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Међународна федерациjа библиотекарских удружења и институциjа
(International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA)
jе по 83. пут организовала Светски конгрес из области библиотекарства
и информатике (World Library and Information Congress - WLIC) под
називом Libraries, Solidarity, Society. У периоду од 19.08. до 25.08.2017.
године, Вроцлав, историjска престоница Шлеске и четврти по величини
град у Пољскоj, био jе дом за више од 500 говорника и 3100 делегата из
122 земље.1

Библиотекарско друштво Србиjе (БДС) омогућило jе да 19 колега,
чланова Друштва из свих типова библиотека, бесплатно отпутуjу
минибусом захваљуjући проjекту Друштва Библиотекари на путу:
1000 километара до 1000 идеjа коjи jе суфинансиран из средстава

1 Доступно на: https://www.ifla.org/node/11814
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Друштва и одобреног проjекта на конкурсу Министарства културе
и информисања. Оваj проjекат jе значаjно допринео да овогодишња
делегациjа библиотекара из наше земље постане и наjброjниjа српска
делегациjа на IFLA конгресима до сада, будући да jе међу делегатима,
било 30 регистрованих учесника из Србиjе. Учесници су добили
заслужену пажњу, похвале и признања међународне библиотечке
заjеднице, укључуjући и сада већ бившe председницу IFLA ДонуШидер,
због упорности и иновативности.

Колеге коjе су путовале у организациjи Друштва имале су прилику
да се током пута упознаjу и са различитим типовима библиотека
Словачке, Чешке и Пољске. Организована jе посета Универзитетскоj
библиотеци у Братислави; регионалноj библиотеци Jужноморавске
региjе и другоj по величини библиотеци у Чешкоj – Моравскоj
библиотеци у Брну; Jавноj библиотеци у Ополу; као и jедноj од
наjмодерниjих библиотека Пољске, Шлескоj окружноj библиотеци у
Катовицама.

Након спектакуларне церемониjе отварања 83. Конгреса, уприличена
jе и свечана примопредаjа дужности. Досадашња председница IFLA
Дона Шидер предала jе дужност Глориjи Перез-Салмерон (Glòria Pérez-
Salmerón). Представљен jе и нови Управни одбор чиjи jе основни задатак
да усмери IFLA-у у овим узбудљивим временима транспарентности,
отворености и нових идеjа. У оквиру IFLA проjекта Глобална визиjа
(Global Vision) током одржавања Конгреса, отворена jе и онлаjн
платформа за гласање, коjа представља прави подухват са тежњом да се
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утемељи пут ка будућности уjедињене библиотечке струке. Уприличено
jе гласање у реалном времену, у коjе се укључило 360 делегата коjи
су гласали истовремено. Гласање jе било отворено до 16. октобра.
Tоком овог периода су одговоре на питања места, положаjа, изазова
и деловања библиотека у савременом свету у процесу глобализациjе,
дали библиотечки стручњаци из 140 земаља. Мото проjекта jе „Заjедно
стварамо будућност“ и очекуjе се завршни извештаj са смерницама за
рад библиотека у будућности.

Сам конгрес, организован у 247 сесиjа коjе су покриле све аспекте
наше професиjе представља непроцењиво искуство за све учеснике.
Он представља и место за упознавање са колегама из целог света,
омогућава професионални развоj и отвара врата за даљу сарадњу
међу библиотекама. Велики броj библиотекара из Србиjе jе дало своj
допринос овогодишњем Конгресу учествуjући као волонтери, аутори
радова, постера, чланови секциjа и радних тела IFLA-е, а међу њима
нашао се и jедан добитник IFLA гранта.

Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ представила се
међународноj библиотечкоj заjедници веома успешно путем два постера
и два рада:

1. Никола Смоленски, Александра Тртовац, Наташа Дакић, Jелена
Андоновски, Адам Софрониjевић: Adding value for society by efficien-
tly presenting cultural heritage with minimum additional costs: In-house
development of digital tools for searchable collections at University Li-
brary Belgrade (постер)

2. Мариjа Булатовић, Вера Петровић: University Library “Svetozar Mar-
ković” in Belgrade and its digital funds (постер)

3. Татjана Брзуловић Станисављевић, Драгана Столић: Accredited Se-
minars as an Example of Good Educational Practice: Program ‘Copyright
in Library and Information Science’ of the University Library ‘Svetozar
Marković’ in Belgrade (рад)

4. Милена Костић, Весна Вуксан: Volunteer and Tech Power Bringing
New Ideas to Life at the University Library, Belgrade (рад)

Фокус овогодишњих радова jесу напори коjе Универзитетска
библиотека улаже да jавности презентуjе своjе дигиталне колекциjе,
промовисање првог у потпуности претраживог корпуса дигитализованих
историjских новинских текстова са преко 600.000 страница на српском
jезику и ћириличном писму, коjи обухвата раздобље од почетка 19.
до средине половине 20. века, као и активности коjе се односе на
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стално стручно усавршавање библиотечких радника путем организациjе
акредитованих курсева, радионица и семинара.

Следећи, 84. по реду Светски конгрес из области библиотекарства и
информатике под називом Transform Libraries, Transform Societies ће се
одржати од 24.08. до 30.08.2018. године у Куала Лумпуру, главном граду
Малезиjе.2 Основна одлика и успешност конгреса лежи у размени знања
и вештина усмерених ка побољшању професиjе у целини, те се надамо
да ће колеге из наше земље добити прилику да у њему учествуjу.

2 Доступно на: https://www.ifla.org/node/11754
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