
би бли о те ка, мар ке тинг у би бли о те ка ма, по ве-
зи ва ње би бли о те ка Аме ри ке са би бли о те ка ма 
из дру гих де ло ва све та, и за при ме ну но вих 
ви до ва ко му ни ка ци ја у би бли о те ка ма, о ко ји-
ма ћу у овом из ла га њу и пре не ти мо ја са зна-
ња и ути ске.

Ка ко по сао ко ји ра дим под ра зу ме ва оба-
вља ње ре фе рен сне де лат но сти, са рад њу са 
би бли о те ка ма у Ср би ји, и по сло ве на бав ке 
би бли о теч ког ма те ри ја ла то сам и соп стве ни 
рас по ред ор га ни зо ва ла у скла ду са тим. Ути-
сци ко је сам по не ла са кон фе рен ци је ука зу ју 
на чи ње ни цу да би бли о те ке у на шој зе мљи 
мо гу и тре ба да ра де на уна пре ђе њу сво је де-
лат но сти, ка ко у на чи ну пру жа ња услу га и ко-
му ни ци ра ња са чла но ви ма би бли о те ка, та ко и 
у но вим ак тив но сти ма ко је би бли о теч кој де-
лат но сти да ју јед ну но ву ди мен зи ју. 

Но ве тех но ло ги је и њи хо ва при ме на у би-
бли о те ка ма Аме ри ке у овом тре нут ку се на-
ла зе у бла гој стаг на ци ји. До ста нов ца и тру да 
је по чет ком де ве де се тих уло же но у уво ђе ње 
ра;унар ских си сте ма, ауто ма ти за ци ју по сло-
ва ња и ин тер нет тех но ло ги је, те је сто га те шко 
у ре ла тив но крат ком вре мен ском ин тер ва лу 
на пра ви ти но ви скок и уве сти ре во лу ци о нар-
но но ве ме то де ра да и ко му ни ци ра ња. Оп шти 
ути сак је да су у аме рич ким би бли о те ка ма у 
упо тре би ап со лут но сви ак ту ел ни ви до ви ко-
му ни ка ци је: ак тив но оба ве шта ва ње чла но ва 
би бли о те ке о про гра ми ма и нај но ви јим на-
сло ви ма пу тем веб пре зен та ци ја, елек трон ске 
по ште и SMS по ру ка. На овај на чин би бли о-
те ке по ку ша ва ју да за др же по сто је ће и при-

Го ди шња кон фе рен ци ја Аме рич ког дру-
штва би бли о те ка ра 2008. го ди не одр жа на је у 
пе ри о ду од 26. ју на до 2. ју ла, у гра ду Ана-
хајм, др жа ва Ка ли фор ни ја. Кон гре сни цен-
тар од 800м2 ни је био до вољ но ве ли ки за све 
про гра ме и ак тив но сти би бли о те ка ра ко је су 
се тих да на од ви ја ле под вре лим сун цем Ка-
ли фор ни је. Као до да так Кон гре сном цен тру 
ко ри шће не су са ле и са ло ни хо те ла ко ји га 
окру жу ју. 

На кон из вр ше не ре ги стра ци је за ме ђу на-
род не по се ти о це, ме ђу ко ји ма сам и ја би ла, 
тре ба ло је до бро про у чи ти рас по ред свих се-
си ја, и на пра ви ти соп стве ну ли сту пре да ва ња 
и про гра ма ко је би вре де ло по се ти ти. У сва ком 
тре нут ку, то ком се дам да на тра ја ња кон фе рен-
ци је, од ви ја ло се пет до осам па ра лел них се-
си ја. Те ме су би ле све о бу хват не, и кре та ле су 
се од деч јих би бли о те ка и пла ни ра ња про гра-
ма у њи ма, пре ко мар ке тин га у би бли о те ка ма, 
про гра ма струч ног уса вр ша ва ња би бли о те ка-
ра, па све до упо тре бе нај но ви јих тех но ло ги ја 
и ко му ни ка ци ја у би бли о те ка ма. Струч ни део 
про гра ма ко ји се од ви јао у ви ду пре да ва ња, 
окру глих сто ло ва, отво ре них ди ску си ја, био је 
упот пу њен и са јам ским де лом где су се мо гла 
ви де ти и ку пи ти нај но ви ја из да ња из обла сти 
би бли о те кар ства, раз го ва ра ти са пред став ни-
ци ма ве ли ких ку ћа као што су EB SCO, pro-
Qu est, Scho la stic и CQ press. Во де ће аме рич ке 
шко ле би бли о те кар ства про мо ви са ле су сво је 
про гра ме кла сич ног и on-li ne сту ди ра ња. 

Мо ја ин те ре со ва ња би ла су усме ре на ка 
про гра ми ма за рад са нај мла ђим ко ри сни ци ма 
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мо бил них те ле фо на је још је дан од ви до ва ин-
фор ми са ња о де лат но сти би бли о те ке. 

Но ви ви до ви ко му ни ка ци је и при ме не мул-
ти ме ди јал ног ра да на ре ла ци ји ко ри сник – би-
бли о те ка на ла зе на ап со лут но одо бра ва ње код 
нај мла ђе чи та лач ке пу бли ке. Деч ја оде ље ња 
би бли о те ка све ви ше се пре тва ра ју у мул ти-
ме ди јал не про сто ре на ме ње не по тре ба ма и 
зах те ви ма нај мла ђих. Ни је ре дак слу чај да се 
за де цу уз ра ста 10-15 го ди на ор га ни зу ју крат-
ки кур се ви сни ма ња фил ма, фо то гра фи је и 
пра вље ња веб стра ни ца. Иде ја је да се би бли-
о те ка при бли жи по тре ба ма и ин те ре со ва њи-
ма но вих ге не ра ци ја. 

Иако у пот пу но сти све сна чи ње ни це да се 
ста ње у би бли о те ка ма Аме ри ке и Ср би је до-
ста раз ли ку је, и да се на чи ни фи нан си ра ња 
у мно го ме раз ли ку ју, на да ми је да ће се и у 
на шем дру штву, у ско ри јој бу дућ но сти на ћи 
ви ше раз у мев ња за рад и по тре бе би бли о те ка, 
да ће Ин тер нет по ста ти не што што се под ра-
зу ме ва у ре дов ном ра ду би бли о те ка ра, и да ће 
не ки но ви кре а тив ни про гра ми и ак тив но сти 
при ву ћи но ве ко ри сни ке. Ве ли ки број ин фор-
ма ци ја са да је до сту пан пу тем Ин тер не та, али 
са мо уз по моћ до брих ре фе рен сних би бли о те-
ка ра мо же се на пра ви ти ква ли тет на се лек ци ја 
ре ле вант них и по у зда них из во ра ин фор ма ци-
ја од оних ко ји то ни су. Сто га је ве о ма ва жно 
да се би бли о те ка ри Ср би је што пре при кљу че 
елек трон ском све ту ин фор ма ци ја, и по ста ну 
мо дер ни би бли о те ка ри но вог ми ле ни ју ма.  

Се си је ко је бих ис та кла су:
1. Old Re cords, New re cords, New In ter fa ces: 

Ше рил Го у винг, Ди рек то рИн фор ма ци о ног ме-
над шмен та и Си сте ма, Ма ја ми Уни вер зи тет

2. What is the Fu tu re of Li bra ri es: Хо се Ма-
ри Гри фитс, Де кан и про фе сор Чепл Хил Уни-
вер зи те та

3. R U Com mu ni ca ting: Др Ма ри Ред форд, 
Рут џерс Уни вер зи тет.
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ву ку но ве ко ри сни ке. Кре а тив не ра ди о ни це 
на различите те ме, чи та лач ки клу бо ви ка ко за 
де цу та ко и за од ра сле, бес плат ни се ми на ри за 
чла но ве би бли о те ке са мо су не ке од ак тив но-
сти о ко ји ма се ко ри сни ци ре дов но оба ве шта-
ва ју. Би бли о те ка ни је уста но ва ко ја па сив но 
че ка да бу де по се ће на, већ ин сти ту ци ја ко ја 
иде ка сво јим ко ри сни ци ма, не се бич но отва-
ра сво је ре сур се, и слу жи за јед ни ци у ко јој се 
на ла зи. Би бли о те ка ри Аме ри ке се тру де да бу-
ду јед на од цен трал них ин сти ту ци ја кул ту ре у 
сво јој сре ди ни.

Го во ре ћи је зи ком но вог ми ле ни ју ма мо-
бил ни те ле фо ни, ipo d-о ви, Феј сбук и Мај спејс 
су са мо не ки од ала та ко ји ма се би бли о те ке 
ко ри сте у ко му ни ка ци ји са сво јим ко ри сни ци-
ма. Би бли о теч ко окру же ње пред ста вља ин тер-
ак тив ни си стем у ко ме је у ви со ком про цен ту 
при сут но ин ди ви ду ал но сти ца ње зна ња и у 
ко ме се ин си сти ра на јед но став но сти пре-
тра жи ва ња и бр зог до ла же ња до ин фор ма ци-
ја. Сту ден ти не ма ју стр пље ња за ком плек сна 
пре тра жи ва ња и у мно го ме се осла ња ју на ре-
зул та те пре тра жи ва ња до би је не пре ко Go o gle 
пре тра жи ва ча и on-li ne ен ци кло пе ди је Ви ки пе-
ди ја. Из тог раз ло га би бли о те ке убр за но усва-
ја ју но ве на чи не ко му ни ка ци је при ла го ђе не 
мла ђој по пу ла ци ји. По ред већ уста но вље них 
сер ви са 24/7 у ко ји ма би бли о те ка ри у ре ал ном 
вре ме ну 24 са та днев но 7 да на у не де љи од го-
ва ра ју на пи та ња по ста вље на пу тем веб стра-
ни це би бли о те ке, би бли о те ке ко ри сте и бло го-
ве ка ко за про фе си о нал ну ко му ни ка ци ју та ко 
и за ко му ни ка ци ју са сво јим чла но ви ма. Иде ја 
је да се на тај на чин мла ђи ко ри сни ци усме ре 
ка про ве ре ним из во ри ма ин фор ма ци ја, и да се 
са мим тим обра зу ју та ко да не при хва та ју све 
он ли не из во ре ин фор ма ци ја без ре зер ве. Же-
ле ла бих да на по ме нем да сер вис 24/7 ни је ре-
зер ви сан ис кљу чи во за чла но ве од ре ђе не би-
бли о те ке, већ је ши ром отво рен на ко ри сни ке 
из це лог све та. При ступ веб стра ниц ама пу тем 




