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САРАДЊА ЗАВИЧАЈНОГ ОДЕЉЕЊА СА ИСТРАЖИВАЧИМА И
КОЛЕКЦИОНАРИМА – ДОБАР ПУТ КА ПОПУЊАВАЊУ ЗАВИЧАЈНЕ ЗБИРКЕ
Иако нам се чини да промене у библиотекарству долазе споро и зависе како од система тако
и од појединачних институција и појединаца запослених у њима, понекад околности на које
не можемо да утичемо (као нпр. пандемија) нас покрену, убрзају али и натерају да се
изместимо из оквира традиционалног библиотекарства. Те промене су почеле још од
увођења интернета и нових начина комуникације, доступности електронских база података
домаће и светске библиотечке мреже када су се променили и захтеви читалаца, a самим тим
и услуге библиотека које су постале разноврсније и квалитетније. Пандемија изазвана
корона вирусом још више је подстакла библиотекаре да реализују нове идеје, те су
креативно стварање и рад постали доминантан наратив. Овај рад има за циљ да прикаже
како су запослени у Завичајном одељењу Народне библиотеке „Вук Караџић“ из Крагујевца
у ванредним околностима унапредили сарадњу са својим корисницима, пре свега
истраживачима, захваљујући дигитализованим садржајима, информационој писмености и
доброј комуникацији. Програми Дана крагујевачке књиге реализовани у електронском
формату и сарадња са колекционарима окупљеним у Фејсбук групи „Крагујевац кроз квиз”
добар су пример како симбиотички однос библиотекара, истраживача и колекционара у
ограничавајућим условима (на које не можемо да утичемо) доприноси развоју једног
библиотечког одељења веома значајног за локалну заједницу.

Кључне речи: пандемија, библиотеке, Завичајно одељење, дигиталитација, друштвене
мреже, колекционари, истраживачи.
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LOCAL HERITAGE DEPARTMENT COOPERATION WITH RESEARCHERS AND
COLLECTORS – A GOOD WAY TO LOCAL HERITAGE COLLECTION BUILDING

Although it seems that changes in librarianship come slowly and depend on both the system as
well as on sole institutions and individuals employed, sometimes circumstances that we cannot
control (such as a pandemic) move us, accelerate us but also force us to shift from the traditional
library framework. These changes have begun with the introduction of the Internet and new ways
of communication, continued with the availability of electronic databases of the domestic and
world library network when the demands of readers changed, and consequently the library services
became more diverse and better. The coronavirus pandemic further encouraged librarians to bring
in new ideas, where creative advancement and work became the dominant narrative. This paper
aims to show how the employees of the Local Heritage Department of the Public Library „Vuk
Karadzic” from Kragujevac in exceptional circumstances improved cooperation with their users,
primarily researchers, thanks to digitalized content, information literacy and good communication.
Programs of „Dani kragujevacke knjige” realized in electronic format and cooperation with
collectors gathered in the Facebook group „Kragujevac kroz kviz” are a good example of how the
symbiotic relationship between librarians, researchers and collectors in restrictive conditions
(which we cannot control) contributes to the development of a library department very important
for the local community.
Кеy words: pandemic, libraries, Local Heritage Department, digitalization, socal networks,
collectors, researchers.

