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Корак библиотеке 6/2021

Морис Бракхаге1  021:004.9

БИБЛИОТЕКА – ПРЕОКРЕТ У ДОБА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

(Die Bibliothek – Wandel in Zeiten der Digitalisierung,  
Bibliothek in Zukunt, 2017, str. 16–19)2

Коме још ово није познато? Крочите у библиотеку и одмах 
вас запахне пријатан мирис папира, старе лектире и часописа. Али, 
уместо полица с књигама, ту су екрани и шалтер за информације. 
На месту где очекујемо да ћемо видети само књиге и часописе, све 
чешће у регалима сусрећемо збирке медија. Због тога нам се намеће 
питање у којој мери се ово, наводно, безвременско место, подвргло  
дигитализацији и колико ће се у будућности променити.

Библиотеке у својој пређашњој форми, под великим су 
притиском. У време интернета, за библиотеку се има све мање 
разумевања. Она већ дуго не представља место за истраживања 
из области науке и пружања информација. Управо зато је млађа 
генерација све мање посећује, а њена сврха и опстанак у дру-
штву доводи се у питање. Из тог разлога ће библиотеке у блиској 
будућности морати да се мењају и то постепено, не радикално. 
Промена која је тренутно на водећем месту, уочава се код збирки, 
које библиотеке нуде својим корисницима. Већ деценијама, оне 
поред књига и часописа нуде и музичке CD-ове, DVD-јеве, или 
чак и видео игре. Али, најзначајније од свега су електронске 
књиге, којима се све више придаје значај и које имају огроман 
удео при изнајмљивању. У блиској будућности и медији ће, као 
извори, имати све већу важност. Зато ће се вероватно библиотеке 
у будућности све више окретати дигитализацији.

С тим у вези може да се замисли структурирана збирка 
видео снимака. Многи видео снимци су већ доступни на мрежи, 
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али су често измењени и представљају се ван контекста. Неки од
њих су приказани неуверљиво и са погрешним информацијама.
Један сређени библиотечки каталог могао би да буде од помоћи.
Корисник би могао да се образује уз помоћ објашњења на видео
снимцима и сматрао би их сигурним изворима.

  Могло би да се замисли и то да библиотеке имају улогу
да повезују књижевност и медије. Тако би лектира као целина,
могла да се искомбинује са видео-снимком на којем се налазе
објашњења са описним текстом и са коришћеним подацима.
Процесом умрежавања у целом свету, значајно ће се променити
сервисне услуге у библиотекама.

  У будућности ће библиотеке преузети значајну улогу посред-
ника у преношењу информација, који ће радити из позадине. То
значи да ће библиотеке обезбедити потребну инфраструктуру и
јаче повезати већ постојеће информације са интернета са својим
сервисним информацијама. Ово нарочито долази до изражаја при
претраживању и код коришћења онлајн-каталога.

  Дигитализација ће пресудно променити и опрему и распо-
ред просторија у библиотеци. Пошто многе научне публикације у
будућности више неће бити доступне у штампаном облику, а већ
постоји велики број електронских књига, потреба за простором у
библиотеци ће се значајно смањити. Тај простор може да послужи
и у друге сврхе. Већ сад постоји тренд да све више људи долази
у библиотеку с намером да тамо сконцентрисано учи или ради.
Исто тако и многе групе траже групне просторије у библиотеци.
Поред тога, ту су и радионице, као и кафеи.

  Посматрано у целости, библиотека будућности ће бити
пространија и комуникативнија. Слично интернету, који је увек
доступан, за нестрпљиве кориснике би било згодно када би и
библиотеке биле доступне независно од радног времена. На
питање, да ли ће у будућности постојати библиотека која је увек
отворена, или нека са дужим радним временом, није једноставно
дати одговор.

  Иако друштво све више тежи ка дигитализацији, потребно
је  да  и  даље  постоји  књига  у  штампаном  облику,  јер  и  даље
постоје људи којима је драже да узму у руку књигу да би на тај
начин радили. Аналогне књиге често омогућавају бољи преглед
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везан за комплексност теме, јер се одмах види дебљина и опрема 
књиге. Каталог библиотеке будућности садржаваће мешавину 
дигиталних и аналогних медија.

Поред радних просторија и просторија за пружање инфор-
мација, модерна библиотека би требало да понуди и организује 
редовна предавања и промоције. Само на тај начин ће остати 
централно место за размену информација из домена науке, поли-
тике и културе.

Закључно можемо да кажемо да оптимална библиотека 
будућности треба да буде централна контактна тачка за оне који 
су жељни знања. Без обзира на умрежавање и дигитализацију, 
традиционална улога библиотеке ће се задржати и у будућности. 
Библиотеке, као прво, имају улогу да пронађу, сакупе и задрже  
научне информације, а као друго, да обезбеде модеран сервис за 
ефектно коришћење научних информација. На тај начин се добија 
одговор на егзистенцијално питање о библиотекама будућности. 

превела с немачког Јелена Поповић
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