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Предлог панел-сесије за 18. конференцију БДС „После 2020” 

 

Е-КЊИГЕ, ИЗДАВАЧИ И БИБЛИОТЕКЕ: ПРИЛИКЕ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕЊА 

 

Панелисти: 

- Александра Рашић, директор и уредник, Књижевна радионица Рашић 

- Марко Херцог, технички директор, Beletrina.si и Biblos.si 

- Микел Кристоферсен, главни саветник, Библиотеке Копенхагена, главни преговарач, 

eReolen.dk 

- Сандер ван Кемпен, виши саветник, Национална библиотека Холандије 

Модератор: 

- Богдан Трифуновић, библиотекар саветник, Градска библиотека Чачак 

 

Сажетак 

 

 Предложена панел-сесија посвећена је темама е-књига и позајмице електронске 

грађе до корисника библиотека. Она окупља четворо панелиста из четири мање европске 

државе, који имају велико и разноврсно искуство у раду са е-књигама и њиховој 

дистрибуцији, што је важно за библиотеке у Србији где још увек није заживела позајмица 

е-књига. Ова тема нарочито је добила на значају током затварања библиотека услед 

пандемије вируса корона, што библиотекари у Србији треба да искористе да покрену 

дискусију око могућности развоја нових услуга електронске позајмице грађе и сарадње са 

партнерима који могу да помогну у том процесу. Панел-сесија ће пружити прилику свим 

заинтересованима да из прве руке чују искуства развоја услуга везаних за е-књиге, као и 

искуства приватног издавача из Србије који већ неколико година продаје е-издања преко 

разних платформи, што је један од пионирских подухвата у нашој земљи. Кроз динамичну 

дискусију у оквиру сесије доћи ће до размене информација које ће отворити важна 

питања, указати на проблеме у процесу, али и пружити практичне одговоре како су други 

решавали одређене препреке везане за дистрибуцију и позајмицу е-књига у претходних 

десетак година. 

 Панел-сесију модерираће на енглеском језику др Богдан Трифуновић, библиотекар 

саветник са богатим искуством у дигитализацији библиотечко-информационе грађе и 

дигиталном очувању културног наслеђа. Панел-сесија биће организована у хибридном 

моделу, уз паралелно физичко и онлајн присуство учесника. 
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Dr Bogdan Trifunović 

Čačak Public Library 
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Panel Session proposal for the XVIII SLA Conference “Beyond 2020” 

 

E-BOOKS, PUBLISHERS AND LIBRARIES: OPPORTUNITIES, PROBLEMS AND 

SOLUTIONS 

 

Panelists: 

- Aleksandra Rašić, director and editor, Rašić Literary Workshop 

- Marko Hercog, CTO at Beletrina.si and Biblos.si 

- Mikkel Christoffersen, chief consultant at Copenhagen Libraries, chief negotiator for 

eReolen.dk 

- Sander van Kempen, senior adviser, National Library of the Netherlands 

Moderator:  

- Bogdan Trifunović, senior adviser, Čačak Public Library 

 

Abstract 

 

 The proposed panel session deals with the e-books and electronic material lending in 

libraries. It will gather together four panelists from four smaller European countries, with rich 

and diverse experience working with the e-books and their distribution, which is an important 

topic for the libraries in Serbia where lending of e-books is still not established practice. This 

topic has got an increased importance during the Covid-19 lockdown of libraries. Librarians in 

Serbia should use this fact for starting a discussion about the possibilities of new e-lending 

services development in cooperation with partners able to provide assistance in the process. The 

panel session will provide a glimpse in the first-hand experiences about the development of e-

book services, as well as a story about a pioneer work of the private publisher in Serbia which 

sells e-books for years through various platforms. An exchange of information will emerge 

through dynamic discussion, which will open important questions, point out some problems in 

the process, but also offer practical answers how others solved certain issues regarding the 

distribution and lending of e-books in the past ten years. 

 The panel session will be in English and will be moderated by Dr Bogdan Trifunović, 

senior library adviser with substantial experience in digitization of library material and digital 

preservation of cultural heritage. The panel session will be organized as a hybrid event, with the 

panelists participating both onsite and online. 

mailto:bogdan@cacak-dis.rs

