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 „УЛОГА БИБЛИОТЕКА У ОСТВАРЕЊУ ЦИЉЕВА ОДРЖИВОГ 
РАЗВОЈА УН-А У АГЕНДИ 2030ˮ 

ИФЛА радионица презентована у Народној библиотеци Ужице

Библиотекарско друштво Србије, у сарадњи са Књижничарским 
друштвом Хрватске и Асоцијацијом информацијских стручњака – би-
блиотекара, архивиста и музеолога из БиХ, реализовало је дводневну 
ИФЛА (Међународна федерација библиотекарских удружења и институ-
ција) радионицу „Улога библиотека у остваривању УН Агенди 2030 ˮ у 
Универзитетској библиотеци „Светозар Марковићˮ у Београду, 28. и 29. 
маја 2018. године. 

Кроз програм ове радионице приказани су начини и модели ак-
тивног учешћа библиотекара у остварењу Агенде 2030 Уједињених на-
ција у локалној заједници. У Читалишту Народне библиотеке Ужице, 
у уторак 5. 9. 2018. године у 13 часова библиотекарима града Ужица 
презентован је садржај радионице. Закључак је да ће библиотеке ши-
ром Србије обратити посебну пажњу на осмишљавање манифестација и 
програма који доприносе остваривању циљева одрживог развоја. Србија 
је посвећена остваривању циљева одрживог развоја и учествовала је у 
њиховом дефинисању и усвајању. Као члан ECOSOC-а (Економско-со-
цијалног савета Уједињених нација), Отворене радне групе за дефини-
сање циљева одрживог развоја и Mеђувладиног експертског комитета 
за финансирање одрживог развоја, дала је свој допринос у овој области. 
Агенда је усвојена на Самиту УН у Њујорку, 25. септембра 2015. године, 
а ступила је на снагу 1. јануара 2016. године. У настајању овог важног 
документа учествовала је и ИФЛА, чврсто заступајући став да је при-
ступ информацијама кључан у остваривању Циљева одрживог развоја 
УН-а, и да су библиотеке најважнији фактор дисеминације поузданих 
информација из свих научних и стручних области. Библиотеке не само 
да чувају целокупно људско знање већ имају и добру територијалну рас-
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прострањеност па су у позицији да дају допринос остварењу циљева 
одрживог развоја у локалној заједници. У ту сврху ИФЛА је припремила 
документ „Библиотеке као носиоци развоја Агенде 2030 Уједињених 
нацијаˮ који даје основне смернице о могућностима учешћа библиотека, 
акредитовала је низ радионица преко националних библиотечких 
удружења како би мотивисала стручне раднике да активно учествују у 
овој области. Наведени документ у целости се може погледати на адреси: 
https://www.ИФЛА.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/docu-
ments/sdgs-insert-sr.pdf (прегледано 10. 9. 2018. године).

Влада РС је 30. децембра 2015. године усвојила Одлуку о оснивању 
Међуресорне радне групе за спровођење Агенде одрживог развоја до 
2030. године и дефинисала „Привремени оквир развојног партнерства из-
међу Републике Србије и УН за период 2016–2020ˮ у ком је одредила при-
оритетне области на којима ће радити првих пет година. Према наведеном 
документу, Србија ће у наредном периоду бити посебно посвећена уна-
пређењу у следећим областима: добра управа и владавине права; развој 
социјалних и људских ресурса; привредни развој, раст и запошљавање; 
заштита животне средине, борба против климатских промена и изградња 
отпорних заједница; интегрисање културе у целокупни процес одрживог 
развоја (http://www.unicef.rs/osnazivanje-srbije-kroz-ciljeve-odrzivog-razvo-
ja (преузето 1. 6. 2018)). У свим овим областима библиотеке ће доприно-
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сити постизању бољих резултата, кроз своје редовне активности, али и 
преко посебно осмишљених програма, манифестација и акција у ту сврху.

Народна библиотека Ужице је у претходној деценији реализовала 
више пројеката, а неки од њих су прерасли у сталну активност, који до-
приносе развоју информационе и медијске писмености наших суграђа-
на. Развој информационе и медијске писмености утиче на смањење 
сиромаштва, доприноси бољем здрављу, квалитетнијем образовању и 
смањењу неједнакости у локалној заједници што је део постизања неких 
од циљева дефинисаних у Агенди 2030. У дискусији, на крају састанка 
чули, су се конструктивни предлози о укључењу библиотекара у пости-
зању циљева одрживог развоја УН-а.       


