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Сви ко ји су ика да по ку ша ли 
да из деј ству ју сти пен ди ју за на
ста вак обра зо ва ња у ино тран ству, 
зна ју ко ли ко му ко тр пан тај про цес 
мо же би ти. За оне ко ји пла ни ра ју 
да се упу сте у та кву по тра гу, ис
при ча ћу мо ју при чу, ка ко сам на
шла, апли ци ра ла, би ла при мље на 
и по ха ђа ла је дан од ма стер про
гра ма из обла сти ин фор ма ци о не и 
би бли о теч ке на у ке, са на дом да ће 
би ти од по мо ћи.

Ка ко се мо је шко ло ва ње на ка
те дри Би бли о те кар ство и ин фор
ма ти ка, Фи ло ло шког фа кул те та, 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду бли жи
ло кра ју, же ле ла сам да на ста вим 
са обра зо ва њем и на ме ра ва ла сам 

то да учи ним у ино стран ству. Ка
ко сам већ го во ри ла ен гле ски је
зик при лич но до бро, мој пр ви им
пулс је био да тра жим сти пен ди ју 
за шко ло ва ње у САД, с об зи ром 
на то да та зе мља ва жи за ли де ра 
у обра зо ва њу из обла сти би бли о
те кар ства и ин фор ма ти ке. По че ла 
сам да се при пре мам за про цес 
апли ка ци је, ко ји је ме ђу тим био 
при лич но зах те ван, што је про у
зро ко ва ло да се пре до ми слим ве
за но за овај по ду хват.

У ме ђу вре ме ну, при ја те љи
ца ми је скре ну ла па жњу на про
грам ко ји ну ди сти пен ди је и то у 
Евро пи, ко ји ми је истог мо мен та 
за о ку пио ми сли. У пи та њу је про
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грам под име ном Era smus Mun dus, фи нан си
ран од стра не Европ ске ко ми си је под по кро
ви тељ ством Из вр шне аген ци је за обра зо ва ње, 
ауди о ви зу ел ну по ли ти ку и кул ту ру. У окви ру 
овог про гра ма раз ви је но је ви ше од 100 раз
ли чи тих ма стер и 13 док тор ских про гра ма, са 
ци љем уна пре ђе ња ква ли те та ви со ког обра зо
ва ња кроз сти пен ди ра ње и ака дем ску са рад
њу из ме ђу Евро пе и остат ка све та1. На мо ју 
сре ћу, ме ђу тим мно го број ним ма стер про гра
ми ма, про на шла сам је дан ко ји је са вр ше но 
од го ва рао и мо јим ин те ре со ва њи ма као и мом 
прет ход ном обра зо ва њу. Тај про грам се зо ве 
Ин тер на ци о нал ни ма стер из уче ња ди ги тал
них би бли о те ка (In ter na ti o nal Ma ster in Di gi tal 
Li brary Le ar ning DILL).

DILL је дво го ди шњи ма стер про грам ор
га ни зо ван кроз са рад њу из ме ђу Уни вер зи тет
ског ко ле џа у Ослу- Нор ве шка, Уни вер зи те та 
у Та ли ну Есто ни ја и Уни вер зи те та у Пар ми
Ита ли ја. На став ни про грам је ор га ни зо ван 
та ко да сту ден ти мо ра ју да про ве ду нај ма ње 
је дан се ме стар у сва кој од на ве де их ин сти ту
ци ја, уз оба ве зу да пло же два мо ду ла по се ме
стру (сва ки мо дул но си 15 ЕСПБ) и за ви сно од 
пред ме та ис тра жи ва ња то ком из ра де ма стер 
те зе (30 ЕСПБ) и ло ка ци је глав ног су ер ви зо
ра ма стер те зе, по след њи се ме стар сту ден ти 
про во де у јед ној од ове три ин сти ту ци је.

Те мељ но сам при пре ми ла апли ка ци ју за 
овај ма стер про грам и по сла ла је са ве ли ким 
иш че ки ва њи ма. Пред у слов за апли ци ра ње 
био је по се до ва ње ди пло ме основ них ака
дем ских сту ди ја из обла сти би бли о те кар ства 
и ин фор ма ти ке или дру ге ре ле вант не обла сти 
(180 ЕСПБ), по се до ва ње ве шти на ра да за ра
чу на ром за ин фор ма ци о не по тре бе и до каз 
по се до ва ња зна ња ен гле ског је зи ка (TO EFL/
IELTS тест)2. По ред то га, сва ки сту дент је мо

1 http://ec.europa.eu/education/externalrelationprogrammes/
doc72_en.htm
2 http://dill.hio.no/application/application/

рао да по ша ље лич но мо ти ва ци о но пи смо, 
два пи сма пре по ру ке и дру га до ку мен та ко
ја је ад ми ни стра тор зах те вао то ком про це са 
апли ка ци је.

Као што је на ве де но на ин тер нет стра ни ци 
овог ма стер про гра ма, апли ка ци је се про це
њу ју као ком би на ци ја раз ли чи тих фак то ра:

•	 ре ле вант ност и успех прет ход ног ака
дем ског обра зо ва ња (40%)

•	 под не то мо ти ва ци о но пи смо (30%)
•	 ре ле вант но ис ку ство и про фе си о нал ни 

тре нинг (20%)
•	 пи сма пре по ру ке (10%)3.
Ка ко сам ја апли ци ра ла за овај про грам то

ком пр ве Era smus Mun dus фа зе, а дру га фа за 
Era smus Mun dus II је по че ла прет ход не го ди
не, за јед но са но вим бу џе том за на ред не че ти
ри го ди не, не ке од окол но сти за при јем су се у 
ме ђу вре ме ну из ме ни ле.

На кон што сту дент апли ци ра и бу де при
мљен на овај про грам, DILL кон зор ци јум у 
име сту ден та апли ци ра за сти пен ди ју ко ју 
Era smus Mun dus ну ди. Пу не сти пен ди је су 
до ступ не сту ден ти ма из та ко зва них „зе ма ља 
тре ћег све та“ , што се од но си на зе мље ко је не 
при па да ју ЕУ/ЕЕА ЕФ ТА зе мља ма. Сти пен
ди је су ве о ма ве ли ко ду шне и по кри ва ју све 
тро шко ве шко ла ри не, жи во та у ино стран ству, 
се лид бе, здрав стве ног оси гу ра ња итд. По чев
ши од ове го ди не 10 сти пен ди ја је до ступ но 
сту ден ти ма из зе ма ља тре ћег све та, 8 сту ден
ти ма из ЕУ/ЕЕА ЕФ ТА зе ма ља и две сти пен
ди је сту ден ти ма из обла сти за пад ног Бал ка на 
и Тур ске4.

Овај ма стер курс та ко ђе пру жа сјај ну при
ли ку на став нона уч ном осо бљу из зе ма ља 
тре ћег све та, ко је је та ко ђе у мо гућ но сти да 
апли ци ра за сти пен ди ју ка ко би из ве ли на уч
ноис тра жи вач ки рад или др жа ли пре да ва ња 
у окви ру DILL кон зор ци ју ма, то ком огра ни

3 http://dill.hio.no/application/admission/
4 http://dill.hio.no/scholarship/
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че ног вре мен ског пе ри о да. Сти пен ди ја је до
ступ на на став нона уч ном осо бљу ко је по се
ду је ди пло му док то ра на у ке из обла сти ди ги
тал них би бли о те ка и у мо гућ но сти је да др жи 
пре да ва ња на ен гле ском је зи ку5.

На кон за вр ше ног про це са апли ка ци је би ла 
сам, при род но, при лич но не стр пљи ва да чу
јем ре зул та те. У дру гој по ло ви ни апри ла, ко
нач но сам са зна ла да сам при мље на и на рав но 
би ла сам ус хи ће на због пру же не при ли ке. У 
ав гу сту сам се пре се ли ла на ло ка ци ју где се 
одр жа вао пр ви се ме стар и то је би ло Осло у 
Нор ве шкој. На кон што сам сти гла у тај град, 
су сре ла сам се са не ве ро ват ном по ја вом днев
ном све тло шћу у 23 ча са уве че, али и са мо јим 
но вим школ ским дру го ви ма. Осве жа ва ју ће ра
зно ли ка гру па ко ју чи не љу ди са свих стра на 
све та, мој но ви раз ред (тре ћа ге не ра ци ја DILL 
сту де на та) са сто ји се од 20 сту де на та ко ји до
ла зе из Уган де, Ети о пи је, Ира на, Ин ди је, Па
ки ста на, Бан гла де ша, ви јет на ма, Фи ли пи на, 
Ки не, Тај ва на, Ита ли је, Ин до не зи је и сре ћом 
по мој дру штве ни жи вот али не и по уса вр ша
вр ша ва ње мо је ко му ни ка ци је на ен гле ском, из 
Бо сне и Хер це го ви не. Ра зно ли кост ме ђу сту
ден ти ма ни је са мо ет нич ка, већ и у обра зов ној 
и про фе си о нал ној по за ди ни из ко је до ла зе. 
Ко ми си ја ко ји пра ви из бор сту де на та је има ла 
у ви ду зна чај ко ји до но си ме ђу соб на раз ме на 
ис ку ста ва и са ја сном на ме ром је на пра ви ла 
гру пу ко ју чи не не са мо сту ден ти са по за ди
ном из би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке, већ и 
са по за ди ном из ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, 
би зни са, пра ва и дру гих сфе ра. Још јед на за
ни мљи ва чи ње ни ца је сте да нај мла ђи сту дент 
у на шој гру пи има 23 а нај ста ри ји 55 го ди на, 
што до ка зу је да не по сто ји ни ка ква ста ро сна 
гра ни ца при апли ци ра њу на про грам.

У пр вом се ме стру кур се ви су се одр жа ва
ли на Уни вер зи тет ском ко ле џу у Ослу, у ве о ма 

5 http://ec.europa.eu/education/externalrelationprogrammes/
doc72_en.htm

при јат ним и сту дентцен трич ним про сто ри јам 
Фа кул те та за жур на ли зам, би бли о те кар ство и 
ин фор ма ти ку. У овој ин сти ту ци ји су се одр
жа ва ла два мо ду ла. Пр ви је био Ме то де ис
тра жи ва ња и те о ри ја на у ке (Re se arch Met hods 
and The ory of Sci en ce), чи ја је свр ха би ла да се 
сту ден ти упо зна ју са ис тра жи вач ким про це
сом, са фо ку сом на ква ли та тив не и кван ти та
тив не ме то де, пру жа ју ћи сту ден ти ма до вољ ну 
по за ди ну за бу ду ћу из ра ду ма стер ра да. Дру
ги мо дул се звао Ди ги тал на до ку мен та (Di
gi tal Do cu ments). Овај мо дул се ба вио ви ше 
тех нич ким и прак тич ним те ма ма као што су: 
ти по ви, ар хи тек ту ра и иза зо ви ве за ни за ди
ги тал не би бли о те ке, по на ша ње ко ри сни ка у 
ди ги тал ном окру же њу, ин дек си ра ње, он то ло
ги је, се ман тич ка мре жа, Јед но став ни си стем 
за ор га ни за ци ју зна ња тзв. SKOS, ин те гра ци
ја по да та ка, те мат ске ма пе, Да блин ско је згро, 
ин фор ма ци о на ар хи тек ту ра и ин тер о пе ра бил
ност ме тапо да та ка.

Цео раз ред, укљу чу ју ћи и ме не, је успе
шно окон чао пр ви се ме стар и на кон зим ског 
рас пу ста сви смо се пре се ли ли на ло ка ци ју 
где се одр жа вао наш дру ги се ме стар. У пи та
њу је Та лин, пре сто ни ца Есто ни је.

Та лин нас је до че као са сво јим пре див ним 
сред њо ве ков ним гра дом и не ве ро ват них 1,5 
ме та ра сне га ко ји се упор но одр жао све до 
кра ја мар та. То плу до бро до шли цу нам је при
ре ди ло на став но осо бље Ин сти ту та ин фор ма
ци о них сту ди ја, Уни вер зи те та у Та ли ну, где 
смо има ли још два мо ду ла. Је дан од мо ду ла 
био је Ме наџ мент људ ских ре сур са (Hu man 
Re so ur ce Ma na ge ment), ко ји се ба вио те о ри јом, 
прак сом, ала ти ма и мо де ли ма ко ји се при ме
њу ју у овом по љу. Дру ги мо дул је био Ме наџ
мент ин фор ма ци ја и зна ња (In for ma tion and 
Know led ge Ma na ge ment), ко ји је ди зај ни ран 
та ко да сту ден ти стек ну зна ње и ве шти не ко је 
ће им по мо ћи да раз у ме ју вред ност, при ро ду, 
ак ту ел не прак се и ис тра жи ва ња из овог по ља. 
Оба мо ду ла су ор га ни зо ва на на та кав на чин да 
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су оце њи ва на кроз раз ли чи те ко ла бо ра тив не 
про јек те. Пре да ва ња су би ла пу на ди ску си ја 
и ре флек си ја на раз ли чи те те ме об ра ђи ва не у 
мо ду ли ма и по ред дра го це ног зна ња сте че ног 
кроз на став ни про грам, мо гу да ка жем да смо 
ус пе ли и да овла да мо још јед ном бит ном ве
шти ном, а то је тим ски рад.

То ком дру гог се ме стра има ли смо сре ће 
да чу је мо пре да ва ња, ужи во или пу тем ви де
ок нфе рен ци је, мно гих про фе со ра по зна тих и 
ува же них ши ром све та, као што су: Кри сти
јан шлогл (Уни вер зи тет у Гра цу, Аустри ја), 
Ана ма ри ја Лојд (Чарлс Стурт Уни вер зи тет, 
Аустра ли ја), Лу си А. Тед (Абе ри ствит уни
вер зи тет, ве ли ка Бри та ни ја), Џи ли јан Оли вер 
(Уни вер зи тет у ве линг то ну, Но ви Зе ланд), 
Пе тер Ин гве сен (Кра љев ска шко ла би бли о
те кар ства и ин фор ма ти ке, Дан ска) Ро налд Е. 
Деј (Ин ди ја на Уни вер зи тет, САД) Том вил
сон (Уни вер зи тет у ше фил ду, ве ли ка Бри та
ни ја) и дру ги.

Још јед на зна чај на при ли ка ко ја нам је пру
же на је сте мо гућ ност да при су ству је мо ин
тер на ци о нал ној кон фе рен ци ји у Тар туу под 
име ном „Тран сфор ми са ње кул ту ре у ди гитлно 
до ба“ („Tran sfor ming Cul tu re in Di gi tal Age”). 
Ово је дин стве но ис ку ство нам је омо гу ћи ло 
да стек не мо увид у ак ту ел не трен до ве, прак
се и ис тра жи ва ња ко ја се оба вља ју у мно гим 
ин сти ту ци ја ма ко је чу ва ју кул тур ну ба шти ну, 

му зе ји ма, би бли о те ка ма, а та ко ђе и умет ни ка 
ко ји се ко ри сте ди ги тал ним тех но ло ги ја ма.

По за вр шет ку дру гог се ме стра сле ди лет
њи рас пуст на кон ко јег се це ла гру па се ли у 
Ита ли ју. На кон го ди ну да на про ве де них на 
са мом се ве ру Евро пе, искре но се ра ду је мо 
бла гој ме ди те ран ској кли ми ко ја нас оче ку је 
као и но вим иза зо ви ма ко је нам Ита ли ја и но
ви се ме стар до но се.

Тре ћи се ме стар по чи ње дво не дељ ном лет
њом шко лом у Фи рен ци, ко ја нас спре ма за 
мо ду ле ко ји се одр жа ва ју на Уни вер зи те ту у 
Пар ми. Је дан од два мо ду ла ко ји се одр жа
ва ју на овом уни вер зи те ту зо ве се При ступ 
ди ги тал ним би бли о те ка ма (Ac cess to Di gi tal 
Li bra ri es) и фо ку си ра се на основ не кон цеп
те ди ги тал них би бли о те ка, при ступ ин фор ма
ци ја ма, от кри ва ње ин фор ма ци ја, ко ри снич ки 
ин тер фејс и дру ге те ме ве за не за овај пред
мет. Дру ги мо дул је Ко ри сни ци и ко ри шће
ње ди ги тал них би бли о те ка: кван ти та тив на 
и ква ли та тив на ана ли за (Users and Usa ge of 
Di gi tal Li bra ri es: Qu an ti ta ti ve and Qu a li ta ti ve 
Eva lu a tion). Овај мо дул је ди зај ни ран та ко да 
по мог не сту ден ти ма да уз упо тре бу ана ли зе и 
на уч но ис тра жи вач ких ме то до ло ги ја ис пи та ју 
на ко ји на чин ко ри сни ци про це њу ју ди ги тал
не би бли о те ке и да ис тра же на чи не на ко је је 
мо гу ће ало ци ра ти ре сур се ка ко би се за до во
љи ле ко ри снич ке по тре бе. По след њи ме сец 
овог се ме стра сту ден ти про во де у јед ној од 
европ ских ин сти ту ци ја ко је ну де услу ге ди ги
тал не би бли о те ке, где ће би ти у мо гућ но сти 
да стек ну тех нич ке и прак тич не ве шти не ко је 
ће им би ти од ко ри сти у бу ду ћој ка ри је ри.

Ко нач но, сти гли смо и до че твр тог и фи
нал ног се ме стра, ко ји сва ки сту дент про во ди 
у јед ној од три ин сти ту ци је, ко је са чи ња ва ју 
кон зор ци јум, из ра ђу ју ћи ма стер рад.

Ис ку ство ко је сам до жи ве ла као ин тер
на ци о нал ни сту дент, по ха ђа ју ћи овај ма стер 
про грам, је ис ку ство ко је ми је про ме ни ло 
жи вот. Оства ри ла сам див на при ја тељ ства са 
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љу ди ма са свих стра на све та, има ла сам при
ли ке да се упо знам са мно гим ин те ре сант ним 
кул ту ра ма, на у чи ла сам да са вла дам и да жи
вим са кул тур ним раз ли ка ма ко је су не ми нов
не, ус пе ла сам да на у чим по ма ло од нор ве
шког, ру ског и ита ли јан ског је зи ка, ужи ва ла 
у уку су до ма ћег африч ког хле ба и ин диј ског 
ка ри ја, и то су са мо не ка од мно го број них ис
ку ста ва и ме мо ри ја ко је сам са ку пи ла, а и да
ље са ку пљам.

Има ла сам при ли ке да про пу ту јем кроз 
мно ге европ ске зе мље, где бих за ви ри ла у би
бли о те ке ка ко бих по ку ша ла да ухва тим тра го

ве ат мос фе ре ко ја се од ви ја у њи ма, ко ју се на
дам да ћу би ти у при ли ци да пре не сем, за јед но 
са зна њем стек ну тим на овом ма стер про гра
му у не ку од би бли о те ка у мо јој зе мљи.

Мој са вет за оне ко ји пла ни ра ју да апли ци
ра ју за овај или би ло ко ји дру ги ма стер про
грам у ино стран ству је сте: во лон ти рај те и ра
ди те у стру ци ко ли ко је то мо гу ће, за то што 
је сва ко ре ле вант но рад но ис ку ство ви со ко 
це ње но од стра не ко ми си је за из бор сту де на
та. По тру ди те се, дај те све од се бе да одр жи те 
ви сок про сек оце на и ве ли ка оче ки ва ња од бу
дућ но сти и угра би те при ли ку.
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