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Предраг Ђукић, predragd@bgb.rs, Библиотека града Београда

Финска престоница Хелсинки била је
од 11. до 17. августа домаћин Годишње
конференције и скупштине ИФЛА, 78.
по реду. Главна тема је носила назив:
„Библиотеке сада! - Инспиришу, изненађују, покрећу“. Конгресни центар је
смештен преко пута централне зграде
Градске библиотеке Хелсинки у делу
града који се назива Пасила и удаљен
је од центра двадесетак минута вожње
трамвајем. Од конгресног центра до библиотеке се за пар минута стиже преко
пешачке пасареле, што је била изванредна прилика да се, осим на конгресу,
финско јавно библиотекарство види на
делу и у свакодневном раду. Наравно,
и све друге библиотеке су биле на располагању посетиоцима конгреса укључујући и новоизграђену зграду библиотеке Универзитета у Хелсинкију иако је
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званично отварање за кориснике било
предвиђено за септембар.
Конгрес је био подељен у пет праваца: Отворени приступ и дигитални
извори; Политика, стратегија и агитовање; Услуге и иницијативе за приступ
информацијама покренуте од стране
корисника; Алати и технике и Идеје,
иновације и предвиђање нових трендова. Сваки од праваца је имао више одржаних сесија током свих дана трајања
Конгреса.
Хелсинки је походила једанаесточлана библиотечка експедиција из
Србије коју су чинили: Дејан Ристић,
в.д. управника Народне библиотеке Србије, Ивана Николић, начелник
Одељења селективне набавке НБС, др
Татјана Суботин-Голубовић, начелник
Одељења за археографију НБС, Тања

ИНФОтека, број 2, година XIII децембар 2012.

Тасић, библиотекар Одељења монографских
публикација НБС, Јасмина Нинков, директор
Библиотеке града Београда и предесник Библиотекарског друштва Србије, Мирко Марковић, саветник директора БГБ за посебне
програме и пројекте, Предраг Ђукић, помоћник директора БГБ, Весна Црнковић, директор Народне библиотеке „Радисав Никчевић“
из Јагодине, Небојша Васић, директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“ из Ниша,
Беба Станковић, директор Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ из Пожаревца и
Весна Црногорац, секретар Библиотекарског
друштва Србије.
У послењих десетак година библиотеке из
Србије су стални излагачи постер презентација које увек привлаче посебну пажњу. Ове
године су излагачи били Библиотека града
Београда и Америчка амбасада у Београду
са постером „Неиспричане приче“; Јасмина
Нинков и Весна Црногорац представиле су
постер БДС на тему „Јавне библиотеке као
снага за транспарентност“, док је Беба Станковић је представила пројекат „Хајде да разумемо једни друге“.
Весна Црнковић је имала запажено излагање на тему „Пољопривредне библиотеке у
Србији у ери информационе технологије“ у
оквиру сесије 205 - „Социјалне мреже у сврху
пољопривредних истраживања, образовања и
повећања обима услуга - међународни приступ“.
Саставни део IFLA конгреса је био и пратећи сајам са изложбеним штандовима на
којима су били представљени издавачи база
података, штампаних и електронских издања,
произвођачи рачунарске опреме и разних
апликативних програма за библиотеке, библиотечке асоцијације и организације, како и
увек занимљиви произвођачи опреме и намештаја за библиотеке. Из овогодишње понуде
би се могла издвојити машина за аутоматско
усисавање прашине и механичко чишћење

ИНФОтека, број 2, година XIII децембар 2012.

књига.
Фински домаћини су се потрудили да организација буде беспрекорна, сатница прецизна, услови одлични а бесплатна пропусница
за неограничено коришћење система градског превоза је умногоме олакшала кретање
по граду свим учесницима конгреса. Упркос
прогнози времена која то није најављивала,
временске прилике су биле изузетно пријатне, сунчано са температурама преко 20 степени што баш није уобичајено за Скандинавију,
чак ни у августу. Све ово је допринело да се
из Хелсинкија понесу само најлепши утисци.
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