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Народна библиотека Ужице
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ПРОЈЕКТИ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ И ЊИХОВ 
ДОПРИНОС У ОСТВАРИВАЊУ УН АГЕНДЕ 2030

Сажетак: У раду је представљена Агенда 2030 која се састоји од 17 
глобалних циљева које су донеле Уједињене нације. Циљеви одрживог 
развоја односе се на широк спектар друштвених и развојних проблема. 
То су: сиромаштво, глад, здравље, образовање, климатске промене, еко-
логија, вода, енергија. ИФЛА је учествовала у настајању документа, 
изборивши се да се у циљеве одрживог развоја уврсте и приступ 
информацијама, очување културног наслеђа, универзална писменост 
и приступ информационо-комуникационим технологијама. Народна 
библиотека Ужице, реализацијом бројних пројеката, испунила је неке 
циљеве из Агенде 2030 и потврдила тезу да су библиотеке кључне 
институције за остваривање ових циљева.

Кључне речи: Народна библиотека Ужице, пројекти, УН Агенда 2030.

Када су Уједињене нације основане (1945) у Повељи, коју су 
потписали представници 51 земље, међу којима је била и тада-
шња Југославија, у уводном делу је записано: „Ми, народи Уједи-
њених нација, решени да спасемо будућа поколења ужаса рата, 
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који је двапут у току нашег живота нанео човечанству неописиве 
патње, и да поново потврдимо веру у основна права човека, у 
достојанство и вредност човекове личности, у равноправност 
људи и жена и нација, великих и малих, и да обезбедимо услове у 
којима ће бити могуће да се очувају правда и поштовање обавеза 
које проистичу из уговора и других извора међународног права, 
као и да радимо на социјалном напретку и побољшању животних 
услова у већој слободи..”.1 Поред одржавања међународног мира и 
безбедности, развијања пријатељских односа међу земљама, један 
од циљева ове организације била је сарадња на светском нивоу у 
решавању међународних економских, социјалних, културних и 
хуманитарних проблема, као и унапређење поштовања људских 
права и основних слобода.

Данас, када је прошло 76 година, ову организацију чине 193 
земље. Ратова великих размера није било, али локални сукоби су 
увек присутни и актуелни у кризним зонама. Земље које су биле 
јаке и богате, учврстиле су своје позиције, увећале своје богатство 
и постале велесиле. Сиромашне и мале земље, сада су на истом 
или можда и горем нивоу. Почетком 90-их година 20. века на 
мапи света цртале су се нове границе. Националистички покрети 
и међуетнички сукоби, у бројним републикама Совјетског Савеза 
и Југославије, довели су до распада ових, али и неких других, 
социјалистичких земаља. Почетак 21. века обележили су ратови 
у Ираку и Авганистану ,док је Африка водила своје битке про-
тив геноцида, била је погођена и великим хуманитарним ката-
строфама, када је неколико милиона становника водило битку са 
глађу. Уједињене нације су улагале велике напоре, негде са више 
негде са мање успеха, да очувају светски мир и пруже сваком 
људском бићу шансу да живи у складу са начелима Повеље.

На самиту Уједињених нација, одржаном септембра 
месеца 2015. године, усвојена је резолуција A/RES/70/1 – 
Transformingourworld: the 2030 Agendafor Sustainable Development. 
„Агенда 2030 је универзална стратегија а од држава потписница 
очекује се да мобилишу све ресурсе како би циљеви били оства-
рени до 2030. године. Агенда 2030, са свих 17 циљева, укључује 
три димензије одрживог развоја: економски раст, социјалну 

1  Уједињене нације (Београд: Научна књига, 1985), 9.  
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инклузију и заштиту животне средине”.2 Влада Републике Србије 
као једна од учесница за спровођење Агенде за одрживи развој 
2030, основала је у децембру 2015. године Мултиресорну радну 
групу, коју чине високи представници 27 ресорних министар-
става и других организација. „Привременим оквирима развојног 
партнерства између Републике Србије и УН за период 2016–2020” 
прецизиране су области на које би требало посебно обратити 
пажњу и радити на њиховом унапређењу у Србији. То су: развој 
социјалних и људских ресурса; привредни развој, раст и запо-
шљавање; заштита животне средине, борба против климатских 
промена; интегрисање културе у целокупни процес одрживог 
развоја, добра управа и владавина права.3

Међународна федерација библиотекарских удружења и 
институција ИФЛА учествовала је у настајању документа о 
остваривању Циљева одрживог развоја Уједињених нација. 
Библиотеке, због своје приступачности и отворености, једино су 
место где сви грађани имају неометан приступ информацијама, 
помажу им у њиховом даљем образовању и стицању нових знања 
и вештина. Библиотекари су корисницима увек на располагању 
да их упуте, посаветују и информишу о свему што их интере-
сује. У документу „Библиотеке као носиоци развоја Агенде 2030 
Уједињених нација”4 ИФЛА је, предстаљајући библиотеке као 
установе које већ увелико својим радом, разноврсним услугама, 
реализованим пројектима, дају  допринос остваривању циљева 
одрживог развоја, дала одређене смернице и акредитовала велики 
број радионица преко националних библиотечких удружења, 
како би мотивисала запослене да активно учествују и дају још 
већи допринос у овој области. Библиотекарско друштво Србије, 
у сарадњи са Књижничарским друштвом Хрватске и Асоција-
цијом информацијских стручњака – библиотекара, архивиста и 

2  О АГЕНДИ 2030, доступно на http://sdg.indikatori.rs/o-ciljevima/ (преузето 
17. 5. 2021). 

3  Osnaživanje Srbije kroz ciljeve održivog razvoja, https://www.unicef.org/serbia/
medija-centar/vesti/osna%C5%BEivanje-srbije-kroz-ciljeve-odr%C5%BEivog-
-razvoja (преузето 17. 5. 2021). 

4  Библиотеке као носиоци развоја у Агенди 2030 Уједињених нација, https://
www.ila.org/iles/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sdgs-insert-
-sr.pdf (преузето 17. 5. 2021. године) 

                                    
                                        

                                               
 

               САВРЕМЕНИ ТОКОВИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
 Ристановић Д. ,,Пројекти Народне библиотеке Ужице и њихов допринос у остваривањуУН агенде 2030”, 

145–157



148

музеолога из БиХ, реализовало је дводневну ИФЛА радионицу 
2018. године, под називом „Улога библиотека у остваривању УН 
Агенди 2030” у Универзитетској библиотеци „Светозар Мар-
ковић” у Београду.5 Народна библиотека Ужице имала је свог 
представника на овој радионици, на којој су приказни начини и 
модели активног учешћа библиотекара у остварењу Агенде 2030 
Уједињених нација у локалној заједници.

Да би ишле у корак с временом и задовољиле новонастале 
потребе заједнице у којој се налазе, библиотеке морају осми-
шљавати нове програме и услуге за све кориснике. „Управљање 
финансијама и финансијско планирање су животно важни да би 
се осигурало да ће библиотека радити делотворно (са оптимал-
ним учинком), економично (са минималним трошковима) и ефи-
касно (уз максималну добробит)”.6 Поред финансијских сред-
става обезбеђених од стране оснивача, тј. локалне заједнице, као 
и из донација и сопствених прихода (од наплаћивања чланарине 
и других врста услуга), последњих година све више је присутан 
и тренд „културе нуђења пројеката”7 како библиотекама, тако 
и музејима  и архивима. Финансирани од Владе, Европске уније 
и разних домаћих и страних фондација, јавни конкурси наме-
њени установама културе, прилика су да се искаже креативност 
и иновативност кроз пројекте. На овај начин обезбеђена сред-
ства су довољна за покретање неких нових услуга или служби, 
а  које нису могле бити финансиране из основног буџета. Тако је 
створена једна нова клима у култури, у којој се у борби за боље 
позиције, већи број корисника, квалитетније услуге и услове рада 
„отворио пут ка новој, предузетничкој, тржишно оријентисаној 
култури у локалној управи”.8

5  Драгослава Родаљевић, „Улога библиотека у остваривању циљева одржи-
вог развоја УН-а  у Агенди 2030”, Корак библиотеке бр. 3 (2018), (https://
korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/wp-content/uploads/2021/01/18.-Uloga-
-biblioteka.pdf (преузето 17. 5. 2021). 

6  IFLA/UNESCO смернице за развој јавних библиотека (Београд: Народна 
библиотека Србије: Библиотека града Београда, 2005), 58. 

7  Јасмина Нинков: Библиотеке XXI века (Београд: Чигоја штампа, 2010), 55.
8  Исто, 56.
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Народна библиотека Ужице једна је од библиотека која 
прати трендове у култури, пословну политику заснива на тра-
диционалним принципима и увек је један корак испред. Води се 
стиховима песника Мирослава Мике Антића да „и најдаља будућ-
ност има своју будућност која у себи чује своје будућности глас”. 
Својим досадашњим свакодневним активностима, програмима и 
пројектима већ је учинила доста на остваривању Циљева одржи-
вог развоја УН-а. Набавком савремене опреме (пи-си рачунарa, 
лаптопoва, штампача, 3Д штампача, интерактивне табле, скенера 
и др.) од ових пројеката, створили су се услови за неометан и 
квалитетан рад запослених у установи, али и наших корисника. 
Захваљујући добијеној опреми у пројекту Трг мултиурбан, у 
Народној библиотеци Ужице су се 2004. године стекли услови 
за приступ и рад у систему Узајамне каталогизације COBISS. Од 
2003. године до данас у Народној библиотеци Ужице реализован 
је велики број пројеката (видети Табелу 1).

Табела 1: Пројекти Народне библиотеке Ужице9

Година 
реализова-

ног  
пројекта

Назив 
пројекта

Финансијер Опис пројекта

2003. Трг  
мултиурбан

USAID и Oп-
штина Ужице

Обезбеђена су средства за адаптаци-
ју прилаза Библиотеци особама са 
инвалидитетом.

2009, 2010, 
2011, 2012, 
2013, 2014, 
2015, 2016, 
2017, 2018, 
2019, 2021

Култура за све М и н и с т а р -
ствао финан-
сија РС, Град 
Ужице

Циљ пројекта био је доступност би-
блиотечких услуга и остваривање 
права на културу и информисање 
посебно угрожених категорија (ин-
валида, старих и не покретних особа, 
других лица  са ограниченим способ-
ностима).

9  Опширније о неким пројектима и опреми коју је Народна библиотека 
Ужице добила уз њих може се прочитати у монографији Прилози за исто-
рију Народне библиотеке Ужице 2006‒2016 (Ужице: Народна библиотека 
Ужице, 2016), 94‒116. 
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2010. И глас је слика 
– биоскоп за 
слепе и слабо-
виде

Народна би-
блиотека Ужи-
це,Удру же ње 
„Хомер” из 
Београда, Ме-
ђу оп штин ска 
организација 
слепих Ужице

Пројекат се односио на инклузију 
особа са инвалидитетом, лицима са 
тешким визуелним сметњама и сле-
пим особама у културни живот ло-
калне заједнице и превазилажење 
предрасуда.

Јул 2011 – јул 
2012. године,

2013. године,

2014‒2018. 
године

Електронски 
прист уп  за-
штитнику гра-
ђана

Донација Вла де 
К р а љ е в и н е 
Нор вешке

У сарадњи Библиотекарског друштва 
Србије, Заштитника грађана Србије и 
Народне библиотеке Ужице свим гра-
ђанима било је омогућено да путем 
Скајпа у просторијама НБУ ступе у 
контакт са правницима у служби За-
штитника грађана.

2011‒2014. 
године

Школске и јав-
не библиотеке 
на заједничком 
задатку

Пројекат је намењен школским би-
блиотекарима и библиотекарима јав-
них библиотека, као део програма 
сталног стручног усавршавања.

2012, 2013, 
2014, 2015, 
2016 и 2017.  
године

Кликни и упо-
знај дигиталне 
изворе инфор-
мација – ин-
форматичко 
описмењавање 
особа средње и 
старије живот-
не доби

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројекат је осмишљен за сва лица 
која нису овладала вештином кори-
шћења компјутера  и информационих  
технологија (пензионери, незапосле-
ни и запослена лица).

2012. године Разлике нам 
добро стоје

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројекат је намењен деци основно-
школског узраста, уз укључивање 
деце ромске националности и деце 
страних држављана који живе у на-
шем граду.

2014. године Пронађи и ко-
ристи инфор-
мацију

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројекат се односио на подизање ни-
воа медијске и информационе писме-
ности ученика основних и средњих 
школа, наставног особља, школских 
библиотекара и запослених у устано-
вама културе и просвете у локалној 
средини.

2014. године Калиграфски 
мајстор

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројекат је осмишљен за  децу основ-
ношколског узраста с циљем да се 
деца упознају са историјом писма, 
калиграфским писмом, рукописним 
и штампаним књигама, с посебним 
акцентом на српску ћирилицу и ћи-
риличне споменике.
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2014. године Читање про-
шлости огледа-
ло будућности

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројекат обухвата дигитализацију 
локалне старе периодике  и старе и 
ретке књиге у Златиборском округу.

2014. године Библиотека  – 
место сусрета 
свих

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројекат се односио на  унапређење 
библиотечко-информационе делатно-
сти у сеоским библиотекама и до-
ступност едукативних садржаја и 
културних вредности младима и 
деци.

2014, 2015, 
2016. године

Услуга за све: 
формирање и 
развој библио-
течких услуга 
за слепа и сла-
бовида лица

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројектом је реализована обука за 
рад на рачунару за слепа и слабовида 
лица.

2015. године Корак ка једна-
кости

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројекат је имао за циљ унапређење 
културног живота у Ужицу за слепе и 
слабовиде особе.

2016. године Знање је имање Град Ужице Пројекат је подразумевао информа-
тичко описмењавање пољопоривред-
ног становништва као и незапосле-
них лица у руралним срединама.

2016/2017. 
године

Стојан Стив 
Тешић – Ужи-
чанин  из Аме-
рике

Град Ужице У оквиру пројекта реализовна је изло-
жба о животу Стојана Стива Тешића 
и први пут је на српски језик преве-
ден Тешићев роман Kару.

2017. године Млади у би-
блиотеци

Град Ужице Циљ пројекта била је промоција садр-
жаја Библиотеке код младих, афирми-
сање читања и коришћење поузданих 
информација на интернету.

2018. године Инк л у зивна 
култура

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројектне активности, намењене осо-
бама са инвалидитетом, подразуме-
вале су израду базе на сајту НБУ по 
принципу универзалног дизајна до-
ступних звучних књига за слепа и 
слабовида лица као и Андроид апли-
кације под називом Kаталог присту-
пачних књига.

2018. година Библиотека – 
место за учење

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС

Пројекат је обухватио индивидуалне 
и групне обуке деце основношколског 
узраста за подизање медијске и ин-
формационе писмености.
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2018. године Види шта чи-
там!

Суфинансирао 
Град Ужице

Пројекат је намењен деци и младима; 
реализован је истоимени наградни 
конкурс за трејлер за књигу објавље-
ну на српском језику.

2019. године Забележи тре-
нутак

Суфинансирао 
Град Ужице

У оквиру пројекта за младе, имали су 
прилику да унапреде знање о фото-
графији и учествују на истоименом 
конкурсу за Инстаграм профил На-
родне библиотеке Ужице.

2019. године Будућност је 
почела. Еле-
мент арију м, 
роботика и 
програмирање 
за децу и младе

Суфинансирао 
Град Ужице

Пројектом су средњошколци Технич-
ке школе под менторством професора 
(Секција роботике и програмирања) 
представили ужичким основцима 
вештину 

дизајнирања робота и знања из про-
грамирања.

2020. године Међај, часопис 
за књижевност, 
у ме тнос т и 
културу, – те-
матски број по-
свећен ствара-
лаштву Љубо-
мира Симови-
ћа

Суфинансира-
ло Министар-
ство културе и 
информисања 
РС и Град Ужи-
це

Тематски број часописа посвећен је 
стваралаштву академика, Ужичанина, 
Љубомира Симовића

2020. године Кликом и лин-
ком до Библио-
теке

Суфинансирало 
Министарство 
културе и ин-
формисања РС

У оквиру пројекта урађен је сајт, ми-
кросајт за часопис „Корак библиоте-
ке”, апликација за мобилне телефоне.

Ако погледамо задате циљеве из Агенде, сви претходно 
наведени пројекти допринели су остварењу четвртог циља, а то 
је квалитетно образовање. Уз овај циљ надовезује се и први циљ 
– свет без сиромаштва. Библиотека је заинтересованим суграђа-
нима учинила доступним своје фондове књига, часописа, базе 
података стране стручне периодике, бесплатан интернет и при-
ступ информацијама и створила услове за квалитетнији и про-
дуктивнији живот, као и могућност за доживотно учење. Промо-
вишући писменост, општу и информациону, кроз ИКТ обуке је 
прошао велики број полазника разних старосних доби, од оних 
најмлађих до најстаријих. Пројектом Кликни и упознај дигиталне 
изворе информација – информатичко описмењавање особа средње 
и старије животне доби реализатори и запослени библиотекари 
успели су да обуче полазнике како самостално да користе рачунаре. 
Они вичнији и креативнији су, након ових пројеката, покренули 
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мале породичне послове, а позитиван пример је корисница која је 
после завршене обуке за рад на рачунарима започела производњу 
органског биља и поврћа, а производе је пласирала на тржиште 
преко Фејсбук профила. Кроз  пројекте полазници су могли нау-
чити и како се пише CV, како да скенирају документе (сертифи-
кате и дипломе)  и како да пронађу информације о пословима на 
сајтовима предвиђеним за то. На овај начин промовисали смо и 
осми циљ из Агенде, а то је – достојанствен посао и економски рад. 

Реализацијом пројекта Електронски приступ Заштитнику 
грађана, у Народној библиотеци Ужице, допринели смо оства-
рењу 16. циља из Агенде – мир и правосуђе јаке институције. 
Захваљујући донацији Владе Краљевине Норвешке и сарадњи 
Библиотекарског друштва Србије, Заштитника грађана Србије и 
Народне библиотеке Ужице, Библиотека је омогућила свим заин-
тересованим суграђанима да комуникацијом путем Скајпа од 
правника из службе Заштитника грађана добију правну стручну 
помоћ. ,,Годишње се око 200 грађана информише о пројекту, кон-
такт са Заштитником грађана путем видео везе оствари око 60 
грађана, преузме се око десетак притужби”.10 Колико је нашим 
суграђанима овај пројекат значио говори и податак да  и данас, 
шест година после завршетка, запослени библиотекари волон-
терски раде на овом пројекту на опште задовољство грађана који 
имају потребу за овом врстом услуге.

По дефиницији библиотека је „установа која прикупља, 
чува, обрађује и даје на коришћење грађу и информације свим 
грађанима”11  и њена кључна улога је у чувању и архивирању 
културног наслеђа, било у изворном или дигиталном формату, за 
будуће генерације. „Култура оснажује локалне заједнице и под-
стиче инклузиван и одржив развој градова – а библиотеке их про-
мовишу”.12 Једанаести циљ – учинити градове и људска насеља 

10  Прилози за историју Народне библиотеке Ужице 2006‒2016, гл. ур. Анђа 
Бјелић (Ужице: Народна библиотека Ужице, 2016), 95.

11  Александра Вранеш, Од рукописа до библиотеке (Београд: Филолошки 
факултет Београд, 2006), 67.

12  Библиотеке и циљеви одрживог развоја: приручник за приче. Београд: 
Библиотекарско друштво Србије, 8, https://www.ila.org/iles/assets/hq/topics/
libraries-development/documents/sdg-storytelling-manual-sr.pdf (преузето 
17. 5. 2021).
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инклузивним, безбедним, прилагодљивим и одрживим, Народна 
библиотека Ужице је остварила кроз пројекте: Култура за све, 
Калиграфски мајстор,Читање прошлости огледало будућности. 
Пројекат Калиграфски мајстор осмишљен је за децу основно-
школског узраста. Полазници су се прво упознали са историјом 
писма, тачније настанком и развојем писма, материјалима и при-
бором за писање, као и одликама рукописне и штампане књиге. 
У посебном делу деца су упозната са развојем српске ћирилице 
и ћириличним споменицима. Овај пројекат имао је за циљ да 
се ради на популаризацији овог писма. Дигитализација старије 
завичајне периодике, као и старе и ретке књиге у Златиборском 
округу, био је повод за покретање пројекта под називом Читање 
прошлости огледало будућности. Библиотеке складиште у сво-
јим депоима огромно писано и штампано благо, које би требало 
сачувати и за генерације које долазе. Библиотеке имају озбиљан 
и одговоран задатак да дигитализују богату завичајну збирку 
периодике, књига, некњижне грађе (старе фотографије, плакате, 
разгледнице, брошуре, школске извештаје итд.).

Отвореност Библиотеке за све кориснике, укључујући и 
маргинализоване групе (мигранти, избеглице, мањине, особе са 
инвалидитетом) потврда је о испуњењу и десетог циља у Агенди, 
а то је – смањити неједнакост. „Пројектним активностима је 
унапређена услуга за инвалиде, унапређен је развој медијске и 
информационе писмености код различитих група суграђана”.13 
Библиотека им је била подршка и омогућила да у њеним просто-
ријама и читаоницама неометано уче и образују се, информишу, 
забаве, као и да стичу разне вештине. Кроз бројне пројекте: Кул-
тура за све, И глас је слика, Разлике нам добро стоје, Услуга за 
све: формирање и развој библиотечких услуга за слепа и слабо-
вида лица, Корак ка једнакости, Инклузивна култура, ова група 
корисника је коначно могла да оствари своје право на културу и 
информисање, као и да се социјализује и укључи у јавни живот 
локалне заједнице. У самој реализацији пројекта Култура за све, 
који је започео 2009. године и траје још увек, „било је запослено 
29 лица са средњом стручном спремом, од тога 20 инвалидних 

13  Прилози за историју Народне библиотеке Ужице 2006‒2016, гл. ур. Анђа 
Бјелић (Ужице: Народна библиотека Ужице, 2016), 95.
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лица и 7 лица са високом стручном спремом”.14 Радећи под мотом: 
„Ако ви не можете до библиотеке, библиотека ће доћи до вас”, 
2009. године пројекат је изгласан за најуспешнији у Србији из 
области културе. 

Своју хуманост, отвореност и спремност да ради искључиво 
у интересу локалне заједнице, Народна библиотека Ужице про-
пагира и кроз бесплатне услуге за чланове Удружења дистрофи-
чара и параплегичара, Удружења оболелих од мултипле склерозе, 
Удружења слепих и слабовидих, Удружења глувих и наглувих, 
као и за децу са посебним потребама. Из претходно наведеног, 
можемо закључити да су Министарство културе и информи-
сања РС као и Град Ужице у већини реализованих пројеката у 
Народној библиотеци Ужице били суфинансијери, препознајући 
на тај начин њихов квалитет, оправданост и значај за допринос 
развоја културе у локалној заједници. Ово је и један од позитив-
нијих  примера добре сарадње између библиотеке и града осни-
вача, којима је циљ истоветан, а то је квалитетнији, испуњенији 
и продуктивнији живот њихових становника. 

Пројектима се мењао како суштински тако и физички 
изглед Библиотеке. Захваљујући пројекту Трг мултиурбан рекон-
струисан је прилаз и направљена стаза намењена инвалидима, 
мајкама које долазе са малом децом у колицима, бициклистима.15 
Заменом дотрајале опреме, као и набавком нове и савременије, 
започето је са дигитализацијом завичајне периодике и старе и 
ретке књиге, коју су корисници могли једино ишчитавати у чита-
оницама установе, а овим путем им је постала доступна и на сајту 
НБУ. У оквиру пројекта Кликом и линком до Библиотеке  ура-
ђен је нови, модернији сајт који испуњава све стандарде и олак-
шава претрагу слепим и слабовидим лицима; за часопис Корак 
библиотеке, који издаје Народна библиотека Ужице направљен је 
микросајт, а путем апликације за мобилне телефоне информације  

14  Исто, 108.
15  Овим пројектом, НБУ је донирано и „13 рачунара типа пентијум четворке, 

два скенера, три штампача, појачало са четири звучника и микрофонима, 
један видео, два ЦД плејера, један видео-бим и један дигитални фото апа-
рат.”, Народна библиотека Ужице: 1856-2006 (Ужице: Народна библиотека 
Ужице, 2006), 205.
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о фонду и програмима у Библиотеци доступни су увек и на сва-
ком месту. Постојањем библиотечких огранака у малим и сео-
ским срединама стигли смо и до удаљених и забачених места, а 
корисницима наших услуга смо културу и приступ информаци-
јама учинили доступним.

Народна библиотека Ужице, као „место завичајног пам-
ћења, подршка локалног духа и обичаја, креатор културне мобил-
ности и различитости, место културних и социјалних сусрета”,16 
многим реализованим програмима и пројектима допринела је 
остваривању појединих циљева одрживог развоја из Агенде 
2030. Најуспешнији пројекти су прерасли у сталне активности, 
њиховим постојањем и трајањем помогли смо у развоју медиј-
ске и информационе писмености суграђана разних старосних 
доби. Подстичући писменост и читање, Библиотека је пружила 
подршку и обезбедила услове за доживотно учење и квалитет-
није образовање, јавним приступом информацијама о здрављу 
помогла појединцима да живе здравији живот. 

Едуковани, здрави и оспособљени људи у једној заједници, 
чине да та заједница просперира у економском  погледу, а то опет 
доводи до смањења сиромаштва. Како је живот увек лепши са кул-
туром, Народна библиотека Ужице настојаће да, кроз неке будуће 
пројекте, оправда, задржи и придобије поверење свих корисника.
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Projects of the Public Library of Uzice and their contribution
  to the realization of the UN Agenda 2030

Summary:  he paper presents the 2030 Agenda, which consists of 17 global
goals adopted by the United Nations. he goals of sustainable development
relate to a wide range of social and developmental problems. hese are:
poverty, hunger, health, education, climate change, ecology, water, energy.
IFLA participated in the creation of the document, ighting to include access
to information, preservation of cultural heritage, universal literacy and access
to information and communication technologies among the goals of sustai-
nable development. By implementing numerous projects, the Public Library
of Užice has fulilled some goals from the 2030 Agenda and conirmed the
thesis that libraries are key institutions for achieving these goals.
Kew words:  Public Library of Uzice, Projects, UN Agenda 2030.
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