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 Прегледни рад

Увод

По ве ћа но ин те ре со ва ње те о ре ти ча ра и прак ти ча ра за пи та ња одр жи вог раз во ја по ја вљу је 
се на кон пу бли ко ва ња из ве шта ја о одр жи вом раз во ју ко ји је, на по зив Ује ди ње них на ци ја, са-
чи ни ла Свет ска ко ми си ја за за шти ту жи вот не сре ди не и раз вој 1987. го ди не.1 Одр жи ви раз вој 
де фи ни сан је у све тлу еко ном ског ра ста ко ји је у функ ци ји људ ског раз во ја, про ши ри ва ња из-
бо ра и мо гућ но сти по је ди на ца, као „раз вој ко јим се мо гу за до во љи ти по тре бе са да шњи це, а да 
се не до во ди у пи та ње спо соб ност бу ду ћих ге не ра ци ја да за до во ље вла сти те по тре бе.“2 Пи та-
ња одр жи вог раз во ја пр вен стве но су би ла по све ће на очу ва њу ра зно ли ко сти при род не сре ди не 
и еко ло шким пи та њи ма, да би тек ка сни је и кул ту ра до би ла сво је ме сто. На и ме, ин те грал ни 
при ступ ко ји се про мо ви сао кроз кон цепт одр жи вог раз во ја озна чио је укљу чи ва ње еко ном-
ске, тех но ло шке, со ци јал не, еко ло шке и кул тур не ком по нен те у раз вој не про це се, са иде јом 
да се је ди но на тај на чин мо же ус по ста ви ти функ ци о нал на рав но те жа на ре ла ци ји про из вод-
ње и по тро шње ре сур са.3 Ве ли ки број ауто ра од та да до да нас по ку шао је да пру жи до при нос 
бо љој кон цеп ту а ли за ци ји кул ту ре у кон тек сту одр жи вог раз во ја, али је ипак и да ље ви дљи ва 
дис кре пан ци ја из ме ђу те о риј ских раз ма тра ња и прак тич ног укљу чи ва ња кул ту ре у по ли ти ке 
одр жи вог раз во ја.4 Она је углав ном усло вље на сло же но шћу пој ма кул ту ра и одр жи вост, сто га 
до пу шта мно го стру ка и раз ли чи та ту ма че ња, у за ви сно сти од исто риј ског, дру штве ног и кул-
тур ног кон тек ста.

Струч ња ци оку пље ни око Ује ди ње них на ци ја пи та њи ма одр жи вог раз во ја при сту па ју из 
пер спек ти ве сма ње ња си ро ма штва, одр жи во сти при род них и кул тур них ре сур са, јед на ког 

1   UN World Com mis sion on En vi ron ment and De ve lop ment, Re port on the World Com mis sion on En vi ron ment and De ve lop ment: Our Com mon 
Fu tu re (New York: Uni ted Na ti ons –World Com mis sion on En vi ron ment and De ve lop ment, 1987), pre u ze to 1. 7. 2018, http://www.un-
do cu ments.net/our-com mon-fu tu re.pdf.

2   Ibi dem.

3   Ви де ти ви ше: Х. Ми кић, „Еко ном ске прет по став ке и раз вој ни ефек ти кре а тив ног сек то ра на ци о нал не при вре де“ (док тор ска дис., 
Еко ном ски фа кул тет, 2016), 42–52.

4   D. Throsby, Eco no mics and Cul tu re (Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2011), 65; D. Throsby, “Cul tu re in Su sta i na ble De ve lop ment: 
In sights for the Fu tu re Im ple men ta tion of Art 13“, pre u ze to 5. 7. 2018, http://unes doc.une sco.org/ima ges/0015/001572/157287E.pdf.
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при сту па основ ним ре сур си ма у обра зо ва њу, кул ту ри, здрав ству... као и оства ри ва ња пра-
ва на до сто јан ствен жи вот. С дру ге стра не, те о ре ти ча ри одр жи вог раз во ја при мар но се ба ве 
те о риј ским кон цеп ти ма и ди мен зи ја ма одр жи вог раз во ја. Кул ту ра као ди мен зи ја одр жи вог 
раз во ја оправ да на је чи ње ни цом да об ли ку је раз вој не про це се, као и кул тур не обрас це и 
по на ша ња љу ди.5 Ово схва та ње усме ра ва ло је ис тра жи вач ке на по ре углав ном ка ела бо ри-
ра њу уло ге кул ту ре као че твр тог сту ба одр жи вог раз во ја. Ме ђу тим, у но ви је вре ме мо же се 
за па зи ти тренд у ко ме се, на ме сто кул ту ре као ди мен зи је одр жи вог раз во ја, све ви ше по ми ње 
по јам „кул ту ра одр жи во сти“. Она пред ста вља по зи тив не про ме не ко је раз вој кул тур ног сек-
то ра уно си у по тро шњу и про из вод њу, ства ра ње но вих на ви ка одр жи вог ко ри шће ња ре сур са 
и из град њу све сти код љу ди о огра ни че њи ма и ри зи ци ма ко ји мо гу на ста ти нео д го вор ном 
по тро шњом.6

Ује ди ње не на ци је и кул ту ра

Осно ва не на кон Дру гог свет ског ра та, Ује ди ње не на ци је има ју ду гу исто ри ју ин те гри са-
ња кул ту ре у сво је ак тив но сти и про гра ме. Ак тив но сти у овој обла сти за по чи њу до но ше њем 
Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма7 у ко јој се о кул ту ри про ми шља у ду ху ин ди-
ви ду ал них пра ва сва ког по је дин ца, до сто јан стве ног жи во та и сло бод ног раз во ја лич но сти, а 
ове иде је да ље се раз ра ђу ју у Ме ђу на род ном пак ту о еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним 
пра ви ма.8 Да нас је то гло бал ни стан дард за људ ска пра ва и, пре ма овом ме ђу на род ном спо ра-
зу му, др жа ве чла ни це УН оба ве зу ју се да сва ком по је дин цу га ран ту ју оства ри ва ње кул тур них 
пра ва – да уче ству је у кул тур ном жи во ту, да се ко ри сти до стиг ну ћи ма на у ке и ужи ва мо рал на 
и ма те ри јал на пра ва ко ја про ис ти чу из аутор ских де ла. На пре дак др жа ва у оства ри ва њу ових 
пра ва пра ти се пе ри о дич ним ева лу а ци ја ма ко је спро во ди Ко ми тет за еко ном ска, со ци јал на и 
кул тур на пра ва при Ује ди ње ним на ци ја ма, да ју се препoруке и из ра жа ва за бри ну тост у слу ча ју 
сла бог на прет ка у овој обла сти.9

Оста ле ак тив но сти на пла ну ин те гри са ња кул ту ре у рад Ује ди ње них на ци ја спро во де се, у 
раз ли чи том оп се гу, кроз 15 аген ци ја и не ко ли ко про гра ма. Ор га ни за ци ја Ује дињ них на ци ја за 
обра зо ва ње, кул ту ру и на у ку и Свет ска ор га ни за ци ја за ин те лек ту ал ну сво ји ну, кроз рад аген-
ци ја, ба ве се ди рект но пи та њи ма кул ту ре. Пр ва од њих, сво ју кул тур ну ми си ју оства ру је кроз 
про гра ме ко ји ма се обез бе ђу ју за шти та и уна пре ђе ње кул тур не ра зно ли ко сти, пра во на сло-
бо ду и умет нич ко из ра жа ва ње, цир ку ла ци ја кул ту рних до ба ра и услу га и при ступ кул тур ним 
са др жа ји ма. Дру га сво ју ми си ју у по љу кул ту ре оства ру је кроз про грам за шти те аутор ских и 
срод них пра ва умет ни ка, ства ра ла ца и кул тур них рад ни ка, као и пра ва ин те лек ту ал не сво ји не 
у сфе ри ма те ри јал ног и не ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа.

Уједињенe нацијe су се, до сре ди не де ве де се тих го ди на 20. ве ка, пре те жно ба ви ле пи та њи-
ма кул ту ре кроз пер спек ти ву ин ди ви ду ал них кул тур них пра ва по је ди на ца. Пе де се то го ди шњи 
пе ри од обе ле жен је те ма ма ко је су се кре та ле од пра ва на сло бо ду из ра жа ва ња и ства ра-
ла штва, ин тер кул ту рал ни ди ја лог, уки да ње цен зу ре и про го на умет ни ка, до бо љег при сту па 

5   UCLG, “Cul tu re: Fo urth Pil lar of Sustainable  Development”, Com mit tee on Cul tu re for 2011–2013, pre u ze to 1. 7. 2018, http://www.agen-
da21cul tu re.net/docs_cir cu lars/ECO SOC2013-Com mit te e on cul tu re-ENG.pdf.

6   А. Оpaku, “The Ro le of Cul tu re in a Su sta ina ble Bu ilt En vi ron ment“, in Su sta i na ble Ope ra ti ons Ma na ge ment, edi ted by A. Chi a ri ni (Cham: 
Sprin ger, 2015), 37–52.

7   УН, Уни вер зал на де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма (УН, 1948).

8   УН Ге не ра на скуп шти на, Ме ђу на род ни пакт о еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним пра ви ма (УН Ге не рал на скуп шти на, 1966), пре у-
зе то 1. 7. 2018, http://www.un mi kon li ne.org/re gu la ti ons/un mik ga zet te/05bo sni ak/BInt Co vEc Soc Cul Rights.pdf.

9   По след њи из ве штај ко ји је под не ла на ша зе мља да ти ра из 2014. го ди не, где је из ра же на за бри ну тост у по гле ду јед на ког при сту па 
кул ту ри, на ро чи то у ру рал ним под руч ји ма зе мље, усло ва за оства ри ва ње кул тур них пра ва на ци о на лих ма њи на (на ро чи то Бо шња-
ка) и ни зак ни во фи нан си ра ња кул ту ре. Ви ди: УН Еко ном ски и со ци јал ни са вет, За кључ не примeд бе о дру гом пе ри о дич ном из ве шта ју 
Ср би је (УН Еко ном ски и со ци јал ни са вет, 23. мај 2014), пре у зе то 1. 7. 2018, http://www.rw fund.org/wp-con tent/uplo ads/2014/12/
Eko nom ski-i-so ci jal ni-sa vet-UN-Ko mi tet-za-eko nom ska-so ci jal na-i-kul tur na-pra va.pdf.
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кул тур ним са др жа ји ма и слич но. Тек об ја вљи ва њем из ве шта ја Свет ске ко ми си је за кул ту ру 
под на зи вом „На ша кре а тив на ра зно ли кост“10 и пу бли ко ва њем два гло бал на из ве шта ја о кул ту-
ри11 те жи се ин те гри са њу кул ту ре у про це се одр жи вог раз во ја. Ра зна са оп ште ња и де кла ра ци је 
ко ји ће усле ди ти, сва ки на свој на чин, ути ра ли су пут јед ној но вој гло бал ној па ра диг ми – раз-
у ме ва њу и при хва та њу кул ту ре као јед ног од сту бо ва одр жи вог раз во ја. Ови до га ђа ји те кли 
су упо ре до са при прем ним про це сом кре и ра ња Ми ле ни јум ских ци ље ва раз во ја Ује ди ње них 
на ци ја до 2015. го ди не. На свет ском са ми ту Ује ди ње них на ци ја 2000. го ди не пот пи са на је 
Ми ле ни јум ска де кла ра ци ја као из раз на сто ја ња зе ма ља чла ни ца УН ка ства ра њу пра вед ни јег 
дру штва, сма ње њу си ро ма штва и оства ри ва њу људ ских пра ва.12 На кон кон сул та ци ја са др жа-
ва ма чла ни ца ма Ује ди ње них на ци ја, 2005. го ди не усво је ни су Ми ле ни јум ски ци ље ви раз во ја. 
Они са др же 8 по гла вља (сма ње ње екс трем ног си ро ма штва и гла ди, јед нак при ступ основ ном 
обра зо ва њу, про мо ви са ње род не рав но прав но сти и осна жи ва ња же на, сма ње ње смр ти но во-
ро ђен ча ди, уна пре ђе ње здра вља, су зби ја ње ХИВ-а, ма ла ри је и оста лих бо ле сти, обез бе ђи ва-
ње еко ло шке одр жи во сти, раз вој гло бал ног парт нер ства за раз вој), 16 опе ра тив них ци ље ва и 
60 тех нич ких ин ди ка то ра. Ма да је би ло по ку ша ја да се кроз јав не кам па ње кул ту ра укљу чи 
као 9. ми ле ни јум ски циљ,13 та кви на по ри ни су има ли по зи тив не ис хо де.

Кул ту ра се у Ми ле ни јум ским ци ље ви ма раз во ја спо ми ње у вр ло ап стракт ном ма ни ру, у 
окви ру опе ра тив ног ци ља по све ће ног ис ко ре њи ва њу екс трем ног си ро ма штва и гла ди. Она 
са ма по се би ни је циљ, већ ин стру мент за по сти за ње од ре ђе них раз вој них ре зул та та. На и ме, 
ја ча ње кре а тив них ин ду стри ја и за шти та при род ног и кул тур ног на сле ђа сма тра ју се ефи ка-
сним ин стру мен ти ма еко ном ског раз во ја и уна пре ђе ња ква ли те та жи во та сва ког по је дин ца. 
Ства ра њем пред у сло ва за раз вој кре а тив ног сек то ра кре и ра ју се но ве мо гућ но сти за за по-
шља ва ње и сма ње ње си ро ма штва и до при но си укљу чи ва њу раз ли чи тих (че сто мар ги нал них 
и ра њи вих) гру па у дру штве ни, кул тур ни и по ли тич ки жи вот. У из ве шта ји ма о ре а ли за ци ји 
Ми ле ни јум ских ци ље ва, о кул ту ри се углав ном про ми шља као сред ству под сти ца ња одр жи вог 
раз во ја на африч ком кон ти нен ту и у ре ги о ни ма ка рак те ри стич ним по екс трем ном си ро ма-
штву. По је ди ни ауто ри по себ но ис ти чу уло гу би бли о те ка, чи ја дру штве на ми си ја је у пот пу но-
сти ком па ти бил на са фи ло зо фи јом Ми ле ни јум ских ци ље ва. Та ко, на при мер, aнализирајући 
уло гу школ ских и јав них би бли о те ка у не раз ви је ним зе мља ма, Kролак ис ти че да би бли о те-
ке игра ју ва жну уло гу у при сту пу ин фор ма ци ја ма и обра зов ним ма те ри ја ли ма, уна пре ђе њу 
обра зов них до стиг ну ћа мла дих и да пред ста вља ју ва жне сна ге дру штве них про ме на и де-
мо крат ске ре кон струк ци је ци вил ног дру штва.14 По је ди ни ауто ри на во де да би бли о те ке мо гу 
по мо ћи сма ње њу си ро ма штва кроз пру жа ње ре ле вант них ин фор ма ци ја си ро ма шном ста нов-
ни штву, као и по ди за њем јав не све сти о овим про бле ми ма,15 дру ги пак уло гу би бли о те ка у 
оства ри ва њу Ми ле ни јум ских ци ље ва ви де у си сте ма ти за ци ји ин фор ма ци ја и ма те ри ја ла ко ји 
су при сту пач ни чла но ви ма ло кал них за јед ни ца и при ла го ђе ни спе ци фич ним обра зов ним по-
тре ба ма ло кал ног ста нов ни штва.16 У осна жи ва њу же на и уна пре ђе њу род не рав но прав но сти, 

10   UNE SCO, Our Cre a ti ve Di ver sity (Pa ris: UNE SCO, 1996), pre u ze to 1. 7. 2018, http://unes doc.une sco.org/ima ges/0010/001055/105586e.
pdf.

11   Ви де ти: UNE SCO, Cul tu re, Cre a ti vity and Mar kets (Pa ris: UNE SCO, 1998); UNE SCO, Cul tu ral Di ver sity, Con fl icts and Plu ra lism (Pa ris: 
UNE SCO, 2000).

12   UN, “Uni ted Na ti ons Mil len ni um Dec la ra tion“, 55/2 (Uni ted Na ti ons, 2000), pre u ze to 1. 7. 2018, https://www.un.org/mil len ni um/
dec la ra tion/ares552e.htm.

13   Кам па ња је по кре ну та на кон фе рен ци ји Beyond Di ver sity Ху ма ни стич ког ин сти ту та за раз вој ну са рад њу 2005. го ди не. Сма тра ло 
се да је кул ту ра есен ци јал ни еле мент дру штве ног раз вој те да би кре а тив ност и кре а тив ни по тен ци јал за јед ни ца тре ба ло да бу ду 
пре по зна ти у раз вој ним про це си ма, по пут Ми ле ни јум ских ци ље ва раз во ја.

14   L. Kro lak, “The Ro le of Li bra ri es in the Cre a tion of Li te ra te En vi ron ments“ (IFLA, 2005), pre u ze to 1. 7. 2018, https://www.ifla.org/
fi les/as sets/li te racy-and-re a ding/pu bli ca ti ons/ro le-of-li bra ri es-in-cre a tion-of-li te ra te-en vi ron ments.pdf.

15  Е. Forsyth, “Pu blic Li bra ri es and the Mil len ni um De ve lop ment Go als“, IFLA Jo ur nal 31, 4 (2005): 315–323.

16   Ви ди: А. Uheg bu and I. Ig we, “In for ma tion and Com mu ni ca tion Tec hno logy (I.C.T) and the Mil len ni um De ve lop ment Go als“, In for-
ma tion Tec hno lo gist 3: 2 (2006): 97–109; Kro lak, Nav. de lo.
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би бли о те ке та ко ђе мо гу на ћи сво је ме сто. У њи ма је омо гу ћен при ступ зна њу и но вим ве шти-
на ма, као и информацијaма ко је су род но сен зи тив не, што има ва жан ути цај на осна жи ва ње 
же на.17 У мно гим не раз ви је ним зе мља ма би бли о те ке мо гу би ти фо кал не тач ке за про мо ви са-
ње прин ци па одр жи вог раз вој и уна пре ђе ње све сти о еко ло шким ре сур си ма, њи хо вом очу ва-
њу, али и ри зи ци ма де гра да ци је.18

Ка ко би пи та њу кул ту ре био дат ве ћи зна чај, Ује ди ње не на ци је су, у пе ри о ду од 2003. до 
2015. го ди не, усво ји ле три ре зо лу ци је о кул ту ри и раз во ју.19 Са ци љем да се да ју смер ни це за 
укљу чи ва ње кул ту ре у им пле мен та ци ју Mи ле ни јум ских ци ље ва, ре зо лу ци је су под ву кле зна чај 
ко ји кул ту ра има у њи хо вом оства ри ва њу, ње ну кључ ну уло гу за одр жи ви раз вој, иден ти тет, 
ино ва ци је и кре а тив ност, као и у про це су под сти ца ња еко ном ског раз во ја.

Пред крај опе ра тив ног пе ри о да за спро во ђе ње Ми ле ни јум ских ци ље ва ин тен зи ви ра но је 
пре и спи ти ва ње уло ге кул ту ре у раз во ју. На по чет ку овог про це са фор ми ра на је Мре жа за ре-
ше ња одр жи вог раз во ја, чи ји су чла но ви би ли углед ни ме ђу на род ни струч ња ци. Они су пред-
ло жи ли 10 ци ље ва одр жи вог раз во ја (сма ње ње си ро ма штва, одр жи ви гра до ви и ур ба ни за ци ја, 
ква ли тет но обра зо ва ње, за шти та жи вот не сре ди не и кли мат ске про ме не, пол на јед на кост и 
жен ско осна жи ва ње, со ци јал на ин клу зи ја, по ми ре ње, еко ном ско осна жи ва ње) ко је би тре ба-
ло оства ри ти до 2030. го ди не. Упо ре до са ра дом Мре же, фор ми ра на је и Отво ре на рад на гру-
па са 30 пред став ни ка раз ли чи тих др жа ва – чла ни ца УН ко је су се ба ви ле пи та њи ма и уоб ли ча-
ва њем ци ље ва одр жи вог раз во ја. Пар ти ци па тив ност овог про це са обе ле же на је ве ћим бро јем 
кон сул та ци ја, у ко је су би ли укљу че ни гра ђа ни. Кул ту ра и раз вој би ле су те ме на ци о нал них 
кон сул та ци ја у Ср би ји и Бо сни и Хер це го ви ни.

Пут ка фи нал ном пред ло гу ци ље ва одр жи вог раз во ја ко ји су при хва тљи ви и за раз ви је не 
и не раз ви је не зе мље, обе ле жи ло је и не ко ли ко ини ци ја ти ва и са ста на ка ко ји су пре и спи ти ва-
ли од нос кул ту ре и одр жи вог раз во ја. Пр ви ко ји је био ве ћих раз ме ра одр жан је у Ханг жоу 
(Кина). На ње му је усво је на де кла ра ци ја Кул ту ра: кључ на за одр жи ви раз вој, где је пред ло-
же но екс пли цит ни је укљу чи ва ње кул ту ре у раз вој не про це се и бо ље раз у ме ва ње кре а тив не 
еко но ми је као бу ду ћег мо то ра гло ба ног еко ном ског про гре са.20 На 3. Свет ском фо ру му о кул-
тур ним и кре а тив ним ин ду стри ја ма, ме ђу на род на за јед ни ца упу ти ла је слич не апе ле и пре-
по ру ке. Оне су са др жа не у Де кла ра ци ји из Фи рен це.21 У њој се на во ди 13 глав них пре по ру ка, 
чи ја је су шти на уна пре ђе ње јав них по ли ти ка у прав цу њи хо ве бо ље кул тур не сен зи тив но сти, 
оја ча ва ње прав ног и по ли тич ког окру же ња ко је про мо ви ше кул тур ну ра зно ли кост и ин те гри-
са ње кул ту ре у одр жи ви раз вој. То ком кон сул та тив ног про це са из ра де но ве Аген де одр жи вог 
раз во ја 2030, мре жа ме ђу на род них не вла ди них ор га ни за ци ја под не ла је пред лог за екс пли-
цит но укљу чи ва ње кул ту ре у раз вој не ци ље ве (нпр. да се усво ји по се бан циљ по све ћен са мо 
кул ту ри), али овај пред лог ни је на и шао на одо бра ва ње.22 Та ко је, кра јем 2015. го ди не, усво је-
на је Аген да до 2030. без екс пли цит ног ци ља ис кљу чи во по све ће ног кул ту ри (осим не ко ли ко 
опе ра тив них ци ље ва), али уз ши ре ви ђе ње ње не уло ге као ин стру мен та за оства ри ва ње ве ћи не 
ци ље ва одр жи вог раз во ја.

17   Forsyth, Nav. de lo.

18  Kro lak, Nav. de lo.

19   Ви де ти: UN Ge ne ral As sembly, Re so lu tion Adop ted by the Ge ne ral As sembly – 57/249. Cul tu re and De ve lop ment 57/249, (New York: UN, 
2003); UN Ge ne ral As sembly, Re so lu tion on Cul tu re and De ve lop ment A/C.2/65/L.50, (New York: UN, 2010); UN Ge ne ral As sembly, Re-
so lu tion on Cul tu re and Su sta i na ble De ve lop ment A/C8/440/add.4, (New York: UN, 2013).

20  UNE SCO, Han gzhou Dec la ra tion Pla cing Cul tu re at the He art of Su sta i na ble De ve lop ment Po li ci es (Pa ris: UNE SCO, 2013).

21   UNE SCO, Flo ren ce Dec la ra tion Outli nes Re com men da ti ons on Cul tu re for Post–2015 Agen da: Cul tu re, Cre a ti vity and Su sta i na ble De ve lop ment. 
Re se arch, In no va tion, Op por tu ni ti es (Flo ren ce: UNE SCO, 2014).

22   Мре жа ор га ни за ци ја у обла сти кул ту ре по пут IFAC CA, IFCCD, Agen da 21 for cul tu re (UCLG), Cul tu re Ac tion Euro pe, Ar te rial Net-
work, IMC – In ter na ti o nal Mu sic Co un cil, ICO MOS, IFLA и La ti no a me ri can Net work of Arts for So cial Tran sfor ma tion по кре ну ле су 
гло бал ну кам па њу #cul tu re2015goal са ци љем да се спе ци фи чан циљ на ме њен кул ту ри укљу чи у но ву аген ду одр жи вог раз во ја 
за јед но са опе ра тив ним ци ље ви ма у овој обла сти. Ви де ти: Glo bal Net work of Ci ti es, Lo cal and Re gi o nal Go vern ments, pre u ze to 1. 
7. 2018, http://www.agen da21cul tu re.net/advo cacy/cul tu re-as-a-goal-in-post-2015.
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Уло га би бли о те ка у оства ри ва њу УН ци ље ва одр жи вог раз во ја до 2030. го ди не

Аген да одр жи вог раз во ја до 2030, усво је на кра јем 2015. под окри љем Ује ди ње них на ци ја, 
са сто ји се од 17 ци ље ва и 169 спе ци фич них ак тив но сти и ре зул та та ко ји би ње ном им пле мен-
та ци јом тре ба ло да бу ду оства ре ни.23 По ла зи се од прет по став ке да се си нер гиј ским де ло-
ва њем вла ди ног сек то ра, ци вил ног дру штва и при ват ног сек то ра мо гу по кре ну ти струк тур не 
про ме не у еко но ми ји и дру штву, ко је ће во ди ти пра вед ни јој рас по де ли ре сур са и сма ње њу 
ја за из ме ђу раз ви је них и не раз ви је них зе ма ља.

Ци ље ви Аген де одр жи вог раз во ја 2030Ци ље ви Аген де одр жи вог раз во ја 20302424 

Аген да се екс пли цит но не ба ви пи та њи ма кул ту ре у одр жи вом раз во ју. У по је ди ним ци ље-
ви ма, њен до при нос се апо стро фи ра на по љу обра зо ва ња и еко ном ског осна жи ва ња кроз кул-
тур ни ту ри зам. У уво ду овог до ку мен та кул ту ра се спо ми ње са мо у јед ном па ра гра фу, кроз де-
кла ра тив ну по твр ду зна ча ја при род не и кул тур не ра зно ли ко сти и њи хо вог до при но са и кључ не 
уло ге у одр жи вом раз во ју. У ци ље ви ма о кул ту ри се го во ри као о ком по нен ти обра зо ва ња ко је 
про мо ви ше одр жи ви раз вој (циљ 4), ре сур су за раз вој одр жи вог ту ри зма (циљ 8), гра до ва и 

23  UN, Tran sfor ming Our World: the 2030 Agen da for Su sta i na ble De ve lop ment, A/RES/70/1 (New York: UN, 2015).

24  Ин фо гра фи ке ци ље ва одр жи вог раз во ја пре у зе те са Se Cons, пре у зе то 1. 7. 2018, http://www.ci lje vi o dr zi vo gra zvo ja.net.
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оснажити женеоснажити жене

Питка вода и хигијенски Питка вода и хигијенски 
условиуслови

Приступачна и чиста Приступачна и чиста 
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одр жи во сти за јед ни ца (циљ 11). Ме ђу тим, иако кул ту ра ли сти25 с пра вом ис ти чу сла бу за сту-
пље ност кул ту ре као мањ ка вост Аген де, уоч љи во је да се она у гло бал ним ци ље ви ма одр жи вог 
раз во ја ви ше тре ти ра као ме ђу сек тор ска област. На и ме, кроз опе ра тив не смер ни це за при-
ме ну Аген де, очи та ва се да се кул ту ри и кре а тив ном пред у зет ни штву при сту па као хо ри зон-
тал ном пи та њу јав них по ли ти ка, ко је ни је огра ни че но од ре ђе ним ци ље ви ма, већ пред ста вља 
јед ну од ди мен зи ја гло бал них раз вој них про це са.

Ис ко ре ни ти си ро ма штво је дан је од пр вих ци ље ва. Си ро ма штво је фак тор ко ји огра ни ча ва 
оства ри ва ње основ них пра ва на до сто јан ствен жи вот. На вр ху ле стви це УН при о ри те та на ла зи 
се под сти ца ње раз во ја ко ји је ин клу зи ван, уз по моћ ко га се мо гу кре и ра ти одр жи ва рад на ме-
ста и под сти ца ти јед на кост. Си ро ма штвом се сма тра жи вот са ма ње од 1,25 аме рич ких до ла ра 
днев но, а да би се оно ис ко ре ни ло, не по ход но је кроз јав не по ли ти ке и дру ге ме ре омо гу ћи ти 
јед на ка пра ва на при ступ при вред ним ре сур си ма, усло ве за раз вој пред у зет ни штва и кре и ра ње 
но вих рад них ме ста. Кул ту ра ту на ла зи ме сто кроз кон цепт кре а тив них ин ду стри ја и кре а тив ног 
пред у зет ни штва, о че му све до чи ве ли ки број ини ци ја ти ва ко је је ре а ли зо вао UNE SCO.26 Би бли-
о те ке у оства ри ва њу овог ци ља мо гу пре у зе ти уло гу цен та ра за уна пре ђе ње ве шти на, ди ги тал не 
пи сме но сти и при сту па ин фор ма ци ја ма за нај у гро же ни је сло је ве ста нов ни штва. На при мер, у 
Ки ни је про је кат про мо ци је ди ги тал не би бли о те ке (Di gi tal Pro mo tion Pro ject) омо гу ћио при ступ 
ди ги тал ним са др жа ји ма пу тем јав них би бли о те ка, јав ног ин тер не та и мо бил них те ле фо на, ка ко 
би се уна пре дио ква ли тет жи во та у ру рал ним под руч ји ма ове зе мље, а у по је ди ним ки не ским 
би бли о те ка ма ну де се и тре нин зи за сти ца ње ди ги тал них ве шти на, аси стен ци ја у пре тра жи ва-
њу ди ги тал них из во ра и по моћ за лак ше до ла же ње до ин фор ма ци ја.27 У Чи леу, Tol ten Pu blic 
Li brary пру жа про гра ме за раз вој пред у зет нич ких ве шти на Ма пу че на ро ду ка ко би превазишao 
еко ном ске иза зо ве, започеo по сло ве у ру рал ном ту ри зму и сл., док оста ле чи ле ан ске јав не би-
бли о те ке спро во де тре нин ге за уна пре ђе ње ди ги тал них ве шти на ста нов ни ка у за ба че ним ре ги-
о ни ма, укљу чу ју ћи и он лајн про мо ци ју њи хо вих пред у зет нич ких ини ци ја ти ва.28

Ис ко ре њи ва ње гла ди и одр жи ва по љо при вре да као циљ зах те ва ју по ве ћа на ула га ња у се о-
ску ин фра струк ту ру и раз вој по љо при вре де. Не ма те ри јал но на сле ђе у ру рал ним под руч ји-
ма углав ном об у хва та тра ди ци о нал на зна ња, по ступ ке и про це се ра да. Ње го вом за шти том 
оси гу ра ва ју се усло ви за при вред ни на пре дак мно гих ру рал них под руч ја. Чак и та мо где ни-
је из ра жен ру рал ни ка рак тер ме ста, ор га ни за ци је у кул ту ри, по пут би бли о те ка, мо гу има-
ти сво ју уло гу у ши ре њу прин ци па одр жи ве по љо при вред не про из вод ње те по сред но да ти 
до при нос ис ко ре њи ва њу гла ди. Та ко, на при мер, Di gi tal Green је ини ци ја ти ва ко ја кре и ра и 
при ка зу је ди ги тал не ви део-са др жа је ка ко би по мо гла одр жи ву по љо при вре ду у Ју жној Ази ји 
и Афри ци. Ко ри шће њем пар ти ци па тив них ви део-ма те ри ја ла пру жа ју се са ве то дав не услу ге 
ло кал ним по љо при вред ни ци ма у ру рал ним под руч ји ма. Про је кат је за по чео обу ком за кре и-
ра ње крат ких ви део-ту то ри ја ла за фар ме ре у ко ји ма они опи су ју по љо при вред не про бле ме, 
де мон стри ра ју ре ше ња и њи хо ву при ме ну. Од на стан ка про јек та про из ве де но је око 2800 
крат ких ви део-ма те ри ја ла за по љо при вред ни ке и ди стри бу и ра но у пре ко 2000 се ла у Ин ди ји, 
Га ни, Ети о пи ји и Тан за ни ји пре ко мре же ру рал них оргaнизација у кул ту ри и ма лих се о ских 
би бли о те ка.29

25  За го вор ни ци пре на гла ше не уло ге кул ту ре у одр жи вом раз во ју.

26   Ви де ти про гра ме ко је је спро вео UNE SCO на те му раз вој пред у зет ни штва и кре а тив них ин ду стри ја. UNE SCO, Cul tu re for the 2030 
Agen da (Pa ris: UNE SCO, 2018), pre u ze to 1. 7. 2018, http://unes doc.une sco.org/ima ges/0026/002646/264687e.pdf; UNE SCO. UNE-
SCO Mo ving For ward the 2030. Agen da for Su sta ni ble De ve lop ment. (Pa ris: UNE SCO, 2017), pre u ze to 1. 7. 2018, http://unes doc.une sco.
org/ima ges/0024/002477/247785e.pdf.

27  World Bank, Fo ste ring a Di gi tally In clu si ve Aging So ci ety in Chi na: the Po ten tial of Pu blic Li bra ri es (Was hing ton: World Bank, 2014).

28   Ви де ти: U. Li pe i ka i te and G. Oyar zun, Agri cul tu re, Li bra ri es and Hu man De ve lop ment: Ca se stu di es of Euro pe, Afri ca and La tin Ame ri ca (Sin-
ga po re: IFLA WLIC, 2013), pre u ze to 1. 7. 2018, http://li brary.ifla.org/115/1/141-li pe i ka i te-en.pdf.

29   P. Shan and G. Ab his hek, Di gi tal Li bra ri es for the Po or (Was hing ton: World Bank, 2014), pre u ze to 1. 7. 2018, http://blogs.wor ldbank.
org/end po vertyin so ut ha sia/di gi tal-li bra ri es-po or.
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Про је кат АgroLib ко ји је ре а ли зо ва ла На род на би бли о те ка „Ра ди слав Ник че вић“ у Ја го ди-
ни та ко ђе је при мер до бре прак се ка ко би бли о те ке мо гу до при не ти одр жи вој по љо при вре ди. 
У ру рал ним под руч ји ма у Ср би ји, мно ге е-ин фор ма ци је не до ла зе до по љо при вред ни ка, јер 
они не ма ју ком пју те ре, ни ти при ступ ин тер не ту. Сли чан про блем по сто ји и у ди стри бу ци ји 
ин фор ма ци ја ко је се ти чу олак ши ца и суб вен ци ја за по љо при вред ни ке – оне се об ја вљу ју на 
веб-стра ни ца ма др жав них ор га на, али те шко сти жу до по љо при вред ни ка. У мно гим се ли ма 
ин тер нет је те шко до сту пан, а до да нас се ни ко ни је ба вио си стем ски ин фор ма ци о ним тех-
но ло ги ја ма и њи хо вим пред но сти ма у ци љу мо дер ни за ци је се о ског жи во та. По љо при вред на 
би бли о те ка на ме ње на је ко ри сни ци ма у 52 се ла ја го дин ске оп шти не кроз че ти ри ре ви та ли-
зо ва не би бли о те ке – Ба гр дан, Гло го вац, Бу нар и Гла вин ци. Осим што је на ба вље на струч на 
ли те ра ту ра за по љо при вред ни ке, ре но ви ра не би бли о те ке, уве ден је ин тер нет и фор ми ра на 
елек трон ска пи ја ца за по љо при вред ни ке и оста ле ста нов ни ке из ја го дин ских се ла ко ји се ба ве 
руч ним ра дом, за на ти ма и дру гим ви до ви ма ру рал ног пред у зет ни штва, ор га ни зо ва не су обу ке 
за ко ри шће ње ин фор ма ци о них тех но ло ги ја из обла сти по љо при вре де и пред у зет ни штва и се-
о ске би бли о те ке су по ста ле но во ме сто су сре та и раз во ја ло кал не за јед ни це.30

Здра вље и бла го ста ње као ци ље ви одр жи вог раз во ја од но се се на про мо ви са ње здра вог 
жи во та, ис ко ре њи ва ње бо ле сти – ХИВ, ма ла ри је, ту бер ку ло зе и сл. и ре ша ва ње са вре ме них 
здрав стве них про бле ма. Јав не би бли о те ке че сто мо гу би ти ме ста јав ног ди ја ло га, где ко ри сни-
ци здрав стве них услу га мо гу раз ме њи ва ти сво ја ис ку ства, али и ши ри ти ин фор ма ци је ко је се 
ти чу сма ње ња ри зи ка за по ја ву ових бо ле сти. Не ко ли ко јав них би бли о те ка у Бо цва ни, као што 
је Ra mot swa Pu blic Li brary, у са рад њи са дру штви ма за пре вен ци ју ХИВ-а, еду ку ју мла де љу де 
о здрав стве ним пи та њи ма у ве зи са ХИВ-ом и ти неј џер ским труд но ћа ма.31 Др жав на би бли о те-
ка „Ghe org he Asac hi“ у Ја ши ју (Ру му ни ја), у са рад њи са Цр ве ним кр стом, кре и ра ла је он лајн 
тре нин ге и ди ги тал не ма те ри ја ле о пр вој по мо ћи, ка ко би да ље обучaвала за по сле не у дру гим 
би бли о те ка ма и чла но ве ло кал не за јед ни це о пру жа њу пр ве по мо ћи.32

Ква ли тет но обра зо ва ње има ду гу тра ди ци ју као раз вој ни циљ. Бо љи при ступ еду ка ци ји, раст 
пи сме но сти, уна пре ђе ње обра зов ног ни воа де вој чи ца и сл. пред у сло ви су за бо ље за по шља-
ва ње, ве ћи број по слов них при ли ка и раз вој пред у зет нич ких ини ци ја ти ва. Ка ко би се по сти-
гао овај циљ, по треб но је омо гу ћи ти при сту пач ност и усло ве обра зо ва ња свим по је дин ци ма. 
Са вре ме не тех но ло ги је ну де мно ге мо гућ но сти да се пре ва зи ђу фи зич ка огра ни че ња до ступ-
но сти еду ка ци је. У Бо цва ни, јав не би бли о те ке су глав ни но си о ци про јек та На ци о нал на ви зи ја 
2016. ко ји је по све ћен уна пре ђе њу са вре ме них зна ња и ве шти на за нај ши ру по пу ла ци ју.33 Уло-
га би бли о те ка у по ве ћа њу ква ли те та обра зо ва ња на ро чи то се ви ди у ра ду школ ских би бли о те-
ка и њи хо вом укљу чи ва њу у про це се шко ло ва ња. Екс пе ри мен тал ни час, спро ве ден у основ ној 
шко ли у Бач кој Па лан ци, по ка зао је да укљу чи ва ње школ ске би бли о те ке у из во ђе ње на ста ве и 
ње но осла ња ње на ин фор ма тич ку мре жу до при но си бо љем усва ја њу зна ња код уче ни ка, њи-
хо вом оса мо ста љи ва њу у пре тра жи ва њу ин фор ма ци ја и оп штем за до вољ ству код уче ни ка.34

Уна пре ђе ње род не рав но прав но сти и осна жи ва ње же на би тре ба ло да омо гу ћи до сто јан ствен 
рад, укла ња ње свих об ли ка дис кри ми на ци је и јед на ку за сту пље ност же на у про це си ма по-
ли тич ког и еко ном ског раз во ја. Кул ту ра пру жа оби ље мо гућ но сти за осна жи ва ње же на. Пре 
све га, у по је ди ним обла сти ма оне пред ста вља ју глав ну рад ну сна гу (нпр. руч ни ра до ви, ди зајн 

30   В. Црн ко вић, „Се о ске би бли о те ке у функ ци ји по ди за ња пред у зет нич ких ка па ци те та – при мер про јек та По љо при вред не би бли о те-
ке“, из ла га ње на 2. Шко ли кре а тив не еко но ми је (Ниш: Гру па за кре а тив ну еко но ми ју, 2016).

31  Ra mot swa Pu blic Li brary, Se si go Li bra ri es, Bot swa na, pre u ze to 1. 7. 2018, http://www.se si go.org.bw/in dex.php?id=49.

32   Ви де ти: S. Fried et al., “A Ta le of Pu blic Li bra ri es in Bul ga ria, Po land and Ro ma nia: The Ca se of Three Ga tes Fo un da tion Grants“, Li-
brary Trends (Fall 2014): 127–143.

33   IFLA, “The Ro le of Pu blic Li bra ri es in the At ta in ment of Bot swa na’s Vi sion 2016“, pre u ze to 1. 7. 2018, http://li brary.ifla.org/258/1/201-
ra di jeng-en.pdf.

34   Ви де ти ви ше: Ј. Ку зма но вић, „Но ва уло га би бли о те ке у основ ним шко ла ма и ко му ни ка ци о на стра те ги ја за ње но про мо ви са ње“, 
Кул ту ра по ли са бр. 17 (2012): 123–146.
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и сл.), по сло ви у кул ту ри пру жа ју им мо гућ ност за бо ље ба лан си ра ње оба ве за на по слу и у до-
ма ћин ству, а кроз флек си бил не об ли ке ра да мо гу да уна пре де сво ју еко ном ску не за ви сно ст и 
ра дом од ку ће. Уло га би бли о те ка у оства ри ва њу овог ци ља је у про мо ви са њу род не рав но прав-
но сти и ње ном уна пре ђи ва њу кроз обра зо ва ње, осна жи ва ње и укљу чи ва ње же на у све аспек те 
дру штве ног, кул тур ног, еко ном ског и по ли тич ког жи во та.35 READ In for ma tion and Re so ur ce 
Cen tre у Не па лу спро во ди про грам за осна жи ва ње же на и под сти цај њи хо вом ли дер ству кроз 
се ми на ре, ра ди о ни це и јав не три би не. Би бли о те ка, осим еду ка ци је у по гле ду људ ских пра ва, 
род не рав но прав но сти, здра вља, спре ча ва ња на си ља и сл., пру жа им мо гућ ност и да уна пре де 
по слов не ве шти не – ди ги тал ну пи сме ност, пред у зет нич ке спо соб но сти, стек ну не ке кре а тив не 
ве шти не за из ра ду ру ко тво ри на и ре а ли зу ју пред у зет нич ку иде ју.36

Пит ка во да и хи ги јен ски усло ви од но се се на обез бе ђи ва ње јед на ког при сту па пи ја ћој во ди и 
хи ги јен ским усло ви ма. Иако је овај циљ спе ци фич ног ка рак те ра, че сто из ван до ме та уста но ва 
кул ту ре, ино ва тив ни при мер из Хон ду ра са по ка зу је да јав не би бли о те ке мо гу игра ти цен трал-
ну уло гу у обез бе ђи ва њу пи ја ће во де за ло кал ну за јед ни цу. San Juan Pla nes Com mu nity Li brary 
пред ста вља цен трал но ме сто за снаб де ва ње во дом ло кал не за јед ни це.37

При сту пач на и чи ста енер ги ја под ра зу ме ва јед нак при ступ енер гет ским услу га ма и по ве ћа-
но ко ри шће ње об но вљи вих из во ра енер ги је. Оче ку је се да се глав не ак тив но сти у окви ру овог 
ци ља ре а ли зу ју у окви ру ини ци ја ти ве Одр жи ва енер ги ја за све (SE4aLL). У окви ру ње, фор ми ра-
ни су цен три за тех нич ку по моћ ко ји раз ли чи тим зе мља ма по ма жу у кре и ра њу ефи ка сних по-
ли ти ка за уна пре ђе ње ко ри шће ња енер ги је, а кроз ди рект ну фи нан сиј ску по моћ ре а ли зу ју се 
про јек ти у сфе ри об но вљи вих из во ра енер ги је и по ве ћа ња енер гет ске ефи ка сно сти, на ро чи то 
у ру рал ним обла сти ма. Уло га би бли о те ка у оства ри ва њу овог ци ља пр вен стве но је усме ре на на 
еду ка ци ју ло кал ног ста нов ни штва о еко ло шким пи та њи ма, одр жи вом ко ри шће њу при род них 
и кул тур них ре сур са и ства ра њу но вих зна ња и на ви ка по пи та њу енер гет ске ефи ка сно сти. На 
при мер, у Гва ја ни Yupu ka ri Pu blic Li brary по ма же ло кал ном ста нов ни шту да стек не зна ња и 
лак ше усво ји прин ци пе за по сти за ње еко ло шке рав но те же. Би бли о те ка пред ста вља ме сто где 
се са ста ју чла но ви ло кал не за јед ни це и не вла ди не ор га ни за ци је и раз ме њу ју ис ку ства о за шти-
ти кор ња ча и екс пло а та ци ји дрв них ре сур са ко ја не на ру ша ва еко ло шки еко си стем.38

Афир ма ци ја ин клу зив ног и одр жи вог раз во ја би тре ба ло да оси гу ра со цио-еко ном ски раз вој 
ко ји пру жа усло ве за до сто јан стве ни рад и јед на ке рад не мо гућ но сти свим сло је ви ма ста-
нов ни штва. Ово се на ро чи то од но си на за по шља ва ње мла дих и кре и ра ње но вих за ни ма ња 
у ви со ко про дук тив ним сек то ри ма (нпр. кре а тив ним ин ду стри јама, ИТ сек то ру и сл.). Раз вој 
кре а тив них ин ду стри ја и под сти ца ње кре а тив ног пред у зет ни штва мо гу уна пре ди ти ино ва ци је, 
раст ми кро и ма лих ор га ни за ци ја, а ком би на ци јом но вих тех но ло шких ре ше ња мо же се кре-
и ра ти ви со ка до да та вред ност и про дук тив ност. Би бли о те ке мо гу по мо ћи чла но ви ма ло кал не 
за јед ни це у при сту пу ин фор ма ци ја ма ра ди про на ла же ња по сла, али и уна пре ђе њу зна ња и 
по слов них ве шти на. Та ко, на при мер, у Ру му ни ји око 35 ру рал них би бли о те ка, у са рад њи са 
парт не ри ма из не вла ди ног сек то ра, спро во ди про грам CO DE Kids на ме њен уче њу ко ди ра ња 
код де це уз ра ста 10–14 го ди на. Циљ про гра ма је да мо ти ви ше мла де да ви ше вре ме на про во де 
у еду ка ци ји на ин тер не ту, под стак не их да раз ми шља ју о ИТ ка ри је ри и стек ну основ на зна-
ња о ко ди ра њу, ко ја им мо гу по мо ћи у да љем обра зо ва њу у овој обла сти.39 Ин клу зив ни раз вој 

35   М. Gаffet аnd C. Espy, “The Ro le of Na ti o nal Li bra ri es in Con tri bu ting To wards the Su sta i na ble De ve lop ment goal of Gen der Equ a lity“ 
(pa per pre sen ted at IFLA WLIC 2016 – Co lum bus, OH – Con nec ti ons. Col la bo ra tion. Com mu nity), pre u ze to 1. 7. 2018, http://li brary.
ifla.org/1487/2/115-gaf fet-en.pdf.

36  READ In for ma tion and Re so ur ce Cen tre, pre u ze to 1. 7. 2018, http://re ad glo bal.org/our-work/read-ne pal.

37  Ви де ти: Beyond Ac cess, Pu blic Li bra ri es Po wer De ve lop ment, pre u ze to 1. 7. 2018, http://beyon da cess.net.

38  Ibid.

39   О про јек ту CO DE Kids ви де ти ви ше: Co de kids – Co ding for Kids in Li bra ri es, pre u ze to 1. 7. 2018, http://www.pro gressfo un da tion.ro/
co ding-3/.
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под ра зу ме ва и укљу чи ва ње мар ги на ли зо ва них гру па у дру штве на де ша ва ња и по ве ћа ње њи-
хо вих шан си за до сто јан ствен жи вот. За гре бач ка град ска би бли о те ка спро во ди про грам на-
ме њен бес кућ ни ци ма ка ко би по ве ћа ла њи хо во са мо по у зда ње, сма њи ла пре пре ке у тра же њу 
по сла и по мо гла њи хо вом дру штве ном осна жи ва њу. Кроз ра ди о ни це, јав не ча со ве и тре нин ге 
омо гу ћа ва им сти ца ње ди ги тал не пи сме но сти и пру жа по моћ у пре тра жи ва њу ин фор ма ци ја за 
по сао и ства ра пред у сло ве да се по но во по ве жу са за јед ни цом у ко јој жи ве.40

Ин ду стри ја, ино ва ци је и раз вој ин фра струк ту ре под ра зу ме ва пред у зи ма ње ак тив но сти на 
по љу ис тра жи ва ња и раз во ја, ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја и при сту па ин тер-
не ту. Оспо со бља ва ње за ди ги тал но пред у зет ни штво и бо ља по ве за ност ди ги тал не еко но ми је и 
тра ди ци о нал них сек то ра мо же до при не ти тран сфе ру тех но ло ги је, зна ња и по слов них мо де ла 
те ду го роч но ути ца ти на еко ном ски раст (и раз вој). Та ко, на при мер, би бли о те ке мо гу по ста ти 
но ва ме ста раз во ја за јед ни це и ис ко ра чи ти из тра ди ци о нал не уло ге уста но ва ко је раз ви ја-
ју са мо чи та лач ке на ви ке, већ ну ди ти ве ћи број кул тур них про гра ма и ства ра ти но ве на ви ке 
ло кал ног ста нов ни штва. Ино ва тив не и пред у зет нич ки ори јен ти са не би бли о те ке по пут Mi a mi-
Da de Pu blic Li brary System или Spo ka ne Pu blic Li brary у Ва шинг то ну иду ко рак да ље у ино ва-
ци ја ма и раз во ју ин фра струк ту ре за пред у зет ни штво. Ове би бли о те ке су ре ди зај ни ра ле сво је 
про сто ре ка ко би се тран сфор ми са ле у co-wor king за јед ни цу ре ле вант ну за ИТ пред у зет ни ке, 
ди ги тал не но ма де и оне ко ји ра де у кре а тив ним де лат но сти ма.41 Осим ме ста за рад, оне ну де 
са вре ме ну ИТ ин фра струк ту ру и при ступ ли цен ци ра ним софт ве ри ма за ди зајн, ар хи тек ту ру, 
мо де ло ва ње, ани ма ци је и сл., као и ин фор ма ци је о тр жи шту хар ти ја од вред но сти и тр го ва њу 
на ње му, фи нан сиј ске ана ли зе и еко ном ске про јек ци је.

Сма ње ње не јед на ко сти под ра зу ме ва ства ра ње усло ва у ко ји ма по сто је јед на ке еко ном ске, 
со ци јал не и по ли тич ке мо гућ но сти за све по је дин це, не за ви сно од њи хо ве ста ро сти, по ла, 
здрав стве них спо соб но сти, етич ке при пад но сти, еко ном ског ста ту са и сл. Кул ту ра у оства ри-
ва њу овог ци ља има дво стру ку уло гу. Еле мен ти кул ту ре, ра зно ли кост кул тур них из ра за, спе-
ци фич ни кул тур ни ко до ви мо гу би ти осно ва за раз вој кре а тив ног пред у зет ни штва мар ги на ли-
зо ва них гру па.42 Ме ђу тим, да би пред у зет нич ке иде је по ста ле одр жи ви по сло ви, би бли о те ке 
мо гу по слу жи ти као би знис ин ку ба то ри за са мо стал не пред у зет ни ке, сту ден те, осо бе ко је тра-
же по сло ве или хо но рар не кре а тив це. Та ко на при мер, Akron-Sum mit Co unty Pu blic Li brary 
Mic ro bu si ness Cen ter у Акро ну пру жа услу ге дво го ди шњег про гра ма по слов не ин ку ба ци је за 
по чет ни ке у би зни су раз ли чи тих про фи ла (кре а тив не ин ду стри је, умет нич ко пред у зет ни штво, 
одр жи ва по љо при вре да, ди ги тал не услу ге и мар ке тинг и сл.), пру жа им тре нин ге у обла сти 
пред у зет ни штва, ру ко во ђе ње пред у зет нич ким по ду хва том, као и прав не и ад ми ни стра тив не 
услу ге.43

Одр жи ви гра до ви и одр жи ве за јед ни це под ра зу ме ва ства ра ње гра до ва ко ји су си гур ни, при ла-
го дљи ви и одр жи ви. У оства ри ва њу овог ци ља по треб но је обез бе ди ти си гур но и при сту пач но 
ста но ва ње, ефи ка сан јав ни пре воз, до во љан број зе ле них по вр ши на, пар ти ци па тив но ур ба ни-
стич ко пла ни ра ње, за шти ту при род ног и кул тур ног на сле ђа и сл. Кул ту ра има ви ше функ ци ја 
у ства ра њу одр жи вих гра до ва. Она је ва жна за иден ти тет гра да, ње го ву ур ба ну ре ге не ра ци ју, 
али и као про стор за ди ја лог и раз ме ну иде ја. Би бли о те ке мо гу би ти по кре та чи ур ба не об но ве 
на раз ли чи те на чи не. Као ико нич ке гра ђе ви не ко је кре и ра ју иден ти тет ме ста (нпр. Би бли-
те ка Ale xan dri na у Алек сан дри ји и Se at tle Pu blic Li brary у Си је тлу), као ак те ри уна пре ђе ња 

40   Tpor tal.hr, Knji gom do kro va: mre ža knji žni ca za osna ži va nje bes kuć ni ka, (Za greb, 2011), pre u ze to 1. 7. 2018, https://www.tpor tal.hr/
kul tu ra/cla nak/za gre bac ke-knji zni ce-bes kuc ni ci ma-nu de-no vu-san su-20111114. 

41   Ви де ти: Li bra ri es as Co-wor king Spa ces, pre u ze to 1. 7. 2018, http://www.tec hso up for li bra ri es.org/blog/li bra ri es-as-co-wor king-spa ces.

42   Ви де ти на при мер ис тра жи ва ње о кре а тив ном пред у зет ни штву Ро ма у Пи ро ту. Х. Ми кић, Е. Ра до њић-Жив ков и Љ. Ди ми три је вић, 
Јав не по ли ти ке и кре а тив но пред у зет ни штво Ро ма (Бе о град: Гру па за кре а тив ну еко но ми ју, 2016).

43   Ви ше ви де ти: C. Jahnson, 5 Co wor king Spa ces and Bu si ness In cu ba tors in Li bra ri es that Sup port Lo cal Wor kers (Sha ra ble, 2017), pre u ze-
to 1. 7. 2018, https://www.sha re a ble.net/blog/5-co wor king-spa ces-and-bu si ness-in cu ba tors-in-li bra ri es-that-sup port-lo cal-wor kers.
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ви тал но сти за јед ни це (нпр. Ga ra get у Maлмеу) или као кре а то ри иден ти те та од ре ђе них про-
стор них це ли на (нпр. Град ска би бли о те ка у Ван ку ве ру, Bi bli ot he ek Am ster dam).44

Еко ло шки иза зо ви и очу ва ње жи вот не сре ди не представљаju ва жан аспект у оства ри ва њу одр-
жи вог раз во ја. Њи ма је на ме ње но не ко ли ко ци ље ва – од оних ко ји су по све ће ни од го вор ној 
по тро шњи ре сур са и про из вод њи, кли мат ским про ме на ма, одр жи вом под вод ном све ту, упра-
вља њу ре ка ма, би о ди вер зи те том и за шти ти водeних ре сур са, до за шти те при род них ре сур са, 
зе мљи шта и очу ва њу би о ди вер зи те та. Cybe ri a da Pu blic Li brary у Пољ ској раз ви ла је ин тер ак-
ти ви обра зов ни про грам о еко ло ги ји. Ско ро 2000 де це, ко ри сте ћи та бле те и ин тер ак тив не ви-
део-игре, уче о енер ги ји, за шти ти во да, ре ци кла жи, би о ди вер зи те ту и сл., а на осно ву сте че ног 
зна ња и са ма по кре ћу ми кро-еко ло шке про јек те.45

Про мо ци ја ми ра и пра вед ног дру штва од но си се на из град њу пра вед ног и ми ро љу би вог дру-
штва. Су зби ја ње ор га ни зо ва ног кри ми на ла, сма ње ње ко руп ци је и иле гал них то ко ва нов ца 
тре ба ло би да во ди ства ра њу од го вор них и тран спа рент них ин сти ту ци ја. Упо зна ва ње дру гих 
кул ту ра и њи хо вих до стиг ну ћа омо гу ћа ва ин тер кул ту рал ну ко му ни ка ци ју и не на сил но дру-
штво. Mo bi le Pu blic Li bra ri es Pro ject је ини ци ја ти ва у Ко лум би ји ко ју су по кре ну ли Ми ни стар ство 
кул ту ре, на ци о нал на би бли о те ка и мре жа јав них ко лум биј ских би бли о те ка. Циљ про гра ма је 
да се из гра ди кул ту ра ми ра у пост-кон фликт ним под руч ји ма у ко ји ма су се од ви ја ли су ко би из-
ме ђу вла де, ге рил ских гру па и па ра вој них фор ма ци ја од 1964. го ди не. Мо бил не би бли о те ке за 
мир по ста вље не су на 20 ме ста у зо на ма при мир ја, ко је су де фи ни са не ми ров ним спо ра зу мом 
као ме ста де мо би ли за ци је и раз о ру жа ња ге рил ских гру па. Њи хо ва уло га је да омо гу ће ста-
нов ни штву у овим зо на ма при ступ ин фор ма ци ја ма и да до при не су из град њи ми ра кроз бо ље 
раз у ме ва ње узро ка кон флик та, про мо ви са ње ди ја ло га из ме ђу су ко бље них стра на и омо гу ће 
ин те гра ци ју при пад ни ка ге рил ских гру па у ци ви лни жи вот.46

Парт нер ство за раз вој под ра зу ме ва са рад њу др жав ног, ци вил ног и при ват ног сек то ра. Она 
мо же би ти на раз ли чи тим ни во и ма – ло кал на, ре ги о нал на, на ци о нал на, ме ђу др жав на и гло бал-
на. Кул ту ра је нај сна жни је сред ство под сти ца ња ме ђу на род не са рад ње и ди ја ло га ме ђу на ро-
ди ма, али и те ма око ко је се мо гу гра ди ти раз ли чи та парт нер ства ка ко на ло кал ном, та ко и на 
ре ги о нал ном ни воу. На при мер, са рад ња ауто мо бил ске ин ду стри је у Ита ли ји, уста но ва за шти те, 
му зе ја, ар хи ва, би бли о те ка, ту ри стич ких ор га ни за ци ја, не вла ди них ор га ни за ци ја и гра ђа на си-
нер гиј ским де ло ва њем су под ста кли раз вој одр жи вог кул тур ног ту ри зма, као и за шти ту ин ду-
стриј ског на сле ђа у ре ги о ну Мо де не. Кроз про је кат ства ра ња кла сте ра ауто мо бил ске ин ду стри је 
кре и ра ни су усло ви за са рад њу уста но ва кул ту ре, при вре де и др жав них ор га на ка ко би се уна-
пре ди ла ре ги о нал на кон ку рент ност кроз ин ду стриј ско на сле ђе и кре и рао но ви кул тур ни жи вот.47

За кљу чак 

Аген да одр жи вог раз во ја 2030 пред ста вља гло бал ни оквир за по сти за ње пра вед ни је рас по-
де ле ре сур са и сма ње ње еко ном ских раз ли ка из ме ђу бо га тих и си ро ма шних зе ма ља. Иако у 
овом стра те шком до ку мен ту кул ту ра ни је за сту пље на кроз екс пли цит ни циљ, она има трет ман 
ме ђу сек тор ске обла сти. Ти ме је ње на уло га у по сти за њу одр жи вог раз во ја ши ра – она ни је 
огра ни че на са мо на до ступ ност кул тур них са др жа ја и пар ти ци па ци ју у кул тур ним ак тив но сти-
ма, већ по ста је ком по нен та свих дру штве них обла сти – од си ро ма штва, здрав стве них по тре ба, 

44   C. Hve ne ga ard Ra smus sen et al., “The Ro le of Pu blic Li bra ri es in Ur ban De ve lop ment and Cul tu re-led Re ge ne ra tion“, (pa per pre sen-
ted at Euro pean Pu blic Li bra ri es To day and in an Hi sto ri cal Con text, Nor way, Oslo, 9–10 De cem ber 2010).

45  K. Nic hol son, In no va tion in Pu blic Li bra ri es: Le ar ning from In ter na ti o nal Li brary Prac ti ce (Ki dling ton: El se vi er, 2017), 43.

46   Ви де ти ви ше: Li brary Map of the World, Mo bi le Li bra ri es for Pe a ce, (2017), pre u ze to 1. 7. 2018, http://li brarymap.ifla.org/sto ri es/
Co lom bia/MO BI LE-LI BRA RI ES-FOR-PE A CE/19.

47   A. Fer nan do and G. Jes si ca,“ Cul tu ral He ri ta ge, To u rism and Re gi o nal Com pe ti tiv ness: The Mo tor Val ley Cla ster“, City, Cul tu re and 
So ci ety 3 (2012): 261–273.
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обра зо ва ња до про мо ци је ми ра и пра вед ног дру штва. Уло га би бли о те ка у оства ри ва њу ових 
ци ље ва је ви ше не го зна чај на. Би бли о теч ки пи лот-про јек ти оства ри ва ња ци ље ва одр жи вог 
раз во ја до при но се да се при ме ри до бре прак се мул ти пли ку ју и ши ре кроз си стем би бли о те-
ка. Ипак, у на ци о нал ним по ли ти ка ма по је ди них зе ма ља (где спа да и на ша) би бли о те ке ни су 
иден ти фи ко ва не као ва жни ак те ри ре а ли за ци је ци ље ва одр жи вог раз во ја. Због то га је ва жно 
да се пре по зна ју мно го стру ке уло ге би блио те ка у на ци о нал ним ста те ги ја ма и про гра ми ма раз-
во ја кул ту ре и до при не се бо љем ко ри шће њу по тен ци ја ла ко је би бли о теч ке уста но ве по се ду ју 
у оства ри ва њу одр жи вог раз во ја. 
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Culture and Sustainable Development Agenda 2030 

Summary 
The UN 2030 Agenda was adopted in 2015. The Agenda consists of 17 goals and 169 specifi c activities and results 
that would be achieved through its implementation. The Agenda does not address explicitly the issues of culture 
within sustainable development. In certain goals, its contribution is emphasized in the fi eld of education and 
economic empowerment through cultural tourism. In the introduction of this document, culture is mentioned in 
only one paragraph, through the declarative confi rmation of the importance of natural and cultural diversity, and 
their contribution and the key role in sustainable development. The Agenda deals with culture in three goals. 
Culture is mentioned as a component of education that promotes sustainable development (goal 4), a resource for 
the development of sustainable tourism (goal 8), and a way for making cities and human settlements inclusive, 
safe, resilient and sustainable, by strengthening eff orts to protect and safeguard the world’s cultural and natural 
heritage (goal 11). There are a lot of critics of the weak position of culture in the sustainable development goals 
and this situation can be seen as a weakness of the Agenda. But a careful analysis of the Agenda has shown that 
culture is treated as an intersectoral fi eld in the global goals of sustainable development. Operational guidelines for 
the implementation of the Agenda show that culture and creative entrepreneurship are viewed as a horizontal issue 
of public policies, which is not limited to specifi c objectives, but is one of the dimensions of global development 
processes.
This paper deals with the role of culture in achievement of the UN sustainable development goals until 2030. The fi rst 
part of the paper provides a theoretical framework for exploring interconnections between culture and sustainable 
development. The second part is dedicated to the review of the UN activities in the fi eld of culture. The last part of 
the paper is focused on the role of culture in the UN Agenda for sustainable development 2030, with special focus on 
libraries. 
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