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Унапређење међуинституционалне сарадње и услуга библиотеке
Сажетак: У раду ће бити речи о међуинституционалној сарадњи Градске библиотеке у
Новом Саду, представљеној кроз рад њених двеју „најмлађих” организационих
јединица, специфичних по начину пословања: „Аница Савић Ребац” и Дигитални
омладински центар. Током 2020. и 2021. године, рађено је на развијању услуга које
нису истоврсне али су се показале одрживима за Библиотеку и значајнима за локалну
заједницу–неформална едукација и дигитализација.Унапређење ових услуга
подразумевало јепартнерства Библиотеке са разнородним иностраним институцијама и
институцијама истоветне делатности.
Библиотека подржава и промовише доживотно неформално образовање, што се очитује
у оквиру сарадње огранка „Аница Савић Ребац” са Институтом Конфуције, Хеленским
фондом, Британским саветом, Гете институтом, Руским домом, итд. Сарадња која је у
почетку била реализована у форми течајева језика, прераста у потребу и идеју за
оснивањем својеврсног језичког центра. Са отварањем новог библиотечког огранка
2020. године, Дигиталног омладинског центра (ДОЦ), стекли су се сви потребни услови
за реализацију ове идеје.ДОЦ представља својеврсни инкубатор идеја и хибридни
простор, који нуди културне, едукативне и креативне програме у физичком и
дигиталном свету. Поред тога, у поменутом простору, а посредством информационих
технологија, интензивно се ради на дигитализацији фонда Завичајне збирке Градске
библиотеке у Новом Саду. Захваљујући партнерству Градске библиотеке у Новом Саду
са Библиотеком Матице српске и Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић”
из Београда, на порталуПретражива дигитална библиотека, доступан је
дигитализовани материјал из драгоценог фонда Завичајне збирке Градске библиотеке у
Новом Саду.
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Improvement of inter-institutional cooperation and library services

Abstract. The paper will discuss the inter-institutional cooperation of the Novi Sad City
Library, presented through the work of its two "youngest" organizational units, specific for
their business operations: "Anica Savić Rebac" and the Digital Youth Center. During 2020.
and 2021., significant work was done on developing services thatare not identical but proved
to be sustainable for the Library and important for the local community, namely non-formal
education and digitalization.Improvement of these services implied partnerships of the
Library with various foreign institutions and institutions of the same profession.
The Library supports and promotes lifelong education, which is reflected in the "Anica Savić
Rebac" branch collaboration with the Confucius Institute, the Hellenic Foundation for
Culture, the British Council, the Goethe Institute, the Russian Center of Science and Culture,
etc. Collaboration, which was initially realized in the form of language courses, now grows
into a need and idea for the establishment of a distinctive language center. In 2020., upon the
opening of a new library branch, the Digital Youth Center (DYC), all the necessaryconditions
for the realization of this idea have been acquired. DYC is a kind of incubator of ideas and a
hybrid space, which offers cultural, educational and creative programs in the physical and
digital world.Moreover, in this branch, and through information technologies, intensive work
is being done on the digitalization of the Novi Sad City Library Local Heritage Collection
fund. Thanks to the partnership of the Novi Sad City Library with the Matica Srpska Library
and the University Library "Svetozar Marković" in Belgrade, on the Portal Претражива
дигитална библиотека,valuable digitized materialfrom theLocal Heritage Collectionof the
Novi Sad City Library is available.
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