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Реч уредника 

 
 
Ове године Народна библиотека „Стеван Сремац“, најстарија установа културе 

Града Ниша и једна од најстаријих установа културе у читавој југоисточној Србији, 
обележава 140 година свог постојања. У својој богатој и турбулентној историји, 
Библиотека је  делила судбину времена и околности тако да је више пута уништавана и 
поново обнављана, у ратовима је страдала, неколико пута је сељена, али упркос свим 
недаћама, поплавама, ратовима, ипак је опстала, развијајући се и јачајући без 
престанка. 

Данас је нишка Библиотека установа у којој је удружено традиционално и 
савремено обављање библиотечке делатности, уз тенденцију потпуне аутоматизације 
свих процеса рада. Поред тога што поседује богат фонд књижне и некњижне грађе, у 
Библиотеци је веома развијена издавачка делатност, негују се алтернативне и 
савремене методе промовисања књиге и читања, инсистира се на повезивању 
Библиотеке са другим институцијама и установама, међународна сарадња је на веома 
завидном нивоу, посебна пажња поклања се веома вредном фонду завичајне грађе 
организују се изложбе и употпуњава се Кабинет графике који је јединствен у Србији.  

Уз развијање дигиталне библиотеке и ажурирање аутоматизованог начина рада, 
Народна библиотека „Стеван Сремац“ исписује нове странице историје и поставља 
чврсте темеље како би драгоцено знање и информације могли бити сачувани на начин 
који намећу нове друштвене и комуникационе околности. Један од приоритета у раду 
Библиотеке је развијање делатности у складу са новим технолошким достигнућима и 
доградња иновативне библиотеке како би за наредне генерације била постављена 
стабилна основа.  

Без културе, без неговања свог писма, промовисања књиге и читања, 
континуираног образовања, без размене знања, упознавања са достигнућима из других 
земаља и њихове практичне примене, нема напретка. Библиотекарство у Србији и 
свету красе велики успеси које треба нагласити, али оптерећују велики проблеми које 
треба превазићи. Слободна размена искустaва и идеја, изношење предлога, 
предочавање нејасноћа, без лимитирања просторним границама географије плодно је 
тле за напредовање библиотекарско - информационе делатности и културе. Управо то 
је један од разлога да нишка Народна библиотека, прегалаштвом и веома амбициозним 
плановима, реализује нови број Библиозоне, часописа који има свој живот и који је 
наишао на добар пријем код стручне и шире јавности. И овог пута уредништво је било 
у позицији да одабере квалитетан материјал који подржава трајне вредности и отвара 
нове хоризонте знања и достигнућа.  

Искрено верујем да ће Библиозона бити својеврснои мост који ће спајати 
библиотечко знање, ентузијазам и искуство. 
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СВЕШТЕНСТВО – ЛУЧОНОША ПРОСВЕЋЕНОСТИ 
И КУЛТУРЕ У СРБИЈИ 

 
 
 
„У другој половини XIX века почиње нова епоха у историји српскога народа, 

настаје доба политичког и економног снажења и доба снажног националног полета. 
Средином XIX века свест је о народној заједници, у првом реду услед напредовања 
културе и просвећености у опште, почела захватати све шире слојеве, док није крајем 
XIX и почетком XX века скоро потпуно и готово свуда овладала мисао о духовном 
јединству целога српског народа.“ 

 
Станоје Станојевић, Историја српскога народа1 

 
 
 

Из Шапца, културне жиже Србије, потекла су три великана, који су због свог 
деловања, дарова које су учинили, у вечност записани као утемељивачи три 
библиотеке. Прота Јован Павловић, оснивач је Читалишта у Шапцу, прота Игњат 
Васић заслужан за организовање библиотеке у Лозници, а владика Јероним Јовановић 
установитељ је библиотеке у Нишу. 

Јован Павловић прота, поета и државник, значајна је културна личност Шапца и 
Србије у првој половини XIX века. Рођен је 1804. године у селу Бањици у источној 
Босни. Отац свештеник са породицом је 1806. године прешао у Србију, да би се 1809. 
године доселио Шабац, где му је додељена парохија. Основно школовање Јован је 
започео у Шапцу, да би након пропасти Првог устанка и преласка у Срем, са 
образовањем наставио 1813. године у Сремској Митровици. Вратио се потом у Шабац, 
где је 1824. постао свештеник. Произведен је у проту 1826. године по изричитој жељи 
Јеврема Обреновића. 

По завршетку релативно оскуднога школовања даље је сам учио, и нарочито је 
напредовао у учењу страних језика. Самообразовањем надокнађивао је своју скромну 

                                                           
1 Станоје Станојевић, Историја српскога народа (Београд : Научна КМД, 2017) 

 

http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%86
http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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формалну наображеност. У својој просвећености напредовао је толико да је тридесетих 
година XIX века био међу најученијим људима у Србији. Вук Караџић је чак сматрао 
да се по образовању налази међу првим свештеницима у Србији.  

Прота се често доказивао као изванредан говорник. Поводом крунисања руског 
цара Николаја I, прота је на црквеној литургији одржао такав говор, да је кнез Милош 
био ганут, а руски посланик Бутењев тражио је да се протин говор уреже у камен 
испред цркве. Помена је вредно да су његове две беседе, одржане поводом доношења 
Хатишерифа 1833. rодине, одмах и штампане.  

Као пријатељ куће Обреновића, налазио се у свити кнеза Милоша на путовању у 
Цариград 1835. године. Када је кнез Милош поново дошао на власт 1859. године, прота 
Јован га је дочекао пригодним говором. Кнез га је те исте године послао у Цариград 
као члана делегације која је тражила извршење раније добијених одредби прописаних 
Хатишерифом. 

Прота Јован Павловић рано је почео да се бави превођењем, тако да је 
тридесетих година превео Ноћне мисли Едварда Јанга, а штампао их је 1839. године у 
часопису Голубица. У истом часопису објавио је преводе дела Страшни суд Едварда 
Јанга и Изгубљени рај Џона Милтона. Сарађивао је са Вуком Караџићем, коме је 1859. 
послао три јуначке песме које је раније забележио од некаквог трговца у Басни. Прота 
је сваку песму назвао према почетним стиховима, док их је Вук крстио у: Милош-бег и 
Драгутин-бег, Сватови Луке Новљанина и Женидба од Задра Тодора. 

У знак пажње и као признање за дотадашњи рад па пољу културе, Друштво 
српске словесности изабрало је Јована Павловића, протопрезвитера шабачког и члана 
Апелационе конзисторије, године 1842. за дописног члана.  

Знаменити прота Јован Павловић заслужан је за оснивање Читалишта у Шапцу 
1847. године. Као прилог новооснованој установи, даривао је своје 53 књиге. Такође, 
утицао је и на развој позоришног живота, као и на сакупљање музејске збирке. Његову 
библиотеку је 1844. године са дивљењем разгледао Енглез Петон. Крајем исте године, 
Јанко Шафарик пронашао је у овој библиотеци две вредне старе српске књиге, па је 
преко Попечитељства просвештенија поставио питање хоће ли речени протојереј своје 
књиге ... поклонити или ће их продати и за какову цену. Био је и пренумерант великог 
броја књига које су тада штампане у Србији, али и на територији данашње Војводине.  

 Умро је у Шапцу на Васкрс, 6. маја 1861. године. Након његове смрти, супруга 
Ева понудила је Попечитељству просвештенија његову библиотеку која је, по њеном 
наводу, бројала више од 1500 одабраних књига на различитим језицима. 

Игњат Васић рођен је у Београду, у Дунавској улици, 12. марта 1812. године. 
После пада Србије 1813. године, принуђен је да се са родитељима склони у Панчево. 
Породица је потом прешла у Купиново, код оца његове мајке Анђелине. По очевој жељи 
отишао је у Карловце 1826. године да изучава трговину. Није се дуго задржао, те се 
наредне године обрео у манастиру Фенек, како би се закалуђерио. Ни ту није дуго 
остао, пут га је одвео у манастир Хопово, у коме је провео годину дана. 

http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=%D0%B2%D1%83%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9F%D0%B8%D1%9B
http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88
http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=%D1%9F%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD
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 У Шабац је дошао септембра 1829. године. Прво одредиште био је дом проте 
Јована Павловића, његовог зета, мужа његове сестре од ујака. Прво намештење у том 
крају било је место учитеља у поцерском селу Криваја. Након три године службе, 
добио је 1833. године ново постављење у селу Накучани (такође у Поцерини). У 
години када је почео службовање у Накучанима, приредио је на Петровдан извођење 
позоришне представе Жертва Аврамова. То је било прва позоришна представа у 
тадашњој Србији. 

Епископ шабачки произвео га је у ђакона, а потом рукоположио за свештеника 
крајем те исте године, те добија парохију у селу Добрић (непосредна околина Шапца) 
године 1835. Како је прота Јован Павловић отишао пут Цариграда, на своје место довео 
је Игњата Васића. Његово службовање у Шапцу трајало је све до 1844. године.  

Од 2. јула 1844. прота се са породицом настанио у Лозници. Пресудну улогу у 
преласку проте Игњата у Лозницу имао је прота шабачки Јован Павловић. 

Прота Игњат Васић службујући у Лозници био је политички активан, те је 
помагао пречанску сабраћу у сукобу Мађара и Срба у јужној Угарској 1848. године. О 
свом трошку водио је у Срем групу наоружаних Лозничана и Шапчана. Од тада, па до 
Светоандрејске скупштине 1858. године његово име срећемо у српским новинама 
међу организаторима и актерима прве позоришне представе реализоване локалним 
снагама 1850. у Лозници. 

Између 1860. и 1870. године Игњат наставља своју верску, друштвену и 
културну активност. Најпре ради на проучавању и тумачењу Крмчије и њених правила 
о заснивању брачне заједнице. Резултат тога је његовo дело Устав о степенам 
сродства из Крмчије списан, правилима уобште о законом браку, штампано 1862. 
године. 

Круна Игњатовог рада у овој деценији биће оснивање Дружине Подринска слога 
(1868). Биран је за посланика Светоандрејске скупштине 1858. и Малогоспојинске 
скупштине 1859. године.  

О томе колико је и Вук Караџић ценио протин рад, говори чињеница да га је 
препоручио за рад на двору кнеза Милоша Обреновића, где је остао до 1861. године. У 
Лозницу се вратио 1861. године.  

На предлог Вука Караџића, а по коме је касније и сама Библиотека названа, 
прота Игњат Васић оснива Културно-просветно друштво Подринска слога у чијем 
окриљу своје место налази и Читаоница. Та 1868. година узима се као нулта година 
лозничког библиотекарства. Друштво Подринска слога обједињавало је позоришну, 
музичко-певачку, читалишно-библиотечку, просветно-предавачку делатност, као и 
пружање материјалне помоћи сиромашним ученицима. Плац за подизање зграде 
Друштва поклонио је сам прота Игњат. 

Игњат Васић, познатији као прота лознички, провео је у центру Јадра на 
служби 44 године. Преминуо је у Лозници 1888. године. 

Јероним Јовановић, владика шабачки, а потом нишки, рођен је у 1825. године 
Шапцу. Преци Јована Јовановића (како му је световно име) пореклом су из Босанске 
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крајине, од породице Бишинац или Бришинац. У свом родном граду завршио је 
основну школу и два разреда ниже гимназије. Након тога, школовање је наставио у 
Београду. Тамо је завршио један разред гимназије и Богословију. Млади богослов 
Јован по завршетку школовања 1845. године добија намештење у селу Дреновац у 
Мачви. Ту је посао учитеља обављао наредних пет година. 

На Беле покладе 11. марта 1850. године, рукоположен је за ђакона. Нешто 
касније, на Петровдан, постао је свештеник те је добио мишарску парохију. 
Трогодишње службовање мишарског пароха обележила је породична трагедија– 
супруга, са којом није имао деце, трагично је преминула. Млади свештеник Јован 
након губитка супруге, повлачи се из парохије на Мишару и одлази у Кијев на студије. 
Тамо је завршио Духовну академију 1858. године, након петогодишњег школовања. 

По повратку у Србију добио је место вероучитеља у Гимназији београдској. 
Приближавање људима који су опонирали тадашњој власти, донело му је казну и 
премештај у парохију у Шопићу. Инцидент код Чукур чесме и турско бомбардовање 
Београда 1862. године баца свештеника Јована у праву борбу. Од својих ученика из 
Лицеја формирао је борбену јединицу са којом је држао одбрамбене положаје на 
барикадама. 

Као одани сарадник митрополита Михаила, подржава га у борби која је 
уследила након доношења Закона о црквеним властима православне вере. Изражава 
своје неслагање са Законом, те се писмено и усмено обраћа министрима, саветницима 
и виђеним људима који су блиски тадашњој влади. У говору који је одржао новембра 
1862. године када је произведен у проту, бираним и оштрим речима изнео је своје 
незадовољство због мешања државе у црквено уређење. Овакво протино иступање 
изазвало је реакцију државне власти. Уместо да своју службу обавља у Крагујевцу, 
власт државна га је, супротно одлуци црквене, послала у Јагодину. По смрти 
протојереја Михаила, прота Јован се, ипак, обрео у Крагујевцу. Иако постоје притисци 
да изнова буде одатле удаљен, народ бира проту за народног посланика. 

Прогоњени протојереј се, уморан од напада, повлачи у манастир Петковицу на 
Церу. Ту, као старешина манастира, остаје до 1875. године, када је постављен за 
ректора Богословије у Београду. 

Избијање Српско-турског рата 1876. године одвело је проту Јована на саму 
линију фронта. Главни је војни свештеник и борави са санитетом при штабу тимочких 
трупа Милојка Лешјанина. Таковски крст којим је одликован говори о његовим 
заслугама у том рату. 

За епископа шабачког изабран је октобра месеца 1877. године. Неколико дана 
након тог избора, у манастиру Раковица примио је постриг и понео ново, монашко 
име – Јероним. Већ следећег дана посвећен је за владику Епархије шабачке. 

У сукобу власти и митрополита Михаила (период 1881-1883), четири владике 
(епископ нишки Виктор, неготински Мојсеј, ужички Викентије и шабачки Јероним) 
стављајући се на митрополитову страну, бивају смењени са свог положаја. 
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Владика Јероним своје неслагање изнео је у оштром и аргументованом писму 
упућеном Стојану Новаковићу почетком марта 1883. године. Недуго потом, због свог 
иступа кажњен је новчаном казном од 1000 динара и разрешен је положаја у Епархији 
шабачкој. Као још једна од казнених мера наложено му је да пређе у манастир Горњак. 
Владика није уважио изречену казну протеривања, те је отишао у Париз, а након тога и 
у Швајцарску, где је боравио до повратка у Србију, маја месеца 1889. године. 

Промена власти у Србији, оличена у абдикацији краља Милана и формирању 
Краљевског намесништва, отворила је пут повратку канонске јерархије. Указом 
Намесништва од 28. маја 1889. враћен је Михаило на место митрополита српског. 
Владика Јероним, указом истих намесника, постављен је за епископа нишког, јер је 
Епархија шабачка у међувремену укинута. 

На челу епархије владика Јероним је провео следећих пет година. Током 
управљања подносио је два пута оставку на свој положај. Митрополит Михаило није 
уважио ове владикине иступе. 

Јероним Јовановић, владика нишки, преминуо је 10. јуна 1894. године у 
болници св. Јована у Салцбургу, где је био на лечењу. На то упражњено место изабран 
је Инокентије Павловић, син шабачког проте Јована Павловића. 

Знаменити владика Јероним био је, поред осталог и кореспондентни члан 
Друштва српске словесности од 13. jануара 1863. године, дописни члан Српског ученог 
друштва од 29. јула 1864. године и почасни члан Српске краљевске академије од 15. 
новембра 1892. године. 

У свом завештању наводи да већу кућу оставља за Народну библиотеку којој ће 
припасти и моја библиотека... и да... све ствари, новац, кућа, као и мебл нови са 
великим орманом и орманчићем за писма, са два велика огледала, миндерлуком, црним 
кабинетом, креденцом, асталима и покривачима припада Народној библиотеци, као и 
гвоздена умиваоница са гвозденим столом. Дар владике Јеронима, темељ је нишке 
Библиотеке. 

Говорећи о свештенству у Србији, прота Игњат Васић у свом Дневнику (књ.1) 
каже: „Српско свештенство народно је свештенство и од памтивека је с народом било као и 
данас. Но у најстарија времена, као и у садње доба није било устанка, у коме није 
свештенство учествовало, или с помоћу, као вођа, или са оружјем, као војници и борци за 
слободу.“2 

Борба за слободу прожета је и борбом за народну културу и свеукупни напредак 
народа. Примери ова три часна оца и културна прегаоца, који су свој живот и дело 
узидали у темеље културе нововековне српске државе, говоре о високој свести и 
потреби да се у тешко време делује са позиција културе и да се и поред свих тешкоћа, 
остваре видљиви резултати, а који су и данас и те како видљиви. 

                                                           
2 Дневник Игњата Васића проте лозничког. Књ. 1 (Шабац : Либерална штампарија, 1889) 
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Србија се у време почетака деловања назначених делатника налазила у завршној 
фази Српске револуције. Турака је још увек било, у већој или мањој мери, међу нашим 
народом. Ниш је тек 1877. године ослобођен од турске власти, а две године потом 
формирана је Библиотека. Севернији крајеви били су у бољем положају, те је и 
ослобођење и формирање установа дошло нешто раније (1847. године основано 
Читалиште у Шапцу, а 1868. године Друштво Подринске слоге у чијем оквиру се 
налазила и лозничка Читаоница). Тежак материјални положај, заосталост, неписменост, 
бреме дуге османске власти, отежавали су рад ових посленика. Околности и време у 
којима су деловали говоре о њиховом великом ангажовању, исцрпљујућој борби и 
величанственој жртви коју су поднели за добробит српског народа и младе српске 
државе, која се тек формирала у учвршћивала након дугог периода туђинске 
доминације.  
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НАЦИОНАЛНИ АГРЕГАТОР  
ЗА ЕВРОПЕАНУ У СРБИЈИ: 

 МАЛИ КОРАК БЛИЖЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 
 
 
 

Сажетак 
 
Европеана је највећи европски пројекат дигитализације културног наслеђа, пре свега 

Европске уније, али и читавог старог континента. Иза назива Европеана и веб адресе 
https://www.europeana.eu, налази се портал који пружа приступ до преко 58 милиона 
дигиталних репрезентација уметничких дела, артефаката, књига, филмова и музике из преко 
3500 европских музеја, библиотека, галерија и архива. На овом порталу заступљено је око 
68000 дигиталних објеката из Србије. Да би се повећало присуство културног наслеђа наше 
земље на овом европском порталу, Народна библиотека Србије је помоћу средстава Делегације 
Европске уније у Србији, а у оквиру изградње дигиталне инфраструктуре DARIAH Србија, 
покренула нови сервис за све установе културе, Национални агрегатор за Европеану, чиме је 
отворила директан канал за сарадњу. Србија је једина земља изван Европске уније која је 
успоставила агрегаторску инфраструктуру за Европеану и тако начинила значајан корак у 
европским интеграцијама у области дигитализације културног наслеђа.  

 
Кључне речи: агрегатор, метаподаци, Европеана, дигитално културно наслеђе 

 
Увод 

 
Народна библиотека Србије посвећена је европским интеграцијама од почетка 

2000-их, како кроз сарадњу са европским организацијама, тако и кроз учешће у 
сопственим и европским пројектима и иницијативама. Један од најзначајнијих европских 
пројеката за националне библиотеке, покренут је финансијским средствима Европске 
комисије 2001. године као TEL (The European Library - Европска библиотека) са циљем 
да се успостави јединствена приступна тачка за збирке осам националних библиотека, 
партнера у овом пројекту. Након окончања овог пројекта 2004. године, следи 
проширење 2005. године, које преузима Конференција директора националних 
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библиотека Европе (CENL), Народна библиотека Србије се укључује 2005. године, а 
процес укључивања свих 45 националних библиотека из 43 европске земље окончан је 
2008. године. Поред централног каталога свих националних библиотека, овај портал је 
садржао и прве дигиталне збирке и поспешио дигитализацију у националним 
библиотекама, укључујући и Народну библиотеку Србије. Придруживање овом 
пројекту за нашу установу био је велики успех и често смо га у шали поредили са 
уласком у Европску унију. Из Европске библиотеке  (TEL) крајем 2008. године настаје 
европска дигитална библиотека, музеј и архив под именом Европеана, посвећена 
искључиво дигиталном културном наслеђу Европе, ширећи своје деловање са 
библиотека на музеје, галерије и архиве. Европска библиотека (TEL) коегзистираће са 
Европеаном све до краја 2016. године, када ће бити затворена на иницијативу 
Конференције директора националних библиотека Европе (CENL). Библиотекари, 
посебно они који су учествовали у Европској библиотеци од самог почетка, 
сентиментално су везани за овај пројекат и тешко прихватају чињеницу да је он своју 
огромну улогу успешно одиграо, да је створио наследника - Европеану и да је било 
неминовно да се затвори. Европеана је крајем 2018. године обележила десети рођендан, 
а за десет година је од експерименталног портала израсла у најзначајнији пројекат 
Европске комисије за дигитализацију културног наслеђа и све време је прави расадник 
пројеката и идеја, покушавајући да прати вибрантну област дигитализације и 
непрекидно иновира свој сервис. У марту 2019. године, Европеана пружа приступ до 
преко 58 милиона дигиталних слика, књига, музичких и видео садржаја, који долазе из 
преко 3500 установа културе широм Европе. Европеаном управља Фондација 
Европеана, са седиштем у Хагу, а мрежа од преко 3000 појединаца, оних који раде у 
култури, образовању, ИТ стручњака, уметника, истраживача, срце је Европеане и 
стално активна покретачка снага овог живог организма. Ту су и канцеларије 
Европеане, које су физички смештене у Краљевској и националној библиотеци 
Холандије, у којима ради тридесетак ентузијастичних, углавном младих људи 
шеснаест различитих националности, који свакодневно раде на овом великом пројекту.  

 
Србија у Европеани 

 
У овом тренутку (март 2019. године), на порталу Европеана може се наћи тачно 

68189 дигиталних објеката из Србије. Овај садржај долази из пет установа културе које 
су учествовале у европским пројектима са Европеаном и на тај начин укључиле своје 
садржаје. Тако је Народна библиотека Србије, кроз пројекат Europeana Collections 
1914-1918 (Европеана збирке 1914-1918), укључила на портал око две хиљаде 
докумената из Првог светског рата и то књиге, новине, фотографије, разгледнице, 
рукописну и картографску грађу, али и меморабилије. Још два, управо окончана 
пројекта са Европеаном, Rise of Litearcy (Процват писмености) и Migration in the Arts 
and Sciences (Миграције кроз науку и уметност) укључиће у Европеану још око хиљаду 
нових дигиталних објеката из Народне библиотеке Србије, претежно књига и часописа, 
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али и већи број фотографија. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ је кроз 
пројекат Europeana Newspapers (Новине у Европеани) на портал укључила преко 
700000 страница старе српске штампе, од чега је 400000 страница претраживо у пуном 
тексту. Библиотека града Београда је кроз пројекат LoCloud (Облак) трагала за 
решењем у домену дигиталних библиотека за мање библиотеке, а кроз пројекат 
Europeana Awareness (Свест о Европеани) спровела је прикупљање прича и предмета о 
Првом светском рату од грађана и то у три јавне библиотеке: у Београду, Чачку и 
Новом Саду. Југословенска кинотека је кроз партнерство у пројекту EFG - European 
Film Gateway омогућила да 63 филма са тематиком из Великог рата буде доступно за 
гледање преко Европеане. Музеј примењене уметности је кроз пројекат Europeana 
Fashion (Мода у Европеани), дигитализовао и учинио доступним преко портала 
Европеана око пола милиона музејских објеката на тему моде из својих богатих 
збирки.  

 
Агрегатори за Европеану 
 
Европеана је кроз десет година постојања развијала инфраструктуру и модалитете 
агрегације метаподатака. Наиме, портал Европеана искључиво садржи метаподатке о 
дигиталним објектима, а не и саме дигиталне објекте. На порталу се приказују само 
тамнејлови и метаподаци, који садрже линкове ка оригиналном дигиталном објекту у 
дигиталној библиотеци, музеју или архиву установе која је власник тог објекта. То 
значи да је иза портала Европеана милионска база метаподатака, која се непрестано 
допуњава.  

Агрегатор (сакупљач) за Европеану је софтверски производ који прикупља 
метаподатке за дигитализовану грађу из партнерских установа (библиотека, музеја, 
архива), усклађује их са Европеаниним стандардом метаподатака и испоручује у базу 
метаподатака Европеане. Агрегатори могу бити национални, када прикупљају 
метаподатке о дигитализованој грађи установа културе једне земље, могу бити 
секторски, када прикупљају метаподатке на пример искључиво из библиотека, пример 
таквог агрегатора била је Европска библиотека (TEL) и могу да буду тематски, обично 
проистекли из пројеката, као што је Мода у Европеани на пример, који је наставио да 
функционише као агрегатор и након завршетка пројекта. Актуелна политика 
Европеане у области агрегације метаподатака јесте инсистирање на националним 
агрегаторима, чијем је јачању посвећен нови пројекат Европеане под називом 
Europeana Common Culture (Заједничка култура у Европеани), у коме учествују 24 
партнера - 24 национална агрегатора, а међу њима је и Народна библиотека Србије. 
Сваки Национални аргегатор, тј. установа која је развила агрегаторску структуру и 
пружа сервис агрегације, потписује уговор са Европеаном о размени података. На овај 
начин, Европеана поспешује сарадњу установа културе на пољу метаподатака на 
националном нивоу, а директно сарађује само са установама агрегаторима.  
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Национални агрегатор за Европеану у Народној библиотеци Србије 
 
Иницијатива о успостављању Агрегатора за Европеану у Народној библиотеци 

Србије није нова, наиме појавила се још 2011. године, од стране визонарски 
настројеног менаџмента ове библиотеке, с тим што тада није постојала неопходна 
техничка ни административна подршка за спровођење ове идеје. На њену реализацију 
2015. године позитивно је утицало неколико фактора. Пре свега, то је била прва година 
учешћа Србије у једном ERIC- у (Конзорцијум европске истраживачке инфраструктуре), 
био је то DARIAH- ERIC, Дигитална истраживачка инфраструктура за уметност и 
хуманистику. Србија се укључила као једина земља ван Европске уније и тим DARIAH 
Србија договорио је успостављање више дигиталних инфраструктура које би 
представљале темељ за дигиталну хуманистику у нашој земљи. Успостављање 
агрегаторске инфраструктуре наметнуло се као важан корак у успостављању услова за 
сарадњу са Европеаном. Министарство културе и информисања препознало је значај 
овог пројекта и подржало га те 2015. године. И најважније и уједно пресудно за 
реализацију пројекта јесте настојање Делегације Европске уније у Републици Србији 
да успостави бољу сарадњу са мрежом библиотека Србије, а у успостављању 
националног агрегатора препознате су европске интеграције. Успостављање 
Агрегатора за Европеану у Народној библиотеци Србије било је саставни део пројекта 
Информациони пунктови о Европској унији у библиотекама Србије. Као што се често у 
установама културе наше земље испоставља, новац је само потребно, али не и довољно 
средство за реализацију циљева. Након обезбеђених средстава, Народна библиотека 
нашла се пред новим изазовом: како да пронађе техничког партнера који би 
софтверски решио проблем агрегаторске инфраструктуре за Европеану. Након низа 
консултација и разговора тима за сарадњу са Европеаном у Народној библиотеци 
Србије, партнер је пронађен у словеначкој ИТ компанији Семантика, која је већ 
развила агрегаторску структуру за музеје Словеније и Европеанин пројекат Judaica 
Europeana (Јеврејско наслеђе у Европеани). Прилагођавање постојећег софтверског 
пакета за потребе, пре свега библиотека у Србији, окончава се почетком 2018. године, 
када је сервис потпуно оперативан. Тада се први пут представља Национални агрегатор 
за Европеану, на панелу „Културно наслеђе у дигиталној ери“, организованом поводом 
покретања кампање Европска година културног наслеђа, 16. марта у ЕУ Инфо центру. 

 
Како се укључити у Европеану преко Националног агрегатора 

 
Довољно је да библиотека (или друга установа) контактира Народну библиотеку 

Србије путем имејл адресе evropeana.agregator@nb.rs и стручњаци за метаподатке ће 
одговорити шта је све потребно за укључивање дигиталних објеката у Европеану, а 
преко нашег агрегатора.  
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Уместо закључка 
 
Који су бенефити од успостављања Националног агрегатора за Европеану? То је 

пре свега већа видљивост и доступност културне и научне баштине из Србије на 
интернету. Затим, установе које чувају културно наслеђе повезане су на потпуно нов 
начин, а њихова међународна сарадња на пољу дигитализације наслеђа ојачана је и 
ревитализована. И последње, али не и мање битно, у политичком тренутку када су 
европске интеграције наше земље све више декларативне, дигитално културно наслеђе 
наше земље проналази свој пут до европских платформи и подсећа нас да смо сви ми 
грађани европског континента и имамо једнако право и обавезу да оно што смо 
наследили сачувамо за генерације које долазе. Сада имамо прилику да делимо визију 
Европеане: мењамо свет културом. А свету је дефинитивно потребна ова промена.  

 
Извори: 
 
1. Ињац, Весна. Европска библиотека и Народна библиотека Србије, BOSNIACA, 

2008, бр. 13, стр. 37-44, http://bosniaca.nub.ba/index.php/bosniaca/article/view/257/256 
[9. март 2019.] 

2. https://www.europeana.eu/portal/en [9. март 2019.] 
 

 
 

NATIONAL AGGREGATOR FOR EUROPEANA IN SERBIA:  
ONE SMALL STEP CLOSER TO THE EUROPEAN UNION 

 
Abstract  
 
Europeana is the biggest European project dedicated to digitisation of the cultural heritage of the 
European Union member states, at the first place, but also of the whole old continent. Behind the title 
Europeana and the website https://www.europeana.eu, there is a portal providing access to over 58 
million of digital representations of the arts, artefacts, books, movies and music from more than 3.500 
cultural heritage institutions: galleries, libraries, archives and museums (GLAM sector). There is 
about 68000 digital objects from Serbia at the portal Europeana. In order to improve the presence of 
the cultural heritage from Serbia in this European portal, the National Library of Serbia set up the 
National Aggregator for Europeana for all heritage institutions in Serbia, with the financial support of 
the Delegation of the EU to the Republic of Serbia and in the frame of DARIAH Serbia, the national 
digital infrastructure project. In this way, a channel for cooperation between Serbian CHIs and 
Europeana has been opened. Serbia is the only country outside the European Union that has 
established an aggregation infrastructure for the European and thus has made a significant step in 
European integration in the field of digitization of cultural heritage.  
 
Keywords: aggregator, metadata, Europeana, digital cultural hgeritage
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ЗАХАРИЈА ОРФЕЛИН –  
ПРЕТЕЧА СРПСКОГ ПРОСВЕТИТЕЉСТВА 

 
 
 

Сажетак 
 
Захарија Орфелин је један од најзначајнијих српских стваралаца 18. века. Његовo 

свеукупно стваралаштво, књижевно, историјско, библиографско, графичко, представља 
највиши домет српске културе и уметности тога времена. 

Орфелинов значај огледа се и у томе што је у многим аспектима свога стваралаштва 
био први, започињући пионирске подухвате и често остајући несхваћен од стране својих 
савременика и тадашње публике, јер су његове визионарске идеје биле далеко испред времена 
у коме је живео и стварао. Орфелин је први српски песник који је објавио своје песме; основао 
је први српски и јужнослoвенски часопис Славено-Сeрбски Магазин, у Венецији 1768; саставио 
прву српску препоручену библиографију; написао је прву историју Петра Великог на 
слoвенском језику, а све то за опште добро свог народа, што је био главни постулат његовог 
целокупног радa. 

Овај рад даје осврт на Орфелинов живот и ставралштво, са посебним акцентом на 
његову просветитељску улогу, која није довољно призната и препозната у српској културној 
историји, као и на његову библиотеку, која је једна од првих приватних српских библиотека из 
18. века. Ова библиотека је једина лична Орфелинова заостваштина, која се данас чува у 
Патријаршијској библиотеци у Београду, и предстваља важан извор за боље разумевање његове 
личности, као својеврстан Орфелинов духовни портрет.  

 
Кључне речи: Захарија Орфелин, просветитељство, Славено-Сербски Магазин 

 
Увод 

 
Захарија Орфелин је био јединствен, како у начину на који се образовао, тако и 

у наслеђу које је оставио у српској уметности, посебно у области гравирања, 
калиграфије, поезије и образовања. Његови савременици славили су га као 
најталентованијег и најученијег међу српским уметницима 18. века. Орфелинов живот 
и стваралаштво остављају отвореним многа питања на која културна историја још увек 
тражи коначан одговор. Тихомир Остојић, најпознатији Орфелинов биограф, писао је 
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почетком 20. века: „Још ће много труда и рада требати, да се живот и рад Захарије 
Орфелина осветли и објасни како ваља.“1 Ове Остојићеве речи су и данас више него 
актуелне.  

Списак Орфелинових занимања нам говори о широком спектру његових 
интересовања и показује ширину његовог богатог ума. Познато је да је био: учитељ, 
канцелиста, калиграф, картограф, илустратор, графичар, бакрорезац, педагошки писац, 
песник, преводилац, теолог, издавач, филолог, уредник календара и часописа, 
рецензент, коректор и редактор, продавац књига, лексикограф, природњак, ботаничар и 
технолог, библиограф, историчар и виноградар, популаризатор науке, да је писао 
политичке – социолошке студије и полемичке текстове о политичкој хијерархији. Од 
светских језика, Орфелин је говорио руски, немачки, латински, италијански, 
француски, а писао је на српском, руском и немачком језику.  

 

Захарија Орфелин 
 
Живот и стваралаштво 

 
О Орфелиновом животу и кретању још увек је много непознаница. За неке од 

њих заслужан је и сам Орфелин који је мистификовао податке из свог живота, а неке од 
непознаница су последица недостатка историјских чињеница о Орфелиновом животу. 
Оно што је познато је Орфелиново место рођења. Захарија Орфелин је рођен у 
Вуковару 1726. године. Овај податак налазимо у првој Орфелиновој биографији коју је 

                                                           
1Тихомир Остојић,  Захарија Орфелин : живот и рад му (Београд : Српска краљевска академија наука и 
уметности, 1923), 20. 
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још за Орфелиновог живота, тачније 1766. године, објавио Алексије Хорањи у 
лексикону угарских писаца Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis 
notorum2. Податке о Орфелиновом животу дао је Хорањију Ђорђе Ђурковић де 
Сервиски.     

Године детињства, школовања и младости Захарије Орфелина, које су заправо 
најважније за разумевање нечије личности, још увек представљају непознаницу за 
Орфелинове биографе. Према властитом тврђењу, Орфелин је био самоук, али је у то, 
узевши у обзир његово свеукупно стваралаштво, тешко поверовати. Орфелин је 
свестрано и потпуно оновремено образовање могао стећи и изван наших простора, што 
би му омогућило да овај период свог живота намерно обавије тајном. Оно што је познато 
је да је био наставник у Славенској школи у Новом Саду, а 1757. године преселио се у Сремске 
Карловце, где је постао секретар српског митрополита Павла Ненадовића. Ових пет година 
које је Орфелин провео у Сремским Карловцима биле су један од његових 
најпродуктивнијих периода. Заједно са митрополитом Павлом Ненадовићем Орфелин 
је основао издавачку кућу Бакар, где је објавио своје прве песме, преведене књиге и 
креирао графику и гравуре, инспирисане радом својих савременика.  

Неки од Орфелинових биографа претпостављају да га је његов знатижељан ум 
одвео у Венецију, где је имао прилику да објави више књига и ступи у контакт са 
савременом западноевропском мишљу и идејама просветљења. Други Орфелинови 
биографи претпостављају да је морао да се пресели из Сремских Карловаца због 
политичког притиска којем је био изложен. Наиме, 1761. године објавио је песму Плач 
Сербие, песма је први пут објављена анонимно у Венецији. У овој песми критиковао је 
аустријске власти као и високе црквене кругове, истичући притом тежак положај и 
неправедно поступање према српском народу у Аустријској царевини. Песму је објавио 
у у две верзије, народној и црквенословенској.  

Највероватније од 1764. године, Орфелина налазимо у штампарији Димитрија 
Теодосија која, у периоду Орфелиновог рада, доживљава процват. Орфелин је у овој 
штампарији био ангажован као сарадник, коректор за славеносрпске књиге, а његов 
упечатљиви дух, књижевне и уметничке склоности добиле су у новој културној 
средини нове импулсе. Боравак у Венецији био је за Орфелина несумњиво и откривање 
Европе, али и период техничког усавршавања у графичкој уметности. Штампарија 
Димитрија Теодосија била је једино место где су објављивана дела  српске 
књижевности и штампане књиге на руско-словенском језику све до појаве штампарије 
Јозефа Курцбека у Бечу 1770. године. 

Поред издавачке делатности, Орфелин се у Венецији бавио и литерарно-
организационим активностима. Постоје претпоставке да је он био оснивач једног 
Удружења за славеносрпску књижевност. Тај податак се наводи у Вурцбаховом 

                                                           
2Alexius Horányi, Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum. Ps. 2 (Viennae: Impensis 
Antonii Loewii, bibliopolae posoniensis, 1776), 719.  
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(Constant von Wurzbach) лексикону: „После Карловаца одлази у Венецију и оснива 
једну врсту Ученог друштва за славеносрпску књижевност“.3  

Орфелин је 1770. у Новом Саду и у Сремским Карловцима, а онда „сасвим 
неочекивано из Новог Сада, где је поново почео да се бави бакрорезом, Орфелин 
одлази, по други пут, у службу код Вићентија Јовановића – Видака, у темишварски 
владичански двор.“4 У периоду од 1768. до 1772. године, Орфелин припрема за штампу 
своје наобимније дело двотомно Житије Петра Великог, које је објављено у Венецији 
1772. године, и то у две варијанте – скромнијој непотписаној и луксузној потписаној. 
Велики број књига из своје библиотеке Орфелин је навео као изворе за писање овог 
дела, које је „прва монографија о Петру Великом на словенском језику“5 и наобимнија 
и најзначајнија српска илустрована књига 18. века. Тада је и одбио позив да преузме 
дужност надзорника банатских школа, за коју су га предложили митрополит Јован 
Георијевић и владика Вићентије Јовановић Видак.  

Од 1773. до 1778. године Орфелин је настањен у Карловцима, враћа се цртању и 
резању. После Карловаца Орфелин одлази у Беч, 1783. године. Још по доласку 
Орфелиновом у Беч, Јосиф Курцбек је осетио кавог је сарадника добио, и три недеље 
потом пише митполиту Путнику: „Господин Орфелин је овде већ 3 недеље, али у веома 
лошем здравственом стању. Да је мени био овај човек пре десет година, како би моја 
штампарија процветала и како би с њом био задовољан цео српски народ. Видим у 
њему часног човека, поштене нарави, доброг хришћанина, радозналог и вредног, али и 
пре него што се очекује,  вратиће се он назад.“6 У Бечу Орфелин прави нове издавачке 
планове, намеравајући да објави Библију, затим два лексикона, српски и немачки, као и 
Велики српски травник на коме је Орфелин радио последњих година свога живота, али 
је нажалост остао у рукопису и недовршен.7 Међутим, у остварењу ових планова 
спречава га болест, због које напушта Беч, и враћа се у Пакрац, код епископа Јосифа 
Јовановића Шакабенте, а о Ускрсу 1784. налазимо га у Новом Саду, тачније на 
владичином мајуру Сајлово, где и умире јануара 1785. године. О томе како је завршио 
свој живот, Тихомир Остојић, један од најпознатијих Орфелинових биографа, каже 
следеће: „Он, наш први књижевник коме то име с правом припада, који је први свесно 
и отворено тражио просвећење ума и за то и многе књиге написао, који је први дигао 
глас да се православни Срби отму конзервативном традиционализму, он први уметник 
наш новијега доба, бедно и јадно свршава, остављен сам себи.“8 

                                                           
3 Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Östereich, enthaltend die Lebensskizzen der 
denkwürdigen Personen, welche seit 1750 in den östereichischen Kronländern geboren wurden oder darin 
gelebt und gewirkt haben, (Wien, 1870), 90-91. 
4 Исто, 23.  
5 Тихомир Остојић,  Захарија Орфелин : живот и рад му (Београд : Српска краљевска академија наука и 
уметности, 1923), 137. 
6 Димитрије Руварац, „Захарија Орфелин : животописно – књижевна црта“, У: Споменик СКА, (Београд: 
Државна штампарија Краљевине Србије, 1891), 91.  
7 Данас се чува у Орфелиновој библиотеци, под сигнатуром Орф. 207. 
8 Тихомир Остојић,  Захарија Орфелин : живот и рад му (Београд : Српска краљевска академија наука и 
уметности, 1923), 78-79. 
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Орфелинова просветитељска улога 
 
Захарија Орфелин је 1768. године у Венецији, у штампарији Димитрија 

Теодосија, покренуо први српски и јужнословенски часопис Славено-Сербски Магазин. 
Залажући се за ширење идеја просветитељства на „општу ползу” српског народа, 
Орфелин је желео да своме народу пружи нешто ново, да издавањем часописа, који је 
требало да „шири образовање, пропагира књижевна, научна, филозофска и практична 
знања”9, премости јаз између „знања учених људи и неукости народа”10.  

Програм рада часописа, Орфелин је изложио у Предисловију, које се сматра 
својеврсним манифестом просветитељства у српској књижевности. То је први пут да су 
идеје рационализма, карактеристичне за 18. век, објављене на српском језику. Орфелин 
у овом предговору, каже да ће се он и још два његова сарадника “трудити (призвавши 
Бога у помоћ), да сакупљамо и штампамо дела и преводе о разним темама, какве само 
нашем српском друштву могу бити од користи, управо: о географији или описивању 
земаљског круга и народа који на њему обитавају, о побожном васпитању, о етици, 
нудићемо извештаје о ученим делима, најважнијим догађајима у свету прошлих и 
садашњих времена, разне корисне повести. Уз то и таква дела која могу бити поучна и 
корисна у економији, трговини, мануфактури, архитектури, музици, сликарској и 
графичкој уметости и другом..., понекад ћемо доносити и такве теме које могу да 
послуже честитим и допуштеним забавама и разоноди, као што су то забавни сонети, 
морално поучне приче, снови и друга песничка дела у стиху на нашем и руском 
језику.”11 

За Орфелина, 18. век је био век у коме образовање и знање престају да буду 
привилегија одређених друштвених класа, и треба да буду доступни свима, свим 
друштвеним слојевима. Све је фокусирано на заједницу, опште добро и хуманизацију 
човека као бића. За брзо растућу потребу за разменом знања, књиге више нису биле 
најбољи и најбржи начин. Часописи су постали много бољи инструмент и формат. Они 
нуде знања из различитих области, састоје се од кратких чланака и нуде различите 
врсте информација. Ширење знања у форми часописа био је Орфелинов покушај да 
надокнади недостатак јавних школа и књига. Главни постулати Предисловија били би 
следећи:  
 Размена знања међу свим друштвеним слојевима; 
 Опште добро; 
 Ширење знања кроз нове штампане форме (часописи, алманаци, приручници) 

уместо књига, у недостатку школа и званичног образовања; 

                                                           
9 Душан Панковић, „Захарија Орфелин као библиограф“, У: СПОМЕНИЦА о 250-годишњици рођења 
Захарије Орфелина, уредили Властимир Ерчић и Лазар Чурчић, (Београд: Савез библиотечких радника 
Србије, 1976),  51.  
10 Исто, 51. 
11 Захарија Орфелин, „Славено-сербски магазин : предговор“, превео на савремени српски језик Боривој 
Чалић У: Љетопис Српског културног друштва „Просвјета“, Св. 5 (2000), 191. 



Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.7 (мај 2019) 

25 

 Ослобађање од чиновничких утицаја. 
Узор за свој часопис Орфелин је пронашао у руској периодици, посебно у 

часопису Ежемесечнаја Сочиненија (1755-1764), који је уређивао Г.Ф. Милер. Овај 
часопис је Орфелин набавио за своју библиотеку, где се и данас под сигнатуром Орф. 
187/8, могу пронаћи преостала три годишта овог часописа у 25 свезака.  

Прва и једина свеска Орфелиновог Магазина  обухвата 96 страна, подељена је у 
9 поглавља, а посебно је значајно 9. поглавље, које носи  назив Известије о учених 
делах. Мада није издиференцирано ни као жанр, ни по припадности научној области, 
поменуто Известије о учених делах јесте исходиште библиографске мисли у Србији. Из 
свести да српски народ, наспрам европским, нема „вједомости и журнале”, који би 
извештавали о „обштеполезним” књигама из науке и уметности, произашло је и 
Орфелиново реформаторско опредељење да нова издања 
најави и представи публици.12 

Принципи просветитељства, за које се залагао 
Орфелин и које је пропагирао у Предговору Славено-
Сербском Магазину, су заправо исти они приницпи 
отвореног приступа знању  (Оpen Аccess), који су данас, 
два и по века касније, више него актулени у светској 
научној заједници. Доказ да је Орфелин био много испред 
свог времена, је и тај што је објављена само једна свеска 
његовог часописа. Средина у којој је Орфелин стварао није 
још увек била спремна за његове идеје.   

 
Библиотека Захарије Орфелина                                                  Славено-сербски магазин 

 
Орфелинова библиотека, као једина лична збирка ствари која је остала иза овог 

свестраног ствараоца, служи као извор да се боље упознају интересовања и духовни 
профил њеног власника. Анализирајући садржај Орфелинове библиотеке, полазимо од 
претпоставке да је Орфелин првенствено куповао књиге из оних научних области за 
које је имао највише интересовања. Неке је куповао да би проширио своје 
интелектуалне видике, неке да би практична знања која је у њима сакупљао преносио 
даље, образујући своје сународнике, док су му неке од књига служиле као извор за 
писање Житија Петра Великог, а све то у циљу просвећивања и опште ползе, за коју се 
залагао током свог целопкупног стваралаштва. 

У предговору Житија Петра Великог Орфелин каже: “Многи историци, кад се 
лате да пишу каку историју, сретни су што се могу користовати библиотекама царским, 
академијским или других учених људи; мени који живим у удаљеним и неуким 
крајевима требало је књиге страних писаца набављати из Немачке а руске из Русије и 
то онолико колико су моја средства допуштала". 

                                                           
12 Александра Вранеш,  Српска библиографија у периодици : 1766-1941, (Београд : Драганић, 1997), 24. 
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Библиотека Захарије Орфелина данас се чува као библиотека целина у 
фондовима Патријаршијске библиотеке у Београду. Приликом пописа књига из 
Орфелинове библиотеке, 2008. године, утврђено је да се данас у библиотеци налази 138 
јединица грађе, од 207 колико их је првобитно бројала Орфелинова библиотека.13 

На основу сачуваних књига, може се закључити да је Орфелин имао свестран 
научни интерес, и да је „захватао и у оне регионе духовнога царства у које су онда 
српски умови једва залазили“.14 Ако се прихвати Орфелинова изјава да је био 
аутодидакт, онда овако богата библиотека, која садржи најзначнија и 
најрепрезентативнија дела из различитих научних дисциплина (теологија, историја, 
лингвистика, медицина, астрономија, ботаничка уметност, библиографија, педагогија, 
географија, физика, право, књижевност, стилистика, нумизматика итд.) се може 
сматрати његовим покушајем да надокнади знање које је пропустио у младости. Ако, 
ипак, наука једног дана докаже да је Орфелин похађао школе, тада се управо 
разноврсност ове библиотеке може протумачити као Орфелинова непрестана жеља за 
допуњавањем постојећих знања новим.  

Књиге из Орфелинове библиотеке 
 
Орфелинова библиотека је у сваком погледу важан извор за боље разумевање 

његове личности. Збирка књига једног човека отвара врата његовом духу и карактеру, 
даје нам могућност да сагледамо висину, дубину и правац његовог образовања, као и 
његове интересе – књижевне, научне и личне.  

Посебну вредност Орфелинове библиотеке чине његове рукописне белешке, 
које је Офелин руком писао на маргинама књига. Можемо наћи бројне напомене о 

                                                           
13 Сњежана Ћирковић, Библиотека Захарија Орфелина: библиографија, (Београд: Православни 
Богословски Фак. Унив., Инст. за Теолошка Истраживања), 47. 
14 Тихомир Остојић, Захарија Орфелин : живот и рад му (Београд : Српска краљевска академија наука и 
уметности, 1923), 43. 
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садржају књига, датуму и времену када је Орфелин одређену књигу купио, чак и коме 
ју је позајмио на читање. На многим књигама у његовој библиотеци налазимо 
различите врсте библиографија и спискова књига које је Орфелин користио као 
референсну литературу за свој књижевни и научни рад. 

 

 
Рукописне белешке 

 
Осим широког спектра различитих научних области заступљених у његовој 

библиотеци, на основу садржинске анализе књига закључујемо да се Орфелин није 
задовољавао једностраним приказима научних чињеница, већ је набављао и књиге које 
су оповргавале дотадашње научне „истине“. То је посебно изражено међу књигама 
његове библиотеке из области теологије, која је уједно и најзаступљенија научна 
дисциплина у његовој библиотеци. Сматра се да је у време свог настајања, што 
обухвата период од 1751. (од када датира прва Орфелинова белешка на књизи коју је 
купио за своју библиотеку) до 1777. године, Орфелинова библиотека била вреднија од 
митрополитове. Осим теологије, у библиотеци Захарије Орфелина заступљена су и дела 
из историје, медицине, лингвистике, астрономије, физике, ботанике, уметности, и 
других наука.  

Орфелин је књиге своје библиотеке и позајмљивао на читање, што сведочи 
белешка из књиге Präservirender Artzt oder gründliche Anweisung, wie sich der Mensch mit 
Verleihung göttlicher Gnade durch eine ordentliche Diaet.. (Орф. 140) : „Первая сея Kниги 
частъ т. е. Baümlers Mitleidiger Arzt ест у митрополітскаго е§зарха г. Пахоміа 
Кнежевича на прочитаніо тамо пропала“. Неке од књига је и продавао, на шта су га 
вероватно приморавале финансијске тешкоће у које је повремено западао. Чињеница 
која изненађује све Орфелинове биографе је да у његовим последњим писмима 
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Орфелин не помиње своју библиотеку, када саставља списак својих ствари. И даље се 
остаје на претпоставкама шта се десило са Орфелиновом библиотеком пред крај 
његовог живота, а највероватнији је закључак да је сам Орфелин сместио своју 
библиотеку на торањ Саборне цркве у Сремским Карловцима, као једну врсту 
склоништа за своју једину имовину, где се налазила до 1894. године, када је припојена 
Патријаршијској библиотеци.   

 
Закључак 

 
Захарија Орфелин је оставио неизбрисив траг у српској култури 18. века. Он је 

један од  заслужних српских кутурних посленика, који је учествовао у стварању и 
обликовању модерне српске грађанске културе и успостављања националног 
идентитета. Орфелин је први ширио идеје просветитељства, усмеравајући своје 
свеукупно стваралаштво на општу ползу свога народа. У прилог томе сведочи богат и 
разноврстан стваралачки опус, који нам је Орфелин оставио у наслеђе, а посебно 
значајно место заузима покретање првог српског и јужнословенског часописа, Славено-
Сербског Магазина, у Венецији 1768. године.  

Издавањем часописа Орфелин је желео да своме народу пружи нови формат 
ширења знања, који је требало да образује читалачку публику, да пропагира књижевна, 
научна, филозофска и практична знања, и заправо премости јаз међу друштвеним 
слојевима, између знања учених људи и неукости народа. Нажалост, Орфелинове 
просветитељске идеје дошле су прерано, и објављена је само једна свеска Славено-
Сербског Магазина, што не умањује значај Орфелинове просветитељске мисије, за кога 
18. век је био век у коме образовање и знање престају да буду привилегија одређених 
друштвених класа, и треба да буду доступни свим друштвеним слојевима. 

Орфелинов ерудитски дух и свестраност области којима се бавио, пресликали су 
се и на његову библиотеку, свестрану по садржају, вредну по научном карактеру. 
Желећи да шири идеје просветитељства међу српским народом, морао је прво сам себе 
да образује, стварајући тако своју библиотеку, која представља одраз времена у коме је 
живео, и његових научних стремљења.  

Својом разноврсношћу Орфелинова библиотека нас упућује на закључак да је 
осим задовољавања интелектуалних потреба, имала и приручни карактер, јер је 
Орфелин, који није имао других библиотека у својој земљи, морао сам набављати 
књиге које су му служиле као извори за писање својих дела, Историје Петра Великог, 
Калиграфије, Славено-сербског магазина, Вечног календара, Искусног подрумара, и 
Великог српског травника.   

Са становишта проучавалаца Орфелиновог живота и стваралаштва, његова 
библиотека има  веома важну улогу јер обилује Орфелиновим рукописним белешкама, 
које пружајући вредне биографске податке, осветљавају замршену и нејасну 
Орфелинову биографију.  
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ПЕСНИЧКА ШТАФЕТА ЗРЕЊАНИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ – 
ИДЕНТИТЕТ И ТРАДИЦИЈА 

 
 
 

Сажетак 
 
Песничка штафета, манифестација за децу Градске народне библиотеке „Жарко 

Зрењанин“ у Зрењанину, своју мисију промовисања најквалитетнијих културних садржаја 
намењених деци извршава више од четрдесет година. Овим радом аутори су желели да 
аргументују став да ова Манифестација креира колективни идентитет Градске библиотеке као 
организатора, локалне заједнице у којој се одвија, као и лични идентитет свих актера који у њој 
учествују. Аргументација обухвата и чињеницу да се традиција, која је створена током више од 
четири деценије трајања манифестације, уградила у оно што се у савременом језику назива 
културно наслеђе, како локално, у којем је свакако препозната, тако и национално, регионално, 
па и европско. 

 
Кључне речи: Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Песничка штафета, 
књижевност за децу, књижевници за децу, школа, школска библиотека, ученици, заједница, 
идентитет, традиција, културно наслеђе 

 
Увод 

 
Идентитет је, како је, између осталих, показао Бенедикт Андерсон1 на примеру 

националног идентитета, социјална и историјска конструкција. Ради се о, по његовим 
речима, „замишљеној заједници“ која функционише тако што се, уз помоћ одређених 
услова (медији, култура, књижевност), на вештачки начин ствара унутар одређеног 
броја људи који говоре заједничким језиком. Међутим, Андерсон није овде поменут 
као неко ко даје негативан пример и покушава да успостави анационални 
космополитизам, који у данашње време, нажалост, или на срећу, није могућ, већ 
                                                           
1 Бенедикт Андерсон, Нација : Замишљена заједница (Београд : Плато, 1998), 16-19. 
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управо стога што нам његова теоријска поставка омогућава да идентитете схватимо као 
променљиву и вишеструку категорију, истовремено бирајући традицију која нам 
одговара. Напослетку, још је Томас Стернс Елиот говорио о избору традиције, управо у 
песничком смислу2. 

У овом раду покушаћемо да аргументујемо став да су идентитети како Градске 
народне библиотеке „Жарко Зрењанин“, у Зрењанину тако и заједнице и њених 
чланова које је креирала Песничка штафета, манифестација за децу ове установе, 
унутар локалне, али и много шире заједнице, чвршћи и трајнији од неких других. 
Аргументација обухвата и чињеницу да се традиција, која је створена током више од 
четири деценије трајања манифестације, уградила у оно што се у савременом језику 
назива културно наслеђе, како локално, у којем је свакако препозната, тако и 
национално, регионално, па и европско. 

 
Значај и одлике Песничке штафете 

 
Песничка штафета је манифестација коју Библиотека организује већ четрдесет 

и четири године3. У њој сваке године учествује око десет хиљада актера, највише 
ученика, уз песника-водитеља, учитеље, наставнике, школске и библиотекаре 
зрењанинске Библиотеке, родитеље... Песник-водитељ и библиотекари Градске 
народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ обиђу шездесет школа у три округа Баната и 
Бачке. Водитељи су били и остали најеминентнији ствараоци за децу. Они оцењују и 
бирају најбоље радове ученика-песника, који се такмиче за награде које се додељују на 
завршној свечаности манифестације. 

Неки од аспеката који потцртавају значај Песничке штафете су: 
1. Подстицање креативности деце, интеракција са песником-водитељем и 

континуирани процес образовања кроз читање: 
Од оснивања 1975. године, Песничка штафета негује креативност деце у 

готово свим областима уметничког стварања. Оно се очитује кроз неформално 
дружење, разговор и представљање разних талената и вештина. У такмичарском делу 
програма до изражаја највише долази развој дечјег поетског стваралаштва. Песник-
водитељ, чији рад служи као узор младим песницима, има функцију председника 
жирија који додељује награде и на тај начин подстиче даље креативно изражавање деце 
и напредак у њему. Док читају поезију, деца успостављају контакт и у равноправном су 
положају, како међусобно, тако и у односу на песника. 

                                                           
2 Томас Стернс Елиот, „Традиција и индивидуални таленат“, у Изабрани текстови (Београд : Просвета, 
1963), 33-42. 
3Детаљније о манифестацији у: Драгана Сабовљев, „Дечја манифестација Песничка штафета Градске 
народне библиотеке 'Жарко Зрењанин' у Зрењанину“ = “Children’s event Poetic Relay organized by City 
Public Library ‘Žarko Zrenjanin' in Zrenjanin“, Савремена библиотека Година XXVII, бр. 32 (2015): 35-42, 
као и на веб-страници: Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“, Манифестације: Песничка 
штафета, преузето 15. 1. 2019, http://www.zrbiblio.rs/. 
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Песничка штафета је у појединим срединама врло често једини културни 
програм, прилика да деца партиципирају активно у њему, као и да посвете пажњу 
одређеном писцу и његовом делу. То је разлог због којег се при избору песника-
водитеља води рачуна да он ученицима буде познат и омиљен, јер с таквим аутором 
они успостављају бољу комуникацију. 

У 21. веку креативност деце може да се реализује помоћу различитих медија, па 
су им омогућени различити видови партиципације у манифестацији: писање песама, 
организација дочека песника, учешће у програму кроз музику, плес, рецитовање, 
драмско стваралаштво, представљање локалних обичаја, информатичких вештина кроз 
пригодне презентације. Тако се негује такмичарски дух у свим дисциплинама, како би 
награде имале своје оправдање.  

 
Додатни мотив за ученике свакако представља непосредни контакт с песником, 

односно његов боравак у њиховој средини (школи, школској библиотеци), који им 
пружа прилику да с њим разговарају. На тај начин се подстиче жеља да се упознају са 
његовим стваралаштвом. На основу дугогодишњег искуства, показано је да су они 
ученици који узимају учешћа у Песничкој штафети, као такмичари, бољи и 
заинтересованији читаоци, а у то је могуће уверити се и на основу њиховог богатог 
речника и способности изражавања.4 

2. Сарадња Библиотеке са школом и школском библиотеком: 
Оквир за сарадњу Библиотеке са партнерима је да она одабере песника-

водитеља и објави његову књигу, а школе припремају програм. То представља основ за 
даљи рад који зависи искључиво од партнера, односно школе. То чине кроз тимски рад, 
јер су у креирање програма укључени и наставници и библиотекари и ђаци. То је 
додатни показатељ колико је људи мобилисано и унутар школа које учествују. 

3. Иновативност концепта „Књига и информација под једним кровом“: 

                                                           
4Опширније о утицају читања на изражавање и писање у: Милица Матијевић и Елизабета Георгиев, 
Култура читања : право детета и обавеза библиотекара (Лазаревац : Библиотека „Димитрије 
Туцовић“, 2014). У овој стручној монографији је, такође, веома детаљно представљена дечја 
манифестација Песничка штафета. 
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У оквиру Песничке штафете, од 1980. године, песник-водитељ објављује 
књигу у едицији „Књижевност за децу и омладину“ чији је издавач Градска народна 
библиотека „Жарко Зрењанин“. Библиотека није само издавач књиге, него се у њеној 
штампарији она потпуно завршава. До сада је објављено четрдесет наслова. 

Библиотеци није била мотив искључиво зарада, јер се књиге продају у школама 
по симболичној цени, док се приличан број поклања учесницима и организаторима. 
Међутим, на овај начин се развила издавачка њена делатност чије су језгро чиниле 
управо књиге објављене поводом Песничке штафете. Поврх тога, ове монографске 
публикације су обогатиле дечју књижевност на нашим просторима, а уједно и фондове 
других библиотека. Наслови објављени у оквиру манифестације по правилу бивају 
изабрани на Откупу за библиотеке Министарства културе и информисања Републике 
Србије. На тај начин ове књиге су постале доступне у читавој земљи. Такође, оне се 
дистрибуирају и преко Клуба књиге, књижаре која делује у оквиру Градске народне 
библиотеке „Жарко Зрењанин“ и у свим књижарама и већим књижарским ланцима. 

Књига песника-водитеља често је основа програма манифестације, јер се из 
њене грађе припремају рецитатори, драматизације, компонује музика на стихове и тако 
даље. Деца и песник-водитељ заправо размењују песме и друге облике креативности. 
Он њима даје књигу, а они њему своје стваралаштво засновано на њој. 

4. Промовисање концепта библиотеке без зидова: 
Ниједан програм у оквиру Песничке штафете не одиграва се у просторијама 

Библиотеке, већ песник-водитељ и библиотекари одлазе у друге јавне просторе попут 
школа, дворана, културних центара. На тај начин, Градска народна библиотека „Жарко 
Зрењанин“ и њена манифестација Песничка штафета више од четири деценије 
промовишу идеју „библиотеке без зидова“, која је тек у скорије време постала 
популарна у домаћој и међународној библиотечкој пракси. 

 
Стварање јединственог културног наслеђа  

 
На основу ових аспеката, сасвим је јасно да Песничка штафета одиста креира 

одређену заједницу која има своју визују, циљеве и одреднице. Наиме, чињеница да 
деца учествују у процесима који стварају и перпетуирају заједницу (сусрет с песником, 
осмишљавање програма, писање песама, рецитовање, процес избора победника, 
навијање) показује да је њихово учествовање у Песничкој штафети интензивно и 
одређујуће у смислу идентитета, а и да је Песничка штафета, заједно с Градском 
народном библиотеком „Жарко Зрењанин“, стекла и задржала свој идентитет. 

Врло слично је и са традицијом. Наиме, дефиниција која говори о правилу које 
се понавља из године у годину само је доказ да генерације које су прошле кроз 
Штафету, а сада имамо већ три генерације унутар исте породице, настављају 
традицију. Баке и деке, родитељи и деца деле врло сличне успомене, а неки од њих чак 
и сећање на исте песнике који су их посећивали у школи, пред којима су рецитовали, за 
које су глумили, и са којима су се дружили на завршној свечаности. 
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Неко ће можда рећи да не може да буде традиција нешто што траје само десет 
дана сваке године, али управо ту греше они који упућују овакав приговор. Наиме, ова 
манифестација својим примарним циљем траје неупоредиво дуже, јер иза ње остаје 
књига, остају песме, а последњих година, у којима је технологија постала јефтинија, 
самим тим доступнија, остају и аудио-визуелни записи у којима се може уживати до 
наредне године. Песничка штафета траје годину дана, да би се наставила управо 
онако како јој и само име каже – као трка у којој се бакља предаје из руке у руку. 

Чак и када бисмо усвојили приговор о „краткотрајности“ Песничке штафете, 
он се може побити чињеницом да за десет дана колико траје, манифестација покреће 
целу заједницу (децу, родитеље, учитеље, наставнике, школске библиотекаре), негује 
мултијезичност и мултикулутуралност и подстиче креативност деце кроз различите 
облике изражавања (писање, драматизација, плес, музика, ликовно стваралаштво, 
информатичке вештине). На тај начин одиста чини, ствара и наставља јединствено 
културно наслеђе и саставни део личног и професионалног идентитета свих актера 
укључених у њено реализовање, професионалног идентитета установе која је 
организује и колективног идентитета заједнице. 

Песничка штафета у том смислу испуњава и препоруке Европске уније, која је, 
дефинишући 2018. годину као годину јединственог културног наслеђа, нагласила 
следеће: „Циљ Европске године културног наслеђа/баштине је да подстакне више људи 
да откривају и истражују европску културну баштину и да се ојача осећај припадности 
заједничком европском простору. Током године, широм Европе ће се организовати низ 
иницијатива и догађаја који ће грађане приближити европском наслеђу како би се са 
њим боље упознали. Културна баштина обликује наш идентитет и свакодневни живот. 
Она нас окружује у европским градовима и местима, природним пределима и на 
археолошким налазиштима. Не проналазимо је само у књижевности, уметности и 
предметима, него и у легендама које учимо од наших предака, причама које причамо 
својој деци, храни у којој уживамо с друштвом те филмовима које гледамо и у којима 
се препознајемо. (...) 

Културно наслеђе има универзалну вредност за нас као појединце, заједнице и 
друштва. Важно га је очувати и пренети будућим генерацијама. Можете на њега 
гледати као на нешто статично или 'из прошлости', али се оно заправо развија кроз 
наше деловање. Осим тога, наше наслеђе има велику улогу у изградњи будућности 
Европе. То је један од разлога зашто током Европске године посебно желимо да се 
приближимо младима. (...) Неговање културног наслеђа омогућава нам да откријемо 
нашу разноликост и започнемо међукултурни разговор о ономе што нам је заједничко. 
Постоји ли онда бољи начин за обогаћивање наших живота од интеракције с нечим 
што је толико важно за наш идентитет? Не смемо дозволити да културно наслеђе 
пропада, да се уништава или да се његово стање погоршава. Управо зато 2018. ћемо 
тражити начине како бисмо га славили и очували.“5 

                                                           
5European Year of Cultural Heritage, preuzeto 20. 9. 2018, https://europa.eu/cultural-heritage/about. 
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Истовремено, следећи препоруке Европске уније, Национални савет за културу 
Републике Србије објавио је своје одређење културног наслеђа: „Културно наслеђе је, 
најшире гледано, скуп свих вредности наслеђених из прошлости. Као необновљив 
ресурс оно представља општи интерес за Републику Србију. Његова заштита 
представља посебно одговорну делатност, с обзиром да су предмет рада незаменљиви 
оригинали изузетних вредности. Значај чувања културног наслеђа уграђен је у Устав 
Републике Србије: члан 89: „Свако је дужан да чува природне реткости и научно, 
културно и историјско наслеђе, као добра од општег интереса, у складу са законом. 
Посебна одговорност за очување наслеђа је на Републици Србији, аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе“.“6 

Из наведеног, али и из објашњења циља Европске године културног наслеђа, 
јасно произилази закључак да национално, регионално, европско, па и светско 
културно наслеђе чини скуп локалних. Надаље, из поменутих докумената могу се 
издвојити два тумачења културног наслеђа: прво, које исказује да се оно може 
посматрати као статично, нешто што је из прошлости, али да се развија кроз деловање 
и друго – које тврди да су то вредности наслеђене из прошлости. 

Постављање питања колико би нешто требало да буде старо да би било вредно и 
да би чинило корпус „незаменљивих оригинала изузетне вредности“ само је замена 
теза и инсистирање на погрешној идеји идентитета и јединственог културног наслеђа. 
Песничка штафета траје четрдесет и четири године и увелико је прошла проверу 
времена, тако да је  њена вредност доказана. 

У књизи Библиотеке и идентитет: пролегомена за историју модерног српског 
библиотекарства аутори, Гордана Стокић Симончић и Жељко Вучковић, наводе: 
„Када је реч о библиотекама и изградњи идентитета, ваља рећи да се и овај однос може 
посматрати са различитих аспеката. С једне стране, библиотеке доприносе изградњи 
личних и колективних идентитета чувајући и преносећи искуства и идеје о ономе што 
смо били, што јесмо и што бисмо могли бити. С друге стране, и само библиотекарство 
                                                           
6Национални савет за културу, Информација о стању у области зашите културног наслеђа, преузето 15. 
9. 2018, 
http://www.nsk.gov.rs/doc/zakljucci/O%20stanju%20u%20oblasti%20zastite%20kulturnog%20nasledja%20PD
F.pdf. 
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стоји пред искушењем да дефинише властити професионални идентитет и самоствест у 
времену бурних технолошких и друштвених промена. У томе контексту одвија се и 
покушај српског библиотекарства да уобличи свој модерни идентитет.“7 Овим појмом 
се наша струка озбиљно бави, суочена са великим друштвеним и технолошким 
променама, али и недовољним познавањем властите историје. 

Кроз манифестацију Песничка штафета може се посматрати формирање и 
развој пре свега личног идентитета. Као пример могу да послуже библиотечки радници 
Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ који је реализују: прво су учествовали 
као ученици основних школа (као млади песници или извођачи програма), много њих 
је радило у школама као учитељи, наставници или школски библиотекари, али и као 
радници Библиотеке који су и гости и домаћини и организатори, па се круг затвара 
учешћем деце и унука библиотекара заслужних за покретање манифестације. Градећи 
лични, граде и свој професионални идентитет и не само свој, него и установе у којој су 
запослени и у којој реализују манифестацију. Ова тврдња може се применити на 
највећи део учесника који живе у нашем окружењу. И на трећем месту, али не мање 
важно: Песничка штафета доприноси изградњи колективног идентитета читаве 
заједнице која се укључује у њено извођење. 

 
Закључна разматрања 

 
Песничка штафета програм је који подстиче читање и промовише квалитетне 

културне садржаје деци, која су заједничка циљна група како за школе, тако и за јавне 
и школске библиотеке. Деца су, свакако, корисничка група с највећим потенцијалом за 
коришћење библиотечких услуга. 

Књижевне вредности су данас све мање на цени, па је стога један од задатака 
Песничке штафете и да их популарише. Она то чини ангажовањем еминентних 
стваралаца за децу, најчешће песника, књижевника који нуде садржаје адекватне 
њиховом узрасту и/или интересовањима. Притом се поштује слобода избора сваког 
детета којем се нуди садржај, без обзира да ли га оно конзумира или не. 

Песничка штафета је најстарија манифестација за децу на овим просторима 
после Змајевих дечјих игара. Она нема прекида ни у једном тренутку током свих 
година свог трајања. Број директних и индиректних учесника у Песничкој штафети је 
убедљиво највећи од свих дечјих манифестација, а у појединим местима се у њу 
укључују и читаве заједнице, јер она представља једини културни саржај. Због тога се 
кроз ову манифестацију нуди и децентрализација културе, која је, такође, један од 
циљева које је пред себе, а и пред нас, представила Европска унија. 

Све наведено аргументује нашу тврдњу да је Песничка штафета, креирањем 
идентитета како организатора, тако и учесника, постала незаменљиви део културног 
                                                           
7 Гордана Стокић Симончић и Жељко Вучковић, Библиотеке и идентитет : пролегомена за историју 
модерног српског библиотекарства (Панчево : Градска библиотека ; Нови Сад : Филозофски факултет, 
2012), 9. 
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наслеђа и на тај начин допринела и допирноси препознатљивости Зрењанина, Баната, 
Војводине и Србије, али и учесника и организатора саме манифестације. 

 
Литература и извори: 

 
1. Андерсон, Бенедикт. Нација: Замишљена заједница. Београд : Плато, 1998. 
2. Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин“. Манифестације: Песничка 

штафета. Преузето 15. 1. 2019, http://www.zrbiblio.rs/. 
3. Елиот,Томас Стернс. „Традиција и индивидуални таленат“.У Изабрани текстови, 

33–42. Београд : Просвета, 1963. 
4. European Year of Cultural Heritage.Preuzeto 20. 9. 2018. https://europa.eu/cultural-

heritage/about. 
5. Матијевић, Милица и Елизабета Георгиев. Култура читања : право детета и 

обавеза библиотекара. Лазаревац : Библиотека „Димитрије Туцовић“, 2014. 
6. Национални савет за културу. Информација о стању у области зашите културног 

наслеђа. Преузето 15. 9. 2018. 
http://www.nsk.gov.rs/doc/zakljucci/O%20stanju%20u%20oblasti%20zastite%20kulturn
og%20nasledja%20PDF.pdf. 

7. Сабовљев, Драгана. „Дечја манифестација Песничка штафета Градске народне 
библиотеке 'Жарко Зрењанин' у Зрењанину“ = 
“Children’seventPoeticRelayorganizedbyCityPublicLibrary ‘Žarko Zrenjanin' in 
Zrenjanin“. Савремена библиотека Година XXVII, бр. 32 (2015): 35-42. 

8. Стокић Симончић, Гордана и Жељко Вучковић. Библиотеке и идентитет : 
пролегомена за историју модерног српског библиотекарства. Панчево: 
Градскабиблиотека ; Нови Сад : Филозофскифакултет, 2012. 

 
 

POETIC RELAY OF ZRENJANIN’S PUBLIC LIBRARY –  
IDENTITY AND TRADITION 

 
Abstract 

 
Poetic Relay, children’s manifestation of Public library “Žarko Zrenjanin” in Zrenjanin, 

preforms its mission of presenting the most important cultural programs for children for more than 
forty years. In this essay the authors are trying to argue that the manifestation creates the identities of 
the Public library as the organizer, the local community as the host, as well as the personal identity of 
every person involved in it. The argument is based on the fact that the tradition which has been built 
throughout 44 years is embedded in what we today call cultural heritage, local in which it is already 
recognized, but also in national, regional and European as well. 

 
Keywords: Public Library “Žarko Zrenjanin”, Poetic Relay, Children’s literature, literature for 
children, school, school library, students, community, identity, tradition, cultural heritage 
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БИБЛИОТЕКА ПРИЗРЕНСКЕ БОГОСЛОВИЈЕ  
И НИШКО БИБЛИОТЕКАРСТВО 

 
 
 

Сажетак 
 
У раду је истакнут значај пресељења Библиотеке Призренске богословије у Ниш када је 

услед друштвених и политичких догађаја морала да прекине свој рад, тада дуг више од једног 
века. Захваљујући залагањима угледних личности, а пре свих ондашњег владике нишког 
Иринеја, Библиотека Призренске богословије, најбогатија библиотека у Старој Србији до 
Првог светског рата, успела је да одржи континуитет, истраје у својој мисији очувања 
националног и културног идентитета Срба и настави свој развој путем савремене школске 
библиотеке, значајног чиниоца остваривања просветне функције Богословије, као и да 
употпуни културни миље Ниша, носиоца остваривања и развоја културе у својој регији.   

 
Кључне речи : Библиотека Призренске богословије, Народна библиотека „Стеван Сремац“, 
Ниш, Стара Србија, Косово и Метохија, друштвена улога библиотека, културна улога 
библиотека 

 
Дугу историју српских књига и библиотека на Косову и Метохији прати и 

њихово страдање. Књиге са овог простора расуте су, али то нису једини артефакти и 
културна добра прогнана са Косова и Метохије. О томе сведочи и Призренска 
богословија са својом Библиотеком, данас савременом школском библиотеком која 
употпуњује културни миље Ниша, али која не обавља своју мисију тамо где је настала. 
Богословија је у новој средини сачувала своје изразито српско обележје и наставила да 
образује ђаке, са свих српских простора и свих простора где живе Срби, за 
свештенички позив. Настала је у време када је код Срба већ била изузетно развијена 
свест о потреби неговања културе и културног наслеђа, а самим тим и очувања 
културног идентитета Срба. Вођени таквим мотивима и владика нишки Јероним 
Јовановић (1825-1894) и књижевник Стеван Сремац (1855-1906) поклањали су своје 
књиге и допринели развоју нишког библиотекарства и српске културе. Описмењавање, 
просвећење, културни просперитет и национално самопоуздање су мотиви који су 
водили Симу Игуманова (1804-1882), као и друге задужбинаре, да оснује Призренску 
богословију много пре него што је у Србији донет први закон о задужбинама. 
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Даром владике нишког Јеронима Јовановића постављени су темељи јавне 
библиотеке у Нишу. Владика је, поред личне библиотеке, у циљу оснивања библиотеке 
за јавност, завештао новац, кућу и намештај. У то време у Нишу је постојала читаоница 
у Гимназији краља Милана I која је имала јавни карактер, с обзиром на то да је била 
намењена и ђацима и грађанима, као и Читаоница, Књижница Учитељске школе (1881), 
Читаоница Официрског дома (1882), Литерарна библиотека ученика Гимназије и 
Учитељске школе и Читаоница нишке либералне омладине (1894). Пре тога, у Нишу 
је од 1861. до 1864. године радила Мидхат-пашина библиотека чијим радом је и 
руководио валија, а његов рад наставио је Абдурахман-паша све до краја 1877. године, 
када библиотека престаје са радом.  

Министар просвете и црквених дела је већ 1895. године био обавештен о одлуци 
владике Јеронима, али тек 1904. године се стичу сви услови да јавна библиотека почне 
са радом. Одлуком министра Андре Ђорђевића установљено је да ће библиотека у 
Нишу, као и Крагујевачка народна библиотека, примати обавезни примерак који је у то 
време примала само Народна библиотека у Београду. 

Наглом увећању фонда од 1906. године значајно доприноси одлука књижевника 
и професора Стевана Сремца да, као и владика нишки Јероним, своју личну 
библиотеку завешта јавној библиотеци у Нишу. Нажалост, даљи просперитет ове 
библиотеке зауставља бугарско пустошење фондова не само Нишке библиотеке већ и 
других наших библиотека током балканских ратова и Првог светског рата. Велики део 
фонда однет је у Софију заједно са евакуисаним фондом Народне библиотеке у 
Београду, других библиотека и предметима установа културе и просветних установа 
Срба на територији окупираној Бугарима. Захваљујући залагању Јована Томића, 
управника Народне библиотеке у Београду и његовој сарадњи са директором софијске 
Народне библиотеке Силманом Чилингировим, 1919. године враћено је у Ниш 
седамнаест сандука књига Нишке библиотеке. У Бугарској је, међу пронађеним 
књигама, било књига однетих из Пирота, Скопља, Велеса, Криве Паланке и Призрена. 

Књиге враћене у Ниш чиниле су заметак обнове јавне библиотеке и биле су 
замајац развоју нишког библиотекарства које од 1924. године поново доживљава 
експанзију, али Други светски рат оставља дубок траг на развојном путу српске 
културе, а самим тим и библиотека. Упркос томе, континуитет није прекинут и свест о 
значају доступности културних садржаја макар и у скромним оквирима отвара врата 
Нишке библиотеке 1946. године. Следили су значајни кораци развоја нишког 
библиотекарства и доприноса националној библиотечкој заједници: формиран је први 
азбучни каталог израђен руком, отварају се рејонске библиотеке, оснива се Заједница 
матичних библиотека Региона Ниш, Народна библиотека „Стеван Сремац“ има своје 
огранке и читаонице и у сеоским срединама. Нишки библиотечки систем, као сегмент 
националног библиотекарства, постаје активан учесник у креирању и развоју културе у 
својој регији. 

Фондови али и судбине нишких књига и фонд Библиотеке Призренске 
богословије укрштали су се кроз историју на неочекиване начине. Пред крај 19. века 
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када у Нишу већ постоји неколико библиотека, у Старој Србији ради тек неколико 
приватних школа са оскудним средствима и без икаквог организованог система све до 
отварања Призренске богословије које је прекретница у формирању школске мреже у 
Старој Србији. Јасно је било да организовања квалитетне наставе и ваннаставних 
активности у Школи не може да буде без књига односно школске библиотеке. Велики 
задужбинар и оснивач Призренске богословије, Сима Андрејевић Игуманов, знао је да 
су организоване фондове књига за своје потребе имали Лицеј, Велика школа и 
Богословија у Београду, Војна академија у Пожаревцу и да су у то време већ постојале 
стручне и научне библиотеке. Познајући рад развијених школа у иностранству, Сима 
Игуманов одмах по оснивању Богословије поклања личну библиотеку свога сина 
Манојла Симеоновића која је чинила почетни фонд Библиотеке Призренске 
богословије. По оснивању школске библиотеке увећава се број дародаваца међу којима 
су истакнути појединци и значајне институције, а почетком 20. века већ се формирају и 
критеријуми набавне политике. Жеља да Призренска богословија истраје у својој 
мисији очувања националног и културног идентитета у атмосфери стално присутне 
бугаризације и хеленизације Срба у Старој Србији наметала је изузетну озбиљност и 
пажљиво организовање рада Школе, чему у прилог говори и чињеница да је њена 
Библиотека до Првог светског рата била најбогатија библиотека у Старој Србији.  

Иста судбина задесила је Библиотеку Призренске богословије као и друге 
библиотеке суочене са злоделима Бугара. Библиотека је спаљена, велики број књига је 
бачен у Бистрицу, а пробрана дела однета су у Софију. Након мисије Јована Томића и 
враћања дела фонда у Богословију, многи Призренци доносе своје књиге, као и 
примерке које су успели да сачувају са згаришта, или из Бистрице. Захваљујући 
оваквом односу према књизи полако се обнавља фонд Библиотеке Призренске 
богословије која је са својим радом наставила 1919. године.  

Међуратни период је етапа у развоју Библиотеке коју карактерише настојање да 
библиотека доследно спроводи своју мисију, да буде на располагању свим 
Призренцима и учињени су сви напори да она достигне стару славу. Установљени су 
нови каталози, пошто се сматра да их је Библиотека имала и пре, културна и просветна 
делатност је у успону, јача њена улога јавне библиотеке, уводи се чланарина, пажљиво 
се обликује набавна политика. 

Континуирани успон Призренске богословије и њене Библиотеке заустављен је 
избијањем Другог светског рата и тек 1947. године Богословија поново отвара врата. 
Опустошена Школа и њена Библиотека годинама су обнављане скромним средствима 
и великим напорима, да би могле да наставе са радом тек школске 1950/1951. године. 
Послератни период развоја Призренске богословије и Библиотеке протицао је у 
напорима да се и Школа и Библиотека ревитализују, али суочене са политичким 
приликама шездесетих и седамдесетих година 20. века, активним покретом за 
отцепљење Косова и Метохије од Србије и Југославије и све масовнијим исељавањем 
Срба са ових простора, никада више нису достигле ни богатство, ни значај који су 
имале пре Првог светског рата. Упркос свим недаћама, Призренска богословија и њена 
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Библиотека су континуирано радиле од свог оснивања 1871. до 1999. године, са 
прекидима током светских ратова.  

Услед немилих догађаја, поново ће се фондови нишких библиотека и 
Библиотеке Призренске богословије укрстити као и када су се делови њихових 
фондова нашли под истим кровом у Софији. Током бомбардовања Савезне Републике 
Југославије 1999. године Народна библиотека „Стеван Сремац“ у Нишу је радила и 
њени фондови и услуге били су на располагању корисницима којих је и тада било у 
Библиотеци. Као реномирана установа културе имала је велику одговорност према 
заједници чији је члан и у маниру једне такве установе речју, књигом и делом 
супротстављала се тадашњој стварности и, заједно са другим сродним установама, 
пружала моралну и духовну подршку нацији. 

Са друге стране, Призренска богословија и њена Библиотека, без којих развој 
српске просвете на Косову и Метохији готово да не би био могућ, чији је допринос у 
подизању опште писмености и свести о културним вредностима у средини у којој је 
деловала био немерљив, која је била средиште окупљања Срба и извор њиховог 
самопоуздања, главни чувар културног и националног идентитета Срба на Косову и 
Метохији кроз ширење српског језика и књижевности, имала је другачију судбину. 
Почетком бомбардовања 1999. године Призренска богословија престаје са радом. 
Војска Савезне Републике Југославије повлачи се са Косова и Метохије и већи део 
српског становништва са њом, а почетком новембра је исељена и Призренска 
богословија. Одлучено је да привремено буде смештена у Ниш. Тадашњи нишки 
владика Иринеј је својим изузетним залагањем утицао на ову одлуку. Град Ниш је 
помогао да се нова зграда за Призренску богословију, прикладно пројектована да 
задовољи све потребе школе интернатског типа, изгради на хиландарском метоху. Две 
просторије издвојене су за смештај фонда Библиотеке и читаоницу са радним 
простором библиотекара. 

Књиге су из Призрена изнете у џаковима и кутијама који су смештени на таван 
једне зграде у Нишу и тамо су и чуване до премештања у нови простор Библиотеке. 
Нова зграда Богословије завршена је 2005. године. Уследило је сређивање Библиотеке, 
обједињене су ђачка и професорска библиотека које су током историје Библиотеке 
биле одвојене и запослен је први професионални библиотекар. Основни вид набавке 
постала је куповина усклађена са планом и програмом Богословије, водило се рачуна о 
културној и друштвеној улози Библиотеке као и о читалачком укусу ђака, професора и 
других корисника. Народна и универзитетска библиотека „Иво Андрић“ из Приштине, 
данас са седиштем у Београду, шаље Библиотеци Призренске богословије по један 
примерак грађе, коју добија обавезним примерком, на позајмицу на деведесет девет 
година и тако се успоставља посебан облик обавезног примерка којим се попуњава 
фонд Библиотеке Призренске богословије. Даривање је за ову библиотеку 
традиционалан начин набавке грађе, заступљен и данас. 

Инвентарне књиге и формално-стварни каталог израђени су ручно одмах након 
пресељења Библиотеке како би се омогућило што брже коришћење фондова. Фондове 
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углавном чине уџбеници и приручници који прате наставни план и програм, али и дела 
из филозофије, психологије, педагогије, књижевности и теорије књижевности, других 
сродних наука и природних наука, као и белетристика и многа значајна периодична 
издања. Међу осталим раритетима, посебност су књиге са потписом Симе Игуманова. 
Бројни научни радници, истраживачи и студенти су, уз професоре и ђаке богословије, 
редовни корисници Библиотеке. 

У марту 2004. године уништен је скоро сваки значајнији српски православни 
објекат у Призрену. Озбиљна оштећења претрпела је и Призренска богословија. 
Пресељењем у Ниш Библиотека Призренске богословије успела је да сачува традицију 
дужу од једног века и наставила свој развој у правцу савремене школске библиотеке 
прилагођавајући се времену и захтевима савремених корисника. 

Увек делећи судбину свог народа, исељена Богословија тежила је да се врати у 
Призрен исто као што је и више десетина хиљада Срба гајило наду да ће се вратити у 
свој град. Спаљене зграде Призренске богословије обнављане су колико су то услови 
дозвољавали и 2011. године Богословија је успела да обнови свој рад у Призрену, 
управо када је исељена Богословија у Нишу обележавала сто четрдесет година 
постојања. Захваљујући раду исељене Богословије у Нишу сачуван је континуитет и 
мисија Призренске богословије и њене библиотеке, а управо на темељима тог 
континуитета обновљен је и рад Богословије у Призрену.  

Библиотека Призренске богословије са седиштем у Нишу обогатила је својим 
драгоценостима нишко библиотекарство. Она је значајан чинилац извођења образовног 
процеса и данас, и допринела је већој видљивости друштвене и културне улоге 
библиотека. Са друге стране, град Ниш је препознао важност да се уложе напори како 
би се омогућио рад Призренске богословије и њене библиотеке и високо ценио 
вредности на којима почива њихов рад још од оснивања. Активности и Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу и Библиотеке Призренске богословије још су 
једна потврда изузетног поштовања и захвалности српског народа према 
задужбинарима и задужбинарству као значајном фактору развоја наше културе. 
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Abstract 
 

Since the mid-1990s, many higher education libraries have evolved from the traditional roles 
of primarily (1) research resource purchasers and providers and (2) research service providers into 
new, enhanced, and complementary digital age roles related to digital open access knowledge creation 
and digital publishing, creating digital resources for open education. This article presents a brief 
description of open access digital knowledge creation, the library publishing landscape (particularly in 
Digital Humanities/DH), as well as several model higher education library approaches and example 
initiatives in these areas. These models and initiatives are presented as broadly adaptable and scalable 
to many higher education libraries throughout the world, even where variations in change-readiness; 
size; and fiscal, staff, and technology resources exist. The real-world examples presented here focus 
on three specific humanities disciplines: U.S. history, art and art history, and Latin American 
literature and art. These examples invite readers to consider how such open access knowledge creation 
and digital publishing are both feasible and useful in their higher education libraries. 

 
Keywords: Digital humanities, digital knowledge creation, digital publishing, library publishing, 
open access, open educational resources 

 
Introduction 
 

Since the mid-1990s, much of the work of scholars and artists in higher education and 
beyond has moved slowly but relentlessly into the digital universe, although the pace of 
movement varies significantly across disciplines. While progressively more of the activity of 
research, scholarship, and artistic productivity is conducted on the web/in the cloud/in the 
digital, the presence, use, and creation of digital collections are uneven across disciplines and 
                                                           

1 College and Undergraduate Libraries, Vol. 24 Issue 2/3, September, 2017, 1-10 
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favor the STEM (science, technology, engineering, mathematics) and quantitative social 
science disciplines. Most areas of the humanities (including history, literatures, and art 
history) and the arts (especially the visual arts) persist in their preference for print and the 
physical, emphasizing where possible firsthand interaction with the printed page and images; 
physical art objects; and personal, physical viewing, reading, investigating and analyzing of 
manuscripts and art objects as primary resources (Schonfeld and Housewright 2009 Laakso, 
Mikael, Patrik Welling, Helena Bukvova, Linus Nyman, Bo-Christer Björk, and Turid 
Hedlund. 2011. “The Development of Open Access Journal Publishing from 1993 to 2009.” 
PLOS One 6(6):e20961. doi:10.1371/journal.pone.0020961, 19). 

Since the rise of the World Wide Web over two decades ago, scholars, academicians, 
artists, and academic librarians have enjoyed progressively greater, more robust, and more 
effective access to digital scholarly research resources. More robust and more effective 
access came earlier to academicians, scholars, and artists in the developed world, where 
funding has been provided for the requisite infrastructure and for fiscal resources to purchase 
proprietary access to digital collections and tools. Over the last fifteen years, open access 
(OA movement or initiative), a philosophy promoting equal and open access to scholarly 
research resources, has grown and evolved to provide more and more equitable access for 
academicians, scholars, and artists beyond those in the developed, fiscally more endowed 
areas and institutions (Laakso et al. 2011 Laakso, Mikael, Patrik Welling, Helena Bukvova, 
Linus Nyman, Bo-Christer Björk, and Turid Hedlund. 2011. “The Development of Open 
Access Journal Publishing from 1993 to 2009.” PLOS One 6(6):e20961.doi:10.1371/journal. 
pone.0020961, 1–4). 

 
Changing library roles 
 

While many of the more traditional roles of academic libraries persist, there is an 
ongoing and relentless evolution of new roles for libraries, and numerous North American 
and international studies have highlighted the evolving digital roles of higher education 
libraries (International Federation of Library Associations (IFLA) 2013 International 
Federation of Library Associations (IFLA). 2013. “Riding the Waves or Caught in the Tide? 
Navigating the Evolving Information Environment.” http://trends.ifla.org/files/trends/assets/ 
insights-from-the-ifla-trend-report_v3.pdf; Association of College & Research Libraries 
(ACRL) 2014 Association of College & Research Libraries (ACRL). 2014. “Top Trends in 
Academic Libraries.” College & Research Libraries News 75(6):294–302, 2015 Association 
of College & Research Libraries (ACRL) Research Planning and Review Committee. 2015. 
“Environmental Scan 2015.”http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/publications 
/whitepapers/EnvironmentalScan15.pdf; Marcum 2015 Marcum, Deanna 2015. “Educating 
the Research Librarian: Are We Falling Short?” http://sr.ithaka.org/sites/default/files/files/SR 
_Issue_Brief_Educating_the_Research_Librarian050715.pdf; Schonfeld 2015 Laakso, 
Mikael, Patrik Welling, Helena Bukvova, Linus Nyman, Bo-Christer Björk, and Turid 
Hedlund. 2011. “The Development of Open Access Journal Publishing from 1993 to 2009.” 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://trends.ifla.org/files/trends/assets/insights-from-the-ifla-trend-report_v3.pdf
http://trends.ifla.org/files/trends/assets/insights-from-the-ifla-trend-report_v3.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
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PLOS One 6(6):e20961. doi:10.1371/journal.pone.0020961). Libraries have been central 
partners in the open access movement; as such, they have built infrastructures, staffing, and 
funding models to create, contribute, and publish scholarly research content for open 
access—access for anyone with Internet connectivity. In many libraries, this creation and 
dissemination of digital knowledge is referred to as digital publishing into digital institutional 
repositories (IRs). As these digital knowledge creation activities in libraries have evolved, 
they have often been described and documented in, and the central subject matter of, 
scholarly monographs (Brown 2013 Brown, Allison P. ed. 2013. Library Publishing Toolkit. 
Geneseo, NY: IDS Project Press ; Schmolling 2015 Schmolling, Regine 2015. “Agents of the 
Publishing Chain: From Libraries as Academic Publishers to Libraries as Publishers in 
eScience and Digital Humanities.” http://library.ifla.org/1164/1/187-schmolling-en.pdf). 

Providence College's Digital Publishing Services (DPS) was launched in 2006; over 
ten years, it has evolved into a vibrant, model knowledge creation and digital publishing unit 
with 7.5 full-time-equivalent staff consisting of faculty, non-faculty professionals, support 
staff, and graduate/undergraduate student assistants. DPS provides a full array of digital 
publishing resources and services for faculty and students, including publication options (web 
and digital print on demand), desktop publishing, copyright advisement, scanning/ 
digitization, media creation, graphic design, text processing (OCR/optical character 
recognition) and encoding (TEI/text encoding initiative), data modeling, programming, 
metadata consultation, and publishing platform research and development. Technology 
resources include high-end iMacs and PCs (with robust media design, creation, and 
processing software) and a selection of scanners, digital cameras, and audio recorders for 
capturing analog as digital surrogates. Users include institutional, regional, national, and 
international faculty, students, and independent scholars (Caprio 2015 Caprio, Mark J. 2015. 
“Re-engineering Relationships with Faculty and Students: A Social Contract for Digital 
Scholarship.” In Creating Research Infrastructures in 21st-Century Academic Libraries: 
Conceiving, Funding, and Building New Facilities and Staff, edited by Bradford Lee Eden, 
33–49. Lanham, MD: Rowman and Littlefield/Scarecrow Press, 37–38; Caprio and Landry 
2013 Caprio, Mark J. and Christiane M. Landry. 2013. “Publishing Inti: A Suite of Services 
Case Study.” In Library Publishing Toolkit, edited by A. P. Brown, 161–170. Geneseo, NY: 
IDS Project Press, 165–167; Providence College n. d. Laakso, Mikael, Patrik Welling, Helena 
Bukvova, Linus Nyman, Bo-Christer Björk, and Turid Hedlund. 2011. “The Development of 
Open Access Journal Publishing from 1993 to 2009.” PLOS One 6(6):e20961. doi:10.1371 
/journal.pone.0020961). 

 
Digital knowledge creation and digital humanities 
 

Since the late 1990s, the field of digital knowledge creation in the humanities and its 
most sophisticated iteration, digital humanities, have emerged, although often as 
subdisciplines of the humanities and the arts rather than as stand-alone disciplines (see 
Modern Language Association [MLA] 2012 and American Historical Association [AHA] 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://library.ifla.org/1164/1/187-schmolling-en.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
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2015 guidelines for digital scholarship). There are very few graduate programs focused on 
digital humanities (DH), e.g, King's College London. While volumes have been written on 
digital knowledge creation and DH (Bartscherer and Coover 2011 Bartscherer, Thomas, and 
Roderick Coover, eds. 2011. Switching Codes: Thinking through Digital Technology in the 
Humanities and the Arts. Chicago: University of Chicago Press; Deegan and McCarty 2012 
Deegan, Marilyn, and Willard McCarty, eds. 2012. Collaborative Research in the Digital 
Humanities. Aldershot, UK: Ashgate; Hirsch 2012 Hirsch, Brett D. ed. 2012. Digital 
Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics. Cambridge, UK: Open Book 
Publishers; Jones 2014 Jones, Steven E. 2014. The Emergence of the Digital Humanities. 
New York: Routledge; Schnapp et al. 2012 Schnapp, Jeffrey, Johanna Drucker, Anne 
Burdick, Peter Lunenfeld, and Todd Presner. 2012. Digital Humanities. Cambridge, MA: The 
MIT Press.), for the purposes here DH is broadly defined to include three taxonomic, 
epistemological, and technological stages: (1) digitized history, literature, art, and art history; 
(2) digitally enabled or facilitated history, literature, art, and art history; and (3) digital 
humanities proper (emphasizing digital media resources, services, tools, and methodologies, 
especially TEI XML/extensible markup language). These three categories are of 
progressively greater technological and epistemological complexity and sophistication. 

Digitized history, literature, art, and art history are commonly available (see in-depth 
treatments with examples in Bailey 2014 Bailey, Donald Russell. 2014. “Creating Digital 
History—Case Study: The Dorr Rebellion Project.” Infotheca, Journal for Digital Humanities 
14(2):37–48; 2015 Hirsch, Brett D. ed. 2012. Digital Humanities Pedagogy: Practices, 
Principles and Politics. Cambridge, UK: Open Book Publishers; and 2016 Hirsch, Brett D. 
ed. 2012. Digital Humanities Pedagogy: Practices, Principles and Politics. Cambridge, UK: 
Open Book Publishers.) in both gated, proprietary collections (which comprise the majority 
of scholarly collections) and open access collections (which comprise the majority of 
personal/individual, nonscholarly collections, especially those promulgated in social media). 
These include those files, texts, objects, indices, catalogs, images, etc., that have been 
transformed (remediated) from print to digital; they have perhaps also been rendered more 
effectively searchable (key word or phrase) as a result of OCR processing. 

Digitally enabled or facilitated history, literature, art, and art history are generally 
more dynamic, interactive, and intuitive, where new software or hardware has a 
transformative impact (e.g. zooming/resizing of images and dynamic linking to artists', 
authors', or historical figures' biographical, demographic data and various versions of the 
historical, literary, or artistic item, etc.). In some cases, the history, literature, art, and art 
history are presented in multiple media, often simultaneously (e.g. author or professional 
reader presenting the text or commentary orally, reenacting historical scenes, pertinent 
cultural phenomena rendered in related and complementary music and dance, etc.). 

Digital humanities proper, at higher and more complex levels, incorporates, above all, 
enhancing/“marking up” with XML/TEI, creating digital semantic tags/hooks (e.g., personal 
name, date, location/geotag, keyword or keyphrase), which can then be manipulated, 
connected, integrated, transmutated, or permutated to bring multifaceted dynamism, 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
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connectedness, and interconnectedness to bits of data (microdata to macrodata), e.g. 
words/phrases, multimedia, sounds, shapes, colors, geolocations, or textual proximities 
(Bailey 2014 Bailey, Donald Russell. 2014. “Creating Digital History—Case Study: The Dorr 
Rebellion Project.” Infotheca, Journal for Digital Humanities 14(2):37–48, 41–43). These 
semantic tags/hooks enable searches to connect more and more varied content characteristics 
and criteria based on the specified, sophisticated query. 

 
Creating digital knowledge: Common elements for more successful initiatives 
 

Before looking more closely at three examples of initiatives, it might be helpful and 
important to briefly present some basic elements common to successful initiatives. While not 
of consistent importance to the same degree in all initiatives, these are worth early 
consideration. 

It is critical that the content of the initiative—subject matter, discipline, intellectual 
knowledge—be of vetted quality, usefulness, and importance to the participants (the creators, 
producers) and to a scholarly, academic community (the consumers). This element will help 
ensure requisite commitment from participants and contribute energy and enthusiasm 
sufficient to pursue the initiative beyond early excitement and to present a usable product—
research knowledge—to the open access community. A second, related element is clarity of 
“who” the audience is—general researchers, undergraduate or graduate university students, 
faculty, and specialists. 

It is also critical that the initiative leaders are realistic as to required and available 
resources—personnel expertise; technological capacity for processing, storage, and access; 
access to basic fiscal resources, to the need for sometimes unexpected resources (scanning 
capacity, OCR/optical character recognition tools) and to ensure acceptable sustainability of 
the initiative (i.e., continue subscription to an open access IR tool such as Digital Commons 
or Islandora). 

Final elements of high importance are the shared sense of collaborative teamwork, a 
commodity for such initiatives, an advantageous and beneficial sense of commonality, shared 
values, and adaptability. True collaborative teamwork both avoids and resolves troublesome 
issues, which are common in such initiatives. For instance, the three model initiatives 
described in the following all emanated in part from a culture of collaboration developed and 
nurtured within the library, a culture of collaboration that, through persistent and careful 
outreach to faculty and students, had planted seeds (small initiatives, incremental steps) and 
enjoyed small team successes (recognizing champions and incremental, incidental team 
building among faculty, students, and digital librarians) over several years. When the foci for 
each of these three model initiatives were formally broached and brought to the planning 
table, it was with a presumed sense of mutual benefit and high potential that the initiatives 
were discussed, planned, and implemented. 

 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
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Example I: Creating digital history—the Dorr Rebellion project 
 

The Dorr Rebellion of 1842, the focus of the initiative, is considered by scholars of 
U.S. history to be a series of major political, social, and constitutional events (see Bailey 
2014 Bailey, Donald Russell. 2014. “Creating Digital History—Case Study: The Dorr 
Rebellion Project.” Infotheca, Journal for Digital Humanities 14(2):37–48. for a full case 
study and select digital resources) that are useful and important for the academic and 
scholarly communities. A Providence College faculty member was completing the first major 
monograph on the topic and was eager to contribute time, energy, and intellectual capital to a 
multifaceted project that would increase the quality, accessibility, and usability of pertinent 
research resources. This initiative would enrich the field of teaching, learning, and research 
on the Dorr Rebellion, on this period in U.S. history, and on the next century of U.S. political, 
social, and constitutional debate. 

For the digital librarians, it was an opportunity to design, plan, and implement a 
major, truly collaborative, multifaceted, multimedia digital publishing project highlighting 
the four-year-old DPS department, its resources, and its capabilities. The ancillary benefit to 
such an initiative, as mentioned, was the resultant incremental, incidental team building 
among digital librarians, faculty, students, and the scholarly community. 

The project was implemented over a period of nearly three years, and due to strong 
interest, high visibility, and successful promotion, it continues to evolve and serve to seed 
future, related projects. The project home (http://library.providence.edu/dps/projects/dorr/) 
resides in the open access Digital Commons tool and continues as the hub and landing page 
for all components and links. The home highlights the first major component, a 20-minute 
documentary written, produced, performed, filmed, and edited by the collaborative team 
using professional and amateur actors, historical texts and images, and DPS-owned 
technology resources. The documentary serves as both a hub and landing page as well as a 
summative scholarly resource for classes, lectures, introductory research, and points of 
contact for further scholarly knowledge creation and consumption. 

From the project home the researcher has access to an image gallery (many images 
found only here), the two “competing constitutions,” numerous unique historical letters 
(including originals and scholarly transcriptions), lesson plans for secondary school students, 
bibliographic and ancillary resources, and a general informational “about” page. Two of these 
sections are particularly important in the sophistication of digital humanities techniques and 
methods (e.g. TEI). 

The constitutions and the letters are marked up using the TEI/text encoding initiative 
XML/extensible markup language. While this marking up is very time- and labor intensive, 
the high level of manipulability and searchability of these texts is incredibly enhanced. Four 
of the DPS staff acquired TEI encoding skills over time and applied them to the constitutional 
and letter texts, rendering them much more accessible to all interested and curious researchers 
around the world, as they, like all aspects of the project, sit entirely in a fully open access-
compliant and keyword-searchable form. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://library.providence.edu/dps/projects/dorr/
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One final aspect of the Dorr project is the resultant collaborative network and future 
initiatives seeded by the project. The collaborative network is international, including faculty, 
students, and digital librarians from several continents. The primary future initiative is an e-
textbook of Rhode Island state history for kindergarten through postsecondary classes, and 
the initiative is currently a collaboration of DPS and the Rhode Island Historical Society 
(Rhode Island Historical Society and Providence College. 2016–2017. “EnCompass: A 
Digital Archive of Rhode Island History.” http://library.providence.edu/encompass/). 

 
Example II: Creating digital art and art history—the Art Journal project 
 

The Department of Art and Art History at Providence College is a large and vibrant 
team of faculty and students that is central to the institution's liberal arts Core Program 
through classes, public performances and exhibitions, and scholarly contributions. The Art 
Journal is a decades-old program and organ for senior student theses and products—studio 
art and art history. A cooperative team of faculty, students, and staff annually prepares and 
brings to full-color, glossy print publication a more than one hundred-page tome of student 
scholarly productivity. It serves as an intense, professional internship experience for the 
students, as they move into professional or graduate school careers. As a print product, the 
Art Journal enjoyed high value in a relatively small circle of senior and junior scholars and 
their community, but it rarely enjoyed concomitant value in the larger art, art history, or 
intellectual world. 

After several years of various successful teaching, learning, and research 
collaborations between the art/art history department and the librarians, in 2011 the faculty 
sponsor for the Art Journal and the head of the library's DPS began discussing plans to 
collaborate more grandly, to create and publish in the Digital Commons IR a digital Art 
Journal. Interest in retaining the print version remained strong, and the decision was taken to 
create a simultaneous and complementary digital Art Journal (see Bailey 2015 Bailey, 
Donald Russell. 2015. “Creating Digital Art History: Library, Student and Faculty 
Collaboration.” The International Journal of New Media, Technology, and the Arts 10(2):1–
10. for full case study and select digital resources). 

The digital library and art/art history department team collaborated to create a unified 
and integrated InDesign file of all student thesis texts, images, biographies, personal 
statements, and other data related to the print publication. Thus, once the InDesign file was 
complete and delivered to DPS, it could be ingested into the Digital Commons IR, where a 
digital Art Journal identical to its print complement was available as fully open access-
compliant scholarly and artistic knowledge and products (http://digitalcommons.providence. 
edu/art_journal/). The first of now four consecutive issues was published in 2012. 

The content quality of the Art Journal is faculty-vetted senior thesis products (studio 
art and art history) and thus of sufficient quality to be of interest to the scholarly community 
beyond the contributors. The project was collaborative in that faculty, students, staff, and 
digital librarians built on existing collegial relationships to enhance the visibility and value of 

http://library.providence.edu/encompass/
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://digitalcommons.providence.edu/art_journal/
http://digitalcommons.providence.edu/art_journal/
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their scholarly, academic, and artistic efforts. The audience for the print and digital Art 
Journal suddenly became exponentially larger due to the open accessibility of all files. To 
date, eight faculty, forty-seven students, and six digital librarians have produced four 
volumes with over 600 pages of high-quality, scholarly, and artistic open access knowledge, 
which has been downloaded (full PDF) more than 8000times by global researchers. 

The art/art history faculty sponsors have commented on an unexpected, intangible 
benefit accruing to the student contributors. As junior artists and scholars, they had become 
accustomed to, and expected, their audience to be primarily peers, faculty, friends, and 
family. The Digital Commons IR provides to each contributor access to a download counter 
(and an optional monthly e-mail statistics notification), which indicates the periodic and 
cumulative download (full PDF) data for each file. The contributors are now beginning to 
enjoy the prestige of international visibility and attention as evidenced by the downloads of 
their artistic and scholarly products. 

 
Example III: Creating digital Latin American literature and art—the Inti project 
 

The Inti project is rare in the powerful confluence of its world-class intellectual and 
artistic quality, the quantity of issues (82), international reach and longevity (42 uninterrupted 
years) of the journal, and the synergistic impact and potential of the journal's editorial and 
network organization collaborating with the robustly resourced Digital Publishing Services. 
The quantitative impact is great, and the momentum continues to grow (see Bailey 2016 
Bailey, Donald Russell. 2016. “Creating Digital Open Access Latin American Literature and 
Art.” Journal of Technologies in Knowledge Sharing 11(1):1–10. for full case study and 
select digital resources). 

The journal was founded in 1974 as Inti: Revista de literatura hispánica, and it has 
enjoyed a stable leadership (director-editor and revolving editorial board) for more than forty 
years. The director-editor was a senior faculty scholar of Latin American language, literature, 
and culture. Among the contributors of unique content to Inti through 2014 there are: eight 
contributors awarded the Nobel Prize for Literature (Sweden); sixteen contributors awarded 
the Miguel de Cervantes Prize for Literature (Spain); three contributors awarded The 
Neustadt International Prize for Literature (United States); four contributors awarded The 
Jerusalem Prize for the Freedom of the Individual in Society (Israel); seven contributors 
awarded the Prix du Meilleur Livre Étranger (France); and five contributors awarded the Prix 
Médicis (France), as well as many other esteemed international prize and award winners. 

The director-editor and the digital librarians began in 2008 to simply digitize and 
OCR the journal from the earliest issues in the hope of enhancing the well-respected print 
journal's visibility and accessibility. These early issues are now available in the Digital 
Commons open access IR (http://digitalcommons.providence.edu/inti/), as are all ensuing 
issues. Over the first couple of years, the digitizing and publishing workflows were 
streamlined and made more efficient (cutting the journal into individual sheets for automated 
scanning), with the OCRing accelerated via a team approach (multiple staff, including 

http://digitalcommons.providence.edu/inti/
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students, using the ABBYY OCR tool). By 2014, the digitizing and OCRing of all back 
issues were completed, and all issues were published in the open access IR. 

In 2011 DPS assumed full operational publishing responsibility for preparing each 
subsequent issue of Inti as print on demand. Whereas all previous issues had undergone 
collection, editing, design, and publishing by discrete individuals and groups in disparate 
locations, in 2011 Inti became consolidated and integrated into a single, library-based digital 
and print on demand publishing operation. The faculty director-editor, who now worked 
primarily from the library, received copy electronically and worked online with reviewers 
and contributors to move all copy into a final form. The contributions in final digital form 
were then delivered by the director-editor to DPS for design and desktop publishing using the 
Adobe Creative Suite (especially Photoshop and InDesign). The digital publishing process for 
each subsequent issue has resulted in a single PDF file, which can be sent to the printer for 
print on demand of the requested number of print issues. Since DPS assumed all design and 
desktop publishing responsibilities in-house in 2011, the same PDF file is immediately 
available for digital publishing (upload, ingest) into Digital Commons as determined and 
scheduled by the director-editor. Creation of the seamless continuum print-Inti ↔ digital-Inti 
was now complete. 

In 2008, Inti was a print subscription-only journal, with over 350 copies available to 
scholars worldwide (with additional copies of selected issues provided to individuals as 
strategic marketing). By 2016, the 1650 files/articles/images published in digital Inti had been 
downloaded (full PDF downloads) over 500000 times. Over half of those 1650 files had been 
downloaded more than 50 times. One particular article was downloaded 14356 times. 

What has been the impact of digitally publishing Inti into open access? Until the 
beginning of digitization in 2008, Inti was accessible by about 350 scholars worldwide 
(subscribers, additional individual issue recipients, and articles acquired via interlibrary 
loans). In 2012, at the request of the director-editor, Digital Publishing Services facilitated the 
placing of special print Inti issues for sale on Amazon.com. In 2013, based on both the 
scholarly reputation of print Inti and the newfound visibility of digital Inti, Ithaka/JSTOR—a 
major scholarly aggregator, indexer, and vendor—contracted with the Inti director-editor to 
purchase publication rights and to digitize the entire Inti backfile, making it available 
digitally to all JSTOR proprietary subscribers (in addition to open access of the full Inti 
corpus via the Providence College Digital Commons repository site). And, finally, a high 
benchmark was reached in the month of May 2015 when 12539 scholars discovered and 
downloaded (full PDF downloads) Inti files/articles/images on the Providence College Digital 
Commons site. 

 
Conclusion 
 

The progressive, robust, and inexorable development of digital tools, resources, 
services, and “spaces” for teaching, learning, and research continues and accelerates. As the 
development progresses, the advantages of open access both increase and become clearer. 
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While the development in proprietary digital tools and resources excluded access for many 
potential researchers from less well-resourced areas of the world, these open access research 
knowledge resources provide greater and more equitable inclusion of access for all, including 
these less well-resourced research groups. As the roles of academic libraries have evolved 
and expanded beyond their traditional roles, those roles that support, enable, and facilitate the 
open access digital publishing of an institution's intellectual capital into digital IRs have 
grown significantly. 

This article highlights three examples, models of sorts, developed in the last decade at 
a relatively small institution of higher education in the United States (4200 FTE students, 300 
+ FTE faculty) within a relatively small library (37 FTE staff). The three examples share 
common elements: focusing for content on valued intellectual activity and products currently 
being supported and developed in the institution; planning and implementing with energized 
but realistic goals in mind; and capitalizing on cross-departmental, cross-divisional, unusual 
opportunities for coordination, cooperation, and collaboration as key organizing principles for 
all of these open access digital publishing projects. 

Focusing on these three examples offers meaningful glimpses into real success stories 
of open access digital publishing in higher education libraries. These success stories are not 
unusual and thus suggest more strongly the existence and growth of such open access 
knowledge creation and digital publishing as feasible, useful, and scalable throughout higher 
education libraries. 
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ФОРМИРАЊЕ ДИГИТАЛНОГ ЗНАЊА: 
БИБЛИОТЕКА КАО ДИГИТАЛНИ ИЗДАВАЧ СА 

ОТВОРЕНИМ ПРИСТУПОМ 
 
 
 

Сажетак 
 

Од половине деведесетих, многе високошколске библиотеке су прерасле 
традиционалне улоге првенствено (1) наручиоца и снабдевача истраживачких ресурса у (2) 
снабдеваче истраживачких ресурса новом, напредном и додатном улогом у савременом добу, 
која подразумева формирање дигиталног знања и издавања у циљу пружања дигиталних 
ресурса за образовне садржаје у слободном приступу. Овај чланак представља кратак опис 
формирања дигиталног знања са отвореним приступом, издавачког одсека библиотеке 
(посебно код Дигиталних хуманистичких наука/ DH), као и неколико модела приступа 
високошколских библиотека и примера подухвата у овим областима. Ови модели и подухвати 
представљени су као широко примењиви и перспективни за многе високошколске библиотеке 
широм света, чак и тамо где постоје разлике у спремности на промене, у величини, буџету, 
кадру и технолошким изворима. Стварни примери из света који су овде представљени, 
усмерени су на три специфичне друштвене дисциплине: америчку историју, уметност и 
историју уметности, и латиноамеричку књижевност и уметност. Ови примери позивају читаоце 
да размотре на који начин је формирање знања са отвореним приступом и дигитално 
издаваштво изводљиво и корисно у високошколским библиотекама. 

 
Кључне речи: дигиталне хуманистичке науке (Digital humanities), формирање дигиталног 
знања (digital knowledge creation), дигитално издаваштво (digital publishing), библиотечко 
издаваштво (library publishing), отворени приступ (open access), образовни садржаји са 
отвореним приступом (open educational resources) 

 
Увод 
 

Од средине деведесетих, већи део посла научника и уметника у високом 
образовању и шире, полако али сигурно се помера ка дигиталном свету, мада се ритам 
кретања значајно разликује од дисциплине до дисциплине. С обзиром на то да се 

http://www.tandfonline.com/keyword/Digital+Humanities
http://www.tandfonline.com/keyword/Digital+Knowledge+Creation
http://www.tandfonline.com/keyword/Digital+Publishing
http://www.tandfonline.com/keyword/Library+Publishing
http://www.tandfonline.com/keyword/Open+Access
http://www.tandfonline.com/keyword/Open+Educational+Resources
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постепено све више активности у вези са истраживањима, учењем и уметничким 
стваралаштвом обавља на вебу, у клауд технологији и дигитално, присутност, 
коришћење и формирање дигиталних колекција је неједнако заступљено међу 
дисциплинама, и то у корист СТЕМ-а (наука, технологија, инжењерство, математика) и 
квантитативних друштвених научних дисциплина. Већина области из друштвених 
наука (укључујући историју, књижевност и историју уметности) и уметност у целини 
(посебно визуелну уметност), доступна је по свом избору у штампаном и физичком 
облику са нагласком, тамо где је могуће, на непосредну везу са штампаном страницом 
и сликама; физичким уметничким објектима; личним, физичким прегледавањем, 
читањем, истраживањем и анализом рукописа и уметничких објеката као примарних 
извора (Schonfeld and Housewright 2009 Laakso, Mikael, Patrik Welling, Helena Bukvova, 
Linus Nyman, Bo-Christer Björk, and Turid Hedlund. 2011. „Развој издаваштва периодике 
са отвореним приступом од 1993. до 2009.“ PLOS One 6(6):e20961.doi:101371/journal. 
pone.0020961, 19).  

Са појавом светске интернет мреже пре више од две деценије, научници, 
уметници и библиотекари високошколских библиотека постепено уживају у све већем, 
богатијем и квалитетнијем приступу дигиталним научним изворима истраживања. 
Богатији и квалитетнији приступ омогућен је најпре студентима, научницима, и 
уметницима из развијеног дела света, где је обезбеђено финансирање за потребну 
инфраструктуру и куповину одговарајућег приступа дигиталним колекцијама и 
алатима. У последњих петнаест година, појавио се отворени приступ (ОА развој или 
подухват), правац који промовише једнак и отворен приступ научним истраживачким 
изворима, чиме је развијен равноправнији приступ за студенте, научнике, и уметнике 
из оних делова света који нису развијени и богати (Laakso et al. 2011 Laakso, Mikael, 
Patrik Welling, Helena Bukvova, Linus Nyman, Bo-Christer Björk, and Turid Hedlund. 
2011. “Развој издаваштва периодике са отвореним приступом од 1993 до 2009.” PLOS 
One 6(6):e20961. doi:10.1371/journal.pone.0020961, 1–4). 
 
Промена улоге библиотеке 
 

Иако многе од традиционалних улога библиотека високошколских установа и 
даље трају, у току је нови и незаустављив развој нових улога библиотека. Велики број 
северноамеричких и међународних студија истиче све значајнију улогу дигиталног 
приступа у високошколским библиотекама (Међународна федерација библиотечких 
удружења (IFLA) 2013. Године 2013. “Возити на таласима или бити ухваћен у плими? 
Навигација у развоју информационог окружења http://trends.ifla.org/files/trends/assets 
/insights-from-the-ifla-trend-report_v3.pdf; Association of College & Research Libraries 
(ACRL) 2014 Association of College & Research Libraries (ACRL). 2014. “Најпопуларнији 
правци у високошколским библиотекама.” College & Research Libraries News 75(6):294–
302, 2015 Association of College & Research Libraries (ACRL) Research Planning and 
Review Committee. 2015. “Посматрање окружења 2015.” http://www.ala.org/acrl/sites/ 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://trends.ifla.org/files/trends/assets/insights-from-the-ifla-trend-report_v3.pdf
http://trends.ifla.org/files/trends/assets/insights-from-the-ifla-trend-report_v3.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/publications/whitepapers/EnvironmentalScan15.pdf
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ala.org.acrl/files/content/publications/whitepapers/EnvironmentalScan15.pdf; Marcum 2015 
Marcum, Deanna 2015. „Образовање билиотекара-истраживача: Да ли понестајемо?“ 
http://sr.ithaka.org/sites/default/files/files/SR_Issue_Brief_Educating_the_Research_Libraria
n050715.pdf; Schonfeld 2015 Laakso, Mikael, Patrik Welling, Helena Bukvova, Linus 
Nyman, Bo-Christer Björk, and Turid Hedlund. 2011. „Развој издаваштва периодике са 
отвореним приступом од 1993 до 2009.“ PLOS One 6(6):e20961. doi:10.1371/journal. 
pone.0020961).  

Библиотеке су главни сарадници у стратегији отвореног приступа. Као такве, 
изградиле су инфраструктуру, кадар и начине финансирања за формирање, допринос и 
издавање научног садржаја у отвореном приступу – приступу за сваког ко има 
интернет везу. У многим библиотекама, овакво формирање и расподела дигиталног 
знања назива се дигитално издаваштво у дигиталним институционалним 
репозиторијумима (IRs). С обзиром на то да се развој дигиталног знања одвија кроз 
библиотеке, ово је често коришћена и документована тема научних монографија 
(Brown 2013 Brown, Allison P. ed. 2013. Library Publishing Toolkit. Geneseo, NY: IDS 
Project Press; Schmolling 2015 Schmolling, Regine 2015. „Агенти издавачког ланца: од 
библиотека као академских издавача до библиотека као издавача у области е-науке и 
дигиталне хуманистичке науке.“ http://library.ifla.org/1164/1/187-schmolling-en.pdf). 

Дигиталне издавачке услуге Провиденс колеџа (DPS) покренуте су 2006; за 
више од десет година, развиле су се у живу, издавачку јединицу за формирање 
дигиталног знања са 7.5 запослених са пуним радним временом, коју сачињавају 
експерти са и ван факултета, особље подршке, дипломирани асистенати и студенти. 
DPS омогућава велики спектар дигиталних издавачких извора и услуга за потребе 
факултета и студенте, укључујући и опцију за издавање (веб и дигиталну штампу на 
захтев), десктоп издаваштво, савете у вези са ауторским правима, скенирање/ 
дигитализацију, графички дизајн, обраду текста (OCR/оптичко препознавање 
карактера) и кодирање (кодирање TEI/текста), обликовање података, програмирање, 
обраду метаподатака, испитивање и развој издавачке платформе. Технолошки извори 
садрже најновије iMacs PCs уређаје (са богатим и снажним софтвером за медијски 
дизајн, формирање и обраду) као и избор скенера, дигиталних камера, аудио рекордера 
за снимање аналогних и дигиталних замена. Међу корисницима су државни, 
регионални, национални и међународни факултети, студенти и самостални научници 
(Caprio 2015 Caprio, Mark J. 2015. „Ре-инжењерски односи са факултетом и 
студентима: друштвени уговор за дигиталну стипендију.“ „Стварање истраживачких 
инфраструктура у високошколским библиотекама 21. века: осмишљавање, 
финансирање и изградња нових објеката и особља“, edited by Bradford Lee Eden, 33–49. 
Lanham, MD: Rowman and Littlefield/Scarecrow Press, 37–38; Caprio and Landry 2013 
Caprio, Mark J. and Christiane M. Landry. 2013. „Објављивање часописа Inti: Студија 
случаја за групу услуга.“ In Library Publishing Toolkit, edited by A. P. Brown, 161–170. 
Geneseo, NY: IDS Project Press. , 165–167; Providence College n.d. Laakso, Mikael, Patrik 
Welling, Helena Bukvova, Linus Nyman, Bo-Christer Björk, and Turid Hedlund. 2011. 
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„Развој издаваштва периодике са отвореним приступом од 1993. до 2009.“ PLOS One 
6(6):e20961.doi: 10.1371/journal.pone.0020961). 

 
Формирање дигиталног знања и дигиталне хуманистичке науке 

 
Крајем деведесетих, у области формирања дигиталног знања за хуманистичке 

науке и њихово сложено кретање, развиле су се разне поддисциплине друштвених 
наука и уметности, пре него засебне, независне дисциплине (видети Савремена језичка 
асоцијација [MLA] 2012 и Америчка историјска асоцијација [AHA] 2015 водич за 
дигитално образовање). Постоји веома мали број дипломских програма намењених 
дигиталним хуманистичким наукама (DH), као што је нпр. King's College у Лондону. 
Са друге стране, написани су читави томови о формирању дигиталног знања и 
дигиталним хуманистичким наукама (Bartscherer and Coover 2011 Bartscherer, Thomas, 
and Roderick Coover, eds. 2011. Замена кодова: Размишљање кроз дигиталну 
технологију у друштвеним наукама и уметности. Chicago: University of Chicago Press; 
Deegan and McCarty 2012 Deegan, Marilyn, and Willard McCarty, eds. 2012. Удружено 
истраживање у дигиталним хуманистичким наукама. Aldershot, UK: Ashgate; Hirsch 
2012 Hirsch, Brett D., ed. 2012. Педагогија дигиталних хуманистичких наука: примери, 
правила и политика. Cambridge, UK: Open Book Publishers.; Jones 2014 Jones, Steven E. 
2014. Појава дигиталних хуманистичких наука. New York: Routledge; Schnapp et al. 
2012 Schnapp, Jeffrey, Johanna Drucker, Anne Burdick, Peter Lunenfeld, and Todd Presner. 
2012. Дигиталне хуманистичке науке. Cambridge, MA: The MIT Press.), за чије потребе 
су дигиталне хуманистичке науке овде дефинисане у три таксономска, епистемолошка 
(теоријска) и техничка ступња: (1) дигитализовану историју, књижевност, уметност и 
историју уметности; (2) дигитално приступачну или прилагођену историју, 
књижевност, уметност и историју уметности; (3) дигиталне хуманистичке науке у 
правом смислу (са истакнутим изворима дигиталних медија, услуга, алата, и 
методологије, посебно TEI XML/екстензивног маркирног језика). Код ове три 
категорије, техничка и епистемолошка сложеност и истанчаност је изражена по 
степенима.  

Дигитализована историја, књижевност, уметност и историја уметности су 
углавном доступне (видети опширан поступак са примерима код Bailey 2014 Bailey, 
Donald Russell. 2014. „Формирање дигиталне историје — Истраживање случаја: 
Пројекат на тему Доровог устанка.“ Инфотека, часопис за дигиталну хуманистику 
14(2):37–48; 2015 Hirsch, Brett D. ed. 2012. Педагогија дигиталних хуманистичких 
наука: примери, правила и политика. Cambridge, UK: Open Book Publishers. ; and 2016 
Hirsch, Brett D. ed. 2012. Педагогија дигиталних хуманистичких наука: примери, 
правила и политика. Cambridge, UK: Open Book Publishers.) у обе сабране, одговарајуће 
колекције (које садрже већину академских колекција) и колекција са отвореним 
приступом (које садрже већину личних/појединачних, неакадемских колекција, 
посебно оних објављених на друштвеним медијима). Оне укључују податке, текстове, 
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објекте, показатеље, каталоге, слике, итд., који су кориговани са штампаног на 
дигитално; оне су чак и тако подешене да буду што боље претраживе (на основу 
кључне речи или фразе) што је резултат обраде у OCR (Optical character recognition) 
програму.  

Дигитално доступна или прилагођена историја, књижевност, уметност и 
историја уметности је, уопштено гледајући, далеко динамичнија, непосреднија, и 
разумљивија уз помоћ модерног софтвера или хардвера са трансформативним утицајем 
(нпр. зумирање/подешавање величине слика и динамичко повезивање са сликама 
уметника, аутора и историјских личности, биографски, демографски подаци и 
различите верзије историјских, књижевних и уметничких података, итд.). У неким 
случајевима, историја, књижевност, уметност и историја уметности представљене су на 
више медија, често истовремено (нпр. аутор или професионални спикер усмено 
представља текст или осврт, повезујући историјска дешавања и релевантне појаве у 
култури уз одговарајућу, пратећу музику или игру, итд.).  

Дигиталне хуманистичке науке у правом смислу, на вишим и сложенијим 
нивоима, укључују, пре свега, унапређивање/маркирање помоћу XML/TEI језика, 
формирање дигиталних семантичких тагова/кукица (нпр. лично име, податак, 
место/геотаг, кључну реч или фразу), којом се даље може управљати, повезивати, 
убацивати, вршити пребацивање и измена ради вишеструке покретљивости, 
повезаности и међуповезаности са деловима података (од микроподатака до 
макроподатака), као што су нпр. речи/фразе, мултимедија, звукови, облици, боје, 
географска места, текстуалне сличности (Bailey 2014 Bailey, Donald Russell. 2014. 
„Формирање дигиталне историје—Истраживање случаја: Пројекат на тему Доровог 
устанка.“ Инфотека, часопис за дигиталну хуманистику 14(2):37–48, 41–43). Ови 
семантички тагови/кукице омогућавају претраживања која повезују што више 
карактеристика и критеријума различитог садржаја на основу посебног и захтевнијег 
упита.  
 
Формирање дигиталног знања: заједнички елементи за успешније подухвате 

 
Пре помнијег сагледавања три примера подухвата, било би од помоћи и важно 

да укратко представимо неке основне заједничке елементе који су саставни део 
успешних подухвата. Иако нису од подједнаке важности за све подухвате, вредно је 
поменути их. 

Од суштинске је важности да садржај подухвата – тема, дисциплина, 
интелектуално знање – буде провереног квалитета, употребљиво и важно за учеснике у 
подухвату (ствараоце, извршиоце) као и за научно-академску заједницу (кориснике). 
Овај елемент ће помоћи у утврђивању неопходног залагања од стране учесника и 
доприноса потребне енергије и ентузијазма да би се подухват озбиљно одвијао и довео 
до употребљивог производа – претраживог знања – за заједницу са отвореним 
приступом. Други везивни елемент је тај да се тачно зна „ко“ су корисници, - 
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истраживачи у општем смислу, несвршени или свршени студенти, факултети и 
експерти. 

Важно је да предводиоци подухвата буду практични по питању неопходних и 
доступних извора – стручности особља; технолошког капацитета за обраду, чување и 
приступ; приступа основним финансијским изворима, нпр. у случају повремених 
неочекиваних потреба за ресурсима (обим скенирања, OCR/алати за оптичко 
препознавање карактера) и прихватљиве одрживости подухвата (нпр. продужетак 
претплате за IR алате са отвореним приступом као што је Digital Commons или Islandora). 

Последњи елемент од велике важности је осећај за заједнички тимски рад, 
подесност подухвата, повољан и користан осећај заједништва, заједничке вредности, и 
прилагодљивост. Прави заједнички тимски рад заобилази и решава теже препреке, које 
се уобичајено сусрећу у оваквим подухватима. На пример, три модела подухвата који 
следе, потичу делом из културе сарадње која је развијана и негована у библиотеци, 
културе сарадње која је кроз сталну и пажљиву сарадњу са факултетом и студентима 
„посејала семе“ (мале подухвате, постепене кораке) и ужива успех малих тимова (као 
што је препознавање вође тима, спонтано и постепено формирање тима од стране 
факултета, студената и библиотекара који се баве дигиталним наукама) већ више од 
неколико година. Када се одреди и постави централна тачка за сваки од ова три модела, 
то значи да је та тачка посебно размотрена, испланирана и проверена, са унапред 
назначеним смислом за међусобну добробит и висока достигнућа.  
 
Пример I : Формирање дигиталне историје – пројекат на тему Доровог устанка 

 
Доров устанак из 1842. године, средишња тема подухвата, који амерички 

историчари сматрају да је изазван низом крупних, политичких, друштвених и уставних 
промена (видети Bailey 2014 Bailey, Donald Russell. 2014. „Формирање дигиталне 
историје — Истраживање случаја: Пројекат на тему Доровог устанка.“ Инфотека, 
часопис за дигиталну хуманистику 14(2):37–48.) чије је проучавање од користи за 
академску и научну заједницу. Један студент на Провиденс колеџу је завршавао прву 
велику монографију на ову тему и имао је јаку жељу да посвети време, енергију и 
интелектуални капитал за вишеструки пројекат којим би се повећао квалитет, 
доступност и употребљивост сталних извора претраживања. Овим подухватом би се 
обогатило поље из методике наставе, учења и истраживања о Доровом устанку, за овај 
период америчке историје, као и поље политичких, друштвених и уставних дебата у 
Америци у наредном веку. 

Ово је била прилика да библиотекари, који се баве дигиталним наукама, дају 
нацрт, план и начин примене главног, удруженог и вишеструког мултимедијалног 
дигиталног пројекта, са нагласком на улогу одсека за дигиталне технологије (DPS), 
његовим ресурсима, могућностима и искуством рада од четири године. Додатна 
предност оваквог подухвата, као што је напоменуто, била је постепено и ненаметнуто 
формирање тима од стране библиотекара, студената, факултета и академске заједнице. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10691316.2017.1323695
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Пројекат је имплементиран у периоду који је трајао дуже од три године, и због 
великог интересовања, високе видљивости, и успешне промоције, наставља да се развија 
и служи као подстицај за будуће сличне пројекте. Почетна страница пројекта 
(http://library. providence.edu/dps/projects/dorr/) се налази у алатима Digital Commons са 
отвореним приступом и стоји као централна и полазна страница за све компоненте и 
линкове. На почетној страници је истакнута прва главна компонента, двадесетоминутни 
документарни филм, писан, продуциран, изведен, снимљен и едитован од стране 
удруженог тима професионалних и аматерских глумаца, коришћењем историјских 
текстова, слика и извора из DPS технологије. Документарац служи као полазна тачка али 
и као свеобухватан научни извор за часове, методику наставе, уводно истраживање и 
полазна тачка за даље формирање научног знања и коришћења.  

Са почетне странице корисник има приступ галерији слика (многе слике се налазе 
само овде), виде се два „супростављена устава“, велики број јединствених историјских 
писама (укључујући оригинале и академску транскрипцију), планови лекција за ученике 
средњих школа, библиографски и помоћни извори, и опште информације о страници. 
Два од ових одељака су посебно важни у примени техника и метода код дигиталних 
хуманистичких наука (нпр. TEI) 

Устави и писма су обележени помоћу TEI /за кодирање текста и 
XML/екстензивног маркирног језика. Како је овај маркирни језик временски и радно 
захтеван, значајно је повећан ниво управљања текстовима и претраживости истих. 
Четворо запослених са одсека за дигитално издаваштво, стекло је временом вештине за 
TEI кодирање текста и применило их у текстовима за устав и писма, остављајући их 
доступним за све заинтересоване и радознале истраживаче у свету. Ови текстови као и 
сви аспекти пројекта, стоје у целости у пуном приступу, а могу се претраживати и по 
кључним речима. 

Коначни резултат Доровог пројекта чине удружена мрежа и будући подухвати 
који ће за основу имати овај пројекат. Удружена мрежа је међународног типа, и 
укључује факултет, студенте и дигиталне библиотекаре са неколико континената. 
Првенствени будући подухват је електронски уџбеник о историји Роуд Ајланда за 
наставу у вртићима и вишим разредима, а у подухвату тренутно сарађују одсек за 
дигитално издаваштво при Провиденс колеџу и Историјско друштво Роуд Ајланда 
(Rhode Island Historical Society and Providence College. 2016–2017. „У дијапазону: 
Дигитална архива историје Роуд Ајланда.“ http://library.providence.edu/encompass/). 
 
Пример II: Формирање дигиталне уметности и историје уметности – пројекат 
часописа Art Journal 
 

Одсек за уметност и историју уметности на Провиденс колеџу сачињава велики 
и вредан тим универзитетских професора и студената који је кључан у изради основног 
програма из области слободне уметности кроз наставу, јавна извођења, изложбе и 
академско залагање. Часопис Art Journal је вишедеценијски програм и место за 

http://library.providence.edu/encompass/
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дипломске студентске тезе и производе – уметнички студио и историју уметности. 
Обједињени тим факултета, студената, и особља сваке године припрема и објављује у 
сјајном, пуном колору штампану публикацију од преко сто страница са научним 
достигнућима студената. Ова публикација служи као јак, покретачки и стручни подстрек 
у стицању стажа неопходног на путу ка професионалној каријери дипломираног 
студента. Као штампани производ, Art Journal ужива високо поштовање у релативно 
малом кругу старијих и млађих научника и њихове заједнице, али је ретко завредио 
ширу пажњу интелектуалног света у области уметности и историје уметности.  

Након неколико година успешног предавања, подучавања и заједничке 
истраживачке сарадње између одсека за уметност и историју уметности и библиотекара, 
у 2011. години спонзор факултета за часопис Art Journal и шеф библиотечког одељења за 
дигитално издаваштво (DPS) разматрали су планове за ширу сарадњу у виду стварања и 
објављивања дигиталне верзије овог часописа у репозиторијуму Digital Commons IR 
(место за складиштење архиве). С обзиром да је интересовање за задржавање штампане 
верзије часописа било велико, донета је одлука да се направи истовремена, пратећа 
дигитална верзија часописа (видети Bailey 2015 Bailey, Donald Russell. 2015. 
„Формирање дигиталне историје уметности: Сарадња библиотеке, студената и 
факултета.“ Међународни часопис за нове медије, технологију и уметност 10(2):1–10). 

Дигитална библиотека и тим Одсека за уметност и историју уметности су 
заједно направили јединствен и обједињен фајл под називом InDesign који садржи све 
студентске текстуалне тезе, слике, биографије, личне изјаве и друге податке који се 
односе на штампану публикацију. Када је овај фајл завршен и испоручен одељењу за 
дигитално издаваштво, пребачен је у репозиторијум Digital Commons IR, где је 
дигитална верзија часописа Art Journal, идентична штампаном облику, постала 
доступна у отвореном приступу као одговарајући производ из области знања науке и 
уметности (http://digitalcommons.providence.edu/art_journal/). Први од до сада четири 
узастопна издања објављен је 2012. године. 

Квалитет садржаја часописа Art Journal чине факултетски проверени радови 
дипломских теза (уметнички студио и историја уметности) и пружа довољно квалитета 
да задовољи интересовања шире научне заједнице. Пројекат је био удружен на тај начин 
да су факултет, студенти, особље и дигитални библиотекари унапредили постојеће 
колегијалне односе у циљу побољшања видљивости и вредновања њиховог научног, 
академског и уметничког рада. Број корисника штампане и дигиталне верзије часописа 
Art Journal је експоненцијално порастао захваљујући отвореном приступу за све фајлове. 
До данас, осам факултета, четрдесет седам студената и шест дигиталних библиотекара је 
урадило четири тома са преко 600 страница висококвалитетног знања из области науке и 
уметности у отвореном приступу, који бележе више од 8000 преузимања (у пуном пдф-
у) из целог света. 

Спонзори факултета уметности и историје уметности дали су осврт на 
неочекивану и непроцењиву корист остварену залагањем од стране студената 
сарадника. Као млади уметници и научници, навикли су се да вршњаке, колеге са 



Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.7 (мај 2019) 

62 

факултета и породицу виде као своју „публику“. Са друге стране, Digital Commons IR 
пружа сваком сараднику приступ бројачу преузетих фајлова (и опциону месечну 
статистику на имејл), који показује периодичан и укупан број преузимања (пун ПДФ) 
сваког фајла. Сарадници сада уживају предност да буду праћени и видљиви широм света 
а као доказ тога је број преузимања („даунлоада“) њихових уметничких и научних 
достигнућа. 
 
Пример III: Формирање дигиталног приступа латиноамеричкој књижевности и 
уметности - Inti пројекат 
 

Inti пројекат је редак спој интелектуалног и уметничког квалитета светске класе, 
са 82 издата броја, међународним признањем и непрекидним трајањем од 42 године, и 
пример заједничког рада и способности уредништва и организације са високо 
развијеним услугама дигиталног издаваштва. Квантитативни утицај је велики, и у 
сталном порасту (видети Bailey 2016 Bailey, Donald Russell. 2016. „Формирање 
дигиталног отвореног приступа латиноамеричкој књижевности и уметности.“ Часопис 
за технологију и размену знања 11(1):1–10). 

Часопис је основан 1974. као Inti: Revista de literatura hispánica, и ужива водећу 
улогу (директор-уредник и новинска редакција) већ више од четрдесет година. 
Директор-уредник је старији академик са дипломом из латиноамеричког језика, 
књижевности и културе. Међу сарадницима јединственог садржаја часописа Inti за 
2014. било је: осам аутора добитника Нобелове награде за књижевност (Шведска); 
шеснаест аутора добитника Мигуел Сервантес награде за књижевност (Шпанија); три 
добитника међународне награде Нојштат за књижевност (САД); четири аутора 
добитника награде за најбољу књигу на страном језику (Француска); и пет аутора 
добитника награде Медичи (Француска), као и многи други цењени добитници 
међународних награда и признања.  

Директор-уредник и дигитални библиотекари започели су 2008. рад на 
дигитализацији и примени OCR програма од првих бројева часописа, у нади да 
унапреде видљивост и доступност овог цењеног и до тада искључиво штампаног 
часописа. Ови први бројеви сада су доступни у отвореном приступу на Digital 
Commons IR (http://digitalcommons.providence.edu/inti/), као и сви наредни бројеви. 
Током неколико година, процес рада на дигитализацији и издавању је модернизован и 
унапређен (исецање часописа у засебне листове за аутоматско скенирање), помоћу 
убрзаног OCR програма кроз тимски приступ (особље разних струка, укључујући и 
студенте, коришћење ABBYY OCR алата). До 2014, дигитализација и оптичко 
очитавање свих преосталих бројева је завршено, тако да су се сви бројеви нашли у 
отвореном приступу.  

Одељење за дигитално издаваштво је 2011. преузело на себе пуну оперативу и 
издавачку одговорност за припрему сваког наредног броја часописа са опцијом за 
штампање на захтев. Док су сви претходни бројеви пролазили процес прикупљања, 
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едитовања, дизајнирања и објављивања од стране појединаца и група на различитим 
местима, те 2011. Inti је консолидован и обједињен у једноставну библиотечку 
дигиталну опцију са штампањем на захтев. Директор-уредник, који је овај посао 
обављао углавном из библиотеке, примао је радове електронским путем и радио у 
несметаном режиму са лекторима и сарадницима како би сви радови били пребачени у 
јединствени облик. Радови за завршни дигитални изглед су затим достављени од 
стране директора одељењу за услуге дигиталног издаваштва где је уз помоћ програма 
Adobe Creative Suite (посебно y програмима Photoshop и InDesign) урађен коначан 
изглед за објављивање часописа преко рачунара. Сваки наредни број објављен је у 
засебном ПДФ фајлу, који се може штампати на захтев у броју пристиглих пријава. С 
обзиром да је одељење за услуге дигиталног издаваштва од 2011. преузело одговорност 
за дизајн и издавање унутар организације, исти ПДФ фајл постаје одмах доступан за 
дигитално објављивање (преузимање), у репозиторијуму Digital Commons на начин 
који одређује и временски поставља директор-уредник. Без проблема је завршен прелаз 
са опција штампај-Inti ↔ дигитално-Inti. 

Inti је 2008. године постао часопис чија се штампана верзија може добити само 
на захтев, са преко 350 копија доступних научницима широм света (са додатним 
копијама изабраних бројева намењених појединачним корисницима за потребе 
стратешког маркетинга). До 2016. године је 1650 фајлова, чланака и слика објављених 
у часопису преузето преко 500000 пута (пун ПДФ). Половина од ових 1650 фајлова 
преузимана је више од 50 пута. Један засебан фајл преузиман је 14356 пута. 

До каквих је резултата довело дигитално објављивање Inti часописа у отвореном 
приступу? Пре почетка дигитализације 2008. године Inti часопису је приступало око 
350 научника широм света (претплатници, примаоци засебних издања, као и чланци 
добијени путем библиотечке размене). У 2012. години на захтев директора-уредника, 
одељење за услуге дигиталног издаваштва омогућило је објављивање специјалних 
бројева часописа за продају на сајту Amazon.com. У 2013. години захваљујући високој 
академско-научној репутацији штампане верзије часописа као и новонасталој 
видљивости дигиталне верзије Inti, Ithaka/JSTOR — главни сакупљач, индексер и 
продавац научног знања – склопио је уговор са директором-уредником Inti часописа 
ради откупљивања издавачких права и дигитализације целокупне архиве Inti часописа, 
чинећи је на овај начин дигитално доступном за све JSTOR кориснике (поред 
отвореног приступа за целу архиву Inti фонда преко сајта Providence College Digital 
Commons где је овај фонд смештен). И коначно, највећа оцена забележена је у мају 
2015. године када је 12539 научника претраживало и преузело (у пуном ПДФ-у) Inti 
фајлове, чланке и слике са сајта Providence College Digital Commons. 
 
Закључак 
 

Напредан, снажан и незаустављив развој дигиталних алата, ресурса и услуга, 
као и виртуелних простора за наставу, подучавање и истраживање се наставља и 
убрзава. Са овим развојем, предности отвореног приступа постају све уочљивије. С 
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обзиром да је развој одговарајућих дигиталних алата и ресурса заобилазио многе 
потенцијалне истраживаче из сиромашнијих делова света, овакви извори за 
претраживање знања са отвореним приступом пружају већи и равноправнији доступ 
свима, укључујући и истраживачке групе које располажу са мање ресурса. Пошто су 
високошколске библиотеке превазишле и прошириле своје традиционалне улоге, 
значајно су нарасле нове улоге које подразумевају подршку, пружање и прилагођавање 
отвореног приступа за дигитално издаваштво интелектуалног капитала једне 
институције коришћењем дигиталних институционалних репозиторијума (IR). 

Овај рад истиче три примера, узорка, развијаних у последњих десет година у 
прилично малим високошколским институцијама у Америци (4200 студената са пуним 
ангажманом, преко 300 људи са пуним ангажманом на факултетима) са релативно 
малом библиотеком (37 библиотекара са пуним ангажманом). Три описана примера 
имају заједничке елементе: пружање пажње садржајима са вреднованим 
интелектуалним активностима и производима који се тренутно траже и развијају у 
институцији; планирање и примена брзих али остваривих циљева; улагање у 
међусекторске, унакрсне, непланиране прилике за сарадњу, удруживање и 
комуникацију, као кључних принципа у процесу организације пројеката за дигитално 
издаваштво са отвореним приступом.  

Увид у ова три примера даје смислен поглед на стварне успешне приче на пољу 
дигиталног издаваштва у високошколским библиотекама. Ове приче нису ретке и на 
непосредан начин наговештавају присутност и пораст знања са отвореним приступом, 
а дигитално издаваштво је представљено као изводљиво, корисно, и вредновано у 
високошколских библиотека.  
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Статья посвящена истории становления, развития и современному состоянию системы 
обязательного экземпляра (ОЭ) документов в Европе и в России. Особое внимание уделено 
истории обязательного экземпляра произведений печати в царской России и в СССР – автор 
анализирует и сравнивает между собой в данном аспекте несколько основных трудов по 
истории библиотечного дела. В статье национальный библиотечно-информационный фонд РФ 
рассматривается не только как собрание конкретных документов, но и как метафизическая 
категория. 
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Некоторые вехи формирования системы ОЭ в странах Европы. О становление 

обязательного экземпляра как системы, очевидно, исторически можно говорить в 
первую очередь в связи с появлением национальных библиотек или библиотек, 
выполнявших подобные функции. Также следует упомянуть, что первоначально 
предоставление обязательного экземпляра имело целью установление контроля за 
печатью со стороны государства. Кроме того, обязательный экземпляр являлся фактором 
формирования фондов библиотек. Такая ситуация была, например, с Библиотекой 
Британского музея или в России, где в 18 веке создание первых крупных библиотек 
(Библиотека Императорской Академии наук, Императорская публичная библиотека) с 
точки зрения фондов часто не имело достаточных предпосылок и происходило на основе 
личных или зарубежных коллекций. Ну и, наконец, история обязательного экземпляра–
это еще и история становления национального самосознания и „борьбы“ библиотек за 
свою открытость. 

Впервые обязательный экземпляр был введен во Франции (Монпелье) 
ордонансом (указом, получившем название „Монпельерский эдикт“) короля 
Франциска I в 1537 году. Во время Французской революции этот закон был отменен, но 
в 1810 году восстановлен по отношению к типографиям и с 1925 года распространен на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_I_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1537_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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издателей. Во Франции обязательный экземпляр изначально поступал в Королевскую 
библиотеку. В 1667 году к книгам добавились офорты, в 1689 году—гравюры. В 1789 
году обязательный экземпляр стал поступать во Французскую национальную 
библиотеку. В 1925 году в состав обязательного экземпляра вошла любая 
художественная графическая продукция, в 1941 году—плакаты, ноты и фотографии, в 
1963 году—звукозаписи, в 1975 году—фотодокументы, в 1977 году—киноработы, в 
1992 году—все виды документов независимо от носителя. 

Идеи собирания и сохранения образцов печати, создания национального архива 
печати, информирования общества о новых документах и формирования общенаци-
онального библиотечного фонда быстро нашли поддержку в других европейских 
странах (Бельгия -1594 г., Великобритания - 1610 г. и др.). 

Еще один довольно ранний декрет об обязательном экземпляре был принят в 
Швеции в 1661 году. Позднее по королевскому указу 1707 года все типографы Швеции 
должны были доставлять по экземпляру любой печатной продукции в университеты 
страны.  

В Германии в соответствии с законодательством один экземпляр отсылается в 
главную библиотеку соответствующей федеральной земли, например, в Баварии такой 
закон действует с 1663 года. Возможность добровольной отсылки экземпляра в 
Немецкую национальную библиотеку в Лейпциге существует с 1912 года, с 1935 года 
отсылка экземпляра проводится в обязательном порядке. В настоящий момент – 
необходимость отсылки двух экземпляров (не позже, чем через неделю после выхода в 
свет) в один из филиалов Национальной библиотеки. 

С 1782 года библиотека Пражского университета стала публичной и стала 
получать обязательный экземпляр сначала из пражских типографий, а с 1802 года – из 
типографий всей Чехии. 

Королевская библиотека в Копенгагене, самая крупная библиотека Скандинавии, 
была открыта для публики с 1793 года, а с начала 19 века начала получать обязательный 
экземпляр всей книжной продукции Дании. 

В 1802 году венгерский просветитель Ференц Сечени пожертвовал обществу 
свою библиотеку, которая легла в основу национальной библиотеки, получавшей 
обязательный экземпляр с 1804 года. 

В Австрии в 1849 году была открыта библиотека при канцелярии федерального 
канцлера, которая с 1852 года стала получать обязательный экземпляр. 

Основные этапы формирования системы ОЭ в России. Государственная 
монополия на книгоиздание и книгораспространение в России имела и свои 
положительные моменты. Именно благодаря этому в России рано по сравнению даже 
со многими западноевропейскими странами была предпринята попытка введения 
обязательного экземпляра произведений печати, предназначенного для хранения [3, с. 
55]. Однако, на своем раннем этапе формирование этой системы в России представляет 
собой ряд разрозненных исторических фактов, которые мы в хронологическом порядке 
приведем ниже. 
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В конце 16-начале 17 веков в Московском печатном дворе образцы всех 
печатных книг обязательно хранились вместе с корректурами. Однако, по мнению 
Ю.В. Григорьева, это не была еще идея обязательного экземпляра в современном 
понимании, поскольку архив типографии закрыт для общественного пользования и 
предназначен для узких производственных нужд [4]. 

С 1724 по 1727 годы Василий Васильевич Киприанов подавал в Синод 
прошения о сдаче в аренду типографии и выдаче ссуды на строительство 
проектируемой им Публичной всенародной библиотеки. В прошении от 13 апреля 1724 
в частности написано: „Разрешить Московской и Санкт-Петербургской типографиям 
печатыямые в них книги высылать в библиотеку…по одному экземпляру книг, как в 
них печатанных, так и собранных от других мест, которых нет в библиотеке, не для 
продажи, а для всегдашнего содержания и не подозрительным требованиям и 
чужестранным, а Синодальной воли, показания и для собрания каталога и алфавита…“ 
(Григорьев, с. 98). По одной из версий, прошение не было удовлетворено. По другой, в 
1727 году проект Киприанова был частично одобрен, и ему разрешили такую 
библиотеку открыть, но сведения о ее деятельности до наших дней не сохранились. 
Важно другое – Киприановым была высказана не только идея создания общедоступной 
библиотеки, но и получения для такой библиотеки обязательного экземпляра. Он 
рассматривал Публичную всенародную библиотеку как хранилище всех российских 
изданий, „которые ныне печатаются и впредь будут печатаны,…хоть по одной книге“ 
[1, с. 33]. 

В 1764 году первый профессор права в Московском университете Филипп 
Генрих Дильтей в разработанном им „Плане о учреждении разных училищ для 
распространения наук и исправления нравов“ предлагал „направить в библиотеку 
университета обязательный экземпляр всех отпечатанных в университетской 
типографии произведений печати“ [4, с. 100]. Однако, речь шла лишь о пополнении 
библиотеки университета, поэтому о говорить о системной работе в области ОЭ 
говорить еще не приходится.   

Поэтому появление его в России можно отнести лишь к 1783 году, когда в 
соответствии с указом Екатерины II „О вольных типографиях“ (то есть частных, 
негосударственных типографиях) один экземпляр всех изданий в России произведений 
печати надлежало доставлять в Библиотеку Императорской Академии наук (БАН) в 
Петербурге. Библиотека, которая еще в 1747 г. стала получать обязательный 
академический экземпляр, с 1783 г. начала получать обязательный экземпляр всех 
выходящих в России изданий. Таким образом, в России обязательное комплектование 
библиотеки отечественными изданиями впервые началось именно в рамках 
академического книгоиздания, т. е. раньше государственного, и к концу 1740-х гг. 
осуществлялось несколькими экземплярами изданий. Руководство обязательным 
ведомственным экземпляром осуществлялось централизованно. 

Oктября 14, 1810 года – „Положение об управлении Императорской публичной 
библиотекой“ (ИПБ) (М.М. Сперанский) гласило, что ИПБ (как и БАН) „должна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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получать по два экземпляра каждой вновь издаваемой книги из всех типографий 
империи“. Великий русский баснописец И.А. Крылов, служивший в Публичной 
библиотеке в 1812-1841 годах и много сделавший для пополнения ее фондов русскими и 
славянскими книгами, „следил за полнотой и своевременным поступлением 
обязательного экземпляра, добивался присылки недостающих книг из типографий и 
издательств, установив тесные связи с книгопродавцами“ [1, с.53]. 

Право на получение обязательного экземпляра было предоставлено 
Петербургской духовной академии (1811 г.), Генеральному штабу (1835 г.) и Главному 
морскому штабу (1836).  

После Восстания декабристов власть была обеспокоена. В 1828 году Главой III 
отделения собственной Его Императорского величества канцелярии становится 
Александр Христофорович Бенкендорф. В том же году по новому уставу о цензуре БАН 
лишилась права получать ОЭ, а количество экземпляров для ИПБ сокращено с двух до 
одного. БАН была лишена ОЭ 14 лет, а ИПБ удалось восстановить свое право на второй 
ОЭ (но только тех изданий, которые печатались тиражом не менее 600 экземпляров) 
лишь в июне 1861 года уже при директоре бароне М.А. Корфе. Но в 1848-1856 гг., 
вплоть до ликвидации Комитета 2 апреля 1848 года („Высочайше учрежденного 
Комитета для высшего надзора в нравственном и политическом отношениях за духом и 
направлением всех произведений нашего книгопечатания“—секретный цензурный 
комитет для контроля за всеми изданиями, напечатанными в России на любом языке 
любым ведомством), находившегося в библиотеке, она фактически получала два 
обязательных экземпляра (все издания для Комитета присылались в виде второго 
обязательного экземпляра в библиотеку, в феврале 1850 года Корф создал для Комитета 
специальную библиотеку), а также типографические реестры выпущенных изданий,  что 
облегчало контроль за типографиями. С упразднением Комитета в декабре 1855 года 
Министерство юстиции дало указание типографиям высылать в Публичную библиотеку 
только 1 экземпляр изданий. По другой версии в 1855 году, то есть через 27 лет, 
библиотеке удалось восстановить свое право на второй ОЭ. 

При Корфе обязательный экземпляр, поступающий „по закону“, становится в 
ИПБ основным источником комплектования отечественных книг. С типографиями, 
нарушающими закон, велась постоянная переписка. Корф требовал качественного 
оформления обязательного экземпляра. „Директору удалось обязать всех издателей 
доставлять книги „по закону“ в переплетенном виде. От типографий особым 
циркуляром были взяты подписки-обязательства представлять в библиотеку издания в 
том виде, в каком они выпускают их в продажу. Корф добился также поступления 
правительственных и ведомственных изданий, выходящих без цензуры“ [2, стр. 27]. 
Благодаря Корфу и его помощникам В.Ф. Одоевскому и А.Ф. Бычкову к концу 50-х 
годов 19 века в ИПБ было собрано не менее 90 % всего напечатанного на русском 
языке с момента введения в России книгопечатания. 

В 1830 году в России начинают открываться публичные библиотеки в губернских 
городах. Это стало возможно после удовлетворения правительством соответствующей 



Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.7 (мај 2019) 

70 

просьбы президента Вольного экономического общества Н.С. Мордвинова. Источником 
финансирования таких библиотек были добровольные пожертвования. Многие 
библиотеки пытались добиться предоставления ОЭ, но им отказывали. Однако, в 1831 
году Одесской губернской библиотеке удалось добиться от градоначальника 
распоряжения об обязательной доставке 2 экземпляров всех изданий, печатающихся в 
Одессе. Таким образом, в России появился и начал развиваться нового вид ОЭ – 
местный.  

В советский период система ОЭ в нашей стране достигла своего высочайшего 
уровня. После Февральской революции 1917 года произошла реорганизация системы 
обязательных экземпляров и учреждена Российская книжная палата (РКП) в Петрограде 
(вместо Главного управления по делам печати). Проект создания РКП был предложен в 
еще начале XX века членами Русского библиологического общества. Основана 10 мая 
1917 года (образована постановлением Временного правительства как Книжная палата). 
В РКП доставлялись семь комплектов печатных произведений, два из которых 
оставались здесь на вечное хранение, а остальные распределялись по библиотекам.  

В состав РКП входили отдел регистрации текущих изданий, бюро 
международной библиографии по естественным наукам, Русский библиографический 
институт и Государственный книжный фонд. 

В 1920 году Российская книжная палата переведена в Москву под названием 
Центральная книжная палата РСФСР. В дальнейшем она стала Всесоюзной книжной 
палатой.  

Система платного обязательного экземпляра начала функционировать в СССР в 
1932 году.  

В 1936 году постановлением Президиума ЦИК СССР преобразована во 
Всесоюзную книжную палату.  

После окончания Великой Отечественной войны система обязательных 
экземпляров включала 398 комплектов изданий, в том числе 52 общесоюзных 
бесплатных, 52 бесплатных Госфонда литературы, 15 бесплатных республиканских и 
279 платных.  

С середины 1970-х годов распределение осуществлялось следующим образом: 
 служба общесоюзного бесплатного контрольного экземпляра в составе Всесоюзной 

книжной палаты получала 15 комплектов основных видов печатных изданий; 
 Центральный коллектор научных библиотек получал 180 общесоюзных комплектов 

платных обязательных экземпляров и обеспечивал комплектование около 300 
центральных, отраслевых и др. библиотек. 

Распределение обязательных экземпляров происходило по принципу 
универсальных— полных, профильных и дробных комплектов.  

С 1992 года Книжная палата вновь носит наименование Российской. 
1994 год можно назвать важнейшей вехой в истории системы ОЭ–был принят ФЗ 

„Об обязательном экземпляре документов“. Закон определил понятие обязательного 
экземпляра документов, категории их производителей и получателей, сроки и порядок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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доставки ОЭ, ответственность за их нарушение. С появление этого закона и его 
региональных аналогов (на данный момент подавляющее большинство субъектов РФ 
имеют нормативную базу, регулирующую обязательный экземпляр документов) можно 
констатировать создание метауровня системы, то есть национального библиотечно-
информационного фонда документов РФ – собрания всех видов ОЭ, комплектуемого на 
основе обязательного бесплатного экземпляра, предназначенного для постоянного 
хранения и общественного использования в целях информационной безопасности, 
сохранения национальной идентичности и т.д., то есть национального библиотечно-
информационного фонда документов РФ как некой метафизической категории, а не 
просто совокупного собрания фондов библиотек России.  

Однако, хорошо написанный закон еще не означает такого же его исполнения. 
РКП была ликвидирована без предварительного обсуждения 9 декабря 2013 года указом 
Президента РФ № 894 с передачей ее имущества агентству ИТАР-ТАСС. Таким образом, 
закон об ОЭ, который и прежде исполнялся достаточно тяжело, стало исполнять еще 
сложнее (сократилось и количество комплектов ОЭ).  
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BRIEF HISTORY OF THE SYSTEM OF MANDATORY COPY OF DOCUMENTS IN 
EUROPE AND RUSSI 

 
Abstract 
 

The article is devoted to the history of formation, development and the current state of the legal 
deposit system (MA) documents in Europe and in Russia. Particular attention is paid to the history of the 
mandatory copy of the press in tsarist Russia and the USSR - the author analyzes and compares in this 
aspect among themselves several major works on the history of librarianship. The article considers the 
national library and information fund of the Russian Federation not only as a collection of specific 
documents, but also as a metaphysical category. 

 
Keywords: mandatory copy, national libraries, history of librarianship, legal support of librarianship.



Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.7 (мај 2019) 

72 

Mikko Vainio 
City of Vantaa & Boardmember  
Library Co-op Vantaa / Vantaan Osuuskirjasto 
Helsinki Area, Finland 
mikko.vainio@vantaa.fi 

UDK 027.022:[004.4:621.395.721.5(480) 
NIBIS ID 13808 

 
 

 
 
 

A MOBILE APP FOR LIBRARIES, 
 IS IT WORTH THE TROUBLE? 

 
 
 

Abstract 
 

Helsinki Metropolitan area libraries in four municipalities serve 1,3 million people in the 
Capital region of Finland. Our shared website gets some ten million visits annually. Roughly one third 
of those visits are from mobile devices, and their share is rising. 

It would be a logical step to consider a real mobile app for that existing publicum, would it 
not? Still, real working solutions for public libraries are scarce in the whole world. This is our story: 
why we wanted it, how did we get it and what are the results. 

 
Keywords: mobile applications, lean management, OPAC, digital strategy for libraries 

 
The landscape we’re living in   
 

Public libraries in Helsinki region libraries have since decades shared users, 
collections and the ILS. They also share a common brand, Helmet Libraries, (Short form 
Helsinki Metropolitan) for marketing purposes. If someone has a Helmet-library card, it 
works in all 65 branches and six mobile libraries with some 300 - 400 stops. 

Altogether Helmet-libraries have 13 Million visitors and 15,5 Million loans annually. 
These steps towards just one library system in the area have been taken by the libraries 
themselves, despite some local political interests. In this case common sense and public good 
have won. We’ve even combined some of our workflows. 

For example, the City libraries of Espoo and Vantaa let their collections float to 
another city altogether, if their users so choose. If a book from one branch in Vantaa is 
returned to a branch in Espoo, it will stay there. Currently some 100000 items are in a 
„wrong“ city and library.  

Our shared website in four languages, www.helmet.fi, attracts some ten million visits 
a year. Statistics show a growing bias towards mobile use of the site. One third of the visits of 
Helmet.fi -site comes from mobile devices like smartphones and tablets. To us that kind of 
traffic indicated, that at least some users would consider installing and using a dedicated 
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library app, too. But it still came to everyone’s surprise that they really took the step, too. 
We’ve over 75000 installations now and attracting thousands more every month. 

There are a few dedicated, commercial library apps available, some by ILS-vendors, 
some by third parties. Most of them share functions like searching, browsing and reserving. 
Some incorporate e-books into their offerings. All these apps basically reproduce the library 
catalogue in a mobile form. As we started some six years ago, there was no apps available, 
although the market leader today, an app called Boopsie for Libraries took its first steps some 
months after us, too. Ours has some unique features, but in general, all available apps today 
seem to do the job along similar lines. 
 
New kind of business model in Vantaa City Library 

 
Vantaa City Library has some years ago strongly questioned the idea of a library to be 

to just store printed materials for those occasions, when someone asks for them. Instead, 
we’ve defined our raison d’être to be something ideological. We actively do want to advance 
reading and literacy among all people, including the reluctant ones, like teenage boys. Books 
are still needed, but just as tools of trade. In order to promote reading, we have to offer 
something our readers want, be it bestsellers or something of a lesser literary quality. The 
main thing is to make people want to read. We value our collection only by how it’s used: if 
something is not requested, it’s not worthwhile to store it. 

 
Librarians here are not for collection but to help people with their reading skills from 

kindergarten to their last years, through their studies and work life. One of the best ways to 
promote reading is letting people know, what is popular and what the other people are doing. 

When planning our tailor-made library app, the user interface or clever functions were 
not the first thing, but an ability to arouse curiosity among users was sought after. Would it 
be possible to introduce social aspects in an app for a library? Could we get people hooked on 
reading? Could we show, what the other people usually do in a library? 
 
What makes a killer library app? 

 
What separates an app from a website is that it’s always with you from waking up till 

falling asleep. Most people fiddle with their phones hundreds of times a day. In e-commerce 
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recommendations are widely used to boost sales. As we want people to read more, we do 
want them to play with our app as many times as possible and get a chance to add our „sales“, 
the reading. 

Right in the start we made a crucial decision with the search functionality. Now it’s 
very, very easy to find a title, but almost impossible to combine search terms like author and 
language. I suppose that contradicts all other libraries in the world, but why do we do that? 
All of us hear now and then of titles that sound interesting. The desire to actually read them 
lasts only minutes or seconds, so the faster the search the better. As a library we do want to 
get as many placed holds as possible, and therefore our search works like that. 

The Pocket Library application has two special features. It knows and tells what other 
people with similar tastes have read, although everyone’s privacy is strictly protected. The 
second feature enables a user to directly pass on library materials to the next user, without 
visiting the library at all. These features are relatively simple to code, but they need dedicated 
work flows and processes in real life to back them up. 

 
In real life Vantaa City Library has made placing holds very easy in general: we’ve 

abandoned all fees and arranged better pick-up points, like unmanned libraries with 
convenient hours. We’ve also incorporated a recommendations engine that is based on 
anonymized usage data of one million titles, some 60 million book loans since 2014 and over 
active 700000 borrowers. 

Combined, this has led to a new kind of behavior: users browse recommendations 
frequently and for fun. We do not believe it would’ve worked on our regular desktop website, 
but it’s in human nature to browse one’s mobile phone during every possible idle hour. 
Because it’s free and easy, our users are very tempted to make reservations. They are also 
encouraged to share these recommendations with others in social media. 

In 2018 there were over three million logins and some 300000 holds placed. 
Individual, personally tailored sets of 20 book recommendations were given 20000 times, so 
some 400000 recommendations in total were given. They led to 15000 holds directly, but 



Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.7 (мај 2019) 

75 

better yet, they promoted the idea of reading, too. First data from 2019 indicates, that all 
figures shall double this year. There’ll be six million sessions, while the www-site’s numbers 
shall halve. 
 
Real-life recommendations from friends even better? 

 
Computer algorithm is one thing, but can a real person who knows you, make even 

better recommendations? For example, when after reading a book you really, really want to 
share it with someone. In order not to miss something that’s so vital for us humans, we’ve 
developed another function. 

The Friend Loan feature makes it possible to pass one’s loan on to another user 
without visiting a library. If John reads a good book and insists that Mary should read it, too, 
it’s simple and safe to pass that book on by reading the barcode on the book and accepting the 
transfer. The new reader Mary takes now full responsibility for eventually returning the book, 
as the loan is transferred to her account. 
 
Results 

 
The forefather of our app run as early as in 2013. It suffered from so many bugs and 

was discontinued soon. Vantaa City Library’s team started from scratch again, and in 2018 
launched versions for Windows Phone, Android and iOS. It’s available for all Helmet-library 
users in this whole area. 

Our app runs in a cloud and scales infinitely with the usage. Currently it’s used by 
over 10% of our total active card holders, and each user uses their library app at least six 
times a month, which is almost half a million virtual library visits a month. As we’re talking 
of real, printed book instead of e-books, have also visits by real humans to real brick and 
mortar libraries in Vantaa increased last year some 10%. Since 2000 our loans were each year 
2-4% less than a year before, but that nasty trend has turned. Circulation in Vantaa City 
Library has risen first time in some 15 years. 

We do consider this success, but it’s a story of new strategy, new processes and new 
kinds of jobs for librarians, too. We’ve added opening hours, made the use of a library sexy 
and the work of a librarian tempting. And the cost? As a director I must take care of our little 
moneys, too. Running the app costs 0,1% of our total budget, but that switch in thinking in 
general has reduced our total costs some 10% every year. Savings come from dropping out 
unnecessary work like traditional collection development, letting unneeded books go and 
freeing space for tempting environments and finally, encouraging people to find out things 
themselves, with the help of our humble app. 
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МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА БИБЛИОТЕКЕ,  
ДА ЛИ ИМА СВРХЕ? 

 
 
 

Сажетак 
 

Библиотеке у четири општине градског подручја Хелсинкија опслужују 1,3 милиона 
корисника. Наш заједнички сајт бележи око десет милиона посета годишње. Скоро једна 
трећина ових посета долази са мобилних телефона, и њихов удео расте.   

Узимајући ово у обзир, наредни логичан корак био би да осмислимо праву мобилну 
апликацију за ову групу корисника, зар не? Међутим, права радна решења у јавним 
библиотекама широм света су ретка. Ово је наша прича: зашто смо то желели, како смо то 
остварили и који смо резултате добили.  
 
Кључне речи: мобилне апликације, менаџмент развоја, OPAC, дигитална стратегија за библиотеке 

 
Окружење у коме живимо 

 
Јавне библиотеке на подручју Хелсинкија већ деценијама имају заједничке 

кориснике, збирке и интегрисани библиотечки систем (ILS). Зарад маркетиншких 
потреба, направиле су и заједнички бренд, под називом Helmet библиотеке (скраћени 
облик од Helsinki Metropolitan). Свако ко има Хелмет картицу, може је користити у 
свих 65 огранака и 6 мобилних библиотека које имају између 300 и 400 станица.  

Поред тога, Хелмет библиотеке имају 13 милиона посетилаца и 15,5 милиона 
позајмица годишње. Ове кораке ка обједињеном библиотечком систему предузеле су 
саме библиотеке, без обзира на уплив неких локалних политичких интереса. У овом 
случају, победили су здрав разум и брига за опште добро. Чак смо и комбиновали неке 
од наших процеса рада. 

На пример, градске библиотеке у Есбу и Ванти пружају могућност да њихове 
колекције „одплутају“ у други град, за случај да корисници тако одлуче. На пример, 
ако књига из неког од огранака у Ванти буде враћена у огранак у Есбу, остаће тамо. 
Тренутно, око 100000 наслова се налази у „погрешном” граду и библиотеци. 
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Наша заједничка веб страница на четири језика, www.helmet.fi, привлачи више 
од десет милиона посета годишње. Статистике показују растућу дијагоналу у делу 
приступа сајту са мобилних уређаја. Једна трећина посета на страницу Helmet.fi долази 
са мобилних уређаја као што су паметни телефони и таблети. Ова врста саобраћаја нам 
је показала да ће, у најмању руку, неки корисници пожелети временом да инсталирају 
и користе наменску библиотечку апликацију. На опште изненађење, то се заиста 
десило. Сада имамо преко 75000 инсталација и привлачимо на хиљаде нових 
корисника сваког месеца. 

Постоји неколико доступних наменских и комерцијалних библиотечких 
апликација од понуђача интегрисаних библиотечких система или трећих лица. Већина 
њих дели заједничке функције као што су опште претраживање, циљано претраживање 
и резервација. Неке од апликација имају у понуди и електронске књиге. Све ове 
апликације у својој основи заправо пресликавају библиотечки каталог у мобилној 
форми. Када смо кренули са овим подухватом пре шест година, на тржишту нису 
постојале овакве апликације, мада је данас водећи на тржишту, са својом апликацијом 
под називом Boopsie за библиотеке, такође, предузео прве кораке неколико месеци 
после нас. Наше апликације имају неке јединствене одлике, али у суштини, све које већ 
постоје на тржишту раде на сличан начин. 
 
Нови облик пословања у библиотеци града Ванта 

 
Градска библиотека у Ванти је пре неколико година озбиљно размотрила 

предлог да се штампани материјал чува због потреба корисника. Одредили смо и 
разлог због кога би то било идеално решење. Активно радимо на унапређивању читања 
и писмености код људи, укључујући и све који томе нерадо приступају, као што су 
деца од 13-19 година (тзв. тинејџери). Књиге су увек потребне, иако данас све више 
постају средство трговине. Да бисмо промовисали читање, треба да понудимо нешто 
што наши читаоци желе, од најбоље продаваних књига (бестселера), до оних са 
лакшим садржајем. Најважније је подстаћи људе да читају.  

Библиотеке не постоје само да би прикупљале збирке већ и да помогну људима 
да развију своје читалачке склоности од вртића па надаље, у току студирања и радног 
века. Један од најбољих начина да би се подстакло читање је упознати људе са оним 
што се чита и шта други корисници воле да читају. 

Када планирамо апликацију сходно нашим потребама, кориснички интерфејс 
или напредне функције нису оно што нам је најважније, већ начин на који бисмо 
привукли пажњу корисника да редовно прате новости и оно што се тражи. Да ли је 
могуће приказати друштвене аспекте у библиотечким апликацијама? Да ли можемо да 
задржимо пажњу људи када је читање у питању? Да ли можемо да покажемо, шта 
други корисници обично раде у библиотеци? 
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Шта је добитна библиотечка апликација? 
 
Оно што апликацију одваја од вебсајта је то да је она стално са вама, од 

тренутка када се пробудите до одласка на спавање. Већина људи проводи добар део 
времена уз своје мобилне телефоне у току дана. Код електронског пословања су 
препоруке, као начин за постизање веће продаје, у широкој употреби. С обзиром да 
нам је циљ да што већи број људи чита, заиста смо сматрали да је добро да се друже са 
нашом апликацијом што дуже и на тај начин повећају нашу „продају“, тј. читање. 

На самом почетку донели смо пресудну одлуку што се тиче функционалности 
претраживања. Сада је сасвим једноставно пронаћи публикацију по наслову, али је 
скоро немогуће комбиновати термине за претрагу на основу аутора и језика. 
Претпостављам да је то противречно раду других библиотека у свету, али зашто бисмо 
се тиме бавили? Свако од нас с времена на време чује за неки занимљив наслов. Жеља 
да дођемо до њега траје један минут или се мери секундама, тј. што брже пронађемо, то 
боље. Став наше библиотеке је да од корисника прикупимо што већи број 
резервисаних наслова, па из тог разлога опција за претраживање и ради на тај начин. 

Апликација Библиотека у џепу, има две посебне одлике. Прво, бележи и 
приказује шта су корисници са сличним читалачким укусом до сада читали, при чему 
се води рачуна о заштити њихове приватности. Друга одлика је та да корисник може 
несметано да пребаци библиотечки материјал следећем кориснику, без потребе да иде 
лично у библиотеку. Ове карактеристике су прилично једноставне за подешавање, али 
захтевају посвећени рад и стално ажурирање. 

На пример, градска библиотека у Ванти је омогућила једноставну резервацију 
налова: укинули смо све таксе и уредили да места за преузимање књига раде на 
принципу аутоматске библиотеке, у коју корисник долази онда када то њему одговара. 
Укључили смо и систем за препоруку који ради на принципу коришћења анонимних 
података, а од 2014. године бележи око 60 милиона позајмица и има преко 700000 
активних корисника.  

Ова комбинација је довела до новог начина понашања код корисника, јер често 
претражују препоруке, чак и из забаве. Не верујемо да бисмо овакав резултат добили  
са вебсајта, јер су људи просто навикли да у рукама стално држе мобилни телефон и 
нешто траже на њему. С обзиром да је услуга за резервацију наслова бесплатна и 
једноставна, наши корисници често пожеле да је искористе. Поред тога, охрабрени су 
да своје препоруке поделе преко друштвених мрежа.  

У 2018. год. забележено је преко три милиона приступа и 300000 резервација. 
Препоруке за индивидуално прилагођени сет од 20 књига послате су 20000 пута, што 
даје укупан број од неких 400000 препорука. То је довело до непосредног резервисања 
чак 15000 наслова, и што је још боље, подстакло кориснике да више читају. Први 
подаци из 2019. показују да ће се све цифре удвостручити ове године. Имаћемо око 6 
милиона сесија, али ће зато цифре са вебсајта бити преполовљене.  
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Да ли су препоруке стварних пријатеља још боље? 
 
Компјутерски алгоритам је једна ствар, али поставља се питање да ли особа која 

вас познаје може да да још бољу препоруку? На пример, то је када прочитате неку 
књигу и из свег срца пожелите да је неком другом дате на читање. Из тог разлога, 
развили смо још једну опцију у нашој апликацији.  

Опција за Пријатељску позајмицу омогућава да свој задужени примерак 
пренесете пријатељу без обавезе да идете у библиотеку. Ако Џон чита добру књигу и 
жели да је и Мери прочита, он може једноставно и сигурно да ту књигу пребаци 
очитавањем њеног баркода и накнадним прихватањем трансфера. Мери је следећи 
читалац и преузима пуну одговорност у вези са враћањем те књиге, с обзиром да је 
књига сада пребачена на њен кориснички налог. 

 
Резултати 

 
Претходница наше данашње апликације покренута је почетком 2013. Имала је 

доста недостатака и убрзо је престала са радом. Тим градске библиотеке у Ванту је 
кренуо из почетка, а већ 2018. пуштене су у рад верзије за Windows Phone, Android and 
iOS. Доступне су на целом подручју за све кориснике Хелмет библиотека.  

Наша апликација користи клауд технологију па током коришћења неограничено 
расте. Тренутно је користи преко 10% од укупног броја активних корисника, а сваки 
корисник присупа апликацији у просеку најмање шест пута месечно, што износи скоро 
пола милиона виртуелних посета библиотеци на месечном нивоу. Када говоримо о 
стварној, штампаној књизи, а не о њеном електронском формату, треба рећи да је и 
број долазака у библиотеку повећан за 10%. Од 2000. године број позајмица се сваке 
године смањивао за 2-4%, али је овај негативни тренд заустављен. Оптицај књига у 
Библиотеци је по први пут повећан за последњих 15 година.  

Ово сматрамо правим успехом, јер ово је прича о новој стратегији, новим 
процесима и новим начинима рада за библиотекаре. Продужили смо радно време, 
улепшали изглед библиотечког простора а посао библиотекара учинили изазовним. Да 
ли вас можда занимају трошкови? Као директор, морам да бринем и о нашем скромном 
буџету. Покретање апликације изискује 0,1% од нашег укупног буџета, па је овај начин 
новог пословања уједно смањио укупне трошкове за неких 10% на годишњем нивоу. 
Уштеде се постижу, такође, рационализацијом послова који подразумевају 
традиционално развијање библиотечког фонда, затим ширењем простора, спремношћу 
на нове изазове и мотивисањем људи да сами пронађу оно што желе, уз помоћ, 
наравно, и ове наше једноставне апликације. 
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РБ „АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ“ ГАБРОВО –  
 ТРАДИЦИОННИ И ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ ЗА 

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ 
 
 
 
Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ е най-голямата общодостъпна и 

богата като фонд библиотека в област Габрово, една от първите през Възраждането. Тя 
е духовен правоприемник на първата българска обществена библиотека, създадена при 
Габровското училище през 1840 година, като част от нейния фонд и от личната 
библиотека на Васил Априлов полагат основите на градската читалищна библиотека 
през далечната 1861 година. Под различни имена – читалищна библиотека, Библиотека 
на странните ученици, Габровски клон на приятелската дружина, Народна библиотека 
„Априлов-Палаузов”, Окръжна библиотека и днес Регионална библиотека „Априлов-
Палаузов” осъществява основната си цел, записана в първия устав: „Да доставя на 
читалищната публика средства за прочитане, да подпомага българската книжнина и 
въобще да разпространява образование между народа в областта.... ”. 

През последните десет години габровската библиотека става все по-модерна, 
предлага иновативни услуги и подходи за обслужване на потребителите, обучения за 
придобиване на базови информационни умения, привлича доброволци, работи с деца и 
др. Автоматизацията на библиотечните процеси започва още през 1994 г. с няколко 
компютъра и сървър, дарение от фондация „Отворено общество“. През 2007 г. е 
създаден уебсайт на библиотеката, който предлага дистанционен достъп до електронен 
каталог на книгите и периодиката, списъци с новопостъпила литература, информационен 
портал „Регион Габрово“ и др., а през 2013 година сайтът www.libgabrovo.com е изцяло 
обновен и е създадена мобилна версия. Въведена е електронна система за регистрация, 
читателските картони са в електронен формат, идентификацията на библиотечните 
документи става чрез баркод, предлагаме възможност за подаване на електронни 
заявки за документи или библиографски справки, МЗС и др. услуги. През 2018 г. е 
закупен, инсталиран и въведен модул „i-Lib My Prima Upgradeq Google Interface” и „i-
Lib MyLibrary”, включващ модулите:  Интернет каталог, поддържащ всички съвременни 
методи за търсене; Google Interface, разширен достъп до допълнителни ресурси в 
интернет; „MyLibrary“ - система за съвременни on-line услуги за читателите с функции 
по on-line обслужване на читателите (Достъп до личен читателски картон с 
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информация за заета литература и текущо състояние на заявки, възможност за online 
запазване на литература и проследяване състоянието на заявката, възможност за online 
презаписване на заета литература) . Библиотеката е добре представена и в социалните 
мрежи – страницата „Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ в социалната мрежа 
„Фейсбук“ има 1663 харесвания (направени са 499 публикации), „Детски отдел“ – 326 
харесвания (111 публикации), а групата „Приятели на РБ „Априлов-Палаузов“– 1047 
участници. От март 2018 г. в Детски отдел бе осигурен безплатен за потребители 
достъп на иновативната платформа с видеоуроци „Уча.се“.  

Благодарение на програма „Българските библиотеки - място за достъп до 
информация и комуникация за всеки“, съвместна инициатива на Министерство на 
културата, Програмата на ООН за развитие, Националното сдружение на общините, 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и 
Българската библиотечно – информационна асоциация в началото на 2011 година 
тържествено е открита обновената по проект „Красива България” библиотечна сграда, 
с обучителен център с 10 компютъра и мултимедия, оборудван по програма 
„Глоб@лни библиотеки - България”. В залата постоянно се провеждат обучения на 
граждани за придобиване на начални компютърни умения, гостуват деца и ученици, 
изнасят се уроци, представят се презентации. От 2016 г. габровската библиотека е една 
от десетте в България, на които са подарени роботи „Финч“ и е обучен персонал за 
провеждане на безплатни уроци чрез Посолството на САЩ в България и Фондация 
„Глоб@лни библиотеки – България“. Това е нов вид робот за обучение по компютърни 
науки, провокиращ въображението на децата, предназначен е да подпомага 
овладяването на редица езици за програмиране. Опазването и популяризирането на 
книжовното културно – историческо наследство е приоритет в политиката на 
Европейския съюз и  през последните години много библиотеки се възползват от 
различни възможности за финансиране на проекти за дигитализация и представяне на 
фондовете и колекциите си. В изпълнение на „Интегриран проект за развитие на 
културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура”, 
осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие 
чрез Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013 г.“ в периода 2013-2014 г. 
беше създаден Интерактивен музей на индустрията – Габрово (официално открит на 21 
март 2014 г.). През 2014 г. РБ „Априлов-Палаузов“ разработи проектно предложение и 
спечели проект „Разработване и внедряване на информационен онлайн портал 
„Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочно - 
библиографско издание „Габровски периодичен печат 1872 - 2014”, съфинансиран по 
програма „Култура“ на Община Габрово. Само за три месеца и половина (14. 07. 2014 – 
30.10.2014 г.) с партньори Регионален исторически музей – гр. Габрово, Отдел 
„Държавен архив“ – Габрово към Дирекция „Регионален държавен архив“ - Велико 
Търново, Държавна агенция „Архиви“ и Национален музей на образованието беше 
отпечатано справочно – библиографско издание и създадена дигитална библиотека с 
библиографски описания на габровския периодичен печат. Към момента (2019) 
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отчитаме 252 125 посещения. Проект „Познатото и непознато Габрово: на фокус“ – 
финансиран по програма „Култура“ 2015 г. в партньорство с Регионален исторически 
музей - Габрово, ИМКА – Габрово и ХГ„Христо Цокев“. Проектът имаше за цел да 
популяризира част от културно-историческите и архитектурни обекти на град Габрово 
пред местната общност и потребителите на Интернет в страната и в чужбина  
http://gabrovo.libgabrovo.com/page/bg-leftmenu/poznatptp-nepoznato-gabrovo-na-fokus.php. 
През пролетта на 2014 г. РИМ - Габрово в партньорство с РБ „Априлов-Палаузов“ – 
Габрово кандидатства с проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и 
достъп до книжовното културно-историческо наследство на област Габрово” и на 
22.05.2015 г. сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, мярка 2 „Документиране 
на културната история“ на обща стойност 199 884 евро (391 128 лв.). Това е 
единственият съвместен проект на музей и библиотека по Програма BG 08, по който 
бенефициент е музей и единственият, благодарение на който бяха създадени два 
центъра за дигитализация. Изградената виртуална библиотека kin.libgabrovo.com с 
каталог и дигитални ресурси представя в световната мрежа писменото културно-
историческо наследство на Габровския край. По повод 150-годишнината от 
рождението и 70 години от смъртта на д-р Петър Цончев (08.11.1867 - 22.09.1947 със 
собствени средства отпечатахме фототипни издания на „Из стопанското минало на 
Габрово“ (1929) и „Из културното минало на Габрово“ (1934), които вече са 
библиографска рядкост. Най-новата съвместна изложба на РБ “Априлов-Палаузов“ и 
Регионален исторически музей – Габрово „Слово и писменост: Ръкописи, редки и 
ценни издания от Габрово» беше експонирана на 21 май 2018 г. по повод Европейското 
председателство  и Европейската година на културното наследство.   

Още няколко от успешните проекти на библиотеката са: „Бяла спретната 
къщурка, с книги най-отпред“, съфинансиран по Програма „Култура“ на община 
Габрово (2016), „Информационно-комуникационна и финансова грамотност в 
съвременната библиотека“, финансиран чрез Фондация „Глобални библиотеки - 
България” за 2018 г. за обучения на библиотекари и граждани във финансова 
грамотност и умения за работа със смартфон и таблет. „Под стряхата край Янтра“ – 
проект за издаване на литературна антология „Стряха над Янтра- ІІ“ - сборник от 
кратки биографии на авторите, откъси от техни произведения и библиография, 
литературно четене на техни творби, образователна игра „Творчеството е пътят!”, 
свързана с личната и творческата биография на някои от включените писатели, 
финансиран по програма „Култура 2018“ на Община Габрово. 

Започнала с един сандък книги, събрани от будни габровци през далечната 1861 
година, запазила възрожденския стремеж към знание и просвета, днес,  библиотеката е 
модерен информационен център, предлагащ на своите потребители достъп до 
достиженията на световната литература и култура, електронна информация, 
възможности за самообразование и социални контакти; място за срещи с книгата и 
духовно общуване. 
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Савина Цонева 
Регионална библиотека„Априлов-Палаузов“   
Габрово, Бугарска 
Превела с бугарског Елизабета Георгијев 

УДК 027.022(497.2 Габрово) 
НИБИС ИД 138071 

 

 
 
 

РБ „АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ“ ГАБРОВО –
ТРАДИЦИОНАЛНЕ И ИНОВАТИВНЕ УСЛУГЕ ЗА 

ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ 
 
 
 
Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ највећа је јавна библиотека у 

округу Габрово, једна од првих из периода бугарског Препорода. Она је духовни 
наследник прве бугарске јавне библиотеке основане у габровској школи 1840. године. 
Део овог фонда и лична библиотека Васила Априлова далеке 1861. године поставиле су 
темеље градске библиотеке. Под разним називима – читалиште, Библиотека 
иностраних ученика, Габровски огранак пријатељске дружине, Народна библиотека 
„Априлов-Палаузов“, Окружна библиотека и данас Регионална библиотека „Априлов-
Палаузов“ реализује свој главни циљ, написан у њеном првом статуту: Да читалачкој 
публици доставља материјал за читање и да пружа подршку бугарској књижевности 
те да у најширем слислу шири образовање међу људима у овој области ... 

Током последње деценије габровска Библиотека постаје све модернија, нуди 
иновативне услуге и различите врсте услуга за кориснике, обуку за стицање основних 
вештина из области информационих технологија, привлачи волонтере, ради са децом и 
другима. Аутоматизација библиотечког пословања почела је 1994. године са неколико 
рачунара и сервером које је донирала фондација „Отворено друштво“. Године 2007. 
створен је веб сајт Библиотеке који омогућава даљински приступ електронском 
каталогу књига и периодике, списковима новонабављене литературе, порталу „Регион 
Габрово“ итд, а 2013. године сајт www.libgabrovo.com је комплетно прерађен и 
створена је његова мобилна верзија. Уведен је електронски систем регистрације, карте 
читалаца налазе се у електронском формату, идентификација библиотечке грађе 
обавља се преко баркода, постоји могућност подношења електронских захтева за 
публикације или библиографске референце, итд. Године 2018. је купљен, инсталиран и 
почео да се употребљава модул „i-Lib My Prima Upgradeq Google Interface” и „i-Lib 
MyLibrary” који укључују модуле: Интернет каталог који подржава све модерне методе 
претраге; Google Interface, проширен приступ додатним изворима на интернету; 
„MyLibrary“ – систем савремених онлајн услуга за кориснике са дефинисаним 
функцијама (приступ личном картону корисника са информацијама о позајмљеним 
публикацијама и тренутном статусу позајмице, могућност онлајн продужења позајмице 
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грађе и праћење статуса позајмице, могућност продужења рока већ позајмљенених 
публикација).  Библиотека је добро заступљена на друштвеним мрежама – страница 
Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ на друштвеној мрежи  Facebook има 1663 
пратилаца (публиковано је 499 објава), Дечје одељење - 326 пратилаца (111 објава), а 
група „Пријатељи РБ „Априлов-Палаузов" - 1047 пратилаца. Од марта 2018. Дечје 
одељење је обезбедило бесплатан приступ иновативној платформи са видео лекцијама 
„Уча.се." 

Захваљујући програму „Бугарске библиотеке – место приступа информацијама и 
комуникација за све“, на заједничку иницијативу Министарства културе, Програма 
развоја Уједињених нација, Националне асоцијације општина, Министарства саобраћаја, 
информационих технолологија и комуникације и Бугарске библиотечке асоциације, 
почетком 2011. године свечано је, у оквиру пројекта „Лепа Бугарска“, отворена 
обновљена зграда Библиотеке. По програму „Глоб@лни библиотеки – Бугарска“ у новој 
згради је формиран образовни центрар опремљен са десет компјутера и мултимедијом. У 
сали се константно одвијају обуке за стицање основних знања о компјутерима, затим 
организују се посете деце и ученика, као и предавања, презентације. Од 2016. године 
габровска Библиотека је једна од десет у Бугарској која је на поклон добила роботе 
„Фич“, док је особље од стране Америчке амбасаде у Бугарској и „Глоб@лне библиотеке 
– Бугарска“ обучено да организује бесплатне курсеве. Робот „Фич“ је нова врста робота 
која је намењена за обуку из области компјутерских наука. Дизајниран је да подржи 
овладавање низом програмских језика,  развијајући, притом, машту деце. 

Очување и унапређење књижевног културно-историјског наслеђа представља 
приоритет политике Европске уније и у последњих неколико година многе библиотеке 
искористиле су различите могућности за финансирање пројеката за дигитализацију и 
представљање фондова и збирки. Реализацијом пројекта „Интегрисани пројекат развоја 
културно-историјског туристичког производа и пратеће инфраструктуре“ који је 
финансијски подржан од стране Европског фонда за регионални развој, кроз оперативни 
програм „Регионални развој 2007–2013“ у периоду 2013–2014. године формиран је 
Интерактивни музеј индустрије – Габрово (званично отворен 21. марта 2014).  
Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ израдила је, 2014. године, предлог пројекта 
„Развој и имплементација информацијског онлајн портала „Дигитална библиотека 
„Габровска периодична штампа“ и штампање - библиографско издање „Габровска 
периодика 1872 – 2014““. Пројекат је одобрен и суфинансиран по програму „Култура“ 
Општине Габрово. Само за три и по месеца (од 14. јула 2014 - 30. октобра 2014. године) 
са партнерима Регионалним историјским музејoм Габрово, Државним архивом – 
Габрово при Дирекцији Регионални државни архив – Велико Тарново, Државном 
агенцијом „Архиви“ и Народним музејом образовања, штампано је референсно 
библиографско издање и створена Дигитална библиотека са библиографским описима 
габровске периодике. Тренутно (2019.) имамо 252 125 посета. 

Пројекат „Познато и непознато Габрово : у фокусу“ је финансиран по програму 
„Култура“ 2015. године у сарадњи са Регионалним историјским музејом – Габрово 
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ИМКА – Габрово и Уметничком галеријом „Христо Цокев“. Пројекат је имао за циљ да 
локалној заједници и корисницима интернета у земљи и иностранству представи део 
културно-историјског наслеђа и архитектонских објеката града Габрова (http://gabrovo. 
libgabrovo.com/page/bg-leftmenu/poznatptp-nepoznato-gabrovo-na-fokus.php). У пролеће 
2014. Регионални историјски музеј – Габрово, у сарадњи са Регионалном библиотеком 
„Априлов-Палаузов“ Габрово, конкурисао је са пројектом „Савремени приступи 
истраживању, презентацији и приступ књижевном културно-историјском наслеђу 
Габрова и околине“. У месецу мају 2015. потписан је уговор за одобрење бесповратних 
средстава по програму БГ08 „Културно наслеђе и савремене уметности“, мера 2 
„Документација културне историје“ у вредности од 199884,00 евра (391128,00 лева). 
Ово је једини заједнички пројекат Музеја и Библиотеке по Програму БГ08 у коме је 
корисник Музеј и једино захваљујући овом пројекту основана су два центра за 
дигитализацију. Виртуелна библиотека kin.libgabrovo.com, која је том приликом 
креирана, са каталогом и дигиталним ресурсима, светској јавности представља писано 
културно-историјско наслеђе Габровског краја. Поводом 150 година од рођења и 70 
година од смрти др Петра Цончева (08. новембар 1867 – 22. септембар 1947) 
сопственим средствима Библиотеке штампана су фототипска издања раритетних 
публикација „Из економске прошлости Габрова“ (1929) и „Из културне прошлости 
Габрова“ (1934).  

Најновија заједничка изложба Регионалне библиотеке „Априлов-Палаузов“ и 
Регионалног историјског музеја – Габрово „Слово и писменост: рукописи, ретка и вредна 
издања из Габрова“ била је отворена 21. маја, 2018. поводом европског председавања 
Бугарске и Европске године културног наслеђа. 

Још неколико успешних пројеката Библиотеке су: „Бела кућица са књигама 
испред“, пројекат је суфинансиран од стране програма „Култура“ Општине Габрово 
(2016). Пројекат „Информационо-комуникациона и финансијска писменост у модерној 
библиотеци“, финансијски је подржан од стране „Глобалне библиотеке - Бугарска” 
(2018). Његовом реализацијом је омогућена обука библиотекара и грађана за 
финансијску писменост, као и обука за употребу паметних телефона и таблета. „Испод 
стрехе Јантре“ – пројекат је који се односи на објављивање књижевне антологије 
„Стреха изнад Јантре II“, збирке кратких биографија аутора, одломака из њихових дела и 
библиографија. Овим пројектом предвиђено је читање радова из антологије, као и 
едукативна игра „Стваралаштво је пут!“ која је повезана са личном и стваралачком 
биографијом неких од обухваћених писаца. Пројекат је финансиран по програму 
„Култура 2018“ Општине Габрово. 

Почевши од сандука са књигама прикупљених од стране образованих Габровчана 
далеке 1861. године, чувајући просветитељску тежњу за знањем и образовањем, данас је 
габровска Библиотека савремени информативни центар који својим корисницима нуди 
приступ светској књижевности и култури, електронским информацијама, могућности 
самообразовања и друштвеним контактима; место сусрета са књигом и духовном 
комуникацијом. 

http://gabrovo.libgabrovo.com/page/bg-leftmenu/poznatptp-nepoznato-gabrovo-na-fokus.php
http://gabrovo.libgabrovo.com/page/bg-leftmenu/poznatptp-nepoznato-gabrovo-na-fokus.php
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Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ 
Велико Търново, България  
 
Магдалина Миланова 
magdalina.milanowa@gmail.com  
Регионална библиотека „П. Р. Славейков“   
Велико Търново, България  
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G – BOOK! 
GENDER IDENTITY : CHILD READERS  

AND LIBRARY COLLECTIONS 
 
 

 
Стереотипите присъстват във всяко общество. Половите стереотипи са част от 

израстването на всяко дете. Те се срещат във възпитанието му, в определянето с какво да 
играе, какво да харесва и какво не, срещат се дори в детските книжки. Стереотипите са 
обобщения и няма как да бъдат верни за всеки отделен случай. Проектът „G-BOOK : 
Gender Identity and Library Collections“ популяризира полово позитивната литература по 
отношение на ролите и моделите в различни сфери от формирането на цялостното 
възприятие на света при децата, литературата, която е без предразсъдъци, разнообразна, 
без стереотипи, която насърчава уважението и различията. 

През изминалата 2018 г. Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ реализира 
проект „G-book - Gender Identity : Child Readers and Library Collections“ -  „Полова 
идентичност - децата читатели и библиотечните колекции“. Проектът се осъществи с 
финансовата подкрепа на Програма „Креативна Европа“, под-програма Култура. В 
проекта участват четири университета и две библиотеки,  като координатор е: Болонски 
университет (Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna) - Болоня, Италия, а партньори 
са: Университетът във Виго (Universidad de Vigo) - Виго Понтеведра, Испания 
Университетът Париж-13 (Universite Paris 13), Франция, Дъблински университет –
 Dublin City University - Ирландия, Библиотека – гр. Сараево - Biblioteka grada Sarajeva - 
Босна и Херцеговина  и Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ - Велико Търново, 
България.  

Идеята за проектът възниква от осъзнаването на огромната  роля, която детската 
литература играе при развитието на децата, като тук се включва и половата идентичност. 
Децата имат склонност да приемат модели и роли на пола, представени в книгите, които 
четат и да се идентифицират с герои, които принадлежат към тяхната група по пол. В 
много случаи обаче в детските книжки се подсилват стереотипните роли, свързани с 
пола. Това възприятие за мъжки и женски роли се пренася и в семейството, при избора 
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на професия, при избора на играчка, цвят и др. Възниква въпросът за традиционно 
представяните модели и необходимо ли е да делим детските играчки или хобитата - 
куклите, рисуването, танцуването за момичето и количките, футбола, пушките, 
конструкторите за момчето или да определяме професиите, чрез пола - жените са 
медицински сестри, а мъжете пожарникари.  

Детето опознава и изследва света - физически, социално, емоционално и т.н. от 
най-ранна детска възраст.  Между три и пет години  децата развиват тяхната полова 
идентичност и започват ранните елементи на самоусещане и самосъзнание у детето и 
чувството за полова принадлежност. Именно  за това е много важно да се отдели 
специално внимание на това как чрез книжките можем да представим различното около 
нас по един достъпен и интересен за децата начин и да го направим разбираемо за тях. 
Идеята е иновативна, но и необходима, тъй като темите стават все по популярни и 
интересни за обществото. За целта заедно с партньорите работихме усърдно в 4 работни 
срещи, организирани през целият период на проекта от юни 2017 г. до декември 2018 г. 
и заедно подбрахме подходящи детски книги за деца на възраст между 3 и 10 години, 
които включихме в първата европейска библиография за положително полова детска 
литература. Тя съдържа издания публикувани не само в Европа, но и издавани на други 
континенти и преведени на италиански, френски, испански, български и сърбохърватски. 
Популяризирането на библиографията е решено на национално и транснационално ниво, 
чрез интерактивен онлайн каталог, който е поместен на уебсайта на проекта: https://g-
book.eu/bg/, който включва и редица образователни и педагогически материали, статии и 
др. по въпросите на равенството между половете.  

Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“ бе отговорният партньор при 
създаването на комуникационна стратегия за определяне на общи насоки, които да бъдат 
следвани от партньорите, за да се бъдат постигнати резултати от дейностите по 
комуникация и разпространение. Тя реализира връзката със социалните мрежи,  
разработи цялостната визуална идентичност на проекта- лого, рекламни материали, 
флаери, плакати, банери и др. за формиране позитивния и лесно разпознаваем имидж. 

Целите, които си поставихме при изграждането и реализирането на 
комуникационната стратегия бяха: 
 Стимулиране на активния диалог и съпричастността на всички заинтересовани 

страни на местно и глобално ниво към процесите на формиране на полова 
принадлежност, емпатия и толерантност у децата. 

 Популяризиране на идеята за полово-позитивна литература. 
 Развитие на аудиторията в унисон с тематичната насоченост на проектните дейности. 
 Популяризиране на проекта G-BOOK и подкрепата на ЕС за него. 
 Насърчаване на локални събития и семинари (работни срещи, работилнички и т.н.). 
 Популяризиране на онлайн интерактивния каталог. 

Целевите групи бяха определени, така че да достигнем до възможно най-голям 
брой хора, които биха имали интерес по темата. Те включваха деца, родители, учители, 
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библиотекари, детски психолози, издатели, специалисти, работещи в образователни и 
културни институции  и др. От особено значение бе и подборът на видовете 
комуникационни канали, чрез които да се достигне максимално ефективно до тях. 
Бяха създадени страници на проекта в социалните мрежи Facebook 
(https://www.facebook.com/genderidentitybooks/) и Instagram (https://www.instagram.com/ 
g_bo0k/), както и  групи  в Goodreads и Anobii – социални мрежи за любителите на 
книгите и четенето.  Разпространение на проекта осъществихме и чрез печатните и 
електронни медии на местно и национално ниво. Бе подготвена и специална 
промоционална страница с информация за проекта, която да се публикува в 
специалиализираните издания за литература и деца. Бяха подготвени и банери за 
разпростраение и промотиране на електронния каталог на проекта, които бяха 
позиционирани в институционалните страници на партньорите, както и в специализирани 
такива за насърчаване на четенето сред децата и възрастните, чрез различни инициативи 
- http://azcheta.com/, http://az-deteto.bg/, http://detskiknigi.com/. 

Благодарение на проекта всяка от страните, участнички закупи от книгите, 
включени в библиографията, както на собствения си език, така и на чужди езици. Бяха 
обособени специални колекции по темите за семейството, чувствата, емоциите, 
различията, равенството и т.н. Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ закупи 150 
български издания и 50 на чужди езици. Част от тях са: „Книга за всички неща“ на Хюс 
Кайер, „Елмър“ на Дейвид Маккий, „Пиано от картон“ на Анета Дучева, „Момчето с 
роклята“ на Дейвид Уолямс, „Да разбираме чувствата си“ на Сюзън Мартино, 
„Нормално и ненормално“ на Брижит Лабе, „Диво“ на Емили Хюз и много др. На 
издателите бе предоставена изчерпателна информация за качествените книги, които все 
още не са преведени на български език, но биха могли да предизвикат голям интерес 
сред потенциалните купувачи/читатели на национално равнище. 

Организирани бяха тематични и много други разнообразни събития, свързани с 
развитието на аудиторията. Те бяха насочени към всички целеви групи и включваха: 
клубове за четене за деца на възраст 6-10 години и техните родители, семинари за 
родители и деца от 3 до 5 години, работилница за учители, анимирани четения за деца от 
3-10 години, родители и учители.  

През лятото на 2018 г. детските отдели на Регионална библиотека „П. Р. 
Славейков” бяха посещавани от ученици от училища и детски занимални. На тях и 
учителите им бяха представени изложби от книги, включени в библиографията, 
организираха се анимирани четения, обсъждаха се теми като различията, насилието, 
толерантността, осиновяването, смъртта, семейните взаимоотношения, „мъжките” и 
„женските” професии и спортове. Осъществиха се няколко занимания с хартиени кукли, 
подготвени от италианските ни партньори. Посредством ролеви игри и различни 
примери от действителността, децата се убедиха, че всяка една професия или спорт може 
да се упражнява, както от мъже, така и от жени. В няколко от събитията участваха и 
писатели и представители на издателства. Гергана Георгиева - представител на 
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издателство Жанет 45, запозна децата с процеса на издаване на книгата, илюстрирането 
й и как тя стига до своите читатели. 

Едно от най-забавните занимания беше „Играта на гъска” - наподобяваща „Не се 
сърди човече”, но се играе и с карти, на които са написани интересни факти. Децата 
обогатиха знанията си и научиха кои са Мария Кюри, Били Елиът, Силвия Ърл, Джейн 
Гудъл, Райна Кабаиванска, Нелсън Мандела. Разбраха какво е стереотип и че розовият 
цвят се е смятал за мъжки до 1940, а синият за женски. 

Нашите летни занимания завършиха с организирано събитие на 1 септември в 
Детски отдел на Библиотечно-информационен център „Славейче” на Регионална 
библиотека „П. Р. Славейков”, където представихме проекта ни "G-BOOK" пред 
родители и деца. Съвместно с ръководител на една от летните  занимални, които ни 
посещаваха, презентирахме на нашите гости темите, които засяга проекта - 
родителството, осиновяването, приятелството, различията, толерантността, любовта, 
феминизма и други важни за подрастващите. В библиографията, която сме подготвили 
заедно с петте ни партньори, тези теми са засегнати и обяснени на достъпен език за 
децата от 3 до 10-годишна възраст. Представихме хартиените кукли, определени за 
ролеви игри и „Игра на гъска” и заниманията ни през лятото с децата от занималнята. 
Родителите четоха заедно със своите деца части от избрани книги. Основната цел на 
инициативата беше родители и деца да направят нещо заедно - да четат и да се доближат 
по-близко до знанието, ръка за ръка с мама и татко. 

В рамките на Националната седмица на четенето, която се състоя в периода 22 – 
26 октомври през 2018 г. детския отдел на филиал „Бузлуджа” към библиотеката беше 
посещаван ежедневно от деца от различни възрастови групи. С тях също се осъществиха 
интересни и забавни занимания. Четохме заедно детската поредицата „Позитивни 
стъпки“, включваща книжките „Да разбираме чувствата си“, „Да се справим с тормоза“ 
„Да приемем различните от нас“. С тяхна помощ успяхме да разгледаме различни 
ситуации, в които попадаме, как да  се справяме с конфликтите,  да се опитаме да 
разберем човека срещу нас и да общуваме пълноценно с другите. От „Приказка за 
малката слоница” на Асен Сираков и „Страхливият вълк Гошо“ на Чичо Ники децата 
разбраха какво значи да си смел, да се справиш с трудностите, да преодоляваш страха си 
и да създаваш приятелства. С книгата „Как дядо Желе откри пътя на усмивките“  от 
поредицата “Градът на скейтбордовете” децата се запознаха с професиите - какво 
означава да работиш и  колко е важно да се занимаваш с това, което те прави истински 
щастлив. 

Разбира се, освен с проекта, децата бяха запознавани и с реда при посещение на 
библиотеката, подредбата на книгите, богатството от знания, които разкриват и 
предимствата на четенето. 

Като резултат от всичко, което осъществихме по проекта, освен че библиотеката 
се обогати с още книги, които разчупват стереотипите, спечелихме симпатиите на децата 
и им показахме, че да се чете е забавно, поради което, голяма част от участниците в 
събитията – родители, учители и деца, станаха наши редовни читатели. 
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G – BOOK! 
РОДНИ ИДЕНТИТЕТ - ДЕЦА ЧИТАОЦИ  

И БИБЛИОТЕЧКЕ ЗБИРКЕ 
 
 
 
Стереотипи су присутни у сваком друштву. Родни стереотипи су дeо одрастања 

сваког детета. Они се срећу у њиховом васпитању, у одабиру игара којима ће се играти, 
у одлукама – шта да им се допада и шта не, срећу се чак и у дечјим књигама. 
Стереотипи подразимевају генерализованост и не постоји начин да се односе на 
истоветан начин за сваки пример понаособ. Пројекат „G-BOOK : Gender Identity and 
Library Collections“ (G-BOOK : родни идентитет и библиотечке збирке) промовише 
позитивно тумачење полова у књижевности, са акцентом на улоге и обрасце који имају 
утицај на обликовање укупне перцепције света деце у различитим сферама. Такође, 
овај пројекат истиче поштовање и разлике, подржава књижевност која је без 
предрасуда, разнолика, без стереотипа. 

Протекле 2018. године Регионална библиотека „Петко Р. Славејков“ 
реализовала је пројекат „G-book - Gender Identity: Child Readers and Library Collections“ 
– „Родни идентитет - деца читаоци и библиотечке збирке“. Пројекат је реализован уз 
финансијску подршку Програма Креативна Европа, потпрограм Култура. У Пројекту 
су учествовала четири универзитета и две библиотеке. Координатор је био Универзитет 
у Болоњи (Alma Mater Studiorum - Universitadi Bologna) - Болоња, Италија, а партнери: 
Универзитет у Вигу (Universidad de Vigo) - Виго Понтеведра, Шпанија, Универзитет 
Париз – 13 (Universite Paris 13), Француска, Даблински универзитет – Dublin City 
University – Ирска, Библиотека  града Сарајева - Босна и Херцеговина и Регионална 
библиотека „П. Р. Славејков“ Велико Трново, Бугарска. 

Пројектна идеја је настала из препознавања огромне улоге коју књижевност за 
децу има у њиховом развоју, јер укључује родни идентитет. Деца имају тежњу да 
усвајају моделе и улоге полова представљене у књигама које читају и да се 
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идентификују са ликовима који припадају њиховој групи по полу. У многим 
случајевима, међутим, у књигама за децу интензивирају се стереотипне улоге које се 
односе на пол. Ова перцепција мушких и женских улога се преноси и на породицу, као и 
приликом избора занимања, при избору играчака, боја и друго. Поставља се питање 
традиционално представљених модела као и недоумица да ли је потребно дечје играчке 
и хобије делити на – лутке, цртање, плес за девојчицу, фудбал, пушке, слагалице за 
дечака или, пак, да ли треба дефинисати занимања кроз пол – жене су медицинске 
сестре, а мушкарци ватрогасаци. 

Дете упознаје и истражује свет – физички, социјално, емоционално, од најранијег 
узраста. Од треће до пете године, деца развијају свој полни идентитет и почињу да 
развијају ране елементе самопоштовања и самосвести као и осјећај полне припадности. 
Стога је врло важно посебну пажњу посветити томе како кроз књиге, на приступачан и 
за децу занимљив начин, можемо представити оно што је око нас различито, и како им 
то учинити разумљивим. Идеја је иновативна, али и неопходна и важна, јер теме постају 
све популарније и интересантније друштву. У ту сврху, заједно са партнерима, марљиво 
смо радили на четири организована сусрета током периода реализације пројекта од јуна 
2017. до децембра 2018. године и заједно смо одабрали одговарајуће књиге, за децу 
узраста од три до десет година. Те књиге смо укључили у прву европску библиографију 
о родној књижевности за децу. Ова библиографија обухвата публикације објављене не 
само у Европи, већ и на другим континентима и преведене на италијански, француски, 
шпански, бугарски и српскохрватски језик. Библиографија је подржана на националном 
и интернационалном нивоу путем интерактивног онлајн каталога на веб страници 
пројекта: https://g-book.eu/bg/, који такође укључује низ образовних и педагошких 
материјала, чланака и још много тога о родним питањима. 

Регионална библиотека „П. Р. Славеиков“ била је одговорни партнер у креирању 
комуникацијске стратегије за дефинисање заједничких смерница које партнери треба да 
следе како би се постигли резултати активности и комуникације. Библиотека је 
остварила везу на друштвеним мрежама, развила је укупни визуелни идентитет пројекта 
– лого, рекламне материјале, флајере, постере, банере и остало, а у циљу формирања 
позитивне и лако препознатљиве слике. 

Циљеви које смо поставили за изградњу и имплементацију комуникацијске 
стратегије су: 
 Подстицање активног дијалога и оснаживања свих актера на локалном и глобалном 

нивоу у процесима тумачења родног идентитета, емпатије и толеранције код деце. 
 Промовисање идеје родно позитивне књижевности. 
 Развијање публике у складу са тематским фокусом пројектних активности. 
 Промовисање пројекта G-BOOK и његове подршке од стране Европске уније. 
 Промовисање локалних догађаја и семинара (састанци, радионице, итд.). 
 Промовисање онлајн интерактивног каталога. 

https://g-book.eu/bg


Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.7 (мај 2019) 

92 

Циљне групе су одређене како би се допрло до што је могуће већег броја људи 
који би били заинтересовани за ту тему. Међу њима су деца, родитељи, наставници, 
библиотекари, дечји психолози, издавачи, стручњаци који раде у образовним и 
културним институцијама и други. Од посебног значаја је био одабир врста 
комуникацијских канала који би били најефикаснији у њиховом достизању. Креиране 
су веб странице на друштвеним мрежама Фејсбук (https://www.facebook.com/ 
genderidentitybooks/) и Инстаграму (https://www.instagram.com/g_bo0k/), као и групе на 
Goodreads и Anobii - друштвеним мрежама за љубитеље књига и читање. Ширење 
пројекта је остварено и путем штампаних и електронских медија на локалном и 
националном нивоу. Креирана је и посебна промотивна страница са информацијама о 
пројекту која ће бити објављивана у стручној литератури о књижевности за децу. 
Припремљени су и банери за ширење и промоцију е-каталога пројекта, који су били 
постављени на партнерским страницама, као и на специјализованим страницама за 
промоцију читања међу децом и одраслима кроз различите иницијативе 
http://azcheta.com/, http://az-deteto.bg/, http://detskiknigi.com/. 

Захваљујући Пројекту, свака од земаља учесница купила је књиге укључене у 
библиографију, како на свом језику тако и на страним језицима. Разматране су посебне 
колекције са темама о породици, осећањима, емоцијама, разликама, једнакости и тако 
даље. Регионална библиотека „П. Р. Славеиков“ купила је 150 књига на бугарском и 50 
на страним језицима. Неки од њих су „Књига о свим стварима“ Хјуса Кајера, „Елмер“ 
Дејвида Меккија, „Клавир од картона“ Анете Дучеве, „Дечак са хаљином“ Дејвида 
Вилијамса, „Да схватимо своја осећања“ Сусан Мартин,  „Нормално и ненормално“ 
Брижит Лабе, „Дивље“ Емили Хјуз и многе друге. Издавачи су добили свеобухватне 
информације о квалитетним књигама које још нису преведене на бугарски, а које би 
могле изазвати велико интересовање потенцијалних купаца/ читалаца на националном 
нивоу. 

Организоване су тематске и многе друге разноврсне активности везане за 
анимирање публике. Оне су биле усмерене на све циљне групе и укључивале су: 
клубове за читање за децу узраста од шест до десет година, као и за њихове родитеље, 
затим семинаре за родитеље и децу узраста од три до пет година, радионице за 
наставнике, занимљива, анимирана читања за децу узраста од три до десет година, 
њихове родитеље и наставнике. 

У лето 2018. године Дечје одељење Регионалне библиотеке „П. Р. Славеиков“ 
посећивали су ученици школа и вртића. Њима и њиховим наставницима презентоване 
су изложбе књига које су укључене у библиографију, организована су анимирана 
читања, организовани су разговори о разним темама као што су разлике, насиље, 
толеранција, усвајање, смрт, породични односи, „мушке“ и „женске“ професије и 
спорт. Одржано је неколико радионица са папирним луткама које су припремили наши 
италијански партнери. Кроз игре улога и разних примера из стварности, деца су се 
уверила да било коју професију или спорт могу упражњавати како мушкарци тако и 
жене. У неким догађајима учествовали су и писци и издавачи. Гергана Георгиева, 
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представник издавача „Жанет 45“, упознала је децу са процесом издавања књига, 
илустровањем и начином на који књиге долазе до читалаца. 

Једна од најзабавнијих активности била је „Гуска игра“ – која је слична игри  „Не 
љути се човече“, али се игра картама на којима су написане занимљиве чињенице. Деца 
су обогатила своја знања и научила много нових ствари о знаменитим личностима: 
Марији Кири, Билију Елиоту, Силвији Еарл, Џејн Гудал, Рајни Кабаиванској, Нелсону 
Мандели. Појашњен им је појам „стереотип“ и сазнали су неке занимљивости, на 
пример, да је ружичаста боја сматрана мушком до 1940. године, а плава женском. 

Наше летње активности завршене су организовањем догађаја 1. септембра у 
Дечјем одељењу библиотечко-информативног центра „Славејче“ Регионалне библиотеке 
„П. Р. Славеиков“, где смо родитељима и деци представили наш пројекат „G-BOOK“. 
Заједно са руководиоцем једне од летњих радионица и њеним полазницима, нашим 
гостима смо представили теме којима се пројекат бави, а које су важне за адолесценте – 
родитељство, усвајање, пријатељство, различитост, толеранција, љубав, феминизам и 
друге. У библиографији коју смо припремили заједно са нашим партнерима, ове теме су 
обрађене и објашњене на начин прилагођен деци узраста од три до десет година. 
Представили смо папирнате лутке за играње улога у игри „Гуска игра“, као и наше летње 
активности са децом у дневном боравку. Родитељи су заједно са својом децом читали 
делове одабраних књига. Главни циљ ове иницијативе је да родитељи и деца ураде 
нешто заједно – да заједно читају и да се приближе знању. 

У оквиру Националне недеље читања, која је одржана од 22. до 26. октобра 2018. 
године, Дечје одељење огранка Библиотеке "Бузлуџа" свакодневно су посећивала деца 
различитих узраста. И за њих су организоване занимљиве и забавне активности. Заједно 
су читали дечји серијал „Позитивни кораци“ који чине књиге „Да схватимо наша 
осећања“, „Да савладамо малтетирање“, „Да прихватимо различите“. Уз њихову помоћ 
могли смо да сагледамо различите ситуације са којима се сусрећемо, да размотримо како 
да решавамо сукобе, да покушамо да схватимо особу преко пута нас и да у потпуности 
комуницирамо са другима. Из „Приче о малој слоници“ Асена Сиракова и „Плашљиви 
вук Гошо“ Чика Никија деца су схватила шта значи бити храбар, носити се са 
потешкоћама, превазићи страхове и створити пријатељства. Уз књигу „Како је деда 
Желе открио пут осмеха“ из серијала „Град скејтбордова“, деца су се упознала са разним 
професијама, уз основна питања – шта значи радити и колико је важно радити оно што 
вас чини заиста срећним. 

Наравно, поред учествовања у Пројекту, приликом посете Библиотеци деца су се 
упознала са библиотечким правилима, са смештајем књига, богатством знања које оне 
откривају и предностима читања. 

Као резултат свега што смо урадили захваљујући реализацији Пројекта, поред 
чињенице да је Библиотека обогаћена већим бројем књига које разбијају стереотипе, 
освојили смо дечје симпатије и показали им да је читање забавно. Због тога, многи 
родитељи, наставници и деца који су учествовали у пројектним активностима постали су 
наши редовни читаоци. 
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АВАНТУРА ЗВАНА ЧИТАЊЕ 
Размишљања о деци и читању 

 
 
 

 Kњига је сан који можеш да држиш у руци.  
 Нил Гејман 

 
Сажетак 

  
У времену доминације савремених технологија и информација у дигиталном облику, 

читање као креативан и користан ритуал у традиционалном смислу је угрожено. Папирна 
књига се налази у великој опасности. С друге стране количина информација које доносе 
дигитални медији омогућавају да се читање као процес развија. Колико породица, школа, 
библиотека, појединци и институције утичу на читање код најмлађих и у ком ће облику оно 
опстати у 21. веку, зашто је важно развијати читалачке навике од најраније доби, шта деца 
читаоци очекују од књиге, нека су од питања на које аутор овог рада покушава да одговори.  

 
Кључне речи: књига, читање, деца, писци, породица, школа, библиотека 

 
Живети с књигом, значи живети посебан живот у којем се дани не понављају и у 

коме је свако јутро посебно. Да ли је данас читање она магија о којој су причали наши 
преци, који нису знали за инстант забаву у виртуалним световима и којима је књига 
била карта за бекство од стварности? Како су изгледали дани дечака и девојчица пре 
неколико деценија, који нису слободно време трошили на видео игрице?  

„Нема потпуније проживљеног дана нашег детињства, од оног који смо провели 
са омиљеном књигом“ говорио је Марсел Пруст. Да ли ова сентенца важи за данашњу 
децу? Има безброј питања, али мало одговора који се односе на то шта значе књига и 
читање у животима данашње деце. Пробудити читалачке навике код девојчица и 
дечака који се од рођења успављују уз паметне телефоне није лако, али уз мало добре 
воље могу се проводити потпуно проживљени дани уз књигу и у овом веку.  

Све више се говори о кризи читања, с једне стране, односно о чињеници да се 
много више чита данас него раније, с друге стране. Истина је негде између. Читање као 
креативан и користан ритуал у традиционалном облику је у великој мери замењен 
читањем информација у дигиталном облику које се множе великом брзином и у које 
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читалац може да утоне. Авантура звана читање везана је за шетњу дигиталном улицом 
која је широка и протеже се унедоглед, али која има и споредене уличице у које 
читалац сврати, жељан да се одмори и да се сретне са добром старом папирном 
књигом.  

Светска истраживања доказују да се велики део природне интелигенције човека 
развија до његове осме године. Да би се овај потенцијал ослободио, дете треба да прође 
кроз различите сензорне стимулансе, а читање игра важну улогу у откључавању 
невероватних могућности људског мозга. 
Које су користи за дете када му читају у 
узрасту од 0 до 7 година? 

Читање у раном детињству креира 
ставове и потребу за учењем и узрок је 
развоја функционалне писмености. Читање 
је основа способности и детета и одраслог 
човека да извуче информације из 
различитих извора, да је анализира и донесе 
разумну оцену. Када родитељ детету од 
рођења чита најмање петнаест минута 
дневно, помаже му да стекне знање и 
развије своју природну радозналост, дајући 
му солидну основу да уђе у школу. 
Прекасно је да љубав према књигама и 
читање почиње у школи. 

Познато је да деца којима се од од 
малена чита боље савладавају школско 
градиво, јер имају бољи речник, успешно и 
несвесно савладавају граматичка правила. 
Приче садрже 50% ређе коришћене речи, него рецимо вољене емисије на ТВ-у, а у 
свакодневици речник је још сиромашнији. Дакле, када детету читамо, помажемо му да 
чује речи које неће наћи нигде другде, односно са којима се тешко може срести у 
обичној комуникацији. 

Искуство деце са књигама и читањем пре него што крену у школу је кључ добре 
припреме за академско окружење. Ако дете тек треба да научи шта је књига, да разуме 
однос између илустрација и текста и да научи чудне речи и конструкције, његов пут 
кроз образовање је много компликованији. Зато је од рођења детета важно да буде 
окружено књигама, да добијете лични пример од својих родитеља који показују да 
читање није досадна обавеза, већ потреба и користан и креативан начин дружења са 
дететом. 

У природи је детета да ради оно што раде његови родитељи или старији. Процес 
таквог подражавања има у себи стваралачки карактер, јер дете наставља да развија, 
дограђује и надграђује примљену информацију коју је добило од околине. Све ово се 
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односи и на читање. Ако родитељи или други чланови породице читају, радознало дете 
ће исказати жељу да и само чита. Само читање је и из перспективе детета и из 
перспективе одраслог врста игре. Зато је важно дете што раније упознати с књигом и 
играти се с њом.  

Родитељи који читају својој деци граде снажан однос с њима. Они боље познају 
потребе деце и у стању су успешније да преносе своје вредности, мишљења, ставове. 
Заједничко читање доноси корист обема странама – дете учи ствари које су непознате о 
свету око себе, а родитељ акумулира знање и ствара чвршћу везу са дететом, што му 
омогућава непосредније и суптилније да учествује у његовом развоју. Ако родитељ 
чита само једну сликовницу дневно свом малом детету, за три године прочитаће преко 
1000 сликовница. Заједничко читање помоћи ће детету да изгради снажан однос с 
мамом или татом, да га учини самопоузданијим у својим способностима и да му отвори 
врата науке и уметности.  

Зато би мала порука за родитеље била: Не преносите одговорност на неког 
другог – инвестирајте у будућност детета и запамтите: Када заједно читате, одрастате 
заједно! 

Које су предности читања од најранијег узраста? Најчешћи одговор би био да се 
читањем стимулише кретивност, подстиче се развој маште што деци омогућава да 
пронађу прави пут у животу и да сама одреде у ком правцу желе да крену...   

 „Зар није мали(а) за књиге?“ је питање које се често чује. Имајући у виду 
праксу и горе наведено закључак је да деца никада нису мала за књиге. Истраживања о 
пренаталном читању су показала да већ у стомаку мајке дете може да чује и да је 
препоручљиво да се беби чита наглас већ након неколико месеци од зачећа. Дете треба 
рано да стекне позитивну слику о књизи. Данас је издавачка продукција таква да на 
тржишту има пуно гумених књига намењених најмлађима, које деца могу да гризу, да 
се играју се њима, али и да их доживљавају као супер интересантне играчке о којима 
мама прича нешто замимљиво. Како године пролазе на ред долазе бојанке, које 
дозвољавају деци да је достварују, сами креирају, па сликовнице и стрипови. Важно је 
да дете схвати да су то његове књиге, да може с њима да ради шта жели, али и да му се 
покаже и да се научи да треба да поштује и чува ту папирну ствар. Дете треба да се 
стимулише да се игра с књигама и да полако схвата да је књига извор забаве, а касније 
како расте и да је извор знања и умећа. 

Читање је базична делатност за развој маште. Дете речи претвара у ликове и 
прави асоцијације. По речима стручњака довољно је само шест минута читања да би се 
смањио ниво стреса за две трећине, а задовољство мира да се повећа.  

Док су деца сасвим мала уче да говоре углавном слушањем. Њихове вербалне 
способности убрзано напредују како почињу да уче да читају. Ако дете доста чита док 
је мало, најчешће ужива у читању као тинејџер.  

Деца имају себи својствену моћ активне имагинације. Ова имагинација им 
омогућава да удахну живот играчкама и предметима око себе. Када дете чита, ова моћ 
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се подстиче и развија, а дете гради креативне способности које може испољавати на 
различите начине и кроз различите уметности.  

Свака врста литературе – били то стрипови, часописи, натписи на производима 
или „праве“ књиге, могу децу мотивисати на читање. Не треба бринути ако се такви 
текстови не чине довољно „озбиљним“, јер стварају добру подлогу развоју дететовог 
вокабулара па показују како написано може бити и визуелно привлачно. Када детету 
читање постане пријатно, тада се може подстицати на избор другачије врсте 
литературе.  

Потребно је стално радити на процесу доказивања деци да је књига добра и 
корисна, те да је она непресушан извор задовољства, знања и вешина. Неопходно је 
изграђивати љубав према књизи код деце, а у тој мисији заједничким снагама треба да 
раде родитељи и школа и библиотека. Сви они заједно треба максимално да ангажују 
све своје ресурсе (штампане књиге, часописе, електронске књиге, стрипове, али и 
позориште, филм, компјутерске игрице веб садржаје, аудио и електронске књиге). Циљ 
је показати и доказати детету да је читање лепо и да се од читања расте! 

Нико не треба да намеће деци шта ће да читају. Слобода избора је рецепт за 
самопоштовање и сигурност и када је о читању реч. Дечја радозналост треба да доведе 
дете читаоца до тражене и жељене књиге. Задатак и родитеља, и наставника, и  
библиотекара је да прате читалачка интересовања деце, без обзира на то да ли је књига 
о диносаурусима, фудбалу, да ли је о принцезама, пиратима, мумијама. Довољно је да 
деца имају жељу да прочитају некакав текст и да размишљају о њему. Шта ће се после 
тога десити не можемо да знамо.  У креирању читалачких навика најмлађих најбоље је 
кренути од онога шта децу заиста интересује.  

Не треба инсистирати да се  читање претвори у обавезу. Дете читалац само 
треба да открије и презентује своју жељу за читањем. Да ли ће му у томе помоћи мама 
и тата, наставник или библиотекар, циљ је да оно само схвати да је читање лепа, 
корисна и креативна ствар и да му причињава задовољаство. Истраживачки дух у том 
процесу дозвољава детету да се упознаје са различитим облицима и жанровима 
књижевности за децу и да пронађе онај прави који ће му дозволити да максимално 
ужива у чину читања.  

Детету треба показати да читање од детета гради особу која одраста у моћног 
човека, који читајући прикупља не само знање, већ и спознају свог бића и 
препознавање себе у деловима прочитаног, што се рефлектује на изградњу њега самог 
у квалитетну особу.  

Књига за децу данас налази се пред мноштвом изазова и ти изазови повезани су 
са свим елементима постојања књиге уопште, која је угрожена све већом доминацијом 
интернета. У виртуелној свакодневици живе писци за децу, илустратори дечјих књига, 
издавачи, али и  дечје библиотеке и дечји библиотекари, као и сви остали који имају 
задатак да промовишу књигу и читање код деце (родитељи, школа, друштво). 
Симбиозом само позитивних фактора свих учесника у промоцији читања, дечја књига 
може опстати и бити нераскидиви део живота својих малих читалаца.  
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Задатак библиотекара, као једне од три кључне карикe у креирању малог 
читаоца, је да не буде пасивни посматрач већ да изађе изван простора саме библиотеке 
и стандардних библиотечких обавеза, да буде занимљив, да је увек у току са 
дешавањима на књижевној сцени, да увек зна шта је добро, популарно, квалитетно 
штиво, како за оне најмлађе кориснике, предшколце, тако и за млађе и старије основце. 

Стерилност традиционалне библиотеке и традиционалног типа библиотекара, 
који чека да корисник дође, потражи одређену публикацију и добије је, у данашње 
време је неприхватљиво. Савремена деца и тинејџери очекују другачију атмосферу у 
библиотеци, која је прилагодљива њиховим захтевима, интересовањима и схватању, 
што је разлог да и библиотекар буде много агилнији, спретнији, образованији, 
предусретљивији и прилагодљивији савременом захтевном кориснику. Библиотекар 
који ради с децом треба да буде њихов друг који им помаже да читањем реше неки свој 
проблем.  

Читање као померена стварност је дар да читајући књигу читалац отвори врата 
другог света, да га књига позове на пут. Писац књига за децу је водич кроз овај свет. 
Уколико је писац добар он више наводи дете читаоца да буде и с књигом и у књизи, 
пружајући му прилику да читајући и оно само постане јунак те приче. Писац треба да 
води рачуна о избору теме, стилу, мора бити искрен, јасан у изразу, да разуме шта је 
вредно, да размишља као потенцијални читалац, да је довољно убедљив. Ако је такав,  
дете читалац ће га увек пратити. Мали читаоци данас очекују од савремених дечјих 
писаца да никада не заустављају своју уобразиљу, да буду пустолови и неуморни 
истраживачи, који ће успети само тада када креирају нешто посебно, оригинално и 
неочекивано. Дечја књига је до краја слободна, разиграна, неодговорна, и својом 
љупком неозбиљношћу угрожава самодопадљиву, трагикомичну крутост оног дела 
праве књижевности који је претенциозан, а без праве снаге. Књига за децу 21. века 
жели да буде оригинална, јединствена, креирана са специфичним карактеристикама, 
прилагодљива савременим читаоцима, који су све захтевнији и пробирљивији.   

Авантура звана читање је изузетно занимљива, као свака авантура. Ова авантура 
је другачија по томе што има више лица, зависно од књиге која се чита и да би што 
више деце читалаца била део те авантуре, значајно је да књига, као главно полазиште у 
авантуристички поход, буде баш по укусу детета. Какве књиге воле данашња деца 
читаоци – пустолови?   

Данашња деца читаоци воле књигу која поштује и разуме њихове личне жеље и 
тежње. Слика детета у књижевном тексту је другачија - оно постаје модеран херој који 
има своје принципе и своје Ја.  

Данашња деца читаоци воле књигу која говори о неким табу темама – о црној, 
понекад агресивној страни детета, о тајнама сексуалности и слично. 

Данашња деца читаоци воле књигу у којој се експериментише језиком, 
речником, облицима стиха и наративношћу приче и романа – што необичније и 
неочекиваније, то боље. 
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Данашња деца читаоци воле књигу која им пружа могућност да се суоче са 
стварношћу и у којој не постоји наглашена сентименталност.  

Данашња деца читаоци воле књигу у којој је граница између књижевног света и 
стварности уклоњена. У таквом безграничном пољу дете проналази хиљаде могућности 
да директно учествује у оном што чита, да се препозна у неком од ликова, те да штиво 
максимално доживљава као своју причу.  

Данашња деца читаоци воле књигу која се игра жанровима. 
Да би дете одрастало мирно, весело, срећно, читање мора бити део његовог 

свакодневног живота одмалена. Читање није скупа стар, већ инвестиција у сутра, а то 
дете треба да научи у породици, па у школи и наравно у библиотеци која може да буде 
смештена и у некој споредној улици велике дигиталне улице, али да је увек близу њега, 
детета читаоца.  
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ADVENTURE CALLED READING 
Reflections on children and reading 

 
Abstract 

 
In the time of domination of modern technologies and information in digital form, reading as 

a creative and useful ritual in the traditional sense is endangered. The paper book is in great danger. 
On the other hand, the amount of information provided by digital media allows reading as a process to 
develop. How many families, schools, libraries, individuals and institutions influence reading in the 
youngest and in what form will it survive in the 21st century, why it is important to develop reading 
habits from the earliest age, what children readers expect from the book are some of the questions that 
the author this paper tries to answer. 
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ТЕКСТ У ГОВОР 
 
 
 

(Драгана Милуновић, Текст у говор : принципи алтернативних метода читања 
код особа са инвалидитетом. Београд: Народна библиотека Србије, 2017) 

 
Народна библиотека Србије је 2017. 

године, у оквиру едиције Теза, издала књигу 
Текст у говор : принципи алтернативних 
метода читања код особа са инвалидитетом, 
ауторке Драгане Милуновић.  

Књига представља прерађен и допуњен 
текст докторске дисертације. Доноси 
информације о томе како се особе са 
инвалидитетом укључују у друштво, на који 
начин им се може обезбедити литература, коју 
улогу у томе имају библиотеке, а коју сама 
држава. Како су читање, образовање, 
информисање одређени као основне људске 
потребе представљено је како се оне као такве 
могу остварити у савременом информационом 
друштву, тачније друштву знања.  

Да би се особама са инвалидитетом обезбедиле ове основне људске потребе 
потребно је постојање литературе у специјалним, тзв. алтернативним форматима 
публикација, али и постојање посебних кибернетичких машина и програма за читање. 
Сам развој како алтернативних формата публикација тако и посебних кибернетичких 
машина и програма условљен је и оснивањем социјалних установа и удружења особа 
са инвалидитетом кроз историју. Успостављањем међународне сарадње омогућено 
лакше долажење до материјала за рад као и примена високо развијених технологија  и 
глобалних информатичких мрежа. Такође је утврђена и улога библиотеке тачније како 
преко библиотеке може да се повећа доступност литературе и информација особама са 
инвалидитетом чиме се обезбеђује развијање могућности читања, али и укључивања у 
социјално окружење посредством библиотека. Затим, „улога библиотеке у развијању 
читања са становишта заступљености, приступачности, врста и начина реализације 
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друштвено одговорних пројеката и програма библиотека који утичу на повећање 
доступности литературе и информација, као и обучености корисника са различитим 
врстама инвалидитета за читање алтернативних формата публикација.“ 

Приказана је дискриминација особа са инвалидитетом кроз историју. Особе са 
инвалидитетом су често изопштаване из друштва, нису имале никаква права, биле су  
маргинализована друштвена група. До веће промене долази када је у Сједињеним 
Америчким Државама усвојен Амерички закон о особама са инвалидитетом (АДА). Тај 
закон је утицао и на одредбе докумената Уједињених нација, а временом се проширио 
и на Европу, где се успостављају национална законодавства у овој области. Поред 
промене у законодавству још једна промена која је имала велики значај за особе са 
инвалидитетом јесте MS WINDOWS, оперативни систем који је омогућио развијање 
различитих компјутерских програма који су, даље, омогућили развој бројних 
асистивних технологија и алтернативних формата публикација.  

У књизи је дат и преглед разних међународних, домаћих, страних удружења и 
организација које су се посветиле раду са особама са инвалидитетом, као и побољшању 
услова њиховог живота.  

Како долази и до ширења свести о значају развоја једнаких права на читање и 
доступност информација, литературе и услуге библиотека представљено је на који 
начин библиотеке омогућавају особама са инвалидитетом да имају приступ 
информацијама, које установе имају сопствене штампарије за производњу књига са 
Брајевим писмом, на који начин се врши избор књига које ће се штампати на Брајевом 
писму, прављење звучних књига, итд. Такође, дефининисано је да „асистивне 
технологије представљају опрему која је модификована или оригинално произвeдена 
како би допринела побољшању функционалних способности код особа са 
инвалидитетом и развијања могућности да опрему користе самостално или уз смањену 
асистенцију других.“ У зависности од врсте инвалидитета морају постојати различите 
асистивне технологије, различити формати књига тачније различити репродуковани 
садржаји. Особе са инвалидитетом су по природи доста затворене и изоловане и самим 
тим изложене недостатку информација у свим областима живота. Особе са 
инвалидитетом имају мање или више потешкоћа код савладавања разних технолошких 
иновативности или једноставно нису у могућности да их савладају. Постоје различити, 
алтернативни формати публикација, за које је потребно одређено обучавање, али исто 
тако постоје и формати за чију употребу није потребно никакво обучавање. Тако 
разликујемо: 
 рељефно или тактилно писмо – најпознатије Брајево писмо 
 електронске публикације – као компјутерски текстуални фајлови у различитим 

форматима 
 тактилна библиотечка грађа – за приказивање визуелних садржаја 
 звучне књиге – које су све популарнији медиј због своје приступачности, 

практичности и једноставности, и не захтевају никакву посебну обуку ни вештину. 



Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.7 (мај 2019) 

102 

Поред различитих врста асистивних технологија и различитих врста 
алтернативних формата публикација постоје и различити уређаји за репродукцију 
садржаја у алтернативним форматима публикација. Како живимо у инфомационом 
друштву свакодневно настају нови програми или се развијају нове верзије 
(надоградње) постојећих програма. Особе са инвалидитетом користе обичне 
персоналне рачунаре који су надограђени различитим хардверским и софтверским 
решењима. То су нпр: Брајева тастатура (омогућава унос података у неки електронски 
уређај употребом Брајевих карактера), Брајев дисплеј (омогућава тактилни излаз 
информација), Брајева електронска свеска (преносни уређај мали димензија који 
користи и обичну и Брајеву тастатуру), Брајев штампач, говорни калкулатор, Дејзи 
репродуктори / снимачи музике и говора, посебни читачи који нуде могућност 
идентификације боја, специјални мишеви и прилагодљиве тастатуре, читачи екрана, ... 
Читачи екрана су рачунарски програми који омогућавају вербализацију текста са 
екрана. То су тзв. TTS (Text to Speech) програми.  

Библиотека је установа која је обавезна да спроводи начело једнакости приступа 
свим информацијама, као и да обезбеди механизме за укључивање свих 
заинтересованих корисника у могућности коришћења резултата технолошког напретка, 
као и да омогући приступ информацијама на даљину. Дигиталне библиотеке 
обухватају све наведене критеријуме, а омогућавају и удаљени приступ што је још 
једна погодност, тако да се све више ради на идеји да све буде дигитализовано. 
Дигитализовати значи скенирати, фотографисати објекат. Дигитализацијом се грађа 
спасава даљег пропадања и хабања, а са развојем дигиталних библиотека и онлајн 
приступа омогућено је коришћење публикација нон-стоп, без икаквих ограничења, и 
исте публикације никад нису заузете. „Дигитализација своје разлоге налази и у 
могућностима једноставније размене метаподатака, бржег и једноставнијег 
претраживања текстова, као и могућности виртуелног спајања различито лоцираних 
објеката у виртуелном свету“. 

„Дигитална библиотека је променила начин на који се организују и пружају 
библиотечке услуге особама са инвалидитетом.“ Запослени и корисници комуницирају 
мејлом, каталози и фондови се налазе oнлајн и на тај начин се превазилазе баријере у 
смислу физичке доступности која спутава ову категорију корисника у ефективнијем 
коришћењу услуга библиотеке.“ Корисник када пронађе тражену грађу може да је 
добије у електронском облику. Као добар пример дигиталне библиотеке за особе са 
инвалидитетом у свету наведена је Светска дигитална библиотека (World digital 
library), а један од примера у Србији је тзв. Аудио-библиотека у школи за ученике 
оштећеног вида „Вељко Рамадановић“. Библиотека Савеза слепих такође ради на 
формирању дигиталних база пуног текста. У Народној библиотеци Србије постоји 
Одсек за слепе и слабовиде од 2009. године који је 2013. године покренуо Пројекат 
Дигитална библиотека за особе с потешкоћама у читању. Како законска регулатива 
обавезује све типове библиотека да узму учешћа у развијању сервиса за ове групе 
корисника, Народна библиотека Србије као матична установа има обавезу да 
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координира развој у овој области. У Србији је 2002. године основан и Национални 
центар за дигитализацију који представља конзорцијум најзначајнијих домаћих 
институција, које се баве дигитализацијом културног наслеђа. У Републици Српској, 
при Специјалној библиотеци за слијепа и слабовида лица, покренут је пројекат 
изградње дигиталне библиотеке звучних књига.  

Како је читање важан део целокупне приче, приказано је више различитих 
дефиниција од којих се можда издваја да је читање „непрекидан процес рецепције 
информација без обзира на облик у коме су дате“. У многим библиотекама у свету од 
библиотекара који раде са корисницима са инвалидитетом се тражи да стално иду на 
стручна усавршавања у области теорија, врста и начина читања. Када су у питању 
публикације у форматима алтернативним стандардном штампаном формату њивохо 
читање представља другачији квалитет који зависи од врсте инвалидитета, 
развијености способности декодирања прочитаног текста и способности повезивања 
аудитивне и визуелне перцепције. Брајево писмо као најприхваћенији и 
најзаступљенији облик рељефног писма састоји се од тачака распоређених у једну 
ћелију која је величине јагодице прста. Особе са оштећењем вида ово писмо, због 
једноставности, лакше уче него друга писма која постоје, а деца са овим 
инвалидитетом раније почињу да уче ово писмо у односу на почетке учења деце 
неоштећеног вида. Нажалост, продукција књига на овом писму није велика јер изискује 
велика средства због формата публикације, квалитета и дебљине папира. Када су 
библиотеке у питању проблем је простор за чување тих књига зато што оне због свог 
формата и обима заузимају доста простора. Појавом звучне књиге полако се потискују 
књиге на Брајевом писму, мада се Брајево писмо и даље сматра званичним обликом 
писмености особа са инвалидитетом. Савладавање Брајевог писма у каснијем узрасту је 
знатно теже услед смањене способности тактилне осетљивости јагодица прстију. 
Поред ових разлога коришћење звучних књига је много једноставније, мање заморно 
од читања штампаног текста, а и њихова продукција је све интензивнија. Али када су у 
питању звучне књиге корисник је принуђен да слуша глас особе која чита (мада су 
данас књиге најчешће професионално снимљене у студију, где их читају 
професионални глумци или спикери), да прати његову брзину читања и да не може да 
утиче на то. Различити звучни материјали могу изазвати различите интензитете замора, 
у литератури је познат термин listening fatigue, замор због дугог слушања. Постоји и 
читање тактилних слика тј. опажање слике додиром. Да би се овладало овом вештином 
потребна је помоћ тифлопедагога или библиотекара.  

„За особе са инвалидитетом овладавање техникама читања у приступачним 
форматима публикација, као и развијање читалачких навика, поред стандардних, 
такође има додатну улогу животног подстицаја и компензације за оне садржаје који су 
овој категорији грађана по природи ствари недоступни или пак мање доступни.“ У 
свету се више користи и терапија читања где библиотеке играју важну улогу. Овај 
терапеутски поступак помаже у препознавању и разумевању осећања што представља 
сваки даљи напредак у процесу развоја личности. Специјалне библиотеке имају 
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најдужу историју и традицију у развијању читања код особа са инвалидитетом, мада се 
улога библиотеке у развоју читања код особа са инвалидитетом реализује на различите 
начине у зависности од типа библиотеке. Како се пропагира једнакост и укључивање 
особа са инвалидитетом у све сфере живота, тачније једнакост свих мањинских група 
па тако и особа са инвалидитетом, тако се полако све библиотеке отварају за потребе 
особа са инвалидитетом.  

Последње поглавље доноси истраживање спроведено и код корисника и код 
библиотека и библиотекара које показује заступљеност публикација у алтернативним 
форматима у библиотекама, доступност библиотечких простора, обим библиотечких 
услуга за особе са инвалидитетом, број корисника. Истраживањем су добијени и 
ставови корисника и библиотекара према питању ширења доступности и развијања 
читања код особа са инвалидитетом. 

У закључку се наводи да је питање читања код особа са инвалидитетом 
вишеструко научно и стручно проблематизовано, да је свакако један од праваца развоја 
у овој области у Републици Србији и Републици Српској унапређивање правне 
регулативе и повезивање ресурса посредством централних институција. Аутор даје и 
своју препоруку, на основу искуства и истраживања за књигу, како би се могла 
уредити ова област и који би био најбољи правац развоја, сарадње и унапређења. 

Драгана Милуновић је добитник награде Стојан Новаковић за 2018. годину 
управо за књигу Текст у говор. Награда је додељена на XV конференцији 
Библиотекарског друштва Србије одржаној 13. и 14. децембра 2018. год.  
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