
ди о озбиљ ној по ну ди, да ни је ни ка ква ша ла. 
Ис по ста ви ло се да је про фе сор ка Алек сан дра 
Вра неш про на шла мо је име на Ин тер не ту, 
кон так ти ра ла Аме рич ку ам ба са ду у Бе о гра-
ду, а они су по том кон так ти ра ли ме не пре ко 
Стејт Ди парт мен та. Два да на на кон раз го во ра 
са пред став ни цом Стејт Де парт мен та при хва-
тио сам по ну ду, и дра го ми је да сам да нас ов-
де са ва ма.

ДР: Украт ко ка ко сте за по че ли сво ју са рад-
њу са би бли о те ка ма?

ТК: Ди рек тор ка јав не би бли о те ке Мор-
свил ко ја се на ла зи у др жа ви Ин ди ја на има-
ла је иде ју да ауто ма ти зу је по је ди не сег мен-
те по сло ва ња у би бли о те ци, и све је за по че ло 
као про је кат ауто ма ти за ци је би бли о теч ког ка-
та ло га за оба ве шта ва ње ко ри сни ка о цир ку ла-
ци ји књи га и о про гра ми ма ко ји се де са ва ју у 
би бли о те ци. Ње на иде ја је би ла да ко ри сни ци 
би бли о те ке мо гу да оду на мре жну ста ни цу 
би бли о те ке и иза бе ру о ко јој вр сти до га ђа ја 
же ле да при ма ју оба ве ште ња пу тем елек трон-
ске по ште. Ко ри сни ци су има ли мо гућ ност да 
са ми иза бе ру до га ђа је за ко је су за ин те ре со-
ва ни, и да о њи ма до би ја ју оба ве ште ња. По-
ред про гра ма ко ји се ор га ни зу ју у би бли о те ци 
мо гли су да иза бе ру и оп ци ју оба ве ште ња о 
но вим књи га ма у би бли о те ци. То је у по чет ку 
био про је кат ко ји сам ра дио са са мо по ла рад-
ног вре ме на.

Ода тле је све кре ну ло, а по том је је дан про-
је кат во дио ка сле де ћем, и по сао се по сте пе-
но раз ви јао. Сле де ћа иде ја до ко је смо до шли 

Todd Cu tler
Осни вач фир ме Evan ced So lu ti ons и ко а у тор 
књи ге High Tech, High To uch: Li brary Cu sto
mer Ser vi ce thro ugh Tec hno logy that pro vi des

ДР: До бар дан го спо ди не Ка тлер. Из у зет но 
нам је за до вољ ство да мо же мо да вас уго сти-
мо у Бе о гра ду. На кон про ве де них де сет да на 
у Ср би ји же ле ли би смо да по раз го ва ра мо са 
ва ма о раз ло гу ва ше по се те и им пре си ја ма ко-
је но си те са со бом.

ТК: До бар дан и ја ва ма же лим.

ДР: Ово је ва ша пр ва по се та Ср би ји, и 
овом де лу све та уоп ште. Ко ји је пра ви раз лог 
ва шег до ла ска у Ср би ју?

ТК: Уче шће на Кон фе рен ци ји би бли о те-
ка ра по све ће ну елек трон ским би бли о те ка-
ма. Одр жао сам не ко ли ко пре да ва ња, и имао 
при ли ку да по се тим не ко ли ко би бли о те ка у 
Ср би ји, укљу чу ју ћи На ци о нал ну би бли о те ку 
Ср би је, Би бли о те ку ма ти це Срп ске у Но вом 
Са ду, Уни вер зи тет ску би бли о те ку, Град ску 
би бли о те ку “Бо ра Стан ко виц” у Вра њу... 

ДР: Да ли вас је по зив из на на дио?
ТК: Ве о ма, пр во сам ми слио да се ра ди о 

ша ли. Био је пе так по под не ка да сам при мио 
e-mail од го спо ђе из Стејт Ди парт мен та, и по-
ку ша вао сам да до ку чим у че му је трик. Ме-
ђу тим го спо ђа из Стејт Ди парт мен та ме је у 
по не де љак на зва ла те ле фо ном по зи ва ју ћи се 
на по ме ну ти e-mail, и схва тио сам да се ра-
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пре ви ше ко ри стио. Мо жда је то био и нај те жи 
део осни ва ња фир ме – да ва ње име на ко је ће 
би ти пре по зна тљи во. 

ДР: Ко ји су вам би ли нај ве ћи иза зо ви у ра-
ду са би бли о те ка ма? На ко је по те шко ће сте 
на и ла зи ли до са да?

ТК: Би ло је не ко ли ко ства ри. Пр во, јед ну 
од нај те жих ства ри пред ста вља ла је чи ње ни-
ца да би бли о те ка ри не раз ми шља ју про гра-
мер ски. Они су усред сре ђе ни на свој про цес 
ра да али не уме ју да об ја сне шта за пра во ра-
де и за шта им је софт вер по тре бан. С то га 
смо са ми мо ра ли да ура ди мо ана ли зу би бли-
о теч ког про це са ра да. Има ли смо чи тав низ 
са ста на ка са би бли о те ка ри ма и мак си мал но 
смо се тру ди ли да из њих из ву че мо ин фор-
ма ци је, да до би је мо што бо ље смер ни це у 
ком прав цу тре ба да раз ви ја мо софт вер, ка-
ко да при сту пи мо про јек ту. Ни су зна ли ка ко 
да об ја сне сво је по тре бе. Про је кат је тре ба ло 
да из вр ши кон вер зи ју прет ход ног, при лиц но 
ста тич ног си сте ма ко ји су ко ри сти ли у но ви 
ди на ми чан софт вер. Тру ди ли смо се да од 
би бли о те ка ра са зна мо све мо гу ће де та ље ко-
ји би нам ко ри сти ли у про це су про јек то ва ња 
софт ве ра ка ко би по кри ли све ко ра ке у огла-
ша ва њу про гра ма у би бли о те ци или, пак, 
елек трон ског сла ња оба ве ште ња ко ри сни ци-
ма. Би ла је то пр ва ве ли ка пре пре ка ко ју је 
тре ба ло пре ва зи ћи.

Дру ги иза зов би ло је ства ра ње но вог тр-
жи шта. Мно ги су се по је ди нач но ба ви ли пра-
вље њем ме сеч них он-ли не ка лен да ра. Ми 
смо же ле ли да ство ри мо но во тр жи ште са 
е-ка лен да ри ма ко ји ће ауто мат ски оба ве шта-
ва ти за ин те ре со ва не ко ри сни ке о до га ђа њи ма 
у би бли о те ци. У скла ду с тим мо ра ли смо да 
на ве де мо би бли о те ка ре да раз ми шља ју у том 
сме ру и да пре у зму ак тив ни ју уло гу. Чи ње ни-
ца је да им се ве о ма до па ла иде ја ко ју смо им 
пре зен то ва ли.

ДР: Ко ли ко би бли о те ка ко ри сти ваш 
софт вер?
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је пра вље ње ме сеч ног веб-ка лен да ра ко ји би 
био јав но до сту пан ко ри сни ци ма. Ко ри сни ци 
би мо гли on-li ne да ви де пла ни ра не ак тив но-
сти би бли о те ке и да се при ја ве за уче ство ва-
ње у њи ма. По сто је ће ка лен да ре тре ба ло је 
ажу ри ра ти, и учи ни ти их ин тер ак тив ним.

У том тре нут ку би бли о те ке су има ле си-
стем ре ги стра ци је ко ри сни ка за уче шће у 
од ре ђе ним ра ди о ни ца ма. За сва ког уче сни-
ка про гра ма би бли о те ка Мор свил је пла ћа ла 
$80.00. Уко ли ко би се де си ло да се не ки од 
уче сни ка не по ја ве на про гра му, би бли о те ка 
би и да ље мо ра ла да пла ти ме сто за те уче-
сни ке, док би де сет дру гих ко ри сни ка че ка-
ло на ли сти за уче шће на ис тој ра ди о ни ци. Са 
ауто ма ти за ци јом је би бли о те ка уве ла пла ћа ње 
ка зне за ко ри сни ке ко ји ре зер ви шу ме сто за 
уче шће у про гра му на ко ме по сле не по ја ве. 
Уме сто ве ли ке де бе ле све ске за ре ги стра ци ју 
пре шли су на елек трон ски об лик ре ги стра ци-
је. По ве за ли смо веб ка лен дар са ре зер ва ци-
јом за уче шће. Про је кат је за жи вео, а он да су 
дру ге би бли о те ке из окру же ња по ка за ле ин те-
ре со ва ње за наш софт вер. 

Убр зо на кон то га ја вља се иде ја о веб пре-
зен та ци ји про гра ма “Лет ње чи та ње”. По сле 
то га про јек ти су по че ли да се ни жу је дан за 
дру гим. На кон из ве сног вре ме на ни сам ви ше 
мо гао сам да из ра ђу јем сав по тре бан софт вер, 
те сам по звао бив шег ко ле гу да ми се при-
кљу чи у по слу. Го ди не 2002. осни ва мо парт-
нер ску фир му. Ја сам за ду жен за софт вер ски 
део, док је мој парт нер за ду жен за мар ке тинг 
и про да ју. 

ДР: Ка ко се зо ве ва ша фир ма, и ка ко сте 
иза бра ли име?

ТК: Event Solutions (на ен гле ском) је име 
фир ме. Име је за пра во ко ва ни ца ко ју смо са ми 
сми сли ли. Кре ну ли смо са већ по сто је ћим ко-
ва ни ца ма као што су Icom pa ni es, Ecom pa ni
es, али ни јед на ни је би ла до вољ но ори ги нал-
на. У ком би но ва њу раз ли чи тих ре чи ко је су 
у оп штој упо тре би до шли смо до Ивент Со-
лушнс, ко ји се у тој ком би на ци ји до та да ни је 
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 ДР: Мо же те ли нам пре не ти ва ше ути ске 
са кон фе рен ци је у Ср би ји?

ТК: Сте као сам ути сак да је про цес ди ги-
та ли за ци је и елек трон ског по ве зи ва ња би бли-
о те ка у Ср би ји у по чет ној фа зи. Све би бли о-
те ке у си сте му не на ла зе се на истом ни воу 
раз во ја, и не ма ју под јед на ко раз ви је не тех-
нич ке мо гућ но сти. Би бли о те ка ри би тре ба ли 
ви ше да ко му ни ци ра ју ме ђу со бом, да раз ме-
њу ју иде је и прет ход на ис ку ства. У овом тре-
нут ку чи ни ми се да су не до вољ но по ве за ни, 
и да се исте ак тив но си мно го пу та по на вља-
ју у сва кој од би бли те ка по је ди нач но. Елек-
трон ско по ве зи ва ње би бли о те ка до ве ло би 
до уште де вре ме на та ко што би се по је ди не 
ак тив но сти би бли о те ке А мо гле јед но став но 
пре у зе ти од би бли о те ке Б. Убр зао би се про-
ток иде ја и ин фор ма ци ја. 

Сте као сам ути сак да су кон фе рен ци је по-
пут ове је ди но ме сто су сре та ња би бли о те ка ра 
и да је то је ди на при ли ка ка да они раз ме њу ју 
сво ја ис ку ства и иде је. То је оно што сам чуо 
од би бли о те ка ра. 

ДР: На кон де сет да на про ве де них у Ср би-
ји, и по се те би бли о те ка ма у Бе о гра ду, Но вом 
Са ду, Кра гу јев цу, Вра њу и Бу ја нов цу сте кли 
сте ути сак о раз ви је но сти би бли о те ка у Ср-
би ји. Ка да би на раз вој ној ска ли би бли о те ке у 
Ср би ји тре ба ло да упо ре ди те са би бли о те ка-
ма у САД-у, у ко ју го ди ну би сте ста ви ли би-
бли о те ке у Ср би ји?

ТК: У ко ју го ди ну? Па, то је те шко од ре-
ди ти. По сто је раз ли чи ти де ло ви Ср би је са 
раз ли чи тим сте пе ном раз во ја. Ако го во ри мо 
о Бе о гра ду, го во ри мо о ви со ком сте пе ну раз-
во ја, ме ђу тим не ке од би бли о те ка на ју гу Ср-
би је не ма ју чак ни при ступ Ин тер не ту. Те би-
бли о те ке би ре ци мо при па да ле кра ју 90-тих, 
по што су 2000. го ди не у Аме ри ци све би бли-
о те ке има ле и при ступ Ин тер не ту и раз ви је не 
ди ги тал не си сте ме по сло ва ња. 

Прет по ста вљам да је дан од раз ло га због 
че га се би бли о те ке у Ср би ји на ла зе ту где је-
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ТК: Око три хи ља де би бли о те ка. Оне 
су углав ном у Аме ри ци, али и у Ка на ди и у 
Аустра ли ји.

ДР: Да ли пла ни ра те да про ши ри те свој по-
сао и на дру ге ре ги о не? Да ли сте раз ми шља ли 
о по сло ва њу у цен трал ној Аме ри ци, зе мља ма 
у ко ји ма ен гле ски ни је зва ни чан је зик?

ТК: У овом тре нут ку смо усред сре ђе ни 
на ен гле ско го вор но под руч је и зе мље у ко-
ји ма се ко ри сти ла ти нич но пи смо. По сто ји 
мо гућ ност ви ше је зич ног софт ве ра, и већ у 
овом тре нут ку мо же мо да про из ве де мо ви-
ше је зич ни софт вер ко ји ком би ну је ен гле ски, 
шпан ски и фран цу ски је зик. Ис пи ту је мо тр-
жи ште Ен гле ске и Ир ске, же ли мо да ви ди мо 
да ли су они рас по ло же ни за са рад њу са на ма. 
Ис пи ти ва ња ко ја смо до са да спро ве ли ука зу-
ју на чи ње ни цу да се у овој обла сти Ен гле ска 
и Ир ска на ла зе иза САД-а и да још увек не-
ма ју раз ви јен си стем елек трон ске ре зер ва ци је 
ме ста у чи та о ни ци или уче шћа на пре да ва њу 
или ра ди о ни ци у окви ру би бли о те ке. 

ДР: На ко ји на чин про мо ви ше те сво ју де-
лат ност? Да ли по се ћу је те би бли о теч ке кон-
фе рен ци је и се ми на ре то ком го ди не?

ТК: Да. По сто је др жав не кон фе рен ци је 
у САД-у, са стан ци гру па ко ри сни ка ко је ми 
обич но по се ћу је мо и на њи ма пред ста вља мо 
сво је про из во де. Ту су та ко ђе и ве ли ке кон фе-
рен ци је ко је ор га ни зу ју ве ли ка удру же ња као 
што су го ди шња кон фе рен ци ја ALA (Ame ri can 
Li brary As so ci a tion), Удру же ње јав них би ли о-
те ка Аме ри ке ко је се оку пља сва ке две го ди-
не, и то је на ша циљ на гру па. Ту су сви на ши 
по тен ци јал ни ко ри сни ци. 

ДР: Да ли сте се до са да пред ста вља ли на 
IFLA кон фе рен ци ји?

ТК: Уче ство ва ли смо 2006. но ка ко нам је 
ен гле ско го вор но под руч је и да ље при мар но, 
за др жа ли смо сво је при су ство на ALA кон фе-
рен ци ји и др жав ним кон фе рен ци ја ма у САД. 



ДР: Им пре си је о Ср би ји?
ТК: Ср би ја је мо дер ни ја др жа ва не го што 

сам то оче ки вао, на ро чи то Бе о град. Ми слим 
да је исто ри ја Ср би је ве о ма за ни мљи ва. Ово 
је ве о ма мо дер на зе мља са ин те ре сант ним и 
фи ним љу ди ма. Ка да бу дем раз го ва рао са љу-
ди ма у САД-у си гур но ћу им пре не ти сво је 
им пре си је. Ни сам био си гу ран шта да оче ку-
јем ка да сам до ла зио, и ис по ста ви ло се да сам 
срео за ни мљи ве љу де, ви део ле пу при ро ду, и 
мо гу искре но ре ћи да ми је за и ста дра го да 
сам имао при ли ку да до ђем у Ср би ју.

ДР: Хва ла вам на овом раз го во ру го спо ди-
не Ка тлер.

ТК: Хва ла ва ма.
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су, ле жи у чи ње ни ци да је Ср би ја има ла ве о ма 
уз бур ка ну исто ри ју у зад њој де це ни ји, док су 
са дру ге стра не би бли о те ке у Аме ри ци има-
ле ста би лан ток раз во ја и уна пре ђе ња би бли-
о теч ке де лат но сти. То је чи ње ни ца ко ја се не 
мо же за о би ћи при ли ком об ја шња ва ња по зи-
ци је би бли о те ка у ове две др жа ве.

ДР: Ко ји је ваш сле де ћи иза зов?
ТК: Ра ди мо на ства ра њу софт ве ра ко ји ће 

мо ћи да об је ди ни при каз ка лен да ра на ста лих 
ко ри шће њем ви ше раз ли чи тих софт ве ра. У 
исто вре ме по ку ша ва мо да иза ђе мо из би бли-
о теч ких окви ра и наш софт вер укљу чи мо у 
оп штин ску упра ву и здрав ство. 




