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ИНОВАЦИЈЕ И ТРЕНДОВИ У БИБЛИОТЕКАРСТВУ
(15. конференција Библиотекарског друштва Србије
и Дан библиотекара 2018)

У Београду и Чачку је од 12. до 14. децембра 2018. године одржана
15. конференција Библиотекарског друштва Србије на тему „Иновације и
трендови у библиотекарству”. Организатори конференције били су Библиотекарско друштво Србије, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” и Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” из Чачка.
На конференцији и обележавању Дана библиотекра учествовало је
више од 200 библиотекара из Румуније, Шведске, Немачке, Словеније,
Кипра, Босне и Херцеговине, Велике Британије, Сједињених Америчких
Држава, Црне Горе, Хрватске и Србије.
Претконференција је одржана 12. децембра у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић”, а сама конференција и обележавање Дана
библиотекара у Чачку 13. и 14. децембра 2018. године.
Претконференцију је отворио председник Библиотекарског друштва
Србије др Богдан Трифуновић. Уследила је пројекција филма „Зашто волим библиотеку?” ауторке Мирјане Нешић. Затим је одржана радионица
„Променада 2030: шта су библиотеке урадиле а шта ви можете још” коју су
водиле колегинице Милена Костић и Шејла Џидић из Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”, Мирјана Нешић из Библиотеке Београдске
политехнике и Јасна Бркић из Библиотеке града Београда. У току радионице
присутнима су се, путем видео записа, обратиле Кристин Мекензи, наредна
председница IFLA и Весна Вуксан, менаџер за стратешке пројекте IFLA.
Другог и трећег дана конференција је одржана у Чачку, у свечаној
сали Хотела „Београд”, а домаћин и суорганизатор конференције је била
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” из Чачка.
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Свечано отварање започело је извођењем химне „Боже правде” у
интерпретацији хора чачанске Гимназије, под диригентском палицом професорке Мирјане Јаневске. Поздравне речи учесницима конференције
упутили су Мирослав Петковић, секретар Скупштине Чачка и др Богдан
Трифуновић, председник Библиотекарског друштва Србије и директор
Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” у Чачку.
У оквиру конференције одржана су два предавања по позиву: предавање Бреде Карун, директорке Градске библиотеке Крањ „Нове препоруке
и стандарди за народне библиотеке у Словенији” и предавање Тилмана
Тегелера, шефа Одсека за библиотечке и електронске истраживачке инфраструктуре при Лајбниц институту у Регенсбургу у Немачкој „Дужност
библиотека у променљивом (дигиталном) свету”.
У оквиру четири радне сесије представљено је 25 презентација на
теме нових информација, медија, трендова у библиотекарству, креативности и иновативности, спреге библиотека и образовања.
У првој сесији под насловом „Нове информације, нови медији, нови
корисници” имали смо прилику да чујемо следећа излагања: „Библиотекарска блогосфера као извор нових знања и компетенција информационих
стручњака” (Весна Абадић и Марија Гордић, Универзитетска библиотека у
Крагујевцу); „Присутност јавних библиотека у дигиталном простору” (Андрија Сагић, Библиотека „Милутин Бојић” Београд); „Дигиталне збирке су
креиране и онлајн. Како до корисника?” (Тамара Бутиган Вучај, Народна
библиотека Србије); „Z генерација као публика библиотека : инфлуенсери, друштвене мреже, мобилне апликације” (Милица Матијевић, Библиотека „Димитрије Туцовић”, Лазаревац и Елизабета Георгиев, Народна
библиотека „Детко Петров”, Димитровград); „Видети звук : библиотечки
сервис за глуве и наглуве особе” (Ивана Јаношевић, Библиотека „Влада
Аксентијевић”, Обреновац); „Са друге стране корица : ка новим корисницима коришћењем електронских медија” (Марија Радуловић и др Богдан
Трифуновић, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, Чачак); „Јединствени идентификатори аутора као алатка за проверу тачности информација” (Ралука Николета, Медицинско-фармацеутски универзитет,
Клуж-Напока).
Друга сесија названа је „Трендови” и обухватила је следећа излагања:
„Тренди или у корак с временом? Година промена у библиотекама на Универзитету Мериленд” (Јелена Лакерт и Невенка Здравковска, Библиотеке
Универзитета Мериленд, Колеџ Парк); „Библиотечки трендови у Шведској”
(Лу Клаесон, Јавна библиотека у Вагеруду и Хајди Карлсон Асплунд, Јавна
библиотека у Леруму); „ИФЛА Глобална визија – будућност библиотекар-
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ства у свету и код нас” (Даниела Скоковић, Народна библиотека Пожега);
„Циљеви одрживог развоја кроз програме и услуге у библиотекама Босне
и Херцеговине” (Алмедина Салихагић, Kомисија за очување националних споменика, Сарајево); „Параквад библиотека у Градској библиотеци
у Вршцу” (Весна Златичанин, Градска библиотека Вршац); „Библиотечка
антиутопија или библиотека слободних људи” (Небојша Гашић, Народна
библиотека Kуршумлија).
Трећа сесија је носила наслов „Сусрети креативности и иновативности” и у оквиру ове сесије смо чули следеће презентације: „Maker
Space – Простор за стварање, а не само за конзумирање” (Весна Црнковић,
Народна библиотека „Радислав Никчевић”, Јагодина); „Kреативност као
иновативна услуга за младе на примеру Градске библиотеке Суботица”
(Бернадица Иванковић, Градска библиотека Суботица); „Савремена музичка библиотека” (Радмила Милинковић, Звездана Стојкановић, Факултет музичке уметности, Београд); „Мелодија моје библиотеке” (Милијана
Дмитровић Торма, Библиотека „Глигорије Возаревић”, Сремска Митровица); „Шта повезује чај, дом и уво?” (Никола Петаковић, мастер професор
језика и књижевности).
Радове о улози библиотеке у унапређењу образовања имали смо прилику да чујемо у четвртој сесији под називом „Библиотеке и образовање”:
„Kреативна настава у школској библиотеци кроз тимски рад и игру помоћу online алата” (Анита Туфекчић, ОШ „Антун и Стјепан Радић”, Гуња
и Биљана Kрњајић, ОШ „Синиша Главашевић”, Вуковар); „Школски библиотекар – иноватор и лидер” (Слађана Галушка, ОШ „Свети Сава” Београд);
„Библиотека као учионица зед генерације” (Тања Вуковић и Марија Радуловић, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, Чачак); „Kад неће
ученици у библиотеку, библиотекар ће у учионицу : часови библиотекара у
основној школи” (Ана Дуковић и Мирјана Радовановић Пејовић, ОШ „Душан Јерковић” Ужице); „Види шта читам! Народна библиотека Ужице као
креативни стварни и виртуелни простор за изражавање младих” (Биљана
Давидовски, Бојана Маринчић и Драгослава Родаљевић, Народна библиотека Ужице); „Авантура звана библиотека” (Саша Луковић Васиљевић,
Народна библиотека „Стеван Сремац”, Ниш).
У оквиру конференције отворена је изложба „Библиотеке Моравичког округа” у новој згради чачанске Библиотеке. На тринаест плаката
представљене су четири јавне библиотеке из Чачка (са огранцима у Заблаћу, Мрчајевцима, Прељини и Пријевору), Горњег Милановца, Ивањице
и Гуче, потом специјалне библиотеке Музеја рудничко-таковског краја у
Горњем Милановцу и Народног музеја у Чачку, високошколска библиотека
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Факултета техничких наука у Чачку, школске библиотеке Прехрамбеноугоститељске школе у Чачку, Техничке школе Ивањица, ОШ „Милица
Павловић” у Чачку и ОШ „Владислав Петковић Дис” у Заблаћу. Изложбу је
отворила др Добрила Бегенишић, начелница Матичног одељења Народне
библиотеке Србије.
Трећег дана Конференције обележен је 14. децембар – Дан библиотекара – и тим поводом одржана је свечана Скупштина Библиотекарског
друштва Србије и уручене су награде. Најзначајнија награда „Запис” за
трајан допринос развоју библиотечко-информационе делатности додељена
је проф. др Десанки Стаматовић (предлагач проф. др Гордана Стокић Симончић, Филолошки факултет Универзитета у Београду); награду „Стојан
Новаковић” за оригинално ауторско дело на српском језику из области
библиотечко-информационе делатности добиле су др Драгана Милуновић,
Народна библиотека Србије за књигу Текст у говор : принципи алтернативних метода читања код особа са инвалидитетом (предлагач проф.
др Жељко Вучковић, декан Учитељског факултета у Сомбору) и Љиљана
Косијер, Градска библиотека Нови Сад за књигу Криза читања међу основношколцима и модели ублажавања њених последица (предлагач Драган
Којић, директор Градске библиотеке у Новом Саду); награда Најбољи библиотекар за значајне резултате на унапређењу библиотечко-информационе
делатности за 2018. годину припала је Татјани Живковић, Народна библиотека „Илија М. Петровић” Пожаревац (предлагач Подружница библиотекара Браничевског округа, председница Вера Зарић Митровић) и Жаклини
Николић, Библиотека Центра за културу Кладово (предлагачи Јасмина
Нинков, директор Библиотеке града Београда и Милена Димитријевић,
директор Народне библиотеке „Вук Караџић”, Велико Градиште).
На Скупштини је обележен и јубилеј 70 година од излажења првог
броја часописа Библиотекар и представљен нови број часописа, а тим поводом говорила је главна уредница, доц. др Драгана Грујић.
Конференција је оцењена као врло успела, а Чачак је током два дана
конференције био центар библиотекарства у региону. Високе оцене одржане конференције није умањила ни чињеница да конференција ипак није
одржана у најмодернијој и највећој згради јавне библиотеке у земљи као
што је било планирано.

