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БИБЛИОТЕКА ЗА СВАКУ ШКОЛУ!
ДЕКЛАРАЦИЈА

С обзиром на то да се информације могу посматрати као стратешки, национални и
лични ресурс 21. века, те се по значају могу упоредити са откривањем великих
нафтних налазишта у Северном мору у 20. веку и

С обзиром да читање, писање, комуникација и разумевање информација у свим
могућим облицима - од аудио до видео форме, текста, слике, гласа, музике и
других медија и с обзиром на велики позитиван економски и друштвени утицај
који имају, а када се  има у виду да потреба да у свакој школи постоји библиотека
није увек на приоритетном месту дневног реда државне политике и

С обзиром на то да како изабрани представници и именовани државни
службеници тако и руководство школа погрешно схватају да оснивање и
одржавање библиотеке у свакој школи треба у потпуности да буде у надлежности
локалне самоуправе и локалних просветних власти, уместо да  се посматра као
питање од националног значаја,

Стога су доле потписани представници међународних и регионалних
професионалних организација, забринути за улогу библиотека у друштву,
припремили ову Декларацију која садржи општеприхваћена начела проистекла из
праксе библиотечких стручњака, корисне полазне основе којим потписници настоје
да упозоре владе, образовни сектор, медије и друге чиниоце друштва да се заузму,
прихвате и примене идеје Декларације, у контексту своје политике, програма,
пројеката, јавних скупова као што су конференције за штампу и изјаве медијима.
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1. Школске библиотеке унапређују постигнућа ученика. Ово није само фраза.
Постоје непобитни докази који поткрепљују ову тврдњу. Школске
библиотеке 21. века су много више од просторије испуњене књигама.
Модерна библиотека има изузетно важну улогу у свакој школи – да подржи,
подстакне процес учења и развој у овој дигиталној ери у којој живимо,
учимо и радимо, а коју многи карактеришу као Глобално информационо
друштво.

2. Корисност и вредност школске библиотеке је универзална. Многобројна
проучавања различитих институција и организација у свим регионима света,
без обзира што су спроведена  у различитим контекстима и заснована на
различитим методама у процесу истраживања, подржавају универзалност и
општеприхваћеност резултата, закључака и препорука које су овде изнете.

3. Изазови информационог доба.  Често се 21. век, од стране стручњака и
уважених независних мислилаца, карактерише као век доживотног учења,
учења на даљину и невероватног изобиља дигиталних мобилних медија.
Истовремено, ови експерти и упућени посматрачи указују на изазове које са
собом носи прави „цунами“ информација на Интернету које постепено, али
сигурно, преплављују чак и најбоље резултате претраживања уз помоћ
претраживача Google и истичу потребу да професионални библиотечки и
информациони стручњаци (библиотекари) у школама буду спремни да
одговоре на овакве изазове.

4. Како школске библиотеке потпомажу процес учења. Постоји међузависна
веза између информационе и комуникацијске писмености на једној страни
(умеће да одредимо шта нам је потребно од информација, да дефинишемо
информацијске потребе, како да их затим нађемо и ефикасно поново
пронађемо, да их разумемо и проценимо њихову валидност и како да их
употребимо да бисмо извели закључке и решили проблеме) и школске
библиотеке на другој страни. Оне су уско испреплетане а школски
библиотекари из целог света играју, у партнерству са наставним и
педагошким стручњацима, кључну улогу у  интегрисању информационе и
комуникацијске писмености у наставни програм.

5. Дигитални раздор и „имати и немати“. Такозвани „дигитални раздор“ и
подела на друштва и друштвене класе које „имају и немају“ су клише и
директно су повезани и засновани на пропусту власти да законски предложи
постојање потребе за библиотеком у свакој школи.

6. Партнерства и савези. Информација је постала стратешки извор
информационог доба а информацијски извори, њихове базе, организација и
каталогизација, индексирање, дисеминација, комуникација и као
најважније, њихово коришћење, дуго су посматрани као посао искључиво



3

библиотека, библиотекара и библиотекарства. Библиотекари не могу то све
да раде сами. Не могу то сами да раде ни наставници ни педагошки
стручњаци. Сви треба да раде заједно и да формирају „победничку колацију
учења“ која зна како користити библиотеке и информационе изворе као
интегралне делове процеса учења, укључујући и коришћење алатки
друштвених медија.

7. Погрешна и застарела буџетска политика. Није довољно да се једноставно
дозволи националним и локалним властима, директорима школа и
управним одборима да у име „буџетске флексибилности“ оснивају школске
библиотеке по свом нахођењу. Таква стратегија и политика могла је да се
спроводи и да буде одговарајућа за време  политичких, економских и
друштвених прилика пре и у току 20. века, али је сада потпуно
неодговарајућа, а по мишљењу потписника и веома опасна политика за
државе које је следе.

Закључак је да је улога школског библиотекара, који поседује техничка и стручна
знања стечена у акредитованим библиотечким образовним центрима и ради у
модерном, мултимедијалном библиотечком центру, од изузетног значаја за
економски и друштвени напредак сваке земље.

Постојање библиотеке у свакој основној и средњој школи (не само на
универзитетском нивоу) у којој ради професионалац и информациони стручњак са
пуним радним временом, који је стручно оспособљен (библиотекар), апсолутно је
неопходно уколико друштво жели да се развија, да буде просперитетно и
конкурентно у 21. веку, у условима глобалног информационог доба.

2. април 2010.

Потписници:

Џејмс Хенри, председник
Међународно удружење за школско библиотекарство

Лујза Маркард, директор за Европу
Међународно удружење за школско библиотекарство

Лоренс Х. Дас, координатор и председник
Европска мрежа за школске библиотеке и информациону писменост (Stichtung
ENSIL)

Ранди Лундвал, председник
Међународна федерација библиотечких удружења (IFLA), Секција за школске
библиотеке и информационе центре



Filename: Библиотека за сваку школу -Декларација
Directory: D:\SEMINARI ZA SKOLSKE BIBLIOTEKARE
Template:

C:\Users\Dell\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dot
m

Title: Библиотека за сваку школу
Subject:
Author: Decje
Keywords:
Comments:
Creation Date: 10/19/2012 3:06:00 PM
Change Number: 2
Last Saved On: 10/19/2012 3:06:00 PM
Last Saved By: Vesna Crnogorac
Total Editing Time: 1 Minute
Last Printed On: 10/19/2012 3:06:00 PM
As of Last Complete Printing

Number of Pages: 3
Number of Words: 845
Number of Characters: 5.047


