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САРАДЊА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЈА: СА ОСВРТОМ НА 
САРАДЊУ ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ „БОРА СТАНКОВИЋ”, 

ВРАЊЕ И НАРОДНОГ МУЗЕЈА ВРАЊЕ

Сажетак: Рад се бави темом сарадње библиотека и музеја. У начелу, 
природна је и оправдана заинтересованост сваке институције културе 
за различите облике сарадње по питању заштите и промоције култур-
ног добра. У новије време често се поставља питање организованог и 
заједничког рада, предлажу се решења, а одговорност је обострана. До 
новијег доба није било много иницијатива која би се посветиле промо-
цији заједничких облика сарадње. Ово питање захтева ширу расправу 
и већу пажњу јер погађа готово све установе културе. Ипак, постоје 
библиотеке и музеји који имају веома успешну сарадњу. У раду ће бити 
приказани примери добре праксе сарадње између Јавне библиотеке 
„Бора Станковић”, Врање и Народног музеја Врање, која траје децени-
јама и показује како синергија двеју референтних установа културе на 
локалу може бити пример за читаву културну јавност.

Кључне речи: културна установа, сарадња, библиотека, музеј, кул-
турно добро, Јавне библиотека „Бора Станковић” Врање, Народни 
музеј Врање.

Увод

Библиотеке, архиви и музеји су три врсте културних инсти-
туција које имају јасно дефинисано подручје рада. Ове три инсти-
туције деценијама су водиле неку врсту расправе око права при-
падности одређене грађе: библиотеке и музеји око збирки слика 
или штампаног материјала, водећи расправу да ли су у питању 
уметничка дела или су легати; да ли су библиотеке и архиви за 
чување и припадност одређеног рукописа. Неки примери доводе 
у питање ово разграничење па у архивима можемо пронаћи пред-
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мете, уметничка дела и архивске документе у библиотекама и 
књижевна дела и рукописе у архивима (старе збирке).

Традиционално, сама природа грађе одређује њену припад-
ност једној од ових институција:

•  документа (рукописи или штампани материјал) углавном 
административно-правне природе налазе се у архивима;1

•  штампана и рукописна књижна грађа налази се у библи-
отекама,2 

• уметничка дела и предмети у музејима.3

Док је у прошлости општи тренд библиотека и других кул-
турних институција био да корисници ексклузивно долазе баш 
код њих, већина институција данас схвата да је нужно проши-
ривање пружених услуга, путем повезивања са осталим инсти-
туцијама културе у својој заједници не би ли се тиме што више 
приближили свом кориснику и његовим свакодневним потре-
бама. Искуство, како у реалном простору, тако и виртуелно, 
данас чини централну тачку саме установе. „Повезивање делова 
збирки дигиталних репродукција у једној установи као и пове-
зивање збирки различитих установа, нпр. архива, библиотека 
и музеја, представљају други важан задатак библиотека у про-
цесу израде и коришћења дигиталних садржаја”.4 Библиотеке 
и музеји су често подразумевани партнери, сарађују и повезују 
се, јер остварују свој предмет рада у истој заједници, на сличан 

1  Скупштина Републике Србије, „Закон о архивској грађи и архивској делатно-
сти”, Службени гласник Републике Србије, бр. 6 (2020) https://www.pravno-in-
formacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2020/6/7/reg 
(преузето 12.06.2021). 

2  Скупштина Републике Србије, „Закон о библиотечко-информационој делат-
ности”, Службени гласник Републике Србије, бр. 52 (2011) http://www.pravno-
-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/52/1/
reg (преузето 12. 6. 2021). 

3  Скупштина Републике Србије, „Закон о музејској делатности: 35/2021-3”, 
Службени гласник Републике Србије, бр. 35 (2021), http://www.pravno-in-
formacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2021/35/2/
reg (преузето 12. 6. 2021). 

4  Soija Klarin, „Pristup digitalnoj baštini”, Časopis Edupoint, Godina V, br. 31 
(januar 2005): 14, http://eprints.rclis.org/6523/1/edupoint_31_klarin.pdf (пре-
узето 20. 6. 2021). 
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начин. Библиотеке и музеји су ослонац и полазна тачка свих 
концепција за целоживотно учење, очување културне баштине 
одређене заједнице, чувају и пружају приступ информацијама. 
У Charting the Landscape, Mapping New Paths: Museums, Libraries, 
and K12 Learning, извештају о партнерствима између библиотека, 
музеја и школа, Института за музејске и библиотечке услуге у 
Америци, дошло се до закључка да „сарадња може омогућити 
(...) музејима и библиотекама да подигну своју репутацију код 
корисника и код јавности уопште, да побољшају своје услуге и 
програме и да боље одговоре на потребе најразноврснијих и нај-
већих група, посебно оних које до сада нису биле у потпуности 
незадовољне”.5 

Партнерства различитих врста могу помоћи институцијама 
да постигну своје циљеве и служе заједници на најбољи начин, тј. 
пуним капацитетом, искористивши своје ресурсе до краја.

Све већа сарадња и партнерства између јавних библиотека 
и музеја, посебно на локалном општинском нивоу је неминов-
ност. „Јавне библиотеке и музеји налазе се у средишту култур-
них активности становништва и тако доприносе квалитету тих 
активности, навикавању становништа од најранијег узраста 
на њих, економском просперитету заједнице, као и социјалној 
једнакости јер су доступне свим категоријама становништва. 
Ове институције морају имати улогу, која подразумева развој и 
подршку културним, социјалним, образовним и економским сфе-
рама друштва. Сарадњом библиотека и музеја може се подржати 
целоживотно учење и развој заједнице, могу се изнаћи начини за 
партнерства у разним културним иницијативама, може се олак-
шати универзални приступ информацијама, сачувати наслеђе, 
побољшати услуге постојећим и допрети до нових корисника”. 6

У многим случајевима, заједнички или сродни циљеви ових 
институција учиниле су их идеалним партнерима на заједничким 

5  International Federation of Library Associations and Institutions IFLA, Nr 108, 
„Public Libraries, Archives and Museums: Trends in Collaboration and Coope-
ration”, IFLA, https://archive.ila.org/VII/s8/pub/Profrep108.pdf (преузето 13. 
6. 2021). 

6  Goran Trailović, „Saradnja arhiva, biblioteka i muzeja”. Čitalište, br. 22 (maj 2013): 
47, https://citaliste.rs/casopis/br22/trailovic_goran.pdf (преузето 13. 6. 2021).  
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пројектима. Постоје различите врсте сарадње, нарочито изложбе, 
пројекти на нивоу локалних заједница, дигитални ресурси итд.

Дигитализација и њен утицај на сарадњу музеја и библиотека

Један од главних трендова у сарадњи између институција 
је стварање заједничких дигиталних каталога. Брзе иновације у 
технологији довеле су до тога да многе институције (велике и мале) 
буду присутне на интернету, а многи размишљају о стварању парт-
нерстава ради обогаћивања ресурса, о обједињавању заједничких, 
стручних знања са циљем да се унапреди заједнички интерес. 

Библиотеке и музеји у многим земљама истражују начине 
како да дођу до заједничких пројеката дигитализације и ства-
рања заједничких портала. Заједнички портали се чине, по број-
ним истраживањима, као логички одговор на питања истражи-
вања база података у музејима и библиотекама. „Подразумевану 
сарадњу на пољу информацијских услуга између установа културе 
потврђује њихов развојни пут у дигиталном информацијском 
окружењу када су се по први пут створили стварни предуслови 
њихове сарадње, утемељене на много ширим основама него што 
је то раније било могуће. Данас, у актуелном информацијском 
окружењу, могућности дељења прерасле су у размену информа-
ција посредством личног контакта информацијских стручњака и 
корисника једне установе те су постале дељење осталих важних 
елемената информацијских услуга – информацијских стручњака, 
корисника, информацијских извора, а који у колаборативним 
дигиталним информацијским услугама данашњице постају зајед-
нички ресурси изградње ефикасних информацијских услуга у 
установама културе”. 7 Такви пројекти могу бити организовани 
на регионалном нивоу, између институција које се географски 
налазе једне близу других или на националном нивоу, између 
великих и референтних институција. 

7  Lejla Kordić, „Modeli saradnje аrhiva, biblioteka i muzeja pri realizacij i digitalnih 
informacijskih usluga”, 1, Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega 
arhiviranja: 10. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, 
dokumentalistike in informatike v Radencih od 6-8. aprila (Maribor, 2011), 460. 
http://www.pokarh-mb.si/uploaded/datoteke/Radenci_2011_mala.pdf (преузето 
20. 6. 2021). 
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Пример умрежавања и сарадње, која је предмет овог рада, 
може бити Светска дигитална библиотека. „С тим у вези, уста-
новљени су и критеријуми који треба да оправдају умрежавање 
и сарадњу ових културних институција. Дакле, створена је нека 
врста водича за сарадњу која садржи следеће основне елементе:

а)  Подржавају целоживотно учење и / или развој заједнице

б) Оптимизују понуђене услуге

ц) Олакшавају јединствени приступ ресурсима заједнице

д)  Повећавају број корисника у институцијама које су уче-
ствовале у пројекту партнерства

е)  У потпуности задовољавају критеријум чувара културне 
баштине”. 8

Културним институцијама које желе да дигитализују своје 
услуге предстоји велики задатак да одговоре на важна питања 
организацијске и управљачке природе. Ово зависи од више фак-
тора, као што су: делатност установе културе, природа њене дру-
штвене одговорности, али и кадровске, техничке, финансијске 
и просторне могућности установе, која намерава да постане и 
виртуелни простор. 

Када говоримо о сарадњи библиотеке и музеја у овим окви-
рима, она врло често функционише на принципу учешћа сваке 
сарадничке установе у процесу информацијског услуживања, 
користећи заједнички софтвер, јединствени дигитални информа-
цијски пулт у виртуелном окружењу, као и заједничке информа-
цијске изворе. Пројекти овог типа махом су последица удружи-
вања у циљу заједничке реализације дигиталних информацијских 
услуга унутар већ постојећих. Један од примарних разлога укљу-
чивања библиотека, али и осталих установа културе, музеја, у 
заједничке пројекте дигиталних информацијских услуга јесте 
могућност смањења трошкова, с обзиром на то да за развијена 

8  Fédération internationale d’associations de bibliothèques et d’institutions Rapports 
professionnels de l’IFLA, Nr 109, „Bibliothèques publiques, archives et musées: 
Tendances en matière de collaboration et de cooperation Comité permanent de 
la section des bibliothèques publiques”, IFLA, https://www.ila.org/iles/assets/hq/
publications/professional-report/109.pdf (преузето 3. 6. 2021).
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софтверска решења овога типа ниједна установа појединачно 
није финансијски спремна. Ипак, највећа предност овог типа 
сарадње јесте могућност дељења одговорности при услуживању 
корисника, и то не само у односу на већи број ангажованог осо-
бља, већ и узевши у обзир одговарајуће време реализације услуге. 
Тако је могуће осигурати нон-стоп услугу без потребе запошља-
вања новог или додатног плаћања постојећег особља, за рад изван 
радног времена установе. С друге стране, заједничке информациј-
ске услуге, трпе потенцијалну могућност неадекватних или, пак, 
недовољних одговора на питања локалног значаја, као и од других 
нужних последица делимичног губитка контроле над услугом. 

Ипак, данашња пракса потврђује све већу учесталост и 
добробит сарадње у области дигиталног информацијског услу-
живања у оквиру рада библиотека и музеја, те многи предви-
ђају да ће, уз сталан труд на ублажавању могућих негативних 
последица, сараднички пројекти дигиталних информацијских 
услуга постати једнако тражени и ефикасни попут заједничке 
каталогизације.

Заједничким деловањем, библиотеке и музеји лакше се могу 
прилагодити новим условима и лакше превазићи искушења која 
пред њих поставља дигитална технологија. У савременом техно-
лошком окружењу, корисници желе информације „сад и одмах” 
а не „касније и сутра”. Треба истаћи да је „реализована инфор-
мацијска услуга увек резултат корисничке потраге за информа-
цијом”.9 Пошто реализација информацијских услуга зависи од 
корисника и његове потребе, онда информацијска услуга зависи 
од природе саме грађе. Самим тим, корисников приступ дигитал-
ној грађи разликује се од његовог приступа недигиталној грађи. 
Појава дигиталне грађе, приближила је реализацију информациј-
ских услуга унутар ових институција, односно смањила њихове 
разлике а тиме и омогућила бољу сарадњу. Појава дигиталне 
грађе смањила је заправо разлику при реализацији информа-
цијских услуга између библиотека и музеја. 

Библиотеке и музеји у Србији треба да теже да што више 
сарађују у веб-окружењу у којем се налази огроман број њихових 

9  L. Kordić, Model digitalnih informacijskih usluga u baštinskim ustanovama, dok-
torska dis. (Zagreb: Sveučilište, Filozofski fakultet, 2010), 103.  
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садашњих и будућих корисника, и тим корисницима требају пру-
жити простор за комуникацију, „иначе, у супротном, мораће се 
суочити с чињеницом да ће постајати све мање важне у савреме-
ном свету, без обзира што је њихова важност и смисао постојања 
као чувара знања неупитна”. 10

Значај тесне сарадње библиотеке и музеја на локалном нивоу

Да међусобна сарадња институција културе постаје импе-
ратив можемо закључити и на основу Стратегије развоја културе 
Републике Србије од 2020. до 2029. године, што представља основни 
стратешки документ културне политике Републике Србије. „Стра-
тегија развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029. године 
опредељена је за очување јединства културног простора Републике 
Србије кроз продуктивну сарадњу свих, појединачних и колектив-
них, учесника у културном животу и уважавање њиховог заједнич-
ког доприноса култури Републике Србије”. 11 

Данашњи развој информационих технологија довео је ове 
базичне институције, које се баве културном грађом – библиотеке 
и музеје – у позицију да изнова преиспитају своје функције и 
осмисле нове услуге. Примена нових технологија, посебно диги-
тализација културне баштине, омогућује интензивније отварање 
и повезивање са другим културним и образовним установама и 
организацијама, са приватним предузетништвом и туризмом 
ради свеукупне промоције културне баштине. Међуструковна 
сарадња библиотека и музеја отвара и низ нових питања везаних 
за преузимање стандарда обраде грађе, развијање информатичке 
технологије која то може подржати. Због сложености проблема 
и нужности мултидисциплинарног приступа за његово реша-
вање, проналажење партнера у сродним делатностима, њихово 
увезивање и умрежавање, размена података постаје нужност. С 
друге стране, кроз заједничке пројекте добијају се и квалитетније 

10  I. Kurtalić, „Modeli saradnje arhiva, biblioteka i muzeja u savremenom teh-
nološkom okruženju” (diplomski rad), (Sarajevo: Filozofski fakultet, 2019), 7. 

11  Министарство културе и информисања РС, „Стратегија развоја културе 
Републике Србије од 2020. до 2029. године са Акционим планом”, https://
www.kultura.gov.rs/extile/sr/3993/strategija-razvoja-kulture-od-2020--do-
2029-godine.pdf (преузето 15. 6. 2021).
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услуге у којима библиотекари, према међународним стандардима, 
организују податке и информације у базе података, док музејски 
стручњаци уче како да се исприча прича о некоме или нечему, 
спајајући личне документе, слике, филмове, аудио-записе са руко-
писом и штампаном публикацијом неког писца или уметника.

Библиотеке и музеји свесни су неопходности заједничког и 
организованог наступа како би се постигли крајњи циљеви а то 
је да се покрену власти на локалном и државном нивоу како би:

-  одредиле кључне приоритете у финансирању као што 
су: бесплатан приступ интернету, дигитализација грађе, 
увођење нових услуга, осигуравање техничке и мрежне 
инфраструктуре за повезивање ових институција;

-  створиле међуструковне агенције за планирање коорди-
ниране политике унутар сектора сарадње библиотека и 
музеја;

-  успоставиле партнерства између локалног сектора кул-
туре и других привредних и друштвених сектора (обра-
зовање, туризам, локалне организације и удружења);

-  омогућиле интерактивни приступ садржајима путем мул-
тимедијалне дигиталне грађе која садржи локалну исто-
рију, уметност, музику и интересе заједнице а које пред-
стављају извор знања о тој заједници;

-  надгледале потребе корисника које се стално мењају као 
део развојне политике улагања;

-  покренуле истраживања и праксе на државном или европ-
ском нивоу на партнерству са локалним и приватним 
организацијама у стварању садржаја и дигитализацији 
културне баштине.

„Низ пројеката и програма постоје у Европи са циљем да 
се реализују ове смернице, од којих ћу навести само најзначај-
није: PULMAN (Public Libraries Mobilising Advanced Networks),12  
CALIMERA (Cultural Applications: Local Institutions Mediating 
Electronic Resource Access).13 У оквиру пројекта CALIMERA покре-
нута су два нова програма, која финансиран од стране Европске 

12  Види: http://www.pulmanweb.org
13  Види: http://www.calimera.org
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Комисије: под окриљем програма Information Societies Technologies 
(IST) покренут је нови позив за предлоге пројеката заснованих на 
културној баштини и недавно, нови програм eCONTENTPLUS,14 
који нуди финансирање иновативних пројеката за све врсте садр-
жаја који се односе на културну баштину”. 15

Сарадња Јавне библиотеке „Бора Станковић”, Врање  
и Народног музеја из Врања: примери добре праксе

У наставку ће бити приказани најуспешнији облици 
сарадње које Јавна библиотека „Бора Станковић” из Врања оства-
рује са Народним музејом из Врања. Управо оваква сарадња може 
послужити као један од путоказа за будуће акције на ширем, у 
овом случају, и боље организованом плану. Ипак, треба напоме-
нути да та заслуга припада највећим делом, појединцима, енту-
зијастима у установама са којима се та сарадња остварује, што 
поткрепљује већ изречену тезу да се без обостране заинтересо-
ваности никакав пројекат не би могао реализовати.

Ако погледамо дужину трајања и успешност сарадње врањ-
ске библиотеке и Народног музеја у Врању, очигледан је утисак да 
ће се у свим генерацијама наћи неко ко је спреман да се заложи 
за наставак сарадње тј. увек ће бити, ако не колектива, онда поје-
динаца, који су свесни значаја овог партнерства, спремни да се 
заложе за овакве пројекте, у интересу читаве заједнице. Сарадња 
Јавне библиотеке „Бора Станковић” из Врања и Народног музеја 
у Врању сматра се обострано веома корисном и постала је тради-
ционална јер траје деценијама. Поред наведених примера, треба 
истаћи и да бројну литературу и стручне савете размењујемо, 
готово свакодневно. 

Први облик сарадње, који ћемо у овом раду поменути, је зајед-
ничка изложба тадашње Народне библиотеке „Бора Станковић”  

14  Види: http://www.econtentplus.net
15  Vaska Sotirov-Đukić, „Evropske smjernice i praksa u digitalizaciji lokalne kul-

turne baštine arhiva, biblioteka i muzeja : Asocijacija BAM”. (Rad predstavljen 
na Seminaru AKM, Poreč, Bosna i Hercegovina, 21‒23 novembar 2009), https://
www.academia.edu/12943305/Evropske_smjernice_i_praksa_u_digitalizaciji_
lokalne_kulturne_ba%C5%A1tine_arhiva_biblioteka_i_muzeja (преузето 17. 
6. 2021).  
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из Врања и Народног музеја из Врања, која је одржана 1991. 
године под називом „Јован Хаџи Васиљевић (1866-1948) – Живот 
и дело”. Библиотека и Музеј организовали су изложбу везану за 
дело и рад једног од најпознатијих Врањанаца др Јована Хаџи 
Васиљевића, историчара, етнографа и књижевника. Изложба је 
садржала, поред вредних и ретких штампаних издања, и његове 
личне предмете. Посетиоци су имали прилику да погледају фото-
графије, документе, разгледнице и друге предмете, који ослика-
вају историју и прилике тога доба, а везује их за наш град научна 
мисао овог великана. Ова заједничка изложба је за обе установе 
била вишеструко успешна и корисна. Посетиоци су били у при-
лици да се ближе упознају са делом овог научника. На овај начин 
се ствара навика посећивања институција културе, а уједно и 
развија смисао за поштовање културне баштине, и то завичајне 
културне баштине.

Сарадња се наставља и у годинама које следе. Године 1994. 
у Врање долази Драгослав Михаиловић, на отварање „Борине 
недеље”, као тадашњи лауреат награде Борисав Станковић за 
књигу „Лов на стенице”. „Борина недеља” једна је од најстаријих 
књижевних манифестација у Србији а посвећена је великану срп-
ске књижевности Борисаву Станковићу, који је рођен у Врању. 
Једна је од најугледнијих књижевних награда код нас и саставни је 
део „Борине недеље”. Награда се додељује за најбољу књигу прозе 
објављену на српском језику у протеклој календарској години. 
Јавна библиотека „Бора Станковић” из Врања је, у оквиру своје 
сарадње са Народним музејом из Врања, а у циљу сарадње и 
партнерства на неговању културног и духовног блага овог краја, 
уступила књиге добитника Борине награде Музеју – Музеј кући, 
како би направили изложбу добитника Борине награде. Овај гест 
показује несебичност и потпуну посвећеност интересима парт-
нерске установе, да посао буде урађен на најбољи могући начин, 
заједничким залагањем.

Године 2016. Установа Јавна библиотека „Бора Станковић” 
у Врању, почиње са реализацијом пројекта „Сачувајмо право-
славну културну баштину”. Овим пројектом Јавна бииблиотека 
„Бора Станковић” у Врању започела је процес евидентирања, 
проучавања и валоризације старе и ретке књиге у манастирима 
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и црквама Епархије врањске и њеног увођења у јединствени реги-
стар старе и ретке књиге Народне библиотеке Србије. Пројекат 
је био од великог значаја јер се њиме заштитио и сачувао овај 
део културне и духовне баштине за будуће генерације. Форми-
рањем јединственог регистра ове библиотечке грађе, добио се 
увид у тренутно стање старих и ретких књига, с циљем да се 
омогући очување културних вредности и духовног блага, кроз 
модернизацију његовог претраживања. Сарадници из Народ-
ног музеја у Врању су и овом приликом изашли у сусрет нашим 
потребама, те су нам омогућили упис у Регистар старе и ретке 
књиге њиховог одерак-фрагмента Јеванђеља из 14. века. Тиме је 
наш Регистар био употпуњен овако вредним примерком, што му 
је дало на вредности. 

Наредне године, 2017, поводом обележавања девет деценија 
од смрти великог књижевника Борисава Станковића, у врањској 
библиотеци отворена је изложба „Бора Станковић са калдрме 
до вечности”. На паноима и у витринама представљени су најва-
жнији детаљи из живота и стваралаштва великог приповедача 
– фотографије и документа настала током школовања, његови 
књижевни почеци, рукописи песама и прича, Борин живот у 
Београду. Изложена су и документа о служби у Министарству 
финансија и Министaрству просвете, као и Борини портрети. 
Било је и фотографија из Београда и из Првог светског рата, Бео-
градске новине које су излазиле и под окупацијом са којима је 
Бора сарађивао. Посебну целину чинила су документа и плакати 
везани за драмско стваралаштво писца. Приказане су фотогра-
фије и плакати из различитих поставки Коштане и Нечисте крви, 
као и бројне породичне фотографије знаменитог писца, његове 
личне и ствари његових најближих. Међу експонатима се нашла 
и оригинална икона Светог Николе, која је била породична слава 
куће Боре Станковића, затим је било изложено посуђе из њихове 
куће, као и дивит – прибор за писање Боре Станковића.

Изложба је изазвала велико интересовање књижевних 
и музејских познавалаца, али и грађанства, будући да је реч о 
нашем највећем завичајном писцу, чија слава излази из оквира 
националног. Свакако да је значају и вредности ове изложбе 
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много допринео Народни музеј својим експонатима који су нам 
уступљени за потребе изложбе.

Један од најновијих примера сарадње је можда и најилу-
стративнији јер се показало да је најважније да наше активности 
буду комплементарне, без бојазни за некакав престиж и право 
првенства. „Ново рухо Музеј куће – Осавремењавање сталне 
поставке Спомен собе Музеј куће Боре Станковића у Врању” 
назив је поставке која је реализована у оквиру истоименог про-
јекта 2020. године. Музеј је успео да, на један савременији начин, 
представи поставку личних предмета познатог писца који је сво-
јим делима прославио Врање. Јавна библиотека „Бора Станко-
вић” из Врања је показала овом приликом леп гест и даровала 
Народном музеју у Врању вредан поклон. Директор Јавне библио-
теке „Бора Станковић” у Врању, на малој свечаности у дворишту 
Борине куће објавио је да та установа поклања један од примерака 
првог издања Коштане из 1902. године из легата које је граду у 
среду 29. јануара завештао Драган Мининчић Цига, Врањанац 
који деценијама живи у Београду, иначе некадашњи директор 
антикваријата Српске књижевне задруге и Просвете.

Рад на заједничким пројектима и активностима помогао је 
и Музеју и Библиотеци да остваре што јасније позиционирање 
своје улоге у окружењу, да се отворе ка публици, да добију анализу 
савремених начина комуникације, нових друштвених аспеката и 
нових улога културе. То је значајан процес у стварању стратегије 
који ће омогућити да ове установе културе остваре максимум сво-
јих потенцијала, те услове да се створе нове вредности из њиховог 
удруженог деловања. Зближавање и сарадња ове две установе кул-
туре резултира тиме да смо у први план ставили највеће културне 
вредности којима као нација располажемо. Стога је, за установу 
која је релевантна и одговорна, важно формирање нових односа 
и начина сарадње са осталим посленицима културе који постају 
сарадници установе. Ова сарадња може да обухвата различите 
аспекте деловања, од евалуације и саветодавне улоге, преко сарадње 
у осмишљавању садржаја и програма, волонтерском ангажману до 
заговарања за установу. У том контексту установе могу да ојачају 
своју релевантност, демократичност и друштвену позицију. 
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Закључак

Појам „културне грађе” је појам који се све чешће користи 
а односи се на баштину која је у функцији колективног памћења 
различитих културних традиција и заједница. Дигитално доба, у 
којем се великом брзином шири приступ електронским путем ка 
свим изворима знања, образовању (посебно доживотном учењу), 
забави, култури, информацијама за живот, посао, увео је низ про-
мена и у приступу културној баштини. 

Низ данашњих програма и смерница подстиче првенствено 
локалне културне институције, као што су јавне библиотеке, и 
њихове завичајне збирке, и музеје, да применом нових техно-
логија културну баштину своје локалне заједнице презентују и 
учине доступном свима. Све то је опет могуће једино међусобном 
сарадњом. Нажалост, многе установе и даље нуде само тради-
ционалне услуге и немају финансијску подршку од локалних и 
националних влада чак ни у својим основним делатностима. У 
земљама у развоју нарочито је неопходно организовано деловати 
на више нивоа да би се створила јака информатичка инфраструк-
тура, слободан приступ информацијама свим грађанима, разви-
јање неопходних информатичких вештина, интегрисање нових 
технологија и усвајање одговарајућих међународних стандарда.

Рад на унапређењу, настављању или продубљивању сарадње 
библиотеке и музеја не дозвољава резерве и захтева потпуну 
посвећеност свих учесника. Зато дајте своје најбоље на месту на 
коме сте, време ће непогрешиво проценити количину вашег труда!
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he cooperation between libraries and museums with the review 
on the cooperation between the Public library „Bora Stanković”,

Vranje and the National museum of Vranje

Abstract:  he study is dealing with the cooperation between the libraries and
museums. Essentially, every cultural institution’s interest in diferent ways
of cooperation comes naturally regarding the preservation and promotion
of the cultural heritage. Until recently, there haven’t been many initiatives
towards promoting mutual cooperation. he matter requires a wider debate
and  closer  attention  because  it  afects  almost  all  cultural  institutions.
However, there are some libraries and museums whose cooperation has
been productive and successful. his study will present the examples of
good practice which demonstrate that such cooperation as one between
the public library „Bora Stanković” and the National Museum of the city of
Vranje can last for decades as an object worth of praise and pride for each of
the institutions. his cooperation has been gradually intensifying for years
suggesting that the synergy between the two authentic local institutions can
be an example to the whole cultural establishment.

Keywords:  cultural institution, cooperation, library, museum, cultural heritage,
Public Library „Bora Stanković” Vranje, the National Museum of Vranje.
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