
Стручна посета (1-4. септембар 2014.) 

Библиотеке за децу и младе 

у Стокхолму 

Даниела Скоковић 

Народна библиотека Пожега 



Пројекат промоције читања 

за младе 
• Организација за промоцију актвизма (OPA)  у сарадњи са шведском секцијом 

Међународног одбора за књижевност за децу и младе ( IBBY Sweden) , током 

друге половине 2014. године реализује припремни, студијски пројекат 

“Perception and Promotion of Female Characters in Children’s Literature in Serbia 

and Sweden”, који је финансијски подржао Шведски институт (SI). 

 

• У оквиру овог пројекта од 1. до 4. септембра 2014. представници Србије 

посетили су Стокхолм и учествовали у програму који су организовали домаћини 

из IBBY Sweden. 

 

• Делегацију Србије чинили су Александар Губаш и Јована Стошић (OPA), 

Даниела Скоковић ( Српска секција IBBY), Љиљана Маринковић (Креативни 

центар). 

 

• Током три радна дана посетили смо низ институција и библиотека које се 

интезивно баве проучавањем и унапређењем културне политике Шведске у 

области књижевности за децу и младе. 



Наставак пројекта у 2015. 

• Стечена искуства и информације биће неопходне за 

планирање наставка пројекта у 2015. години. 

Пројекат ће бити посвећен промоцији читања код 

средњошколаца у Србији и Шведској. Планира се 

оснивање читалачких клубова који ће истовремно 

обрађивати исте књиге а затим упоређивати локалне 

перцепције. 

 

• Представници IBBY Sweden долазе крајем октобра у 

узвратну посету, за време Београдског сајма књига, 

како би се упознали са културном политиком у 

Србији. 
 



Градска библиотека у 

Стокхолму 
• Без текста 

 









Културни центар – Tio Tretton 

• Библиотека за децу од 10-13 година 

(отворена 2011.) претходило 

истраживање – питали су децу! 

• Да задовоље креативност и пронађу 

сопствени идентитет – прате се 

интересовања 

• Позориште, кухиња... 

• Нема прецизно заказаних радионица 

• Библиотекар “у сенци” 











LAVA – библиотека за младе 

 

• Библиотека у оквиру Културног центра, недавно 

отворена, за младе од 14-25 година 

• 6 000 нових књига, простор за радионице 

• Помоћ при изради пројеката и  тражења 

финансијских средстава 

• 3Д штампач, аудио студио, пресе за штампање, 

машине и материјал за шивење – изложбе 

• Директор каже: Читање је приоритет за  целокупну 

заједницу 

 
 

 

 

 

 

 

 













Одељење за најмлађе (0 – 12) 

 

• “Соба за децу” – на четвртом спрату, издељена  тако 

да сваки узраст има свој кутак (прво наилазите на 

онај за бебе) 

• Реновирана, књиге на шведском, енглеском и другим 

језицима 

• Сваки дан има програмске активности ( радионице, 

атеље, слушање прича и поезије) 

• Семафор на спољној страни зграде – црвено светло 

– пуна библиотека 
 

 

 

 

 

 

 

 











Школска библиотека у 

Хјулисту 
• Предграђе углавном насељено 

имигрантима из Африке 

• Школска библиотека – специфични 

захтеви 

• АЛМА, заједничке радионице са 

родитељима (Ајдан Чемберс метода) 





Шведски институт за дечје 

књиге (Sbi) 
• Основан је као национална фондација (1965.); 

Финансира га Министарство образовања 

• Задатак: да прикупља и обрађује информације о 

књижевности за децу и младе и омогући да буду 

доступне за истраживање  

• Сваке године Институт објављује детаљан извештај 

са комплетном статистиком (“Book tasting”) од 1994. 

• Књиге разврстане у различите категорије 

• Продукција дечјих књига 10% - 1761 (2012) 



Лиленор Тортенсон 

Представља активности Института 



Barnboken – часопис са научним 

текстовима о дечјој књижевности 

Објављује га Институт од 1977. године 



Svenska barnboksinstitutet (Sbi) 
Право место за све који се баве проучавањем и истраживањем 

књижевности за децу и младе 



Међународна библиотека 

• Српски је само један од 100 светских језика на којима 

је доступна литература у библиотеци 

• Библиотека је део Јавне библиотеке у Стокхолму, 

позајмица за целу Шведску 

• 200 000 књига на 100 језика 

• Обучено особље, књиге за децу и младе (fact/fiction) 

• Речници, енциклопедије, видео, ДВД, ЦД (музика из 

целог света), компјутерске услуге, интернет, посебни 

програми и предавања 

• Недеља дечјих књига из целог света 



Читање је знање! 

Чланска карта је бесплатна 





Пројекат “Bookjury” 



Barnens bibliotek – вебсајт за 

промоцију читања 

• Финансира га Министарство културе, а 

администратор је посебна агенција (Kultur I Vast) од 

1996. године са 1 500 посета дневно 

• Циљна група: деца до 14 година 

• Хиљаде препорука, квизови и такмичења, интервју са 

ауторима 

• Деца могу да отворе сопствени профил – листе 

књига које су прочитали, препоруке и гласање 

• Barnbokskatalogen, Bokjuryn, Appelhyllan… 

• www.barnbibliotekscentrum.se – за библиотекаре 

 

http://www.barnbibliotekscentrum.se/


Музеј Астрид Линдгрен - 

Junibacken 
• Уђете у музеј и крочите у маштовити свет дечјих 

књига (Story train) 

• Трг прича (Мумијеви, Петсон и Финдус...) 

• Вила Вилакула – Пипи Дуга Чарапа (1945. – 145 

милиона копија, 64 језика) 

• Изложбе, ресторан и најснабдевенија књижара за 

децу у Шведској 

• 400 000 посета годишње, 1 500 представа за децу 

 









Споменик Астрид Линдгрен 

Пиа Кронхолм (IBBY Sweden) – библиотекар у пензији 



Сусрети са издавачима, 

ауторима и илустраторима 
• Сарадња – или како сви раде заједно на 

истом задатку 

• Удружења и институције – штите 

сопствена права али и доприносе 

комплетној ситуацији која се тиче дечје 

књижевности 

 

 







Закључак: 

• Неопходне институције које на различите начине 

подржавају истраживање дечје књижевности 

• сарадња   

• Корисници и њихове потребе на првом месту 

• Новац  

• свест  - каква је улога библиотеке у савременом 

друштву и где је ту место библиотекара 


