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Реч уредника

Пре извесног времена посматрала сам групу деце која је правила шатор. Са
озбиљношћу оних који стварају свој свет, окупили су се и до детаља договорили о свим
корацима и активностима које ће спроводити у тачно задатим временским
интервалима. Затим су, следећи свако своју улогу, почели предано, одговорно и врло
организовано да прикупљају све што је потребно за изградњу. Стрпљиво, ређајући део
по део потпуно плански, али са конструктивним изменама „у ходу“, тимски и
усклађујући се са датим околностима, направили су своје мало ремек дело. Затим су
позвали све другове и комшије у госте, како би приказали свој труд, свој рад, своје
умеће.
Посматрала сам их и све време размишљала о изради сваког броја Библиозоне.
„Они који се пењу степеницама успеха
никад се не жале да су остали без даха.“
Пол Елиар
Успели смо! У години пуној неизвесности, у години коју је обележио нови
корона-вирус, оптерећени свакодневицом, али загледани у свој циљ, са великом
радошћу каква постоји само када се ствара нешто прелепо, израдили смо нови број
Библиозоне.
Још увек смо на почетку нашег пута и правац нисмо мењали. Уз пажљиво
ослушкивање, уважавање добрих намера, усвајање нових идеја, допустили смо да нам
теме диктирају сугестије читалаца и прилози аутора.
Да би наша струка напредовала, неопходно је да све информације међусобно, са
пуно слободе која превазилази државна и национална обележја, делимо и размењујемо.
Библиозона се, растући заједно са нама, отворила и за ауторе ван граница Балкана, па
су текстови са различитих говорних подручја пронашли свој пут до наших страница.
Жеља нам је да Часопис буде оса библиотекарске праксе око које ће се окретати и
комешати све нове и покретачке идеје.
Изражавам посебну захвалност и поштовање свим ауторима који су и под овако
специфичним околностима послали своје радове о веома занимљивим и значајним
темама и на тај начин допринели да Библиозона одржи своју садржајност, квалитет и
актуелност. Такође се од срца захваљујем и свим стручним сарадницима,
преводиоцима, целој редакцији на несебичном залагању и прегалачком раду.
Надам се да ће радови из нашег Часописа привући Вашу пажњу, да ћете уживати
читајући.
Велики поздрав, до следећег броја!
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БИБЛИОТЕКАРСКА БЛОГОСФЕРА
КАО „НОВО МЕСТО“ ИНФОРМИСАЊА
Сажетак
Трансформација библиотека, као неодвојивих ентитета савремене друштвене и научне
заједнице, огледа се у непрестаном праћењу промена у образовном и истраживачком окружењу,
у свету растућих инстант информација. Ове установе, преко својих запослених стручних
кадрова, утичу на унапређивање сервисног окружења. Утицај иновација на знање уопште,
потреба за континуираном едукацијом и нове услуге прилагођене корисницима, кључни су
фактори развоја библиотекарства. У мноштву on-line научних и стручних података везаних за
развој библиотекарства и примену добре праксе, библиотеке окренуте савременим трендовима
пословања, препознале су нужност другачијег приступа и бржег дељења информација. Не тако
нов, али свакако популаран начин у креирању и приступу дигиталним садржајима јесте
комуникација коришћењем блогова, која у кратком временском периоду има велики број
заинтересованих учесника. У почетку из радозналости да се информишу на другачије начине, а
затим и из реалне потребе, корисници су прихватили феномен блоговања, свесно закорачивши у
свет библиотекарске блогосфере.
Кључне речи: библиотеке, блог, блогосфера

Увод
Термин комуникација, настао од латинске речи commūnicārе, одувек је
представљао чин преношења информације довољно разумљиве да би се могла
адекватно процесуирати. Свака врста активности, вербална или не, представља неку
комуникацију коју можемо свесно/несвесно прихватити и применити. Савремени свет
науке препознаје важност међусобног комуницирања, па су временом развијени методи
на које наилазимо у свакодневном говору, писаној речи, али све чешће у визуелним
ефектима који практично обједињују претходна два вида комуникације. Библиотеке као
важни центри комуникације и пружања информација, осавремењују начине учења и
образовања првенствено својих запослених, што има утицај на рад са корисницима, у
циљу брже размене података.
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Одабрани корпус информационог знања, искуства, вештина, новина и стратегија,
прилагођен потребама библиотека и запослених у њима, налази се у великом броју веб
страница које су засноване на аутоматизованим блог платформама (BlogSpot, Blogger 1,
WordPress 2), или писани у виду блога. Креирани у програмским апликацијама за
динамичко управљање садржајем (CMS – Content Management System), одликује их
могућност лаке употребе, без познавања програмирања, велика доступност и мали или
никакви материјални трошкови. Ови извори пружају обиље стручних тема, примера
добре праксе и едукативног материјала. Да то није само насумични скуп страница
текста у електронској форми, указује постојање динамичних веза између њих, што и
представља суштинску разлику у односу на већ постојеће интернет странице
појединачних библиотека. Свака од објава (post), може бити подељена и приказана на
другим страницама, док се њихови аутори, скоро обавезно удружују у заједничка
стручна друштва, али су и повезани бројним каналима комуникације. Све заједно чини
заједницу – блогосферу 3 која има све елементе једне друштвене мреже и можемо је
прихватити као социјални феномен. Свеобухватност библиотекарских блогова, као
заједнице, такође чини блогосферу одређене тематике.

Илустрација повезаности друшвених мрежа –
слика преузета са https://www.business2community.com/

У блогосферу можемо укључити и низ других сервиса као микроблогова, попут
општијих Twitter 4-а ili Tumblr 5-a, или и професионално орјентисаних мрежа– LinkedIn 6,
ResearchGate 7. С обзиром на то да су блогови најчешће јавни, структура и број читалаца
је неограничен. Могућност да се публикују све врсте и формати садржаја, уз минимални
ниво информатичког знања и трошкова, дефинисала је блог као брз канал за пренос
информација, па је блоговање постало популарно и незаустављиво.
https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user(приступљено 08.12.2019)
https://wordpress.com (приступљено 08.12.2019)
3
Јелена Рвовић, Блог револуција: блог као начин комуникације на интернету
(Панчево:Mali Nemo, 2010), 37
4
https://twitter.com (приступљено 08.12.2019)
5
https://www.tumblr.com (приступљено 08.12.2019)
6
https://www.linkedin.com/ (приступљено 08.12.2019)
7
https://www.researchgate.net/(приступљено 08.12.2019)
1
2
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Појам и типологија блогa
Комуникација у сфери дигиталног друштва првенствено је створила форуме који
касније прерастају у неку врсту вођеног дневника појединца на интересну тему.
Cкраћеница – блог и глагол блоговати је у широкој употреби од 1999. године 8.
Међутим, формирање овог назива започето је раније (1997), када је термин weblog (web
log – online дневник) другачије преформулисан у we blog (ми блогујемо) 9. Циљ је био да
се опише форма веб странице, са хронолошки организованим уносом текста (од новијих
ка старијима) преко аутоматизованог софтвера који омогућава вођење блога на
једноставан начин. Од тада се евидентира стални раст броја и утицаја блогова, а 2004.
године реч блог, према Merriam-Webster 10 речнику, постаје реч године 11. Оно што
суштински издваја блог као форму, у односу на други садржај на интернету је однос
према информацији (често донета на субјективни начин), као и могућност директне
комуникације са аутором објаве.
Све блогове можемо поделити на:
− персоналне – када један аутор креира саржај
− колаборативнe (тематске) – садржај већег броја аутора окупљених око једне теме и
− корпорацијске – иза којих стоји установа, фирма, организација, удружење и сл.
У овом контексту, библиотекарску блогосферу чине сва три наведена облика:
лични блогови библиотекара, блогови особа заинтересованих за библиотекарство и
литературу уопште, блогови библиотека као установа (пандан званичним веб
страницама истих), затим блогови библиотекарских удружења, заједница, издавачких
кућа и провајдера различитих услуга или сервиса везаних за ову тематику –
конференције, пројекти и слично. Све заједно чини изворе широког корпуса знања са
неограниченим потенцијалом у дисеминацији информација, идеја, иновација и
искуства. У свом делу Blogging and RSS: A Librarian's Guide, аутор наводи важност
блога као информационог извора, што се може сагледавати из перспективе корисника
(примаоца) и перспективе извора (пружаоца) информације (Пауерс, М. 2006).
Библиотекари се могу препознати у обе групе. На тај начин, с једне стране имамо
заинтересоване читаоце у процесу континуиране едукације, а са друге библиотечке
центре који својим блоговањем служе промоцији нових алата или услуга. Заједнички
именитељ је могућност лаке размене конкретног садржаја. Стварањем веза између
блогова, дељењем информације у оквиру других блогова и друштвених мрежа,
постављањем коментара, формира се мрежа хиперлинкова која у дигиталном свету
позиционира место блога у глобалној блогосфери. Многи блогови имају своје повезане
странице истог имена на друштвеним мрежама, што их додатно промовише и „подиже“
видљивост.
Јелена Рвовић, Блог револуција: блог као начин комуникације на интернету
(Панчево:Mali Nemo, 2010), 16
9
Исто, 9
10
https://www.merriam-webster.com/ (приступљено 22.08.2018.)
11
https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_Merriam-Webster%27s_Words_of_the_Year#2004. (приступљено
22.08.2019)
8
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Код корпорацијских блогова (издавача, удружења), уз обиље информација често
се нуде едукативне теме у форми снимљених предавања, презентација, вебинара, видео
записа са конференција, што запосленима у библиотекарској струци доноси начин да
буду додатно информисани. Блог сервиси омогућавају и место за складиштење
информација у оквиру глобалне мреже без улагања у инфраструктуру, па је и то фактор
који има утицаја на масовност употребе. Ако је раније и постојала подела по врсти
материјала коју доносе (текст, аудио, видео), она је давно превазиђена, јер је
мултимедијалност њихова глобална одлика.
Блог као форма поседује интегрисану могућност RSS (Really Simple Syndication)
здруживања, што омогућава пријављеним читаоцима да аутоматски добију извештај о
новим објавама, када се појаве. Такође, уписивањем на mailing листу, корисник добија
обавештења са приказом нових садржаја на своју e-mail адресу.

Пример електронске поште са нотификацијама нових
садржаја на порталу BrightTalk

Могућност праћења садржаја жељених блогова не ограничава се само на
електронску пошту. Постоји читав низ опција укључивања садржаја у друге друштвене
мреже, попут примера на следећој слици. Избором алата са toolbar-а, који праве
директну везу до најчешће коришћених сервиса, лако је сваку објаву преузети или
поделити њен садржај.

Пример toolbar-а са статистиком појединачне објаве

У претходном случају на иконицама је приказан и број преузимања у оквиру сваког
сервиса, што кориснику даје додатну информацију о самој објави.

12

Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.8 (октобар 2020)

Блог у библиотеци
Као што је у претходном одељку наведено, колективна групација свих блогова
везаних за библиотекарство позната је као библиотекарска блогосфера. У оквиру
библиотекарске сфере, блогове карактеришу реалтивно кратке објаве, лако приступачне
и нерестриктивне, датумиране и архивиране сопственом URL адресом. Нове
информације се појављују ажурније него на званичним веб страницама библиотека код
којих је некада, због велике количине текста, тешко брзо пронаћи тражену
информацију. Као и другим блогосферама, тако су и блогови у библиотекарској
блогосфери тематски одређени широким дијапазоном различитих тема. Сваки
библиотекарски блог задржава право релативне неуређености и непредвидљивости, јер
се и текстови мењају непланирано, нарочито уколико библиотекар отвори форум на
одређену тему где посетиоци могу да дискутују о њој, али и да искористе део постојеће
теме за отварање нових, које постају предмет даљег разговора. Како би блог постао
двосмерни комуникациони канал, што је са једне стране и његова примарна
карактеристика, неке библиотеке прибегавају комуникацији коришћењем
микроблогова, нарочито Twitter-а (пример Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ у
Нишу12 и др.).

Блог Универзитетске библиотеке у Крагујевцу

Блог Универзитетске библиотеке у Крагујевцу13 је скоро усамљени пример
праксе библиотека у Србији. Настао 2013. године, резултат је креативности и
сензибилитета библиотекара Радомира Д. Митрића који га уређује.
12

https://twitter.com/UBTesla
https://univerzitetska.blogspot.com

13
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Подељен на категорије, заинтересованим читаоцима доноси прегршт
занимљивих информација из света библиотекарства, књижевности, уметности, као и
ауторских текстова.
Повезан је са осталим страницама Универзитетске библиотеке у Крагујевцу и до
сада је имао више од 170 000 прегледа.
Жељом да се понуди „свеж“ садржај, обновљив на скоро свакодневној основи, са
информативним призвуком, преко корисних линкова културне, образовне, историјске
тематике, увођење блога Универзитетске библиотеке у Крагујевцу довело је до
запажених помака који се односе на заинтересованост корисника за саму Библиотеку.
Занимљиви текстови представљени блогом наводе посетиоце да се упознају са вестима,
радом, садржајношћу фондова, алатима, услугама, као и прошлим и будућим
дешавањима (изложбе, концерти, предавања, трибине) које Библиотека организује.
Овакакв вид подстицања коришћења Библиотеке додатно доприноси самој организацији
рада установе, нарочито уколико се усвоје примедбе и сугестије корисника преко линка
„Питај библиотекара“.
Занимљиво је издвојити континуирани рад блога NajStudent14 – намењен
студентима свих универзитета у Србији, који афирмативно пружа ажуриране
информације о универзитетским библиотекама и њиховим активностима, уз кратке
описе корисних упутстава о садржају и раду истих.
Као пример коорпоративног блога, битно је представити највећу организацију у
свету библиотекарства OCLC15 (Онлајн рачунарски библиотечки центар), која има
веома структуриран и садржајан блог, на адреси: http://www.oclc.org/blog/main/.

Блог OCLC организације

14
15

NajStudent https://www.najstudent.com/blog/kako-iskoristiti-biblioteke-526 (приступљено 20.01.2020)
https://www.oclc.org/en/home.html (приступљено 21.08.2019)
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Може се претраживати по истакнутим ауторима који заузимају кључне позиције
у овој организацији (панел са леве стране), или тражити теме у оквиру бројних
категорија. Архива старих објава датира од фебруара 2016. године.
COBISS блог уређује Институт информацијских знаности из Марибора од јуна
2015. године и повезује новости о COBISS систему са других друштвених мрежа16.
The Scholarly Kitchen17, официјелни блог удружења SSP-Society foir Scholarly
publising18, датира од фебруара 2008. године, садржајан је извор информација корисним за
високошколске библиотеке. Текстови су организовани у колекције међу којима су
библиотеке, маркетинг, наукометрија, отворени приступ, рецензирање. Независно од
колекција, све раније објаве се могу излиставати по категоријама, ауторима или времену
настанка.

Блог The Scholarly Kitchen

Europeana Blog19 још један је пример добро организованог портала којим се
деле новости о колекцијама са Еуропеане - највеће европске дигиталне платформе
везане за културно наслеђе. Europeana20 сарађује са хиљадама европских архива,
библиотека и музеја у циљу размене културне баштине која је јавно доступна за
истраживање и образовање.
За библиотекаре високошколских библиотека, непpесушна тема су индексне
базе, наукометрија и праћење научног рада, па је Scopus-ов блог, на адреси
https://blog.scopus.com, и више него користан.
https://blog.cobiss.si/ (приступљено 21.01.2020)
https://scholarlykitchen.sspnet.org/ (приступљено 19.01.2020.)
18
https://www.sspnet.org/ (приступљено 19.01.2020.)
19
https://blog.europeana.eu (приступљено 18.01.2020)
20
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europeana-european-digital-library-all (приступљено 18.01.2020)
16
17

15

Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.8 (октобар 2020)

Scopus, као највећа цитатна база са више од 75 милиона записа, константно се
ажурира новим садржајима, па се на блогу могу пратити одељци типа Tips&Tricks, или
снимљени и вебинари у најави.

.
Слика 7. Блог цитатне базе Scopus

Примери персоналних блогова
Персонални блогови у истом контексту имају лични печат, аутори су обично
експерти у уској тематској области или заузимају истакнуте позиције у оквиру стручних
удружења. Овакви блогови представњају инструмент ширења мишљења, идеја и
искуства. У непресушном мору информација на интернету, често се могу наћи ранг
листе блогова библиотека и библиотекара. За српске библиотекаре, блог као форма
личног изражавања углавном постоји у случајевима када се они баве и књижевним
радом, те истичемо блогове наших суграђана, Мирка Демића, књижевника и директора
Народне библиотеке „Вук Караџић“ из Крагујевца, на адреси https://mirkodemic.com/
category/blog/, Татјане Јанковић, библиотекарке исте библиотеке (http://tatjana-jankovic.
blogspot.com/), као и Радомира Митрића, награђиваног песника и библиотекара
Универзитетске библиотеке у Крагујевцу, на адреси https://hiperboreja.blogspot.com/, са
више од 1.900.000 посета. Корисницима библиотека веома помажу и персонални
блогови заљубљеника у књижевност (као што су „Моја библиотека21“, „ЈМ“ 21) који на
својим блог страницама исцрпно и са критичким освртом представљају наслове како
21

https://jelenamilosevic.com/category/izvori-znanja/ (приступљено 20.01.2020)
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домаће тако и преводе стране продукције, свесно или не утирући кораке ка позајмним
одељењима библиотека.
Када говоримо о иностраним блоговима, могу се наћи тематске ранг-листе
блогова библиотека и библиотекара, па издвајамо:
− The Traveling Librarian, на адреси https://sarahpgibson.wordpress.com/, ауторке Саре
П. Гибсон 22
− The Shift Librarian, на адреси http://theshiftedlibrarian.com/, ауторке Џени Левин,
извршне директорке Асоцијације за библиотекарсво и информацоне технологије
(The Library and Information Technology Association – LITA23) одељка Америчке
библиотечке асоцијације (American Library Association).
− Librarian in black, na adresi http://librarianinblack.net/, који датира од 2003. године,
ауторке Саре Хаугтон, руководиоца у California Digital Library, богате радне
биографије.
Закључак
Нове дигиталне технологије створиле су услове за савремен начин приступања
информацијама. Чињеница је да се број извора на интернету рапидно повећава, често је
и ограничавајући фактор у брзом проналажењу адекватне информације. Информациони
стручњаци у библиотекама су делом и носиоци промена које је донела дигитална ера, па
су могућности које је пружила форма блога искористили на бројне начине. Oд канала за
комуникацију, који је најчешће служио да изрази персонализовано мишљење, па све до
маркетиншке улоге, блогови дотичу све сфере дешавања у библиотекарству нудећи
повратну информацију. Библиотекарска блогосфера се не може сагледати прецизно
у броjкама. Потребе и афинитети библиотекара се разликују, па је и категорисање
блогова крајње персонализовано. Свака информација која доприноси развоју струке,
повезивању институција и потребама корисника, завређује да буде подељена, што
форма блога лако и брзо омогућава, а све у складу са жигом заштићеним слоганом
OCLC организације, Because what is known, must be shared!
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THE LIBRARY BLOGOSPHERE
AS A „NEW PLACE“ OF INFORMATION
Summary
In a world of growing informations, the transformation of libraries, as an inseparable whole of
modern societies and scientific communities, is reflected in the constant monitoring of the changes in
the domain of educational and research environment. Through their professional staff, these
institutions influence the improvement of the area of service. The key factors of the development of
modern libraries are the impact of innovation on knowledge in general, the need for continuous
education and new services, which are tailored to users. In the multitude of online scientific and
professional data, related to the development of libraries and the application of suitable practices,
libraries are turning to modern business trends, recognizing the necessity for a different access
procedure and faster information. Although not quite new, today, almost every favoured way of
creating and accessing digital content is through blogging. In a short period of time, a large number of
students become interested in blogs. Initially, out of curiosity of being informed about additional ways
of learning, as well as out of realistic needs, users accepted the phenomenon of blogging, consciously
stepping into the world of bibliographic blogosphere.
Keywords: libraries, blog, blogosphere
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БОРБА ПРОТИВ ЛАЖНИХ ВЕСТИ
ШТА БИБЛИОТЕКЕ (НЕ) МОГУ ДА УЧИНЕ?
Увод
Усред актуелне глобалне здравствене кризе неко је приметио да се брже од
корона вируса шире лажне вести и информације о овој болести. „Глобални вирус
панике“ произвео је енормну количину дезинформација – од тога како, у којој
лабораторији и с којим циљем је настао вирус, до препорука како да спречимо или
излечимо заразу. Тако је Глобална мрежа фектчекера (IFCN – The International FactChecking Network) направила листу са десетинама „информација“ или „медицинских
савета“ о начинима превенције или излечења – углавном неделотворних, али од којих су
неке, попут препоруке испијања хлор-диоксида, односно избељивача, потенцијално
врло опасне.
Ситуација попут ове, међутим, није неочекивана и нова, она је само једну
свеприсутну појаву довела до екстрема. Јер, креатор „вести“ и „информација“ на
глобалној мрежи може бити свако. Брзина којом се поједини садржаји преносе је
муњевита а њихови домети, захваљујући добровољним дељењима на друштвеним
мрежама, пре свега Фејсбуку и Твитеру, глобални. Куриозитет је да се такви садржаји
зову виралним, управо зато што се шире као вируси. Виралне садржаје по правилу чине
забавни, емотивни, па и поучни текстови, слике и видео материјали. Међутим, не мали
део виралних садржаја који се односе углавном на актуелне теме, попут поменуте
пандемије вируса корона, садрже непроверене и нетачне информације. Ситуацију
усложњавају и платформе попут WordPress-a, које омогућавају било коме да направи
веб-сајт, који пласираним информацијама пружају одређени легитимитет. Отуда
одбрана од лажних вести и потрага за правим информацијама, не само у наведеном
случају, представља мукотрпан посао и захтева завидну истраживачку вештину.
Лажне вести − појам, врсте и технике ширења
Лажне вести (енг. fake news) су заправо нови термин за стару појаву. Означавају
облик вести који се састоји од намерне дезинформације или преваре пласиране у
јавности путем традиционалних медија или друштвених мрежа. Првобитно, реч fake је
био глагол и припадао је сленгу, а користили су је криминалци кад су желели да сакрију
своје илегалне активности, односно „производњу фалсификата“ (прављење лажног
новца или докумената). Први пут је fake почео да се користи уз реч news у комичним ТВ
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серијалима средином 90-их, да би током 2005. године овај термин почео да означава лажне
новинске вести које су пласиране не да би засмејавале или биле сатиричне, већ из зле
намере. 1
Лингвисти који састављају чувени Оксфордски речник, за енглеску реч 2016. године
изабрали су придев „пост-истина“ (енг. post-truth). Реч се односи на „околности у којима
људи више реагују на осећања и уверења него на чињенице“2 У политикама пост-истине
значај лажних вести енормно је порастао. Отуда ће, због масовне употребе, управо овај
термин бити проглашен за реч 2017. године у Колинсовом речнику. Лажна вест овде је
дефинисана као „лажна, често сензационалистичка информација која се шири под кринком
новинског извештавања“ 3. Термин је иначе доминирао у америчкој председничкој
кампањи, а „прославио“ га је председнички кандидат Републиканске партије, а потом први
човек САД, Доналд Трамп. Захваљујући њему, шира јавност је за овај термин први пут чула
крајем 2016. године. Потом, током читаве 2017. године, председник Трамп је у својим
твитовима назвао лажним вестима извештаје у којима га критикују.
Дискредитација политичких противника и обмањивање јавности, међутим, нису
нове појаве, оне су само захваљујући новим моћним онлајн алаткама добиле, до јуче,
неслућене размере. Јер, поред лажних вести креирају се и лажне организације и лажни
корисници. На друштвеним мрежама поред правих налога постоје и софтверски ботови,
интелигентни софтверски агенти, програмирани да аутоматски стварају садржај, шире
лажне вести и комуницирају, било са људима, било са другим ботовима. Уз ботове, на
мрежама делују и тролови – прави људи, који имају за циљ да провоцирају и узнемиравају
онлајн заједницу објављивањем неважних или беспредметних порука и да прекидају
нормалну комуникацију у новинској групи, на форуму, ћаскаоници или блогу. Постоје и
налози такозваних сајборг корисника. Они су најчешће регистровани од правих људи – што
је чиста камуфлажа – и аутоматски су подешени да обављају активности на друштвеним
мрежама. Они лажне вести шире тако што комбинују аутоматизоване активности са
људским улазом. 4
Пре интернета, дистрибуција информација је коштала много више, а поверење оних
којима су биле намењене се градило годинама, те су дефиниције тога шта је вест, а шта не,
биле много прецизније, па је регулација била знатно лакша.5 Такође, ако је књига била
извор информација, онда се подразумевало да је она прошла стручну процедуру пре
објављивања. Успоном друштвених мрежа срушене су све заштитне баријере, и то је оно
што је једну појаву, стару колико и човечанство (од гласина и трачева у малим заједницама
које су се усмено преносиле до организованих државних пропаганди), довело до
пароксизма.
Техника креирања и пласирања лажних вести је различита. Према енглеској
Википедији 6, која наводи типологију Клер Вардл, водећег експерта пројекта посвећеног
Ивана Николић, „Лажне вести“, Елементи, бр. 11 (2017): 6.
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/post-truth
3
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fake-news
4
Ивана Николић, „Лажне вести“, Елементи, бр. 11 (2017): 9.
5
Исто
6
https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news (приступљено 15.4.2020.)
1
2
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борби против дезинформација на мрежи First Draft News, лажне вести можемо
поделити на:
− сатиру или пародију (нема намеру да нанесе штету, али има потенцијал да превари)
− лажну везу (проблематичан садржај у коме наслови и визуелни прикази немају
никакву везу са самим текстом)
− погрешан садржај (погрешно коришћење информација да би се створио нетачан
утисак о неком питању или особи)
− лажни контекст (када се тачне информације дају у неодговарајућем контексту)
− лажан садржај (садржај у коме су оригинални извори лажно представљени)
− манипулишући садржај (манипулација тачним подацима или сликама и
документима)
− измишљени садржај (нови садржај, стопроцентно лажан, осмишљен да би заварао и
нанео штету).
Наведена подела лажних вести показује богатство могућности „загађења
нформација“ 7, а самим тим и изузетну сложеност задатка борбе против њих.
Борба против лажних вести
Нарасли проблем „вишка информација и мањка етичности“, законодовствима
различитих земаља испоставио је, чини се, нерешив проблем. У покушају заустављања
ширења дезинформација на мрежи, Европска унија је, на пример, формирала посебно
тело које је, позивајући се на доприносе стручњака из целог света, сачинило извештај
септембра 2017. и објавило га средином марта 2018. године. Извештај позива на
заједнички приступ у решавању глобалног информативног загађења. Међутим, ти
напори су од Бразила до Јужне Кореје покренули и питања људских права и кршења
гаранције слободе говора. У духу ове збрке, која је детаљно објашњена у извештају
Савета Европе, Поинтер институт − глобални лидер у новинарству, саставио је преглед 8
мера различитих држава за сузбијање онога што се у најширем може назвати
дезинформацијама на мрежи. Међутим, са те листе већ насумично изaбрани примери
попут Француске, у којој је у изборној 2018. години усвојен закон који у фокус ставља
изборне дезинформације, те Немачке у којој је током исте године, такође уочи
федералних избора, усвојен закон против говора мржње, јасно указују на ограничено
дејство и употребу усвојених аката.
Уопште, сва досадашња правна решења која санкционишу креирање и ширење
лажних вести показала су се немоћна пред овом појавом, углавном зато што „правни
стручњаци не успевају да схвате степен до којих нове технологије, нарочито социјални
медији, омогућавају кршење закона“ 9.
У новембру 2017. Клер Вардл је објавила је да је одбацила фразу „лажне вести“ као непримерену за
описивање проблема. Уместо ње сада користи синтагму „загађење информација“.
8
https://www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions (приступљено 17.4.2020.)
9
Rafael Adas-Lebel, „Mogu li lažne vesti biti zabranjene”, Danas (23. januar 2018) http:
//www.danas.rs/svet/mogu-li-lazne-vesti-biti-zabranjene (приступљено 16.4.2020.)
7
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У немогућности усвајања делотворних закона и метода сузбијања ширења
лажних вести, фокус је померен на њихово разобличавање и ту су водећу улогу
преузеле поједине новинарске групације и организације цивилног сектора. У нашем
медијском простору, на пример, делује више сајтова посвећених борби против лажних
вести. Међу најпознатијим „медијима о медијима“ су Цензоловка (https://www.cenzolovka.rs),
Раскринкавање https://www.raskrikavanje.rs/, Истиномер (https://www.istinomer.rs/) и Fake
news трагач (https://fakenews.rs). Овај последњи, на пример, нуди Водич за борбу против
манипулативних садржаја са мноштвом корисних савета у области верификације
садржаја са друштвених мрежа и ризичних сајтова, утврђивања оригиналних
верзија фотографија, препознавања фотомонтаже и снимака извучених из контекста,
препознавања клонираних садржаја и друго. На овом сајту у понуди су и два вебинра
која појашњавају како да се користе неки од онлајн алата за верификацију података,
односно детектовање дезинформација на друштвеним мрежама и онлајн медијима. 10
Међутим, овакве сајтове по правилу посећују корисници који већ имају
развијену критичку свест и интелектуалну радозналост, па њихов реални утицај у
ширем јавном простору остаје мали, а изван професионалних новинарских кругова
готово никакав. Такође, чињенице да ниједан сајт не може да „раскринка“ сваку
неистину која се појави на мрежи, као и то да се слепим веровањем у било који
медијски извор, па био то и онај који се декларативно бори за истину, не стиче
отпорност на дезинформацију, говоре у прилог потреби примењивања другачије
стратегије. Делотворнији приступ подразумева овладавање критичким вештинама,
односно знањима која помажу да се стално постављају питања, идентификују заблуде и
препознају прави одговори.
У недостатку ширих друштвених стратегија медијског и информационог
описмењавања, библиотеке и библиотечко-информациони стручњаци верују да поседују
ресурсе који им обезбеђују водећу улогу на том пољу. Међу релевантним ауторима који
заступају такав став је и Фил Бредли чија је књига Напредно претраживање
интернета, 2017. године доживела пето издање. 11 Прва верзија из 1999. године
представљала је користан водич онима који желе да савладају основе претраживања али
и да стекну дубинско разумевање тог процеса. Од тада се интернет претрага драстично
променила − количина информација које треба пронаћи на мрежи, укључујући и
разноликост алата за њихово откључавање, забележиле су експоненцијални раст.
Сходно томе је и Бредлијева књига значајно допуњена и садржи преко 300
претраживача и придружених алата, укључујући најактуелније трендове претраживања
на друштвеним медијима, визуелну претрагу и дискусију о ауторитету и валидности
резултата претраживања. У овом издању аутор се посебно осврће и на проблем
умножавања лажних вести, објашњавајући зашто се то догађа, како се оне могу
препознати и како информациони стручњаци могу да преузму одлучујућу улогу у борби
https://fakenews.rs/lekcije/vebinar-verifikacija-videa-i-drustvenih-mreza/ (приступљено 18.4.2020.)
Phil Bradley, Expert Internet Searching (London: Facet, 2017). Прва три поглавља доступна на:
https://cdn.ymaws.com/www.cilip.org.uk/resource/resmgr/cilip/campaigns/health/9781783302475_chapter_3.pd
f (приступљено 17.4.2020)
10
11
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против њих. Констатујући да још увек опстаје „прилично глупа тврдња“ да се све
налази на Гуглу и да нам нису потребне библиотеке и библиотекари, Бредли је изразио
чврсто уверење да су нам, напротив, информациони стручњаци потребнији више него
икад раније. Уверен је и да је део њихове улоге да заустави плиму лажних вести, отвори
очи људима за обиље информација доступних у толико различитих формата и да им
помогне у сагледавању онога што треба да знају и најбољег начина да то и добију. 12
Ефикасност библиотека у борби против лажних вести – за и против
О медијској писмености, односно поседовању критичког става према медијској
култури, говорило се и пре масовне употребе интернета. Унеско је то питање поставио
још 70-их година 20. века, а сам појам је дефинисан 1992. као „способност приступа,
анализе, вредновања и одашиљања порука посредством медија“. 13
Међународна федерација библиотечких удружења и институција (ИФЛА)
усвојила је 2011. године Препоруке о медијској и информационој писмености. У овом
документу се каже:
„Медијска и информациона писменост обухвата знање, ставове и скуп вештина које су
потребне како би се знало када и које информације су потребне; где и како те
информације прибавити; како их критички проценити и организовати једном када се
нађу; и како их користити етички. Овај концепт превазилази комуникационе и
информационе технологије и обухвата учење, критичко размишљање и
интерпретативне способности у оквиру и изван стручних и образовних граница.
Медијска и информациона писменост обухвата све врсте информационих ресурса:
усмене, штампане и дигиталне. Медијска и информациона писменост представља
основно људско право у свету који је све више дигиталан, међузавистан и глобалан, и
промовише већу социјалну инклузију. Она може премостити разлику између добре и
лоше информације.“ 14
На темељу овог акта и претходно усвојеног Унесковог програма „Информација
за све“ одржаване су акције медијског описмењавања у јавним библиотекама широм
света. У организацији Удружења „Библиотека плус“ и код нас је одржаван циклус
радионица о информационој писмености намењен библиотекарима јавних и школских
библиотека, као и студентима библиотекарства и информатике, под називом
„Информациона писменост – едукација едукатора”, током 2013. године. Водитељ
радионице, која је имала за циљ „да се знања о овој новој врсти писмености која је
неопходна за живот и сналажење у савременом свету препуњеном информацијама што
више прошире и популаришу“, водио је универзитетски професор и ангажовани
стручњак организација Унеско и ИФЛА, професор Алберт Бекхорст. Kao значајнији
догађај на овом пољу треба поменути и радионицу о медијској писмености „News:
12

https://www.hastac.org/blogs/jameswilliams/2017/07/07/new-edition-bradleys-seminal-internet-searchhandbook-tackles-fake (приступљено 5.5.2020.)
13
https://sr.wikipedia.org/sr/Medijska_pismenost (приступљено 5.5.2020.)
14
IFLA Препоруке о медијској и информационој писмености, https://www.ifla.org/files/assets/informationliteracy/publications/media-info-lit-recommend-sr.pdf (приступљено 25.4.2020:)
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Know–How“ у организацији Библиотекарског друштва Србије, одржаној 2012. године, a
коју је водила Барбара Џонс, директорка Канцеларије за интелектуалне слободе
Америчког библиотекарског удружења.
Упркос поменутим и многим другим акцијама спровођеним у библиотекама
широм света, истраживања показују да конзументи вести и даље по правилу мисле да су
бољи у медијској писмености него што у ствари јесу. Закључак се односи на испитанике
свих старосних група, а нарочито на млађе, тзв. digital born генерације, који сматрају да
супериорност у информатичкој писмености аутоматски подразумева и предност у
познавању информационих вештина. 15
Ескалација лажних вести и могућности манипулација на мрежи последњих година
додатно су усложили проблем. Пред библиотекама се, уместо спровођења спорадичних
акција, испоставио задатак перманентног деловања на медијском освешћивању. Реагујући
на тај изазов ИФЛА се 2017. године огласила инфографиком „Како препознати лажне
вести“. 16 У пропратном oбјашњењу констатује се да
је критичко размишљање кључна вештина медијске и
информатичке писмености и да је мисија библиотека
да едукује и заговара њен значај. Као непосредан
повод за објављивање инфографике наводи се
моменат кад је Оксфорд речник пост-истину
прогласио за реч 2016. године, те да су дискусије о
лажним вестима довеле медијску писменост у шири
фокус и активириле улогу библиотека и других
образовних институција на том задатку.
Апострофирајући критичко размишљање као
пресудну вештину у савременом информационом
друштву, ИФЛА ову инфографику, састављену од
осам једноставних корака (базираних на чланку
FactCheck.org – How to Spot Fake News из 2016.
године), препоручује као неопходан алат за
проверивост вести и позива на њено преузимање, штампање, превођење и дељење − код
куће, у библиотеци, у локалној заједници и друштвеним мрежама. Јер – „што више
напајамо сопствену мудрост, свет ће постати мудрији“.
Од објављивања ове инфографике, својеврсног ИФЛА-иног апела библиотекама
да се упусте у борбу против лажних вести, под вођством Библиотекарског друштва
Америке, њених секција и подружница, организован је низ конференција, вебинара и
радионица на ову и сличне теме широм САД. Такође, многе библиотеке су нудиле
помоћ грађанству путем сервиса „Питајте библиотекара” или на својим веб странама
објављивале водиче са списковима сајтова које шире гласине и дезинформације. У исто
У једној студији спроведеној на Станфорд универзитету, способност младих да просуђују о
информацијама на Интернету, оцењује се чак мрачном. Разлог овако поразне оцене долази отуд што је
мање од 20% испитаних средњошколаца било способно да разликује „спонзорисани садржај“ и стварну
вест.
16
How To Spot Fake News, https://www.ifla.org/publications/node/11174 (приступљено 1.5.2020.)
15
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време јавиле су се и сумње у стварне ресурсе библиотека и компетенције библиотекара
за преузимање лидерске улоге на овом пољу. За критичаре је то претеран оптимизам и
неутемељен мит. Јер, кад се дође до конкретних ситуација (као што су нека горућа
питања о којима не постоји сагласност ни у научној заједници, попут питања о ГМО,
вакцинацији, корона вирусу или 5Г мрежи), ИФЛА-ино упутство о провери вести остаје
на општем нивоу и делује као превише једноставан алат намењен невештим рукама. О
томе говори и докторант са Харварда Метју Конор Саливан у раду „Зашто
библиотекари не могу да се боре против лажних вести“. 17 По овом аутору моћ
библиотека у информационо загађеном свету је прецењена јер су знања самих
библиотекара о дезинформацијама недовољна и површна. Стварна опасност од лажних
вести по њему је у томе што се оне не могу сузбити објављивањем валидних
информација. Јер ако су, на пример, дезинформације ојачале већ постојећа убеђења,
покушај корекције може довести до такозваног ефекта повратне ватре − чињенице које
не одговарају погледима неке особе још више је учвршћују у њеним погрешним
ставовима. Сличан став заступа и Петер Лор, професор са Универзитета у Преторији и
бивши генерални секретар ИФЛА-е. Традиционалне претпоставке о улози библиотека у
развоју демократија професор Лор оцењује застарелим и сматра да би библиотекари
послужили својим клијентима у времену пост-истине и лажних вести морају прво сами
да разумеју те феномене. И он сматра да нема једноставног противотрова за лажне
вести јер је еволуирањем медијских екосистема подложност људи лажним уверењима
упркос корективним информацијама постала још израженија. 18
По Саливану, библиотекари и у информционим тактикама каскају за догађајима.
Многи приступи информационој писмености се споро адаптирају онлајн информационом
окружењу. Тако, на пример, библиотекари још увек дизајн и кредибилитет сајта доводе у
директну везу, превиђајући један од највећих проблема са лажним вестима, а то је
способност да се мишљења прерушавају у чињенице и уверљиво копирају званични извори
са малициозном намером.
Најзад, остаје можда и кључно питање – како сачувати принцип неутралности и уз
одсуство цензуре и било какве арбитраже обезбедити проверене изворе информација? Како
наћи баланс између обезбеђивања неограниченог приступа информацијама и пружања
„епистемолошке заштите“? Да ли прибећи технолошким решењима – попут алгоритама за
филтрирање садржаја на друштвеним мрежама које израђују профитне компаније или ће
питање валидности информација остати ствар поверења између корисника и библиотека –
показаће нам будућност која је увелико почела.

17

M. Connor Sullivan, „Why librarians can’t fight fake news“, Journal of Librarianship and Information Science
(March 2018), https://www.researchgate.net/publication/324012504_Why_librarians_can't_fight_fake_news
(приступљено 3.5.2020.)

18

Peter Johan Lor, „Democracy, information and libraries in a time of post-truth discourse“, Library
Management, Vol. 39 Issue: 5 (March 2018),
https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/65140/Lor_Democracy_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(pristupljeno 4.5.2020.)
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Уместо закључка
Енормне количине лажних вести, обмана и дезинформација које свакодневно
преплављују савремени свет, ставили су библиотеке пред изазов без преседана. Да би
задржале поверење својих корисника, библиотеке морају да негују своју
традиционалну улогу у друштву и истовремено да је храбро преиспитују. То, између
осталог, подразумева унапређење сопствених компетенција на пољу информационе и
медијске писмености једнако колико и бригу за развој тих вештина код својих
корисника. Истрајност у развијању читалачких навика и критичког мишљења код свих,
а најпре код најмлађе и најрањивије групе својих корисника, укључује и сопствену
отпорност на ефемерности и варке. Tако морални метеж, који је у основи
хиперпродукције лажних вести, упућује библиотекаре и њихове кориснике једне на
друге и чини их чвршћим савезницима него икад пре. Чак иако се губе тренутне битке у
овом рату, то савезништво је гарант победе на дуже стазе.
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ZAVOĐENJE ANDRIĆEVIH KNJIŠKIH ZONA
Biblioteka Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića

„Druže Ivo, mi nismo ni mislili da to bude običan muzej, naša je namjera da osnujemo
jednu biblioteku u kojoj bi izložili prije svega inostrana Vaših knjiga, jer sve više stranih
turista dolazi da vidi grad u kojem ste rođeni i koji ste opisivali u Vašim djelima!“ Ovim
riječima delegacija grada Travnika nastojala je odobrovoljiti Ivu Andrića koji je s vidnim
negodovanjem primio njihovu inicijativu da se kuća u kojoj je rođen preuredi u muzej
posvećen njegovom životu i književnosti. Boraveći u njegovom beogradskom stanu, najviši
opštinski i partijski rukovodioci Travnika nastupili su onako kako ih je nobelovac opisao u
Priči o vezirovom slonu, kao najmudriji ljudi u Bosni. Njegovu ljutnju zbog spomenutog
muzeja zatomili su izgovaranjem one čarobne riječi za koju nije imao protivargumenta i koja
ga je odobrovoljila da dadne pristanak da tipična bosanska stambena kuća u travničkoj mahali
Zenjak postane Spomen muzej 1.
Biblioteka!

Fotografija je preuzeta sa veb-sajta muzejtravnik.ba

1

Na dan smrti Ive Andrića 13. marta 1975. godine muzej je kao depandans Zavičajnog muzeja Travnik
preimenovan u Memorijalni.
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Ali Travničani ga nisu ni obmanuli, u rekonstruisanoj rodnoj kući najveći i najvažniji
dio stalne izložbene postavke i fundusa je biblioteka s domaćim i inostranim izdanjima knjiga
Ive Andrića, te kritičkom i referencijalnom literaturom.
Među prvim bilbiotečkim akvizicijama bio je lični Andrićev poklon, nekoliko
njegovih proza na njemačkom, rumunskom, engleskom jeziku, a zbog autorovog potpisa ove
knjige predstavljaju najdragocjenije primjerke u muzejskoj biblioteci. Poslije smrti pisca, iz
Beograda su ponovo stizale knjige s njegovim autogramom 2, a slala ih je Vera Stojić 3.
Knjižni fond u predstojećim godinama upotpunjavao se na konvencionalne bibliotečke
načine, a izuzetak je predstavljala zanimljiva i uspješna inicijativa kustosa Vladimira Batinića
i uprave Muzeja. U godini Andrićeve smrti poslana su pisma u ambasade i diplomatska
predstavništva rezidentna u Beogradu s prijedlogom i zamolbom da u travnički Muzej pošalju
primjerke Andrićevih knjiga objavljenih u njihovim zemljama. Sadašnju raznolikost i brojnost
inostranih izdanja u biblioteci treba zahvaliti ambasadorima i atašeima koji su poslali desetine
knjiga na raznim jezicima iz cijeloga svijeta!
Danas biblioteka Memorijalnog muzeja sadrži 845 bibliotečkih jedinica. Kao
najinteresantnija i najvažnija izdanja posebno su izdvojena prva izdanja knjiga „Ex Ponto“
(1918.), „Nemiri“ (1920.), „Put Alije Đerzeleza“ (1920. – bibliofilsko izdanje, raritetno zbog
toga što je Andrić samo na ovoj knjizi potpisan krsnim imenom Ivan), „Pripovetke“ (1924.),
„Na Drini ćuprija“ „Travnička hronika“ , „Gospođica“ iz 1945. godine. Uslovi u kojima se
čuvaju knjige nisu optimalni u pogledu temeperature i vlažnosti zraka, pa zbog toga, kao i
same njihove starosti, neki od ovih primjeraka dosta su oštećeni i trebaju biti restaurirani.

Fotografija je preuzeta sa veb-sajta muzejtravnik.ba

2

U prvom izdanju zbirke „Nemiri“ Andrić je 1926. godine napisao posvetu Isidori Sekulić. Nejasna je i
zagonetna sudbina ove knjige. Vješt literata od ovoga motiva mogao bi napisati zanimljivu pripovijest ili roman,
pitajući se da li je autor ovu knjigu ikada uručio spisateljici, ili je ona iz nekog razloga knjigu vratila Andriću...
3
Ko je bila Vera Stojić? Trebalo bi napisati poseban esej u kojem bi se predstavile zasluge ove izuzetne žene za
književnu karijeru Ive Andrića.
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Premda Muzej posjeduje prvo izdanje Andrićeve prve knjige, prije petnaest godina
stigla je ponuda za otkup još jednog primjerka. Iz Beča se javio Ljubo R. Weiss nudeći na
prodaju „Ex Ponto“ na kojem je 1924. godine ispisana posveta Heinrichu Fellixu Schmidtu,
mentoru za doktorsku disertaciju. Bečki antikvar je tražio 1500 EUR za otkup, tvrdeći da
dodatnu vrijednost ovom primjerku predstavlja autorova ćirilična posveta kao prvi njegov
autograf na ovom alfabetu. Traženi novac predstavljao je značajan udio u ukupnom godišnjem
budžetu Muzeja, tako da knjiga nije dospjela u Travnik.
Zanimljivo je gledati reakciju posjetilaca Muzeja kada u izložbenim vitrinama
prepoznaju izdanje knjige na njihovom jeziku ili djelo objavljeno u gradu iz kojeg dolaze. Taj
susret sa vlastitim jezikom, datim u knjizi literarnog nobelovca, neke od njih je ponukao da
pošalju poštom ili sami donesu pri nekoj narednoj posjeti izdanja kakva Muzej ne posjeduje.
Iz Španije je u Travnik ponovo došao Cesar Campoy Pacheco i donio knjige na katalonskom
jeziku, Nadin Ibarra Vikosta poslala je knjige na španjolskom, iz Izraela je paket s knjigama
na hebrejskom stigao od Nadi Ormion, turska izdanja poklonili su Mehmet Akif Gagnigenen i
Mustafa Aksoy, iz Leipziga darove su donijeli Barbara Salden i Christian Hönemann, Božidar
Stanišić je poslao knjige na talijanskom i portugalskom jeziku, moskovska profesorica Irina
Ivanova je donijela posljednje rusko izdanje Travničke hronike, iz Hrvatske su bibliofilska
izdanja poklonile Ksenija Marković i Gordana Bazala, Višegrađanka Divna Vasić ustupila je
knjigu o Andrićevim posvetama u knjigama, Travničanka Šefketa Teskeredžić donijela je iz
Norveške Omerpašu Latasa, bosanskohercegovački pisci Amir Talić i Almir Bašović darivali
su časopise, knjige i ploče s Andrićevim glasom...
Veoma je opsežna i bogata zbirka periodičnih izdanja od kojih se mogu izdvojiti
gotovo svi brojevi Književnog juga i 26 brojeva Srpskog književnog glasnika iz 20-ih i 30-ih
godina.
Posljednjih godina osobita pažnja poklanja se nabavci kritičke i referencijalne
literature jer se muzejska biblioteka sve više ispostavlja kao važno mjesto za pronalaženje i
proučavanje građe o književnom djelu Ive Andrića. Stalno se javljaju istraživači, studenti,
doktoranti, novinari i umjetnici koji se podrobnije zanimaju za njegovu književnu
zaostavštinu. Posebno raduje interesovanje čitalaca koji upravo iz čitalačkih a ne
profesionalnih pobuda traže bibliografske i biografske podatke. Kako je muzejska biblioteka
zatvorenog tipa i knjige se ne mogu iznositi, u svrhu njihovog proučavanja veranda Andrićeve
kuće je proširena i zatvorena, čime se dobio novi prostor nazvan Otvoreni književni atelier.
Služi kao čitaonica u kojem su stalno dostupna Sabrana djela Ive Andrića koje je poklonila
švajcarska botaničarka Maiann Suhner, u Travniku poznata kao Konzulovica. Tu se redovito
priređuju književni programi i događaji kao što su promocije književnih časopisa i knjiga
savremenih pisaca, predavanja, akustičarski koncerti, održavaju se dijelovi kulturne
manifestacije „Andrićevi dani“...
U okviru Memorijalnog muzeja utemeljena je 2003. godine Zavičajna književna
zbirka u kojoj je zastupljeno 190 knjiga od 77 pisaca koji su svojim životopisom i književnim
stvaralaštvom povezani s dijelom Srednje Bosne, danas administrativno uređenim kao
Srednjobosanski kanton. Sakupljeni radovi su različitih književnih formi: romani, putopisi,
pjesme, kratke priče, pripovijetke, eseji, književne kritike i osvrti. Kao zanimljivosti ove
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zbirke mogu se navesti “Ocvale primule”, prvi sonet Skendera Kulenovića koji je objavio u
Almanahu Velike nadbiskupske gimnazije čiji je bio učenik u Travniku, knjige Nure Bazdulj
Hubijar kao najčitanije savremene bosanskohercegovačke spisateljice, “Stogodišnje priče” o
Travniku Zuke Džumhura, knjige Muharema Bazdulja, djela dramskog pisca i pripovjedača
Rusmira Agačevića, romane jednog od najznačajnijih savremenih pisaca Josipa Mlakića…
Na poleđini jednog pozorišnog programa Andrić je zapisao: „Šta uraditi s novcem od
Nobelove nagrade?” Možda je pomislio na svoju pripovijetku „Smrt u Sinanovoj tekiji” i
literarnog junaka Alidedea koji kaže: Čovek je dužan svom zavičaju. Možda se sjećanjem
vratio u Sarajevo i gimnazijske dane:
„U našim sirotinjskim stanovima nije bilo knjiga, osim udžbenika ili nekog ubogog
kalendara. Škola je pružala malo ili ništa, a o kupovini nije moglo biti govora. U tadašnjem
Sarajevu postojale su tri ili četiri knjižare... Najveća i najbolja „knjižara i papirnica“, svojina
nekog doseljenika bila je jedina koja je, pored nešto naših, imala i dosta stranih knjiga, na
nemačkom jeziku, u jednom na savremen način aranžiranom, dobro osvetljenom izlogu.
Pred tim izlogom proveo sam, u ranim đačkim godinama, mnoge časove.
U kišnim popodnevima, kad dečaci mojih godina čeznu za nečim novim, lepim i
uzbudljivim, traže hranu koja im je potrebna isto kao hleb i voda, a koju im u našim tadašnjim
prilikama ni kuća ni škola ni društvo nisu mogli da pruže, ja sam često napuštao našu
neveselu sobu i strmim sokacima, po izlokanoj krupnoj kaldrmi, silazio dole u ravni i lepši
deo grada. Išao sam pravo do knjižare i stajao dugo pred njenim izlogom. Po nekoliko puta
sam odlazio od tog izloga pa se opet vraćao, sve tako dok ne stane da se spušta jesenje veče i
dok u izlogu ne plane svetlost, i njen odsjaj ne padne po mokrom asfaltu. Tada je valjalo
napustiti sve to i vratiti se gore u mahalu svom stvarnom životu.
I svakog dana tako. Po stotinu puta sam čitao meni nepoznata imena pisaca i naslove
tih knjiga. Ne imajući nikog da me obavesti i uputi, ja sam tim naslovima sam davao neki
smisao i značenje, nalazio među njima svoje simpatije i antipatije. Svaki od tih naslova
izazivao je na svoj način moju maštu da radi i da nagađa šta bi moglo iza njega da se krije i
da, posle uzaludnog nagađanja, sama izmišlja sadržinu tih nepristupnih knjiga.
Mnogo je godina prošlo od tada.
Mnogo sam knjiga video u svom veku, dosta pročitao, nekoliko i napisao, ali knjige iz
skromnog izloga provincijske knjižare u Sarajevu – nisam nikad potpuno zaboravio”. 4
U ovom Andrićevom zapisu o knjigama i bibliotekama ja pronalazim moguće
objašnjenje njegove odluke da novčani iznos Nobelove nagrade za književnost pokloni za
unapređenje narodnih biblioteka u Bosni i Hercegovini. To je vrijeme socijalističke
Jugoslavije, on živi u Beogradu, ali novac poklanja striktno za bosanskohercegovačke
biblioteke čime postaje, kako to Ivan Lovrenović kaže, najveći kulturni vakif sekularnog doba
i sekularnog tipa u modernoj BiH. Zato bi u svakoj javnoj biblioteci Andrićevog zavičaja
trebala stajati spomen-ploča koja bi čitaoce i posjetitelje biblioteka uvijek iznova podsjećala
na ovaj neprevaziđeni gest tihog čovjeka koji je dobar dio časova koji su mu bili dati na
zemlji proveo u arhivima i bibliotekama.
4

Ivo Andrić. Kako sam ulazio u svet knjige i književnosti.
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МЕДИЈСКО – ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ
СРЕДЊОШКОЛАЦА У РАСИНСКОМ ОКРУГУ
Сажетак:
Поред разноврсних улога које библиотека има у савременом друштву пружање правих
информација свакоко спада у најзначајније. Медијско–информациона писменост (МИП) је данас
постала неопходна у усавршавању и библиотекара и корисника. У овом раду ова тема је
обрађена на основу анкетирања ученика средњошколског узраста који образовање стичу у
школама Расинског округа. На основу истраживања и резултата јасно је да библиотеке треба да
прате захтеве савремених читалаца увођењем нових технологија и ширењем медијско–
информационе писмености. Уз спровођење МИП–а библиотеке помажу својим корисницима а и
читавом друштву да се укључе у процес целоживотног учења.
Кључне речи: медији, читање, медијско-информациона писменост, средњошколци, Народна
библиотека Крушевац

Увод
Медији су данас постали део целокупног друштвеног живота, део културе и
образовања и свих осталих делатности. Савремени приступ медијима и култури и
промене начина комуникације утицале су на библиотечке услуге и библиотечкоинформативне делатности. Библиотеке јесу ризнице похрањеног знања, али уједно
морају и да обезбеде праву информацију за сваког корисника − оне су право место
окупљања и размене информација. У тим оквирима створена је потреба за развијањем
медијско-информационе писмености која је заправо настала у оквиру библиотечке
струке у току едукације корисника библиотека ради коришћења фондова и каталога, уз
анализу медијских деловања. „Медијска писменост је скуп гледишта које у коришћењу
медија активно примењујемо да бисмо протумачили значење порука које примамо.“ 1 На
овај начин се стичу знања потребна за разумевања масовних медија и понашање у
односу на њих. „Медијска писменост је, дакле, производ образовања за медије и
медијског описмењавања, али не једном заувек дат и непроменљив.“ 2

Потер Џејмс, Медијска писменост, (Београд : Clio : FORIN, 2011), 47.
Гордана Зиндовић Вукадиновић , „Образовање за медије – прилог концепту за средње школе“, Књига
за медије – медији за књигу : зборник радова на кнференцији, (Београд : Clio, 2008), 168.

1
2
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Информациона писменост се бави садржајем, релевантношћу, ваљаности и
обрадом информација, она представља прави универзум информација.
Медијско– информациона писменост (МИП) младих корисника у Расинском округу
IFLA препоруке о медијској и информационој писмености из 2011. године
одређују ову писменост као „скуп знања, ставова и вештина које су важне како би се
знало када и које информације су потребне; где и како те информације прибавити; како
их критички проценити и организовати, те како их критички користити.“ Овај концепт
обухвата стално учење, критичко размишљање и развој интерпретативнних способности у
оквиру и изван стручних и образовних граница за све врсте информационих ресурса:
усменe, штампане и дигиталне.“ 3
МИП је врло значајан за унапређење целокупног друштва, а библиотеке би
требало да пре осавремењивања својих активности испитају општи ниво МИП-а својих
корисника. У факторе развитка медијско– информационе писмености спада и развијање
вештина код библиотекара, стручно усавршавање, учење рачунарских вештина, потом
похађање разних курсева, учествовање на конференцијама, радионицама, предавањима,
али и сарадња са медијима. Поред традиционалних вредности у библиотекарство треба
укључити савремене технологије, детаљнију информисаност и усавршену едукацију.
Едукован савремени читалац треба да стекне навику да посећује библотеку и обрати се
увек библиотекарима за помоћ и да са њима унапређује информационо-медијску,
информатичку, друштвену, дигиталну и библиотечку писменост.
Пројекат „Библиотека ђацима“
У оквиру конкурса Министарства културе и информисања за 2014. годину
Народна библиотека Крушевац је реализовала пројекат „Библиотека ђацима“. Посете
ученика су се одвијале на Позајмном одељењу за одрасле, тачније на Одељку
књижевних критика, где је њих 375 у периоду од 01.09.2014. до 30.12.2014. током
трајања једног школског часа пратило виртуелне презентације и слушало одговарајућа
предавања. У току свог излагања библиотекар је разговарао са ђацима и примењивао
интерактивни приступ проблематици. Предавања су била из области, библиотекарства,
историје библиотека, књижевности, посебно о фонду Књижевних критика, лисном и
предметном каталогу, предметној одредници, електронском каталогу и његовом
коришћењу. Поменути су и веб сајт библиотеке, дигитализоване збирке и Фејсбук
страница библиотеке, а на крају часа ђаци су сами претраживали електронски каталог и
одлазили у полицу да као библиотекари сами пронађу књигу.
Пројекат се односио на унапређење библиотечко - информационе делатности и
осавремењивање опреме за исту, а руководилац и аутор пројекта била је мр Драгана
Медијска и информациона писменост у друштву знања и библиотеке: зборник радова са међународне
научне конференције, Београд, 3.октобар 2014. (уводна реч уредника); (Београд: Библиотекарско
друштво Србије, 2016)
3
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Исаиловић. Овај пројекат је замишљен да се кроз организоване посете ученика средњих
школа Народној билиотеци Крушевац, приближи коришћење дигиталних и других
извора информација као и процес дигитализације, систематско упознавање
библиотечких фондова, коришћење електронског каталога и библиографија. Посебно је
значајно упознавање ученика са системом Cobiss који омогућава приступ локалној бази
података и електронском каталогу. Претраживање и коришћење информација у Cobissu,
упознавање са узајамном базом Cobib и самим тим са локалним базама библиотека у
целој Србији свакако је за њих било нешто ново и изузетно корисно.
Мисија пројекта „Библиотека ђацима“ била је едукација ученика у Народној
библиотеци Крушевац о медијско-информационој писмености, упознавање са
библиотекарским послом и услугама које библиотека пружа читаоцима, са ВБС-ом и
електронским каталогом, са коришћењем библиотечких фондова, референсних збирки и
уопште стицање основног информационог знања које је потребно за коришћење
библиотеке. Овако детаљно реализован пројекат умногоме је допринео популаризацији
читалачке културе код ученика средњих школа у Расинском округу.
Визија поменутог пројекта била је ширење МИП-а код средњошколаца који ће
усвојене вештине примењивати у даљем учењу и раду. Циљ ове едукације је да ученици
постану критични и креативни корисници информација. Садржајност обрађених тема и
претраживање електронског каталога у процесу информисања и образовања допринели
су повећаној посети библиотеци и повећаном броју читалаца. Читав пројекат, поред
унапређивања МИП-а, заснован је на ширењу културе читања и опште писмености који
ће учесници пројекта промовисати у нашој локалној заједници и у свим сегментима
свог образовања и деловања.
Радионица „Информациона и медијска писменост – едукација едукатора“
Поред наведеног пројекта треба свакако поменути радионицу у организацији
Библиотеке плус „Информациона и медијска писменост – едукација едукатора“ коју је
водио универзитетски професор и стручњак организације IFLA Алберт Бекхорст 2013.
године. Иста радионица је одржавана у више земаља истовремено. Ова радионица је
одржана и у крушевачкој Библиотеци и састојала се од презентовања начина да се
људским потенцијалима и инстуционалним деловањима формулишу програмски
документи на тему информационе писмености њеног увођења у рад јавних установа.
Било је речи о концепту медијско-информационе писмености, о стратешком
менаџменту у библиотекама који је полазна тачка за увођење МИП, о потреби да
библиотеке имају визију и мисију свог рада и деловања као и утврђен систем вредности
(знање, услуга, квалитет, интегритет, поштовање, комуникација...)
Након подробне анализе постојећег стања, дошло се до више закључака. Треба
поставити циљеве и утврдити пут којим би се стигло до замишљеног идеалног стања.
Оно што никако не смемо заборавити је истрајност, упркос сметњама на које ћемо
наилазити. Најпоузаданије је изградити ИП модел који највише одговара нашем типу
билиотеке. Треба радити на стратешком плану и израдити програме обуке засноване на
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стандардима и искуству. Обуке треба планирати у односу на задатке које смо себи
зацртали. Препорука је да се у програм обавезно уврсте обуке из области
истраживачког рада. Програми обуке за ИП морали би бити имплементирани у општи
план развоја Библиотеке, као и у финансијски план, тј. планирана финансијска средства
за будући период. Обавезно је предвидети способности запослених за извођење
активности, физичке услове, тј. простор, намештај, број места и рачунара... Никако не
треба заборавити потребе и склоности оних које ћемо обучавати, од чега ће умногоме
зависити успешност извођења обуке, као и утицај исте на рад запослених.“ 4
На основу анализе спољних и унутрашњих чињеница долази се до закључка да
осим недостатка простора, постоје и финасијски и кадровски недостаци, док
могућности за бољи и успешнији рад представљају међународна сарадња, рад на
пројектима, донације, умрежавање са другим институцијама, боље планирање, сарадња
са школама, факултетима и оснивачима. Треба пробудити свест и код корисника и код
колега и код суграђана о потреби МИП-а. Појединац описмењен МИП-ом критички
гледа на стварност, доживотно учи и лакше уочава путању којом ће поправити тренутно
стање у свом животу као и своје деловање у будућности.
Анкета о медијско-информационој писмености средњошколаца Расинског округа
Да би испитали каква је ниво МИП-а код код средњошколаца у Крушевцу, уз
помоћ неколико средњошколских професора спровели смо анкету од двадесет питања
на која су ученици одговарали анонимно на часовима српског језика. Анкета је
подељена у четири школе и то у Гимназији Крушевац, Медицинској школи Крушевац, у
Економско-трговинској школи Крушевац и Политехничкој школи „Милутин
Миланковић“. Укупно је анкетирано 353 ученика, 116 младића и 237 девојака. 5 Први и
општи утисци били су: незаинтересованост ученика за овакву сарадњу, површно
читање питања, давање штурих и бесмислених одговора. Постоји и један број питања
на које уопште није дат одговор. Треба свакако обратити пажњу на чињеницу да је на
питање коју друштвену мрежу користите за комуникацију са друштвом из разреда троје
испитаника одговорило да не комуницира са друштвом из разреда. Да ли су мислили
само виртуелно или у свакодневној комуникацији не зна се, али утицај виртуелне
комуникације на свакодневни суживот младих и појава отуђености све је више
присутна. Има, наравно и квалитетних одговора где се види да је анкетирани упознат са
проблематиком и да је свестан предности МИП-а и дигиталног читања, као и да их
упражњава. Наравно, уочљива је превелика везаност младих за друштвене мреже –
Инстаграм је врло популаран, као и то да се читав процес информисања одвија преко
интернета. У следећој табели најбоље се види у процентима шта мисле средњошколци
о овој теми.
Ивана Милутиновић, „Медијска и информациона писменост – Едукација едукатора“, Савремена
библиотека (Крушевац: Народна библиотека Крушевац, XXVI, Бр. 31, 2014), 56.
5
Спроведена анкета о медијско – информационој писмености средњошколаца Расинског округа је
интерног карактера и њени резултати се први пут објављују у овом раду.
4
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Питањa

Укупно процената

Корисници паметних телефона
Корисници телефона, таблета,
рачунара
Налог на друштвеним мрежама

59,7%

Налог на више друштвених мрежа

51,3%

Корисници друштвених мрежа
(по називима мрежа)

Друштвена мрежа у разреду
Да ли прате вести из културе
Вести преко Интернета
Вести преко др. мрежа
Нова издања књига
Како се прате нова издања књига
Читање е- књига
Начин читања е – књига
Начин читања школске лектире
Јавне библиотеке на друштвеним
мрежама прати

Девојк Млади
е
ћи
38,8% 20,8%

49%
44,64%

28,9%
дупло
више

21%

Инстаграм 90,72%, Фејсбук 4,64,%, Јутјуб
5,5%,Снапчет 3,47%, Вотсап 2,6%, Тик – Ток,
2,6%, Месинџер 2%, Твитер 1,74%, Тиндер
63,19% 27,5%
0,58%,Стим 0,58%, Омегле 0,58%, Вибер
0,28%
Инстаграм 53,9%,Фејсбук, 6,08%, Вибер
5,79%, Месинџер 4,95%, Вотсап 3,48%, Стим 33,9% 20%
0,58%,
прате 63,77%, не прате 40, 6%
45,8% 18%
60,87%
51,59%
понекад прати 53%,никада не прати 35,36%,
редовно прате 15%
Интернет 61,4%, штампа 1,74, другови,
професори 42, 3%
читају 90%, не читају 15,9%
паметни телефон 69,3%, рачунар 27,2%,
таблет 7,8%, е - читач 3,1%
е-уређаји 65%, штампане књиге 30,7%,
искључиво е-лектиру 39,7%, нису нашли
лектиру у библиотеци 30,7%
прате 9,5% корисника, не прати 76, 2%

прати је 16%,интересантна страница 13%,
новости о библиотеци 11,6%, новости уопште
10,4%
постоји сајт 20%, не постоји сајт 2,9%, нису
Сајт Народне библиотеке Крушевац
сигурни 71%
не знају да постоји 89%, не постоји 1,16%,
Е- каталог Народне библиотеке
постоји 13 %, никад не користе 96, 2%,
Крушевац
понекад користе 5,8%, често користе 1,15%
Дигиталну библиотеку НБ Крушевац
100%
не прати
акције 16%, радионице 31,6%, програми
Предлог организовања делатности у
13,3%, унапређење др. мрежа 33, 3%,
Народне библиотеке Крушевац
коришћење е –извора у НБ Крушевац 10, 4%
Фејсбук страница Народне
библиотеке Крушевац

На празној линији, на крају анкете, испитаници су изнели своје предлоге о
унапређивању рада крушевачке Библиотеке и задовољавању њихових интересовања:
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увести нека новија издања која су у складу са тинејџерским укусима (романтика,
трилери, акциони романи), учинити да лектира заинтересује ученике, укључити
сарадњу са професорима око интересантних наслова за младе (рецимо књиге о шаху и
здравој храни), променити амбијент Библиотеке, организовати радионице за млађу децу,
креирати приступачнији сајт, оформити више врста друштвених мрежа, клуб читалаца,
библиотеку у којој се не плаћа чланарина.
Ови наведени предлози показују да средњошколци углавном нису упознати са
радом Библиотеке, њеним активностима и библиотечко-информационом делатношћу.
Посете предшколаца и ђака првака, као и многобројне радионице, редовно се
организују на Дечјем одељењу и у Кутку за младе. Пуно нових наслова набављено је
преко откупа Министарства културе и информисања Републике Србије, затим
куповином и поклонима и већина публикација изложена је на Позајмном одељењу за
одрасле и у Читаоници са стручном књигом. Посета е-читаоници која постоји већ три
године у Дому синдиката одагнала би све сумње око амбијента Библиотеке. Када би
наши тинејџери претраживали е-каталог пронашли би сву литературу за коју кажу да
недостаје. Када су у питању друштвене мреже свакако треба се појавити и на другим
мрежама осим Фејсбука јер на тај начин би директно доприли до циљане групе
корисника, у овом случају до тинејџера. На основу обрађене анкете код 353 ученика
констатујемо да медијско-информативна писменост средњошколаца у Расинском огругу
показује да скоро 50% поседује паметни телефон, 51,3% има налог на више друштвених
мрежа, 90% користи Инстаграм, преко 60% прати вести преко инетернета, 90% чита екњиге, а лектире у електронском облику њих 65%.
Библиотеке јесу центри информација али су постале и места за учење и
истраживање, испољавање и развијање креативности, развијање МИП-а, савладавање
нових технологија, целоживотног учења, анимације и едукације корисника, помоћ
различитим групацијама корисника. Све то изискује сталну едукацију и усавршавање
библиотекара не само у основној струци, већ и у познавању нових облика комункације
са корисницима како би видљивост Библиотеке била што већа у циљу анимирања што
више читалаца и сарадника библиотеке. У реализованој анкети запажамо да рад и
настојање библиотекара и деловање библиотеке нису узалудни и да одлевају свим
изазовима савременог друштва. То најбоље показује лични став анкетиране
средњошколке из Крушевца која је на питање о томе шта предлаже да би коришћење
библиотеке било занимљивије и вредније одговорила: „Библиотека је таква таква је,
сматрам да ништа не треба да се мења. Увек ће бити оних који воле више да читају и
они који воле мање. Жалосно је што је све више ових других. Ја се надам да ћу се
променити и да ћу почети због себе више да читам“.
Закључак:
На основу спроведене анкете МИП-а међу средњошколцима Расинског округа
може се закључити да су савремено друштво и нове технологије несумњиво снажно
утицали на живот и интересовања младих људи у нашем крају, као и свуда у свету.
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Велики проценат младих поседује паметни телефон и највише користи Инстаграм
мрежу, а чак 51% испитаника поседује налог на више мрежа. Но, и поред брзог темпа
живота и таквих промена, они су ипак упозанти са догађајима у култури и труде се да
читају и штампане и е-књиге. Да би се приближили младим читаоцима који већ имају
читалачке навике, библиотеке и библиотекари треба да се стално усавршавају и буду
спремни да одговоре на савремене захтеве младих читалаца, да прате њихова
интересовања развијајући МИП и читалачке навике уз помоћ модерних технологија, а
све у циљу очувања културе, традиције и баштине на локалном и глобалном нивоу.
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PRESS - INFORMATION LITERACY
OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN RASINA DISTRICT
Abstract
Beside different roles the library plays in modern society, one of the most important is the role
of giving true information. Media information literacy (MIL) has nowadays become necessary in
improvement of librarians as well as of library users. In this paper this subject is presented on the basis
of survey conducted on secondary school students who acquire education in the Rasina District.
According to the research and its results it is clear that the libraries should follow the demands of
modern readers by introduction of new technologies and expansion of media information literacy. By
MIL implementation the libraries help their users and also the whole society with their involvement in
the process of lifelong learning.
Key words: media, reading, media information literacy, secondary school students, the Public Library
of Kruševac
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TÜRKİYE’DE YARATICI HALK KÜTÜPHANESİ
HİZMETLERİNDE ÖNCÜ BİR İSİM:
EŞEKLİ KÜTÜPHANECİ MUSTAFA GÜZELGÖZ

Özet
Bu çalışmada 1950’li yıllarda Türkiye’de eşek sırtında yolu olmayan dağ köylerine
kitap taşıyan bir kütüphanecinin, Mustafa Güzelgöz’ün hayatı ve kütüphanecilik mesleğine
yaptığı hizmetler anlatılacaktır. Günümüzde “Eşekli Kütüphaneci” olarak da anılan Mustafa
Güzelgöz Ürgüp İlçesinin dağ köylerine eşek sırtında kitap taşımanın ötesinde, yaptığı etkili
çalışmalar ve yaratıcı hizmetlerle hem Ürgüp hem de Türk Kütüphaneciliği için unutulmaz
birisi olmuştur. Güzelgöz mesleğini yapmak için birçok sıkıntılara, zorluklara göğüs germiş,
her koşulda mesleğinin gelişmesi ve ilerlemesi için üstün çaba sarf etmiştir. O, kendini
mesleğine adamış örnek bir kütüphanecidir. Bu özellikleriyle Eşekli Kütüphaneci sadece Türk
Kütüphanecileri için değil, Dünyadaki pek çok farklı ülkedeki kütüphaneciler için de ilham
alınması gereken bir meslek öncüsüdür. Bu çalışma ile Türkiye’deki kütüphanecilik
mesleğine değerli katkıları olan “Eşekli Kütüphaneci” Mustafa Güzelgöz’ün ve hizmetlerinin
Sırbistan’daki kütüphaneciler tarafından da tanınması amaçlanmaktadır. Mustafa Güzelgöz’ün
hayatı ve hizmetleri Sırbistan’daki kütüphaneci meslektaşlar için bir ilham ve motivasyon
kaynağı olabilirse, çalışma hedefine ulaşmış olacaktır.
Giriş
Her meslek alanında var olan öncü kişilerin hayatlarının, meslek adına yaşadıkları
sıkıntıların, ve mesleklerinin ilerlemesi yaptıkları katkıların gün yüzüne çıkarılması,
mesleklerin ilerlemesi adına büyük faydalar sağlamaktadır. Geçmişte yaşamış ve iz bırakmış
meslek büyüklerinin hayat ve hizmetlerinin incelenmesi, O mesleğin bugünkü durumunu
anlamak ve yorumlamak için de yararlar sağlar. Ayrıca herhangi bir meslek alanındaki öncü
kişiliklerin hayatlarını ve hizmetlerini ele alan çalışmalar, günümüzde o alanda çalışan meslek
elemanlarının incelenen kişinin tecrübelerinden ve hizmetlerinden ilham alması açısından da
son derece önemlidir.
Kütüphanecilik mesleği insanoğlunun bilgi ve öğrenme gereksinimlerinden doğmuş ve
başlangıcı, yazının ve kütüphanelerin ortaya çıkışına kadar uzanan kadim bir meslektir.
Kütüphanecilik mesleğinin köklerini binlerce yıl öncesine götürmek mümkündür. Tarihin en
eski ve saygın mesleklerinden birisi olan kütüphanecilik geçmişten günümüze uzanan süreçte
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birçok büyük meslek öncüsü yetiştirmiştir. Bunlardan bazıları hafızalardan silinirken, bazıları
ise hala kütüphaneciler ve toplum tarafından hatırlanmakta ve saygıyla anılmaktadır.
1950’li ve 60’lı yılların Türkiye’sinde eşeklerine yüklediği sandıklar dolusu kitaplarla,
susuz, elektriksiz, yolsuz, köylere kütüphane hizmeti götüren Mustafa Güzelgöz de, yaptığı
çalışma ve hizmetlerle Türkiye’de hem kütüphaneciler tarafından hem de toplum tarafından hala
hatırlanan, saygı ile anılan bir meslek büyüğüdür. Bu çalışmada Türkiye’de kütüphanecilik
mesleğine önemli katkıları olan ve günümüzde “Eşekli Kütüphaneci” olarak da anılan Mustafa
Güzelgöz’ün hayatı ve kütüphanecilik mesleğine yaptığı katkılar ele alınacaktır. Mustafa
Güzelgöz’ün gerçekleştirdiği hizmetler Türkiye’nin de ötesinde farklı coğrafyalardaki ülkeler için
de örnek ve ilham alınması gereken çalışmalardır. Bu nedenle çalışmada Türkiye’deki
kütüphanecilik mesleğine değerli katkıları olan “Eşekli Kütüphaneci” Mustafa Güzelgöz’ün
Türkiye dışındaki tanınırlığının artırılması da amaçlanmaktadır.
Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz ve Hizmetleri
Mustafa Güzelgöz 1921 yılında Ürgüp’te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ürgüp’te bitirdi.
Ortaokuldan sonra ailesinin maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrenim hayatına devam
edemeyen Güzelgöz, İstanbul’a giderek burada bir süre memur olarak çalıştı. 1940 yılında
askere giden Güzelgöz, 2. Dünya savaşının devam etmesi nedeniyle yaklaşık üç buçuk yıl
askerlik yaptı. Askerliğini bitirdikten sonra Ürgüp’e dönen Mustafa Güzelgöz, 1944 yılında
burada bulunan Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesinde memur olarak göreve başladı (Ataberk,
1991, s. 27)
Kütüphanedeki memuriyetinin ilk yıllarında yaşadığı bir olay Mustafa Güzelgöz’ün
meslek hayatını baştan aşağı değiştirmiştir. Mustafa Güzelgöz’ünde içinde bulunduğu ilçe
bürokratlarından oluşan bir heyet Ürgüp’ün bir köyüne açılış programı için giderler. Burada
köylüler hakime, savcıya, öğretmene, veterinere, doktora, sağlık memuruna, nüfus memuruna,
ilgi gösterip, ikramlarda bulunurken Mustafa Güzelgöz ile ilgilenen kimse olmamıştır. Hatta
Güzelgöz’e oturacak bir yer bile gösterilmemiştir. Yaşadığı olay ilk önce moralini bozsa da
Güzelgöz düşündüğünde bu davranışın normal olduğuna karar verdi. Çünkü doktor köylünün
hastasını muayene ediyor, veteriner hayvanını, diğer memurlar ise köylünün ilçeye geldiğinde
bir sorununu çözmesinde yardımı oluyordu. Doğal olarak vatandaş kendine hizmet edene değer
veriyor, hizmet etmeyene değer vermiyordu. Güzelgöz, kendine şu soruyu sordu: Ben neden
köylü vatandaşıma hizmet sunamıyorum? (Keseroğlu, 1991, s. 13)
Yaşadığı bu olaydan sonra hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayan Mustafa Güzelgöz,
önce köylere kütüphane kurmak için bir dernek kurar. Sonra Türkiye’nin İstanbul, Ankara,
İzmir gibi büyükşehirlerinde yaşayan Ürgüplüleri tespit ederek onlara bir mektup gönderir.
Mektupta şu ifadeler yer almaktadır:
“Sayın Hemşerilerim; ben memleketimizde köylere kütüphane açma hamlesine giriştim.
Elinizde okuduğunuz kitaplarınız varsa bize gönderin. Çünkü insan ölür, kitap kalır. Bir gün
gelir sizin torununuzun torunu o kütüphaneye uğradığı zaman dedemin de kitabı varmış diye
arar bulur, sizi yad eder.”
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Gönderilen mektup etkisini kısa zamanda gösterir ve kütüphaneye kutu kutu bağış
kitaplar gelmeye başlar. Gelen bağış kitaplarla Mustafa Güzelgöz ilk köy kütüphanesini Karain
Köyünde açar. Köyde kütüphane açmakla yetinmeyen Güzelgöz, kütüphanenin sürdürülebilir
hizmetler sunabilmesi için köyde kütüphane koruma ve geliştirme derneğinin kurulmasına
öncülük eder. Karain Köyünde kütüphanenin kurulmasından sonra birçok köyden de kütüphane
kurulması için Mustafa Güzelgöz’e talepler gelmeye başlar. Köylerden gelen yoğun
istek üzerine Mustafa Güzelgöz köylere kütüphaneler açabilmek için Başkent Ankara’ya
“Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne gider. Burada dönemin Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürü Aziz Berker ile yaptığı görüşmede kendisine “Türkiye’de birçok
ilçede kütüphane bulunmazken sen köylere mi kütüphane açmak istiyorsun? Bu mümkün değil”
cevabı verilir. Ancak Mustafa Güzelgöz bu cevapla yılgınlığa düşmez. En azından
kütüphanesine bir memur kadrosu verilmesini ister ve “gerisini ben bir şekilde çözerim” der.
İstediği kadroyu alarak Ürgüp’e dönen Güzelgöz, burada Memur kadrosuna atamasını yapmayı
düşündüğü memur adayıyla bir görüşme yapar ve “seni memur olarak kütüphaneye alacağım
ama kütüphanede çalışmayacaksın. Her gün eşek sırtında farklı köylere kitap taşıyacaksın. Eğer
kabul edersen hemen göreve başlayabilirsin” diye söyler (İleri, 2018, s. 42-43).
Memur adayının Mustafa Güzelgöz’ün teklifini kabul etmesiyle “Eşekli Kütüphane”nin
hikâyesi de başlar. Eşekli kütüphane sistemi oldukça basittir. Bir eşeğin sırtına 200 kitabı
alabilecek bir ödünç kitap verme sandığı yapılıyor ve kütüphane memuru her gün farklı köylere
giderek bir yandan daha önce kullanıcılara ödünç verdiği kitapları iade alıyor, diğer yandan
kullanıcılara yeni kitaplarını teslim ediyordu. Hizmet verilen köyler birbirlerine yakınlıklarına
göre gruplandırılıyor ve eşekli kütüphane, her gün farklı gruplardaki köylere hizmet
götürüyordu. Ödünç verilen ve iade edilen kitapların takibi kütüphane memurunun yanında
taşıdığı ödünç kitap verme defterinden yapılıyordu. Eşekli kütüphane, köylere gitmeden önce
cami hoparlöründen köye duyurusu yapılıyor ve daha öncenden belirlenmiş olan köy meydanı,
cami avlusu, okul bahçesi, gibi merkezi bir konumda köylülere halk kütüphanesi hizmeti
sunuluyordu (Güzelgöz, 1959, 13-15). Mustafa Güzelgöz tarafından sunulan “eşekli kütüphane”
hizmeti Ürgüp’teki kitap okuma oranını da önemli oranda yükseltmişti. 1963 istatistiklerine
göre 28.000 nüfuslu ilçede 28.750 kitap okunmuştur. Aynı istatistiklere göre kütüphane
okuyucularının çoğunlukla edebiyat, tarih, dini kitaplar, tarım kitapları, sağlık kitaplarına ilgi
gösterdiği anlaşılmaktadır (Gezici…, 1991, s. 100-104).

Resim 1: Eşekli kütüphane Ürgüp Köylerinde
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1957 yılında ulusal bir dergide Mustafa Güzelgöz ve Eşekli Kütüphane konulu bir yazı
yer alınca Mustafa Güzelgöz bir anda Türkiye’de tanınan bir kişi olur. Özellikle 1960’lı
yıllardan itibaren “Eşekli Kütüphane” dış basının da ilgisini çeken bir konu olmuştur. Eşekli
Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz, 1963 yılında Amerika’da faaliyet gösteren “The Lane Bryant
Uluslararası Gönüllü Ödül Komitesi” tarafından gönüllü olarak ve karşılık beklemeksizin
yaptığı özverili çalışmalardan dolayı birçok ülkeden, pek çok adayın arasından sıyrılarak ödül
almaya hak kazanır. Bu ödülü aldıktan sonra yurtiçi ve yurtdışından birçok insan “eşekli
kütüphane” sistemini görmek ve Mustafa Güzelgöz ile tanışmak için Ürgüp’ü ziyaret etmeye
başlar. Bu dönemde Ürgüp Halk Kütüphanesine yapılan destekler de gözle görülür bir oranda
artmıştır. 1963 yılında İktisadi Kalkınma Başkanlığı tarafından eski bir jeep hediye edilir
kütüphaneye. Ancak bu jeep sık sık arıza yaptığı için gezici kütüphane hizmetlerinde çok
verimli kullanılamaz. 1967 yılında kütüphaneye ABD Büyükelçiliği tarafından gezici
kütüphane olarak kullanılması için yeni bir pikap hediye edilir (Erdoğan, 1986, s. 42). O
zamana kadar Ürgüp ve çevresindeki 36 köye gezici kütüphane hizmetini 5 eşek, 3 at ve 1
katırla sürdüren Ürgüp Halk Kütüphanesi, hediye edilen pikapı gezici kütüphane
hizmetlerinde kullanmaya başlar ve 1968 yılında emektar hayvanlarını bir törenle emekli eder
(Keseroğlu, 1991, s. 19-20).
Mustafa Güzelgöz’ün Ürgüp Halk Kütüphanesinde yaptığı çalışmalar sadece “eşekli
kütüphane” hizmeti ile sınırlı değildir. Güzelgöz, kütüphanenin kadınlar tarafından fazla
kullanılmadığını görünce kadınları kütüphaneye çekmek için yeni yöntemler geliştirir.
Yardımseverlere başvurarak kütüphaneye ve bağlı köy kütüphanelerine dikiş makineleri alır.
Haftanın belirli günleri kütüphanede dikiş kursları açar. Kütüphaneye kadınların ilgisini
çekecek elişi, yemek, çocuk bakımı, ev ekonomisi vb. konularında kitap ve dergiler alır. Dergi
ve kitapları kurs yapılan odalara yerleştirerek kütüphaneye gelen kursiyer kadınların kitaplara
olan ilgisini arttırmaya çalışır. Şahinefendi Köyünde yaşayanların talepleri doğrultusunda
köydeki kütüphaneye de bir halı tezgahı temin eden Mustafa Güzelgöz, burada açtığı kurs ile
köy kadınlarının halı dokumasını öğrenmelerine vesile oldu. İleriki zamanlarda köyün
ekonomik hayatında Halı dokumacılığı oldukça önemli bir yere sahip olacaktır.

Resim 2: Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz
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Güzelgöz bazı köy kütüphanelerinde duvar gazetesi çalışmaları da yapar. Duvar
gazetelerinde köyle ilgili haberler, köylüleri eğitici bilgiler ve bazı dini ve milli kahramanların
hayat hikâyeleri yer almaktadır. Ürgüp’e ilk sinemayı getiren de Ürgüp Halk Kütüphanesinin
Eşekli Kütüphanecisi Mustafa Güzelgöz’dür. Güzelgöz İlçe kütüphanesinde ve köy
kütüphanelerinde birçok film gösterimi yapar. Kütüphaneye bağış olarak kazandırdığı
kasetçalar ve radyolar da gençlerin kütüphaneye olan ilgisini arttırmaktaydı. Ayrıca ilçe ve
köydeki gençlerin kütüphaneye olan ilgisini arttırmak amacıyla kütüphane tarafından organize
edilen futbol ve voleybol turnuvaları düzenler. Mustafa Güzelgöz yöresinin ekonomik
gelişimi içinde birçok faaliyetin gerçekleştirilmesinde öncü bir rol üstlenmiştir. Bugün hala
Ürgüp’te faaliyet gösteren tarım birlik ve kooperatifleri onun gayretleri sonucunda açılmıştır.
Ayrıca İlçede bağcılığın gelişmesinde ve şarap fabrikalarının kurulmasında da Mustafa
Güzelgöz’ün büyük katkıları bulunmaktadır (İleri, 2018, s. 51-61).
Mustafa Güzelgöz halk kütüphanesi hizmetlerini planlarken ve sunarken yerel halkın
istek ve gereksinimlerini hep göz önünde bulundurmuştur. Kütüphane dermesinde halkın
kültürel gelişimine katkı sağlayacak eserlerin yanında ekonomik kalkınmasına katkı
sağlayacak eserlerin bulunmasına da özen göstermiştir. Bu bağlamda hem Ürgüp’teki halk
kütüphanesinde hem de bağlı köy kütüphanelerinde ve gezici kütüphane hizmetlerinde derme
oluştururken tarım, hayvancılık, şarapçılık, vb. konular hakkındaki yayınlara öncelik
vermiştir. Kütüphanenin farklı yaş, sınıf ve meslekten oluşan kullanıcı gruplarının dikkatini
çekecek ve gereksinimlerini karşılayacak yayınları dermeye eklemeye özen göstermiştir. 1962
yılında yabancı bir kütüphaneci grubunun Ürgüp’teki eşekli kütüphane sistemini incelemek
amacıyla yaptıkları ziyaret sırasında yaşanan bir olay Ürgüp’teki halk kütüphanesi
hizmetlerinin halkın hayatına yaptığı olumlu katkıyı göstermesi açısından son derece güzel bir
örnektir. Gezi sırasında bir köyü ziyaret eden grup, köylülere “kütüphane hizmetlerinden
yararlanıyor musunuz?” diye bir soru sorarlar. Soruya yanıt veren bir köylü:
“Bu kütüphane beni 7 buçuk yıl hapisten kurtardı. Bir kız sevdim. Ailesinden istedim kızı
vermediler. Kızı kaçırmaya karar vermiştim ki Kütüphanede bulunan Türk Ceza Kanununa
bir bakayım dedim. Kız kaçırma suçunun cezasının 7 buçuk yıl olduğunu öğrenince
vazgeçtim” der (Keseroğlu, 1991, s. 16).
Mustafa Güzelgöz Ürgüp Halk Kütüphanesindeki hizmetlerinde, kurumunun yerel
bellek olma misyonu taşıması ve yerel kültür mirasının korunması ve yaşatılmasındaki
sorumluluğu konularında da son derece hassastır. Şu hatıra Güzelgöz’ün bu konudaki
hassasiyetini çok güzel yansıtmaktadır: Mustafa Güzelgöz bir tesadüf sonucu Ürgüp’e gelen
Fransız bir turistte Guillaume De Jerphonion’un 4 ciltlik “Les Eglieses Rubestres de
Cappadoce” isimli eserinin olduğunu öğrenir. Bu eserde Ürgüp’ün yerel tarihi açısından
oldukça önemli bilgi ve resimler bulunmaktadır. Bu nedenle kitapları kütüphane dermesine
dahil etmek isteyen Güzelgöz hemen turiste ulaşır ve kitabı kütüphaneye satmasını ister.
Adamdan hayır cevabı gelmesine rağmen işin peşini bırakmaz. Ertesi gün Fransız turistin
Ankara’ya gittiğini öğrenen Güzelgöz de hemen yola koyulur ve Ankara’ya gider (Ürgüp ile
Ankara arasındaki mesafe yaklaşık 300 km’dir). Ankara’da da Fransız turiste ulaşmayı
başaran Güzelgöz, yoğun ısrarlarıyla kitabı satmaya razı eder. Bugün dünyada çok az
kütüphanede nüshası bulunan ve Ürgüp’ün yerel kültürü ve tarihi açısından da son derece

42

Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.8 (октобар 2020)

önemli olan bu nadide kitabı Ürgüp Halk Kütüphanesi’ne kazandırmış olur (Keseroğlu, 1991,
s. 21-22).
Mustafa Güzelgöz 28 yıl Ürgüp halkına ve Türk Kütüphaneciliğine büyük hizmetler
verdikten sonra 1972 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır. Eşekli kütüphaneci hizmet
hayatı boyunca Ürgüp’e bağlı kasaba ve köylerde 12 kütüphane kurmuştur. Ürgüp ve
çevresinde yer alan 36 köye de önceleri eşeklerle, daha sonra ise motorlu araçlarla gezici
kütüphane hizmeti sunmayı başarmıştır. Kütüphanedeki görevine başladığında 2300 olan
kitap sayısı emekli olduğu 1972 yılında yaklaşık 200 bin olmuştur (Keseroğlu, 1991, s. 6). O
dönemlerin Türkiye’sinin şartları göz önüne alındığında Mustafa Güzelgöz’ün başardığı işler
gerçekten çok büyüktür. Ürgüp Halk Kütüphanesinde yapmış olduğu çalışmalarla Mustafa
Güzelgöz Türk Kütüphaneciliğinin unutulmaz isimleri arasına girmiştir.
Emekli olduktan sonra da kütüphanesi ile bağını koparamaz Mustafa Güzelgöz.
Kendinden sonra gelen kütüphane müdürlerine ve kütüphanecilere her konuda destek olmaya
çalışır. Ankara’ya her gittiğinde Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eder ve
Ürgüp Halk Kütüphanesinin ihtiyaç ve gereksinimlerini yöneticilere aktarır, sanki hala
kütüphanenin müdürüymüş gibi kütüphane için ödenek almaya çalışır (Bayraktar, 1991, s.
35). Türkiye’deki kütüphanecilik bölümleri de Mustafa Güzelgöz ile bağlarını
koparmamışlardır. Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümleri sık
sık Ürgüp’e geziler düzenleyerek ya da Mustafa Güzelgöz’ü üniversitelerine konuşmacı
olarak davet ederek öğrencilerin mesleğin duayen ismiyle tanışmalarına olanak yaratmışlardır.
Mustafa Güzelgöz 2005 yılında vefat edene kadar kütüphanecilerin, kütüphanecilik bölümü
öğrencilerinin ve akademisyenlerin sık sık ziyaret ettiği bir meslek büyüğü olmuştur. Bugün
biri memleketi Ürgüp olmak üzere Türkiye’de üç adet Mustafa Güzelgöz heykeli
bulunmaktadır. Heykellerin ikisi şehir meydanında yer alırken, bir heykel ise İstanbul
Maltepe Üniversitesinin kampüsünün içinde yer almaktadır. Halkının mutluluğu ve
kalkınması için bir ömür tüketen Mustafa Güzelgöz sadece kütüphaneciler için değil,
toplumun her kesiminden insanın saygı duyduğu ve örnek aldığı bir kişidir.

Resim 3: Mustafa Güzelgöz’ün Maltepe Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan heykeli
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Halk Kütüphanesi Çalışanları İçin Bugünün Penceresinden
Mustafa Güzelgöz’e Bakmak
Günümüzde Türkiye’deki halk kütüphanelerinde çalışan kütüphaneciler için Eşekli
Kütüphaneci birçok açıdan örnek alınması gereken bir meslek öncüsüdür. Kütüphanecilik
mesleğinin toplumda nasıl saygınlık kazanacağı, gezici kütüphane hizmetlerinin nasıl
verilmesi gerektiği, halk kütüphanelerinin içinde bulunduğu toplumla nasıl bütünleşeceği,
topluma dokunacak ne gibi etkinlik ve hizmetler sunacağı vb. konularında Mustafa
Güzelgöz’ün meslek hayatı bir ders niteliğindedir. Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz’ün
hizmet verdiği halkın gelişimi ve kalkınması için yaptığı çalışmalar ve hizmetler günümüz
kütüphanecilerine pek çok ilham ve mesaj vermektedir. Bu mesajlardan bazıları aşağıda
sıralanmaya çalışılmıştır:
− Her şeyden önce Mustafa Güzelgöz’ün çalışmaları günümüz kütüphanecilerine
karşılaştıkları olumsuzluklar karşısında asla umutsuzluğa ve karamsarlığa düşmemeleri
gerektiğini göstermektedir. Zira Güzelgöz’ün yaratıcı hizmetlerini sunduğu dönemlerde
Ürgüp’te birçok köyün yolu bulunmamaktaydı. Köyler arasında motorlu taşıtlarla ulaşım
yok denecek kadar azdı. Yapmak istediği birçok hizmette bürokratik engellerle karşılaştı.
Ancak bu olumsuz şartlar Mustafa Güzelgöz’ü yaratıcı hizmetler geliştirmesine ve halk
kütüphanesine ulaşamayan kullanıcılara erişmesinin önüne geçemedi.
− Mustafa Güzelgöz’ün başarılı çalışmaları halk kütüphanelerinin etkin hizmetler
sunabilmesi için halkla ilişkiler çalışmalarının ve etkin iletişimin ne kadar önemli
olduğunu göstermektedir. Mustafa Güzelgöz o dönemde sadece devletin sağladığı ödenek
ve imkanlarla bu çalışmaların hiçbirini yapamazdı. Güzelgöz’ün başarısının arka planında
yatan faktör Onun İlçe, il ve başkent bürokratlarıyla, belediye başkanlarıyla, muhtarlarla,
hayırseverlerle, esnaflarla, öğretmenlerle, imamlarla… kısacası toplumun tüm
tabakalarıyla kurduğu etkin iletişimdir.
− Mustafa Güzelgöz hizmet verdiği halkı çok iyi tanıyordu. Kütüphane hizmetlerini
sunarken kullanıcıların özelliklerini ve gereksinimlerini göz önünde bulunduruyordu. Bir
yandan kullanıcıları promosyon, kurs, radyo, teyp ve sinema saati, vb etkinliklerle
kütüphaneye çekerken diğer yandan onların sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına
katkı sağlayacak kitapları kütüphaneye kazandırarak okurlarla kitapları buluşturmaya
gayret ediyordu. Bugünün kütüphanecileri de özellikle çocukları, gençleri ve kadınları
kütüphaneye çekmek için teknolojinin sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmalı,
internet, bilgisayar, sosyal medya araçları, tablet, vb. teknolojik yenilikleri kütüphaneye
değer yaratacak şekilde hizmetlerde kullanmalıdırlar.
− Halk kütüphaneleri önemli yerel bellek kurumlarından birisidir ve yerel kültür mirasının
yarınlara aktarılmasında sorumluluk taşırlar. Türkiye’de halk kütüphanesi sisteminin
merkezi ağırlıklı yapısından dolayı genellikle uygulamada halk kütüphanelerinin yerel
misyonları ne yazık ki bugün dahi göz ardı edilmektedir. 1960’lı yıllarda Güzelgöz’ün
Ürgüp’ün yerel tarihi açısından önem taşıyan bir kitabı satın alabilmek için Ankara’ya
kadar gitmesi Onun yerel unsurlara verdiği önemi göstermektedir.
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Türkiye’de halk kütüphanelerinde son yıllarda yapılan birçok özgün ve yaratıcı
çalışmaların ilham kaynağının Mustafa Güzel olduğunu söylemek mümkündür. Hakan Yücel,
son dönemde Mustafa Güzelgöz’den ilham alarak çok yaratıcı ve toplumda farkındalık
yaratacak bir etkinlik düzenleyen kütüphanecilerden birisidir. Bitlis İl Halk Kütüphanesi
Kütüphanecisi Hakan Yücel, 2016 ve 2017 yıllarında, halk kütüphaneleri alanında bir
farkındalık yaratmak amacıyla bisikletiyle köy okullarını ziyaret ederek bisikletinin
römorkunda taşıdığı Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen kitapları ve oyuncakları
öğrencilere hediye etmektedir. Hakan Yücel çalışmalarına başladığı tarihten itibaren toplam
2.071 kilometre pedallayarak 55 köy okuluna 8.798 kitap hediye etmiştir. Çalışmaları ulusal
medyada da büyük ilgi çeken Hakan Yücel’e medya tarafından “eşekli kütüphaneci”ye benzer
bir şekilde “bisikletli Kütüphaneci” ismi verilmiştir (Yücel, 2019, s.113-116).

Resim 4: Bisikletli Kütüphaneci Hakan Yücel Bir Köy Okulu Ziyaretinde

Türkiye’de bazı kütüphanelerin açılış törenlerinde ve Mart ayının son haftası kutlanan
Kütüphane Haftası etkinliklerinde de Mustafa Güzelgöz’den ilham alınan etkinlikler
yapılmaktadır. Örneğin Ödemiş İlçe Halk Kütüphanesi ve Ödemiş Anaokulunun işbirliği ile
yapılan “Eşekli Kütüphaneci Ödemiş’te” isimli etkinlikte eşek sırtına yüklenen kitaplarla
okullar ziyaret edilerek öğrencilere ücretsiz kitaplar dağıtılmıştır (Eşekli.., 2016). Aydın’ın
Germencik ilçesinde kurulan ve Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz’ün ismi verilen bir
köy kütüphanesinin açılışında da okula bağışlanan kitaplar eşek sırtında taşınmıştır (Milliyet
Gazetesi, 2019). Her iki etkinlikte yerel ve ulusal basında geniş yer bulmuştur.

Resim 5: İzmir-Ödemiş’te yapılan “Eşekli Kütüphaneci Ödemiş’te” etkinliği kapsamında bir köy okulu ziyareti.
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Abdülkadir Korkmaz ve
Nusrettin Biçer’in “Eşekli Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz”den ilham alarak başlattıkları
"Okumak Yolda Olmaktır Projesi"de çalışma kapsamında konumuz açısından oldukça önemli
bir projedir. İki idealist öğretmen önce hayırseverlerin desteğiyle bir minibüs temin etmişler
ve minibüsü dizayn ederek içine kitaplık ve zeka oyunlarının olduğu alan ve sanat atölyesi
kurmuşlardır. Korkmaz ve Biçer okul saatleri dışında minibüse doldurdukları kitap ve zeka
oyunlarını köy köy gezerek çocuklara ulaştırmışlardır (Anadolu Ajansı, 2019).

Resim 6: Okumak Yolda Olmaktır Projesi kapsamında yapılan köy ziyaretleri

Sonuç
Mustafa Güzelgöz’ün Türk Kütüphanecilik tarihinde ölümsüz bir konuma gelmesinin
ana nedeni; O’nun ülkesine ve insanına gerçekçi bir gözle ve sağduyu ile bakarak, elindeki
sınırlı imkanları maksimum düzeyde kullanabilme becerisi olmuştur. Eşekli Kütüphane
uygulaması Türkiye’de halk kütüphanelerinin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Bu sistem
halk kütüphanelerinde halkın kütüphaneye gelmesinin ötesinde kütüphanenin halkın ayağına
gitmesi düşüncesinin filizlenmesine yol açmıştır. Çalışmada da ifade edildiği gibi Mustafa
Güzelgöz sadece “eşekli kütüphane” hizmetiyle değil, o dönemin zor koşullarında
gerçekleştirdiği birçok yaratıcı hizmet ve çalışma ile de günümüz kütüphanecilerine önemli
mesajlar vermektedir.
Günümüz dünyasında halk kütüphaneleri için yaratıcı hizmet ve etkinlikler daha önce
hiç olmadığı kadar önemli ve elzemdir. Halk kütüphaneleri, içinde bulunduğu toplumun
gereksinim ve şartlarına uygun politikalar geliştirebilmek için yaratıcı ve farklı hizmetler
geliştirmek zorundadır. Bunu başaramayan halk kütüphanelerinin kendilerini yenileme ve
değişime uyum sağlayabilme yeteneklerini kaybedecekleri açıktır. Halk kütüphanelerinin
değişen dünyadaki etkinlik ve güçlerini sürdürebilmeleri için yeni “eşekli kütüphaneci”lere,
yani yaratıcı ve üretken kütüphanecilere hiç olmadığı kadar ihtiyaç vardır. Başta
kütüphaneciler olmak üzere tüm halk kütüphanesi çalışanları kurumlarının ve mesleklerinin
saygınlığını ve popülaritesini arttırmak istiyorlarsa; tüm olumsuzluklara ve imkânsızlıklara
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rağmen sosyal ve kültürel etkinlikler için daha fazla emek ve çaba harcamalıdırlar. Harcanan
emek ve çaba kesinlikle boşa gitmeyecek; gerek kişisel, gerek kurumsal, gerekse de mesleki
olarak er ya da geç emeklerin karşılığı geriye dönecektir.
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ЗАЧЕТНИК УСЛУГА
У ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА ТУРСКЕ:
МУСТАФА ГУЗЕЛГОЗ
Сажетак
У овом раду биће представљен живот и рад библиотекара Мустафе Гузелгоза (Mustafa
Güzelgöz, 1921-2005) који је педесетих година прошлог века у непроходна планинска села у
Турској допремао књиге на магарцу. Он се, у исто време, бавио и развојем услуга у области
библиотекарства. Данас се име Мустафе Гузелгоза везује за причу о „библиотекару са
магарцем”. Сем допремања књига по планинским селима округа Ургуп, остао је упамћен и по
свом квалитетном раду и иновативним услугама које је посветио како Ургупу, тако и турском
библиотекарству уопште. У обављању свог посла, Гузелгоз се сусретао са многим тешкоћама и
невољама, трудећи се да побољша и унапреди услове библиотекарског позива. Он је прави
пример библиотекара искрено посвећеног свом послу. Са оваквим одликама, постао је
инспирација не само библиотекарима у Турској, већ и иностраним колегама. Овај рад има за
циљ да библиотекарима из Србије представи драгоцени допринос Мустафе Гузелгоза у
библиотекарству Турске и услугама које је у овој области развио.
Кључне речи: Мустафа Гизелгоз, турско библиотекарство, иновације

Увод
У свакој професији важно је знати ко су њени прави зачетници, које су препреке
имали на свом професионалном путу и какав су допринос дали за унапређење свог
позива. Сагледавање животног пута и рада стручњака који су живели у прошлости и
оставили свој траг, пружа предност за разумевање и анализу садашње ситуације у датој
професији. Поред тога, упознавање са животом, искуством и радом зачетника у разним
областима, представља и кључни подстицај за стручњаке из тих области.
Библиотекарство је настало као потреба човечанства за стицањем знања и
информација. Мада почеци ове струке датирају из доба развоја писма и библиотека,
може се рећи да је ова делатност била позната и у најранијем историјском раздобљу.
Темељи библиотекарства могу се наћи хиљадама година уназад. Библиотекарство је, од
давнина па све до данас, као најстарија и цењена струка, изнедрило многе стручњаке.
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Неке је покрио заборав времена, а неких се библиотекарска струка и друштво још увек
сећа са поштовањем.
Мустафа Гузелгоз је обављао посао библиотекара педесетих и шездесетих
година прошлог века у селима без воде, струје и путева, користећи као превозно
средство магарце натоварене књигама. У овом раду биће истакнуте његове заслуге и
допринос библиотекарској струци у Турској, као и услуге које је развио и које могу да
послуже као пример и инспирација изван Турске. Рад има за циљ и да појасни значај и
улогу Мустафе Гузелгоза у развоју библиотекарства у Турској.
„Библиотекар са магарцем” – Мустафа Гузелгоз и развој његових услуга
Мустафа Гузелгоз је рођен 1921. године у Ургупу, где је стекао основно и средње
образовање. Како није био у ситуацији да настави са школовањем због новчаних
потешкоћа својих родитеља, прелази у Истанбул где ради као службеник. Године 1940.
одлази у војску и, због Другог светског рата, служи војни рок три и по године. Након
завршеног војног рока, враћа се у Ургуп и почиње да ради као службено лице у
библиотеци Ürgüp Tahsin Ağa, 1944. (Ataberk,1991, p.27)
Догађај који се десио првих година његовог службовања потпуно је променио
његов професионални живот. Административни комитет, чији је члан био и Гузелгоз,
налазио се у посети неком селу округа Ургуп, поводом отварања једног програма. Док
су мештани указивали пажњу и даривали судију, тужиоца, учитеља, ветеринара,
доктора, здравственог службеника и матичара, на њега нико није обраћао пажњу. Чак
му нису понудили место где би сео. И поред непријатности, прихватио је овај догађај
као нешто сасвим очекивано. Доктор лечи мештане, ветеринар врши преглед њихових
животиња, док им остали службеници помажу да реше проблеме када оду до седишта
округа. Људи поштују оне који им помажу својим услугама. Он се онда запитао: Зашто
не бих био на услузи мештанима из мог краја? (Keseroğlu,1991, p.13)
Убрзо након овог догађаја, Гузелгоз је отпочео са радом. Прво је основао
удружење за отварање библиотеке. Затим је прикупио имена становника округа Ургуп
који су живели у већим градовима као што су Истанбул, Анкара, Измир и послао им
писмо које је гласило овако:
„Драги суграђани, предузео сам посао око отварања библиотека у селима наше
земље. Ако имате књиге које сте прочитали, пошаљите их нама. Људи одлазе, а књиге
остају. Једног дана ће унук вашег унука доћи и рећи како и његов дека има своју књигу
овде, потражиће је и наћи ће је, и сетиће се вас.”
Писмо које је послао дало је одјека, тако да су кутије пуне књига пристизале у
библиотеку. Од поклоњених књига у селу Кареин оснива своју прву библиотеку.
Покреће удружење за заштиту и унапређење библиотечке делатности у селу и
обезбеђује потребне услуге. Након оснивања библиотеке у селу Кареин (Karain), стижу
захтеви из других села за оснивање библиотека. Због све чешћих захтева, он одлази у
главни град Анкару, у Главну управу за библиотеке и публикације, како би покушао да
издејствује отварање библиотека по селима. После састанка са Азиз Беркером (Aziz
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Berker), генералним директором за библиотеке и публикације, стиже му следећи
одговор:
„Док многи окрузи у Турској немају библиотеке, ви желите да отварате
библиотеке по селима? То је неизводљиво.” Међутим, Мустафа се није дао збунити.
Тражи барем још једно радно место за службеника у библиотеци и каже: „Остало ћу
сам решити.” Добивши тражено радно место, враћа се у Ургуп, обавља пословни
разговор са подносиоцем за посао на месту службеника и каже: „Запослићу Вас као
службеника у библиотеци, али нећете радити у библиотеци. Сваког дана ћете
допремати књиге у околна села на магарцу. Ако Вам то одговара, можете одмах
кренути са радом.” (İleri, 2018, p. 42-43).
Прича о „библиотеци на магарцу” почиње од тренутка када кандидат прихвата
понуду Гузелгоза. Овај систем једноставно функционише. Кутија, која може да прими
200 књига, прикачи се на леђа магарца. Библиотечки радник свакодневно одлази у разна
села да раздужи позајмљене књиге од корисника и испоручи им нове. Села у која се
допремају књиге категорисана су према међусобној удаљености. Бележење броја
позајмица и броја враћених књига уноси се у књигу позајмица коју библотекар има код
себе. Пре него што стигну књиге, чује се објава преко разгласа на џамији. Библиотечка
услуга се обавља на централним местима као што је сеоски трг, двориште џамије или
школе (Güzelgöz, 1959, p. 13-15). „Библиотека на магарцу”, покренута залагањем
Мустафе Гузелгоза у Ургупу, значајно подиже стопу читаности. Према статистици из
1963. у области где живи 28.000 становника прочитано је 28.750 књига. Према истој
статистици читаоци библиотеке показују највеће интересовање за књиге из
књижевности, историје, религије, пољопривреде, здравља (Gezici…, 1991, p. 100-104).

Слика 1: „Библиотека на магарцу” у селима округа Ургуп 51

Када је 1957. у националном часопису објављен чланак о Мустафи Гузелгозу и
„библиотеци на магарцу”, Гузелгоз одмах постаје надалеко познат у Турској.
Шездесетих година прошлог века ова библиотека привлачи интересовање и страних
медија. Гузелгоз прима награду од комитета за међународни волонтерски рад (The Lane
51
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Bryant International Volunteer Awards Committee), као најистакнутији од осталих
кандидата, за несебично и добровољно залагање и нестицање личне добити.
Након што је добио награду, многи из Турске и иностранства почињу да
посећују Ургуп, како би се упознали са Гузелгозом и системом рада ове библиотеке. У
овом периоду расте подршка библиотеци у Ургупу. Године 1963. Министарство за
економски развој поклања стари џип библиотеци. Међутим, возило се често квари и
није погодно за услуге покретне библиотеке. Амбасадор САД поклања 1967. године
пикап возило за потребе покретне библиотеке (Erdoğan, 1986, p. 42). Јавна библиотека
округа Ургуп, која је до тада опслуживала кориснике у Ургупу и околних 36 села,
користећи теглећи превоз од 5 магараца, 3 коња и једне мазге, сада почиње са
коришћењем поклоњеног пикапа за потребе пружања услуга покретне библиотеке. Тим
поводом је 1968. године свечано обележен престанак употребе теглећег превоза
(Keseroğlu, 1991, p. 19-20).
Област библиотечког рада Мустафе Гузелгоза није покривао само услуге на
терену. Он развија нове услуге како би привукао и долазак жена у библиотеку, с
обзиром да примећује њихово неинтересовање. Обративши се добротворима, купује
шиваће машине за библиотеку у Ургупу и за остале са њом повезане библиотеке.
Покреће курсеве шивења одређеним данима у недељи. Купује књиге и часописе
посвећене ручном раду, припремању хране, бризи о деци, вођењу кућних послова итд.,
како би привукао интересовање жена. Труди се да повећа њихову заинтересованост за
читање, излажући часописе и књиге у просторијама где се одржавају курсеви.
Обезбедивши одговарајући разбој за ткање ћилима у сеоској библиотеци за потребе
мештана у селу Шахинефенди (Şahinefendi), подстиче сеоске жене да уче ткање на
курсевима које он организује. У данима који буду долазили, ткање ћилима заузеће
важно место у економском животу села.

Слика 2: Мустафа Гузелгоз, библиотекар са магарцем 52

У неколико сеоских библиотека, Гузелгоз ради и на објављивању зидних новина.
Зидне новине имају за циљ да објаве новости које се баве селом, образовањем, као и
52
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животним причама о националним и верским херојима. Особа која је прва довела
биоскоп у Ургуп био је такође Мустафа Гузелгоз, библиотекар Јавне библиотеке у
Ургупу. Омогућио је приказивање многих филмова у сеоским библиотекама и широм
округа. Поклоњени касетофони и радио апарати такође су повећали интересовање
младих људи за библиотеку. Поред тога, покреће фудбалска и одбојкашка такмичења у
организацији библиотеке, како би повећао интересовање омладине која живи у селима
округа. Mустафа је и зачетник многих програма за остваривање економског развоја у
округу. Удружење пољопривредника, које и данас постоји, основано је такође
захваљујући његовом труду. Штавише, Гузелгоз је дао велики допринос развоју гајења
грожђа и оснивању винарија у округу (İleri, 2018, p. 51-61).
Mустафа Гузелгоз је узимао у обзир потребе и захтеве мештана у планирању и
развоју понуда библиотечких услуга. Водио је рачуна да пружи програме који би
допринели не само културном напретку мештана, већ и њиховом економском развоју.
Имајући ово у виду, приликом набавке књига за Јавну библиотеку у Ургупу, као и за
остале повезане сеоске библиотеке, давао је приоритет издањима из области
пољопривреде, сточарства, производње вина, итд. Трудио се да омогући и
позајмљивање књига које би привукле пажњу корисника различитог узраста,
образовања и занимања. Остао је забележен један пример из 1962. године приликом
посете групе библиотекара из иностранства, који су желели да се боље упознају са
системом рада покретне библиотеке и допремањем књига уз помоћ теглећег превоза.
Наредни пример показаће позитиван допринос библиотеке животу мештана. У посети
мештанима једног села, неко из групе посетилаца је упитао: “Колико вам значе услуге
библиотеке?” Један од мештана је казао:“Ова библиотека ме је спасила од седам година
затвора. Волео сам једну девојку. Питао сам родитеље да ми дозволе да се оженим
њоме, али ми нису дозволили. Одлучио сам да је отмем. Онда сам размислио и
потражио шта о томе пише у турском кривичном законику који је могао да се нађе у
библиотеци. Када сам сазнао да казна за отмицу износи седам година, одустао сам.
(Keseroğlu, 1991, p. 16).
Mустафа Гузелгоз је био дубоко свестан значаја библиотеке као носиоца
очувања, развоја и заштите локалне културне баштине. Његов изражени осећај за то
показао се на примеру када је сасвим случајно сазнао да француски туриста, који је
боравио у Ургупу, има код себе четири тома књиге “Les Eglises Rubestres de Cappadoce”
од Guillaume De Jerphonion, чије дело садржи веома важне податке и фотографије о
историји Ургупа. Из тог разлога, пожелео је да овим књигама употпуни колекцију
библиотеке. Убрзо је контактирао туристу и понудио да откупи књиге за библиотеку.
Иако му је понуда одбијена, није одустао. Наредног дана, сазнавши да је туриста
отпутовао за Анкару, одмах је кренуо на пут (удаљеност између Ургупа и Анкаре износи
око 300 km). Успео је да се сретне са француским туристом и убеди га да откупи овај
наслов. Ова драгоцена књига, коју поседује веома мали број библиотека у свету и која је
важан историјски и културни извор података о Ургупу, најзад је стигла у Јавну
библиотеку града (Keseroğlu, 1991, p. 21-22).
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После двадесет осам година рада и пружања значајних услуга мештанима округа
Ургуп, као и доприноса турском библиотекарству, Мустафа Гузелгоз је отишао у
добровољну пензију 1972. Библиотекар, који је некада превозио књиге на магарцу,
основао је у својој каријери дванаест библиотека у градовима и селима округа Ургуп.
Успео је да обезбеди услуге покретне библиотеке у скоро тридесет шест села из овог
округа, у почетку помоћу теглећег превоза, а касније превозом на моторним возилима.
Када је почињао са радом, број књига износио је 2300, а у години његовог пензионисања,
1972, број је износио 200 000 библиотечких јединица (Keseroğlu, 1991, p. 6). Када се
узму у обзир услови у Турској у прошлим временима, успеси које је он постигао заиста
су велики. Његово име и допринос Јавној библиотеци у Ургупу остали су трајно
забележени у историји турског библиотекарства.
Одласком у пензију, Мустафа не прекида везу са својом библиотеком. Пружа
широку подршку управницима и библиотекарима који долазе после њега. Приликом
сваког свог одласка у Анкару, посећује Управу за библиотеке и публикације, износећи
надлежнима потребе и захтеве Јавне библиотеке у Ургупу, у нади да добије финансијску
подршку као некада, када је био управник те Библиотеке (Bayraktar, 1991, p. 35).
Библиотечки одсеци у Турској не прекидају своју сарадњу са њим. Универзитет у
Анкари и Одсек за библиотекарство при Универзитету у Истанбулу омогућили су
својим студентима сусрете са овим доајеном, организујући честе посете Ургупу или
позивајући га да гостује као предавач на Универзитету. Гузелгоз је важио за правог
професионалца међу библиотекарима, студентима библиотекарства и академицима који
су га посећивали све до 2005. године када је преминуо. Данас постоје три бисте
посвећене њему: једна која се налази у Ургупу, његовом родном месту, а преостале две
налазе се на градским трговима, (једна од ове две подигнута је у студентском комплексу
Малтепе Универзитета) у Истанбулу. Мустафа Гузелгоз, који је свој живот провео у
жељи да усрећи свој народ и омогући његов напредак, био је особа коју су поштовали и
узимали за пример не само библиотекари, већ и људи разних животних позива.

Слика 3: Биста Мустафе Гузелгоза у студентском комплексу Малтепе Универзитета
(Maltepe University) 53
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Како запослени у Јавној библиотеци гледају на Мустафу Гузелгоза кроз призму
данашњице?
Библиотекар који је некада обављао свој посао допремајући књиге на магарцу,
пример је несебичне посвећености послу свим данашњим библиотекарима. Животна
каријера Мустафе Гузелгоза нам служи као лекција о томе како позив библиотекара
може задобити углед у друштву, којим путем је неопходно пружати покретне
библиотечке услуге, на који начин јавне библиотеке могу постати саставни део
друштва, које врсте корисних активности треба понудити друштву, итд. Рад и дело
Гузелгоза инспирише данашње библиотекаре, дајући им корисне поруке, од којих ћемо
навести следеће:
− Као прво и најважније, дело и рад Мустафе Гузелгоза потврђује да библиотекар
никада не сме изгубити наду и пасти у разочарење због тешкоћа на које наиђе.
Многа села у округу Ургуп нису имала путеве у време када је он радио као
библиотекар. Постојао је скоро занемарљив моторни превоз између села. Поред тога,
бирократија је спутавала покретање многих услуга које је он желео да спроведе.
Ипак, ове негативне околности нису га спречиле да развија потребне услуге и
проналази кориснике за које је изгледало незамисливо да постану чланови
библиотеке.
− Његов рад такође показује колико је важан труд у успостављању добрих односа са
локалном заједницом и колико је за спровођење корисних услуга значајна успешна
комуникација између библиотеке и корисника. Овај посао не зависи само од
финансијске подршке и могућности које пружа држава. Позадину његовог успеха
чине квалитетна комуникација са људима свих професија као што су
административни радници, градоначелници, локалне власти, добротвори, трговци,
просветни радници, муслиманске верске вође...
− Веома је битно добро познавање потреба корисника којима треба пружити услуге.
Понуда услуга подразумевала је претходно упознавање са потребама и одликама
корисника. Са друге стране, у жељи да привуче кориснике и помоћу посебних
понуда као што су курсеви, коришћење касетофона, гледање филмова, итд., трудио
се да набави књиге које би допринеле њиховом друштвеном, културном и
економском напретку. Данашњи библиотекари су у предности, јер имају приступ
технологији, што им помаже у напреднијем пружању библиотечких услуга новим
корисницима, посебно деци, омладини и женама. Поред тога, пожељно је да у своје
услуге укључе и технолошке иновације као што су интернет, компјутер, алати за
друштвене медије, таблет, итд., како би додали на важности библиотеке.
− Јавне библиотеке су кључна места у којима се чува сећање на прошлост, места која
носе одговорност у приближавању културне баштине данашњим генерацијама. Како
систем јавних библиотека има централну структуру, пословни подухвати у мањим
местима су, нажалост, обично занемарени у пракси. Одлазак Гузелгоза у Анкару,
1960. ради куповине књиге значајне за историју Ургупа, показује колику је важност
придавао локалном доприносу у свеопштем развоју библиотекарства.
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Може се рећи да је Мустафа Гузелгоз постао извор инспирације за покретање
многих нових и корисних услуга последњих година у јавним библиотекама у Турској.
Библиотекар Хакан Јуџел (Hakan Yücel) недавно је предузео подухват подизања друштвене
свести о значају библиотека. Овај библиотекар, који ради у јавној библиотеци у граду
Битлис (Bitlis), је од 2016. до 2017. године делио ученицима сеоских школа књиге и играчке
пристигле из целе Турске, које је бициклом превозио у приколици, желећи да подигне свест
о значају јавних библиотека. Кроз овај подухват Хакан Јуџел је поклонио 8798 књига у 55
сеоских школа, прешавши укупно 2071 km. Како је његов рад привукао велику пажњу
јавности, Јуџела су медији назвали “библиотекар са бициклом” (Yücel, 2019, p.113-116).

Слика 4: Библиотекар Хакан Јуџел у посети једној од школа
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Сећање на Мустафу Гузелгоза и његове заслуге на пољу библиотекарства обележава
се свечано у библиотекама Турске, а сваке године, у последњој недељи месеца марта,
одржава се и манифестација под називом „Недеља библиотеке“. Као један од примера,
остварен је програм под слоганом „Библиотекар на магарцу стиже у Одемис”, у сарадњи са
Јавном окружном библиотеком и вртићем града Одемис (Ödemiş). Школе тог округа
библиотекари су даривали књигама допремљеним на магарцима (Eşekli.., 2016). На исти
начин поклоњене су и књиге приликом отварања сеоске библиотеке у округу Герменцик
(Germencik) у провинцији Аидин (Aydın) (Milliyet Gazetesi, 2019). Оба догађаја имала су
велику медијску покривеност.

Слика 5: Посета сеоској школи у Одемису, провинције Измир (İzmir-Ödemiş) у оквиру програма
“Библиотекар на магарцу стиже у Одемис” 55
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У граду Шанлијурфи (Şanlıurfa), Абдулкадир Коркмаз (Abdulkadir Korkmaz) и
Нусретин Бичаз (Nusrettin Biçer) покренули су акцију „Читати значи бити на
пропутовању“ која је такође важна за ову тему, јер за основу има причу о библиотекару
Мустафи Гузелгозу који је некада допремао књиге на теглећој животињи. Ова двојица
маштовитих наставника купили су минибус уз помоћ добротвора, а потом осмислили
изглед унутрашњег простора минибуса где би сместили полице, мозгалице и уметнички
студио. Коркмаз и Бичаз су испоручивали књиге и мозгалице деци, идући од села до
села, када није било наставе у школи. (Anadolu Ajansı, 2019).

Слика 6: Посете селима у оквиру програма „Читати значи бити на пропутовању“

Закључак
Главни разлог због кога је Мустафа Гизелгоз стекао високопоштовани статус у
историји турског библиотекарства лежи у његовом умећу да ограничене услове рада
искористи на најбољи начин, уз реално и мудро сагледавање ситуације у својој земљи и
односа међу људима. Допремањем књига у неприступачна места, заживела је идеја да
библиотека буде та која ће прва посетити кориснике, уместо устаљеног система у коме
се очекује да корисник направи први корак. У овом раду су изнете све важне поруке које
је Мустафа Гузелгоз оставио данашњим библиотекарима, не само кроз идеју о
покретној библиотеци, већ и кроз корисне сервисе и програме које је спроводио у
тадашњим тешким условима.
Корисне услуге и програми јавних библиотека данас су потребнији више него
икада. Јавне библиотеке дужне су да развијају корисне услуге у складу са условима и
захтевима друштва. Библиотеке које не буду успеле у остваривању ових циљева неће
моћи да се одрже и прилагоде променама. Како би оствариле своју одрживост и
сачувале свој положај у свету промена, потребни су им библиотекари са новим идејама,
предузимљивији и посвећенији послу више него раније. Ако запослени у јавним
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библиотекама, а посебно библиотекари, желе да подигну ниво и прихваћеност свог
позива, мораће да уложе више напора у реализацији друштвених и културних програма
и поред свих тешкоћа и препрека. Такав труд и залагање неће бити узалудни већ ће им,
пре или касније, пружити лично и професионално задовољство и служити на понос
институцији у којој раде.
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АРХИВЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БИБЛИОГРАФОВ
В НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕКАХ РОССИИ
В рамках профессиональной подготовки информационных и библиотечных
работников все чаще возникают вопросы преемственности и профессиональной школы.
Это влечет за собой интерес к биографическим сведениям о деятелях библиотековедения,
библиографии, книговедения и информатики. Формируется отраслевое направление –
библиотечная биографика [1]. Библиотеки, прежде всего научные, призваны играть
существенную роль в развитии этого направления, так как именно в них сосредоточены
основные исторические источники биографики.
Российский исследователь И. Ф. Петровская считает основными видами
исторических источников для биографий: 1) дневники, письма, воспоминания изучаемого
лица; 2) его литературные, научные и другие труды; 3) официальные документы,
удостоверяющие личность, ее права и обязанности – удостоверения, грамоты, патенты о
социальном положении, образовании, чинах, наградах и др.; 4) письма, присланные
данному лицу разными лицами и организациями; 5) другие письма, дневники,
воспоминания разных лиц, включающие сведения о нем; 6) рецензии на его труды и иные
отзывы о нем в современной ему печати (в т. ч. статьи в прижизненных словарях и
энциклопедиях); 7) делопроизводственная документация государственных и иных
учреждений, общественных организаций, военных и военно-морских частей, где он
служил, учебных заведений, в которых он учился, учреждений, с которыми связаны другие
факты его жизни (судебно-следственные дела и др.); 8) официальные современные ему
издания с биографическими сведениями (аннотированные списки лиц и др.); 9) материалы
дополнительно к дневникам, переписке и проч., раскрывающие круг его интересов –
списки прочитанных и купленных книг, выписки из книг, записи стихов, песен и т. п.,
собранные им коллекции; 10) книги его библиотеки с дарственными надписями и его
заметками; 11) имущественные и медицинские документы. Особенную ценность
представляет личный архив в целом, когда он сохранился.[2]
Личные архивы библиографов и библиографоведов действительно представляют
особую ценность, не только потому, что в них собраны материалы, позволяющие
уточнить биографические данные лица, раскрыть процессы работы над его важнейшими
трудами, представить его личность во всем многообразии духовных и творческих
возможностей. Ценность этих архивов представляется важной еще и потому, что, по
роду своей деятельности, библиографы собирают информацию о других людях или
важных в определенные периоды истории событиях и явлениях. Такие материалы
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существенно повышают значимость архивов библиографов, но не всегда способствуют
полноценному раскрытию их личностной части. Изучаются и публикуются материалы,
собранные библиографом и значительно реже – архивные сведения о самом библиографе.
Однако, в силу своей активной включенности в информационное поле своего времени,
библиографы оказываются вовлеченными в общественную жизнь и материалы их
личных архивов могут иметь значение не только с точки зрения библиотечной
биографики, но и для исследования профессиональной и общественной истории. Об
этом свидетельствует опыт работы с личными архивами отечественных библиографов
и библиографоведов Библиотеки Российской академии наук (БАН) в Санкт-Петербурге.
Архивы российских библиографоведов в БАН начали формироваться конце 20
века в Кабинете (секторе) библиотековедения. Отличительной особенностью Сектора
библиотековедения БАН является то, что он входит составной частью в Научноисследовательский отдел библиографии и библиотековедения (НИОБиБ) БАН. Это
предполагает, что, помимо формирования фонда библиотечно-информационной
направленности, ему присущи и некоторые другие функции: составление
библиографических указателей, методическая работа с библиотеками академической
сети, научно-исследовательская деятельность. Именно в соответствии с научноисследовательской направленностью деятельности Кабинета библиотековедения БАН в
него был передан приобретенный Библиотекой в 1992 г. архив российского
(советского) библиографа и ученого Николая Васильевича Здобнова. Это положило
начало формированию фонда архивов отечественных библиографоведов и научноисследовательской работе сектора по этой проблеме.
В настоящее время в Секторе библиотековедения БАН представлено три
личных архива российских библиографоведов, каждый из которых представляет собой
самостоятельный фонд: Николая Васильевича Здобнова (1888–1942), Александра
Владимировича Ратнера (1948–1991), Эмилии Константиновны Беспаловой (1930–
2007).

Николај Василијевич Здобнов
(1888–1942)

Александар Владимирович
Ратнер (1948–1991)

Емилија Константиновна
Беспалова (1930–2007)

59

Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.8 (октобар 2020)

Работа с архивами в Секторе предполагает разбор материалов каждого фонда по
4 описям (Документы к биографии и материалы о деятельности фондообразователя;
Научные и библиографические труды; Переписка; Материалы других лиц в архиве),
формирование единиц хранения и их научное описание, которое соответствует
требованиям архивных учреждений. Обязательным этапом работы с личными
архивами является проводимое сотрудниками Научно-исследовательского отдела
консервации и реставрации фондов БАН исследование архивов, которое включает
визуальный осмотр архивных документов с целью выявления наличия или отсутствия
биологических повреждений и микологическую и энтомологическую экспертизу.
Одновременно с этой процедурой проверяется и помещение для хранения книжных и
архивных фондов.
В результате разбора архивов и их научного описания формируется опись
архива, где на каждую единицу хранения составляется карточка с указанием номера
единицы хранения, материалов, входящих в нее, объема, хронологического периода,
который охватывают материалы и другие характеристики. После создания научной
описи архива он становится доступен для широкого круга исследователей, историков
библиографии, книговедов, аспирантов и всех, интересующихся деятельностью
фондообразователей.
Пост. №
Дата
Кол-во
листов
Врем. №№

Заголовок

Номинал
Способ воспроизв.
Опубл.:______________________________________________
Приложение
Карточка для описания единиц хранения архива

Опыт Сектора библиотековедения БАН показывает, что существует устойчивый
интерес к архивам деятелей библиографии, книжного и библиотечного дела. Это
особенно показательно на примере архива Н. В. Здобнова, хранящегося в БАН с 1992 г.
Архив Н. В. Здобнова был полностью обработан и научно описан в БАН к 1997 г. Он
является наиболее полным по содержанию среди архивов этого библиографа,
находящихся на государственном хранении, и насчитывает 640 единиц хранения (ед.
хр.). Если сравнивать с другими архивами, то архив Н. В. Здобнова в Российской
национальной библиотеке составляет 100 ед. хр., в Научно-исследовательском отделе
библиографии Российской книжной палаты – 36 ед. хр., а в Государственном архиве
Курганской области – 11 ед. хр.
С материалами архива Н.В. Здобнова работали ученые Санкт-Петербургского
государственного университета культуры, Московского государственного университета
культуры, Московского государственного университета печати, Алтайского и
Челябинского государственных институтов культуры и искусства, научные сотрудники
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Российской национальной, Российской государственной и других крупных научных
библиотек. За почти тридцатилетний период работы с архивом Н.В. Здобнова только
сотрудниками Сектора библиотековедения было опубликовано более 30 статей и
публикаций по его письмам и другим материалам.
Изучение материалов архива Н.В. Здобнова позволило осуществить уникальный
проект: выход в свет комментированного издания его главного труда «Истории русской
библиографии от древнего периода до начала ХХ
века». Судьба «Истории русской библиографии…»
весьма характерна для советского периода
отечественной библиографии. Монография была
подготовлена Н.В. Здобновым в 1940-х гг., но в
1941 г. ее автор был репрессирован. Однако, с 1944
по 1955 г. выходят три издания монографии, хотя
Н.В. Здобнов еще не был реабилитирован.
Особенностью всех трех изданий было то, что их
редакторы, из самых лучших побуждений, вносили
изменения в авторский текст–сокращали и
объединяли параграфы, вставляли цитаты (в
частности, Сталина), изменяли количество частей в
монографии. В ходе работы по научному описанию
архива Н. В. Здобнова было выявлено наличие
полного текста рукописи «Истории русской
библиографии до начала ХХ века» и машинописной копии первой половины этого труда.
На этом основании в 1996 г. было принято решение подготовить авторский текст
монографии с текстологическим и научным комментарием, раскрывающим
современные точки зрения на проблемы, рассматриваемые автором. [3] Был создан
творческий коллектив, в который вошли 19 ведущих научных сотрудников из
Библиотеки Российской академии наук, Российской национальной библиотеки и СанктПетербургского государственного университета культуры и искусств. Их усилиями был
подготовлен научный комментарий, раскрывающий имена и события, выпавшие из
современного научного библиографического контекста, и включающий новые
сведения по рассмотренным Н. В. Здобновым сюжетам. В текстологическом
комментарии отражены все особенности работы автора над текстом, в том числе
вставки и вычеркивания автора, по которым удалось выявить фрагменты текста Н. В.
Здобнова, не вошедшие в окончательный вариант рукописи и использованные
редакторами опубликованных ранее изданий монографии. В 2012 г. комментированное
издание было опубликовано, став первым в области российской библиографии
академическим изданием.[4]
В настоящее время ведется работа по переводу материалов архива Н.В.
Здобнова в электронную форму и создания базы данных «Архив Н.В. Здобнова».
В 2006 году БАН приняла на хранение и обработку архив Александра
Владимировича Ратнера – историка, библиографа, книговеда, члена редколлегии журнала
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«Советская библиография», – включающий письма, записные книжки, дневники,
подлинные документы, воспоминания, биобиблиографические карточки, неопубликованные
работы. Определенную ценность в архиве А. В. Ратнера представляют материалы
других лиц: литературоведа Александра Вениаминовича Храбровицкого (1912–1989) и
московских купцов-старообрядцев Владимира Павловича и Николая Павловича
Рогожиных (1825–1895?). А.В. Храбровицкий – известный знаток творчества В. Г.
Короленко, помогавший собирать материалы для книги А. И. Солженицына
«Архипелаг ГУЛАГ», друг и духовный учитель А. В. Ратнера.
Рогожины – владельцы фабрики шелковых тканей. Сыном одного из братьев
Рогожиных был довольно известный библиограф и библиофил Владимир Николаевич
Рогожин (1859–1909). Среди его трудов «Материалы для русской библиографии 18 – 1
половины 19 столетий. Том 1. 1902 ; Том 2. 1922», и «Указатель к труду В. С. Сопикова
«Опыт Российской библиографии».
В настоящее время архив В.А. Ратнера полностью описан (413 ед. хр.) и открыт
для изучения.
Несомненный интерес для исследователей представляет поступивший в Сектор
библиотековедения БАН в 2008 г. архив Эмилии Константиновны Беспаловой (1930–
2007) – видного библиографоведа, педагога, теоретика в области рекомендательной
библиографии, библиографоведения, истории русской библиографии. Сейчас этот
архив находится в стадии разбора материалов и научного описания. Разобраны
примерно две трети материалов, которые уже демонстрируют многогранность ученого,
оригинальность ее подходов к изучению актуальных проблем библиографической
теории и практики. Вызывают интерес дневники и записки, которые характеризуют
Эмилию Константиновну не только как ученого и педагога, но и как интересного и
разностороннего человека.
В состав архива Э.К. Беспаловой включены материалы, связанные с
деятельностью ее мужа Михаила Никитича Беспалова – библиографоведа и книговеда,
кандидата педагогических наук, заведующего кафедрой библиографии Московского
государственного института культуры, оказавшего значительное влияние на
формирование ее как педагога и ученого. М.Н. Беспалов – автор первого в России
учебника по экономической библиографии, специалист по работе библиотек с
экономической литературой и библиографией и его материалы позволят уточнить еще
одну страницу истории российской библиографии.
Работа по разбору и научному описанию архива Э.К. Беспаловой продолжается.
Одновременно ведется изучение архива, выявление неопубликованных и частично
опубликованных работ, материалов, отражающих методику ее работы над научными и
учебными работами. Несомненно, что материалы архива будут востребованы, однако
для их полноценного использования необходимо завершить его научное описание и
осуществить создание электронной базы данных «Архив Э.К. Беспаловой».
Проводимая в Секторе библиотековедения работа с архивами российских
библиографов позволяет сделать некоторые выводы. Главным из них является то, что
архивы деятелей библиотечного дела, библиографии, книговедения, имеющие

62

Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.8 (октобар 2020)

рукописные, машинописные, эпистолярные материалы, должны приобретаться и
храниться в библиотеках, так как уже имеется печальный опыт утраты этих материалов
в результате небрежности и непонимания их ценности наследниками. Лучшим местом
хранения архивов являются научно-исследовательские отделы или секторы
библиографии и библиотековедения научных библиотек, в которых ими будут
заниматься заинтересованные люди, способные оценить их значение, исследовать и
ввести в научный оборот архивную информацию. Современные технические средства
позволяют достаточно быстро осуществить оцифровку архивных материалов и сделать
их доступными широкому кругу заинтересованных пользователей. В этом случае
библиотечное сообщество сможет выступить не только элементом структуры
информационного обеспечения общества, но и выполнить важнейшую функцию
рефлексии информационной деятельности, осознания ее места в общей структуре
человеческой деятельности, достойного освещения ее истории, теории и методики в
различные периоды существования общества.
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коммент. издания монографии Н. В. Здобнова «История русской библиографии до
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библиографии с древнейшего периода до начала ХХ в.») / В. П. Леонов, Н. М.
Баженова, Н. К. Леликова, М. П. Лепехин // Вестник РАН. – 2005. – № 1. – С. 51–55 ;
Бокан М. Г. «История русской библиографии до начала ХХ века» Н. В. Здобнова:
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АРХИВИ ДОМАЋИХ БИБЛИОГРАФАРА
У НАУЧНИМ БИБЛИОТЕКАМА РУСИЈЕ

Као део професионалне обуке информационих и библиотечких радника, све се
чешће постављају питања континуитета и стручних школа. Ово укључује интересовање
за биографске податке о руководиоцима библиотека, библиографија, књига и
рачунарске науке. Формира се правац – биографија библиотеке [1]. Библиотеке,
пре свега научне, позване су да играју значајну улогу у развоју овог правца, јер су
управо у њима концентрисани главни историјски извори биографије.
Руски истраживач И. Ф. Петровска сматра следеће историјске изворе за
биографије: 1) дневнике, писма, мемоаре особе која се проучава; 2) његова књижевна,
научна и друга дела; 3) службена идентификациона документа, њихова права и обавезе потврде, потврде образовања, звања, награде и др.; 4) писма која су тој особи послала
разна лица и организације; 5) друга писма, дневнике, мемоаре разних особа, која садрже
податке о њему; 6) рецензије његових дела и друге критике о њему у штампи
(укључујући чланке из речника и енциклопедија о животу); 7) документацију о
управљању државним и другим институцијама, јавним организацијама, војним и
поморским јединицама у којима је служио, образовним установама у којима је студирао,
институцијама са којима је повезан и друге чињенице из његовог живота (судски
истражни случајеви и сл.); 8) званичне савремене публикације са биографским
подацима; 9) допунски материјал уз дневник, преписке итд., које откривају спектар
његових интереса – спискове књига које је прочитао и купио, изводе из књига, записе
песама, итд., збирке које је прикупио; 10) књиге његове библиотеке са посветама и
белешкама; 11) имовинска и медицинска документација. Посебна вредност је лична
архива у целини, када је очувана. [2]
Лична архива библиографа заиста има посебну вредност зато што садржи
материјале који вам омогућавају да разјасните биографске податке неке особе, откријете
процесе рада на најзначајнијим делима и представите његову личност у свим духовним
и стваралачким аспектима. Вредност ових архива важна је и зато што, по природи свог
деловања, библиографи прикупљају информације о другим људима или догађајима и
појавама који су важни у одређеним периодима историје. Такви материјали значајно
повећавају вредност архива библиографа, али не доприносе увек потпуном откривању
њиховог личног дела. Грађа коју је прикупио библиограф проучава се и објављује, а
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много ређе прикупљају се и архивски подаци о самом библиографу. Међутим, због свог
активног рада на прикупљању података у одређеном периоду, библиографи су
укључени у јавни живот и материјали њихових личних архива могу бити значајни не
само са становишта биографије библиотеке, већ и за проучавање професионалне и
друштвене историје. О томе сведочи искуство рада са личним архивима домаћих
библиографа Библиотеке Руске академије наука у Санкт Петербургу.
Архиви руских библиографа у Руској академији наука почели су се формирати
крајем 20. века у Кабинету за библиотечке науке. Изразита карактеристика Сектора за
библиотечку науку је да он представља део Истраживачког одељења за библиографију и
библиотеку. Ово сугерише да, поред формирања библиотечко-информативног фонда,
има и неке друге функције: састављање библиографских индекса, методолошки рад са
библиотекама академске мреже и истраживачке активности. У складу са истраживачким
фокусом Истраживачког одељења за библиографију и библиотеку, у њу је пренета
библиотека руског (совјетског) библиографа и научника Николаја Васиљевича
Здобнова, коју је Библиотека стекла 1992. године. То је означило почетак истраживачког
рада и формирања збирке архива руских библиографа.
Тренутно у библиотечко-научном сектору постоје три личне архиве руских
библиографа и свака од њих је независан фонд: Николај Василијевич Здобнов (1888–
1942), Александар Владимирович Ратнер (1948–1991), Емилија Константиновна
Беспалова (1930–2007).

Николај Василијевич Здобнов
(1888–1942)

Александар Владимирович
Ратнер (1948–1991)

Емилија Константиновна
Беспалова (1930–2007)

Рад са архивима у Сектору укључује анализу материјала сваког фонда према
четири инвентара (Биографски документи и материјали о активностима онога ко је
образовао фонд; Научни и библиографски радови; Дописништво; Материјал других
особа у архиви), формирање складишних јединица и њихов научни опис који испуњава
захтеве архивских институција. Обавезан корак у раду са личним архивима је
истраживање архива које обављају службеници Истраживачког одељења за
рестаурацију фондова, а које укључује визуелни преглед архивских докумената ради
утврђивања присуства или одсуства биолошког оштећења и миколошко-ентомолошко
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испитивање. Паралелно с тим поступком, врши се и провера простора за чување збирки
књига и архива.
Као резултат анализе архива и њиховог научног описа формира се инвентар
архиве, где се за сваку јединицу складиштења саставља картица на којој се наводи број
складишне јединице, материјали у њој, обим, хронолошки период и друге карактеристике.
Након стварања научног инвентара архиве, она постаје доступна широком кругу
истраживача, историчара библиографије, књижевника, постдипломаца и свима
заинтересованим за активности оснивача.
№
Датум
Број листова
Време №№

Наслов
Номинална вредност
Метод репродукције
Публ..:________________________________
Додатак
Картица за опис јединица архивског складиштења

Искуство Сектора за библиотечку науку показује да постоји константно
интересовање за архиве библиографије, књижног и библиотечког рада. Ово је посебно
очигледно на примеру архиве Н. В. Здобнова која се чува од 1992. године. Ова архива у
потпуности је обрађена и научно описана до 1997. године. У поређењу са другим
архивима, архива Н. В. Здобнова у Руској националној библиотеци износи сто јединица,
у истраживачком Сектору библиографије Руске књижне коморе тридесет шест
јединица, а у Државном архиву Курганске регије једанаест јединица.
Са материјалима архиве Н. В. Здобнова радили су научници са Државног универзитета
за културу Санкт Петербурга, Московског државног универзитета за културу,
Државног института за културу и уметност, као и истраживачи из Руске националне,
Руске државне и других великих научних библиотека. За скоро тридесет година рада са
архивом Н. В. Здобнова, више од тридесет чланака и публикација о његовим писмима и
другим материјалима објавило је само особље Сектора за науку о библиотеци.
Испитивање грађе архиве Н. В. Здобнова допринело је реализацији јединственог
пројекта: објављено је коментарисано издање његовог главног дела „Историја руске
библиографије од античког периода до почетка двадесетог века“. Судбина дела
„Историја руске библиографије...“ веома је карактеристична за совјетски период
националне библиографије. Монографију је припремио Н. В. Здобнов 1940-тих, али
1941. године, аутор је био у репресији. Међутим, од 1944. до 1955. године објављена су
три издања монографије. Карактеристика сва три издања била је та што су њихови
уредници, из најбоље намере, уносили измене у текст аутора – исекли и спојили
параграфе, убацили цитате (нарочито Стаљина), променили број делова у монографији.
Током рада на научном опису архиве Н. В. Здобнова откривено је постојање целог
текста рукописа „Историја руске библиографије пре почетка двадесетог века“ и копије
66

Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.8 (октобар 2020)

прве половине овог дела. На основу тога, 1996.
године одлучено је да се припреми ауторски текст
монографије
са
текстуалним
и
научним
коментарима, који открива савремена гледишта на
проблеме које аутор разматра. [3] Створен је
креативни тим који је обухватио деветнаест
водећих истраживача из Библиотеке Руске
академије наука, Руске националне библиотеке и
Државног универзитета за културу и уметност Санкт
Петербурга. Њиховим напорима припремљен је
научни коментар који открива имена и догађаје који
су настали из модерног научног библиографског
контекста, укључујући нове информације о темама
које је разматрао Н. В. Здобнов. Њиховим напорима
припремљени су научни коментари, укључујући
уметање и брисање аутора, помоћу којих је било
могуће препознати фрагменте текста Н. В. Здобнова, који у коначној верзији рукописа
нису обухваћени нити коришћени од стране уредника претходно објављених издања
монографије. Године 2012. објављено је коментарисано издање и оно је постало прва
академска публикација из области руске библиографије. [4]
Тренутно се ради на превођењу грађе архиве Н. В. Здобнова у електронски облик
и на креирању базе података „Архива Н. В. Здобнова.
Године 2006. почело је чување и обрада архиве Александра Владимировича Ратнера
(историчара, библиографа, стручњака за књиге, члана уредништва часописа „Совјетска
библиографија“) укључујући писма, свеске, дневнике, оригиналне документе, мемоаре,
библиографске картице, необјављена дела. Материјали других особа имају одређену
вредност у архиви А. В. Ратнера: књижевног критичара Александра Вениаминовича
Храбровицког (1912–1989) и московских трговаца Владимира Павловича и Николаја
Павловича Рогожина (1825–1895?). А. В. Храбровицки – познати стручњак за дело В. Г.
Корољенка, помогао је да се прикупе материјали за књигу А. И. Солжењицина „Архипелаг
Гулага“.
Рогожини су били власници фабрике свилене тканине. Син једног од браће
Рогожин био је прилично познати библиограф и библиофил, Владимир Николајевич
Рогожин (1859–1909). Међу његовим делима су „Материјали за руску библиографију
18. – 1. половине 19. века. Том 1.1902 Том 2. 1922.“ и „Искуство руске библиографије“.
Тренутно је архива В. А. Ратнера у потпуности описана (413 јединица) и
отворена за проучавање.
Архива Емилије Константиновне Беспалове (1930–2007), истакнуте
библиографкиње, учитељице и теоретичарке из области библиографије и историје
руске библиографије, несумњиво је занимљива за истраживаче. Сада је ова архива у
фази анализе материјала и научног описа. Занимљиви су дневници и белешке које
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карактеришу Емилију Константиновну не само као научника и учитеља, већ и као
занимљиву и свестрану особу.
Састав архиве Е. К. Беспалове обухватио је и материјале везане за активности
њеног супруга, Михаила Никитича Беспалова – библиографа и књижевног научника,
кандидата педагошких наука, шефа Одељења за библиографију Московског државног
института за културу, који је имао значајан утицај на њено формирање као учитеља и
научника. М. Н. Беспалов је аутор првог руског уџбеника о економској библиографији и
специјалиста за рад библиотека са економском литературом и библиографијом и његов
материјал ће разјаснити још једну страницу у историји руске библиографије.
Рад на анализи и научном опису архиве Е. К. Беспалове се наставио. У исто
време обављало се проучавање архиве, идентификација необјављених и делимично
објављених дела, материјала који одражавају методологију њеног рада на научним и
образовним делима. Нема сумње да ће ова архивска грађа бити тражена, али за њену
пуну употребу неопходно је употпунити њен научни опис и створити електронску базу
података „Архива Е. К. Беспалове“.
Рад који је спроведен у Сектору науке о библиотеци са архивима руских
библиографа омогућава нам да донесемо неке закључке. Главни је тај да архиве
библиотека, библиографа и научника који су писали рукописом, писаћим машинама и
епистоларном грађом треба набавити и чувати у библиотекама, јер већ постоји жалосно
искуство губитка ових материјала као резултат непажње и неразумевања њихове
вредности од стране наследника. Најбоље место за чување архива јесу истраживачки
одсеци или сектори библиографије и научних библиотека у којима ће заинтересовани,
способни да процене њихову вредност и истраже их, моћи да се баве њима. Савремена
техничка средства омогућавају брзу дигитализацију архивске грађе и стављају је на
располагање широком кругу заинтересованих корисника. У овом случају, библиотечка
заједница ће моћи да делује не само као елемент структуре информационе подршке
друштву, већ и да испуни најважнију функцију рефлексије информационе активности,
препознавања свог места у општој структури људске активности, достојног покривања
њене историје, теорије и методологије у различитим периодима друштва.
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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЧТЕНИЯ:
ИСТОРИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И КНИГИ

Аннотация
На примере существующих в истории культуры практик чтения рассматривается
история взаимодействия человека и книги. Автором выделены следующие культурные
трансформации – переход от чтения вслух к чтению про себя, возникновение нового способа
производства книг, превращение книги в инструмент интеллектуальной деятельности,
появление романа как литературного жанра и визуальная коммуникация.
Ключевые слова: книга, человек, практики чтения, трансформация, свиток, кодекс, визуальный
образ

Введение
В последние десятилетия интерес к проблематике книги заметно возрастает. Это
связано в первую очередь с осмыслением роли книги в современной культуре и
цивилизации. Долгое время книга была важнейшим источником информации, познания
действительности, средством воспитания и развития личности. Она несла в себе
отпечаток времени и личной индивидуальности. В книговедческих исследованиях
книга рассматривается, как произведение печати, как форма сохранения человеческой
памяти и инструмент трансляции знания. Книга играет большую роль в общении
людей, она влияет на читателя, убеждает и учит его. Она имеет огромную силу, но в
большинстве случаев эта сила находиться в скрытом потенциальном состоянии.
Процесс общения с книгой очень многогранный и затрагивает самые разные аспекты
взаимоотношений. Здесь происходит аналитико-синтетическая работа, освобождение
скрытой энергии и заряд новыми мыслями, идеями и эмоциями, развивается
воображение и фантазия. М.Н. Куфаев одним из первых предпринял попытку
исследовать динамику книжного процесса, в котором соприсутствуют автор, издатель,
художник и читатель. Читатель обращается к книге не только за впечатлениями, но и за
тем, чтобы понять написанное автором. В этом и состоит его интеллектуальная работа.
Излагая свои мысли в словах и предложениях, автор синтезирует их таким образом,
чтобы именно его размышления и переживания нашли выражение в предложении и
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фрагменте текста. Читатель начинает с последнего. Синтезируя составные части
сложного предложения, заключенного в фразе, и ища индивидуальную мысль автора,
он проводит анализ от сложного к частному, тем самым отделяя чужие высказывания
от своих.
Процесс восприятия и понимания текста Куфаев рассматривает с позиции
«свой» – «чужой». «Читатель как бы преодолевает себя в социальном и, преодолевая,
становится лицом к лицу с автором, своей мыслью общается с мыслью автора. <…> На
пути к преодолению лежит этап признания социальной значимости слов и
предложений, когда читатель, читая книгу, отходит от своих мыслей, но еще не видит
размышлений автора. Не противопоставляя однако себя автору, а сливаясь с ним в
социальном данном, он погружается в книгу как в навязанное ему извне, как
погружаются в природу, созерцание материи, вещи, картины, статуи». [1, с.133-134]
Таким образом, преодолевая «свое» для постижения «чужого» и постигая «чужое»,
читатель в процессе общения с книгой критически осмысливает прочитанное, дает
свою оценку и ответ автору, который в дальнейшем становится реакцией читателя на
книгу.
Другой книговед Н.А. Рубакин выделял в книге три силы – знание, понимание и
настроение. Неотделимые одна от другой они не всегда содержатся в одном
произведении и не во всякой книге находятся в равных количествах. Иные книги,
прежде всего, дают знание, другие будят мысль, третьи воздействуют на настроение.
Под знанием Рубакин понимает, прежде всего, научное, соответствующее строгим
требованиям научной достоверности и точности, в связи с успехами науки в данный
исторический период; знание законов и фактов. В понимании заключена сила
критической мысли, умение вникать в самые разные явления жизни и отличать
истинное от ложного, информативное от неинформативного. Настроение охватывает
как этическое, так и общественное настроение, без которого немыслимо правильное
отношение к явлениям окружающей среды и их оценка. Факты и идеи должны не
только светить, но и волновать. [2, с. 140-141] Эти три силы кристаллизуются в книге
путем ее создания и издания и сохраняются в потенциальном состоянии в библиотеке.
Как книга привлекает к себе читателя? Писатель пишет свое произведение,
ориентируясь на определенную категорию читателей. Одни читатели читают научные и
исторические книги, другие выбирают практические пособия, третьи увлекаются
беллетристикой. Уровень читательского развития, прежде всего, отражается на умении
выбирать книги, выбирать сознательно и целенаправленно, с экономией времени и сил.
Чаще всего мы берем то, что попадается по руки – будь то журнал, художественное
произведение или научная книга. Есть читатели, которые следят за вновь поступающими
изданиями и читают только их. Иные читают так называемые модные книги, которые
прочитаны их друзьями и достойно оценены критиками. Чем больше подготовки от
читателя требует данная книга, тем меньше у нее читателей. На этом основании можно
утверждать, что с сочинения не пользуются спросом в библиотеках. Однако, отмечает
Рубакин, «на спрос такой-то книги влияет отношение этой книги к запросам, которые
предъявляет читатель к родимой действительности. Но есть и такие книги, которые
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отрывают читателя от земли в данный исторический момент, становятся особыми по
вкусу читателя того темперамента, который приспособляется к господствующим
течениям жизни. Таким образом, между книгами, с одной стороны, и читателями с
другой, происходит своего рода естественный подбор; каждый отдел каталога
притягивает к себе одних читателей, отталкивает других, и обратно, каждый читатель
притягивает к себе одни книги, отталкивает другие. Это притяжение и отталкивание поразному проявляется – у одних резко и определенно, у других незаметно, скрываясь в
глубине». [3, с.84] В процессе общения с книгой можно выявить три типа взаимодействий:
1) книга и автор; 2) книга и читатель; 3) автор и читатель. Соответственно этому
выделяются модели читательской деятельности. Это читатель-собеседник, читательисследователь и читатель-пользователь.
Произошедшие в последнее время культурные трансформации, заставляют нас
вновь обратиться к книжным традициям и практикам чтения, существовавшим в
разные культурно-исторические эпохи, и на этом основании проследить динамику
взаимодействий книги и человека в истории культуры. Носитель информации влиял на
восприятие текста и характер читательской деятельности. Информация, представленная
на глиняной табличке, была ограничена в пространстве и зависела от размера площади
и веса таблички. Рулон или свиток требовали внимательного и неторопливого чтения,
при котором мы видим постепенное разворачивание и сворачивание мысли. В разные
эпохи свиток читали по-разному: в одиночестве, чтение вслух перед аудиторией
слушателей, в путешествии или за трапезой, держа его обеими руками. Целью чтения
вслух было дать возможность читателю понять смысл текста, написанного так
называемым «непрерывным письмом», в котором отсутствовали пробелы между
словами. Тогда же существовала и практика чтения про себя. Первые свидетельства об
этом содержатся в трудах Еврипида и Аристофана. В основном, они касаются не чтения
книг, а чтения посланий и пророчеств оракула, написанных на вощеных дощечках.
Чтение про себя тогда было не обязательно безмолвным, оно было беззвучным,
внутренним голосом, предназначенным для самого читающего. От чтения вслух как
подачи текста слушателям греки постепенно перешли к чтению как узнаванию букв,
под которым они подразумевали внимательное изучение текста. [4]
От свитка к кодексу
Свиток как книжная форма и некоторые практики чтения перешли из Древней
Греции в Древний Рим. Этот процесс стал активно развиваться во III-II тысячелетии до
н.э. Долгое время письменность была привилегией жрецов и патриций. Круг их чтения
ограничивался анналами, книгами толкований предсказаний. Кроме них, в домах
патрициев хранились архивные документы, надгробные речи и отчеты о деятельности
магистратов. Поначалу чтение было распространено среди представителей высших
сословий и осуществлялось частным образом. Приобретенные в качестве военных
трофеев, греческие книги хранились в резиденциях римских завоевателей. Они
хранились в резиденциях и впоследствии вошли в состав личных библиотек, вокруг
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которых собирался круг образованных людей. В I в. н.э. получила большое
распространение и так называемая декламация. Писатели читали свои произведения в
открытых для широкой публики местах. Ученые создавали кружки, где они могли
обсуждать вопросы, касающиеся поэзии и литературы. Чтения вслух вошли в моду еще
при Азинии Поллионе и имели четкий регламент и порядок проведения. В роли чтеца
выступали сами писатели и приглашенные для этого ораторы, а «слушатели» имели
право прервать или продолжить чтение. В сатирах Горация изображены сцены этих
чтений, в которых автор морализирует и дает писателям советы как достичь
совершенства в работе над поэтическим произведением. Эти требования были
сформированы в литературном кружке Поллиона и нашли свое выражение в «Науке
поэзии». «Здесь царила «здоровая критика»; юмор и ирония находили благодарную
почву; каждое острое слово или поэтическая находка встречались с одобрением,
оценивались достойно и запоминались надолго». [5] Постепенно громкие чтения стали
приходить в упадок. Все больше внимания уделялось безмолвному чтению, в
результате которого появилась возможность читать быстрее и прочитывать большее
количество текстов. Распространение письменной культуры в Древней Греции и Риме
привело к увеличению обращения книг среди образованных людей. Помимо настенных
надписей это плакаты, сочинения в стихах и прозе, прошения, административные и
военные бумаги, отчеты и другие юридические документы. Оборот книг и увеличение
читательского спроса обусловили рост личных собраний, появление новых
переработанных текстов и создание общественных библиотек, предназначенных для
широкого пользования. Первое существенное изменение, произошедшее с чтением –
это переход от чтения вслух к чтению про себя и появление кодекса как новой формы
книги.
В древнем Египте и на Ближнем востоке к книге относились как священной
вещи. Сакральное отношение к книге, особенно в монастырях, обусловлено её
малочисленностью и уникальностью, а также богослужебными нуждами. В уставах
монастырей предписывались особые правила и обязанности, которым монахи должны
следовать. Среди них было чтение, переписывание и перевод книг. Появление
религиозных книг, в том числе пророческих и житий святых обусловило и изменение
манеры и стиля чтения. Их предназначение состояло в первую очередь в укреплении
веры, в духовном просвещении и приобщении к Богу. Слово воздействовало на людей
магически. Они принимали на веру то, о чем говорилось в книгах, и старались
действовать согласно их предписаниям. Одним из таковых было осуществление
благотворительной деятельности.
В Древней Руси читательское развитие представляло собой сложное культурное
явление. Появление первых читателей было связано с образованием Древнерусского
государства и утверждением христианской веры. Посредством чтения вслух и заучиванием
религиозных текстов шло обучение грамоте. Книги одновременно читались и слушались.
Существовали даже специальные чтецы, для которых чтение вслух стало профессией.
Большую роль в популяризации чтения сыграли князь Владимир и его сын Ярослав
Мудрый. При Владимире обучение грамоте и чтению стало обязательным, а Ярослав
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мудрый в 1028 году основал народное училище в Новгороде, чтобы в нем могли получить
образование и простые люди. С этой целью он приобрел большое количество книг,
«поучаясь которыми верующие люди наслаждаются божественным учением». [6, с.7]
К середине XI века появляются книжники - любители и знатоки книг. Среди них
были представители духовенства и феодальной знати, а также образованные горожане.
Чтение оказывало большое влияние не только на духовное просвещение, но и на
принятие важных решений, например, сооружение монастырей. Оно рассматривалось
древнерусскими книжниками как спасительное для души занятие, непременное условие
праведной жизни, поскольку как без гвоздей не построить корабль, так и без чтения
книг нельзя стать праведником. В «Изборнике Святослава» (1096) даны советы о том,
как следует читать книги: «Когда читаешь книгу, не спеши поскорее дочитать до
следующей главы, но раздумывай, о чем говорит книга, и что значат ее слова, и трижды
вернись к одной главе». [6, с.14] Медленное чтение еще не означало осмысленное
понимание содержание текста. Тем не менее, этот совет указывал на необходимость
вдумчивого и критического чтения.
Начиная с XII века, в связи с увеличением числа книг и разных сочинений
появляются так называемые сборники цитат, относящиеся к разным областям знания.
Они значительно облегчили умственный труд, поскольку в них кратко и лаконично
излагалось содержание произведения или приводились основные сведения по той или
иной теме [4, с.143]. Другие сборники, включавшие в себя отрывки и выражения из
Библии, сочинений отцов Церкви и классических авторов помогали читателю
ориентироваться в манускриптах и находить требуемые фрагменты, не читая текст
целиком. Несмотря на свою популярность и широкое распространение эти сборники
были лишь хранилищами текстов. Они не побуждали к творчеству и не способствовали
рождению новых мыслей.
Книжная культура того времени заключало в себе одновременно познание и
духовность, разум и эмоции. Читатель обращается к книге, мысли автора же влиты в ее
содержание. Они несут еще социальный оттенок, о чем свидетельствуют правила и
советы, бережное отношение к книге. Среди особенностей, характерных для практики
чтения вслух, следует отметить, единство текста и голоса, декламации и слушания,
ссылку на «авторитеты» и анонимность автора. Читатель взаимодействует еще не с
автором и его произведением, а социальным объектом, в качестве которого выступает
книга.
Новые практики чтения и фигура автора
Появление кодекса (книг-тетрадей со страницами) кардинально изменило
модель чтения. Экономичность, удобство использования и дешевизна кодекса не
только преобразовали модель чтения, но и обусловили возникновение новой
организации мышления и других форм работы с информацией. Вследствие этого
появилась возможность не только читать, но и конспектировать, делать пометки,
листать книгу. Люди стали не просто разбирать слова и буквы, а понимать смысл
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текста и усваивать написанное. Переход от чтения как общественной формы к чтению
как внутреннему поиску и способу уйти в себя ознаменовал новый виток во
взаимоотношениях человека и книги. Устанавливается тесная связь книги и читателя, а
также читателя и автора благодаря распространению грамотности, возникновению
светской литературы и проявлению индивидуального начала. Не только читатель
безмолвно читал книгу, но и автор благодаря переходу на письмо с пробелами мог
собственноручно писать, зачеркивать и исправлять свои рукописи. С тех пор авторские
рукописи, узнаваемые по многочисленным зачеркиваниям и поправкам, становятся
важными документальными свидетельствами интеллектуальной жизни.
Предпосылки первой научной рефлексии относительно авторства связаны с
разработкой атрибуции текстов в эпоху раннего Средневековья. Святой Иероним
определил четыре главных критерия, по которым можно определять совокупность
произведений, как принадлежащих одному автору. Ф. Петрарка рассматривал чтение
как деятельность, конечной целью которой является возможность «хранить» книги в
голове, а не на «книжных полках». Он начал традицию научной идентификации текста:
установления авторства, правильного названия произведения, его ранней структуры.
Автор утрачивает свою анонимность и открывается читателю в книге. Между ними
устанавливается своеобразное состояние консенсуса: сочувствия, сопереживания,
созвучия. Книга раскрывает читателю мысли автора в меру приближения их одного к
другому. В разговоре большое значение имеет умение слушать собеседника, а в
книжном общении приобретает умение внимать речи автора, вникать в ее смысл
посредством слов, стилистических оборотов, лирических и философских отступлений.
До начала 16 века печатная книга сохраняла свою зависимость от манускрипта,
воспроизводя его структуру и внешний вид. Сохранились сигнатура, нумерация
страниц, столбцов и строк, а также иерархия форматов. Чтение книг в тишине и
одиночестве привело к тому, что между читателем и текстом устанавливается
внутренняя связь, предоставляющая возможность воспринимать текст как одно целое,
как синтез различных взаимосвязей и переплетений. Помимо запоминания и
сохранения уже имеющего знания, печатный текст мог порождать новые смыслы и
другие тексты. Тем самым, он обретал функцию доказательства и эмоционального
насыщения. На смену читателю-собеседнику пришел читатель-исследователь, который
не просто просматривал и читал книги, а штудировал их, занимался анализом и
интерпретацией. Визуальное чтение оказало влияние на способы пользования книгой,
сформировало критическое отношение к тексту.Следовательно, вторая трансформация
во взаимодействии человека и книги связана с изменением характера чтения и
превращением книги в инструмент интеллектуальной деятельности. В это время начала
доминировать гуманистическая модель чтения. Ее отличительными чертами были
тетрадь «общих мест» как обязательный вспомогательный материал для студента и
книжное колесо, позволяющее читателю держать перед собой несколько раскрытых
книг на пюпитрах и одновременно их читать.
Большую роль в просвещении русского читателя сыграли С. Полоцкий, К.
Истомин и другие. Ими была обоснована просветительская роль книги в приобщении к
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светской культуре Запада, прежде всего, гуманитарной. Полоцкому удалось не только
распространить представления о необходимости светского просвещения, но и реализовать
их на практике. Во-первых, добился бесцензурного издания литературы для обучения
царевичей; во-вторых, ввел в русскую поэтику термин «стихотворение», который
обозначал сначала способ сложения стихов; в-третьих, подчеркивал значение книги как
воспитательного и просветительского средства формирования личности. Для лучшего
усвоения содержания книги им использовалась стихотворная форма; вводились новые
элементы книги, облегчающие работу с ней. Этот титульный лист, предисловие,
оглавление, а также иллюстрации воспитательного характера. [7, с.93-94] Новое
представление о книге как средстве просвещения противопоставлялось религиозной,
ориентированной на византийскую образованность, которая считала себя
восприемницей античного философского и культурного наследия. В.А. Аскарова пишет
о том, что к концу XVII столетия культура Средневековья, проповедующая идеалы
христианской аскезы постепенно вытеснялась культурой чувственной, направленной на
материальные ценности. Читатель мог читать не только священные книги и
произведения классических авторов, но и развлекательную, научно-популярную
литературу.
Экстенсивное чтение
Третья трансформация связана с появлением романа как литературного жанра.
Во второй половине 18 века на смену интенсивному чтению пришло чтение
экстенсивное. Если интенсивный читатель имел дело с небольшим количеством книг,
которые он перечитывал, делал выписки, запоминал и пересказывал фрагменты, то
экстенсивный читатель читал быстро и в основном произведения-однодневки, и
оценивал все критическим взглядом. Именно в это время с появлением на книжном
рынке произведений И.В. Гете, Ж-Ж. Руссо, Б. де Сен-Пьера возникает такая
литературная форма как роман. В романе повествование сосредоточено на судьбах
отдельной личности в ее отношении к окружающему миру, на становлении, развитии ее
характера и самосознания. Он овладевает всеми мыслями читателя. Читатель как бы
живет в нем, отождествляет себя с его героями и представляет свою жизнь в
соответствии с вымышленными событиями. М. М. Бахтин различал четыре
разновидности романа: роман странствования, в котором главный герой движется в
пространстве в поисках авантюры и приключений; роман испытания, в котором героя
ждут различные испытания и раскрываются его лучшие качества – благородство,
ловкость, смелость, верность. К третьей относится биографический роман,
направленный на описание основных жизненных вех героя. Здесь появляется
биографическое время, но сам герой не меняется и лишен динамики становления.
Четвертая – роман воспитания, в котором дан образ становящегося героя [8]. В 18 веке
большое распространение получил социально-бытовой (Т. Смоллет), психологический
(Ж-Ж. Руссо, И.В. Гёте) и исторический роман (В. Скотт). Кроме романов читатели
того времени довольствовались произведениями народной литературы, например,
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книгами из «Голубой библиотеки», сказками, преданиями и легендами. Стремление к
различным печатным формам, изменение форматов и верстки способствовали с одной
стороны, распределению текстов по группам в зависимости от форм подачи текстов, а с
другой – формированию категорий читателей. В это время появляются новые
категории читателей (студенты университетов, лицеисты, народовольцы, мещане
академики, адъюнкты, учителя). В библиотеках разрабатываются правила и инструкции
для библиотекарей, которые обязывались собирать сведения о «хороших» писателях,
изучать «лучшие книги» и выдавать их для чтения, закладывались основы
управляемого чтения (лучшие книги хороших писателей) на основе читательских
запросов. Предпочтение отдавалось научной и нравоучительной литературе. Чтение
сентиментальных книг было в некотором роде забавой, которой предавались дворяне и
низшие сословия, и которая в дальнейшем заполнила пробел между интеллектуальным
чтением и развлекательной литературой. В читательской деятельности общества
прослеживается определенная динамика. Сначала чтение было средством заполнить
досуг, затем оно стало атрибутом светской культуры, постепенно способствуя
пробуждению любознательности. Читатели-интеллектуалы стремились расширить поле
своей экспериментальной деятельности и найти средства для выражения своей
независимости, расширения нравственных и духовных горизонтов. Таким средствами в
18 веке стали письменность и литература. Книга была уже не просто проводником идей
и фактором общественного развития. Она обретала силу воздействия на внутренний
мир читателя, проникала в его личную жизнь. Социальная составляющая чтения
уступала место эмоциональным переживаниям и индивидуальному общению с книгой.
Визуализация текстов
Процессы информатизации и цифровизации обусловили значительные
изменения во всех сферах жизнедеятельности человека. Новая модель деятельности
основывается на использовании информационных технологий и больших данных.
Новый этап развития общества характеризуется большей скоростью, объемами и
повсеместным распространением. Трансформации, произошедшие в книжной культуре,
обозначили новый вектор в развитии чтения как культурного феномена. Смена
форматов и носителей информации привела к иным техникам прочтения текстов. Новая
форма записанного слова меняет, прежде всего, понятие контекста. На место
физической сопряженности текстов, сосуществующих в границах одного объекта
(книги, журнала), приходят логические структуры, лежащие в основе всех баз данных,
тезаурусов, электронных каталогов. В конце 20-начале 21 веков появились новые
способы визуализации – компьютерная графика, флэш-анимация, презентация, издание
журналов-комиксов, облачные вычисления. Визуальный образ включает в себя
иллюстрации, логотипы, шрифт рекламного текста и цветовое решение рекламного
сообщения. Он воспринимается быстрее, чем текст, имеет эмоциональное воздействие,
понятен и нагляден, что способствует эффективному восприятию рекламы разными
категориями людей. На смену толстым литературным журналам, в которых печатались
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повести, рассказы, стихи и отрывки из зарубежных романов, пришли журналыкомиксы, в которых цельный текст разбит на фрагменты или кадры. Появление
компьютерных игр, характеризующих интерактивностью и открытостью,
способствовало возникновению таких модели читательской деятельности как читательпользователь и читатель-игрок. Они воспринимают действительность, происходящие в
мире события с помощью изображений и образов. Виртуальная среда становится
одновременно пространством для творчества и основной частью повседневной жизни.
В этой новой деятельности читатель становится соавтором, участником литературного
процесса. Однако большую роль для него играет не выявление и анализ информации, а
поиск ее дальнейшего применения. Это может быть обмен данными, репрезентация
книги, актуализация исторических событий.
В процессе общения читателя с книгой в культурно-историческом контексте
изменялась его деятельность – от читателя-слушателя к читателю-собеседнику и
от читателя-ученого к читателю-пользователю. Каждый носитель информации поразному активизирует человеческое поведение и сознание, тем самым проектирует
различные способы восприятия текста и модели читательской деятельности.
Следовательно, не только автор общается с читателем при помощи книги, но и книга
сама всегда общается с читателем в культурно-историческом контексте.
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КУЛТУРОЛОШКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ЧИТАЊА:
ИСТОРИЈА ИНТЕРАКЦИЈЕ ЧОВЕК–КЊИГА

Сажетак
Кроз искуство различитих начина читања које постоје у историји културе разматра се
историја интеракције особе и књиге. Аутор разликује следеће културолошке трансформације–
транзицију од читања наглас до читања у себи, појаву новог начина стварања књига,
претварање књиге у инструмент интелектуалне активности, појаву романа као књижевног
жанра и визуелне комуникације.
Кључне речи: књига, човек, праксе читања, трансформација, кодекс, визуелна слика.

Увод
Последњих деценија интересовање за проблематику књиге значајно расте. Ово
се првенствено дешава због разумевања улоге књига у модерној култури и
цивилизацији. Дуго времена се књига сматрала најважнијим извором информација,
познавања стварности, средством образовања и развоја личности појединца. Она је
носила печат времена и личног идентитета. У библиолошким студијама књига се сматра
штампарским делом, видом очувања људског сећања и оруђем за пренос знања. Књига
игра велику улогу у комуникацији људи, утиче на читаоца и учи га. Има огромну моћ,
али у већини случајева та моћ је у скривена. Процес комуникације с књигом је
разноврстан и утиче на различите аспекте односа. Овде се одвија аналитички и
синтетички рад, ослобађање скривене енергије и набој нових мисли, идеја и емоција,
маште и фантазије.
М.Н. Куфаев је био један од првих који је покушао да проучи динамику процеса
стварања књиге у којој су присутни аутор, издавач, уметник и читалац. Читалац се
обраћа књизи не само због утисака, већ и да би разумео шта је написао аутор. Ово је
његово интелектуално дело. Изражавајући своје мисли речима и реченицама, аутор их
синтетише на такав начин да управо његове мисли и осећања проналазе израз у
реченици и одломку текста. Синтетишући компоненте сложене реченице и тражећи
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ауторову личну мисао, он анализира од сложеног до посебног, правећи тако разлику
међу својим изјавама и туђим.
Процес перцепције и разумевања текста Куфаев разматра са позиције „свог“ –
„туђег“. „Читалац као да превазилази себе и стаје лицем у лице са аутором, комуницира
својом мишљу са мислима аутора. <...> На путу према превазилажењу налази се фаза
препознавања друштвеног значаја речи и реченица, када читалац, читајући књигу,
одступи од својих мисли, али још увек не види мисли аутора. Међутим, не
супротстављајући се аутору, већ се стапајући с њим, он урања у књигу као да му се
намеће из спољашности, као да је уроњен у природу.“ [1, стр.133–134] Према томе,
превазилазећи „своје“ како би разумео и схватио „туђе“, читалац у процесу
комуникације с књигом критички схвата оно што чита, даје своју оцену и одговор
аутору, што касније постаје реакција читаоца на књигу.
Други библиолог Н. А. Рубакин је у књизи издвојио три силе – знање,
разумевање и расположење. Нераздвојиве једна од друге, оне нису увек садржане у
једном делу и нису ни у једној књизи у једнаким количинама. Неке књиге, пре свега,
дају знање, друге пробуде мисао, а треће утичу на расположење. Под знањем, Рубакин
сматра, пре свега, научно, што одговара строгим захтевима научне поузданости и
тачности, у вези са успесима науке у овом историјском периоду; познавањем закона и
чињеница. У разумевању се крије моћ критичке мисли, способност зарањања у
најразличитије феномене живота и разликовања истинитог од лажног, информативног и
неинформативног. Расположење обухвата и етичко и друштвено расположење, без којег
је незамислив правилан однос према појавама животне средине. Чињенице и идеје не
само да је потребно да блистају, већ и узбуђују. [2, стр. 140–141] Ове три силе
кристалишу се у књизи кроз њено стварање и објављивање и чувају се у библиотеци.
Како књига привлачи читаоце? Писац пише своје дело фокусирајући се на
одређену категорију читалаца. Неки читаоци читају научне и историјске књиге, други
бирају белетристику. Ниво читаочевог развоја, пре свега, огледа се у способности да
бира књиге, свесно и наменски, уз уштеду времена и труда. Најчешће узмемо оно што
нам долази у руке – било да се ради о часопису, уметничком делу или научној књизи.
Постоје читаоци који прате новопристигле публикације и читају првенствено њих.
Други читају такозване „популарне” књиге, које читају њихови пријатељи и које
критичари адекватно оцењују. Између књига, с једне стране, и читалаца с друге,
постоји врста природне селекције; сваки део каталога привлачи неке читатеље к себи,
одбија друге, и обрнуто, сваки читалац привлачи неке књиге к себи, одбија друге. Та
привлачност и одбојност манифестују се на различите начине – код неких оштро и
јасно, код других неприметно, скривајући се у дубини. [3, стр. 84] У процесу
комуникације с књигом могу се идентификовати три врсте интеракција: 1) књига и
аутор; 2) књига и читалац; 3) аутор и читалац. У складу с тим, разликују се модели
читалачке активности. То су читалац-саговорник, читалац-истраживач и читалац-корисник.
Недавне културолошке трансформације приморале су нас да се вратимо на
књижне традиције и обичаје читања који су постојали у различитим културноисторијским епохама и на основу тога пратимо динамику интеракције књига и људи у
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историји културе. Носилац информација је утицао на перцепцију текста и природу
читалачке активности. Информације представљене на глиненим плочама биле су
физички ограничене и зависиле су од величине и тежине плочица. Ролна папира или
свитак папируса захтева пажљиво и несметано читање у коме уочавамо постепено
одвијање мисли.
У различитим епохама са папира се читало на различите начине: самостално,
читајући наглас пред публиком, путујући или за столом, држећи га обема рукама. Сврха
читања наглас била је да читалац схвати значење текста написаног у такозваном
„непрекидном писању“, у којем није било размака између речи. Затим је постојала
пракса да читате себи. Први докази о томе налазе се у списима Еурипида и Аристофана.
У основи се не ради о читању књига, већ о читању пророчанстава написаних на
воштаним таблицама. Читање за себе тада није нужно било тихо, али то је ипак био
нечујан, унутрашњи глас, намењен самом читаоцу. Из читања наглас као представљања
текста публици, Грци су постепено прешли на читање као проучавање слова, што је
значило пажљиво проучавање текста. [4]
Од свитка папируса до кодекса
Свитак папируса као облик књиге и неке праксе читања прешао је од древне
Грчке до древног Рима. Овај процес се почео активно развијати у III-II миленијуму пре
нове ере. Дуго времена писање је било привилегија свештеника и патриција. Круг
њиховог читања био је ограничен на књиге са тумачењима предвиђања. Поред њих, у
кућама патриција чувани су архивски документи, гробни говори и извештаји о
активностима магистрата. Испрва, читање је било распрострањено међу представницима
виших слојева и изводило се приватно. Грчке књиге стечене као трофеји чуване су у
резиденцијама римских освајача. Биле су смештене у резиденцијама и касније постале
део личних библиотека, око којих се окупљао круг образованих људи. У 1. веку широко
je усвојена такозвана рецитација. Писци су читали своја дела на местима која су
отворена за ширу јавност. Учени људи су створили кругове у којима су могли да
разговарају о питањима која се односе на поезију и књижевност. Читање наглас постало
је популарно чак и за време Гаја Асинија Полиона и имало је јасна правила и поступке.
Улогу читаоца играли су сами писци и позвани говорници, а „слушаоци“ су имали
право да прекидају или настављају да читају. Сатире Хорација приказују сцене из тих
читања у којима аутор моралише и даје писцима савет како да постигну савршенство
радећи на песничком делу. [5] Постепено гласна читања су почела да опадају. Све се
више пажње посвећивало тихом читању, што је резултирало могућношћу бржег читања
и читања већег броја текстова. Ширење писане културе у древној Грчкој и Риму довело
је до повећања тиража књига међу образованим људима. Поред зидних натписа, то су и
постери, есеји у поезији и прози, молбе, административни и војни списи, извештаји и
друга правна документа. Кружење књига и пораст броја читалаца довели су до раста
личних колекција, појаве нових ревидираних текстова и отварања јавних библиотека
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намењених широкој употреби. Прва значајна промена која се догодила са читањем је
прелазак са читања наглас на читање себи и појава кодекса као новог облика књиге.
У древном Египту и на Блиском Истоку књига је третирана као света ствар.
Свето опхођење према књизи, посебно у манастирима, последица је њене реткости и
јединствености, као и ради литургијских потреба. Повеља манастира прописивала је
посебна правила и дужности које су монаси морали да поштују. Међу њима су били
читање, преписивање и превођење књига. Појава верских књига, укључујући пророчанске
књиге и житија, довела је до промене у начину и стилу читања. Њихова мисија је била
пре свега јачање вере, духовног просветљења и заједништва са Богом. Реч је на људе
деловала магично. Они су веру посматрали кроз оно што је речено у књигама и
покушавали су да поступају у складу са прописима. Једна од њих била је спровођење
добротворних активности.
У старој Русији развијање читалаца био је сложен културни феномен. Појава
првих читалаца била је повезана са формирањем Старе руске државе и успостављањем
хришћанске вере. Читање наглас и памћење верских текстова омогућавало је
описмењавање. Књиге су у исто време читане и слушане. Било је чак и посебних
читалаца за које је читање наглас постало професија. Принц Владимир и његов син
Јарослав Мудри играли су велику улогу у популаризацији читања. Под Владимировом
владавином су писменост и читање постали обавезни, а Јарослав Мудри је основао
јавну школу у Новгороду 1028. године како би обични људи могли у њој стећи
образовање. У ту сврху је стекао велики број књига, „након што је научио да верници
уживају у божанском учењу.“ [6, стр. 7]. Средином XI века појавили су се писцикоји су
пре свега били љубитељи и познаваоци књига. Међу њима су били представници
феудалног слоја друштва, као и образовани грађани. Читање је имало велики утицај не
само на духовно просвећивање, већ и на доношење важних одлука, на пример,
изградњу манастира. Читање се сматрало делатношћу која чува душу, као и неопходним
условом праведног живота, јер је немогуће саградити брод без ексера, а без читања
књига човек не може постати праведан. Изборник Свјатослава (1096) даје савете о томе
како читати књиге: „Када читате књигу, не журите са читањем што пре у следеће
поглавље, већ размислите о томе шта књига говори и шта њене речи значе, и вратите се
три пута у једнo поглавље.“ [6, стр.14] Споро читање није увек значило смислено
разумевање садржаја текста. Ипак, овај савет указао је на потребу промишљеног и
критичког читања.
Почетком XII века, са повећањем броја књига и различитих есеја, појављују се
такозване збирке цитата које се односе на различите области знања. Оне су увелико
олакшале ментални рад и труд, јер су укратко и сажето изнеле садржај дела или дале
основне информације о одређеној теми [4, стр.143]. Остале збирке, укључујући одломке
и изразе из Библије, списе црквених отаца и аутора класицизма, помогле су читаоцу да
се орјентише по рукописима и проналази потребне фрагменте без читања целог текста.
Упркос популарности и широкој употреби, ове збирке су биле само зборници текстова.
Нису подстицале креативност и нису допринеле рађању нових мисли.
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Култура књиге тога доба садржала је и знање и духовност, разум и емоције.
Читалац се обраћао књизи, док су се ауторове мисли преливале у њен садржај. Још увек
носе друштвену конотацију, о чему сведоче правила и савети, као и поштовање књиге.
Међу одликама карактеристичним за праксу читања наглас, треба истаћи јединство
текста и гласа, рецитације и слушања, повезаност са "ауторитетима" и анонимношћу
аутора.
Нови облици читања и фигура аутора
Појава кодекса (свеске са страницама) драстично је променила модел читања.
Једноставна употреба и ниска цена кодекса нису само трансформисали модел читања,
већ су довели и до појаве новог облика размишљања и других облика деловања са
информацијама. Као резултат тога, постало је могуће не само читати, већ и правити
белешке и прелиставати књигу. Људи су почели не само да препознају речи и слова, већ
и да разумеју значење текста.
Позадина првог научног размишљања о ауторству повезана је с текстовима
анонимних аутора у раном средњем веку. Свети Јероним је идентификовао четири
главна критеријума по којима се може утврдити целокупност дела која припадају
једном аутору. Ф. Петрарка је читање сматрао активношћу чији је крајњи циљ
способност „складиштења“ књига у глави, а не на „полицама“. Он је започео традицију
научне идентификације текста: спознаја аутора, тачан назив дела, његова рана
структура. Аутор губи анонимност и отвара се читаоцу у књизи. Између њих је
успостављено стање консензуса: емпатија и хармонија. Књига открива читаоцу мисли
аутора у циљу приближавања једног другоме. Способност слушања саговорника од
великог је значаја у разговору, а у комуникацији с књигом важно је разумети говор
аутора, продрети у смисао посредством речи, стилских обраћања, лирских и
филозофских дигресија.
Важну улогу у образовању руског читаоца имали су С. Полоцки, К. Истомин и
други. Полоцки је успео не само да шири идеју о потреби образовања, већ ју је и
спровео у дело. Прво, постигао је нецензурирано објављивање литературе за обуку
принчева; друго, он је у руску поетику увео појам „песма”, који је прво означавао начин
компоновања стихова; треће, нагласио је значај књиге као образовног и просветитељског
средства важног за формирање личности. Да би боље разумео садржај књиге, користио
је поетичну форму; уведени су нови елементи књиге како би се олакшао рад са њом.
Насловна страница, увод, садржај, као и образовне илустрације. [7, стр. 93–94] Нова
идеја књиге као средства образовања била је супротстављена религиозној,
оријентисаној на византијском образовању. В. А. Аскарова пише да је култура средњег
века, проповедајући идеале хришћанства, постепено замењена културом усмереном на
материјалне вредности. Читалац је могао да прочита не само свете књиге и дела
класичних аутора, већ и забавну, популарно-научну литературу.
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Опсежно читање
Трећа трансформација повезана је са настанком романа као књижевног жанра. У
другој половини 18. века интензивно читање заменило је опсежно читање. Ако се
интензивни читалац бавио малим бројем књига које је изнова читао, записивао,
меморисао и препричавао фрагменте, опсежни читалац је темељно читао и све
критички оцењивао. У време појаве радова Гетеа, Русоа, С. Пјера настаје књижевна
форма – роман. У роману се приповедач фокусира на судбину поједине личности и
њеном односу према свету који је окружује, на формирање, развој њеног карактера и
самосвести. Роман осваја читаочеве мисли. Читалац као да живи у њему, он се
идентификује са својим јунацима. М.М. Бахтин је разликовао четири врсте романа:
лутајући роман у којем се главни лик креће у потрази за авантурама; роман у којем
јунака чекају разна искушења и откривају се његови најбољи квалитети – племенитост,
спретност, храброст, верност. Трећи је биографски роман чији је циљ описивање
главних животних прекретница јунака. Четврти је роман васпитања и образовања [8]. У
18. веку, друштвени роман (Т. Смолет), психолошки (Русо и Гете) и историјски роман
(В. Скот) су постали широко распрострањени. Поред романа, читаоци тог доба били су
задовољни и радовима из народне књижевности, на пример, књигама из Плаве
библиотеке, бајкама, причама и легендама. Жеља за различитим књижевним формама,
допринела је формирању категорија читалаца. У то време појављују се нове категорије
читалаца (студенти, волонтери, академичари, помоћници, наставници). Библиотеке
развијају правила и упутства за библиотекаре који су дужни да прикупљају
информације о „добрим“ писцима, да проучавају „најбоље књиге“ и дају их за читање.
Предност је била дата научној и образовној литератури. Читање сентименталних књига
било је на неки начин забавно, тиме су се бавили племићи и нижи слојеви. У почетку је
читање било средство за попуњавање слободног времена, а затим је постало атрибут
културе, постепено доприносећи буђењу радозналости.
Визуализација текста
Процеси информатизације и дигитализације довели су до значајних промена у
свим сферама човековог живота. Нови модел активности заснован је на употреби
информационе технологије и комплексних података. Нову фазу у развоју друштва
карактеришу већа брзина, обим и свеприсутност. Трансформације које су се догодиле у
култури књиге означиле су нову вредност у развоју читања као културног феномена.
Промена формата и медија довела је до других техника читања. Нови облик писане
речи мења пре свега контекст. Уместо физичке непрекидности текстова који
коегзистирају унутар граница једног објекта (књиге, часописа), долазе логичке
структуре које су део основе свих база података, електронских каталога. Крајем 20. и
почетком 21. века појавиле су се нове методе визуелизације – рачунарска графика,
анимација, презентација, објављивање стрипова. Визуелна слика укључује илустрације,
логотипе, фонт рекламног текста и шему боја рекламне поруке. Препознаје се брже од
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текста, има емоционални утицај, разумљив је и визуелни, што доприноси ефикасној
перцепцији оглашавања од стране различитих категорија људи. Уместо густих
књижевних часописа у којима су штампани романи, кратке приче, песме и одломци из
страних романа, појавили су се стрипови у којима је цео текст подељен на фрагменте.
Појава рачунарских игара које карактеришу интерактивност и отвореност допринела је
настанку таквих модела читалачке активности као што су читач-корисник и читачиграч. Они опажају стварност, догађаје који се у свету дешавају уз помоћ слика.
Виртуелно окружење постаје и простор за креативност и главни део свакодневног
живота. У овој новој активности читалац постаје коаутор, учесник књижевног процеса.
Међутим, велика улога за њега није идентификација и анализа информација, већ
потрага за њеном даљом применом. То могу бити размена података, представљање
књига, ажурирање историјских догађаја.
У процесу комуникације између читаоца и књиге у културно-историјском
контексту, његова активност се променила – од читаоца-слушаоца до читаоцасаговорника и од читаоца-научника до читаоца-корисника. Сваки носилац информација
активира људско понашање и свест на различите начине, дизајнирајући на тај начин
различите начине опажања текста и модела читалачке активности. Дакле, не само да
аутор комуницира с читатоцем помоћу књиге, већ и сама књига увек комуницира с
читаоцем у културно-историјском контексту.
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БИБЛИОТЕКАТА КАТО ЦЕНТЪР
ЗА БЕЗОПАСНО СЪХРАНЕНИЕ НА КОЛЕКЦИИТЕ
И ТЯХНОТО ОПАЗВАНЕ

В областта на опазването на хартиени колекции има множество
предизвикателства, с които човек може да се сблъска. Някои от най-големите
проблеми, които възникват при третирането на хартиени документи са резултат от
крехки неустойчиви мастила и темпераментните влакна в листа хартия. Хартиените
колекции не издържат на изпитанието на времето. Много от условията, с които се
сблъскваме, са не само свързани с възрастта, но и с неправилното съхранение. Без
киселинните и архивни опаковки са сравнително нови в областта на рамковите
практики. Повечето хора дори не осъзнават, че киселинните материали обикновено са
причината за постепенното влошаване на хартията, докато не стане твърде късно и
листът е силно пожълтял, разрушен и деструкцията е прекалено тежка, за да можем да
го възстановим.
Документи, ръкописи, отпечатъци, рисунки, брошури, периодични издания,
вестници, пощенски картички, обикновено са направени от хартия – органично
вещество, което е уязвимо и се деструктира с течение на времето. Някои видове хартия
са особено уязвими – например киселата хартия от дървесен пулп, която се произвежда
през по-голямата част на 19-ти и 20-ти век. За разлика от по-ранните хартии, които са
изработени от висококачествени влакна, хартиите от дървесен пулп съдържат
естествени примеси и странични продукти от производствения процес, които се
разпадат и образуват киселини в присъствието на топлина, светлина и влага във
въздуха. Замърсяващите вещества във въздуха и/или директен контакт с
недоброкачествени опаковки за съхранение също причиняват промяна на цвета и
наситеността на хартията.
Съществуват редица стъпки, които могат да бъдат предприети за запазване на
уязвимите хартиени колекции:
− осигуряване на хладна, суха, чиста, тъмна и стабилна среда;
− защита на колекциите от бедствия;
− внимателно боравене с колекциите;
− избор на подходящо обзавеждане за съхранение;
− използване на защитни кутии и папки за съхранение.
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Шкафовете за съхранение намаляват ефекта от колебанията в температурата и
влажността, осигуряват защита срещу абразия и манипулации, но те трябва да бъдат
здрави, издръжливи и химически стабилни, така че да не увреждат материалите, които
съхраняват.
Целта на този доклад е да предостави основната информация, необходима за
избиране на най-подходящите екологични подходи за съхранение на хартиени
колекции.
Архивиране на хартиени колекции
За да се осигури дългосрочна защита на нашите колекции, опаковките и
оборудването за съхранение трябва да са направени от материали, които са здрави,
трайни и химически стабилни. Архивните кутии трябва да са съобразени с размера,
състоянието и очакваното използване на затворените документи.
Терминът „архивно качество“ често се използва за описание на продуктите за
съхранение, но това е нетехнически термин, който сам по себе си не предава никаква
специфика за пригодността на тези продукти за употреба при съхранение. Важно е да
се оценят специфичните характеристики на всеки продукт и да се избере найподходящия за документа, който ще се съхранява. За съхранение на хартиени
материали, тези характеристики включват (но не се ограничават до) киселинност,
алкалност, присъствие на лигнин, тип влакна и използвани лепила. Киселинността и
алкалността се измерват чрез рН, като се използва логаритмична скала от 0 до 14. В
идеалния случай рН на материалите за съхранение, изработени от хартия и картон,
трябва да бъде в диапазона 7.0–8.5.
Подходящи материали за съхранение
Хартията, която се използва за съхранение, трябва да бъде без киселини.
Несъдържащите киселини материали за съхранение имат рН 7.0 или по-високо. Важно
е да се разбере, че въпреки, че несъдържащите киселина вещества не са кисели, когато
се произвеждат, те могат да станат киселинни с течение на времето. Това може да се
дължи на вътрешни примеси, въведени в производството, или на външни примеси като
замърсители, които се разграждат, за да произвеждат киселини. По тази причина в
хартията често се добавя алкален резерв или буфер, за да се неутрализират киселините,
които могат да се акумулират с течение на времето. Този алкален резерв обикновено е
2–3% калциев или магнезиев карбонат. Повечето колекции от хартия ще изискват
буферирани заграждения. Докато алкалният буфер за съхранение обикновено е
желателен, има няколко вида колекции, които са чувствителни към алкални материали
и следователно трябва да се съхраняват в неутрални pH материали, а не алкални. Това
са чертежи, произведения на изкуството с пигменти, които реагират на високо рН,
албуми и материали, които съдържат животински протеини. Някои снимки и текстил
също могат да бъдат алкалночувствителни.
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Материалите за съхранение на хартиените колекции трябва да бъдат и без
лигнин. Лигнинът е естествен компонент на клетъчните стени на растенията и
дърветата. Ако не се отстрани по време на производството, той може да реагира със
светлина и топлина, получават се киселини и по този начин хартията се затъмнява.
Материалите без лигнин обикновено имат максимум 1% лигнин. Други компоненти на
опаковките от хартия или картон, които трябва да се вземат предвид при определяне на
тяхната пригодност за дългосрочно съхранение, включват тип влакна и лепила. Докато
памучните влакна правят най-химически стабилната хартия и картон, възможно е да се
произвеждат висококачествена хартия и картон от дървесен пулп чрез химически
процес, който премахва примесите (получената пулпа обикновено се нарича химически
дървесен пулп или пречистен дървесен пулп). Целулозата (известна също като
механична дървесна маса), от друга страна, винаги е с лошо качество и не може да се
използва за създаване на подходящи опаковки. Освен това лепилата, които се
използват, не трябва да обезцветяват и да отговарят на критериите за съхранение.
Кутиите подходящи за дългосрочно съхранение на хартиени колекции,
обикновено са изработени от картон, не съдържащи киселини, без лигнин и
буферирани с рН 8.0–9.0. Кутиите могат да бъдат и с ламинирано покритие от
полиестерен филм, който предпазва от повреди. Всички кутии трябва да са достатъчно
здрави, за да поддържат съдържанието и да имат подсилени ъгли и плътни покрития, за
да се предотврати навлизането на замърсителите. Обикновено са малко по-големи от
документите, а обемът на документите трябва да е съвместим с този на използваните
кутии. Папки, хартиени ръкави, пликове, опаковки и др. с различни размери без
киселини, както буферирани, така и с неутрално рН се използват за отделяне и защита
на по-малки архивни единици. Междинни листове се използват за защита на
хартиените документи при съхранение. За целта могат да се използват тъкан, различни
видове хартия и прозрачен полиестерен филм. Тъканта без киселини се предлага с или
без алкален буфер, както и хартията. Ако полиестерното фолио се използва то трябва да
отговаря на критериите за безопасност, и не трябва да се използва за изделия с ронлива
среда поради електростатичния си заряд. Пластмасовите кутии отговарят на
изискванията за сила и липса на киселинност по добре от картон. Пластмасовите
корпуси обаче не осигуряват защита от светлина. Всички елементи в прозрачни
пластмасови кутии трябва да се поставят в кутии за дълготрайно съхранение.
Полиестер, полипропилен и полиетилен са трите вида пластмаси, които са подходящи
за съхранение на хартиени обекти. Те трябва да бъдат непокрити и без добавки.
Непокритият архивен полиестер се препоръчва, защото е много стабилен. Използва се
за различни видове пликове, ръкави и папки. Полиестерът се предлага и в рула или в
предварително нарязани листове с дебелина 1–5 милиметра. Полиетиленът е много
гъвкав, но не толкова ясен- използва се за ръкави и чанти. Загражденията от
поливинилхлорид (pvc), понякога наричани винил, не са приемливи за употреба,
защото са много нестабилни. Документите могат също да бъдат капсулирани между
листове от полиестер. Алтернатива на капсулирането, особено подходяща за големи
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документи е папка с покритие от полиестер. Осигуряването на адекватна защита е
основната грижа.
Подготовка на колекциите за съхранение
След като се подберат подходящите материали за съхранение, книгите и
другите хартиени документи трябва да бъдат подготвени за съхранение. Необходимо е
да се следват правилните процедури при работа с колекциите. Използването на бели
памучни ръкавици ще предпази колекциите ви от замърсявания и масла от ръцете ви.
1. Отстраняват се външни материали като кламери, гумени ленти, опаковъчни
материали, стари папки и други материали, които не са уместни.
2. Разгънете и изравнете хартиеният документ, където е възможно, без да причинявате
щети на гънките. Ако хартията е крехка или негъвкава, може да се наложи да бъде
овлажнена преди разгъване. Консултирайте се с консерватор за правилните
процедури. Отпечатъци, рисунки и изключително крехки или ценни хартиени
документи трябва да бъдат третирани от консерватор- реставратор. След като
материалите бъдат разгънати, отстранете замърсяванията от повърхността с мека
четка.
3. Изолирайте вестникарската хартия, защото е силно кисела и химическия трансфер на
киселина ще застраши и други документи. Изрезките от вестници могат да бъдат
заменени с фотокопия на алкална хартия или поставени в отделен плик.
4. Отбележете силно повредени документи, поставете ги в отделни папки и ги оставете
настрана за професионална консервационна обработка. Не предприемайте никаква
„първа помощ”, освен ако не сте преминали обучение и сте квалифицирани да го
направите.
5. Ако е необходимо да се постави идентифицираща информация върху самия
документ, използвайте нехимически молив и напишете вдясно. Никога не залепвайте
етикетите директно върху документ, те са предназначени за кутии и папки.
6. Доколкото е възможно, съхранявайте заедно документи и книги с подобен размер и
тегло, за да се избегнат деформации поради неравномерно налягане.
Обзавеждане за съхранение.
След като хартиените колекции са поставени в кутии и папки, те трябва да се
съхраняват в недискриминационно обзавеждане. Мебелите за съхранение от дървесина
не се препоръчват, защото могат да отделят киселини и други вредни вещества.
Възможно е да се използва уплътнител върху дървени мебели, но това няма да осигури
пълна защита, а самият уплътнител може да излъчи увреждащи пари. Дори ако
дървените рафтове и чекмеджета са запечатани, те трябва да бъдат облицовани с
материал за допълнителна защита. Металните рафтове с печено емайлово покритие са
приемливи за целите на съхранението, но се предпочитат прахово покрита стомана или
мебели от анодизиран алуминий, за да се предотвати окисляването и да се отстрани
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всяка остра или груба повърхност. Металните стелажи са два вида: традиционните
отворени с фиксирани рафтове, и подвижните компактни рафтове, т.н. „Compactus“, и
имат редица предимства пред дървените, но най вече са негорими и устойчиви на
насекоми. Независимо от вида им, е необходимо да са подходящи за типовете хартиени
колекции. Отворените рафтове са най-подходящи за циркулация на въздуха, въпреки че
понякога са необходими затворени шкафове за целите на сигурността. Рафтовете
трябва да могат да се регулират, а колекциите не трябва да се издигат от рафтовете или
да бъдат претъпкани заедно. Най-ниският рафт трябва да бъде най-малко на 6 см от
пода, а най-високият да е в обсега на човек с нормална височина, без да се използва
стълба, т.е. около 2.10 м височина. Необходимо е дълбочината на рафтовете да бъде
такава, че книгите и/или кутиите да не изпъкват, за да не се деформират.
Околна среда на съхранение.
Тясно свързана с превенцията и контролът върху онези агенти (светлина,
температура, влажност, атмосферно замърсяване, биологично замърсяване и пожар),
които са известни, но ефикасната политика за контрол, трябва да се основава на
оборудване, предназначено да открива и количествено да измерва тяхното присъствие и
последваща корекция или елиминиране на вредните им ефекти. Прохладната, суха и
стабилна среда за съхранение е от решаващо значение за дългосрочното съхранение на
хартиените колекции. Топлината и влагата ускоряват химичните реакции, които
причиняват влошаване на хартията, а високите нива на влага могат да доведат до
растеж на плесен. Изследванията показват, че по-ниските температури и по-ниската
относителна влажност значително ще удължат използваемия живот на хартиените
колекции. Поддържането на стабилна среда също е много важно. Докато кутиите и
папките за съхранение могат да осигурят известна защита срещу краткосрочни
екологични колебания, те няма да защитят колекциите от дългосрочни промени в
условията на околната среда. С течение на времето колебанията в климата могат да
доведат до разширяване и свиване на хартията, което води до изкривяване и отслабване
на документите. Изследванията показват, че големи и чести колебания, като тези, които
се случват през нощта и през почивните дни, ако системите за контрол на климата са
изключени или настройките са променени, значително ускоряват влошаването на
хартиените документи.
Няма национален стандарт за екологични условия, но препоръчителните
стойности за температура и относителна влажност за съхранение на хартиени записи в
библиотеки и архиви са температура 16–18о С и 45–50% относителна влажност, и да се
поддържат постоянни 365 дни в годината. Някои практически предложения за
поддържане на умереността и стабилността на околната среда включват: използване на
преносими изсушители и климатични инсталации през лятото за понижаване на
влажността; понижаване на топлинните нива през зимата, за да се предотврати
изключително ниската влажност и избягване на съхранението на колекции в мазета или
тавани, където се наблюдават крайни климатични условия. Добра идея е да се следи
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климатът в хранилищата, за да се гарантира, че той остава умерен и стабилен. Налични
са инструменти за наблюдение, вариращи от карти за индикация на влажност до
хигротермографи и регистратори на данни.
Атмосферното замърсяване се причинява от отпадъчни продукти –
промишлени и природни процеси, които се натрупват в атмосферата. Тези продукти
включват: аерозол, съставена от твърди или течни частици (прах), разпръснати във
въздуха, дим (кондензация на изпаренията от твърди вещества или получени при
химични реакции) и мъгла (течни частици, суспендирани във въздуха). Пари, газове,
отделяни от твърди вещества или течности, дължащи се на промени в налягането или
температурата. Повечето от тези продукти са потенциално вредни, тъй като те носят
вещества, които могат да повредят хартиените документи (киселини, мазнини,
химически реактиви и др.). И в допълнение към тези замърсители атмосферата съдържа
газове (кислород, озон, водни пари и др.), които въпреки, че са необходими за
поддържането на живота, оказват отрицателно въздействие върху целулозните
колекции. Ефектите от атмосферното замърсяване могат да бъдат намалени, чрез
система от филтри, които изключват вредните частици. Най-добрите от тези системи са
изработени от целулозни влакна, активен въглен, масло, вода, калиев хлорид и т.н. и
трябва периодично да се почистват и подменят. Хранилищата без външни прозорци са
разбира се най- лесни за контрол.
Биологичното замърсяване се насърчава от два основни фактора: наличието на
храна (целулоза) и микроклимат, благоприятстващ растежа им. Първата от тези
причини е неизбежна и всичко, което може да се направи, да се осигури хартия с някои
средства за самозащита, било то по време на нейното производство или чрез
последващо лечение. Нормалната процедура е да се лекуват документи с
микробиологични средства. Поради тази причина трябва просто да се занимаваме с
проблема за екологичните и климатичните фактори, благоприятни за
разпространението на микроорганизми и насекоми. Това са: високата температура и
влажност, лоша вентилация, прах и замърсявания по колекциите, директен достъп до
вън, ъглите и скритите зони, не предприемане на превантивни стъпки. При наличие на
тези фактори винаги съществува опасност от наличието и инвазията на тези вредители.
Контролът върху биологичното замърсяване трябва да се основава на ниска
температура и влажност. Всички живи същества се нуждаят от идеален климат. Като
общо правило, въпреки че съпротивлението и адаптивността на видовете се различават,
микрофауната предпочитат температури 25–30 оС и относителна влажност над 65%. И
като се имат в предвид какви са и вредните последици от високата температура и
влажност за хартиените колекции, препоръчително е да се поддържа това, което сме
определили като „оптимален климат“.
Добра вентилация. Застоялият въздух благоприятства наличието на насекоми,
а характерният мирис на хранилищата е очевиден признак за наличието на
микроорганизми. Естествена или изкуствена вентилация трябва да се поддържа
постоянно и редовно, в идеалният случай при скорост на заместване от 0,25 литра
въздух на секунда на кв/м.
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Осветление. Малкото количество светлина в хранилищата помага да се
ограничи активността на голям брой вредители.
Чистотата. Премахването на прах и отпадъци е елементарна мярка и трябва
да бъде допълнена с по- задълбочени методи за почистване, включващи специални
продукти, защото праха насърчава наличието на насекоми и други вредители, които на
свой ред създават повече замърсявания.
Безпрепятствени зони. Ъглите и скритите зони насърчават натрупването на
замърсявания, не по-малко от липсата на вентилация. Правилното разполагане на
мебели и оборудване могат да помогнат за избягването на тези проблеми.
Шум, вибрация. Мълчанието и недостатъчното използване ще насърчат
активността на насекомите и микроорганизмите.
Директен достъп до външната среда. Прозорците и вратата могат да осигурят
лесен достъп за микроорганизми и насекоми. Още по-вредни са водопроводите и
електрическите кабели, тъй като осигуряват неконтролируеми проходи за насекоми.
Следователно трябва да се избягва всякакъв вид ненужен директен достъп.
Използване на незамърсени хартиени документи. Всички ново постъпили
документи преди да се внесат в хранилищата, трябва предварително да са инспектирани и
дезинфекцирани.
Периодични проверки. Необходимо е периодично да се извършват проверки на
документи, мебели, специално изложени зони (например зони, в които може да има
натрупване на влага) и т.н, за биоразграждащи се фактори.
Превантивно лечение. Идеалното допълнение към всички стъпки, които са
описани по-горе е създаването на резистентна и унищожителна среда за вредните
видове. Целта на превантивният подход е да се създават онези условия, които ще
гарантират физическата и химическа цялост на хартиените колекции, а именно тяхната
постоянност и дълготрайност във времето. Ефективността на превантивният подход
зависи от познаването на характеристиките на обектите и причините за тяхното
влошаване, както и от използването на материалите и техниките за прекратяването им.
„Превенцията е по-добра от лечението“, се прилага в тази област не по-малко,
отколкото в здравеопазването.
Поради постоянната културна значимост на хартиените колекции, е
необходимо те да се съхраняват правилно, за да се предава информацията, която
съдържат. Библиотекарите и архивистите носят голямата отговорност за
предприемането на подходящи превантивни действия, които зависят главно от
наличието на защитни мерки срещу многото форми на влошаване. Тези мерки
включват подходяща грижа за сградата, в която се съхраняват колекциите, т.е.
хранилищата, подходящи съоръжения за съхранение, директна физическа защита и
подходящи екологични и други мерки за контрол.
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БИБЛИОТЕКА КАО ЦЕНТАР
ЗА БЕЗБЕДНО СКЛАДИШТЕЊЕ КОЛЕКЦИЈА
И ЊИХОВУ ЗАШТИТУ

На пољу заштите колекција папирне грађе постоји много изазова с којима се
човек може сусрести. Неки од највећих проблема који настају приликом обраде
папирних докумената резултат су крхких, нестабилних мастила и темпераментних
влакана у листу папира. Колекције папира не могу издржати тест времена. Многи од
услова са којима се сусрећемо нису повезани само са старошћу простора, већ и са
лошим складиштењем. Заштита без киселина и архивских амбалажа релативно су нови
у овој области. Већина људи не схвата да су кисели материјали обично узрок
постепеног пропадања папира све док не буде прекасно, док лист јако не пожути и буде
уништен, а оштећење не буде превише тешко да бисмо га попоравили.
Документи, рукописи, графике, цртежи, брошуре, периодичне публикације,
новине, разгледнице обично се праве од папира – органске материје која је рањива и
пропада током времена. Неке врсте папира су посебно рањиве – на пример, папир од
киселе каше произведен током већег дела 19. и 20. века. За разлику од ранијих папира
који су израђени од висококвалитетних влакана, хартија од пулпе дрвета садржи
природне нечистоће и споредне резултате производног процеса, који се разграђују и
формирају киселине у присуству топлоте, светлости и влаге у ваздуху. Контаминанти у
ваздуху и / или директан контакт са неквалитетном амбалажом за складиштење такође
узрокују промену боје и засићености папира.
Постоји више корака за очување рањивих колекција папира:
− обезбеђивање хладног, сувог, чистог, тамног и стабилног окружења;
− заштита колекција од катастрофа;
− пажљиво руковање колекцијама;
− избор одговарајућег складишног намештаја;
− употреба заштитних кутија и фасцикли за одлагање
Ормари за складиштење смањују ефекте колебања температуре и влажности,
пружају заштиту од абразије и манипулација, али морају бити снажни, издржљиви и
хемијски стабилни да не би оштетили материјале који се складиште у њима.
Сврха овог рада је да пружи основне информације потребне за избор
најприкладнијих еколошких приступа за чување колекција хартија.
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Архивирање збирки папира
Да бисмо осигурали дугорочну заштиту наших колекција, паковање и опрема за
складиштење морају бити израђени од материјала који су чврсти, издржљиви и
хемијски стабилни. Архивске кутије морају одговарати величини, стању и очекиваној
употреби запечаћених докумената.
Израз „архивски квалитет“ често се користи за описивање производа за
складиштење, али то је нетехнички израз који сам по себи не дефинише никакве
специфичности о погодности ових производа за складиштење. Важно је проциенити
специфичне карактеристике сваког производа и одабрати најприкладније за документ
који ће се похранити. За складиштење папирних материјала, ове карактеристике
укључују (али нису ограничене) киселост, алкалност, присуство лигнина, врсту влакана
и коришћени лепак. Киселост и алкалност мере се коришћењем логаритамске скале у
којој се рН креће у распону од 0 до 14. У идеалном случају, рН материјала за
складиштење папира и картона треба да буде у опсегу 7,0–8,5.
Погодни материјали за складиштење
Хартија која се користи за складиштење мора бити без киселина. Материјали за
складиштење без киселина имају рН од 7,0 или више. Важно је схватити да, иако
материје које не садрже киселост и нису киселе када се производе, оне могу временом
постати киселе. Ово се може десити услед унутрашњих нечистоћа које се уносе у
производњу или спољних нечистоћа попут загађивача који се разграђују да би створили
киселине. Из овог разлога, у хартију се често додаје алкална резерва или буфер
(раствор) како би се неутрализовале киселине које се временом могу акумулирати. Ова
алкална резерва је обично 2–3% калцијум или магнезијум карбонат. За већину колекција
папира потребна су кућишта са буфером (раствором). Иако је обично пожељан алкални
буфер за складиштење, постоји неколико врста колекција које су осетљиве на алкалне
материјале и стога их треба чувати у неутралним рН материјалима, а не у алкалним. То
су цртежи, уметничка дела са пигментима који реагују на високи рН, албуми и
материјали који садрже животињске протеине. Неке фотографије и текстил такође могу
бити алкалноосетљиве.
Материјали за складиштење колекција папирне грађе такође морају бити без
лигнина. Лигнин је природна компонента ћелијских зидова биљака и дрвећа. Ако се не
уклони током производње, може реаговати са светлошћу и топлотом, стварајући
киселине које утичу на то да папир тамни. Материјали без лигнина обично садрже
највише 1% лигнина. Остале компоненте паковања од папира или картона које треба
узети у обзир приликом одређивања њихове погодности за дугорочно складиштење
укључују врсту влакана и лепка. Док памучна влакна чине хемијски најстабилнији
папир и картон, могуће је произвести висококвалитетни папир и картон од дрвене
пулпе, хемијским процесом који уклања нечистоће (добијена пулпа се обично назива
хемијска дрвена пулпа или прочишћена дрвена пулпа). Целулоза, позната и као
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механичка дрвена маса, са друге стране, увек је лошег квалитета и не може се
користити за стварање одговарајуће амбалаже. Поред тога, лепила која се користе не
смеју да уклањају боју и не испуњавају критеријуме за складиштење.
Кутије, погодне за дуготрајно складиштење колекција папира, обично су
израђене од картона без киселине, без лигнина и са пуњењем рН 8.0–9.0. Кутије се
такође могу ламинирати полиестерским филмом како би се спречила оштећења. Све
кутије морају бити довољно јаке да издрже садржај, као и да имају ојачане углове и
дебеле премазе да спрече улазак нечистоћа. Оне су обично нешто већих димензија од
докумената, а обим докумената би требало да буде компатибилан с количином
коришћених кутија. Мапе, папирни рукави, коверте, амбалажа итд. различитих
величина без киселине, буфирани и са неутралном рН, користе се за раздвајање и
заштиту мањих архивских јединица. Листови међаши се користе за заштиту папирних
докумената приликом складиштења. У ту сврху могу се користити тканине, разне врсте
папира и провидни полиестерски филм. Тканина без киселине може бити са или без
алкалног буфера, као и папир. Ако се користи полиестерска фолија, она мора да
испуњава безбедносне критеријуме и не треба је користити за производе са
растворљивим окружењем због њеног електростатичког набоја. Пластичне кутије
испуњавају захтеве за чврстином и недостатком киселости боље од картона. Међутим,
пластичне кутије не пружају заштиту од светлости. Сви предмети у провидним
пластичним кутијама морају бити смештени у трајне кутије за одлагање. Полиестер,
полипропилен и полиетилен су три врсте пластике погодне за чување папирних
предмета. Оне треба да буду непокривене и без додатака. Непокривен архивски
полиестер препоручује се јер је веома стабилан. Користи се за разне врсте коверти,
рукава и фасцикли. Полиестер је доступан и у ролама или унапред исеченим листовима
дебљине 1–5mm. Полиетилен је веома флексибилан, али не баш толико постојан –
користи се за рукаве и торбе. Кућишта од поливинил-хлорида (pvc), која се понекад
називају и винил, нису прихватљива јер су веома нестабилна. Документи се такође могу
слагати између листова полиестера. Алтернатива енкапсулација, посебно погодна за
велике документе, је фасцикла са премазом од полиестера. Обезбеђење одговарајуће
заштите је кључна брига.
Припрема збирки за складиштење
Након одабира одговарајућег материјала за складиштење, књиге и други
папирни документи морају бити припремљени за складиштење. Неопходно је следити
исправне процедуре током рада са колекцијама. Употреба белих памучних рукавица
заштитиће ваше колекције од прљавштине и масти са ваших руку.
1. Уклоните спољне материјале као што су копче за папир, гумене траке, старе
фасцикле, амбалажни и други материјал који није прикладан.
2. Расклопите и поравнајте папирни документ кад год је то могуће, без стварања набора
и других оштећења. Ако је папир ломљив или нефлексибилан, можда га је потребно
навлажити пре него што га развучете. Посаветујте се с конзерватором за исправне
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3.

4.

5.

6.

поступке. Конзерватор-рестауратор мора третирати отиске, цртеже и изузетно крхке
или вредне папирне документе. Једном када се материјали расклопе, уклоните
нечистоћу са површине меком четком.
Изолујте новински папир, јер је он изузетно кисео тако да хемијски пренос киселине
може угрозити друге документе. Исечци из новина могу се заменити фотокопијама
од алкалног папира или би могли да буду смештени у посебну коверту.
Означите лоше и оштећене документе, ставите их у одвојене мапе и одложите их на
страну како би били спремни за професионалну заштиту. Не примењујте никакву
прву помоћ ако нисте прошли обуку и нисте квалификовани за то.
Ако је потребно да идентификационе податке ставите на сам документ, користите
нехемијску оловку и напишите са десне стране. Никада не лепите налепнице
директно на документ, оне су намењене кутијама и мапама.
Колико год је то могуће, чувајте документе и књиге сличне величине и тежине како
бисте избегли деформације услед неравномерног притиска.

Опрема за складиштење
Пошто се колекције папирне грађе сместе у кутије и мапе (фасцикле), оне се
морају чувати на недискриминирајући начин. За складиштење се не препоручује
намештај од дрвета, јер може отпустити киселине и друге штетне твари. На дрвеном
намештају је могуће користити заптивач, али то неће пружити потпуну заштиту и сам
заптивни материјал може да испушта штетну пару. Чак и ако су дрвене полице и фиоке
запечаћене, оне морају бити обложене материјалом за додатну заштиту. Металне полице
са печеним емајл слојем прихватљиве су за складиштење, али преферира се челик с
прашним премазом или намештај од елоксираног алуминијума како би била спречена
оксидација и како би била уклоњена свака оштра или храпава површина. Постоје две
врсте металних полица: традиционалне отворене полице и покретне компактне полице
такозване „Compactus“; оне имају бројне предности у односу на дрво, али најважнија је
та да су отпорне на ватру и инсекте. Без обзира на њихов тип, оне морају бити
прикладне за врсте колекција папира. Отворене полице су најприкладније за
циркулацију ваздуха, мада су затворени ормарићи понекад потребни из безбедоносних
разлога. Полице би требало да буду подесиве, а колекције не треба подизати са полица
или гомилати заједно. Најнижа полица мора бити најмање 6 cm од пода, а највиша у
домету особе са нормалном висином без употребе мердевина, тј. висине око 2,10m.
Дубина полица мора бити таква да књиге и/или кутије не стрче како се не би
деформисале.
Окружење за складиштење
Када је реч о спречавању и контроли оних агенаса (светлост, температура, влага,
атмосферско загађење, биолошко загађење и ватра) који су познати, ефикасна политика
контроле мора бити заснована на опреми која је намењена да открива и квантификује
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њихово присуство и која омогућава накнадну корекцију или уклања њиховe штетнe
ефектe. Хладно, суво и стабилно окружење за складиштење је од пресудног значаја за
дугорочно складиштење колекција папира. Топлота и влага убрзавају хемијске реакције
које узрокују пропадање папира, а високи ниво влаге може довести до раста плесни.
Истраживања показују да ће ниже температуре и нижа релативна влажност значајно
продужити век трајања колекција папира. Одржавање стабилног окружења је такође
веома важно. Иако кутије и фасцикле за складиштење могу пружити одређену заштиту
од краткорочних колебања околине, оне неће заштитити колекције од дугорочних
промена у окружењу. Временом, флуктуације климе могу проузроковати ширење и
гужвање папира, узрокујући витоперење и слабљење докумената. Истраживања
показују да велика и честа колебања, попут оних која се јављају ноћу и викендом, ако
су системи за контролу климе искључени или се мењају параметри, значајно убрзавају
пропадање папирних докумената.
Не постоји национални стандард за еколошке услове, али препоручене
вредности температуре и релативне влажности ваздуха за чување папирних записа у
библиотекама и архивима су 16–18°С и 45–50% релативне влажности, које треба
константно одржавати 365 дана у години. Неки практични савети за одржавање
умерености и стабилности околине укључују: коришћење преносних одвлаживача и
клима уређаја лети за смањење влажности; снижавање нивоа температуре зими ради
спречавања екстремно ниске влажности ваздуха и избегавања складиштења колекција у
подрумима или таванима где владају екстремни климатски услови. Добро је надгледати
климу у складишту како би се осигурало да она остане умерена и стабилна. Доступни
су алати за праћење, почев од картица за индикацију влаге до хигрометара и
регистратора података.
Атмосферско загађење узрокују отпадни производи индустријских и
природних процеса који се акумулирају у атмосфери. Ови производи укључују: аеросол
састављен од чврстих или течних честица (прашине) распршених у ваздуху, дим
(кондензација паре из чврстих материја или продукти хемијских реакција) и маглу
(течне честице суспендоване у ваздуху). Паре, гасови који се ослобађају из чврстих
материја или течности услед промена притиска или температуре, такође утичу на
загађење. Већина ових производа потенцијално је штетна, јер садржи супстанце које
могу оштетити папирне документе (киселине, масти, хемикалије итд.). Поред ових
загађивача, атмосфера садржи гасове (кисеоник, озон, водену пару итд.) који, иако су
неопходни за одржавање живота, имају негативан утицај на целулозне колекције.
Ефекти атмосферског загађења могу се умањити системом филтера који искључују
штетне честице. Најбољи од ових система су направљени од целулозних влакана,
активног угља, уља, воде, калијум-хлорида итд. и треба повремено да се чисте и
замењују. Спремишта без прозора је најлакше контролисати.
Биолошку контаминацију подстичу два главна фактора: присуство хране
(целулозе) и микроклима која погодује њиховом расту. Први од ових разлога је
неизбежан и све што се може учинити је да се папир обезбеди неким средствима
самоодбране, било током његове израде или путем накнадног третмана. Уобичајена
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процедура је лечење докумената микробиолошким агенсима. Из тог разлога морамо се
једноставно позабавити проблемом еколошких и климатских фактора повољним за
ширење микроорганизама и инсеката. То су: висока температура и влага, лоша
вентилација, прашина и прљавштина на колекцијама, директан приступ угловима и
скривеним површинама, непредузимање превентивних корака. У присуству ових
фактора увек постоји опасност од присуства и инвазије штеточина. Контрола биолошке
контаминације требало би да се заснива на ниској температури и влази. Свим живим
бићима потребна је идеална клима. Опште је правило, иако отпорност и
прилагодљивост врста варирају, да микрофауна преферира температуре од 25–30°С и
релативну влажност ваздуха изнад 65%. С обзиром на штетне ефекте високе
температуре и влаге на колекције папира, препоручљиво је задржати оно што смо
дефинисали као „оптималну климу“.
Добра вентилација. Устајали ваздух погодује присуству инсеката, а
карактеристичан мирис складиштења јасан је знак присуства микроорганизама.
Природна или вештачка вентилација треба да се одржава редовно и стално, у идеалном
случају брзином замене од 0,25 литара ваздуха у секунди по квадратном метру.
Расвета. Мала количина светлости у складишту помаже да се ограничи
активност великог броја штеточина.
Чистоћа. Уклањање прашине и отпада основна је мера и требало би их
употпунити детаљнијим методама чишћења који укључују посебне производе, јер
прашина потстиче присуство инсеката и других штеточина, што заузврат ствара више
загађења.
Неометани простори. Углови и скривена подручја подстичу акумулацију
загађења, не мање од недостатка вентилације. Правилним постављањем намештаја и
опреме може се помоћи у избегавању ових проблема.
Шум, вибрације. Тишина и недовољна употреба подстаћи ће активност инсеката
и микроорганизама.
Директан приступ спољном окружењу. Прозори и врата могу обезбедити лак
приступ микроорганизмима и инсектима. Каблови за воду и струју још су више штетни
јер пружају неконтролисане пролазе за инсекте. Стога би требало избегавати сваку
врсту непотребног директног приступа.
Употреба незагађених папирних докумената. Сва приновљена документа морају
се претходно прегледати и дезинфиковати пре него што буду смештена у складиште.
Периодични прегледи. Документе, намештај, посебно изложене зоне (на пример
зоне на којима се може накупљати влага) итд. треба периодично прегледавати ради
биоразградивих фактора.
Превентивно лечење. Идеални додатак свим горенаведеним корацима је
стварање отпорног и деструктивног окружења за штетне врсте. Сврха превентивног
приступа је стварање оних услова који ће гарантовати физичку и хемијску целовитост
колекција папирне грађе, наиме њихову постојаност и дуготрајност током времена.
Ефикасност превентивног приступа зависи од познавања карактеристика предмета и
разлога њиховог пропадања, као и од употребе материјала и техника за њихово чување.
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Превенција је важнија од лечења и примењује се у овој области не мање него у
здравству.
Због континуираног културног значаја колекција папирне грађе, потребно их је
правилно складиштити како би пренеле информације које садрже. Одговорност је
библиотекара и архивиста да предузму одговарајуће превентивне кораке, које углавном
зависе од расположивости заштитних мера, против многих облика пропадања. Ове мере
укључују одговарајућу бригу о згради у којој се збирке чувају, тј. о складишту,
одговарајућим објектима, затим директну физичку заштиту, одговарајуће мере заштите
животне средине и друго.

99

Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.8 (октобар 2020)
Йолина Христова
РБ „Априлов-Палаузов“– Габрово, България
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027.022(497.2 Габрово)
НИБИС ИД 139400

НОВИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
В РБ „АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ“ – ГАБРОВО
В УСЛОВИЯТА НА ДИНАМИЧНАТА ОБЩЕСТВЕНА
И ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА

Съвременните библиотеки са изправени пред непознати до момента
предизвикателства, породени от постоянно променящата се информационна среда. Те
трябва да привлекат широк кръг читатели, като предлагат нови продукти и услуги, с
които да бъдат полезни на своите потребители. Адаптирането на библиотечните услуги
към промените в потребностите на читателите и ползването на различни иформационни
канали, продукти и формати е основна задача в работата на Регионална библиотека
„Априлов – Палаузов”.
Автоматизацията на библиотечните процеси започва още през 1994 г. с няколко
компютъра и сървър, дарение от фондация „Отворено общество“. През 1995 е
създадена и една от първите локални компютърни мрежи в библиотека в България.
Постепенно са автоматизирани всички библиотечно-информационни дейности.
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 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).
За да има актуална и лесно достъпна информация относно случващото се в
библиотеката и различните видове услуги през 2007 г. е създаден уебсайт –
www.libgabrovo.com. Така се осигурява постоянен достъп до електронен каталог на
книгите и периодиката, списъци с новопостъпила литература, информационен портал
„Регион Габрово“, „Зелена библиотека“, „За децета“ и др. През 2013 година сайтът е
изцяло обновен и е създадена мобилна версия.
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Един от новите канали за достъп на информация са социалните мрежи. За да
популяризира своята дейност библиотеката използва мрежата „Фейсбук“, където има
регистрирани страница на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“, страница
„Детски отдел“ и група „Приятели на РБ „Априлов – Палаузов“.
С цел улесняване на достъпа до своите колекции библиотеката усилено работи
по дигитализация на фонда. 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. Създадената Дигитална
библиотека „Габровски периодичен печат“, която непрекъснато се обогатява е достъпна
в интернет-пространството чрез сайта на библиотеката – www.libgabrovo.com. Същата
година Регионален исторически музей – 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” по
Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. В резултат на този
проект през 2016 г. е създаден модерно оборудван Дигитален и обучителен център за
дигитализация на ръкописни и старопечатни документи, притежание на библиотеката.
Впоследствие са закупени още два специализирани скенера за книги. Изградената
виртуална библиотека kin.libgabrovo.com с каталог и дигитални ресурси представя в
световната мрежа ценна част от писменото културно-историческо наследство на
Габровския край. Предстои представяне на част от тази колекция в Европеана –
европейски уеб портал, който обединява дигитализирани изображения на обекти,
отразяващи различни аспекти от европейската култура.
Чрез успешната реализация на няколко проекта библиотеката се стреми към
привличане на различен и по-широкообхватен по възраст кръг от читатели – от найранна детска възраст до 55+ и по-възрастни читатели.
През 2018 г. бе реализиран проект „Информационно-комуникационна и
финансова грамотност в съвременната библиотека“, в партньорство с Градска
библиотека – Севлиево и библиотеката при читалище „В. Левски – 1922“ – село Яворец,
Габровска област. Проектът е финансиран от Фондация „Глобални библиотеки –
България” – „Библиотеката – активен участник в обществения живот”. Основната цел на
проекта беше повишаване на информационната, комуникационната и финансовата
грамотност на потебителите на библиотеката и представители на местната общност.
Проектът беше насочен към възрастни потребители на социални, информационни,
библиотечни и други услуги, предоставяни чрез библиотечната организация, нейните
служители и партньори. Реализирането на проекта включваше обучения в две
направления: финансова грамотност и информационна и комуникационна грамотност.
По „Финансова грамотност“ първо бяха обучени 10 библиотечни служители от
партньорските библиотеки за последващо обучение на потребителите по финансова
грамотност. След това обучените служители проведоха курс на 30 граждани на възраст
45+ в Габрово, Севлиево и Яворец. Участниците в тези обучения придобиха основни
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познания за разумно и успешно разпределение на личните средства, възможностите за
инвестиции, различните кредитни пакети, застраховки и използване на модерни
финансови услуги.
В трите населени места (Габрово, Севлиево и Яворец) се проведоха и три
обучения на граждани за придобиване на нови знания и допълнителни умения за работа
със съвременни мобилни устройства и приложения. Извън планираното в проекта бяха
обучени и 15 потребители от Дневен център за възрастни с увреждания, като това само
една част от проведените с потребителите на този център прояви и събития.
Чрез този проект библиотеката за пореден път предоставя иновативни услуги
според потребностите на местната общност. Издигнат е имиджът на библиотеката като
съвременен информационен, комуникационен, обучителен и обществен център.
През 2019 г. Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ Габрово бе една от
малкото библиотеки в страната, които бяха избрани за финансиране по проект
„Generation Code“. Библиотеката получи пет робота „Финч“ от Посолството на САЩ. А
още от 2016 г. библиотеката притежава пет такива роботчета и има обучени служители
за провеждане на безплатни уроци. С този проект роботчетата вече са 10. През
последните три години Фондация „Глобални библиотеки България“ в партньорство с
Посолството на САЩ и обществените библиотеки в страната работи активно за
популяризиране сред деца и ученици на забавното програмиране с роботи „Финч“ с цел
разширяване на техните интереси и дигитални умения. „Финч” е нов вид робот за
обучение по компютърни науки, провокиращ въображението на децата, предназначен е
да подпомага овладяването на редица езици за програмиране. Проектът „Generation
Code“ включва обучение по програмиране с роботи „Финч“ и програмиране със Скрач
и е адресиран към деца на възраст 10–11 години, които в рамките на месец и половина
преминаха безплатно обучение по програмиране в библиотечна среда. Стремежът е да
се достигне до учениците в по-малките населени места, затова проведените обучения
бяха с ученици от гр. Севлиево. Забавните срещи с Финч дават възможност на децата
не само да се докоснат до света на програмирането, а и да направят своите първи
стъпки в развиване на дигитални умения.
Като продължение на този проект през лятото на 2019 г. в библиотеката
пристигнаха и шест роботчета “Bee-Bot” и „Blue-Bot” с цветни подложки от винил за
работа с тях. Вее Bot е роботче – пчела, което може да бъде програмирано и е
подходящо за деца от 2 до 8-годишна възраст. Управлението на пчелата е лесно,
опростено и е много занимателно и интересно на малките деца. Според възрастовата
група могат да се решават задачи под формата на игри, използвайки различни табла.
Чрез придвижване на пчелите по игралните табла се формират и затвърдяват знания по
различни учебни направления, надграждат се пространствените представи на децата и
се формира алгоритмично и логическо мислене.
Още през 2011 г. в Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ е разкрит
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
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уроци, представят се презентации. Всяка година библиотеката взема участие в
различни инициативи, свързани с развитието на дигитални умения–Седмица на
програмирането (инициатива на Европейската комисия, подкрепена от Министерството
на образованието и науката) и Дигитална седмица. В библиотеката се провеждат
обучения по следните направления: „Начални стъпки в програмирането с робот Finch”,
„Програмиране със Скрач“, Занимателни игри с програмируема интерактивна играчка,
„Начални компютърни умения“, „Придобиване на умения за работа със смартфон и
таблет” и „Работа в Интернет”, в които участват деца на възраст от 2 до 6 години,
ученици и възрастни граждани. Основната цел е да се представят по интересен,
достъпен и увлекателен начин програмирането и развитието на творческото мислене,
като се мотивират децата, учениците и възрастните потребители за развиване на умения
в областта на дигиталните компетентности и да се развият дигиталните умения на
възрастните потребители.
Към по-малките читатели е насочена дейността на Детски отдел. За осигуряване
на допълнителни възможности за усвояване на учебния материал в Детски отдел може
да се ползва безплатно иновативната платформа с видеоуроци „Уча.се“. Създаден е артцентър към Детски отдел на библиотеката, в който с успех функционира дългосрочната
образователна програма на библиотеката в партньорство с училища, детски градини и
образователни центрове от града и региона.
Регионална библиотека „Априлов–Палаузов“ като най-голямата обществена
библиотека в региона участва със свои прояви в културния живот на града, а също така
организира срещи с различни творци, представяне на техните книги, срещи с
партньори, литературни четения и други. За голяма част от авторите залата за събития
и срещи е любимо и предпочитано място. Уютната зала е открита през ноември 2012
след преустройство на едно от хранилищата.
Габровци намират в своята библиотека не само търсената литература, а и място
за срещи и общуване, информация и учене през целия живот.
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НОВЕ АКТИВНОСТИ И УСЛУГЕ
У РЕГИОНАЛНОЈ БИБЛИОТЕЦИ
„АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ“ ГАБРОВО У УСЛОВИМА
ДИНАМИЧНОГ И ИНФОРМАЦИОНОГ ОКРУЖЕЊА

Савремене библиотеке суочавају се са непознатим изазовима непрестаног
променљивог информационог окружења. Оне морају да привуку широки круг читалаца
нудећи нове производе и услуге како би могле да буду корисне својим корисницима.
Прилагођавање библиотечких услуга савременим потребама читалаца и употреба
различитих канала, производа и формата информација главни је задатак у раду
Регионалне библиотеке „Априлов-Палаузов“.
Аутоматизација библиотечких процеса почела је 1994. године са неколико
рачунара и сервера које је донирала Фондација „Отворено друштво“. Године 1995.
основана је једна од првих библиотечких локалних рачунарских мрежа у Бугарској. Све
библиотечкo-информационе делатности постепено се аутоматизују. Уведен је систем
електронске регистрације, картони читалаца у електронском облику, идентификација
библиотечке грађе помоћу баркода, затим могућност подношења електронских захтева
за документа или библиографске референце и друге услуге. Током 2018. године
купљени су, инсталирани и представљени модули „i-Lib My Prima Upgradeq Google
Interface” и „i-Lib MyLibrary” који укључују модуле: интернет каталог који подржава
све модерне методе претраживања; Google Interface, побољшани приступ додатним
ресурсима на Интернету; „MyLibrary“ – систем за савремене онлајн услуге са
функцијама за онлајн сервис за читаоце (Приступ личном корисничком картону с
информацијама о позајмљеној литератури и тренутном статусу захтева, могућност
онлајн резервације публикација и праћење статуса захтева, могућност онлајн
продужетка позајмице).
Како би корисницима биле лако доступне ажурне информације о ономе што се
дешава у Библиотеци и како би били обавештени о различитим врстама услуга, 2007.
године је креирана веб-страница www.libgabrovo.com. На тај начин омогућен је стални
приступ електронском каталогу књига и периодике, подацима о приновљеним
насловима, информативним порталима „Регион Габрово“, „Зелена библиотека“, „За
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децета“ и др. У 2013. години веб-сајт је потпуно ажуриран и креирана је мобилна
верзија.
Један од нових канала приступа информацијама су друштвене мреже. За
промоцију својих активности Библиотека користи Facebook мрежу на којој су
регистроване странице: Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“, страница „Дечије
одељење“ и групе „Пријатељи Регионалне библиотеке „Априлов-Палаузов“.
Да би олакшала приступ својим колекцијама, Библиотека напорно ради на
дигитализацији фонда. Године 2014. Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“
разрадила је предлог и добила пројекат „Развој и примена мрежног информационог
портала Дигитална библиотека–Габровска периодика“ и штампање референтне и
библиографске публикације „Габровска периодика 1872–2014“, суфинансиран по
програму „Култура“ општине Габрово. Створена Дигитална библиотека „Габровска
периодика“ која се непрестано обогаћује доступна је на интернету, на веб-страници
библиотеке www.libgabrovo.com. Исте године, Регионални историјски музеј – Габрово,
у партнерству са Регионалном библиотеком „Априлов-Палаузов“ Габрово, конкурисао
је за пројекат „Савремени приступи проучавању, представљању и приступу књижевном
културно-историјском наслеђу Габровоске регије“ у оквиру програма БГ08 „Културна
баштина и савремене уметности“. Као резултат овог пројекта, 2016. године створен је
модерно опремљен Дигитални и едукативни центар за дигитализацију рукописа и
старих штампаних докумената које Библиотека поседује. Након тога су купљена још
два специјализована скенера за књиге. Успостављена је виртуална библиотека
kin.libgabrovo.com с каталогом и дигиталним ресурсима која на светској мрежи
представља вредан део писане културно-историјске баштине региона Габрово. Део ове
колекције ускоро ће бити постављен у Еуропеани, европском веб-порталу који окупља
дигитализоване слике предмета који одражавају различите аспекте европске културе.
Успешном реализацијом неколико пројеката, Библиотека настоји да привуче
шири распон читалаца – од раног дечјег узраста до 55+ и старијих читалаца.
У 2018. години пројекат „Информационо-комуникациона и финансијска
писменост у савременој библиотеци“ реализован је у партнерству са Градском
библиотеком Севлиево и библиотеком при Читалишту „В. Левски – 1922“ у селу
Јаворец, Габровска област. Пројекат је финансирала Фондација „Глобална библиотека –
Бугарска“ – „Библиотека – активни учесник у јавном животу“. Главни циљ пројекта био
је повећање информатичке, комуникацијске и финансијске писмености корисника
Библиотеке и представника локалне заједнице. Пројекат је био намењен одраслим
корисницима друштвених, информативних, библиотечких и других услуга које се
пружају преко библиотечке организације, њеног особља и партнера. Имплементација
пројекта укључивала је обуку из две области: финансијске писмености и информационе
и комуникацијске писмености.
По програму „Финансијска писменост“ прво је обучено десеторо библиотечких
радника из партнерских библиотека како би кориснике додатно образовали о
финансијској писмености. Обучено особље тада је одржало курс на коме је било
тридесеторо грађана старијих од 45 година из Габрова, Севлиева и Јавореца. Учесници
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на овим обукама стекли су основно знање о разумној и успешној дистрибуцији личних
ресурса, могућностима инвестирања, разним кредитним пакетима, осигурању и
коришћењу савремених финансијских услуга.
У три насеља (Габрово, Севлиево и Јаворец) грађанима су одржане три обуке за
стицање нових знања и додатних вештина за рад помоћу савремених мобилних уређаја
и апликација. Посебно је обучено и петнаест корисника Дневног центра за особе са
инвалидитетом, што је само један део програма и догађаја одржаних са корисницима
овог центра.
Кроз овај пројекат Библиотека проширује иновативне услуге како би задовољила
потребе локалне заједнице. Потврђен је имиџ Библиотеке као савременог
информационог, комуникацијског, друштвеног центра и центра за обуку.
У 2019. години Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ Габрово била је
једна од ретких библиотека у земљи изабраних за финансирање у оквиру пројекта
„Generation Code“. Библиотека је добила пет робота „Финч“ од Амбасаде САД-а. Иначе,
још од 2016. године, Библиотека има пет таквих робота и обучава особље за пружање
бесплатних часова. Овим пројектом сада већ има десет робота. Током последње три
године, Фондација „Глобалне библиотеке Бугарске“, у партнерству са Амбасадом САДа и јавним библиотекама у земљи, активно ради на промовисању програмирања с
роботима „Финч“ међу децом у циљу ширења њиховог интересовања и дигиталних
вештина. „Финч“ је нова врста робота за образовање из рачунарске науке који развија
дечју машту и осмишљен је да помогне савладавању више програмских језика. Пројект
„Generation Code“ укључује обуку за програмирање са роботима „Финч“ и
програмирање помоћу софтвера Скреч и намењен је деци узраста од 10 до 11 година
која су за месец и по дана, у библиотечком окружењу, завршила бесплатну обуку из
програмирања. Циљ је доћи до ученика у мањим насељима, тако да су обуке спроведене
и са ученицима из града Севлиева. Забавни сусрети са Финчом омогућавају деци не
само да се упознају са светом програмирања, већ и да направе прве кораке у развоју
дигиталних вештина.
Као наставак овог пројекта, шест робота “Bee-Bot” и „Blue-Bot” са винил
јастучићима стигло је у Библиотеку у лето 2019. године. Вее Bot је робот-пчела која се
може програмирати и погодна је за децу старости од 2 до 8 година. Управљање пчелом
је лако, једноставно и веома забавно и занимљиво за малу децу. Зависно од старосне
групе могу се решавати задаци у форми игара, коришћењем различитих табли.
Померањем пчела дуж играћих табли формира се и учвршћује знање из различитих
области науке, надограђују се просторне идеје деце и формира се алгоритамско и
логичко размишљање.
Још 2011. године у Регионалној библиотеци „Априлов-Палаузов“ отворен је
центар за обуку са десет рачунара, опремљен у оквиру програма „Глобалне библиотеке
Бугарске“ („Глоб@лни библиотеки – България”). У сали се стално спроводе обуке
грађана за стицање основних рачунарских вештина, гостују деца и ученици, организују
се предавања, презентације. Сваке године Библиотека учествује у различитим
иницијативама за развој дигиталних вештина – у Недељи програмирања (иницијатива
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Европске комисије коју подржава Министарство просвете и науке) и Дигиталној
недељи. У Библиотеци се организују обуке из следећих области: „Упознавање са
програмирањем робота Финч“, „Програмирање у Скречу“, Забавне игре са
интерактивном играчком, „Почетне рачунарске вештине“, „Стицање вештина за рад са
паметним телефоном и таблет рачунаром“ и „Рад на Интернету”, у којима учествују
деца од две до шест година, студенти и старији грађани. Главни циљ је на занимљив,
доступан и ангажован начин представити програмирање и развој креативног
размишљања, мотивисати децу, студенте и старије кориснике да развијају вештине у
дигиталним компетенцијама и да се развију дигиталне вештине старијих корисника.
Активност Дечјег одељења усмерена је на млађе читаоце. Да бисте пружили
додатне могућности за усвајање материјала за учење, на Дечјем одељењу можете
бесплатно користити иновативну платформу са видео лекцијама „Уча.се“. На Дечјем
одељењу Библиотеке основан је Уметнички центар који успешно управља дугорочним
образовним програмом Библиотеке у партнерству са школама, вртићима и образовним
центрима у граду и региону.
Као највећа јавна библиотека у региону, Регионална библиотека „АприловПалаузов“ својим манифестацијама учествује у културном животу града, а такође
организује и сусрете са различитим ствараоцима, представљање њихових књига,
састанке са партнерима, књижевне вечери и још много тога. За многе ауторе, сала за
програме и сусрете је омиљено и преферирано место. Пријатна сала отворена је у
новембру 2012. године, након преуређења једног од складишта за књиге.
Габровци у својој Библиотеци налазе не само тражену литературу, већ и место за
састанке и комуникацију, информисање и целоживотно учење.
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БИБЛИОТЕКЕ У ОКРУЖЕЊУ НОВИХ МЕДИЈА
Јовановић, Драгана Д. Универзум информација.
Нови Сад: Библиотека Матице српске, 2019.

Потребно је променити имиџ библиотеке и
библиотекара, пише Драгана Д. Јовановић (1977) у 11.
књизи едиције Трагови коју је, почетком деведесетих
година, покренула Библиотека Матице српске. „Имиџ“
колекције и формат исте промењен је заслугом
новосадског графичког дизајнера Атиле Капитања, а
сада су на потезу библиотекари. Наиме, корице издања
указују на прецизне геометријске облике и умрежени
свет. Насловом се књига, такође, разликује од десет
издања претходника, који су, углавном, писали о
историји књига и библиотека на нашим просторима и
„одразу“ њиховом у Библиотеци Матице српске. У
књизи Универзум информација професорке француског
језика и књижевности и доктора библиотечкоинформационих наука Драгане Д. Јовановић реч је о мрежама којимa се подаци из
књига и библиотека преносе у нове медије да би били читљиви на екранима и
таблетима.
Приређена докторска дисертација Функције савремених медија у унапређењу
библиотечко-информационе делатности: упоредна анализа искустава у Србији и
Француској Драгане Д. Јовановић (одбрањена септембра 2016. године на Катедри за
библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду) објављена је
крајем 2019. године. Три године друге половине друге деценије 21. века дуге су као
тридесет година „аналогног“ 20. века. Зна то ауторка и зато пише о томе да је важно да
библиотекари промене окружење у којем раде. То је данас свет ајфона и ајпода,
рачунарских игрица (које могу да буду употребљене и као васпитно средство), време
када је, како примећује Жељко Вучковић, кликтање заменило мишљење. Библиотекари,
особе које би требало да буду најквалитетнији посредници између књиге и нових медија
(које Универзумом информација здушно афирмише Драгана Д. Јовановић) (пре)често су
дефанзивни према знању које се стиче сурфовањем и „боравком“ на Фејсбуку и
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Твитеру. Јер, о порукама је реч. У „маклуановској димензији“ медиј је порука, а Драгана
Д. Јовановић пише да је „и сама библиотека порука, као што су и поруке садржане у
њој“.
Ауторка Универзума информација слаже се са медијским аналитичарима
претходног и нашег времена да је кључно питање савремености трансформација из
папирног у свет екрана и како та промена (медијума оглашавања) утиче на „јучерашњи
свет“ 1. Поменуту измену парадигме Јовановић тумачи на основу рада француских и
библиотека у Србији у 21. веку, а у тексту докторске дисертације протумачени су и
резултати добијени на основу „упитник-истраживања“. Колико су установе које смо, до
јуче, углавном препознавали по лисним каталозима и класичним односима „запосленикорисник“, промениле начин рада током прве две деценије 21. века? Драгана Д.
Јовановић анализира утицај који нови медији (веб сервис под називом 2.0) остварују на
рад древних институција, када је библиотечку грађу и изворе могуће наручивати
логовањем, са сајтова библиотека.
Свакодневицу пословања Националне библиотеке Француске, Јавне
информативне библиотеке (обе у Паризу), париских јавних библиотека, анализира
Драгана Д. Јовановић са аспекта „профила“ ових установа на Фејсбуку, Твитеру и
Инстаграму. Народна библиотека Србије, Библиотека Матице српске из Новог Сада и
Библиотеке града Београда такође шире пословање ван читаоница јер се, свеприсутном
дигитализацијом књига, часописа и некњижне грађе, извори читају и у аутобусу, на
плажи, свуда где је прилика. Библиотекари постају „буктјубери“ (читаоци и „гледаоци“
са популарне платформе), организатори пословања се транформишу у „community
managerе“ (менаџере онлајн заједница), а корисници библиотечких услуга траже
мултимедијалне и интерактивне призоре у којима је спојена реч, фотографија и видео
запис. Међутим, интернет и друштвене мреже јесу „добар слуга, а зао господар“,
упозорава Драгана Д. Јовановић.
Национална библиотека Француске и даље носи овај назив, међутим „велики је
број установа у Француској које у свом званичном имену носе назив медијатека...“2
констатује Драгана Д. Јовановић у књизи Универзум информација. Као стипендиста
Министарства културе Француске она је, током 2015. године, боравила у овој земљи
разговарајући са стручњацима информационих профила о интернету и
мултимедијалним платформама у француском библиотекарству. Да ли установа која
књиге чува (п)остаје електронски сервис само зато јер прима, осим штампаних издања,
и библиотечку грађу путем рачунара? Да ли је довољно да библиотека отвори налоге на
Фејсбуку и Твитеру да би постала медијатека? Какву поруку, другачију од класичних
информација о каталозима, може да пружи презентација библиотеке на интернету? Да
ли се читањем са екрана, уместо књига, мења само начин информисања о нпр.
Националној библиотеци Француске или се видљивост збирки проширује и на оне
кориснике који, до тог тренутка, нису били чланови библиотеке? Драгана Д. Јовановић
1

Наслов књиге Штефана Цвајга.
Драгана Д. Јовановић, Исто, 39.

2
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у Универзуму информација коментарише искуства из Француске истичући да НБФ има
неколико налога на Фејсбуку који су усмерени ка специфичним потребама корисника, а
њена истраживања потврђују да је „интернет сцена“ у француском библиотекарству
разрађенија од оне у Србији. Анализа је показала да библиотекари из водећих
библиотека Француске, релаксираније него њихове српске колеге, употребљавају
савремене медије за промоцију библиотечко-информационе делатности. Веб странице и
Фејсбук профиле имају библиотекари обеју држава, али Викибиб и Агорабиб постоје
само у Француској. У првом случају реч је о медију којим запослени у јавном
библиотекарству главног града Француске остварују интерну комуникацију, док је
Агорабиб сервис који је развила Асоцијација библиотекара Француске ради провере
„односа дигиталних технологија и библиотечке струке, мада су заступљене и класичне
теме везане за ову професију.“ 3 У Србији, за сада, постоји само мејл листа
Библиотекари при Библиотекарском друштву Србије (БДС). Драгана Д. Јовановић
анализира и ставове библио-експерата у ове две државе којима они „самоевалуирају“
рад и шансе за унапређење пословања. Осим набројаних тема, књига подстиче на
размишљање о савременим медијима и идентитету библиотека у Србији као и новим
стручним изазовима (као што је вебмагазин Бализ Јавне информативне библиотеке) у
француском библиотекарству.
Заснована на бројним изворима, књига која је повод овог приказа промовише
„медиологију“ (термин је француског медијског теоретичара Режиса Дебреа) као место
укрштаја нових медија (интернета) и низа друштвених наука. Јовановић је,
вишегодишњим истраживањима културних модела Француске и Србије, потврдила
тумачење стручњака да је „библиотекарство (је) највероватније најдисциплинарнија
научна област, која за свој предмет има знање о знању, односно уређивање, повезивање,
структурисање и коришћење графичких записа (и дигиталних–прим. аут.)
најразноликијих људских идеја и искустава.“ 4
Потрагу за идентитетом струке у којој ради, Драгана Д. Јовановић успешно је
наставила објављивањем књиге под насловом Универзум информација. Издањем
Библиотеке Матице српске из едиције Трагови (гл. и одговорни уредник Селимир
Радуловић, уредник Љиљана Клевернић) из 2019. године, настављен је низ публикација
који деценијама објављују стручњаци Библиотеке Матице српске. Пут од прве књиге из
серије (Трагови српске прошлости Иванке Веселинов) до Универзума информација
Драгане Д. Јовановић пређен је у протекле три деценије.
Континуитет напора да се, досадашњим књигама едиције Трагови, пружи
адекватан одговор на истраживачке изазове прошлих и будућих дигиталних времена,
даје изузетне резултате.

3

Драгана Д. Јовановић, Универзум информација (Нови Сад: Библиотека Матице српске), 176.
Жељко Вучковић, Јавне библиотеке и јавно знање (Нови Сад: Библиотека Матице српске, Футура
публикације, 2003), 9.

4
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УДК 02:005.743/.745(73)”2019”
061.3:02ARLIS/NA(73)”2019”
НИБИС ИД 139401

“ARLIS/NA 47TH ANUAL CONFERENCE:
ARTS: IN/SITE • INSIGHT • INCITE • IN SIGHT“
Salt Lake City, Utah, 26-30. 03. 2019.
У библиотечком свету Србијe мало је познато да у оквиру Америчког удружења
библиотекара (Аmerican Library Association – ALA) 1 постоји Удружење уметничких
библиотека Северне Америке (Art Libraries Society of North America – ARLIS/NA) 2. Ово
удружење постоји од 1972. године, када га је оформила група библитекара на годишњој
конференцији Америчког удружења библиотекара у Чикагу. ARLIS/NA функционише
тако што организује велики број активности: годишња конференција (која се организује
сваке године у неком другом граду и држави Северне Америке), издаје часопис „Art
Documentation“ 3 и онлајн публикацијe, организуje професионалнe форумe, обезбеђује
стипендије и награде за студијска путовања и учествовања на њиховим годишњим
конференцијима као и на другим међународним библиотечким скуповима. Захваљујући
једној од стипендија којa се додељујe од стране „Samuel H. Kress Foundation“ 4 из
Њујорка (ова фондација годинама је један од највећих спонзора конференција),
библиотекарка Библиотеке града Београда је имала прилику да учествује на 47.
годишњој конференцији под називом „Arts: In/Site • Insight • Incite • In Sight”, од 26. до
30. марта 2019. године, у хотелу „Гранд Америка“ (Grand America Hotel) у Солт Лејк
Ситију, држава Јута.
Основни мотив конференције био је да се подстакне учење и креативност кроз
разговор и дискусију између библиотечких професионалаца. Овај лајт мотив се
провлачио кроз целу конференцију, где су чланови овог водећег америчког удружења
професионалаца за ликовну и визуелну уметност представљали своје иновативне радове
засноване на практичном искуству. Тако је на конференцији представљен велики број
пројеката, реализованих самостално или у сарадњи са другим иниституцијама. Програм
конференције био је конципиран тако што су сесије биле подељене према томе који је
одељак Удружења организовао. ARLIS/NA се састоји из неколико регионалних група
укључујући: ARLIS/NA Mountain West, ARLIS/NA New England, ARLIS/NA Northwest,
ARLIS/NA Southern California, ARLIS/NA Texas–Mexico, ARLIS/NA New York, ARLIS/NA
Ontario, и др, тако да је свака од ових регионалних група организовала сесију
прилагођену теми конференције.
1

American Library Association, http://www.ala.org/ (приступљено 3.3.2020)
Art Library Society of North America, https://www.arlisna.org/ (приступљено 3.3.2020)
3
Publicatio. Art Documentation. https://www.arlisna.org/publications/art-documentation (приступљено
3.3.2020)
4
KRESS. http://www.kressfoundation.org/ (приступљено 3.3.2020)
2
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На Конференцији је присуствовало око 700 библиотекара, одржано је око 38
сесија на којима је било преко 100 предавача. Предавачи су били еминентни
библиотекари, едукатори познатих америчких музеја и универзитета, као и из Источне и
Северне Европе. Представили су своје институције и пројекте које су успешно
реализовали.
Теме излагања биле су разноврсне, почев од тога шта је етичко каталогизирање и
представљање недовољно заступљених уметника, потом о уметности и екологији у
библиотекама, образовним ресурсима, дигиталним колекцијама у библиотекама, односу
социјалне правде и посебних колекција и о другим темама заснованим и поткрепљеним
примерима из праксе. Заступљене су биле теме које су се бавиле законским оквирима и
будућности уметничких библиотека. Затим бавили су се питањима везаним за
реновирање својих библиотека, али и онима који се односе на то како и на који начин је
финансирано, са којим проблемима су се сусретали приликом реконструкције и др.
Посебно је био интересантан пример Филаделфијског музеја (Philadelphia Museum of
Art) где је и директорка библиотеке детаљно приказала поступак добијања трогодишљег
гранта од Andrew W. Mellon фондације, стратешки план, саветодавни одбор, шта све
грант обухвата, шта су све урадили од 2018. када је новац добијен и шта још треба да
ураде. Такође је била интересантна сесија под називом „New Voices in the Profession“
која се бавила новинама у промовисању својих колекција, попут колекције
фотогорафија Ендија Ворхола на Станфорд универзитету, искуства студената и
доживљај уметности у Афричкој уметничкој галерији (African Art Gallery) у Окланду и
др. Посебно је била занимљива сесија посвећена уметничком пројекту „The Spiral Jetty”
и њеном аутору Роберту Смитсону. Скулптура изграђена 1970. године, величине 4.572 ×
457.2 m, смештена на североистичном делу „The Great Salt Lake” језера, састављена је
од блата, кристала соли и базалтне стене. Рад, који је од 1999. године власништво “Dia
Art Foundation”, представили су представници Музеја лепих ументости из Солт Лејк
Ситија (UMFA). Они су говорили о томе како је текао сам процес израде рада,
фотографијама уметника приликом осмишљавања и личном писму у коме објашњава
рад. Приказали су фотографије уметничког рада фотографисане са земље и како се види
из авиона. Говорили су о томе са којим проблемима су се сусретали приликом
одржавања рада: осим што су посетиоци узимали камење са скултуре, сматрају да је
материјал од кога је скулптура изграђена временом пустио боју и то је обојило језеро у
црвено. Ово је била једна веома интересантна и корисна прича како једно уметничко
дело може утицати на средину у којој се налази и како је привукло велики број
посетилаца заинтересованих за уметност.
Одржано је осам практичних радионица. Неке од тема радионица биле су:
манипулација и повезивање података, годишње радионице са менторским програмима,
појашњење каталогизације уметничких књига и публикација, основне конзерваторске
технике, основе повезивања књига у кожни повез, писање пројеката и др.
Током конференције одржани су и бројни састанци одбора и разних интересних
група (SIG – special interest group) и то: Resource Sharing, Book Art, Collection
Development SIG, Decorative Arts SIG, Art Librarian Parents and Caregivers SIG, Collection
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Development SIG, Decorative Arts SIG, Digitial Humanities SIG, International Relations
Committee, LGBTQ SIG, Exhibitions SIG, Materials SIG Retirement SIG, Teaching SIG,
Archaeology & Classics SIG, Textile & Costume SIG, Photography SIG, Web Archiving SIG,
Women & Art SIG, Artist Files SIG, Critical Librarianship SIG, Public Library SIG и др.
Поједини састанци одржани су у самом хотелу где је организована Конференција, а
неки у самом граду на разним локацијама у: Музеју лепих уметности Јуте (Utah
Museum of Fine Art) 5, Природњачком музеју Јуте (Natural History Museum of Utah) 6 и
Јавној библиотеци Солт Лејк Ситија (The Salt Lake City Library) 7 где је одржан састанак
Специјалне интересне групе јавних библиотека. Састанак је организовала Deirdre E.
Donohue из Њјујоршке јавне библитеке (The New York Public Library) 8. Захваљујући
колегама из Јавне библиотеке Солт Лејк Ситија имали смо прилику да се упознамо са
радом библиотеке и посетимо поједина одељења као што је Одељење специјалних
колекција где су се могли видети први мормонски памфлети. Град Солт Лејк Сити је и
град мормона, који су они и основали 1847. године, тако да је ту и седиште ове верске
заједнице. У Одељењу периодике су могли да се виде значјни амерички часописи из
области уметности, као што је Art in America, Artforum International, ARTnew, и др. затим
из других области: The New York Times, The Economist, Harvard business review, Healthy
Utah и др. На Одељењу Маркер спејса (MARKER Space), могао се видети и 3Д штампач
на којем су штампане на лицу места маске од пластике. Било је омогућено да се погледа
ZINE 9 колекција, на коју су библиотекари поносни, нарочито зато што су успели да
сакупе тако велики број примерака. Њихова колеција је највећа и најпознатија у земљи.
Између свих предавања и састанака, другог дана Конференције, у једној од
хотелских сала, представљени су постери и изложбе појединих библиотека (било је 28
излагача), где је и Библиотека града Београда била представљена постером под називом
„The Art Fund of the Belgrade City Library”. Постер је представио рад Фонда ументости.
Изложба постера била је веома посећена од стране колега, трајала је три дана током
којих су размењене идеје и контакти за неку будућу сарадњу. Сви апстракти, као и
постери су постављени на сајту Конференције, па се колеге могу детаљније
информисати о раду и садржајима других библиотека. 10
Током свих дана трајања Конференције, паралелно се одржавао и тзв. сајам, где
је било представљено 48 америчких издвача (књига и часописа) и галерија. Ту су
посетиоци могли да се упознају са најновијим издањима појединих публикација из
уметности, као и последњим бројевима часописа Art in America, Artnews и др.
5

UMFA, https://umfa.utah.edu/?gclid=CjwKCAiA-vLyBRBWEiwAzOkGVBsx3nCJ_8S6Z1Tz5ka6dQ_WkmkGgKq5oeFx5itRO1hSkHhk4GMDRoCteMQAvD_BwE (приступљено 3.3.2020)
6
Natural historiy Museum of Utah, https://nhmu.utah.edu/ (приступљено 3.3.2020)
7
The City Library, https://services.slcpl.org/ (приступљено 28.2.2020)
8
New York Public Library, Miriam and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and Photographs,
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#search/deirdredonohue%40nypl.org/FMfcgxwBVzvgBGGgrc
DRHBszsBhdJZdB (приступљено 3.3.2020)
9
ZINE je самостално објављено дело оригиналних или присвојених текстова и слика, обично
репродукованих на фотокопир aпарату. https://en.wikipedia.org/wiki/Zine (приступљено 3.3.2020)
10
Poster session,
https://www.arlisna.org/images/conferences/2019/2019_ARLISNA_AnnualConference_PostersList.pdf.
(приступљено 3.3.2020)

113

Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.8 (октобар 2020)

Библиотекари су овде могли да добију попусте за претплату или куповину појединих
издања, да добију савет како и на који начин чувати поједина ретка издања, како их
конзервирати и др.
Трећег дана Конференције одржана је годишња скупштина ARLIS/NA, где су
подељене годишње награде најуспешнијим библитекарима. Између осталих добитника,
представљене су четири добитнице „Samuel H. Kress” награде (Ика Јорум из Шведске,
Анастасија Колесникова из Русије, Оливера Настић из Србије и Уте Стаес из Белгије) 11.
Награда је укључивала пут, смештај, бесплатну котизацију и годишњу чланарину
друштва и овом приликом су им додељене плакете и захвалнице.
Концепција Конференције је таква да се поред радног дела одржавају и посете и
обиласци локалних библиотека и музеја, као и разни неформални вечерњи пријеми.
Током Конференције приређени су пријеми за оне које учествују први пут као и за нас,
иностране библиотекаре. Они су веома битни, јер се кроз један неформални вид
дружења упознају колеге из целе Америке, као и једног дела Европе и успостављају се
контакти из којих касније проистичу интересантни пројекти. Овом приликом пријеми су
одржани у Музеју лепих уметности Јуте и Природњачком музеју Јуте. Током тих
пријема уприличено је и јавно вођење за оне који су хтели да обиђу Музеј. Приликом
посете Музеју лепих уметности, осим сталне поставке могла је да се обиђе и текућа
изложба дизајна „#toleranceslc“ где су се могли видети и радови дизајнера са наших
простора, попут Мирка Илића и Славимира Стојановића.
Након шест дана проведених у Солт Лејк Ситију, где је дан био испуњен
предавањима, посетама библиотека и музеја, остало је мало слободног времена за
обилазак овог необичног града. Град са око 190 000 становника, познат по својим
скијалиштима где су се 2002. године одржале Зимске олимпијске игре, окружен је са
три стране планинама покривеним снегом које се протежу дуж дугачих булевара, а са
друге стране великим сланим језером „Greаt Salt Lake“ по коме је и добио име. Познат
је и по „Spiral Jetty“, земљаној скулптури уметника Роберта Смитсона. Поред тога,
назива се градом мормона јер ту је смештена и њихова црква и управна зграда. Остаје
један општи утисак: да је постигнут циљ организатора Конференције да се колеге
повежу, да се остваре нови и обнове стари контакти, и да то буде место где су изнете
разне креативне идеје у реализацији пројеката. С обзиром на то да је ауторки овог
приказа други пут да присуствује Годишњој конференцији ARLIS/NA (први пут је била у
Сијетлу, 2016) 12, било је задовољство да сретне колеге које је тада упознала и са којима
је остала у контакту, а овог пута имала је прилику да упозна нове колеге из разних
библиотека широм Америке, Русије, Француске, Шведске и Белгије. Потврдило се
уверење од пре четири године да је ARLIS/NA једна велика библиотечка заједница која је
организовала још једну веома успешну конференцију.

11

Samuel H. Kress Foundation Award Recipients for International Travel,
https://arlisna.org/about/awards-honors/1759-samuel-h-kress-foundation-award-recipients-for-internationaltravel. (приступљено, 9.3.2020)
12
ARLIS/NA+VRA, http://www.arlisna-vra.org/seattle2016/index.php (приступљено 5.3.2020)
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Тамара Малешев
Библитека Матице српске, Нови Сад
tamara.tamarica.m@gmail.com

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ ЧУВАЊА
КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА
Дани библиотека и библиотекара, Новосадски сајам, 5-6. март 2020.

Почетак марта 2020. године у Новом Саду обележен је низом манифестација,
којима је у центру пажње књига и библиотечко-информациона делатност. У халама
новосадског сајма, у оквиру Међународног сајма књига и Сајма образовања „Путокази“,
у Конгресном центру „Мастер“ је, у организацији Градске библиотеке “Ђура Даничић“
у Новом Саду и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ из Београда, одржан
5. и 6. марта текуће године, десети по реду стручни скуп под називом Дани библиотека
и библиотекара.
Дводневно окупљање библиотекара организовало је Библиотекарско друштво
Србије (БДС), у сарадњи са Градском библиотеком у Новом Саду и Подружницом БДС
за Јужно-бачки округ. Форум са темом „Специфичности и проблематика у раду
општинских библиотека”, уз речи добродошлице, отворили су Драган Којић, директор
Градске библиотеке у Новом Саду, и Богдан Трифуновић, председник БДС. Тему
овогодишњег стручног окупљања иницирала је Подружница Јужно-бачког округа, која
је и најбројнија група јавних библиотека у Србији. Учесници дискусије били су:
Милица Кирћански и Бојана Грујић из Градске библиотеке у Новом Саду, Мирослава
Паравина–Народна библиотека „Вук Караџић“ из Бача и Драгана Петрић–Народна
библиотека „Вељко Петровић“ из Бачке Паланке. Учесници стручног скупа
представили су рад своје библиотеке и проблеме са којима се суочавају у пословном
окружењу.
Први дан манифестације Дани библиотека и библиотекара, на Сајму књига у
Новом Саду, завршен је стручним и научним скупом под називом Културно
стваралаштво и национални идентитет. Изузетно значајна тема стиче важност у
времену глобалних друштвених промена, а учесници су, излагањима и конструктивном
дискусијом, размотрили низ предлога како да национални идентитет и културни
образац буду заштићени у дигитализованом амбијенту данашњице. Излагачи из
Библиотеке Матице српске били су Мирослав Алексић (Култура и национална
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самобитност Срба у Црној Гори) и Златко Ахмић (Писано стваралаштво и национални
идентитет: рукописне, штампане и електронске књиге – полазна и одредишна тачка
културног постојања).
О вештачкој интелигенцији, употреби робота, технологије засноване на
машинском учењу, говорио је Адам Софронијевић из Универзитетске библиотеке
„Светозар Марковић“ из Беграда, а своје излагање наставио другог дана стручног
семинара Дани библиотека и библиотекара кроз акредитовани семинар под називом
„Претраживање дигиталне колекције – формирање, приступ и претраживање: теоријски
и практични приступ“. Ова тема је изазвала велико интересовање и по речима
организатора, семинару је присуствовало око 300 библиотекара из Војводине и Србије.
Премијерно је представљен пројекат „Претраживе дигиталне библиотеке“, а предавач
је презентовао и веб-сајт pretraziva.srb, са којег је могуће информисање о
дигитализованој грађи у библиотекама Србије. Носилац пројекта је била
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ уз сарадњу кровних установа
културе: Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, Народног музеја,
Градске библиотеке у Новом Саду и Библиотеке града Београда. Библиотекари су имали
прилику да се кроз практичне примере упознају са дигитализацијом монографских
публикација и периодике којој је предходио низ корака. Први од њих је свакако, по
речима Адама Софронијевића, одабир материјала, знање и разумевање шта би било
важно за кориснике, њихове жеље, уз поштовање законских и подзаконских аката.
Следећи корак је прављење и обрада слика, да би садржај постао доступнији, будући да
су оба ентитета наши корисници данас. Препознавање целина уз израду мета података
један је у низу важних корака, јер су сви препознати текстови укључени у јединствен
корпус. Тај програм поседују НБС, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ и
БМС, која је лиценцу остварила сопственим финансијским средствима. Софронијевић
је промоцију такође уврстио као важну карику у ланцу дигитализације, при чему је
нагласио важност ауторских права, односно дозволу аутора или издавача – носиоца
ауторских права да се одређени материјал стави у јавни домен уз доделу лиценце.
При крају стручног скупа скупа Дани библиотека и библиотекара покренуте су
бројне теме: да ли је дигитална грађа културна баштина, о е-часописима, а констатовано
је и да, тренутно, није могуће заштитити српско културно благо на интернету у пуном
капацитету.
Закључак је да је библиотекарству потребно развијање и примена савремених
технологија. У томе свакако предњачи дигитализација, која је неопходна на српској
културној сцени и обавеза је сваке установе, а у циљу чувања националног идентитета.
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ЧИТАЊЕ ЈЕ ПОТРАГА ЗА ЉУБАВЉУ

Сигурно се пред данашњег читаоца поставља непремостива парадигма, нека
врста загонетке за коју некако зна да ју је чуо у детињству, од мајке, баке, а која му је
помогла да одгонетне њене чаробне моћи, разумевајући је више интуитивно него
разумом када, наспрам свих новитета које је донео XX, а убрзо за њим и XXI век,
покушава да ухвати чврсту тачку ослонца како би могао да открије шта му се догађа, а
осећајући да ће без тог ослонца, без остатка изгубити нешто врло важно, тешећи се да
то неће бити он сам.
Чини се, када би тај зид који је пред њим, свеједно да ли видљив или невидљив,
био састављен од књига, да би се осећао сигурније. Али, он то не зна. А када би испред
њега стајао библиотекар, вероватно би могао да му покаже кроз које би пукотине могла
да надође светлост, тј. обасјање које је у почетку незнатно, готово неприметно, а које
води до оне светлости којом вас, ако имате среће, облије поглед некога коме сте драги.
Да ли се до те светлости долази читањем не може да се тврди али, да би читањем она
могла да буде лепша, продуховљенија, широка као равница или чудесно заталасана, то
свакако.
Могла би да нам покаже како су нас све мајке могле волети, како тепати, кога смо
могли волети и ко је могао да воли нас. Какве смо замке избегли, а које су нас сачекале.
Како се давно пре нас живело и како размишљало. Обогаћујући читањем наше не само
сазнајне него и емотивне потенцијале, свакако ћемо ту енергију, како се то данас назива,
пренети на потомство које је увек будућност, ако будемо имали среће да је дочекамо.
Господин који већ дуго живи и ради у Израелу једном ми је у разговору рекао
како ондашњи житељи за све своје животне недоумице траже одговоре у светим
књигама (да ли само у њима?) јер нема ни једне животне ситуације а да није описана у
књигама. И да су решење увек проналазили у њима. Без обзира колико је стара, јер не
сумњамо, свет се није суштински мењао од када је научио да о свом искуству оставља
трагове. И да они, због тога што верују тим књигама, мање греше. Научени да уче из
искуства других, из искуства другости, препознају у њима сопствена, додајући свој
удео васколикој идеји човечанства, ма колико то застрашујуће звучало.
Да ли ћемо и ми тако поступати, то зависи само од нас. Да ли ћемо читати,
зависи искључиво и само од нас. Али има оних који се двоуме, који су несигурни, који
ће се у библиотеци наћи сасвим случајно. Они који брижно воде рачуна о читању књига
препознаће их и посаветовати. То је довољно.
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Завршавајући овај запис о лепоти читања, ушла сам у дигитални свет
електронске базе о књигама у нашим библиотекама који ми је, за тили час, понудио
безброј одговора на две кључне речи: читање и љубав. Знам да је увек то што смо
прочитали, мало, готово премало. Можда је неко већ писао о односу љубави и читања?
У дигиталном свету сачекао ме је текст колеге Небојше Ковачевића – Читање и љубав –
(ре)конструкција једног сећања, где испитује основаност аналогије између два царства
имагинарног – читања и љубави, и како да на неки чудан начин не могу бити ја без мог
читања и без моје љубави, која је производ и истовремено разлог тог читања.
Као да је све о чему мислимо, осећамо, резултат малене библиотеке књига које
смо током живота читали и које су нас, заједно са животом, или једнако као живот
обликовале. Или су оне читале нас? У сваком случају, писање овог записа ми је
омогућило да се сретнем са размишљањем колеге кога иначе срећем врло ретко и да са
задовољством прочитам његова размишљања о љубави према читању. Ризикујући да
понављам оно што је већ написано, да сретнем мудрије, лепше срочене реченице,
другачије размишљање, да не разумем написано до краја, да се не слажем са написаним,
да ме понесе и усхити, да ме расплаче, растужи, развесели. Да се сусретнем са
сопственим предрасудама, откријем какав ће бити крај на самом почетку књиге, да
читам на прескок, журећи да ми не би побегло нешто што ме је повукло, као да ћу
открити неку тајну... Да читам. Верујући да ће се крај поред једне врсте осећајности,
једног типа љубави проналазити и у новим начинима приступа књигама, у виртуелном
свету, који усложњава нашу стварност. И да ће се увек пронаћи неко ко не чита само
речи, већ сања свој живот у близини тих речи.
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