лапсусе – што нам је доказ да смо пажљиво читани. На крају, да покушамо да одговоримо на
питање постављено у наслову: ефектно јесте –
јер смо ближи корисницима и наш рад чинимо
транспарентнијим; ефикасност меримо својом
противтежом све агресивнијој комерцијализацији
и профанизацији културних садржаја путем масмедија. Зато се изјава историчара Дејана Ристића,
некадашњег в.д. управника Народне библиотеке
Србије, узета као мото овог текста – савршено
уклапа у концепт наше мисије, како у стварности,
тако и на друштвеним мрежама. Писана форма
овог осврта на нашу ФБ страницу не омогућава
да чујемо још неко мишљење; стога је овај текст и
позив – да нас „лајкујете” и добијете простор за
коментаре, питања или сугестије.
Ово су била наша искуства у коришћењу
друштвених мрежа.
Виолета Јовичинац Петровић
Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац

Понуда Зед генерацијама преко друштвених мрежа у пиротској библиотеци

О

чување вредности књиге и читања јесте један од главних циљева библиотеке. Развојем информационих технологија, библиотека све
више постаје информациони центар који наставља
да успоставља и негује односе са корисницима.
Дигитално доба у коме живимо намеће и изискује
један другачији начин рада библиотекара, који
се умногоме разликује од традиционалног. Као
центар културе, библиотека се полако окреће „дигиталној дистрибуцији информација” и велику
пажњу посвећује новој генерацији, познатијој као
„генерација Зед” (Z), која је најмање заступљена у
библиотеци. То су млади библиотечки корисници
који мало прате портале, скоро нимало локалне
телевизије или телевизију уопште, а највише
слободног времена проводе користећи „паметне” телефоне.
Ово је нова генерација корисника која одраста у дигиталном
окружењу и самим тим захтева
иновирање и унапређење библиотечких услуга.
Експлозивни раст употребе мобилних телефона може се
сматрати показатељем једног од
највећих технолошких напредака последњих година. Генерација Зед не познаје друштво пре
употребе мобилних телефона,
интернета и друштвених мрежа,
зато овој категорији корисника
треба изаћи у сусрет поштујући
њихова интересовања и жеље.
Колико убрзани развој модерних
информационих
технологија
утиче на тинејџерске читалачке
навике, како ту старосну групу
информисати, заинтересовати
и укључити у активности библиотеке, главна су питања која се тичу нас
библиотекара и одраслих. У Алексинцу је у оквиру
22. Књижевних сусрета „Гордана Брајовић” ове
године одржана трибина под називом „Одговорност одраслих у књижевности за децу и младе”.
Општи закључак трибине био је да млади мало
читају, а да су за то одговорни родитељи, просветни
радници, друштво, медији, библиотекари, и да
је све мање садржаја који су посвећени деци. Из
свега произилази да је задатак библиотекара да у
мору нових издања понуде тинејџерима квалитетну
и адекватну литературу и поуздане информације.
Тинејџери имају тенденцију да буду веома активни на друштвеним мрежама. Просечан тинејџер
у Србији више од три сата утроши на друштвене
мреже јер су интернет и виртуелна реалност место
на којем генерација Зед решава проблеме, размењује мишљења, учи и ствара. Зато је Народна библиотека Пирот прихватилa популарне платформе
зарад не само бољег позиционирања у јавности, већ

и ради остваривања већег утицаја и јачања улоге
библиотеке у друштву, нарочито међу тинејџерима.
У последњих неколико година, друштвене
мреже су постале саставни део приватног и пословног живота. Библиотекари Народне библиотеке у Пироту су 2007. године постали корисници
друштвених мрежа, отворивши веб сајт Народне
библиотеке Пирот. Овај сајт, који користимо за
промоцију наших услуга и активности (централни
део сајта чине управо културна дешавања у библиотеци и један део колекције дигитализоване
грађе), лице је библиотеке у виртуелном свету.
Основна улога веб странице библиотеке је да
пружи квалитетне, актуелне и релевантне информације о услугама библиотеке,
да привуче нове кориснике
и да делује као значајан сервис за информисање свих заинтересованих. Актуелна веб
презентација Народне библиотеке Пирот, иако у великој мери прилагођена очекивањима
савремених корисника, још
увек оставља простора за комплекснији и интерактивнији
приступ, уз стално обогаћивање њеног садржаја.
Посетиоци сајта могу да
оставе свој коментар, примедбу,
похвалу, сугестију или да питају о жељеној књизи, а ми им
одговарамо у најкраћем могућем року. С обзиром на то да
у Библиотеци раде професори
књижевности, библиотекари и
информатичари, васпитачи, широк је спектар тема и области на
која се питања могу односити.
Циљ ове форме је да покаже да
смо спремни да саслушамо жеље и потребе наших
корисника и укажемо на могућност решавања
неких проблема или ситуација. Важно је да се на
свако питање одговори благовремено.
Невероватна експанзија корисника друштвених
мрежа отворила је нове комуникационе могућности, које је Библиотека искористила да би
се приближила корисницима, посебно оним који
су „између детињства и одраслог доба”. Ученици
од првог до седмог разреда су наши редовни корисници захваљујући манифестацији Читалачка
значка коју организујемо већ 10 година. Наш
циљ је да наставимо да негујемо односе са истим
ученицима и када они постану средњошколци,
па касније и одрасли људи. Као средњошколци,
они улазе у једну нову, специфичну фазу развоја
личности и зато их морамо разумети и прилагодити се њиховим потребама и интересовањима.
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ТЕМА БРОЈА

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ – (ТИН)УЛАЗНИЦА ЗА БИБЛИОТЕКЕ

Како су њихова интересовања садржаји на друштвеним мрежама, 2010. године отворили смо
Фејсбук страницу Народне библиотеке Пирот.
Циљ нашег постојања на овој популарној мрежи
јесте наша већа видљивост и продорност, повећање броја корисника и њихове информисаности,
али и промовисање вредности за које се залажемо.
Фејсбук страница има едукативни и информативни
карактер. Путем странице најављујемо књижевне
вечери, изложбе књига, различите манифестације,
постављамо слике са дешавања организованих у
Библиотеци, препоручујемо нове наслове и кроз
различите акције награђујемо наше читаоце. Поводом Светског дана књиге и ауторских права, у
сарадњи са LINK групом, пружили смо прилику
нашим корисницима да усаврше енглески језик или
савладају вештину обраде текста. Све што је било
потребно јесте да у коментару испод обавештења
напишу који од ова два бесплатна курса желе.
Троје најбржих добили су прилику да бесплатно
похађају курс по жељи. Овим гестом смо показали
да поштујемо наше кориснике и подстичемо их у
њиховим напорима да се стручно усавршавају, а
они да нас помно прате на друштвеним мрежама.

Међутим, ствари у дигиталном свету се мењају, па је тако интересовање тинејџера за Фејсбук
опало, а надмашила га је нова дигитална платформа
Инстаграм. Фејсбук је, према мишљењу тинејџера,
застарела друштвена мрежа, намењена људима
средњег доба. Пратећи интересовања тинејџера,
Народна библиотека Пирот је 2017. године отворила Инстаграм профил с циљем да придобије
што већи број корисника тинејџера који су већ
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постали вест у библиотеци! и да их заинтересује
за књигу и читање. Разлика између Инстаграм
и Фејсбук друштвене мреже је у томе што је на
Инстаграму основно средство комуникације фотографија, а то је управо оно што интересује тинејџере који све више имају потребу за визуелним
изражавањем. Фотографија сада прича причу за
себе. Маркетиншким активностима на Инстаграму (наградни фото-конкурси, галерија књига,
позиви на књижевне вечери, библиотерапеутске
и друге радионице и различите манифестације,
учешће у раду читалачког клуба, стално стручно
усавршавање библиотекара) остварујемо свој циљ − у
могућности смо да пружимо велики број корисних
информација, анимирамо и кориснике тинејџерског узраста и покушамо да их задржимо.
Тинејџери препоруке за читање проналазе на
интернет форумима и друштвеним мрежама. У том
мору лепо упакованих књига тешко је пронаћи ону
праву, квалитетну и поучну. Зато смо искористили
један од начина оглашавања на Инстаграму и почели скоро сваког дана да објављујемо фотографије књига, цитата из књига, песама и на тај начин
ненаметљиво и суптилно пласирали тинејџерима
добру литературу. Желећи да их укључимо у наш
рад, 2018. године смо, у сарадњи са Америчком
амбасадом, организовали наградни фото-конкурс
под слоганом ,,Reading in English Everywhere and
Anywhere” за старије основце и средњошколце.
Учесници конкурса су имали задатак да изаберу
књигу из комплета донације Америчке амбасаде
и да се са њом усликају на неком занимљивом
месту или у необичној ситуацији, на креативан
начин. Учесник, чија је фотографија проглашена
најбољом, награђен је комплетом књига о Харију
Потеру. Велики број средњошколаца је слао своје
фотографије, што показује да су фото-конкурси
за њих креативан изазов, али и добар начин да се
заинтересују за библиотеку. Све фотографије су
изложене у холу Библиотеке и постављене на наш
Инстаграм профил. На овај начин развијамо естетске вредности код ученика и подстичемо читање на страном језику. Из разговора са тинејџерима
сазнали смо да их интересује литература на страном језику, да на тај начин богате свој речник и
спремају се за даље школовање. Библиотека је све
учеснике конкурса наградила књигама.
Приказивање лепог и сређеног простора, један је од начина да доведемо младе у библиотеку.
Трудимо се да најмлађима и тинејџерима обезбедимо адекватан простор за игру, учење, читање и
дружење. Тинејџерски кутак је такво место. Оно
је физички одвојено и опремљено адекватним
књижним фондом. Младој читалачкој публици
обезбеђен је приступ електронским изворима
информација, популарна литература, часописи
за тинејџере, а адекватан намештај доприноси
пријатној атмосфери. Постављањем фотографија
тинејџерског кутка, показујемо заједници да су
млади у библиотеци на безбедном и пријатном
месту, а младе позивамо да нам се придруже.

Још један вид маркетинга који нам пружа Инстаграм је ,,insta story” који у ствари представља
„блиц рекламу”. Инстаграм приче нам пружају
могућност да допремо до већег броја људи, до
постојећих и потенцијалних корисника. Оне бележе ,,проценат ангажовања публике”. Путем инстаграм приче показали смо широј јавности кроз
какав процес књига пролази да би нашла своје
место на полици. Такође, поводом Светског дана
поезије правили смо букмаркере са стиховима
домаћих и страних писаца. Циљ радионице био
је допринос промоцији читања, писања, учења и
објављивања поезије. Ово је био, на неки начин,
модеран вид представљања поезије, јер је све било
доступно на Инстаграму и инстаграм причи, како
би што више наших корисника дошло у библиотеку по букмаркер, а самим тим и по књигу. На
један формалан, али пријатељски начин комуницирали смо са нашим корисницима, углавном
тинејџерима, преко Инстаграма. Питања су се тицала аутора и њихових стихова, па је тако велики
број корисника тога дана посетио Библиотеку,
поневши из ње, осим оригиналног букмаркера и
осмеха, и препоручену збирку песама.
Добар пример употребе инстаграм приче дала је Њујоршка јавна библиотека (The New York
Publik Library), која је почела објављивати класичне
романе и кратке приче на свом Инстаграм профилу, па тако можемо наћи Алису у земљи чуда
Луиса Керола и Метаморфозе Франца Кафке.
Нова платформа која је све популарнија међу
тинејџерима је Јутјуб. Све мање тинејџера гледа
телевизију, а много више прати видео садржаје на јутјуб каналима. Библиотека је препознала
и ову платформу као средство имформисања
јавности и пласирање садржаја који имају културну вредност. Тако је поводом Дечје недеље,
која је прошле године у нашој библиотеци била
посвећена рано преминулом дечјем писцу Игору
Коларову, направљен трејлер за све његове романе под насловом Чувар дечјег осмеха. Трејлер је
презентован деци која су се тога дана дружила са
Бранком Стевановићем, писцем за децу и великим
пријатељем Коларова, а снимак је након тога био
доступан и на нашем јутјуб каналу. Ово је само
почетак оваквог начина оглашавања. Планирамо
да младе директно укључимо у процес прављења
трејлера за омиљену књигу или писца.
Из свега произилази да брзи развој информационих технологија условљава библиотекаре

и информатичаре да пронађу и овладају „новим
вештинама за рад у информатичком друштву”.
Генерација Зед није присталица конвенционалног
образовања, па самим тим ни традиционалних
библиотечких услуга, у шта смо се већ уверили
самим избором књига за Читалачку значку (чији
је основни квалитет да се разликују од класичне
школске лектире, те су ту и дела Јасминке Петровић, Весне Алексић, Игора Коларова, Дејана
Алексића, Џеклин Вилсон, Мајкла Колмана, Анабел
Пичер и др.), али и новим приступом такмичарима
где су њихове импресије и ставови о прочитаном
важни. Читалачки клуб, организован за тинејџере,
уверио нас је, пак, да им и Хамлет може бити више него интересантан, ако се час одржи на позоришним даскама, а о Шекспиру средњошколцима
„предаје” позоришни редитељ који је већ режирао
више Шекспирових дела. Да бисмо тинејџере довели у библиотеку, најмање што можемо да учинимо
је да им се прилагодимо и ослушкујемо њихове
жеље и потребе.
Бојана Митић
Надица Костић
Народна библиотека Пирот
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ТЕМА БРОЈА

У ДОСЛУХУ СА ЗАЈЕДНИЦОМ
Коришћење друштвених мрежа у Народној библиотеци „Радислав Никчевић” у Јагодини

Б

иблиотеке данас све више користе технологију Веб 2.0. На тај начин оне држе корак
са новим трендовима и приближавају се својим
корисницима, са њима остварују комуникацију и
добијају повратне резултате. Разлике између Веб-а
2.0 и ранијег Веб-а, који се понекад назива и Веб 1.0,
могу се посматрати као саставни део технолошких,
структурних и социолошких аспеката. Битна разлика је у томе што су у Вебу 1.0 креатори садржаја
били малобројни, док у 2.0 сви могу бити креатори
садржаја и развијени су бројни видови техничке
помоћи, како би се повећао потенцијал активности креирања садржаја (Cormode & Krishnamurth,
2008)1. Веб 2.0 подразумева процес дељења и омогућавања отвореног приступа кроз кориснички
дефинисан садржај као што су друштвене мреже,
блогови и вики. То је нови тренд у рачунарској технологији који омогућава корисницима да учествују у креирању садржаја веба.
Појава Веб 2.0 технологије је отворила нове
начине да јавне библиотеке прошире своје просторе изван зидова физичких библиотека. Утицај
друштвених медија на јавне библиотеке означен
је као Библиотека 2.0.2 Раст друштвених медија
и сајтова за друштвено умрежавање је један од
најимпресивнијих аспеката интернета последњих
година и његова популарност је непорецива.

одабир информација и креирање садржаја који ће
се нудити корисницима на друштвеним мрежама.
Да би могли да одговоре захтевима корисника, пре
свега треба добро да испитају које су теме релевантне за локалну заједницу коју опслужује библиотека. Ово је нова услуга у јавним библиотекама
и захтева нове библиотечке професионалце који
морају бити у могућности да развијају вештине које
су им потребне за имплементацију и одржавање
услуга на друштвеним мрежама за потребе јавних
библиотека. Такође, веома је важна и посвећеност
руководства, да би се осигурао углед библиотеке на
друштвеним мрежама у очима корисника. Поред
тога, мит који сугерише да су друштвени медији
потпуно бесплатни је негиран, јер ће, ако одлучи да
квалитетно послује на друштвеним мрежама, библиотека имати стварне трошкове, у виду радног
места библиотекара који ће у своје радно време
креирати садржаје, информације и комуницирати са корисницима библиотеке. Такође, креирање
квалитетног садржаја који би се понудио на друштвеним мрежама понекад изискује трошкове.
Друштвене мреже дају библиотекарима могућност
да допру и до корисника који можда нису сматрали
библиотеку релевантном да преко њених садржаја
и услуга дођу до потребне информације.

Зашто користити друштвене медије у
библиотеци?
Друштвени медији могу бити моћни алати за
ширење информација. Они нуде библиотекама
начин да промовишу своје активности, ресурсе
и услуге, док истовремено дозвољавају и дијалог
са корисницима. Истраживање Удружења библиотекара из Велике Британије, обављено 2010. године, показало је да корисници интернета више верују библиотекарима него већини других пружалаца
онлајн подршке и информација. Испитаници су
рангирали библиотекаре јавних библиотека на друго место по поверењу, одмах иза лекара.3 Основа
рада библиотекара је размена информација, што
значи да су библиотекари у јединственој позицији
да имплементирају и искористе друштвене медије
на задовољство својих корисника.
Постављање налога и почетак рада на друштвеним мрежама је једноставно и бесплатно.
Међутим, оцењивање успеха у друштвеним медијима је тешко, за разлику од конвенционалног, директног маркетинга. Много је теже измерити нешто
неопипљиво, као што је утицај на кориснике на
друштвеним мрежама. Иако постоје једноставне
мере као што је број следбеника на Твитеру, свиђања и коментари на Фејсбуку, мерење „ангажмана”
или задовољства корисника је много сложеније.
Добро ангажовање у друштвеним медијима
захтева да библиотекари одвоје значајно време за
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Мит је да млади људи управљају друштвеним
технологијама, али су ипак веома активни на
мрежи и имају могућност да виде јасну поделу
између рада, то јест учења и активности у слободно
време. С обзиром на то да је једна од мисија
модерне библиотеке подстицање комуникације у
заједници и креирање нових виртуелних заједница
и корисничких група људи окупљених у циљу
стицања нових знања и вештина, јавне библиотеке
улажу додатне напоре да направе занимљиве и
едукативне садржаје које би корисници пратили
у току свог слободног времена, који су у складу са
концептом друштвене мреже на којој се садржај
оглашава, а релевантни су и „питки” за све кориснике. Нарочито за младе.

За многе организације алати друштвених
медија се првенствено користе као део њихових
маркетиншких и промотивних активности. Библиотекама омогућавају да, комуницирајући допуне збирке, промовишу изложбе, разговорају са
корисницима и тако даље. Ипак, треба имати на уму
да, иако друштвени медији могу да обезбеде алате,
библиотека мора да понуди квалитетан садржај
који треба да промовише и за то је потребно време,
новац и едуковани библиотекар. Друштвени медији
могу да промовишу само оно што се у њих уноси.
Друштвене мреже се често сматрају алатима
за маркетинг и промоцију, али оне такође пружају
прилику да се решавају проблеми у установи или
организацији ослушкивањем реакција публике и
ослушкивањем потреба заједнице. Добар начин
решавања проблема у раду установе је и конструктивно разматрање коментара или притужби корисника друштвених мрежа, које они изражавају
јавно, као постове, или тајно, директним комуницирањем са библиотекаром. Друштвене мреже омогућавају организацији да прати шта се
говори о њој и да брзо реагује на позитивне, а
посебно негативне повратне информације. Овај
метод партиципативне комуникације омогућава
корисницима да се повежу са библиотекаром који
нуди знање и да се и изгради поверење између
ове две стране (корисника библиотечких услуга и
библиотекара).

Употреба друштвених мрежа у Народној
библиотеци „Радислав Никчевић” у
Јагодини
Све горе наведено је представљало полазну
основу за учествовање Народне библиотеке „Радислав Никчевић” у Јагодини на друштвеним
мрежама.
Народна библиотека у Јагодини је заступљена
на друштвеним мрежама Фејсбук, Твитер и Јутјуб.
Прве странице и групе на мрежи Фејсбук са
именом јагодинске Народне библиотеке су креиране још 2009. и 2010. године. У почетку је дошло
до пометње јер је свако одељење библиотеке, укључујући и сеоске огранке, имало неколико Фејсбук
страница и није се знало ко је администратор које
странице па је одлучено да се креира једна званична
службена страница Библиотеке @jagodinabiblioteka
– Nаrodnа bibliotekа „Rаdislаv Nikčević” Jаgodinа,
која је званично направљена 19. јануара 2012.
године. У овом тренутку страница има 2.128
свиђања и 2.145 пратилаца.4 Фејсбук страница се
користи искључиво за обавештавање корисника
о програмима и активностима у Библиотеци.
Чланови ове групе нису превише активни, углавном „лајкују”, честитају, а понекад и критикују неку
услугу и активност или неактивност у пружању
услуга, као и поједине сегменте рада Библиотеке.
Сеоске библиотеке (осим Глоговца) немају своје
странице на Фејсбуку, али сви догађаји и активности представљају се на Фејсбук страници јагодинске Народне библиотеке. Сеоска библиотека у
Глоговцу основала је своју страницу под називом
Biblioteka „24. jun” Glogovac5 15. јуна 2011. године
и има 182 члана. На страници се представљају

све активности Библиотеке, чланови странице су
становници Глоговца и околних села и коментари
су углавном конструктивни.
Од 2010. године Народна библиотека у Јагодини је посвећена модернизацији сеоских библиотека у општини кроз пројекат „Пољопривредне библиотеке у Јагодини” („Agricultural
libraries in Jagodina – AgroLib Ja”). За потребе пројекта је отворен Јутјуб канал BibliotekaJagodina,
направљен је Фејсбук профил Radislav Nikčević
(Пољопривредне библиотеке) и страница на Фејсбуку Agrolib Projekat. Јутјуб канал BibliotekaJagodina је направљен 14. августа 2009. године и осим
за промовисање редовних активности Библиотеке,
служио је за промовисање пројекта „Пољопривредне библиотеке”. За потребе извештаја који су
рађени за невладину организацију ЕИФЛ (Електронске информације у библиотекама)6, која је
била финансијер прве фазе поменутог пројекта,
а у продукцији Библиотеке, рађени су разговори
са учесницима и сарадницима на пројекту, са
партнерима, као и са представницима локалне
самоуправе, који су титловани на енглески језик.
Захваљујући кратким причама у којима су пољопривредници у својим њивама, шталама или у
сеоским библиотекама говорили о користи које
имају од нових библиотечких услуга, пројекат је
посебно вреднован од финансијера и доносилаца
одлука. Посебну вредност извештају давала је
жива слика у којој су сами учесници причали
о својим искуствима и коментарисали успехе и
слабости пројекта. Коришћење Јутјуб мреже
за израду извештаја и за потребе промовисања
самог пројекта, те 2010. године, било је прилично
иновативно и знатно је допринело успеху приликом тражења финансијера за наставак пројекта.
Пројекат који је представљен готово на свим континентима света добио је четири међународне
награде, а као пример добре праксе истиче се на
свим семинарима и факултетима за иновативно
библиотекарство у свету.

Пример коришћења Јутјуб мреже за потребе
пројекта „АгроЛиб” показује да је јагодинска библиотека била у дослуху са потребама корисника,
градећи иновативне библиотечке услуге, а у исто
време је била у дослуху са светским иновацијама
које се тичу коришћења друштвених медија у
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промотивне сврхе. Пројекат „АгроЛиб” је био
успешан у многим сегментима свога рада, а његов
успех најбоље је описала америчка библиотечка
струковна организација Америчко библиотечко
друштво (ALA) која је 2014. године Народној
библиотеци у Јагодини доделила јединствену награду за најбоље светске иновативне пројекте
(Председничка награда за иновативнe међународнe
библиотечкe пројектe – The ALA Presidential Citation for Innovative International Library Projects),
уручену на годишњој конференцији председница
овог друштва.
„Америчко библиотечко друштво уручује признање за иновативни међународни библиотечки
пројекат у 2014. години Народној библиотеци у
Јагодини и њеној мрежи од пет сеоских библиотечких огранака:
• За препознавање потреба заједнице и развој
креативих програма који помажу њен развој,
• За успешну примену информационих технологија
у руралној заједници,
• За демонстрацију примера добре праксе кроз
дељење искустава и знања са библиотекама широм
света,
• За указивање на значај и централну улогу
библиотека у интелектуалном и економском
развоју заједница,
• За развој одрживог пројекта кроз истраживање
различитих могућности финансирања.”7
За потребе пројекта „Пољопривредне библиотеке” је направљен Фејсбук профил који се у
почетку звао Projekat Agrolib, али је касније, због
интервенције администратора Фејсбука, профил
морао да се преименује, а да се направи страница
за потребе пројекта. Да би се сачували подаци,
као и бројни пријатељи профила, профил је преименован у Radislav Nikčević8, што је име библиотеке, а додат је поднаслов Пољопривредне библиотеке.
Овај профил је и данас у служби пројекта „АгроЛиб”,
има 2.155 пријатеља, углавном пољопривредника
и користи се за промоцију активности пројекта,
а нарочито за помоћ пољопривредницима да дођу до, за њих, важних информација. Профил се
користи и за промоцију сајта „онлајнпијаца”9, који
је осмишљен као посебна библиотечка услуга за
пољопривреднике. Сиромашни и информационо
неписмени пољопривредници немају ни знање,
ни могућност да учествују у онлајн продаји својих
производа. Сајт пројекта „АгроЛиб” нуди овим
пољопривредницима, али и људима који се баве
сеоским туризмом и старим занатима, једну страницу на сајту на којој могу представити своју понуду за продају. Страница садржи три фотографије
по избору корисника, поред фотографија се налазе контакт подаци корисника, цена понуђеног
производа, опис производа и газдинства корисника и оптимизоване кључне речи (предметне
одреднице) које омогућују претраживост на интернету. Након што се корисник региструје на сајту
„АгроЛиб” (најчешће не знају, па их региструју
библиотекари), администратор креира страницу
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на сајту, а затим ту страницу рекламира на профилу Radislav Nikčević и на страници AgrolibProjekat@AgroLib10. Профил је креиран 7. августа 2015.
године, а страница AgrolibProjekat@AgroLib је креирана 26. фебруара 2016. године и има 173 свиђања.
На профилу су забележени бројни „лајкови” и
коментари корисника (пријатеља профила), а на
страници, која очито није заживела, има веома
мало пратилаца, као и „лајкова”.
Завичајно одељење Народне библиотеке у
Јагодини чува бројну документацију о историји
Јагодине. Нешто од тих докумената је дигитализовано и налази се на званичном сајту библиотеке
у делу Дигитална библиотека11. Подстакнута једном
Фејсбук групом која се зове „Црно-бели Београд”,
пало ми је на ум да се направи слична група, где би
се учиниле видљивим, пре свега старе разгледнице Јагодине, а затим и друга документација која
сведочи о историји и културној баштини нашега
града, а која се налази у фонду Завичајног одељења
јагодинске Народне библиотеке. Примећено је
да мали број људи познаје историју Јагодине јер
школски програм из историје предвиђа само неколико часова завичајне историје. Потребно је
било популарисати завичајну историју, а концепт
друштвене мреже Фејсбук пружа добру могућност
за то.
Скениране фотографије старе Јагодине сам
представила на свом профилу у албуму који сам
назвала „Црно-бела Јагодина”. Била сам пријатно
изненађена интересовањем грађана за овакав вид
едукације. То је био повод да, неколико дана након тога, 13. августа 2011. године буде направљена
нова Фејсбук страница библиотеке, Jagodina U
Objektivu @jagodinauo12. Замишљено је да се на забаван и едукативан начин, фотографијом и кратким објашњењем испод фотографије, грађани
заинтересују за своју локалну историју, али и да
се пратиоци странице подстакну на активност и
комуникацију са администратором странице, то
јест са едукованим библиотекаром. Ова група је
доживела велику популарност. Тренутно има 6.388
чланова и 6.378 пратилаца, милионе „лајкова” и
хиљаде коментара. Јагодинци су често захваљивали за информације, чудили се како до сада нису
знали ништа о понуђеној теми, дивили се лепоти
града, делили су своје знање са члановима групе,
евоцирали успомене које су у складу са понуђеном
темом, критиковали... Појавило се много Јагодинаца који су нудили грађу за Завичајни фонд,

који су нудили своје екслузивне приче о некој
појави или догађају у Јагодини... Ова страница је
одличан пример како друштвене мреже својом
кратком формом, пажљиво одабраним темама
које интересују грађане и сталном активношћу
на мрежи, могу да заинтересују и публику која
до тада није била заинтересована за активности
библиотеке.
Народна библиотека у Јагодини већ дуги низ
година издаје онлајн часопис за децу и младе Слова
на струју. Часопис се налази на сајту Библиотеке, а
за потребе промоције часописа, 18. септембра 2012.
године, направљена је и Фејсбук страница Слова
на струју @slovanastruju13. Страница има 1.020 чланова и 1.017 пратилаца. Чланови странице су српски
еминентни писци за децу који објављују своје песме у часопису, професори српског језика, учитељи,
љубитељи поезије... Нажалост, међу пратиоцима
ове групе нема много младих, што није чудно, јер
млади последњих година слабо користе Фејсбук,
а много више неке друге друштвене мреже, као на
пример Инстаграм. Народна библиотека у Јагодини
нема ниједан налог на Инстаграму, управо због тога
што ова друштвена мрежа захтева другачији начин
комуникације са публиком, а за то је потребан још
један библиотекар са пуним радним временом који
би припремао садржаје, у складу са концептом ове
друштвене мреже и интересовањима „Инстаграм
публике”. Присутност библиотека на овој друштвеној мрежи биће императив у будућности.
Током 2015. и 2016. године Одељење за културно-уметничке програме и промоцију читања
је покренуло пројекат „TEEN ZONE Јагодина,
инкубатор омладинских пројеката”. Пројекат је
имао више сегмената: читалачки клуб, дебатни
клуб, баштиници и креативна зона. Једном недељно су просторије јагодинске библиотеке биле
отворене за младе, који су дебатовали о важним
и актуелним темама за њих, упознавали се са
културном баштином Завичајне збирке наше библиотеке, као и са могућностима удруживања кроз
невладине организације, присуствовали трибинама
које су се бавиле језичком културом, школском
лектиром, дрес кодом у школама... За потребе
пројекта је, 15. септембра 2015. године креирана
Фејсбук група14 под истим именом, а део званичног
сајта Библиотеке15 је био посвећен овом пројекту.
Фејсбук група има 79 пратилаца, углавном учесника у пројекту (професори, библиотекари и тинејџери јагодинских основних и средњих школа).
Осим најава и извештаја активности пројекта,
на Фејсбук страници су емитовани видео записи
са догађаја, а неки догађаји су емитовани уживо
(live-stream). Да би се покренуо овакав пројекат
и да би се заинтересовали млади (за библиотекаре најнедоступнија циљна група) да посећују и
креирају програме у библиотеци, потребна је
подршка школских професора, нарочито на почетку реализације пројекта. Пројекат „TEEN ZONE
Јагодина”, инкубатор омладинских пројеката је,
нажалост, заустављен 2016. године јер су професорке, партнерке на овом пројекту, отишле на
породиљско боловање. У то време, Библиотека се

посветила популацији младих кроз веома успешан
пројекат „У корак са Европом” који је финансирала
Европска унија. За овај пројекат, који је трајао током
2017. и 2018. године је коришћена званична Фејсбук
страница Народне библиотеке и тада је примећено
повећано интересовање и активност младих на овој
страници. Нажалост, након званичног завршетка
пројекта „У корак са Европом” нису настављени
библиотечки програми који би се бавили овом
циљном групом. Током реализације оба наведена
пројекта за младе, примећено је да је један број њих
почео да се интересује за библиотечке програме независно од сугестије наставника и професора, што
значи да је ово добар пут за стицање нових, младих
корисника и тинејџерске читалачке публике.
Јагодинска библиотека има два Твитер налога, један на српском, а други на енглеском језику.
Налог на српском језику Библиотека Јагодина @
NBJagodina16 је креиран јануара 2012. године. Креиран је, пре свега, због комуникације са библиотекама, библиотекарима, невладиним организацијама,
издавачким кућама и другом публиком из Србије.
Нажалост, нема много српских библиотека на
Твитеру, а нема много ни заинтересоване публике
на Твитеру за активности библиотека. Библиотека има 178 пратилаца, а прати 256 особа или
организација.
Потреба за Твитер налогом Народне библиотеке у Јагодини се појавила учествовањем у међународном пројекту „АгроЛиб”, а нарочито након
што је Библиотека постала чланица америчке
невладине организације Beyond Access17. Странци,
а нарочито Американци активно користе ову
друштвену мрежу и препоручили су нам да своје
активности и размишљања у вези са развојем библиотеке, догађајима у библиотеци, као и у вези
са развојем иновативног библиотекарства делимо
са публиком на Твитеру. Налог Jagodina Library @
JagodinaLibrary18 је креиран децембра 2012. године
и сви садржаји и твитови су на енглеском језику.
На тај начин наша библиотека је постала видљива
библиотечким професионалцима из целога света,
светским библиотекама, а нарочито америчким,
што је, свакако, допринело успеху пројекта „Пољопривредне библиотеке у светским оквирима”. Појачане активности на овом Твитер налогу се бележе
током наших посета на међународним едукацијама,
конгресима, трибинама, конвенцијама...
Друштвени медији су моћни алати за промоцију
активности и повећање квалитета услуга у библиотеци само ако су понуђени садржаји на њима у
дослуху са потребама заједнице. Некада локалне,
некада државне, регионалне, светске... Важно је да
ми, библиотекари, знамо са ким желимо да будемо
у дослуху.
Весна Црнковић
Народна библиотека „Радислав Никчевић”
Јагодина
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ТЕХНОЛОШКЕ ИНОВАЦИЈЕ БИБЛИОТЕКА
У ФУНКЦИЈИ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
Савремена библиотека јавног типа је најфлексибилнија вишефункционална установа културе

У

условима информационог друштва делатност библиотека се само онима који
површно гледају на ствари чини као изумирућа.
Они који ствар виде дубље и шире, библиотеке
виде као тела која су у озбиљном еволутивном
напретку ка центрима кључним за информациони напредак локалне средине, а све заједно – и
целе друштвене заједнице. Данашњи библиотечки стручњак знањима и вештинама из области
информатике треба да влада у тој мери да своју базичну делатност може да пласира у новој форми и
на другачији начин. Зато је савремена библиотека
јавног типа најфлексибилнија вишефункционална
институција, суштински потребна сваком друштву
које води рачуна о културном животу своје нације.

Друштвене мреже у библиотечкој
делатности1
Тема трансформација библиотека никада није
била актуелнија. У систему дигиталне комуникације, библиотеке не могу да опстану на крилима
пароле „библиотеке су биле и биће” – једини начин
њиховог опстанка јесте прилагођавање захтевима
друштва данашњице које се храни кратким садржајима и брзим информацијама о њима. Зато
– да би успоставила системску везу са својим
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корисницима – данашња јавна библиотека мора
да остане потреба сваког појединца јер му нуди
бесплатне услуге важне за живот, а универзалне и
трајне уметничке вредности пласира на нов, модеран и пријемчив начин. На основу ових чињеница,
у библиотечкој заједници већ су се искристалисали нови облици комуникације са друштвом које
свакодневно користи информационе технологије
и вештине; то су друштвене мреже, онлајн сервиси,
блогови и др. интернет канали и платформе.
Да би се библиотека као бренд профилисала
у мору профила, налога, канала и страница на
друштвеним мрежама потребан је осмишљен
рад тима стручњака; чине га стратег (осмишљава
активности које дугорочно воде ка остварењу задатих циљева); менаџер садржаја (одговоран је
за садржај сајта); менаџер комуникације (уређује
профиле и налоге на друштвеним мрежама, подстиче комуникацију са корисницима услуга, медијима и могућим сарадницима); аналитичаркоординатор (прати ефекте задатих циљева и
остварених задатака на друштвеним мрежама, успоставља мејлинг листе којима повезује кориснике на основу заједничких интересовања, разрађује
кампање и друге активности према ужим циљним
групама итд.). У мањим библиотекама, неке од ових
функција неретко су спојене у једној до две особе.

Активност на друштвеним мрежама не би
требало расипати на више од 2-3 платформе.
Истраживања показују да је формалне и стандардизоване садржаје најупутније пласирати преко
Фејсбук налога, млађој популацији је атрактивнији
Инстаграм, а Јутјуб канал може да обједини млађу
и средњу узрасну популацију (уз познату чињеницу
да се на њему нуди видео садржај).
Препоручује се да информације на библиотечкој друштвеној мрежи буду разноврсне, у
односу 1:1:1 – да говоре о библиотечкој делатности
у ужем и ширем смислу, и да подстичу на креативност изражену кроз дискусију, конкурсе
или конкретну уметничку или истраживачку
(научну) стваралачку надградњу. Први сегмент
даје информације о дешавањима у конкретној
библиотеци, информише о новинама, догађајима,
услугама и дешавањима унутар библиотеке;
други сегмент пласира саопштења која се тичу
шире библиотечке заједнице и ширих тематских
садржаја, а трећи најшири ниво објава односи се
на креативност и подстицање аудиторијума на
комуникацију и интеракцију. Друга и трећа група
објава треба да су у функцији прве. Да ли се тај циљ
постиже – то је питање за све друштвене мреже, без
обзира на старосну доб њених чланова. Такође, да
ли и у којој мери редакциони тим може да повећа
утицај на први сегмент – за сада је само у домену
претпоставки, без прецизних препорука како се то
може постићи. На редакционом тиму је да осети
и препозна културолошки ниво и потребе своје
циљне групе.
Због тога треба пратити мишљења (свиђања
и коментаре), а најмеродавнији ефекти тичу се
анализе обратне везе – колика су постигнућа у
непосредном контакту са корисницима и у ком
правцу тече развијање опсега њихових потреба и
захтева. Прави ефекти требало би да се осете у броју посета сајту, електронском каталогу, дигиталним базама, репозиторијуму, броју нових захтева
корисника (физичким или електронским путем).
Ефекат добрих потеза на друштвеној мрежи огледа
се у повећаном интересовању за било коју услугу
из библиотечког фонда, раст чланства, креативне
идеје подстакнуте импулсом из библиотеке – али и
унапређење угледа установе.
Објава (пост) је основна информациона јединица на друштвеној мрежи. Неки корисници су
аудио типови, неки визуелни, а неки дигитални
типови у поступку обраде и пријема информација.
У том смислу, ваш пост треба да је профилисан
у мери у којој је његова садржина усмерена ка
одређеном профилу корисника. Неки садржаји
природно се повезују са звуком, неки са статичном
сликом (фотографијом) а неки са покретном сликом
(видео записом). Треба водити рачуна да објава буде јасна и довољно информативна, ни предугачка
ни прекратка, једноставна али не и упрошћена. Ни
сама дужина није увек пресудна – најважнија је
занимљивост садржаја и стил његовог пласирања.
И сам текст којим се доноси информација зависи од тога коме се упућује – нећете стручну
терминологију користити у информацији која је
усмерена ка широком читалачком аудиторијуму!
Коришћењем хештегова, садржаје са различитих

интернет платформи повезујете у јединствени
систем. Користите их што више! Подразумева се
да наслов, ако га има, треба да буде максимално
привлачан.
Као најпогодније универзалне димензије илустрација препоручују се вредности 1024*515 пиксела, јер се таква фотографија приказује на готово
сваком дигиталном уређају, без обзира о којој је
апликацији и друштвеној мрежи реч. Овакве илустрације приказују се без деформација, а једна од
најједноставнијих адреса за обраду фотографија
је www.canva.com. Постови могу да се објављују
у форми ребуса (http://rebus1.com/), облака речи
(www.makeuseof.com; https://te-st.ru; http://www.
tagxedo.com/; https://wordart.com/), инфографике
(www.easel.ly; www.infogr.am), анимираног филма
или оригиналног снимка – најаве коју чита библиотекар, познати суграђанин или насумични
пролазник.
Сервис Tagxedo, на пример, не захтева регистрацију и нуди разне облике облака; могуће је
уређивање боје, положаја речи, параметара текста
и све то – без изобличавања ћириличног писма.
Чување је могуће на диску (није искључиво онлајн), у форматима jpg или png, и са могућношћу
подешавања других параметара. Сервис Tagul,
рецимо, има извесних ограничења у погледу ћирилице, а чување је могуће искључиво у формату png. За шта су корисни облаци речи? Препоручујемо их за честитку, позивницу, банер
или плакат – постер неког програма, јер се њима
на ефектан начин визуализује садржај и омогућује се непрекидна свежина вашег имиџа на
друштвеној мрежи. Инфографика се користи за
представљање нумеричких података или када
постоји потреба да се сликовито прикаже нека
структура (корисника, програма, библиотечке
грађе и сл.).
Видео коментари снимљени помоћу обичне
веб камере могу да буду врло атрактивни „читаоцу
који слуша и гледа”, инспиративни или изазовни
за неку следећу прилику у библиотеци. Коментари
присутних, спонтаност и жива реч одмах након
одржаног програма не захтевају техничку перфекцију, а – иако са мањком професионалног
квалитета – у промотивном смислу увек скрећу
пажњу. Видео материјал који направи појединац
или група корисника може да буде стављен на гласање, чиме се тренутно повећава обим активног
аудиторијума који се измешта из улоге пасивног
пратиоца ваше стране или профила. Видеотрејлери су кудикамо захтевнији и, као такви, нису за
свакодневну употребу. Имајте у виду да атрактивни видео садржаји више не трају 3-4 минута – већ
се крећу у просеку од тридесетак секунди. У врху
популарности су преноси уживо – и њих треба да
је више (у току једне радионице, рецимо), али да су
кратки.
Живост комуникације и интеракције са аудиторијумом библиотека може да се постигне путем
најаве квизова уживо (рецимо, „Петком 17-18
часова квиз о чињеницама везаним за...” ), или видео конкурса на одређену тему („Доручак уз књигу”,
„Селфи с књигом”, „Свакодневни живот илустрован цитатом из књиге”). Победници квизова могу
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да добију статус специјалних саветника – тзв.
„пробних читалаца”, који ће имати ексклузивно
право избора књига за куповину одн. набавку за
библиотеку; они такође могу да дају препоруке
за читање, састављају списак питања наредном
планираном госту и сл.
Вести из библиотеке пласирајте двапут недељно,
причу о књизи – једном недељно, причу о писцу –
једном недељно, занимљиве чињенице о књигама
или библиотеци – два пута недељно, буктрејлер –
емитујте једном месечно, забавне садржаје везане
за читање и сл. теме – два пута недељно, поделите нечију објаву (информацију о конкурсу или
сл.) – једном месечно. Ово је само пример могућег
програмирања објава, увек прилагодљив вашим
локалним потребама.
При писању текста поштујте правило „једна
мисао – један пасус”; прочитајте наглас пре него
што пустите у етар – ако при читању губите дах,
или имате осећај да ломите језик – значи да сте
промашили јасан стил у изражавању; избегавајте
канцеларизме или нејасне скраћенице, не оптерећујте мисао епитетима; будите интригантни –
поставите питање којим ћете сугерисати читаоцу
најважнију информацију; ако податак преписујете, уобличите га тако да добијете живост у излагању и утисак личног става („Ове речи ... звуче
тачно као да их је писао... Шта мислите – зашто?”
или „Како је негативан коментар Лава Толстоја –
од Игора Северјанина направио легенду” или направите колажну фотографију кључних предмета
или симбола појмова који чине костур књиге – па
позовите кориснике да заједно откријете шта их
повезује); користите хештегове: публикације које
су екранизоване, рецимо, означите са #ЧитајГледај
(важно је да су кратки).
При формирању било које објаве, имајте у виду
да је све што пласирате преко друштвене мреже
облик интернет маркетинга ваше библиотеке, као
дела опште маркетиншке стратегије и да он мора да
буде у складу са концептом развоја који библиотека
дугорочно спроводи. Веће библиотеке треба да
формирају своју мрежу профила и канала (Фејсбук,
Инстаграм, Јутјуб), а мање библиотеке – да се не би
изгубиле у мору бројних сличних профила – треба
да се обједињују кроз групне профиле (корпоративни портал) или посредством веће библиотеке
у чијој су надлежности (административно-организационој или природној, територијалној).
Садржај поста је информација која пратиоца
библиотечке стране претвара у адвоката вашег
бренда. Оригиналност садржаја обезбедиће нам
позицију у мору најразличитијих профила са сличним садржајима. Имајте у виду да ваше постове
не прате само читаоци, зато нађите праву меру да
бисте око себе окупили кориснике различитих
интересовања. На друштвеним мрежама одвија
се најживља комуникација; да би тако остало и да
бисте задржали или увећавали аудиторијум – уважите га у свој његовој разноликости: образовној,
старосној, родној, социјалној.
Маркетиншка знања и вештине, веб журналистика и социјална психологија, поред основног
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подразумевајућег познавања струке – јесу неопходни квалитети чланова тима који води и уређује
профиле на друштвеним мрежама.

Од књижевних клубова до умрежавања2
Традиционални књижевни клубови при
библиотекама (ако постоје, не треба их гушити!)
добијају своје нове комуникационе и формалне
облике. Лична интересовања кроз призму ваше
атрактивности на друштвеним мрежама, пролазе
кроз 3 нивоа комуникације: прво ви привлачите
пажњу, затим их увлачите у своју причу – а онда
вршите утицај, тако што се он испољава кроз
појачано интересовање и очекивање јавности од
библиотечких услуга, садржаја или иницијатива.
Искуство говори да очекивани ефекти друштвених мрежа и канала не воде ка неком
значајном омасовљењу чланства или експлозији
услуга. То је само специфичан облик контакта са
јавношћу, која очекује да за њом идете и нудите
јој своје услуге, у непрекидном истраживању и
процењивању потреба својих садашњих и будућих корисника. Да, повратна реакција мери се
бројем учесника, свиђања, коментара, дељења,
прегледа... Али ти ефекти и реакције су споре и
дугорочне, а у датом тренутку своде се на стварање мреже потенцијалних партнера, сарадника –
па и корисника, на крају крајева. Пишите о свему
што чини живот библиотеке; разбијање стереотипа о прашњавим полицама и мрзовољном библиотечком особљу почиње управо на друштвеним
мрежама. Ваши постови треба да отворе врата
библиотечке свакодневице, да буду праћени текстом и језиком који не оптерећује. У ком односу
по типу садржаја треба да стоје ваши постови?
Брендирани (о библиотеци), тематски (о књизи,
читању...) и емоционални (најразличитије тематике, али са дозом лежерности и забаве) – у равноправном, трећинском.
Најпопуларније палтформе међу младима 17–
23 године су Јутјуб и Инстаграм. Фејсбук је привлачан популацији од 25-44 године, и она чини 67,9%
корисника ове друштвене мреже. Умрежавање се
постиже и преко месинџера – апликација попут
Snapchat, Telegram, Viber, WhatsApp. Ове платформе
су блиске друштвеним мрежама, али је њихова
основна намена – комуникација у датом тренутку.
Чак и озбиљне пословне компаније и корпорације
користе ове канале и групе, ради свеобухватније и
што брже комуникације са пословним партнерима
и клијентелом.
Јутјуб канал је користан за библиотеке, јер
представља симбиозу видеохостинга и друштвене
мреже, може да служи као својеврсна архива
видео записа и презентација, а пружа и могућност
преноса уживо. Садржај који је смештен на Јутјубу
могуће је сместити у објаве на другим сајтовима,
па зато има широку распрострањеност. Не треба
занемарити и могућност зараде, која се отвара када
канал има преко 1.000 потписника и 4 хиљ. часова
прегледа у току једне године. Стандард квалитета
записа препоручује се у вредности 720–1080 p.
Препоручује се снимак без ефеката пикселизације,
осим ако то није сврха и суштина самог записа.

Тон треба да је чист, јер сваки запис који није
јасан и ометан је шумовима, ма како да нису јаки,
негативно утиче на његов одјек у јавности. Више
таквих неуспеха дисквалификује тај канал скоро
неповратно. Опис и кључне речи треба да се крећу у
оквирима функционалног, логичног кључног појма
одн. доброг осећаја за могуће начине претраге.
Инстаграм, с обзиром да је базиран на фото и
видео материјалу, ограничен је технички – јер је у
функцији геџета који раде у системима Андроид и
iOS. Да бисте га користили на компјутеру, потребна
је подршка пакета који симулира андроидне
системе (рецимо, Nox). На овој мрежи пласирају
се материјали који су базирани на доброј графици,
фотографијама и кратким снимцима, као и „приче”
чије је трајање временски ограничено.
Да бисте почетно формирали аудиторијум,
вести о свом профилу пласирајте приватним контактима или у сарадњи са партнером (другом
библиотеком, установом културе или факултетом).
Иницијалну групу поштовалаца ширите путем
медија, мејлова корисника, а онда кад сте „медијски" већ стали на ноге – свој простор нудите на
услугу другим установама или појединцима чија
интересовања могу да се уклопе у ваше услуге и
садржаје.

– Не заборавите хештегове;
– Не објављујте фотографије људи (деце, нарочито)
без њиховог допуштења;
– Не правите догађај сувише рано, неколико дана
је сасвим довољно за планирање посете.
Библиотека треба да се наметне као нека врста
књижевног водича. Презасићеност информацијама,
агресивност тржишног начина размишљања и недостатак времена – библиотеци даје могућност да
се позиционира као ауторитет у области процене
квалитета савременог књижевног стваралаштва.
Читалац традиционално верује библиотеци, и та
позиција треба да се искористи паметно, тиме
што свом аудиторијуму помажете да се снађе у
хиперпродукцији свакаквог садржаја и квалитета,
васпитавате читалачки укус. Тинејџери који су навикли да информацију прогутају у једном залогају,
све то исто примају искључиво кроз друштвене
мреже. Да бисте њима пришли и задржали њихову
пажњу, морате да нађете формат који им је близак и
јасан, као такав и једини пријемчив.

Електронска комуникација и библиотеке3
Ако нисте објавили шта сте данас радили,
то је као да ништа нисте радили. Информација
која остане иза зидова ваше установе – то је
неискоришћена чињеница. Захваљујући технолошком напретку информација се ствара лакше,
али се пласира теже. Недовољна информисаност
потенцијалних посетилаца библиотеке резултат је
лоше стратегије и невештог коришћења средствима
масовне комуникације. Најједноставнији канал су
друштвене мреже. Истраживања говоре да 45%
пунолетних Руса користи барем једну друштвену
мрежу – свакодневно. Преко друштвених мрежа
информација долази до корисника, сајт је тром и
чека на кориснике који ће га сами, својом вољом
посетити. Преко друштвене мреже библиотеке
пласирају информације о себи – тиме се фокус
пажње усмерава на библиотеку. Импулси који
долазе из библиотеке требало би да код корисника
изазову интересовање и мотивишу на неку активност – било да је то читање, или писање,
истраживање, информисање, забава... у повратном
дејству од корисника (пријатеља на друштвеној
мрежи) библиотеке морају да извуку користан
закључак, без обзира да ли су коментари одн.
критика позитивни или не.
Шта никако не треба да дозволите на друштвеној мрежи?
– Какви год да су коментари, не остављајте их без
одговора;
– Не шаљите позивнице целој листи корисника;
постаћете досадни и корисници ће у том
игнорисању пропустити обавештење које би
их иначе интересовало (у оваквим случајевима
најбоље је обавештавати кроз групе);
– Не понављајте догађај више пута пред почетак;

Уосталом, друштвене мреже инспиришу, стварају тло за нове идеје. У Русији је тако је и настао
пројекат „Библионоћ” – социјално-културна акција
која се одржава већ 7 година заредом. Захваљујући
Фејсбуку, рецимо, 2011. г. створен је својеврсни
каталог блогова који се баве библиотекама, што је
послужило као грађа за формирање групе која се
бави темом библиотека и библиотечке делатности. Формирање групе даје могућност селективног
информисања, према уским интересовањима; у
таквим групама библиотека може да даје упутства за
формирање библиографије, преглед електронског
каталога, да спроводи квизове, организује сусрете са писцима уживо, да организује часове библиотекара из области својих ужих компетенција,
даје препоруке за читање. Активности су, на крају
крајева, ствар маште и интеракције чланова групе.
Блогосфера није занемарљив облик комуникације са људима сличних интересовања. Културно
наслеђе које библиотеке чувају, требало би да се
учини доступним кроз начине комуникације са
окружењем преобликоване у односу на претходна
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времена. Библиотекарство добија свој дубоки
смисао само уколико нађе начине и методе
приближавања окружењу, а коришћењем нових
технологија физички комуникативни простор
увећава се вишеструко; утицај нових медија на
читаоца јесте огроман, а на библиотекама је да
својим услугама споје старе навике и нове потребе.
Те вештине се најбоље надограђују искуствено, али
су брзе измене потреба новог профила корисника
на друштвеним мрежама – да је библиотекарима
који се баве овим послом неопходна непрестана
едукација и рад са ускостручним експертима за ова
питања.

1

Аутор текста И. Н. Агњова је руководилац Одељења за
развој централизованог библиотечког система при
Општинској установи културе у граду Арзамас,
Нижегородска област, Русија. Активности за унапређење
библиотечке делатности анализира и излаже на
стручним скуповима, a текст који преводимо сачињен је
као избор најзанимљивијих делова њених постова на
блогу @Bibliomaniya.)
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М. Леншина, руководилац Одељења за електронску
комуникацију Руске националне библиотеке у Санкт
Петербургу и члан радне групе Библиотеке и друштвени
медији при Руској библиотечкој асоцијацији

ХОРИЗОНТИ

Избор и превод са руског:
Виолета Јовичинац Петровић
Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац

КЊИГОТЕКА: (ДИГИТАЛНА) ЕКИПА ЈЕ У БИБЛИОТЕЦИ
Књижевни квиз одржан у Народној библиотеци „Вук Караџић”
поводом Светског дана књиге и ауторских права

Д

а ли заиста има више сврхе да библиотекари и библиотеке стављају на дневни ред
тему која дефинише савремено доба као технолошки напредно, а библиотечко папирно благо
као традиционално, изузето из модернизације,
где је иманентна улога библиотеке да чува сећање
на прошло и древно, на „артефакте” књижевне
старине и да их несебично нуди цивилизацији
за њихово духовно добро и непрекидно духовно
богаћење? Може ли библиотека опстати неговањем материјалних (читај папирних) доказа да је
прошлост и историја без свих дигиталних платформи једнако била моћна као и будућност која се
без тих платформи не би могла замислити?
Станемо ли на једну или другу страну, искључујемо добробит коју она друга страна нуди.
Нађимо се на средини и погледајмо истини у очи.
Дигиталне платформе су корисне и имају своју
сврху у животу библиотеке. Уколико желимо нешто да понудимо савременом човеку, морамо
бити свесни да је он заузет бројним животним
улогама и да је оно што му је неопходно брза
и тачна информација. Човек савременог доба
логично посеже за интернетом. Наравно да ту
може добити брзу информацију, али у којој је
мери она и тачна? Ту је наша предност и упориште.
Тачне информације увек су у књигама. Још ако и
правовремено „доспеју” на дигиталне платформе,
ту смо ми као библиотекари на добитку. Враћају
се изнова по брзу, али и тачну и проверену вест,
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информацију, податак. Покушавамо ли да урадимо
нешто за добробит библиотеке треба да нађемо
своје место и на Facebook-у, Twitter-у, Instagram-у
(и многим другим актуелним друштвеним мрежама чији се број повећава из дана у дан). Зато што
то нама користи, нас рекламира, и ми разбијамо
илузију, нарочито младих људи, да је библиотека
место где су вишедеценијска окамењена знања
устукнула пред трендовима новог доба. Покушајмо
сликовито, кроз пример једног пројекта под називом
Књиготека, да покажемо корисност симбиозе
књижевног садржаја и дигиталних платформи.
Од зачетка идеје о обележавању Светског дана
књиге и ауторских права на један популаран и
младима близак начин у Библиотеци „Вук Караџић”
у Крагујевцу, знали смо да без помоћи друштвених
мрежа та идеја неће заживети лако. Дошавши
на идеју да се Светски дан књиге обележи кроз
пројекат асоцијативно назван Књиготека, а који смо
замислили као својеврсни књижевни квиз, донели
смо одлуку да нам циљна група буду млади људи.
Пратећи трендове, знали смо да је квиз форма која
би својом опуштеном атмосфером, такмичарским
набојем и жељом да се такмичари и добро забаве,
младе људе могла да привуче. Зашто Библиотека не
би могла да буде и место где се кроз забаву путује
кроз свет књижевности, књижевних праваца, епоха
манира, ликова, биографија, контроверзи, дилема,
патњи, вечите борбе новог које жели да преотме
место старом?

Књиготека је као пројекат захтевала озбиљне
припреме. Од техничких детаља, утврђивања правила књижевне игре, преко садржинских захтева,
где је питањима требало са једне стране одржати
ниво храма знања какав је свака библиотека, а са
друге не претерати са тежином истих и склизнути
у сферу досадних садржаја, јер на њих нико од
такмичара не зна одговор. Све, наравно, не би имало
смисла без такмичара за које смо очекивали да ће
углавном бити млади људи, наше странке, али и
други љубитељи књижевности.
Сходно томе, одлучили смо
да слоган квиза мора да буде
модеран, али и примерен Библиотеци као организатору,
урбан у тој мери да погађа циљну групу млађе популације,
али и довољно асоцијативан да
упућује на екипно такмичење.
Слоган Екипа је у Библиотеци
захтевао је модеран приступ
квизу и, неминовно, приступ
друштвеним мрежама које би
послужиле као рекламни, информативни и инструктивни
моменат у организацији Књиготеке. Претпоставили смо да
би објаве на нашој званичној
библиотечкој Facebook страници, као и креирање отворене
Facebook групе Књиготека
умногоме допринеле ширењу и
популаризацији квиза, те да би
добра реклама, осим стандардних штампаних и електронских плаката које смо послали на бројне e-mail адресе
медијима, школама, факултетима, подразумевала
и активност на друштвеним мрежама Facebook,
Instagram, Twitter. И прионули смо на посао. Након
добро осмишљених, селектованих питања, утврђених
правила квиза, кре-нули смо са огледним фазама
на овим друштвеним мрежама. Постављали смо
свакодневно на нашој Facebook групи, на званичној
Facebook страници Библиотеке као и на осталим
друштвеним мрежама, питања по узору на питања
која смо осмислили за квиз. То нам је са једне стране
била жељена реклама, а са друге стране начин да
ослушкујемо расположење и знања потенцијалних
кандидата за учешће у квизу. Заиста се испоставило
као продуктивно. Друштвене мреже обављале
су свој посао ефикасно, брзо се прочуло за нашу
идеју, још брже су стизале позитивне реакције
аудиторијума. Као што смо негде и очекивали, међу
заинтересованима су углавном били студенти,
средњошколци, тинејџери. Број позитивних реакција међу њима је растао, а тај раст се могао пратити по њиховим коментарима, броју захтева за
учлањење у отворену Facebook групу, одговорима
које су давали на наша књижевна питања. Циљ је
постигнут, екипе су се пријављивале, а друштвене

мреже радиле у нашу корист. Због ограничених
просторних капацитета, лимитирали смо број
пријава на десет екипа. Знање је било ту, међу
нама, само га је требало прозвати, изазвати, што
је наш квиз управо и постигао. Светски дан књиге
обележили смо уз слоган Екипа је у Библиотеци,
а наша очекивања су била реална – заиста смо
успели да привучемо младе да дођу, али не само
да присуствују већ и да уживају у одмеравању
књижевних снага и знања са осталима. Вече је
било успешно, квиз више него остварио путоказ у правцу
модернизације библиотеке и
садржаја које она нуди. Уз
музику, грицкалице, расвету
која опушта младе духове,
питања у распону од средње
тешких до тешких књижевних
недоумица, занимљивости из
биографија писаца, књижевних ребус-одломака, инсерата
и музике из филмова насталих по култним књижевним
остварењима, вече се тако у
лаганом ритму расплело, донело победнике и награде и
једно незаборавно дружење.
Замислите, усред Библиотеке!
Стајати на становишту које
се противи свакој урбанизацији
библиотеке као институције,
погрешно је колико и чињеница
да библиотеке морају опстати јер
су хиљадама година опстајале.
Ми морамо да се отворимо
према модерним садржајима, према дигиталним
платформама, према захтевима новог доба, у тој
мери да не нарушимо интегритет писане и штампане
речи, али и довољно да и сами можемо да учимо
и оспособљавамо се за изазове дигиталне ере, која
жели, може и хоће да буде главни актер у нашим
животима. Наша обавеза према друштву, будућим
генерацијама, према цивилизацији је немерљиво
велика у односу на све друге улоге и задатке који
се пред библиотеке стављају. Добру књигу лако
ћемо препоручити, али праве и ваљане смернице
друштву и сами још треба да апстрахујемо из мора
знања које библиотека и вишевековно искуство из
књига нуди. Морамо да будемо активни учесници
друштвеног живота, конзументи урбанизације,
дигитализације, да бисмо разумели потребе и
стремљења света и светске популације. Само тако,
активни, модерни и самосвесни, можемо опстати и
служити на корист човеку будућности.
Анђела Огњановић
Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац
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ХОРИЗОНТИ

„ОД СРПСКОГ КЊИЖЕСТВА ЖИВЕТИ
ИСТО ЈЕ ШТО И ОД КАПУЦИНА ЧОРБУ ПРАВИТИ”
Преглед крагујевачког издаваштва у 2018. години

С

едам, број са посебним значењем за многе
културе, још од древне египатске цивилизације представља симбол вечног живота, склада
и динамичног савршенства. Био је значајан и код
старих Маја, Грка, у кинеској традицији и култури...
За нас је значајан јер су се ове, 2019. године, по
седми пут одржали дани завичајности и културе, а
фебруар је био месец отворених врата Библиотеке
за промоцију и представљање свих облика завичајног стваралаштва.
За основну библиотечку делатност најважније је издаваштво. Још пре 172 године Његошев
секретар је написао: „Од српског књижества живети исто је што и од капуцина (врста мајмуна,
прим. аут.) чорбу правити.” Нажалост, није се
много променило од тада – култура је и даље маргинализована, читаоци осиромашени, а професионални издавачи разапети између ниске цене књига,
високих трошкова и малих тиража, уметничких
вредности дела и њиховог тржишног потенцијала.
Уз то, не смемо заборавити и често неравноправну
борбу, нарочито после увођења јавних набавки,
између издавача и дистрибутера (више трговаца)
око тржишта и финансијског колача. Наметнуто
питање како књига да стигне до читалаца и корисника, враћа нас на почетак приче и на нашу
обавезу – да прикупљамо, обрађујемо и дајемо
на коришћење целокупну завичајну издавачку
продукцију у току једне календарске године.
Закон о обавезном примерку публикација који
је заменио дотадашњу препоруку и који се примењује од 23. октобра 2011. године, уз предложен
и усвојен амандман тадашње директорке наше
библиотеке Нине Милановић о локалном обавезном примерку, мало је уредио ову област и олакшао посао завичајцима.
Искуствено и свесно опредељени да је „са културом увек лакше и боље”, осмислили смо начин
како да наш примарни посао не буде Сизифов
– манифестацију Дани крагујевачке књиге којом,
већ седму годину заредом, на примеренији начин
код издавача и аутора будимо свест о значају
прикупљања завичајне грађе.
Почетак 2019. године је време када, после урађених извештаја, подвлачимо црту и вршимо
рекапитулацију претходне, издавачке 2018. године. До почетка манифестације стизала су нова
издања, па заједно са већ обрађеним публикацијама које, по критеријумима – ауторство, издаваштво, тема, припадају завичајној збирци,
можемо да будемо задовољни прикупљеним.
Нашу успешност меримо записима и у Виртуелној бази Србије. Наравно, све се односи само
на грађу регистровану у НБС, која поседује ме28

ђународне ознаке у зависности од врсте грађе:
ISBN, ISSN… и каталогизацију у публикацији пре
штампања, CIP. Остале публикације које нису у
електронском каталогу и даље остају невидљиве –
и библиотекарима и корисницима, али њих је све
мање. Књиге нам достављају и самостални издавачи
који често своја издања не региструју и немају
међународне ознаке. Ми и таква издања каталошки обрађујемо, али и овога пута подсећамо на
значај и важност увођења свих публикација у
Виртуелну базу Србије, а тиме и заједничку базу
свих чланица COBISS online платформе у Европи.
Идентитет књиге одређују наслов, име аутора
и издавач. То је и својеврсна легитимација публикације преко које сазнајемо све о њој, од тога којој
врсти литературе припада до компетенција самог издавача. Захваљујући пиратерији (процват
је доживела деведесетих година XX века, у време
санкција, до дана данашњег неискорењена) и даље
траје конфузија на тржишту књига. Многи градови имају пирате, а и ми „коња за трку имамо”. Није
нам циљ да им јавно поменемо име, већ да укажемо да препознајемо њихову издавачку продукцију
као такву. Њихова издања су јефтина, са високим
тиражима 1.000– 2.000, понекад и 3.000 књига, продају се на тезгама по граду и, по правилу, не достављају библиотеци обавезни локални примерци.

Крагујевчани на откупу књига
Као и претходних година, пратили смо откуп
књига за библиотеке као својеврсни показатељ
крагујевачке издавачке слике. На овогодишњи
конкурс Министарства јавила су се 242 издавача
који су понудили 4.173 наслова за откуп. Комисија
у саставу Александар Јерков, председник, Часлав
Копривица, Слободан Рељић, Владимир Шекуларац и Предраг Марковић, чланови, применом
критеријума и мерила из Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури
који се финансирају из буџета Републике Србије,
одабрала је 208 издавача и 2.698 наслова, за које
је определила средства у износу од 98.126.645,80
динара1. То је за 3.062.732,22 динара више него
претходне године, те се наставља тренд већег издвајања из републичке касе за ту намену. Што
се тиче наших издавача, ситуација је идентична
прошлогодишњој: за откуп књига конкурисало је
5 издавача, али са већим бројем наслова. Највише је понудила издавачка кућа „Духовни луг” (17,
одабрано 10 наслова), затим „Круг” доо (5 наслова,
откупљен 1) и Галерија РИМА којој су откупљене
обе монографије. Издавачким кућама „Атос” (1
публикација) и „Погледи” (2) нису откупљени
наслови којима су конкурисали. Највећи број

примерака (766) је откупљен „Духовном лугу”,
и то Топлички устанак Антонија Ђурића (128
примерака), Равногорци говоре истог аутора
(122), Мој деда Мијаило Саше Живановића (107),
Солунци говоре (101), Охридски пролог Николаја
Велимировића (85), Касијана истог аутора (69),
Понижени и увређени Ф.М. Достојевског (57), Вапај
за духовним Николајем Архимандрита Исаије
(45), Једном за цео живот Илије Шугаева (30) и 22
примерка наслова Зар је једна песма жална аутора
Бранка Станковића. Галерији РИМА је откупљено
379 примерака и то 192 монографије Владимир
Величковић: цртежи и 187 примерака монографије
Марко Челебоновић. Издавачкој кући „Круг” доо
откупљено је 8 примерака Историје Крагујевца,
аутора Борише Радовановића.

Објављене публикације у 2018
Према бази података COBISS.SR и укрштањем
критеријума за претрагу – година издања (2018),
место издања (Крагујевац) и избор записа, како
би се селекцијом одвојили аналитички и записи
некњижне грађе, у 2018. години у Виртуелној бази
Србије налази се 677 записа. Када се још више сузи
претрага и искључе 402 стручна рада (докторске
дисертације, магистарски/мастер и дипломски
радови), остаје да је у 2018. години објављено и
регистровано 275 књига за скоро 50 више него
у 2017. Том броју се увек дода између 10 и 20 публикација које издавачи нису регистровали (не
поседују ISBN број и каталогизацију у публикацији
CIP). Ако поредимо са прегледом издаваштва од
пре 7-8 година, број нерегистрованих публикација
је драстично смањен.
Најпродуктивнији издавач је, као и прошле
године, Универзитет са својим факултетима,
Универзитетском библиотеком и Галеријом: 78
публикација (58 књига, 10 наслова серијских публикација, 4 каталога, 5 рачунарска CD/DVD и 1
програм), затим „Духовни луг” – 35 публикација,
„Империја књига” 28, „Атос” 12, ИК „Каленић”
и Народна библиотека „Вук Караџић” по 11 монографских и по два часописа, Удружење писаца
Крагујевац 9, Спомен-парк „Крагујевачки октобар”
и СКЦ по 8 публикација, Галерија РИМА и Народни
музеј по 7, Друштво за народно просвећивање
„Светионик” и Галерија АРТ по 6, „Погледи” и
Висока школа за менаџмент и економију по 4,
Књажевско-српски театар, Завод за заштиту споменика културе, Фабрика оружја Крагујевац и
„Клуб културе” по 3, Позориште за децу, „Аз Буки”,
ГО СУБНОР, МАГ, Књижевна заједница Крагујевац
публикације и Удружење књижевника „Уметнички
хоризонт” по 2 и 17 издавача по једну публикацију.
Самосталних издавача је било много више
него претходних година – 19. Углавном су сви регистровали књиге, публикације имају ISBN број и
CIP.
Саша Мићковић је био најпродуктивнији
самостални издавач јер је објавио 9 наслова. По
оснивању Удружења књижевника „Уметнички хо-

ризонт”, Мићковић наставља са издавачком продукцијом, овога пута као корпоративни аутор.
У двострукој улози издавача и штампара нашли су се, као и претходних година „Аз Буки” – 2
монографске публикације, али и ФИЛУМ, Факултет
инжењерских наука и Економски факултет.
Средње школе (осам) објавиле су по један
годишњи извештај о раду и успеху ученика. И
поред подсећања, нису све доставиле извештаје
Библиотеци.
Испратили смо и публикације крагујевачких
аутора чији су издавачи ван Крагујевца. Најпродуктивнији је био књижевник Ненад Глишић
који је објавио 2 збирке: прича – Отпадија и
песама Наследници времена, две књиге превода
Пола Поланског: Боксерске песме и Аутобусом по
Јерусалиму, све у издању Друштва за афирмацију
културе „Пресинг” из Младеновца, као и публикацију Теме за широку потрошњу коју је издао
београдски „Покрет за слободу”. Књижевник Мирко Демић је написао Пустоловине бачког опсенара
и приредио другу књигу Путописа – Кроз земљу
наших краљева и царева Станислава Кракова у
издању београдске „Дерете”, а Александар Стаменковић Баш Челик, издавач ЦФП „Апостроф”,
Београд. Марко Вуковић, већ добро познати
преводилац дела из скандинавске књижевности,
превео је Никог не заборављам Хофмо Гунвор, у
издању Народног позоришта Тимочке Крајине и
Центра за културу „Зоран Радмиловић” из Зајечара и Акустичне сенке Лаш Соби Кристенсена,
Културни центар Нови Сад. Песник и преводилац
Владимир Јагличић је и ове године превео више
књига: Наши задаци, и Загледан у живот Ивана
Александровича Иљина, обе у издању Задужбине
манастира Хиландара, Београд, и Руски мислилац
Ивана Александра Шарипова. Као приређивач,
писац предговора и преводилац Гавранове теорије
Теда Хјуза у издању „Малог врта” из Београда
потписао се Никола Живановић, а објавио је и Аги
& ја: три приче о чуду Паласио Ракела и Улични
мачак Боб Џејмса Бовена, обе у издању београдске
„Дерете”. Додир неба Станка Јањушевића објавио је
„Партенон” из Београда.
Ни прошла година није прошла без награда.
Књижевник Мирко Демић добио је две награде:
„Мирослав Дерета” за роман Пустоловине бачког
опсенара и „Бранислав Нушић” за драму Победници,
победници. У 2018. години књижевник Видосав
Стевановић лауреат је Ђурђевданске награде.

Штампарије
Шаренило у избору штампара од стране крагујевачких издавача и аутора је исто као и прошле
године, што значи да се издавачи опредељују за повољније штампарије.
Ипак, забележен је благи пораст броја крагујевачких штампара у односу на прошлогодишњи пресек у ово време. Однос снага је следећи:
од 54 штампарије које су штампале завичајне
публикације, 34 је ван Крагујевца (62,96%) и 20 из
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Крагујевца, процентуално 37,04% (прошле године је
однос био 75% према 25%). Највише посла су имали
„Донат граф” из Београда (27 публикација) и „Пи
прес” из Пирота (19), док су у Крагујевцу највише
крагујевачких књига одштампали „Интерпринт”
(37) и „Графостил” (25). „Графостил” је и даље
најпродуктивнији са 162 укупно одштампане
публикације.

Серијске публикације
Бележимо и појављивање два нова часописа:
Крило (часопис за књижевност, језик, културу
и изузетност) и Весник Цркве Светог Јоаникија
Девичког. Издавач годишњака Весник је братство
тог храма, док часопис Крило излази два пута
годишње, у тиражу од 300 примерака, а издаје га
новооснована Књижевна заједница Крагујевац. Oд
оснивача овог књижевног удружења, књижевника
Животе Марковића Пушкина, очекујемо много
квалитетних свезака Крила и објављених монографских публикација.
И у 2018. години наставили су да излазе листови и часописи: билтени Књажеско-србског театра ЈоакимИнтерФест, ЈоакимФест, крагујевачка
позоришна ревија Јоаким, лист Застава оружје,
Наше право лице Завода за смештај одраслих лица
Мале Пчелице, Сећање на славне: билтен Удружења потомака ратника Србије, Саветовалиште
за брак, породицу и младе Центра за социјални
рад „Солидарност”, Годишњак за истраживање
геноцида Спомен-музеја „21. октобар”, У служби
хуманости часопис крагујевачког Црвеног крста,
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research,
универзитетски онлајн часопис, Рационална терапија Медицинског друштва за рационалну терапију (онлајн и штампани), Ловачки гласник издање
Ловачког савеза централне Србије у Крагујевцу,
часопис Анестезија и интензивна терапија у
издању Grapex-a, Камен: индустрија камена у
издању Агенције МАГ, Пчеларски журнал издавачка
кућа „Умељић”, Каленић истоимене издавачке куће, Сигурна лука, часопис Геронтолошког центра,
Агросвет предузећа Агромаркет, Службени лист
града Крагујевца, Кораци и Крагујевачко читалиште чији је издавач Народна библиотека
„Вук Караџић”, Оружари: лист ОО самосталног
синдиката Застава наменски производи. Шумадијски анали Историјског архива Шумадија Крагујевац изашли су у 2018. години.
Бележимо и излазак јубиларног 500. броја
новина Крагујевачке, настављача Светлости,
која би, да није било срамне приватизације, а затим и гашења листа, данас напунила 84 године.
Тако је Крагујевац, колевка српске штампе и новинарства, обележио 200 година од проглашења
за прву престоницу модерне Србије са једним
штампаним гласилом, једном телевизијом чији је
статус правно неутемељен, Радиом „Златоусти”,
више комерцијалних радио станица које немају
информативни програм и неколико портала.
Генерацијама стварани медији преко ноћи су
урушени и девастирани, па није чудо да једини
штампани лист Крагујевачке једва саставља крај с
крајем, на смањеном броју страна.
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Градско финансирање пројеката у култури
Пројекат Града Крагујевца за финансирање
и суфинансирање програма, пројеката и манифестација у области културе као вид подстицаја
стваралаштву у култури и издаваштву настављен
је и у 2018. години. Право учествовања на конкурсу
имале су установе културе (изузев установа чији
је оснивач Град), удружења, уметници, књижевни
ствараоци, сарадници, односно стручњаци у култури којима је статус одређен у складу са Законом, као и други субјекти чије је седиште, односно пребивалиште на територији града Крагујевца.
За ове намене Скупштина града издвојила је
34.943.000,00 динара, за 5.506.750,00 динара више
него лане. Такође, Скупштина града је накнадно финансирала пројекте у култури који су „од
изузетног значаја, испуњавају услове утврђене законом и који се нису могли унапред планирати”.
Ти пројекти су реализовани у току године, ван
конкурса, тако да нисмо имали увид колико је
публикација на тај начин објављено.
Податке смо користили из Службеног листа
Града Крагујевца (Год. 27, бр. 37 од 29. децембра
2017). И то су једини званични подаци до којих смо
дошли. По њима, Град је финансирао 67 пројеката,
а за завичајно издаваштво значајни су следећи пројекти: монографија Владимир Величковић: цртежи
1995–2005 ауторке Невене Мартиновић, Крагујевац
доба Кнежевине и доба Краљевине Катарине Бабић, Двор кнеза Милоша у Крагујевцу Милоша
Јуришића, Споменица два века Старе цркве у
Крагујевцу, Са позориштем на ти (објављена под
другим насловом: 20. Међународни луткарски
фестивал ЗЛАТНА ИСКРА), зборник Ђурђевданско
састајање, три публикације из едиције Првенац:
Алгоритам за мерење капацитета јавног простора Стефана Симића, Деца су негде другде
Јелене Палигорић Синкевић и Песме страха и
патетике Миломира Гавриловића, Пар година за
нас Александра Стаменковића, Чедоморка Наде
Петровић, Школа фруле Светог владике Николаја,
удружења „Духовни луг”, монографија Братислав
Милановић, Боје живота Вере Јелић, Љескање
месечине Весне Вучетић, Изабране песме Голуба Јашовића, Луталица Стојић Андреје, Срмозови неба
Емилије Живковић, Љубав светове спаја Љубице
Жикић, Егзегезе Владимира Б. Перића, Златовез
Марка Марковића, Подрумски записи Kallernotizen
Радмила Ристића, Хладноће Дејана Петровића.
Годишњи прегледи крагујевачког издаваштва
управо бележе све примере добре и мање добре
праксе. Суфинансирање и финансирање пројеката
из културе на прави начин мотивише ауторе на
стваралаштво. Разуме се, од ваљано изабраних чланова жирија зависи квалитет одабраних пројеката
за финансирање.
Овогодишње Дане крагујевачке књиге одржали
смо без нашег књижевника, сарадника и пријатеља
Библиотеке Зорана Петровића. Прошлог 9. фебруара 2018, последњи пут је био наш гост, пред-

стављајући свој роман Ангелина – о храбрим женама–мајкама у Великом рату. Преминуо је 16 дана
касније, 25. фебруара. Овог фебруара Зоран је био
оправдано одсутан, али свеједно, његово присуство
се осећало – у песмама, романима, есејима, „у
помешаним димензијама” којима је обогаћивао
културну баштину нашег града.

Седми Дани крагујевачке књиге
Овогодишњи Дани крагујевачке књиге концептуално су остали исти, само је динамика одржавања
програма промењена – уместо једне недеље, ДКК су
трајали месец дана (5–28. фебруар), а програми су
одржавани уторком и четвртком.
Седме по реду Дане крагујевачке књиге беседом
је отворио Миодраг Стојиловић, дугогодишњи
уредник, новинар и публициста. Кроз Преглед
крагујевачког издаваштва у 2018. присутни су
могли да сагледају издавачку и ауторску продукцију Крагујевца, као и да кроз податке о откупу,
стекну реалан увид о томе где се налази Крагујевац
на издавачкој мапи Србије. Жири за избор најбоље књиге за 2018, у саставу Гордана Јоцић,
новинар, Марија Јовановић, графички дизајнер
и Виолета Јовичинац Петровић, дипломирани
виши библиотекар, имао је тежак посао. Између
двадесетак књига које су ушле у избор, требало
је једну прогласити за најбољу. Овога пута, жири
је доделио две равноправне повеље за најбољу
крагујевачку књигу 2018. г. и то фотомонографији
Душа Србије аутора, мајстора фотографије Зорана
Петровића и Предрага Цилета Михајловића и
текста Миодрага Стојиловића и монографији Два
века Старе цркве у Крагујевцу (1818–2018). За
уметнички програм били су задужени уметници
групе Um individuum.
Другог дана манифестације одржана су 2
програма: у оквиру Завичајности у окружењу колегиница Азра Бишевац говорила је о активностима Завичајног одељења НБ „Доситеј Обрадовић”
у мултикултуралној средини као што је Нови
Пазар, док је као завичајни стваралац публици
представљен књижевник Ђоко Остојић.
Публикација Маратонац и пројекција документарног филма Отворених очију посвећени крагујевачком маратонцу Горану Николићу отворили
су трећи дан манифестације, а у термину од 19 сати
посетиоци су могли да чују све о Винском витешком
реду, њиховим активностима, салонима вина, блогу Записи једног Мерлоа и различитим искуствима
од витеза Зорана Драгољевића Жоржа и сомелијеа
и председника Удружења сомелијеа Шумадије Перице Радовића.
Четврти дан је био резервисан за Шумадијски
пулс културе и госте из Баточине који су публици
представили публикацију Баточина између два
светска рата Марка Станојевића, док је у оквиру
фото-завичајности приказано стваралаштво Марка
Стаматовића.

Пети, тзв. дечји дан у оквиру ДКК отворен је
промоцијом књиге Тајне старог вајата аутора
Зорана Ранитовића. У другом термину говорило се
о Фестивалу Златна искра и изведена је представа
Принцеза на зрну грашка Позоришта за децу.
О публикацији Двор кнеза Милоша у Крагујевцу у шестом дану манифестације говорили су
Катарина Бабић и приређивач Милош Јуришић, а
вечерњи термин је био резервисан за Facebook групу
Крагујевац кроз квиз и њихово интерактивно фотопредстављање КГ спорта (Казимир Петровић), КГ
лепотица и Абисиније (Слободан Лазић) и крагујевачких насеља и живота у њима (Раца Хаџић и
Данко Михаиловић) којима је, на најбољи начин,
приказана електронска завичајност.
Седмог дана промоцију је имала награђена
монографија Два века Старе цркве у Крагујевцу,
док су се у вечерњем термину публици представила
књижевна удружења Крагујевца.
Обележавање ДКК заокружено је последњим,
осмим даном, у коме се, традиционално, представио Универзитет као издавач. У оквиру тога,
своју прву промоцију имала је монографија посвећена проф. др Свети Стојановићу Књиге с посветом у личној библиотеци проф. др Светозара
Стојановића ауторке Катарине Карамијалковић,
док је о издаваштву Факултета за инжењерске науке говорила Јасмина Миљојковић, библиотекар
и пи-ар овог факултета. У оквиру Једне завичајне
приче, Татјана Јанковић је представила књижевни
портрет Драге Јовановић.
Библиотека настоји да и даље буде жижа окупљања креативних људи којима је заједничка
одредница завичај, без обзира на врсту уметничких опредељења. И овог фебруара отворила је своја
врата и, како је написао завичајни књижевник
Слоба Павићевић, постала гостинска соба свима
који воле овај град.
ДКК је пратила и изложба некњижне грађе
коју је Завичајно одељење прикупило прошле
године. Плакати представљају примарни извор
који приказује дешавања, јавни живот, а тиме и
пулс града на Лепеници. Код прикупљања ове
врсте штампане грађе, примењујемо строгу и стандардизовану селекцију, уз напор да се ништа не
пропусти. Плакати нису сви изложени (срећом), јер
није било места, што значи да је прикупљен велики
број, као и флајера, позивница, дискова...
У витринама су се налазиле публикације и некњижна грађа, а недостајући наслови су опомена
онима који су заборавили да локални обавезни
примерак доставе Библиотеци.
Гордана Вучковић
Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац
1
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ХОРИЗОНТИ

НЕВИДЉИВЕ ЛУЧОНОШЕ ЈАВНОГ
БИБЛИОТЕКАРСТВА У ШУМАДИЈИ1
О „невидљивим” библиотекарима и њиховом доприносу развоју
библиотечко-информационе делатности

Библиотечка заједница јавних библиотека
Шумадије је невелика. Ако изузмемо нашу,
матичну (осн. 1846/1866) – 6 општинских библиотека углавном је настало после рата или у
време социјалистичке друштвене експанзије седамдесетих година. Нажалост, ново доба има назадне тенденције – последњих година сви заједно
водимо тешку борбу са извитопереним погледом на културу, у том контексту и на судбину
библиотека. Принуђени смо да се хватамо у коштац
са неистомишљеницима и водимо неравноправну
борбу ставова чије се фреквенције не подударају,
ни у смеру ни у правцу са нашим. Чини се да за
културу није било већих искушења него последњих
година, посебно у малим срединама.
КНИЋ: Према подацима пописа становништва
2011. г. ова општина има 14.237 становника – од
тога свега нешто мало преко две хиљаде настањује
варошицу, а остало становништво живи у 36 сеоских насеља. Дакле, у једној руралној средини,
економски не баш благостојећој, понуда културних садржаја је тужно оскудна. У варошком насељу
постоје 1 основна и 1 средња школа, Туристички
центар и Библиотека – која је изникла из послератног Народног универзитета, и надаље мењала
називе – Матична библиотека „25. oктобар”, па
Општинска библиотека „Др Драгиша Витошевић”.
Под овим именом бележи се можда најбољи период развоја ове установе (све до 2015). Од 2015. г.
настају турбуленције, како у називу, тако и у статусу
библиотеке: не само што јој је одузето име цењеног земљака, писца, већ је изгубила самосталност
и постала споредан сегмент установа које се баве
организацијом спортских турнира, црквених сабора, вашара, купусијада и сл. манифестација. Од
тада до данас, дилема локалне управе има разне
појавне облике – тако да је тренутан назив установе
– Центар за културу и библиотека. То је нама,
матичарима, „наша борба дала” – да се библиотека
барем врати у назив. Библиотека се опет „види”,
изговара се њено име. Суштински – у свим
фазама ових необјашњивих реорганизација, један
библиотекар је стамено издржавао све потресе
и турбуленције. Снежана Недељковић (1962),
књижничар, у овој установи званично је од 1997.
г.; пре тога, годину дана је волонтерски долазила у
библиотеку – да би помагала и учила од старијих
библиотекара. Од тада, до данас протекло је 23
године – толики је њен радни стаж у библиотечкој
струци. Алфабетски лисни каталог наставила је да
попуњава паралелно с електронским, поштујући
дугогодишњи рад свог старијег колеге, свршеног
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питомца библиотекарске стручне школе. Урадила је
библиографску обраду неколико десетина хиљада
монографских публикација и креирала исто
толико записа у програму БИБЛИО. Једино ова
библиотека, од свих у Шумадији, није у узајaмном
електронском каталогу система COBISS – јер
заправо никада није имала свој руководећи кадар
(пажњу и интересовање, самим тим и посвећеност,
Библиотека је деценијама делила са локалном
Установом за децу). У таквим околностима библиотечки посао се ослањао на Снежанино стручно знање и енергију, а судбина библиотеке и
њен развојни пут остајали су у рукама других,
ментално и физички удаљених субјеката. Снежана
ништа мање зналачки и марљиво инвентарише и
обрађује серијске публикације, некњижну грађу,
води статистику о раду, одржава успостављену
сарадњу са школама у окружењу. Она је класичан
пример библиотекара у малим библиотекама, од
кога се очекује да све ради и у све се разуме. Данас
би се то рекло „библиотекар са мултитаскинг компетенцијама”. По савету приликом једног нашег
стручног надзора, из фонда је излучила дечју
књигу и формирала посебну збирку, као зачетак
Дечјег одељења. У борби за простор за децу – под
кровом Дома културе, са подоста неискоришћеног
простора, али себично чуваног од присвајања за
Библиотеку – Снежана је ипак успела да организује
простор и започне радионички рад са децом. Са
њима је урадила стотине креативних радионица на
најразноврсније теме, часове лектире, дружења са
песницима и друге едукативне садржаје. Дружења
са децом била су јој инспирација и „чинила су је
бољом” – тако је настала збирка песама за децу
Mаштарица. На недавно одржаном семинару у
нашој библиотеци, а ни њих не пропушта „због
неодложних обавеза” – најавила нам је да јој је у
припреми збирка поезије за одрасле. Не знамо –
да ли је инспирацију нашла у раду са члановима
књижевног клуба „Живадин Степановић” чијим
радом координира, учествује у његовој издавачкој
делатности, води и организује промотивне програме. Снежана је одавно испунила формални
услов за стручно звање – самостални књижничар,
али га још увек нема. Скромност или инерција,
или само осећај узалудности неких прегнућа –
претпостављамо, од свега помало.
ЛАПОВО је општина од непуних 8 хиљада
становника. Састоји се из две целине: Лапово
вароши и Лапово села. Од установа културе,
има Културни центар и Библиотеку – најмлађу у
Шумадији (осн. 1995). С обзиром на ове чињенице,

уврштена је у 1. категорију библиотека у Србији –
на основу чега јој се, како од МКИ, тако и од оснивача, додељује убедљиво најскромнији буџет за набавку библиотечке грађе. А скроман библиотечки
фонд успорава развој библиотеке, јер нема чиме да
привуче кориснике; када је отварана, њено опремање је финансирано из донаторских средстава Чешке
Републике. Међутим, ништа од ових околности,
ову установу (њене запослене) не спречава да
своју делатност обавља тако, да је матична служба
Народне библиотеке „Вук Караџић” из Крагујевца
од свих у Шумадији издаваја као – узорну. Питаћете
се, како су се избориле за ту позицију?
У библиотеци раде 3 стручна радника – Данијела Вулићевић, дипломирани библиотекар (по
формалном образовању дефектолог, на функцији
директора) и 2 библиотекара (донедавно, виши
књижничари). Све три имају положен стручни
испит. Заједно су савршен тим – остварују програмом задате циљеве и обављају редовне текуће
стручне послове у библиотеци: набавка, обрада,
рад са корисницима. Осим положеног стручног
испита, све три су лиценцирани каталогизатори
у систему COBISS, у којем интензивно раде већ 8
година, обрадивши 93% фонда. Треба ли рећи, да
се у пренапрегнутој радној свакодневици, ни оне
(као ни Снежана Недељковић из Кнића) нису интересовале за формални стручни напредак – иако
га суштински јесу оствариле (Данијела 24 године
ради у библиотеци, Маријана − 14). Једино смо на
локалном нивоу, ми, шумадијски библиотекари, на
неки начин одали признање за стручни рад Данијели Вулићевић – тиме што смо је недавно изабрали
за председника Шумадијске подружнице БДС.
Оно што ову библиотеку чини апсолутно савременом – јесте рад са децом. Од 2010. г. Маријана
Зец и Данијела Вулићевић интензивно развијају
програмске активности и радионички рад. Уз све
осцилације у броју радних сати (трудничка, породиљска и редовна боловања, одмори и распусти),
радионички рад није прекидан: урадиле су 138
радионица – методама предавања, разговора,
квизова, игре, плеса, писмених радова, цртања,
примењеног дизајнирања, уз коришћење књига,
нотне грађе, филмова, робота. Неке радионице су
тематски уоквирене (Путовање Светог Саве, Књига
дете мије, књигу дете шије; Лектира – досадно звучи, не уједа, а децу мучи... итд.), а неке су се усталиле
и добиле статус традиционалних (Ускршња, Јесен, Читалачки клуб – један за децу, и други за
одрасле, Пут књиге, Народи света, Пролећна песма,
Занимања.... итд.). Током распуста привући (а тек
задржати) децу у библиотеци – прави је подвиг. Оне
то успевају у циклусу радионица читања, названих
Зимовање и Летовање у библиотеци. Програми ове
библиотеке имају јасно дефинисану циљну групу –
то је млађа популација, основношколци пре свега.
Ове библиотекарке деци су стварни пријатељи
и поштовани ауторитети, библиотека им је друга кућа; ова тврдња доказива је чињеницама из
библиотечке статистике, фотографијама и необи-

чним догађајима: када тинејџер библиотеку обележи као важну тачку на мапи својих кретања и
приказа свакодневице – и пожели да је представи
свом госту – то нас учи колико је у нашем послу
важна креативност и иновација у приступу корисницима. Данијела и Маријана најбољи су пример
у Шумадијском округу – како се, квалитетом и
формом прилагођеном кориснику, најбоље остварује мисија наше професије: популарисање знања,
уметности и свега лепог о чему је написано у
књигама, на сликарском или филмском платну, или
неком савременом медију. То објашњава чињеницу
да је у њиховим радионицама, у овако малој средини, учествовало преко 6 хиљада учесника. Па,
да су и за степеник подигле стандарде у култури
и односу према њој – вределе су. На основу онога
што наше колегинице постижу, недвосмислено
закључујемо: није тачно да нема читалаца – само
се до њих долази на иновативнији начин. А навика развија потребу. Без икакве претенциозности и
жеље за ефектним завршетком овог текста, Данијелу
и Маријану издвајамо као лучоноше културе и
пример свима нама у библиотечкој заједници.
Свако од нас треба да, инспирисан њиховим
примером, нађе начин борбе против агресивне
свакодневне комерцијализације културе, понуде
питких и плитких квазикултурних садржаја. Ако
се тако поставимо у свом послу и не одустанемо у
апатичном чекању читалаца на прагу библиотеке –
можемо да верујемо да овај наш посао има смисла
и перспективу.
Виолета Јовичинац Петровић
Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац
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етврту годину заредом, Народна библиотека „Вук Караџић”, Шумадија сајам
и Филолошко-уметнички факултет, под покровитељством Града Крагујевца организују Сајам
књига и графике како би, у славу књиге и књигопечатње, окупили посленике којима су књиге насушна потреба – лично или професионално, људе
који деле исте културне вредности и љубав према
писаној речи и који у читању налазе покретачку
снагу.
Знајући да су Крагујевчани вековима громогласно говорили о значају штампе – печатње, књига
и новина, а да је Крагујевац град у којем су угледале
светло дана прве новине штампане у Србији –
Новине србске и основане све институције од значаја
за Србију (одскора доказано да је то и Народна
библиотека Србије), организатори су имали пред
собом јасан циљ – да манифестација заживи, траје
и доприноси култури града и околине.
Сабор и празник њеног величанства – књиге
замишљен је тако да се кроз петодневне бројне
промоције, презентације и округле столове
стручној и широј јавности представе новине у
књижевности, издаваштву и култури између два
сајма. Сајамски сусрети су сусрети истомишљеника
који живот мере истим аршинима, а страст према
читању преносе једни другима. Нико не може да
оспори да је сајам најбољи начин да се књига приближи читаоцу, као и да је књига медијум чије се
значење нужно променило, али не и њена мисија,
јер задовољство читања је било и остало увек исто!
Сајам су 12. јуна, у подне, пред представницима
Града и више од 30 издавачких кућа и бројном
публиком, својим беседама (које преносимо у
целости) отворили књижевница и космополита
Габриела Бабник и Мирко Демић, књижевник и
директор Народне библиотеке „Вук Караџић”.
Петодневни сајамски програми обухватили
су промоције следећих публикација: Интимно
Габријеле Бабник (учесници: Јелена Будимировић,
Зоран Хамовић и Мирко Демић), Књига и писац у
Византији Александра Каждана (Лариса Орлов,
Милена Репајић и Бојана Ћебић), Non Imprimatur
или цензура у библиотекарству и издаваштву
Дејана Вукићевића (Татјана Јанковић и Ивана
Јаношевић), Пећина без одјека Данијеле Вулићевић
(Сања Живковић, Татјана Јовановић), Значење
џокера Владимира Пиштала (Татјана Јанковић,
Ненад Шапоња) и Ја сам Акико Стефана Митића
Тићмија (Сања Живковић). На сајму су своје
стваралаштво представили крагујевачки песници, чланови књижевних удружења, као и многи
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песници – гости: Владимир Бабошин, Татјана
Непрода, Александар Бриков, Едурд Гиршов,
Марина Мељњикова, Татјана Чижовкина, Видак
Масловарић, Милан Ракуљ, Милан Михајловић,
Драгомир Шошкић, Бранислав Зубовић, Славимир
Нишавић, Горан Гаврић, Миљурко Вукадиновић,
Милош Јанковић, Срба Игњатовић, Иван Лаловић,
Соња Кеча, Радослав Златановић, Драган Радовић,
Радомир Стојановић а програме су водили Раденко
Бјелановић и Сања Живковић. Публика је имала
прилике и да слуша бритке афоризме шумадијских
афористичара: Раше Папеша, Милана Р. Симића,
Радмила Мићковића, Марка Миљковића, Радмила
Ристића, Рада Кецојевића, Жељка Јовановића (модератор програма је био Владимир Стефановић). У
склопу манифестације „Дани израелске културе”
у Крагујевцу одржано је предавање о јеврејском
писцу Амозу Озу.
Одржане су и радионице: „Срлетова школа
Цртања” (координатор Срђан Стаменковић Срле),
„Радионица лутака” (Славица Атанацковић) и „Енглески језик за основце” (Славица Димитровска).
Проглашени су и победници конкурса за децу који
организују Дечје искре, а свој рад су представиле
ученичке организације Прве крагујевачке гимназије – „Сопче” и Ђачки парламент.
По одлуци жирија (библиотекари Татјана Јанковић и Сања Живковић и историчар уметности
Маја Станковић), најбољи издавач на овогодишњем сајму је Clio, који је и ове године своје
публикације изложио у оквиру УПИС-а (Удружења
професионалних издавача Србије), а за најбоље
издање проглашена је публикација Двор кнеза Милоша у Крагујевцу, коју су потписали, као уредник
и приређивач Милош Јуришић и илустратор и
ликовни уредник Марија Радовановић.
Сајам су визуелно употпуниле годишње изложбе радова студената Одсека за примењену и
ликовну уметност ФИЛУМ-а Универзитета у Крагујевцу.
На крају, како не поменути да су организатори
Народна библиотека „Вук Караџић” и Филолошкоуметнички факултет, ироније ли, две институције
у Крагујевцу које деле исту, подстанарску судбину.
Прва је без сопственог крова век и по, а друга деценију и по. Искрено се надамо да ће и даље учествовати у организацији ове значајне манифестације,
али да ће неки будући сајам дочекати у свом, наменски изграђеном простору.
Гордана Вучковић
Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац

PISCI, SUVIŠNI LJUDI
U nekom prošlom životu, kad sam još uvek sva
entuzijastična i romantična želela da studiram nigerijsku književnost, službenik na nigerijskoj granici
me je pitao gde sam rođena. Odgovorila sam mu da sam
se rodila u Nemačkoj. A gde trenutno živim? Malo u
Sloveniji, malo u Africi, odgovorila sam. Onda je želeo
da zna još i to odakle tačno dolazim u njegovu zemlju.
Pomalo nestrpljivo odgovorila sam mu da dolazim iz
Burkine Faso.
Muškarac je šaljivo coknuo jezikom i pokazao
prstom prema nebu: „You woman, no normal, born
Germany, live Slovenia, travel Africa”.
Naravno, želeo je novac. Mito. Ali poenta priče nije
u tome. Poenta je da je taj čovek na prilično bistar način
definisao ono što ja zapravo jesam. Born Germany. Live
Slovenia. Travel Africa. I zbog te tri rečenice izgovorene
na pidžin engleskom, danas se nalazim ovde. Sa srpskim prevodom romana Intimno. Sa nadom da ćete me,
kada budete čitali roman, razumeti. Da će vas nešto od
onoga što budete pročitali dotaći i da ćete to odneti sa
sobom.
Naravno, to je pozitivan ishod priče. Veća je
verovatnoća da ćete to što pročitate i ovo što ćete čuti
na ovom mestu – zaboraviti. Želela bih da sačuvate
u sebi samo jednu rečenicu: bez obzira na to odakle
dolazimo i čak bez obzira na to kuda idemo, knjiga je
ono, verovatno ono poslednje, što nas spaja.
Iz članka objavljenog u novinama Delo shvatila
sam da, kada su u pitanju knjige i izdavačka delatnost, a
verovatno i autori i autorski honorari, situacija u Srbiji
nije idilična. Štaviše, stanje je verovatno podjednako
mizerno kao i u Sloveniji, gde pisci i spisateljice imaju
loš tretman. Postali smo nekakvi „suvišni ljudi” koji
pokušavaju da pomoću nekoliko desetina redova
odgovore na svet koji je ravnodušan. A to da je svet
prema knjizi, a samim tim i prema onome ko je stvara,
ravnodušan više nego ikada ranije, to nije nikakva
novost.

Neki autori i autorke kao odbrambeni mehanizam
biraju psovanje, drugi gledaju u prošlost i udaraju se u
grudi, a trećima je dovoljno da uđu u sebe i potraže svoj
prostor anonimnosti. „Uvek sam osećao da se u svakom
od nas nalazi duboka anonimnost... kada uđeš duboko
u sebe, srećeš sve i svakoga na zajedničkom terenu, ili
pak ne srećeš nikog. Bez obzira na to na šta ćeš naići, to
nikada nije tvoje... Mi smo kao posuda, a ništa je ono što
sadržimo. Kao da smo u sobi u kojoj smo, paradoksalno,
odsutni”, rekao je Čarls Simić 1991. godine u iscrpnom
intervjuu za ugledni pesnički časopis American Poetry
Review.
Možda je vreme da se mi, književnici i književnice,
setimo da nismo ovde da bismo pokazivali svoju
izuzetnost, već da bismo uspostavili anonimno držanje,
koje će pak učiniti da jedan čovek postane svi ljudi. I da
nas sve skupa podsetimo zašto nam je uopšte potrebna
knjiga, i zajedno s njom poezija u onom najširem
značenju te reči.
Bez poezije iznenada više nećemo razumeti zašto
usred proleća čeznemo za letom, šta ćemo s tišinom,
ljubavlju i patnjom, ali i sa lepim uspomenama, pa čak
i sa onim savetom da cveće treba zalivati po osećaju;
ili, ako još malo preuveličam: poezija je neizbežna,
nezamenljiva i neophodna kao svakodnevni hleb. „Čak
i kad bismo se našli u najgroznijoj zemlji na svetu, u
vreme neopisive zlobe i gluposti”, kaže pesnik Čarls
Simić, „znali bismo da poezija uprkos tome nastaje.”
Isto kao i nastajanje poezije važno je i čitanje
poezije. Mnogi pitaju – u čemu je uopšte smisao čitanja
ako pesma ili prozni tekst nema smisla?
Iz istog razloga, odgovorićemo im, iz kog je prijatno
i čak poetično šetati bez cilja i zalutati u nepoznat grad.
Gabriela Babnik, književnica

КЊИГА ЋЕ УВЕК БИТИ БОЉИ ДЕО НАС

О

во је четврта година Сајма књиге и графике
у Крагујевцу. Далеко је дужи стаж наших
настојања да овде утемељимо манифестацију која
ће објединити и подстаћи успаване и запретене
стваралачке снаге града и његове околине. Уз драгоцену помоћ и подршку бројних издавача и аутора, без којих не би било књига – а онда, сложићете
се, ни ове културе – предстоји нам пет дана у којима
ћемо, у први ред, ставити књигу – упркос томе што
јој мало шта иде у прилог у времену у којем живимо.
Наше време омогућава брзо и јефтино
штампање, што с једне стране олакшава процес
настанка књиге, али и доводи до нагомилавања
њених лоших копија и сурогата. Стога смо ми који се
професионално бавимо књигом у обавези, између
осталог, и да уложимо посебан напор како бисмо
читаоцима помогли да пронађу пут у тој бескрајној

прашуми. А као и у свакој, и у овој књижној – лако
се изгуби правац и залута.
На бављење књигом у виду оваквог сајма обавезује нас и традиција издаваштва и штампарства
која се везује за Крагујевац и то од оних времена
када су − не сметнимо то са ума! − значај и важност
књиге истицали чак и они који нису умели да читају.
Међутим, традиција књигопечатања престаје
да зрачи уколико одустанемо и књигу препустимо
тихом умирању. Деценијама нам најављују њену
смрт – међутим, она и даље живи!
Можда, захваљујући томе што је књига више од
текста у себи самој.
Књига је догађај. Она има своје место збивања,
свој мирис, амбијент и своју непоновљивост у духу
и времену...
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Бојим се да је то давно најављено злослутно
слово о књизи утицало на многе да одустану од ње,
уз претежно неуверљиве изговоре:
Не чита се, јер се – наводно – нема времена.
Не иде се у библиотеку – јер се имају кућне
библиотеке.
Не купују се књиге – јер су скупе или су „лоше”.
Све мање верујемо у препоруке библиотекара,
новина, критичара и књижара.
Сумњамо у издаваче, приговарамо преводиоцима, лекторима, подозревамо уреднике, мрштимо се на писце.
Кривицу видимо у другима – никад у себи и
недостатку интелектуалне радозналости, без које нема ни потребе за сазнањем, ни читалачког
задовољства.
Сетимо се давне констатације Албера Камија по коме је „данашње друштво уморно и
незаинтересовано, па аплаудира или звижди само
случајно”, док се „данашњи интелектуалац без
престанка држи укочено, да би изгледао виши”.

Нимало случајно не помињем Камија који је веровао у „побуњеног човека” и у њему видео једини
смисао.
Ми, људи књиге – а надам се да смо то сви
ми, овде – морамо бити незадовољни због статуса
књиге у нашем друштву:
– Библиотеке и издавачи и даље се суочавају
са законским процедурама јавних набавки, које
никоме не доносе добро – та замисао се јасно
изродила у своју супротност;
– Књижарска мрежа једва да постоји;
– Библиотеке неуморно поручују да није срамота читати, ни поклањати књиге.
То су само неки од разлога који нас мотивишу
да се боримо за овај Сајам, да он буде одбрана књиге
и свих вредности чији је она свевремени симбол.
Књига ће увек бити бољи део нас – зато,
уживајте!
Мирко Демић, књижевник

ФЕЉТОН

ЈОВАН СТЕЈИЋ – ПРВИ СРБИН
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У ОБНОВЉЕНОЈ СРБИЈИ
У служби Обреновића (1829-1832)

О

дмах по доласку у Шабац, потоњи Мали
Париз, Стејић се посветио послу. Господара
Јеврема мучила је стара бољка – гихт (костобоља)
па је одлучено да њих двојица оду до бање Мехадије,
где су се и упознали. На том путу им се прикључио
злогласни Марко Штитарац, атентатор од поверења
кнеза Милоша. Вративши се из Баната, Штитарац
је одмах известио владара о даровитом Јевремовом
лекару, што је овоме било довољно да га преотме
брату, будући да је Вук Караџић у међувремену
био неуспешан у потрази за лекаром који ће бити у сталној служби код Милоша. Тако Стејића
налазимо на Двору кнеза Милоша у Крагујевцу већ
августа 1829. године.
Наредних година Стејић је наизменично био
у служби сва три брата – српских господара (Милоша, Јеврема и Јована), поставши тако дворски
и породични лекар Обреновића. Његова посвећеност владајућој породици била је задивљујућа, па
је у том погледу могао да се мери са лекарима на
другим европским дворовима. Углавном се налазио на релацији Крагујевац–Брусница–Пожаревац–
Шабац–Београд, а једно краће време радио је и у
Ваљеву. Осим лечења чланова владарске породице,
посебно болешљивог престолонаследника Милана,
био је ангажован и у јавним здравственим пословима, пре свега на спречавању ширења епидемије
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колере која је лета 1831. продрла у Београд. Том
приликом у Књажеско-србској књигопечатњи
одштампано је прво медицинско штиво и први
штампарски табак у Србији уопште – Поученије
за лечење Болестника од болести холере по оним
местима гди Доктора нема и Средства коима се од
ове болести сачувати може, чији је творац, по свему
судећи, био Стејић. Ширење поменутог упутства
међу народом, строге наредбе кнеза Милоша и
снажно едукативно деловање малобројних српских
лекара, пресудно су утицали да се епидемија колере брзо сузбије и да њене последице за Србију
буду минималне. Кнез Милош поверио je Стејићу
и задатак довођења српских лекара из Аустријског
царства, али он је у томе био неуспешан, као пре
њега Вук Караџић, превасходно због страховања
Пречана у погледу услова живота и рада у матици.
Током свог првог службовања у Кнежевини
Србији, Стејић је био вољен и поштован од народа
због своје несебичности, пријатног опхођења,
углађеног изгледа (једини је носио тзв. „франачко
одело” – спољни знак за доктора медицине) и
уљудности у расправи. Кнез Милош га је ценио не
само као лекара, већ и као саветника у породичним
питањима. То је један од разлога што га је „држао
стално уза се”, како су забележили тадашњи
хроничари, што је Стејићу понекад сметало, па

је више волео да борави у Шапцу, где се осећао
слободније као „љубимац и почитатељ” господара
Јеврема Обреновића. Стејићевој привржености
Шапцу свакако је допринела и емотивна веза коју је имао са једном од малолетних Јевремових
ћерки близнакиња (Јеленом или Симоном). Након
преласка Јеврема у Београд децембра 1831. године,
Стејић је у његовој кући организовао окупљања
тадашњих најистакнутијих интелектуалаца Србије, што је касније послужило књегињи Персиди
Карађорђевић као узор за њена уметничка посела.
Априла 1832. кнез Милош одлучује да Стејића,
уз Димитрија Исаиловића и Аврама Гашпаровића,
одреди за васпитача својих синова – кнежевића
Милана и Михаила, што је била огромна част.
Међутим, само неколико дана након ове одлуке,
коју је Стејић прихватио са усхићењем, између
њих двојице долази до жестоког сукоба, који је
резултирао Стејићевим напуштањем Србије и преласком у Земун. Главни разлог спора с Милошем
било је штампање треће књиге Стејићеве Забаве
за разум и срце, под шкакљивим насловом Сабор
истине и науке, у београдској Књигопечатњи. Не
рачунајући медицинско упутство из 1831, радило
се о првој књизи штампаној у овој установи.
Урађена без цензуре и кнежеве дозволе, писана
непризнатом Вуковом ортографијом, са бројним
слободоумним мислима (залагање за владавину
закона, поделу власти и природна права човека –
право слободе и једнакости, части и доброг имена,
имања и стеченог добра), а при томe посвећена
престолонаследнику Милану, књига је проузроковала сукоб двају различитих карактера и схватања света који је био неминован. Милошевој наредби за прекид штампања књиге, убацивање
старословенских слова и скидање посвете кумовали
су и други утицајни фактори, попут конзервативне
Српске цркве и кнежевог окружења љубоморног на
Пречане.
Након разних непријатности и сплетки које је
морао да истрпи, попут Милошевог писма у коме
је стајало да Стејић „у будуће врши своју лекарску
праксу где хоће”, тј. да је отпуштен из кнежеве
службе, за којим је одмах уследила наредба да се
ипак врати у Крагујевац, Стејић је крајем јуна 1832.
пребегао у Земун, пишући одатле Јернеју Копитару
у Бечу: „Ја сам моје житије у Србији свршио; до
сад је било свакојако, но родољупци док не завладаше, више добро него зло. Од сад како Бог
да”. Иронично, највећу штету Стејићу и његовој
књизи нанела је особа од које се то најмање могло
очекивати – Вук Караџић. Наиме, у писму упућеном
кнезу Милошу наш знаменити филолог бранио је
Стејићев начин писања, али и нагласио да је његова
књига садржајем опаснија за српског владара „од
прокламације Чарапића и учитеља Мије”, великих
кнежевих противника. Иако саборци „у народној
ствари”, све чешћи Стејићев рад на пословима које
је Вук сматрао искључиво својим (прикупљање
народних песама и реформа језика), као и интриге
појединих Вукових доушника, утицали су на овај
бескрупулозни потез за који, по свему судећи,
Стејић никада није сазнао.

Приватна пракса у Земуну (1832-1840)
Стигавши у Земун силно увређен, Стејић је
чврсто одлучио да се не врати у Србију док је
Милош на власти. Ни дуго инсистирање кнеза
није га поколебало. Милош није очекивао овакву
Стејићеву реакцију, чак се може рећи да је био
затечен овим чврстим и достојанственим ставом
младог лекара. Временом је њихова преписка
настављена, а Стејић је, као особа у кога је читава
владарска породица имала неограничено поверење,
наредних година наставио да лечи Обреновиће,
било повременим доласцима у Србију, било ван
ње (нпр. лечио је кнежевића Милана у Пожаревцу,
Београду и Темишвару). Међутим, због нанете
увреде упорно је избегавао да се сусретне са самим
Милошем (видели су се само још неколико пута),
већ му је углавном помагао слањем писмених лекарских упутстава. Упркос томе, између њих се
одвијала уљудна кореспонденција, а Милош је Стејићу писао препоруке и слао новац.
До новог озбиљног сукоба доћи ће 1835. године, када је кнез Милош, након избијања Милетине
буне, био принуђен да ограничи своју власт и
народу подари први устав, познат као Сретењски
устав. Многа Стејићева схватања из спорне књиге
Сабор истине и науке Димитрије Давидовић је
инкорпорирао у Устав. Међутим, превише либералан за оно време, изазвао је оштру реакцију
Аустријског, Руског и Османског царства, па је
готово одмах и укинут. То је Милош искористио
да крене у обрачун са неистомишљеницима, а на
његовој листи нашао се и др Стејић, кога је оптужио
аустријским властима да је заједно са браћом
Спирта (богати и утицајни земунски трговци) један од главних инспиратора подизања Милетине
буне. Стејић је ове оптужбе успешно оборио пред
аустријским судом као клевете, након чега су
њихови односи поново захладнели на одређени
период.
У Земуну Стејић је становао у Бежанијској
улици и водио успешну приватну праксу, а повремено је обављао и дужност полицијског лекара при тамошњем Магистрату, где је на захтев
полиције или суда обављао лекарске прегледе током криминалних истрага. Једно време покушавао
је да добије место „контумацијског” (карантинског) лекара, али без успеха. Оженио се 1838.
деветнаестогодишњом (Е)Катарином, ћерком Петра Спирте, богатог земунског трговца цинцарског
порекла и познатог агитатора за слободу и права
Срба у оба царства – Османском и Аустријском.
Иначе, све време боравка у Земуну Стејић је био
приватни лекар породице Спирта (познати и као
Шпирте). Са Катарином је имао шесторо деце, од
којих су детињство преживели двојица синова
(Петар и Павле) и две ћерке (Јелисавета и Јелена).
Земунски период Стејићевог живота био је
најплодоноснији када говоримо о његовом списатељском раду. Иако првобитно разочаран неуспехом при штампању и дистрибуцији свог Сабора
истине и науке у Аустријском царству, врло брзо
се вратио на књижевни пиједестал објављујући
чланке у Сербском народном листу, Сербском
летопису, Голубици, Новинама србским, Магазину
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ИЗ НАШЕГ УГЛА

за художество, књижество и моду, а штампао је
и две нове књиге Огледа умне науке или Забаве
за разум и срце. Пишући по начелима социјалноздравственог просветитељства о разним темама,
лако разумљивим језиком зачињеним сатиром и
иронијом, био је веома читан, како међу обичним
светом, тако и код људи од положаја. Бројне белешке
у часописима то потврђују. „Домишљај тај био је
и остаје зрелог разбора пород”, гласила је једна
од критика Стејићевог рада из пера истакнутог
књижевника Константина Богдановића. Након
деценије успешне сарадње са Матицом српском,
Стејић је 1837. коначно изабран за њеног члана.
Том приликом забележено је да се Матица српска
веома обрадовала што ће „господина Стејића, као
познатог и у књижеству заслужног родољупца за
свог члана примити”.
Пошто се у међувремену стање у српској кнежевини знатно променило (уставобранитељи су
присилили кнеза Милоша на абдикацију јуна

1839), Стејић је добио писмо од новог, овога пута
просвећеног владара – кнеза Михаила Обреновића,
који је гајио велике симпатије према своме лекару
и тутору из детињства, са молбом да се врати у
матицу и стане на чело тек формираног српског
санитета. Стејић је са задовољством прихватио
ову понуду и фебруара 1840. прешао са супругом у
Београд. После повратка у Србију, Земунци су се с
поносом и жалом сећали свога доктора Стејића као
„вештог, неуморног и некористољубивог лекара”.
(крај другог дела)
Ненад Карамијалковић
Спомен-парк „Крагујевачки октобар”
Славко Степановић
Историјски архив Шумадије, Крагујевац

БИБЛИОТЕКА КАО СТОЖЕР
ИНТЕГРАЦИЈЕ – ПЛУРАЛИЗАМ ЗА НАЈМЛАЂЕ
Градска библиотека у Бремену

О

снована 1902. године, с традицијом изнајмљивања књига која вуче корене још из
1791, смештена у центру града, Градска библиотека у
Бремену представља сервис „друштвене и културне
комуникације”. Од самог оснивања, повинована је
бурним догађајима немачке историје и уплитана
у политичке прилике, па је стога на себе преузимала различите улоге у различитим историјским
моментима. Тако се, на пример, дешавало да су
њени управници из времена нацистичке Немачке
(који су 10.5.1933, а и касније попут Курда Шулца, наређивали спаљивање књига, под изговором
„чишћења литературе од ненемачког духа”) извођени пред суд за време војне владавине Америке
над Немачком, непосредно после Другог светског
рата. Данас, у време масовних миграција, бременска
библиотека је, из филантропских побуда, између
осталог и вођа интеграције миграната и избеглица
у немачко друштво, и то како одраслих, тако и деце.
Четвртину медија који припадају библиотеци,
тачније 117.856 од 553.611 (по подацима из 2017)
чине књиге, дискови, игрице и играчке за децу.
Податак да медији постоје на 40 различитих језика,
довољно говори о озбиљности намере бременске
библиотеке за плурализмом култура и идеја,
популарније речено − за мултикултурализмом.
Тиме се, с једне стране пружа потпора мигрантима
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да се не осећају одсеченим од своје матичне културе, језички и ментално изгубљени и дезоријентисани у новој, а сa друге стране, та се страна култура
приближава Немцима.
Моја породица је у Бремен дошла у најновијем
таласу економске миграције. С обзиром на то да
се при интеграцији у школу, страним ученицима
не пружа систематично знање немачког језика,
то јест, не предаје им се као страни језик, већ на
исти начин као ученицима којима је то матерњи
језик, покушавала сам да нађем библиотеку у
нашој близини у којој бих могла да се распитам о
евентуалним помагалима за учење језика. Између

осталог, моја старија кћер је била члан Библиотеке
„Вук Караџић” у Крагујевцу још од друге године
живота и обожавала је да проводи време тамо,
тако да је оберучке прихватила потрагу за једним
таквим уточиштем у новом граду. На интернету
сам пронашла да постоји библиотека на неколико
корака од нашег стана. Са нестрпљењем смо
се упутиле тамо, али зграду библиотеке нисмо
пронашле на тој адреси, већ кафану (помислила сам
да се ради о немачкој варијанти „Библиотеке код
Милутина”) – после много месеци, случајно смо се
задесиле ту у време библиобуса, што је разјаснило
непостојање зграде на том месту. Информацију о
седишту библиотеке добили смо од учитељице и
њен изглед и оно што пружа деци, превазишли су
наша очекивања. Сада одлазак у библиотеку за нас
представља прави целопоподневни излет.

Простор за децу налази се на последњем, трећем спрату Градске бременске библиотеке и на излазу из лифта најмлађе поздравља крпена маскота
дечје библиотеке, Гавран Читач, величине одраслог
човека. Иза њега је стационар за библиотекара, који
је готово неприметан у овој својеврсној играоници
у којој за одрасле и њихове одговорне послове нема
места. На супротном крају од улаза, то јест лифта,
у дну простора Дечјег одељења, налази се мали дрвени амфитеатар у облику пиратског брода у коме
се два пута недељно одржава двојезични сликовни
биоскоп на немачком, турском и арапском језику.
У његовом наставку смештен је међународни кутак
у коме се могу наћи књиге и дискови на енглеском,
француском, јапанском, кинеском, руском, турском,
шпанском језику... Иако српског кутка нема, могуће
је наћи и књиге на српском у делу за полијезичне
сликовнице за децу. Када се даље крене ка излазу,
следи део с мултимедијалним садржајем, конзола
за Сони плејстејшн, стрипови и собичак за читање
у тишини са уградним лампама изнад удобних
лејзи бегова. У равни са амфитеатром, након рафова са мултимедијалним садржајем, налази се
платнени игло дрвене конструкције и базенчић
украшен шкољкама, нацртаним палмама, сунцем и
рибицама, испуњен крпеним играчкама и књигама
тврдих страница за најмлађе. Поред базенчића
налазе се удобне фотеље и минијатурно луткарско
позориште с костимима у сандуку и огледалом. У
овом делу није реткост видети маме које доје бебе и

децу која уз вриску трче у костимима. Мир и тишина су у овом дечјем кутку реткост. Сем поменутог,
Дечје одељење је прошарано и љуљашкама за
лежање.
Уз медије за издавање, од којих се истовремено
може узети 25 по члану библиотеке, или три уколико посетилац није члан, и који се могу задржати
три недеље, најмлађима су за време боравка у
библиотеци на коришћење доступни и компјутери,
таблети, играчке и друштвене игре. Треба напоменути да постоји и аутобуска библиотека – библиобус на двадесет локација широм Бремена, па
уколико малишани имају заузете или заборавне
родитеље, књиге могу вратити или нове узети у
близини свог стана.
Иако су обе библиотеке, и крагујевачка и
бременска, суштински имале идентичну улогу
у одрастању моје кћерке јер су обе шириле и
употпуњавале њена знања, интересовања и машту,
мој утисак је да су концепти ових двеју библиотека
формално различити. У крагујевачкој библиотеци
сам имала утисак да своје дете уводим у свет
одраслих, учећи је да у библиотеци треба да влада
мир и тишина. Можда је то само било моје лично
убеђење, нисам никада никог чула да је опоменуо
дете да треба да буде тихо. Сам изглед бременске
библиотеке, позива дете да и у библиотеци буде
дете, да се игра, љуља, глуми, вришти, трчи. И један и други концепт имају својих предности: није
наодмет да деца науче да на одређеним местима у
одређеним тренуцима треба да буду тихи и уплове
начас у свет одраслих. С друге стране, можда је
баш зато што допушта деци да увек буду деца,
бременска библиотека увек пуна најмлађих. Често
имам утисак да се у Немачкој кретање деце, а тиме
и сузбијање њихове вриске, контролише брижљиво
испланираним простором за децу и да је то разлог
за постојање бројних кутака за децу: када се деца
нађу на месту другачијем од оног на који су навикли,
на месту за одрасле, родитеље гледају с подозрењем.
Ипак, кутак за игру ни нашој Дечјој библиотеци не
би био наодмет.
Из свега поменутог може се закључити да
немачко друштво посебну пажњу посвећује интеграцији и културном уздизању све деце; бесплатни садржаји представљају уобичајену праксу
и подразумевају синтезу естетског и научног на
деци пријемчив начин. Из нашег угла, деца се у
библиотеци не осећају као странци, изопштени из
друштва јер не знају немачки језик, већ кроз игру,
универзални језик, усвајају језик и културу земље
у коју су дошли, али и негују језик и културу земље
из које потичу. Надајмо се да овај сусрет култура
није једностран и да су друге културе видљиве деци
домаћина – односно да интернационални кутак
не служи само пукој интеграцији странаца већ да
постоји како би и немачкој деци приближио друге
језике и обичаје.
Ивана Банчевић Пејовић
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СА ПРАШЊАВИХ ПОЛИЦА

ОД „НУЛЕ” ДО „ОСМИЦЕ”
ИЛИ: О ДВЕ КЊИГЕ СА НАШИХ ПОЛИЦА
Како да говоримо о књигама које нисмо прочитали, Пјер Бајар (Београд, Службени гласник, 2009) и
Чувар пруге Тил, Герхарт Хауптман (Београд, Издавачко предузеће Рад, 1960)

А

ко наслов књиге Како да говоримо о књигама које нисмо прочитали не привуче једног библиотекара, кога би пре могао.
Свакодневна библиотечка пракса, тј. рад са странкама, сваки ће библиотекар признати, често доводи у неприлике или нас, једноставно, натера да
неосновано похвалимо или слажемо да смо неку
књигу прочитали. Али, Пјер Бајар, универзитетски
професор књижевности, каже да је „лагање општа
појава међу људима од пера, јер је сразмерно значају
који придају књижевности”. Зато се он труди да
јасно одреди све танане нијансе читања и нечитања.
Ако се читање и љубав према књижевности као
врсти уметности подразумева, Бајар прво на сцену
поставља три врсте предрасуда о књижевности,
односно, принуда како их он назива. Прва се односи
на књиге које се морају обавезно прочитати (ако смо
културни и образовани) , друга да се књиге морају
читати у целости (а не прелиставати) и трећа да се
не може говорити о књигама које нисмо прочитали.
По њему „размишљање о непрочитаним књигама
и говору о њима утолико је теже што нам појам
нечитања није сасвим јасан”. Има много нијанси
између пажљиво прочитане књиге и оне за коју
нисмо никада чули. Постоје бројни начини наших
сусрета са књигама – за неке смо чули, неке прелистали... За „књиге које не познајемо” важно је да
знамо њихов положај у целокупној књижевности и
он наводи пример Музиловог библиотекара (Човек
без особина) који не чита ништа, али зна сваку књигу своје библиотеке. За „књиге за које смо чули”
наводи пример калуђера Баскервила из Ековог
романа Име руже који, без икаквог непосредног
контакта, тј. без читања, стиче утисак о садржају
„смртоносне” књиге (други део Аристотелове
Поетике), а само на основу онога што је о њој чуо.
Постоје и прелистане књиге (некада „и сувише
пажљиво читање... спречава дубље поимање књиге”,
односно, можемо се изгубити у појединостима, а да
нам измакне идеја), а и оне које смо заборавили.
Прочитали их , али како оне на нас нису оставиле
никакав утисак, потпуно смо заборавили на њих
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(Монтењ у својим Огледима, наводи Бајар, признаје
своју заборавност чак и за сопствене књиге).
Зато је „овладавање вештином говора о непрочитаним књигама први корак ка упознавању
захтева стваралаштва”. Често смо спутани „поштовањем према тексту”, те постајемо пасивни
читаоци, а „разни облици нечитања који се скривају у сваком читању могу да буду плодоносни”.
Друга књига „са прашњаве полице” објављена
је 1960. године у чувеној Библиотеци „Реч и мисао” београдског Издавачког предузећа „Рад”.
Приповетка Чувар пруге Тил дело је немачког
нобеловца Герхарта Хауптмана (Нобелова награда,
1912), најзначајнијег представника натурализма
у немачкој књижевности. Интересантно је, како у предговору дела Будала у Христу наводи
преводилац и тумач Бошко Петровић, да је Томасу
Ману у Чаробном брегу као инспирација за лик
чувеног Менера Пеперкорна, послужио управо
писац Г. Хауптман. Поред бројних драма по којима
је првенствено познат (Ткачи, У праскозорје), које
су биле социјално ангажоване, Хауптман пише и неколико романа и приповедака од којих
се управо у приповеци Чувар пруге Тил оцртава
сав његов приповедачко-драматуршки таленат и
натуралистичка оријентација. Топла прича о ненаметљивом чувару пруге, Тилу и његовој љубави
према детету и покојној жени попримиће промере
грчке трагедије у сплету искушења које носи полно,
а који су уведени кроз лик плаховите и немилосрдне Лене, нове Тилове супруге. Продубљена психолошки и дубоко мотивисана, свака страница ове невелике приповетке, уноси бројне хиперреалистичне
и симболичне описе. Они су као сцене у драми,
увођене са намером, предумишљајем за догађаје
који следе. Помало аветне и сабласне (по угледу на
Золу), посебно оне на прузи, када се мешају стварно
и нестварно, водиће нашег јунака попут Лаоокона
ка трагичној кулминацији и расплету.
Бојана Крстић Михајловић
Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац

Јединствен примерак старе и ретке књиге у крагујевачкој библиотеци

К

рагујевачка Народна библиотека поседује
три књиге на латинском језику штампане у
првој половини XVII века. Тиме што су објављене
пре 1700. године, оне се сврставају у стару књигу. У
питању су Хорацијева сабрана дела из 1606. године,
уџбеник турског језика са речником и граматиком
из 1612. и Нови завет на латинском и старогрчком
из 1649. Како Библиотека у тренутку настајања
овог текста нема штампану књигу старију од 413
година, можемо рећи да је наша најстарија књига
на латинском језику уједно и наша најстарија књига
уопште.
Уколико нисте библиотекар или пасионирани
љубитељ библиографског описа публикације, лична карта књиге неће вам пуно рећи о њој, али смо
дужни да је овде изложимо:
HORATIUS Flaccus, Quintus, 65-8pne
Q. Horatius Flaccus / á Joanne Bond illustratus. - Patavii : ex Typ. Semin, [1606]. - [2], 432 стр. ; 16 cm :
ilustr.
Str. [9]: Benevolo lectori / Jo. Bond [John Bond]. - Str.
[11]: "Tandem, Flacce, Lyram tangis..." / H. Sanfordus.
- Na str. [1] naslovna strana u vidu gravure.
821.124'02+821.14'02
COBISS.SR-ID 522792797
Према опису, аутор књиге је Квинт Хорације
Флак, песник златног доба римске књижевности,
чија су дела у потпуности сачувана. Издање о којем је реч штампано је у Падови, више од пола
миленијума након Хорацијеве смрти – претходила
су му бројна издања. У бази COBISS.RS налазимо
четири примерка Хорацијевих дела старијих од
нашег – највремешнији датира из 1498. На српском
језику, чувени римски песник се први пут појављује
1821, у Новинама Србским, а у значајнијем обиму
1827. у преводу Милоша Светића (Јована Хаџића),
у публикацији К. Орація Флакка О стихотворству
кньига штампаној у Бечу, чији примерак има и наш
фонд старе и ретке књиге.
Да подсетимо, 2005. године у издању НБКГ
објављена су Хорацијева сабрана дела у два тома,
у преводу Младена С. Атанасијевића. Даље бављење овим римским песником, чије дело траје више
од 2 000 година, удаљило би нас – парадоксално
– од књиге која је тема текста јер оно што нашу
најстарију књигу, осим тога што је најстарија, чини
посебном − јесте њен други аутор, чије име у опису
публикације следи одмах након Хорацијевог.
Мада скромно потписан на насловној страни
као илустратор, Џон Бонд (1550-1612) је заправо и
аутор коментара Хорацијевог дела који заузимају
бар 2/3 књиге. Очекивано је да је, управо захваљујући
овим коментарима, пре него илустрацијама, Бонд-

ова књига о Хорацију доживела преко 270 издања
широм света: у Амстердаму, Лајпцигу, Хановеру,
Франкфурту, Лондону...
Прво издање се појављује 1606. године, када је
одштампан и наш, према бази COBISS.RS једини
примерак у библиотекама у Србији. У каснијим
издањима Бонд је на насловним страницама наведен, на првом месту као коментатор, затим и као
илустратор. Из његове биографије сазнајемо да
је био лекар, сликар и филозоф, члан Парламента
у два наврата. Као Бондово значајно дело, поред
књига посвећених Хорацију, наводи се Auli Persii
Flacci Satyræ sex, cum posthumis Commentariis Joannis
Bond, објављена 1614, захваљујући ауторовом
зету, који је жалио што и она није прошла уредничко обликовање од стране Џона Бонда. Заиста,
евидентна је разлика у изгледу насловне стране, у
односу на Бондове претходне књиге. Без обзира
на то, и ова публикација је изазвала велико
интересовање и доживела бројна издања.
Посебно се треба осврнути на Бондов илустраторски рад, који је најтранспарентније изражен
на насловној страни. Поред насловне илустрације у
виду гравуре, публикација садржи пет вињета, од
којих су две идентичне. На раскошно илустрованој
насловној страни, у првом плану је постамент на
којем седи Орфеј са лиром. На постаменту, симетрично украшеном роговима изобиља из којих се
просипају плодови, исписани су основни подаци
о књизи – имена аутора и илустратора и место
штампања. У подножју се налази глава јарца... Десно
од Орфеја, симбола песништва, леже одложени лук
и тоболац са стрелама, лево је приказан Амор са
портретом Хорација у овалном раму у десној руци,
док лева рука малог анђела држи стрелу усмерену
према песниковом портрету. У другом плану види
се фонтана око које су се окупиле разигране музе.
На узвишењу, изнад фонтане, приказан је пропет
Пегаз. Олистало дрво са десне стране употпуњује
композицију и указује на везу између песништва и
природе.
Оваква насловна страна, препуна поетских
симбола, је илустровани приказ садржаја књиге.
Каснија издања Бондовог Хорација немају тако
богато декорисане насловне стране. Поједини мотиви се понављају (Орфеј са харфом и музе) док,
рецимо, лондонско издање из 1637. на насловној
страни има само вињету. Изузетно лепо издање
настало је 70 година касније, у Амстердаму, у
штампарији Данијела Елзевира из чувене холандске штампарске фамилије Елзевир.
Међу читаоцима текста сигурно има и оних
који ће се запитати како је књига штампана у Падови пре нешто мање од пола миленијума доспела
у Крагујевац. Немамо одговор на то питање (за
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сада!), али имамо претпоставку. С обзиром на
то да се у Фонду старе и ретке књиге у Народној
библиотеци „Вук Караџић” међу најстаријим публикацијама налазе и књиге са потписом Павла
Јосифа Шафарика, није нам тешко замислити да је
и ова драгоценост дошла до нас са те стране.
На крају, још да скренемо пажњу и на то да је
крагујевачки примерак Бондовог Хорација комплетан и солидно очуван, што не значи да га не
би требало заштити, као и дигитализовати. Мо-

жда и објавити у виду фототипског издања – за
библиофиле, све ређу врсту којој је важна и лепота
књиге.
Татјана Јанковић
Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац

ВЕСТИ
Библиотека у новом простору
Ову календарску годину започели смо на
крилима нових размишљања оснивача о промени
објекта наше библиотеке − овога пута реч је о
згради у којој су смештени Општински и Окружни
суд, недалеко од локације на којој смо тренутно
(Градски дом). С обзиром на то да би у том простору
требало да буду смештене још две установе културе
(Историјски архив Шумадије и Завод за заштиту
споменика културе), а имајући у виду стандарде
струке и др. подзаконска акта (Национални
стандарди, Службени гласник РС, 39/13 и IFLA/
UNESCO smernice za razvoj javnih biblioteka), за
библиотеку нашег типа (јавна и матична за Округ)
урадили смо елаборат у коме смо образложили потребу за простором који не би смео да буде мањи од
4.200 м2. Радује нас чињеница да Скупштина града
мисли на наш просторни проблем; ипак, упркос тој
доброј вољи, остаје стрепња да решавање смештаја
у ненаменском објекту, нефункционалном за нашу
делатност – буде само краткорочно растерећење за
кориснике и Библиотеку, а проблем само одложен.
Наша матична служба на челу са директором,
рачуна на стручну помоћ Матичног одељења Народне библиотеке Србије, али и финансијску помоћ
Министарства културе и информисања и шире
друштвене заједнице.

Пројекат „Дигитални грађанин”
Након што смо у децембру 2018. г. учествовали
на конкурсу „Дигитални грађанин – Битка за знање”,
током протеклих месеци ове године ушли смо у
фазу потписивања уговора и његове реализације.
Пројекат спроводи Институт за иновативност и
развој младих из Загреба, а укључено је 170 библиотека из Региона: 120 из Хрватске, 20 из Босне и
Херцеговине, 20 из Србије и 10 са Косова. Локални
партнер у Србији је програм „Битка за знање” чији
је носилац Фонд Б92. Пројекат је део свеобухватног
СТЕМ пројекта, који финансира компанија Гугл, у
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вредности од 250 хиљ. долара, а вредност поклона
– 20 микробит рачунара и 5 „BOSON уради
сам” електронских сетова као додатак – који ће
бити у нашем власништву− је око 530 евра. Ови
микрорачунари су најједноставнија помагала за
улазак у свет програмирања; спаковани су као
књига и у каснијим фазама разраде пројекта моћи
ћемо да их изнајмљујемо. Након обуке библиотекара, следи организовање радионица за кориснике.
Циљ пројекта је стицање и развијање дигиталних
вештина помоћу практичне едукације за рад на
најједноставнијим електронским уређајима – тако
да је наша пројектна обавеза, али и остварење
професионалне мисије – да постанемо референтни
образовни, приступачан центар у коме ће дигитално
знање заинтересованима бити лако доступно. Сви
смо свесни чињенице да наше доба готово од сваког
појединца – све чешће и без изузетака у односу на
године, пол или формално образовање – очекује
припремљеност за разне технолошке изазове данашњице и тржишта рада, нова знања и широке
компетенције. Зато ће Библиотека бити ту, уз своје
суграђане, да помогне у превладавању отпора према савременим технологијама и учини их доступним за све категорије становништва. Обуку воде
едукаторке ИРИМ-а, Ана Толић и Амалија Корен, а
из наше библиотеке присуствују Виолета Јовичинац
Петровић, Немања Бркић и Сања Живковић.

Састанак директора општинских јавних
библиотека Шумадијског округа
Редовни годишњи састанак са директорима
јавних библиотека одржан је 13. маја у Америчком
кутку. Осим већ устаљених тема овог стручног
скупа (анализа извештаја о раду у 2018. и планова за
2019, према најважнијим параметрима делатности
јавних библиотека), разматране су сл. теме: оскудна средства које оснивач опредељује за набавку
библиотечке грађе и тенденција њиховог пада;
одсуство правних законитости у погледу именовања

директора (Народна библиотека „Свети Сава” из
Аранђеловца је у најнеповољнијем положају јер још
увек није спровела конкурс за директора у складу са
Законом о библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник 52/11, чл. 17) и погледу статута –
неусаглашених са актуелним Законом и изменама и
допунама у библиотекама у Аранђеловцу, Лапову и
Тополи. Закључено је и да је у радним биографијама неких библиотекара довољно испуњених услова

за стицање стручних звања, што у наредном
периоду треба формализовати. Састанку су присуствовали директори општинских библиотека
(Биљана Радашиновић, Милијана Јовановић, Данијела Вулићевић, Катарина Павловић и Слађана
Митровић) – осим в.д. директора Центра за културу
и библиотеке – Кнић (Марија Костић); руководилац Матичне службе Виолета Јовичинац Петровић
и директор наше библиотеке Мирко Демић.

Стручна помоћ и усавршавање
Библиотекари Матичног одељења одржавају сталне контакте са
библиотекарима на подручју Шумадијског округа – давањем стручне
помоћи у вези са ревизијом фондова (ОШ „Драгиша Луковић Шпанац”
и ОШ „Радоје Домановић”). У припреми је и организација истог
посла у нашој библиотеци, током лета. У оквиру законом предвиђене
обавезе сталног стручног усавршавања запослених у библиотечкоинформационој делатности, за део стручних радника наше библиотеке
и директоре општинских јавних библиотека, у просторијама Америчког
кутка, 17. маја присуствовао је семинару акредитованом при Народној
библиотеци Србије – Писање научних и стручних радова или како
објавити текст у домаћој стручној периодици.
Предавачи и едукатори у радионичком делу семинара били су
проф. др Гордана Стокић Симончић, редовни професор на Катедри за
библиотекарство Филолошког факултета БУ; др Драгана Сабовљев,
Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин”, Зрењанин; др Бранка
Драгосавац, заменик управника Библиотеке Правног факултета БУ
и Горан Траиловић, библиотекар саветник, руководилац Одељења за
комуникације и инклузију, одг. уредник Читалишта, стручног гласила
које издаје Градска библиотека из Панчева. Семинар се састојао од
три интерактивна предавања и практичног дела; присутни су добили
корисне, теоретске и посебно важне – практичне савете о томе како се
припремати за писање на тему из струке, како цитирати и наводити
изворе, литературу за писање чланака, као и који су то критеријуми
којима се руководе уредници часописа при њиховом прихватању за
објављивање.
Други део нашег колектива обавезне сате стручног усавршавања
испуниће на јесен. – Стручни испит у Народној библиотеци Србије
у мајском испитном року положила је Јелена Вукојичић, професор
шпанског језика и књижевности, библиотекар у Другој крагујевачкој
гимназији. Стручни рад одбранила је на тему „Настава шпанског
језика у школској библиотеци”. Из наше библиотеке стручно звање
„дипломирани библиотекар” стекли су: Сања Живковић, проф. српског
језика и књижевности и (одбранила рад на тему „Осавремењивање
програмских активности у библиотеци на примеру Народне библиотеке
„Вук Караџић”), Славица Димитровска, проф. енглеског језика и
књижевности (одбранила рад „Радионице енглеског језика у Дечјој
библиотеци”) и Драгана Тодоровић, дипл. економиста (одбранила рад
„Специфичност рада Огранка Народне библиотеке „Вук Караџић” у
градском насељу Станово”).
Од Народне библиотеке Србије у две фазе примили смо дугачке
спискове за избор књига на поклон, те смо наше фондове попунили
по сопственом избору и потреби Завичајног одељења и огранака (око
200 књига). Ми сами смо спремили поклон за библиотеку у Клокоту
– књижну и некњижну грађу, на српском и енглеском језику (144
монографске и 50 бројева серијских публикација).
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Рад у стручним органима и стручни
скупови
Секција за матичне библиотеке која ради при
Библиотекарском друштву Србије, састајала се два
пута. Тема првог састанка била је проблематика
извођења ревизије у великим фондовима, техника
рада у систему COBISS, валоризација књига за
расход и израда извештаја, а на другом састанку
говорило се о рукописној грађи, њеној обради,
чувању и промоцији у јавности. Предавач овог
семинара био је мр Иван Обрадовић из Одељења
посебних фондова НБС. – У Теслићу, у Републици
Српској, 18-19. априла одржан је стручни скуп
„Савремени токови у библиотекама”, у организацији
Народне библиотеке Теслић и Друштва библи-

отекара Републике Српске. Нашу библиотеку
представљала је дипл. виши библиотекар Татјана
Јанковић, са темом „Изложба о болници Стобарт
– корак ка корисницима”. – Чланови Шумадијске
подружнице БДС, на састанку 22. априла изабрали
су своје нове представнике у Библиотекарском
друштву Србије. То су: Владимир Тимотијевић,
дипломирани библиотекар НБ „Свети Сава”,
Аранђеловац, Милијана Јовановић, дипломирани
билиотекар НБ „Вук Караџић”, Баточина и Марија
Петровић Бошковић, дипл. библиотекар НБ „Вук
Караџић”, Крагујевац. За председника Шумадијске
подружнице БДС 1919-1923. изабрана је Данијела
Вулићевић, дипломирани библиотекар, директор
Општинске библиотеке „Слово” из Лапова.

Рационализација броја запослених
Одлуком Скупштине града бр. 020-63/18-V од 9.2.2018, у циљу примене Закона
о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („С.
гласник РС” бр. 85/15 и 81/16) покренут је поступак рационализације запослених у
организационим облицима града Крагујевца којима припада и наша библиотека.
По том основу радни однос је престао Жељку Вуковићу, књижничару у сеоском
одељењу у Драгобраћи.
Жељко Вуковић је рођен 27. фебруара 1973. године у Паризу. После завршене
средње школе, запослио се у Библиотеци на радном месту возача у новембру 1997.
године. Ведрог и предузимљивог духа уз посао возача често је обављао и многе друге
послове. У новембру 2016. године положио је стручни испит и стекао стручно звање
књижничара.
Виолета Јовичинац Петровић
Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац
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