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у обра зов ним си сте ми ма ових зе ма ља. Ве ћи на 
уни вер зи те та се су о чи ла са про бле мом ре фор-
ми са ња на уч ног, обра зов ног и упра вљач ког си-
сте ма, њи хо вом хар мо ни за ци јом са Бо лоњ ским 
про це сом, као и са при ла го ђа ва њем по сто је-
ћих на став них про гра ма иза зо ви ма “дру штво 
зна ња”, те са спро во ђе њем су штин ске мо дер-
ни за ци је у би бли о те ка ма и ар хи ви ма, кључ-
ним еле мен ти ма у уче њу и обра зо ва њу. Др жа-
ве чла ни це Уне ска, на 34 сед ни ци Ге не рал не 
Кон фе рен ци је, 2007 го ди не, при хва ти ле су пет 
све о бу хват них ци ље ва сред њо роч не стра те ги-
је 2008-2013. Укљу чи ва њем ци ља “До би ја ње 
ква ли тет ног обра зо ва ња за све и до жи вот но 
уче ње” (све о бу хват ни циљ 1), УНЕ СКО је ја-
сно пре по знао да је “обра зо ва ње за све у цен-
тру одр жи вог људ ског раз во ја и кључ но сред-
ство за по сти за ње Ци ље ва Ми ле ни јум ског 
Раз во ја”(UNESCO). За успе шно ре а ли зо ва ње 
овог ци ља, нео п ход но је да се обез бе ди при-
ступ ин фор ма ци о ним мре жа ма, би бли о те ка ма, 
ар хи ви ма и ло кал ним ин фор ма ци о ним цен-
три ма, где се чу ва ју ре сур си свет ског зна ња и 
ин фор ма ци ја. Ме ђу тим, по ред чи сто фи зич ког 
при сту па, ко ри сни ци мо ра ју да овла да ју но вим 
ве шти на ма, укљу чу ју ћи ди ги тал ну, ме диј ску и 
ин фор ма ци о ну пи сме ност, ка ко би мо гли да 
ужи ва ју у пред но сти ма при сту пу ин фор ма ци-
ја ма и зна њу ра ди одр жи вог раз во ја.

2. Про је кат
Има ју ћи у ви ду ис пу ње ње ми си је “да се 

по мог не вла да ма да раз ви ју и при ме не на ци-
о нал не ин фор ма ци о не по ли ти ке и стра те ги је 

Апстракт: Од ја ну а ра 2009 го ди не шест ор га ни за ци-
ја из Јер ме ни је, Гру зи је и Уз бе ки ста на у парт нер ству 
са уни вер зи те ти ма Европ ске уни је уче ству ју у тро го-
ди шњем ви ше на ци о нал ном за јед нич ком европ ском 
про јек ту “Раз вој но вог ма стер про гра ма у би бли о теч-
ким и ин фор ма ци о ним на у ка ма” ко ји се фи нан си ра 
из ЕУ “Tem pus-Ta cis” про гра ма. Би бли о теч ке и ин-
фор ма ци о не сту ди је (БИС) у ове три др жа ве зах те ва-
ју ко ре ни ту мо дер ни за ци ју, јер су по сто је ћи на став ни 
про гра ми по фор ми, са др жа ју и пре да вач ком при сту-
пу, још увек за сно ва ни на прак си 1960-тих го ди на. 
Пре да ва ња су пре оп те ре ће на тра ди ци јом со вјет ског 
упра вља ња би бли о те ка ма, ко ја је одав но за ста ре ла. 
На став ни про гра ми ко ји би тре ба ло раз ви ти, за сни-
ва ли би се на при ме ри ма нај бо ље оце ње не прак се 
на фа кул те та би бли о теч ких и ин фор ма ци о них на у ка 
парт нер ских европ ских уни вер зи те та, док би на став-
ни пред ме ти би ли при ла го ђе ни зах те ви ма Бо лоњ-
ског и слич них уго во ра из Европ ске уни је о ви со ком 
обра зо ва њу. Про је кат пред ви ђа и уво ђе ње ком по не-
на та до жи вот ног уче ња, као и кур се ве на пред них ин-
фор ма тич ких ве шти на. У Европ ској уни ји, мно ге би-
бли о теч ке шко ле укљу чу ју и про гра ме ар хи ви сти ке. 
Ка ко овај про грам у да на шње елек трон ско до ба де ли 
са би бли о теч ко-ин фор ма ци о ним на у ка ма све ви ше 
мо ду ла, од лу че но је да и он бу де укљу чен у про је кат. 
Им пле мен та ци ја но вих на став них про гра ма тре ба ло 
би ди рект но да по мог не из град њи “дру шта ва зна ња” 
у ове три бив ше со вјет ске ре пу бли ке. 

1. Претходно стање
По сле те шког пе ри о да у де ве де се тим го-

ди на ма (рас па да Со вјет ског Са ве за, еко ном-
ских и дру штве них про бле ма услед пре ла ска 
на тр жи шну еко но ми ју), Јер ме ни ја, Гру зи ја 
и Уз бе ки стан су о чи ле су се са иза зо ви ма ко-
је им је до не ла не за ви сност. Мно га по бољ ша-
ња су се до го ди ла то ком про те клих 15 го ди на 
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зна ња у све ту ко је је све ви ше во ђен ди ги-
тал ним тех но ло ги ја ма” и пла ни ра ју ћи да по-
мог ну обра зов не си сте ме у ре пу бли ка ма у из-
град њи ин фор ма ци о но пи сме них дру шта ва, 
Ме ђу на род ни на уч но обра зов ни цен тар, Глав-
на на уч на би бли о те ка на ци о нал не ака де ми је 
на у ка (Јер ме ни ја), Илиа Чав ча вад зе Др жав ни 
уни вер зи тет, Гру зиј ско би бли о теч ко дру штво 
(Гру зи ја), Та шкент ски уни вер зи тет ин фор ма-
ци о них тех но ло ги ја, Та шкент ски ин сти тут 
кул ту ре (Уз бе ки стан) уче ству ју у скуп ном по-
ку ша ју да по ста ну ли де ри у сво јим зе мља ма 
у ства ра њу, раз во ју и до би ја њу ви со ко о бра зо-
ва них зва ња у пред ме ти ма би бли о те кар ство, 
ин фор ма ци о не на у ке и ар хи ви сти ка, кроз 
усва ја ње од го ва ра ју ћег европ ског обра зов ног 
мо де ла. Да би по мо гли овим ор га ни за ци ја ма 
у овом ам би ци о зном по ку ша ју, осно ван је ме-
ђу на род ни кон зор ци јум ко ји укљу чу је шест 
на пред на ве де них ин сти ту ци ја из Јер ме ни је, 
Гру зи је и Уз бе ки ста на и 5 уни вер зи те та из 
Европ ске уни је: Мидлсекс уни вер зи тет (Лон-
дон), Ро берт Гор дон уни вер зи тет (Абе р дин), 
Уни вер зи тет из Пар ме (Ита ли ја), Уни вер зи-
тет из Бар це ло не (Шпа ни ја) и Ре зек не ин сти-
тут ви со ког обра зо ва ња (Ла тви ја). Кон зор ци-
јум је до био тро го ди шњу фи нан сиј ску по моћ 
14502l-TEM pUS-2008-Uk-jpCR из ЕУ “Tem-
pus-Ta cis” про гра ма (External Relation).

На уч не ди сци пли не ко је би се раз ви ја ле, 
за сни ва ле би се на при ме ри ма нај бо ље оце-
ње не прак се са фа кул те та би бли о теч ких и ин-
фор ма ци о них на у ка парт нер ских европ ских 
уни вер зи те та, а на став ни про гра ми при ла го-
ђе ни зах те ви ма Бо лоњ ског и слич них уго во-
ра, те у скла ду са зах те ви ма ло кал них ми ни-
стар ста ва обра зо ва ња.

Мидлсекс уни вер зи тет је већ уче ство вао у 
из ве сном бро ју Тем пус про је ка та. Пр ви та кав 
про је кат по мо гао је об на вља њу на ци о нал не 
ин фра струк ту ре за уза јам ну ка та ло ги за ци ју 
у Ср би ји, ко ју је, услед ра та то ком 1990-тих1, 
би ло по треб но по нов но ожи ви. Дру ги, у ко јем 
је био укљу чен Ро берт Гор дон уни вер зи тет, 

ус по ста вио је ко ри шће ње ли цен ци ра них елек-
трон ских ре сур се на два уни вер зи те та у Си ри-
ји, те по ма гао би бли о теч ком осо бљу у њи хо-
вој про мо ци ји2. Ауто ри овог члан ка сре ли су 
се на ре ги о нал ној ра ди о ни ци о IFLA стан дар-
ди ма у Гру зи ји, ко ју је при пре мио Аме рич ки 
са вет за би бли о теч ке ре сур се. Као ре зул тат 
по стер се си је на Кон фе рен ци ји IFLE у Бер ли-
ну 2003. го ди не, на ко јој је пред ста вљен про-
је кат из Ср би је, ауто ри су при пре ми ли Тем пус 
про је кат за из град њу Ди ги тал не Би бли о те ке и 
окру же ња за вир ту ал но уче ње на Др жав ном 
уни вер зи те ту Је ре ван у Јер ме ни ји3. Про је кат 
је био ус пе шан, ма да до не кле хен ди ке пи ран 
ни ским ни вом по зна ва ња мо дер них ра чу нар-
ских тех но ло ги ја, чак и ме ђу мла ђим, не дав но 
ди пло ми ра ним би бли о те ка ри ма.

3. Пре да ва ње би бли о теч ких и ин фор ма ци-
о них сту ди ја (БИС) да нас

По ди за ње еко ном ске ва жно сти сту диј ских 
про гра ма, при ла го ђа ва ње њи хо вог оби ма и са-
др жа ја те ку ћим по тре ба ма гло бал ног тр жи шта 
ра да и еко но ми ји ба зи ра ној на зна њу, као и 
мо гућ но сти ма за по шља ва ња уни вер зи тет ских 
ди пло ма ца, глав но је усме ре ње ви со ко обра-
зов них ин сти ту ци ја у Јер ме ни ји, Гру зи ји и 
Уз бе ки ста ну. Ис ход обра зов них ре фор ми ко је 
у ве ли кој ме ри за ви се од на став них про гра ма 
ко ји се из у ча ва ју на уни вер зи те ти ма, чи не не-
из ве сним и сту ди је “би бли о те кар ства и ин фор-
ма ци о них на у ка” у ове три ре пу блил ке. Ове 
сту ди је су у сво јој фор ми, са др жа ју и пре да-
вач ком при сту пу још ука лу пље не у прак су из 
1960-тих. Би бли о те кар ство ни је мно го тра же-
на стру ка ме ђу сред њо школ ским ди плом ци ма 
ових зе ма ља, а они ко ји упи шу ову на став ну 
област, ни су за до вољ ни ни во ем пре да ва ња и 
зна њем ко је до би ју. Ве ћи на ди пло ми ра них сту-
де на та не успе ва да до би је од го ва ра ју ће по сло-
ве. Сту ден ти сла бо по зна ју европ ске је зи ке. На 
ин тер вју и ма за по сао, би бли о теч ке упра ве да ју 
пред ност ди пло ми ра ним фи ло ло зи ма, исто ри-
ча ри ма или со ци о ло зи ма, об ја шња ва ју ћи да су 
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они мно го на пред ни ји у свом ин те лек ту ал ном 
раз во ју. Ра ди илу стра ци је тре нут не си ту а ци је 
у јер мен ским би бли о те ка ма, ево не ких ста ти-
стич ких по да та ка. Уку пан број би бли о те ка-
ра ко ји ра де у јав ним би бли о те ка ма је 2104. 
Од тог бро ја са мо 11,5% има уни вер зи тет ско 
обра зо ва ње са од го ва ра ју ћим уни вер зи тет-
ским зва њем и јос 33,5% има струч ну ди пло му 
ви ше шко ле. У јав ним би бли о те ка ма ру рал них 
сре ди на, тек 79-то ро за по сле них је за по че ло 
ви со ко обра зо ва ње, а са мо 48 за по сле них има 
од го ва ра ју ће уни вер зи тет ско зва ње; 828 су ди-
пло ми ра ли ви шу шко лу од ко јих је 349 са ви-
шим струч ним обра зо ва њем.

Као ре зул тат све га, би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о ни рад у ове три зе мље ни је на пра вио зна-
чај ни ји про грес. Дру ги ва жан про блем с ко-
јим се су о ча ва би бли о теч ка за јед ни ца у овим 
зе мља ма је сте од су ство би ло ка квог про гра ма 
до жи вот ног уче ња и на пред ни јих струч них 
кур се ва за би бли о те ка ре, ко ји ма је по треб но 
струч но уса вр ша ва ње. Сто га је по треб но да 
се уве ду но ве ин сти ту ци о нал не струк ту ре за 
до жи вот но уче ње у БИС-у, ко је би се у пот-
пу но сти за сни ва ле на мо де ли ма уни вер зи те та 
у Европ ској Уни ји. Пре ма опа жа њи ма ауто ра 
до би је них из прет ход ног про јек та, по сто ји не-
ко ли ко зна чај них про бле ма у др жа њу кур се ва 
из би бли о те кар ства, ин фор ма ти ке и ар хи ви-
сти ке, ко ји су за јед нич ки за све три зе мље:

a) по сле па да Со вјет ског Са ве за, су о че ни 
са еко ном ским про бле ми ма и пре ла ском на 
тр жи шну еко но ми ју, би бли о те кар ство ни је 
би ло при о ри тет ни јед не од вла да;

б) кур се ви су за сно ва ни на прак си Со вјет-
ског би бли о те кар ства и њи хо вим про гра ми ма 
БИС-а, фо ку си ра ни су на тех нич ки аспект ра-
да, а пот це њу ју по тре бу за ши рим по зна ва њем 
дру штве них про це са, на у ке, тех но ло ги је, те 
по тре би да би бли о те ке, ар хи ви и ин фор ма ци-
о ни сер ви си од го во ре са вре ме ним зах те ви ма;

в) кур се ви још ни су у пот пу но сти угра ди-
ли но ве обла сти из ди сци пли на ко је су уоби-
ча је не у за пад ним зе мља ма;

г) при су тан је не до ста так мо дер них БИС 
и ар хи ви стич ких ма те ри ја ла за уче ње (елек-
трон ски ре сур си, по је ди не про грам ске апли-
ка ци је за ра чу на ре);

д) пе да го шке ве шти не на став ни ка и пре да-
ва ча из БИС-а и ар хи ви сти ке на ги њу ка ди-
дак ти ци;

ђ) по зна ва ње стан дар да ква ли те та је ни ско;
е) ови фак то ри до при но се ни ском ни воу 

ин те ре са по тен ци јал них сту де на та;
ж) по у зда ност сту де на та у вла да њу ен гле-

ским је зи ком ни је ви со ка, ма да је гло бал но ен-
гле ски до ми нан тан је зик у овој ди сци пли ни;

з) по сто ји ма њак ре ле вант ног ма те ри ја ла у 
на ци о нал ним је зи ци ма;

и) ни је дан про грам не ну ди до жи вот но уче-
ње или по др жа ва ње на пре до ва ња у ка ри је ри 
за по сто је ћу по ве ли ку рад ну сна гу из БИС-а.

4. За да так про јек та
Као ре зул тат прет ход ног про јек та и опа жа-

ња за сно ва ног на те шко ћа ма им пле мен та ци је 
про ме на у овом окру же њу, да не мо же мо да 
на ста ви мо да при ме њу је мо тех но ло ги је 21 
ве ка са би бли о те ка ри ма уве жба ним у прак си 
и про це ду ра ма 20 ве ка, од лу чи ли смо да иде-
мо да ље и са успе хом смо се при ја ви ли за ЕУ 
Тем пус фи нан си ра ње овог про јек та.

Ја сно је да је је ди но ре ше ње, да се ова 
стру ка учи ни пре сти жном и да при ву че та-
лен то ва не и мо ти ви са не сту ден те, уво ђе ње 
но вог на став ног про гра ма ко ји ће по кри ва ти 
би бли о те кар ство, ин фор ма ци о не и ар хи ви-
стич ке сту ди је пот пу но ори јен ти са не пре ма 
за пад ном ис ку ству. Овај про је кат на ме ра ва да 
по стиг не го ре на ве де ни циљ кроз низ при сту-
па и про це са ефи ка сног упра вља ња про ме на-
ма, а они укљу чу ју:

1. Обез бе ђи ва ње ана ли за обра зов них и 
раз вој них по тре ба да би се оси гу рао до во љан 
људ ски ка па ци тет раз во ја ра ди обра зо ва ња и 
тре нин га у БИС-у.

2. Раз вој ино ва тив не пе да го ги је и ра зно вр-
стан спек тар обра зов них ма те ри ја ла и ме то да 
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пре но ше ња ко ји се по де ша ва ју пре ма кон тек-
сти ма уче ња и раз вој ним по тре ба ма уче ња.

3. Ства ра ње људ ских по тен ци ја ла и по-
ве ћа ва ње ску па ве шти на ра ди по др шке ра-
сту ћим обра зов ним по тре ба ма уни вер зи те та 
парт нер ских зе ма ља у сми слу раз во ја на став-
них про гра ма, при хва та ње и су о ча ва ње са 
ино ва тив ним пре да вач ким ме то да ма и про из-
вод ња ре ле вант них ре сур са на ме ње них уче њу 
и пре да ва њу, по бољ ша ње и одр жа ва ње стан-
дар да обра зо ва ња и обу ке, раз вој ака дем ског 
осо бља у по гле ду пе да го шких ме то да и прак-
се пре да ва ња, уче ња и оце њи ва ња и до би ја-
ње акре ди то ва ног ста ту са на став ни ка ви со ког 
обра зо ва ња пре ко кур са за Пост ди плом ски 
сер ти фи кат ви со ког обра зо ва ња и уче ња.

4. Ства ра ње од го ва ра ју ћих ИКТ кла сте ра 
на сва три фа кул те та уни вер зи те та ра ди ор га-
ни зо ва ња ефи ка сног пре да ва ња и ра ди ефи ка-
сног уче ња.

5. Уво ђе ње си сте ма про ве ре ква ли те та да 
се по мог не одр жа ва њу и по бољ ша њу ква ли-
те та и стан дар да ра да мер љи вим са те ку ћом 
прак сом у Европ ској уни ји.

Ја сна је по тре ба да се пре мо сти јаз у зна њу 
сту де на та и на став ни ка БИС-а на фа кул те ти-
ма у ове три ре пу бли ке, ко ји се мо же по сти ћи 
ре ша ва њем про бле ма “3C”-ја. Ме ђу на род ни 
тим ће ра ди ти за јед но ра ди раз ви ја ња ак тив-
но сти у 3 сме ра:

ПО ВЕ ЗА НОСТ. Је дан од ре зул та та про је кта 
је сте да ожи ви и мо дер ни зу је мре же БИС-а на 
уни вер зи те ти ма, те да их до ве де до ни воа ме-
ђу на род но при зна тих стан дар да. Раз вој и ко-
ри шће ње ко му ни ка ци о них и ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја, пре све га Ин тер не та, ути ца ли су 
на ве ли ке про ме не у ор га ни за ци ји сва ко днев-
ног сту диј ског ра да на уни вер зи те ти ма ши ром 
све та. Мо де ли до жи вот ног уче ња су та ко ђе 
про шли кроз зна чај не про ме не. При су ство ста-
бил не, бр зе и по у зда не мре жне ин фра струк ту-
ре је из у зет но ва жно. Оче ку је се да европ ски 
чла но ви кон зор ци ју ма по мог ну у при пре ма њу 
де таљ не ана ли зе по тре ба, од лу чу ју ћи о на ба-

вци по треб ног хар две ра, софт ве ра и те ле ко-
му ни ка ци о не опре ме. До при нос ЕУ парт не ра 
у раз во ју аде кват них ра чу нар ских и те ле ко му-
ни ка ци о них ка па ци те та по мо ћи ће ре ша ва њу 
про бле ма “ком пе те ци је” на три уни вер зи те та.

КОМ ПЕ ТЕН ЦИ ЈА. Ре фор ме у ви со ком 
обра зо ва њу не мо гу да бу ду успе шне ако ака-
дем ско осо бље ни је у ста њу да се су о чи са 
иза зо ви ма ко је по ста вља тр жи ште ра да. Нео-
п ход но је по сто ја ње ин фра струк ту ре ко ја ће 
омо гу ћи ти про ток зна ња и раз вој људ ских ка-
па ци те та на уни вер зи те ти ма. Осо бљу и сту-
ден ти ма БИС-а нео по ход но је струч но уса-
вр ша ва ње. Про фе со ри мо ра ју да се упо зна ју 
са мо дер ним си сте ми ма за да љин ско уче ње и 
да на у че да их ко ри сте у сва ко днев ном ра ду. 
Зна ње ен гле ског је зи ка код на став ни ка, сту де-
на та и би бли о те ка ра мо ра да се по бољ ша под-
сти ца њем спо соб но сти да при са вла да ва њу 
ен гле ског је зи ка ко ри сте IELTS (In ter na ti o nal 
En glish Lan gu a ge Te sting Ser vi ces) стан дард. 
То ће омо гу ћи ти да се на став ни про гра ми ко ји 
ће се раз ви ти, мо гу у прак си ре а ли зо ва ти. Ка-
ко тре нут но у Јер ме ни ји, Гру зи ји и Уз бе ки ста-
ну не ма до вољ но про фе со ра или струч ња ка са 
од го ва ра ју ћим зна њем, ве шти на ма и ауто ре-
те том за во ђе ње аде кват них про гра ма БИС-а, 
ре ша ва ње про бле ма “ком пе тен ци је” је глав ни 
за да так. Овај фак тор се под јед на ко од но си на 
те о риј ска зна ња, као и на прак су из пред ме та 
БИС-а, а од но си се и на под сти ца ње уче ње за-
сно ва ног на европ ским при сту пи ма, као што 
су: ин тер ак тив на пре да ва ња, уче ње ба зи ра но 
на про у ча ва њу слу ча је ва и са мо стал но во ђе но 
уче ње. Ком пе тент ност на став ни ка по сти ћи ће 
се ни зом обу ка и раз вој них про гра ма, сту диј-
ским по се та ма и раз ме ном ис ку ста ва, укљу-
чу ју ћи 15 про фе со ра ко ји ће ма стер сту ди је 
по ха ђа ти на ЕУ парт нер ским уни вер зи те ти ма. 
До дат но ће се им пле мен ти ра ти си сте ми кон-
тро ле и упра вља ња да би се обез бе ди ла пу-
на по ве за ност про јек та и ње го вих ре зул та та. 
При су ство спе ци ја ли ста за мо дер не то ко ве би-
бли о те кар ства, ар хи ви сти ке, ин фор ма ци о них 
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на у ка и обра зо ва ња има ће ка скад ни ефе кат на 
ре ша ва ње сле де ћег про бле ма - “са др жа ја”.

СА ДР ЖАЈ. Екс пло зи ја ди ги тал них ин фор-
ма ци ја је по сле ди ца на глог ра ста ди ги тал них 
тех но ло ги ја. Ма да је да на шње “дру штво зна-
ња” са пре ко мер ним ин фор ма ци ја ма, че сто 
сум њи вог ква ли те та, иза зов за сту ден те, пре-
да ва че, би бли о те ка ре и ар хи ви сте, у кру го-
ви ма ви со ког обра зо ва ње је пре по зна то да 
ре ше ње овог про бе ма не мо же да се огра ни-
чи са мо на ње гов тех но ло шки аспект. Уме-
сто то га ра сте по тре ба за про из вод њом ви-
со ко ква ли тет них ин фор ма ци о них ре сур са. 
Ор га ни за ци ја мо дер ног обра зов ног про це са 
зах те ва при су ство ма те ри ја ла за елек трон ске 
кур се ве ви со ког ква ли те та, при ступ раз ли чи-
тим ба за ма по да та ка во де ћих ме ђу на род них 
про из во ђа ча на уч ног са др жа ја, по др шку раз-
во ју кур се ва отво ре не гра ђе, као и софт ве ри-
ма отво ре ног ко да на ме ње ним ди се ми на ци ји 
зна ња у раз ли чи тим обра зов ним сре ди на ма, 
као и про из вод њи он лајн кур се ва на ло кал-
ним је зи ци ма. Пре ко но вих елек трон ских 
сер ви са, ко је ће им пле мен ти ра ти уз по моћ 
европ ских парт не ра, уни вер зи те ти ће би ти у 
при ли ци да за ко ри шће ње у сво јим сре ди на-
ма иза бе ру нај бо ље елек трон ске ба зе по да та-
ка и ча со пи се. Екс пер ти за он лајн да љин ско 
уче ње ме ђу ЕУ парт не ри ма по мо ћи ће у пла-
ни ра њу и им пле мен та ци ји кур се ва за да љин-
ско обра зо ва ње и мо де ла за до жи вот но уче-
ње на фа кул те ти ма за БИС. Но ви на став ни 
про грам БИС-а омо гу ћи ће ди пло ми ра ним 
сту ден ти ма да по стиг ну ви сок сте пен ин-
фор ма ци о не пи сме но сти – да мо гу пре по зна-
ти ка да је ин фор ма ци ја по треб на, про на ђу је, 
оце не и ефи ка сно ис ко ри сте.

5. Глав ни ци ље ви
Као за кљу чак мо же мо да по твр ди мо да ће 

глав ни ре зул та ти овог про јек та би ти:
– пла ни ра ње, раз вој, им пле мен та ци ја и 

оце њи ва ње од го ва ра ју ћег пор то фо ли ја на-
став ног про гра ма БИС-а;

– раз ви ја ње, ода би ра ње и об у ча ва ње ака-
дем ског и упра вљач ког осо бља уни вер зи те та 
ко ји уче ству ју у про јек ту;

– обез бе ђи ва ње ефи ка сног ду го роч ног раз-
во ја и ства ра ње но вих, ино ва тив них про гра ма 
до жи вот ног уче ња;

– по ста вља ње до бро опре мље них ИКТ 
цен та ра на фа кул те ти ма укљу чу ју ћи по бољ-
шан при ступ ши ро ком спек тру ма те ри ја ла за 
уче ње;

– уво ђе ње ме ра оси гу ра ња ква ли те та ко је 
ће обез бе ди ти одр жив раз вој би бли о теч ког и 
ар хив ског ра да у ове три зе мље.

Ак тив но сти пред ста вље не у овом члан ку 
и да љи раз вој про јек та мо же се пра ти ти пре-
ко веб сај та http://www.flib.sci.am/Tem pus. У 
слу ча ју Јер ме ни је, ауто ри чвр сто ве ру ју да ће 
“не ко ли ко на ред них го ди на би ти за јер мен ску 
би бли о теч ку за јед ни цу вре ме пу не за по сле-
но сти, пе риод у ко ме би бли о те ке, уз по моћ 
ди ги тал них тех но ло ги ја, мо ра ју да ак тив-
но до при не су упра вља њу про ме на ма у јер-
мен ском дру штву. Мо ра ју да оправ да ју но ви 
имиџ ди ги тал но ком пе тент ног би бли о те ка ра 
и при ву ку мла де и мо ти ви са не осо бе да се 
при дру же би бли о теч кој за јед ни ци Јер ме ни је. 
То ће по мо ћи одр жа ва њу би бли о те кар ства у 
глав ном то ку про гре са, а иза зо ви “дру штва 
зна ња” не ће од стра ни ти јер мен ске би бли о-
те ка ре од бу ду ћег раз во ја” (Zargaryan 2007). 
Ауто ри су та ко ђе си гур ни да ће овај про јект 
до ве сти до по ве ћа ња бро ја но вих про гра ма 
на фа кул те ти ма са БИС. Ко ри сти се оче ку ју и 
од по ве ћа ња основ ног зна ња би бли о теч ких и 
ар хив ских рад ни ка у Јер ме ни ји, Гру зи ји и Уз-
бе ки ста ну. И на кра ју, успе шна ре а ли за ци ја 
овог про јек та ви ше зе ма ља, омо гу ћи ће осо-
бљу на свим уни вер зи те ти ма да ус по ста ве 
ви со ке стан дар де пре да ва ња, уче ња и оце њи-
ва ња; да из ра де на став не про гра ме за БИС; 
те да уве ду прак су оси гу ра ња ква ли те та ко ја 
ће во ди ти пре ма из град њи дру штва зна ња и у 
тим зе мља ма.
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1 Building a Co-operative Academic Library Network in 
Serbia. This project was funded with support from the Eu-
ropean Commission
2 Establishing a Strategic Framework for Electronic Libra-
ries in Syrian Higher Education (SYReLIB). This project 
was funded with support from the European Commission.
3 Building Digital Educational Services and Content Crea-
tion Centre in Yerevan State University Library. This project 
was funded with support from the European Commission.
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