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ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ, КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКЕ 
АКТИВНОСТИ И СОЦИЈАЛНА УКЉУЧЕНОСТ1

Сажетак: Овај рад бави се књижевноуметничким активностима у 
јавним библиотекама. Циљ је да се подстакне расправа о томе како 
књижевноуметничке радионице унапређују друштвено одрживи 
развој, осећај заједништва и социјалну укљученост. Јавне библиотеке 
у Финској организују књижевноуметничке активности основног нивоа 
које подстичу писани и говорни израз, кроз књижевноуметничке 
клубове, реп и стрип радионице, као и групе за креативно писање. 
Књижевноуметничке активности пружају могућност за побољшање 
писмености, напредак у изражавању сопствене личности и развој 
друштвене зрелости, јачају самопоуздање, идентитет а могу унапредити 
и дух заједништва. Библиотеке одговарају тренутним друштвеним 
изазовима и потребама посебних група, прилагођавајући активности 
имигрантима, људима са посебним потребама, људима са ризиком 
од социјалне искључености. За унапређење друштвених циљева, 
битно је да библиотеке допру до људи који нису активни корисници 
библиотека. У чланаку се представља и текуће докторско истраживање 
о књижевноуметничким активностима у финским, шведским, данским, 
норвешким и исландским јавним библиотекама, у коме је постављена 
хипотеза да ове активности спречавају социјалну искљученост и 
промовишу равноправну социјалну укљученост и благостање. 
Кључне речи: књижевноуметничке активности, социјална укљученост, 
јавне библиотеке, креативно писање, писменост.

1  Превод дела: Hanna Kleemola: „Public libraries, literary art activities and 
social inclusion”. http://library.ifla.org/id/eprint/2564/ (преузето 26. 7. 2022). 
Рад је заштићен Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC 
BY 4.0). Хана Клемола ради на Одељењу за музику, уметност и културу 
на Универзитету Јивескиле у Финскoj. Рад је презентован на Светском 
библиотечком и информационом конгресу IFLA-е који је одржан у Атини 
2019. године, под називом Библиотеке: дијалог за промене, у сесији 156 – 
Околина, одрживост и библиотеке. 
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Увод

Могу ли јавне библиотеке учествовати у превенцији социјалне 
искључености и унапређењу социјалне укључености помоћу 
књижевноуметничких активности? Расправљаћу о овом питању 
првенствено из перспективе финских библиотека. Не намеравам 
да дам опсежне одговоре, нити је то могуће. Mој циљ је да 
подстакнем расправу о томе како књижевноуметничке активности 
у јавним библиотекама могу унапредити друштвени развој, осећај 
заједништва и социјалну укљученост. 

Термин књижевноуметничке активности има неколико 
дефиниција, зависно од контекста, језика и културе. Близак 
је концепту креативног писања. Према једноставној и често 
коришћеној дефиницији у Финској, књижевноуметничке 
активности исто су што и креативно језичко изражавање. Често 
се прожимају са другим облицима уметности нпр. музиком, 
извођачким или визуелним уметностима. Нећу се даље бавити 
терминологијом, већ углавном кроз примере илустровати шта 
подразумевам под књижевноуметничким активностима.

Јавне библиотеке организују разноврсне књижевноуметничке 
активности

У Финској, књижевноуметничке активности које организују 
библиотеке традиционално су више усмерене ка рецепцији 
књижевности него ка њеном стварању. Примери активности 
оријентисаних ка рецепцији су: читање прича, књижевни клубови, 
разговори о књигама, посете аутора. Ипак, књижевноуметничке 
активности које су усмерене ка експресији имају све снажније 
упориште у библиотекама.

Библиотеке организују књижевноуметничке активности 
које подстичу и писано и говорно изражавање, на пример: 
дружење уз песмице за најмлађе, дечје мултидисциплинарне 
књижевноуметничке клубове, стрип радионице за адолесценте, 
групе за креативно писање за одрасле, прилике за подсећање 
и приповедање – сторителинг за старије, језичке кафе-сусрете 
за имигранте. Ове активности заједно могу спровести локална 
удружења и други партнери за сарадњу. Књижевноуметничке 
активности у Финској су иновативне. На пример, библиотеке у граду 
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Ванта (Vantaa) увеле су интерактивни сторителинг, комбинујући 
програмирање, дизајн видео-игрица и креативно писање (Hyytiäinen 
& Mäensivu 2017). Доказано је да су реп радионице одличан начин 
да се посебно дечаци заинтересују за језичко самоизражавање и 
читање. Тренутно, open mic2 догађаји – где учесници јавно могу 
читати своје текстове – добијају све већу популарност. Библиотеке 
приређују књижевноуметничке активности у својим просторијама 
али и у школама, домовима за старе и све више у дигиталном 
окружењу. За унапређење друштвених циљева важно је да 
библиотеке допру до људи који нису активни корисници њихових 
услуга (Hokkanen 2015, 12–13). То може бити урађено, на пример, 
коришћењем мобилних библиотека како би књижевноуметничке 
активности биле представљене у селима и околини.

Велика препрека у организацији ових активности је мањак 
средстава. Делимично из тог разлога, библиотеке морају користити 
свој основни буџет, чак и екстерно финансирање пројеката. 
Регистар за пројекте финских јавних библиотека је онлајн 
сервис који се бави развојним пројектима јавних библиотека и 
добром праксом. Опис пројеката у Регистру показује постојање 
књижевноуметничких радионица за децу, адолесценте, запослене 
и старије. Књижевноуметнички пројекти увек су повезани са 
промоцијом читања али и медијском писменошћу, окружењем за 
учење, заједницом и побољшањем услуга. Опис пројеката у Регистру 
показује да библиотеке одговарају текућим друштвеним изазовима 
и потребама посебних група, прилагођавајући књижевноуметничке 
активности имигрантима, људима са посебним потребама и људима са 
ризиком од социјалне искључености (Ministry of Education and Culture 
& Council for Public Libraries 2019). 

Појачана друштвена улога јавних библиотека

Кроз своје постојање, финске библиотеке имале су друштвену 
улогу у унапређивању писмености и образовања. Ипак, имиграција 
и промена старосне структуре приморале су библиотеке да понуде 
разноврсније услугe намењене различитим групама корисника. 
Фински Закон о јавним библиотекама, Закон о културним 
активностима на општинском нивоу и Стратегија за друштвено 

2  Скраћеница од open microfone – отворени, слободни микрофон. (Прим. прев.)

Клемола, Х. „Јавне библиотеке, књижевноуметничке активности и социјална укљученост”
(превела Гордана Бацотић), 253–261
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одрживу Финску 2020 извори су за даље проучавање друштвене 
улоге библиотека.

Фински Закон о јавним библиотекама ступио је на снагу 2017. 
а посебно истиче заједницу, плурализам и културну разноликост. 
Закон промовише једнаке могућности за све што се тиче 
доступности образовања, културе и доживотног учења, подржава 
грађански активизам, демократију и слободу изражавања. Јавне 
библиотеке задужене су да дају смернице и подрже развој вештина 
писмености, обезбеде простор за учење, слободне активности, 
рад и грађанске активности, промовишу друштвени и културни 
дијалог. Закон такође наглашава широку сарадњу, а библиотеке се 
могу похвалити сарадњом са секторима за образовање и културу, 
сервисима за младе и службама социјалне и здравствене заштите 
као главним партнерима (Public Libraries Act 1492/2016). По мом 
мишљењу, интерактивне и инклузивне књижевноуметничке 
активности изузетно добро су прилагођене духу новог Закона о 
јавним библиотекама.

Фински Закон о културним активностима на општинском 
нивоу ступио је на снагу 2019. године и има доста циљева. Према 
финском Министарству за обрзовање и културу, Закон „настоји 
да подржи могућности креативног изражавања и креативних 
активности, као и стварања и доживљавања уметности и културе. 
Настоји да негује једнаке могућности свих група становништва 
да се ангажују у уметности, култури и образовању. Требало би 
да унапреди благостање и здравље локалног становништва поред 
њихове инклузије и друштвеног ангажмана. Коначно, закон 
настоји да створи добре услове за побољшање виталности локалне 
средине” (Ministry of Education and Culture 2019; Laki kuntien 
kulttuuritoiminnasta 166/2019). Библиотеке у Финској су централне 
културне институције на општинском нивоу, самим тим, одговорне 
су за промовисање циљева поменутог закона. Оне не само да 
осигуравају приступ књижевној уметности већ могу пружити и 
могућност за њено стварање. 

Сврха Стратегије за друштвено одрживу Финску 2020 јесте 
да тежи социјално одрживом друштву, где се свако третира без 
дискриминације и предрасуда, да ојача социјалну укљученост 
и заједницу, подржи здравље и функционални капацитет 
свих људи и омогући им неопходну заштиту и услуге. Према 
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Стратегији, морамо улагати у здравље, функционални капацитет 
и превенцију друштвених проблема. На пример, мора се спречити 
дискриминација незапослених, док интеграција имиграната у 
финско друштво мора бити подржана. Темељне услуге комбиноване 
са блиском сарадњом између административних сектора могу да 
понуде рану интервенцију код различитих проблема. Поред тога, 
мањинским групама и људима који живе у тешким условима 
потребне су циљане услуге. Трећи сектор је кључни играч у 
унапређењу здравља и благостања, спречавању проблема и 
развијању нових начина деловања. Један од свеобухватних 
општих циљева Стратегије је заједнички рад власти и невладиних 
организација на повећању друштвене ангажованости (Ministry of 
Social Affairs and Health 2011).

Јавне библиотеке могу, на много начина, да унапреде 
социјално одрживо друштво и оснаже његов друштвени 
и културни капитал. Међусекторске књижевноуметничке 
активности основног нивоа обезбеђују могућност за побољшање 
самоизражавања и писмености, јачање самопоуздања и идентитета 
и развијање друштвене зрелости. Библиотеке и њихови партнери 
могу користити књижевноуметничке активности да оснаже дух 
заједништва у регији, подрже здравље и функционални капацитет 
свог становништва. Штавише, те активности омогућавају 
успостављање и неговање људских односа. Усамљеност старијих 
особа велики је проблем у Финској и те активности могу, са своје 
стране, ублажити усамљеност и омогућити стварање пријатељстава.

Библиотеке такође спроводе глобалне циљеве који су 
повезани са једнакошћу и одрживим развојем. Организовањем 
књижевноуметничких активности, библиотеке могу унапредити 
универзално право слободног учествовања у културном животу 
заједнице и уживања у уметности, како је наведено у Универзалној 
декларацији о људским правима Уједињених нација (Уједињене 
нације 1948) и у неколико конвенција. Оне такође испуњавају 
циљеве одрживог развоја изнете у Агенди 2030 за одрживи 
развој (УН 2015). Са своје стране, библиотеке могу промовисати 
мирољубива и инклузивна друштва и обезбедити могућност 
доживотног учења за све. 

Друштвена улога библиотека и сарадња међу различитим 
актерима била је позитивно представљена кроз пројекат Невидљива 

Клемола, Х. „Јавне библиотеке, књижевноуметничке активности и социјална укљученост”
(превела Гордана Бацотић), 253–261



258

ПРЕВОДИ

младост, заједнички подухват Универзитетā примењених наука 
Турку и Сејнејоки и Универзитета Јивескиле (Turku and Seinäjoki 
Universities of Applied Sciences and the University of Jyväskylä). 
Пројекат је развио модел услуге који омогућава библиотекама 
да допру до младих који су у опасности да буду искључени из 
заједнице. Такође је обучавао и повезивао библиотекаре и усмеравао 
их како да препознају потребе младих и охрабре их да постану 
активни чланови друштва, уз помоћ метода које се заснивају на 
уметности, као што су реповање, стрипови, креативно писање, 
дигиталне приче3. Омладински активисти чине главну везу између 
библотекара и адолесцената (Hyttinen & Salmela 2017; Hyttinen 
& Tanskanen 2018). Невидљива младост је одличан пример како 
књижевноуметничке акти-вности у библиотекама могу унапредити 
друштвено благостање.

Истраживање открива утицај активности

Радила сам као инструктор у књижевноуметничком клубу 
за ученике основних школа, који су организовале три општинске 
библиотеке 2009. Захваљујући томе, постала сам свесна колико је 
важно да библиотеке организују бесплатне књижевноуметничке 
активности основног нивоа за све, без обзира на финансијску 
ситуацију учесника. Вредело је видети децу која се нису бавила 
читањем и писањем како се придружују клубу (Kleemola 2019, 94). 

Тренутно водим истраживање за докторску дисертацију на 
Универзитету Јивескиле о књижевноуметничким активностима 
у финским, шведским, данским, норвешким и исландским 
јавним библиотекама. Моја хипотеза је да књижевноуметничке 
активности спречавају социјалну искљученост и промовишу 
социјалну укљученост, једнакост и благостање. У дисертацији, која 
се заснива на интеракцији креативног писања и библиотекарства и 
информатичких наука, истражују се врсте књижевноуметничких 
активности организованих у нордијским библиотекама, као и 

3  Мултимедијалне презентације, које комбинују различите дигиталне елементе 
у оквиру нарације (приче). Медији могу садржати текст, слике, видео, аудио 
елементе, елементе друштвених мрежа (нпр. твитове) и интерактивне елементе 
(нпр. дигиталне мапе). https://library.cths.nsw.edu.au/read/digital-storytelling/ 
(преузето 9. 8. 2022).
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њихов друштвени утицај. Као део свог истраживања, разматрам 
повезаност између читања и писања. У Финској су вештине 
писмености код дечака константно опадале. Пошто неразвијене 
вештине писмености могу водити до социјалне искључености, битно 
је испитати да ли књижевноуметничке активности у библиотекама 
могу подржати развој различитих вештина писмености.

Уз то, битно је нагласити утицај књижевноуметничких 
активности, посебно када се дође до општинских доносилаца одлука 
и распоређивања оскудних финансијских средстава. Позитивно је 
што библиотеке могу да искористе финансирање кроз пројекте и на 
тај начин развијају те активности. Ипак, сматрам да је неопходно 
установити активности које подржавају креативност и то као 
један од значајнијих сегмената основних функција библиотеке. 
Активности често замиру са завршетком пројекта и учесници остају 
разочарани кад се радионице, које су им значиле, приведу крају. У 
смислу унапређења друштвеног благостања, било би корисно за 
библиотеке када би могле да обезбеде већи број континуираних 
активности, поред пројеката.

Закључак

У свом чланку разматрала сам књижевноуметничке 
активности у Финској, али подразумевам да се активности 
попут креативног писања организују свуда у свету. Нажалост, 
нема свеобухватних података о томе колико су раширене и 
устаљене у финским библиотекама. Упркос томе, усуђујем се да 
закључим да активности усредсређене на креативно писање јесу 
устаљене у јавним библиотекама. Верујем да оне у библиотекама 
могу унапредити социјалну укљученост, без обзира да ли су то 
циљано оријентисане активности, прилагођене одређеној групи, 
или активности без дефинисаних циљева у смислу унапређења 
друштвеног благостања и инклузије. Надам се да сам успела да 
пружим савете за практичан рад у библиотекама. Мој циљ је да 
инспиришем промишљање, ширим информације и применим 
нордијску добру праксу и кроз своју дисертацију.

Библиотеке се мењају и по питању свог простора и своје 
делатности. Како значај традиционалних збирки опада због 
дигитализације, наглашена је улога библиотека као организатора 
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активности. Модерне библиотеке нису складишта књига, оне су 
дневне собе за суграђане. Финска је добила своју водећу институцију, 
крајем 2018. године, када је у Хелсинкију свечано отворена 
вишенаменска централна библиотека Оди (Oodi). Град жели да 
нови концепт библиотеке оснажи заједницу и својим становницима 
пружи могућност да стварају уметност и културу (Helsinki City 
Executive Office 2016; City of Helsinki 2019). Текућа транзиција у 
библиотекама пружа могућност да књижевноуметничке активности 
које подстичу креативно изражавање добију још значајније место у 
раду библиотека, како у Финској тако и у свету.

Превела с енглеског Гордана Бацотић
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