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ПРВИ ФОРУМ УНИЈЕ БИБЛИОТЕКА КИНЕ И ЗЕМАЉА
СРЕДЊЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ

У кинеском граду Хангџоу, од 19. до 22. октобра 2018. године, одржан
је Први форум Уније библиотека Кине и земаља Средње и Источне Европе.
Више од 160 библиотекара из 61 библиотеке окупило се на Форуму. Домаћин и организатор форума била је Јавна библиотека у Хангџоу. Србију
су на Форуму представљале Јасмина Нинков из Библиотеке града Београда
и Оливера Кривошић из Библиотеке Матице српске из Новог Сада.
Форум је био конститутивног карактера јер су све библиотеке учеснице из Кине и 16 земаља Средње и Источне Европе (Албанија, Босна и
Херцеговина, Бугарска, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Македонија, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Србија, Хрватска, Чешка и
Црна Гора) потписале Изјаву о оснивању Уније, а усвојен је и Акциони план
Уније за период 2019–2020. Унија има за циљ да помогне Кини и земљама
Средње и Источне Европе да изграде платформу за међусобну размену
информација, како би се побољшало партнерство и сарадња. Библиотеке
из Кине и земаља Средње и Источне Европе на добровољној основи траже
заједнички напредак заснован на принципу једнакости, узајамне користи,
свеобухватности и отворености.
Успоставиће се колаборативни систем размене библиографских података у сврху заједничког коришћења збирки библиотека чланица Уније.
Редовне узајамне посете међу чланицама Уније биће успостављене као механизам за размену искустава у развоју библиотека. У међувремену, библиотеке чланице ће наизменично држати обуке за библиотекаре, укључујући
и изградњу дигиталних ресурса, иновативне библиотечке услуге и друге
теме. Међу чланицама Уније биће организована комуникација и размена
литературе како би се омогућио приступ класичним делима и најновијим
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публикацијама из других земаља. У просторима за изложбе у библиотекама чланицама Уније с времена на време организоваће се поставке како би
се приказали историја, култура и градови земље домаћина. Биће организоване и разне мултикултурне активности испуњене креативним идејама,
како би се промовисала културна размена међу државама чланицама.
Да би се осигурала одрживост, Унија оснива свој секретаријат у Јавној
библиотеци у Хангџоу. Форум Уније библиотекара Кине и земаља Средње
и Источне Европе одржаваће се начелно једном у две године, на бази ротације домаћина, а председавајућа земља ће бити одговорна за организацију
Форума.
Првог дана форума, 20. октобра 2019. године, у Мултифункционалној
дворани Јавне библиотеке у Хангџоу одржан је Округли сто где су представници свих делегација у потпуности подржали иницијативу за оснивање
Уније библиотека Кине и земаља Средње и Источне Европе. Модератор
Округлог стола била је госпођа Јинг Хуи, директорка Јавне библиотеке у
Хангџоу. Након тога уследило је свечано потписивање Изјаве о оснивању
Уније и усвајање Акционог плана. Домаћин на свечаном потписивању био
је господин Шаулонг Лу, заменик директора Општинског већа за културу,
радио, ТВ, филм, штампу и издавачку делатност града Хангџоа.
Церемонија свечаног отварања форума одржана је у Свечаној сали
Јавне библиотеке у Хангџоу одмах након церемоније потписивања Изјаве
о оснивању Уније. Ту је домаћин била госпођа Јонгронг Су, директорица
Општинског већа за културу, радио, ТВ, филм, штампу и издавачку делатност града Хангџоа. Говоре су одржали Чен Веићианг, члан руководства
општинске владе града Хангџоа, Сун Бо, члан руководства Бироа за међународну размену и сарадњу при Министарству културе и туризма НР Кине,
Рао Кван, генерални директор Националне библиотеке Кине, и Рен Чун,
члан руководства Секретаријата за културу провинције Џеђанг.
После кратке паузе, уследила су обраћања главних говорника која
су углавном била фокусирана на тему Форума „Сарадња ‒Умрежавање
‒ Дељење”. Домаћин је био Чен Чао, директор Шангајске библиотеке, а
говорили су Глорија Перез Салмерон, председница Ифле, Лиу Шиаоћин,
заменица председника Библиотекарског друштва Кине, и Катажина Шласка, заменица директора Националне библиотеке Пољске.
У поподневним сатима уследио је обилазак Јавне библиотеке у Хангџоу и изложбе фотографија са призорима из града Хангџоа која је уприличена поводом форума. У вечерњим сатима, у хотелу где су били смештени
сви учесници форума, одржана је свечана вечера добродошлице са пригодним програмом.
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Другог дана форума, 21. октобра, у преподневним сатима одржане
су презентације библиотека. Госпођа Јинг Хуи, директорка Јавне библиотеке у Хангџоу, представила је своју библиотеку, а затим су представници
земаља Средње и Источне Европе, по азбучном реду, представљали своје
библиотеке. Сва представљања била су праћена PowerPoint презентацијама
на великом видео зиду на позорници Свечане сале. Домаћин овог догађаја
био је Луи Веи, заменик директора Шангајске библиотеке.
У поподневним часовима одржане су четири панел дискусије. Оливера Кривошић из Библиотеке Матице српске учествовала је на првој панел
дискусији где се разговарало о томе како библиотеке могу да допринесу
остваривању циљева одрживог развоја датих у Агенди Уједињених нација
2030. На другој и трећој панел дискусији расправљало се о улози библиотека у промоцији читања у општенародним оквирима, односно о улози
библиотека у очувању културног наслеђа. Јасмина Нинков из Библиотеке
града Београда учествовала је на четвртој панел дискусији која је обрађивала тему библиотека у будућности. После панел дискусија уследила је
церемонија затварања форума, и том приликом домаћини су приредили
богат културно-уметнички програм у којем су учествовали еминентни
локални уметници.
Трећег дана форума домаћини су повели госте у обилазак знаменитости града Хангџоа. Уприличене су посете парку Западно језеро (West Lake),
будистичком храму Лингин и Националном музеју свиле. Западно језеро
је уписано на Унесков попис места светске баштине у Азији и Океанији
јер представља „идеалан спој природе и људског деловања” и „вековима је
утицало на развој вртне архитектуре у остатку Кине, Кореји и Јапану”. У
оквиру будистичког храма Лингин налази се и будистички огранак Јавне
библиотеке у Хангџоу. Област Хангџоа је историјски била средиште развоја
производње свиле у Кини, те је тако било природно да се национални музеј
свиле отвори баш на овом месту.
Први форум Уније библиотекара Кине и земаља Средње и Источне
Европе био је почетак будућег повезивања и сарадње међу библиотекама
чланицама. Са консензусом о заједничком развоју који је постигнут на
овом Форуму, програми који су предложени у Акционом плану спроводиће се суксецивно.

