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РЕЧ УРЕДНИКА

У години јубилеја значајног за Народну библиотеку „Стефан Првовенчани” 
Краљево, сто педесет година од оснивања читаонице у Карановцу, краљевач-
ка Библиотека је 8. и 9. октобра 2018. године у Краљеву организовала стручни 
скуп „Библиотеке у културном животу Србије”. Скуп је био посвећен питањима 
културне мисија просвећивања народа, библиотеке као културног средишта ло-
калне заједнице, културно-пропагандне делатности библиотека, издавачке де-
латности библиотека, развоја читалачке публике, библиотеке пред изазовима 
модерног информатичког друштва, сарадње са другим институцијама културе, 
међуресорне и међусекторске сарадње... са идејом да се прикажу досадашњи ре-
зултати рада, размене искуства и сагледају могућности за унапређење делатнос-
ти у том делу библиотечко-информационог система. Током два дана у рад су се, 
по позиву, укључили библиотекари из различитих типова библиотека, писци, 
књижевни критичари и представници издавачких кућа.

Закључци дводневног скупа јесу да развијену културно-пропагандну и 
просветну делатност имају не само националне и матичне библиотеке већ и 
мање општинске, као и високошколске. У богатој издавачкој делатности библи-
отека доминирају књижевни наслови међу монографским издањима за разли-
ку од серијских, где је заступљена библиотечко-информациона делатност. Уло-
га библиотека јесте да пружи заједници услове за доживотно учење, да буде по 
мери корисника, да буде културни центар, јавни сервис, да прикупља, обрађује, 
чува и промовише завичајну грађу. Покренута су значајна питања о којима вре-
ди промишљати – да ли библиотеке треба да се трансформишу и у ком правцу 
су потребне промене.

Стручни скуп „Библиотеке у културном животу Србије” подржали су Ми-
нистарство културе и информисања Републике Србије и Град Краљево.
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 Излагања 26 учесника скупа била су подељена у три радне сесије: „Културна 
мисија библиотека”, „Издавачка делатност библиотека” и „Културно-пропаганд-
на и просветна делатност библиотека”. На адресу уредника од позваних учесни-
ка стигло је 24 рада, које је уредник у зборнику објавио оним редоследом како 
су саопштени на скупу.

Зборник отвара рад др Драгана Хамовића, песника, књижевног историчара, 
вишег научног сарадника Института за књижевност и уметност Београд, под на-
зивом „Трибине о поезији као неизбежни анахронизам”. Аутор је истакао да би 
библиотеке требало да буду место за чување и неговање поезије.

Други рад долази из пера Гојка Божовића, писца, књижевног историчара, 
власника и уредника издавачке куће „Архипелаг” (Београд), под насловом „Јав-
не библиотеке: јавни сервис, културни центар и промоција читања”. Аутор сма-
тра да су библиотеке упориште високе културе, као и да су јавни сервис, култур-
ни центар и промоција читања најплодотворнији оперативни модели за обнову 
друштвене улоге библиотека. 

Др Мила Медиговић Стефановић, библиотекар истраживач из Београда, у 
раду под насловом „Културна мисија јавних библиотека у Србији” бави се пи-
тањима улоге библиотеке у народном просвећивању, од формирања народ-
них библиотека у првој половини XIX века, до XIX века, када јавна библиотека 
постаје центар локалне заједнице.

У раду под насловим „Библиотеке мењају стварност – стварност мења биб-
лиотеке” Дубравка Симовић, библиотекар саветник (Београд) бави се питањи-
ма односа друштвене стварности и библиотека закључујући да су на почетку 21. 
века библиотеке сачувале све своје функције које егзистирају од њиховог осни-
вања, као и да су успеле да те функције модификују и актуелизују, а тиме и учвр-
сте свој положај у локалној средини.

Следи рад „Библиотека као место сусрета читалаца и писаца” Мирка Демића, 
писца и директора Народне библиотеке „Вук Караџић” у Крагујевцу. Овај рад 
приступа теми кроз призму искустaва jeдног писца који се, представљајући своја 
дела, сусрео са различитим видовима читалачке публике. 

Гордана Ђилас (Библиотека Матице српске, Нови Сад) у раду „Ка новим облици-
ма читања и коришћења библиотечког потенцијала?” покушава да одговори на пи-
тања може ли се поредити класично библиотекарство и библиотечко-информацио-
на делатност? Да ли су библиотекари обучени за нове изазове, или за коришћење 
информационих технологија? Осврт је дат из угла вишедеценијског ангажовања у 
библиотечкој делатности, а са примерима из рада Библиотеке Матице српске.

У раду „Библиотеке као издавачи серијских публикација” Бојана Вукотић 
из Народне библиотеке Србије пише о улози библиотека у културном животу 
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Србије кроз издавачку делатност, а излагање је усредсређено на библиотеке као 
издаваче часописа.

Из Градске библиотеке Панчево долази рад „Читалиште: научни часопис за 
теорију и праксу библиотекарства и издавачка делатност Градске библиотеке 
Панчево” библиотекара ове установе Горана Траиловића. У тексту је дат сажет 
историјат издаваштва Градске библиотеке Панчево, које деценијама афирми-
ше научноистраживачку активност у српском библиотекарству и пружа значајан 
допринос едукацији запослених у библиотечко-информационој делатности.

Владана Стојадиновић из Народна библиотека „Његош” у Књажевцу потпи-
сује рад „Библиотека – мерило зрелости локалне заједнице”. Рад се бави актив-
ностима и програмима које, уз помоћ многих сарадника, и појединаца и инсти-
туција, од 2006. реализује библиотека из Књажевца, па се у локалној средини, с 
обзиром на велики број културно-образовних програма за децу и младе и вели-
ки број завичајних публикација које објављује, препознаје као „чудесно место 
одрастања” и „чувар памћења завичаја”. 

Из Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” Чачак долази рад Оливере 
Недељковић под насловом „Две деценије манфестације Штампана реч”. У раду 
је указано на значај и разноврсност програмских садржаја у оквиру манифес-
тације „Штампана реч”, коју библиотека у Чачку организује од 2000. године са 
циљем да свој завичајни фонд учини видљивијим и промовише чачанске ауто-
ре и њихов рад.

Из Народне библиотеке „Вук Караџић” Крагујевац долази рад Татјане Јанко-
вић и Гордане Вучковић „Дани крагујевачке књиге”. Рад се бави активностима и 
програмима који описују манифестацију започету 2013. године и осмишљену 
као низ вишедневних програма са циљем промовисања публикација објавље-
них у Крагујевцу и о Крагујевцу.

Верољуб Вукашиновић, песник и директор Народне библиотеке „Јефимија” 
у Трстенику у тексту „Зборници Савремена српска проза, у издању Народне биб-
лиотеке Јефимија у Трстенику, и њихов допринос проучавању наше савремене 
књижевности” приказује издавачку делатност библиотеке у Трстенику као орга-
низатора књижевних сусрета који се под називом Савремена српска проза одр-
жавају преко две деценије. 

У раду „Од егзила до бренда” мр Ана Гвозденовић (Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани” Краљево) представља издавачку продукцију краљевачке Библиоте-
ке, као и низ акција на промоцији читања које ова установа успешно спроводи.

Др Милена Ђорђијевић (Народна библиотека Србије) у раду под насло-
вом „Шта то недостаје програмским активностима у великим библиотекама у 
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Србији?” предлаже координате структуралних промена „великих библиотека” 
које би могле допринети побољшању квалитета рада у оквиру програмских де-
латности библиотека.

У раду „Изложбе Библиотеке града Београда – визуелне комуникације” Олга 
Красић Марјановић, библиотекар саветник (Београд) осврнула се на свој дуго-
годишњи рад на популаризацији књиге и читања кроз организовање бројних из-
ложби у Библиотеци града Београда.

Директорка библиотеке „Влада Аксентијевић” у Обреновцу, Ивана Јаноше-
вић у раду под насловом „Библиотека на културној сцени Обреновца” предста-
вила је место своје библиотеке, која је једина установа културе, на културној сце-
ни Обреновца.

Из библиотеке „Димитрије Туцовић” у Лазаревцу долази рад директорке ове 
установе, Јасмине Иванковић под називом „Улога градске библиотеке ,Дими-
трије Туцовић’ у афирмисању локалних и регионалних манифестација”. Аутор-
ка се фокусира на вишеслојну анализу обележавања различитих културноис-
торијских манифестација и догађаја који превазилазе локалну заједницу и по 
своме садржају и порукама имају универзалне и европске вредности – на при-
меру Библиотеке „Димитрије Туцовић” из Лазаревца.

Следи рад Елизабете Георгиев (Народна библиотека „Детко Петров” Дими-
тровград) на тему „Библиотека као културни мост: Народна библиотека ,Де-
тко Петров’ Димитровград у контексту културног живота бугарске националне 
мањине у Србији”. У раду је представљена улога библиотеке у Димитровграду 
у контексту културног живота бугарске националне мањине у Србији – у попу-
ларисању језика, књижевности и стваралаштва, односно које услуге Библиоте-
ка креира за све своје кориснике и каква је њен значај у културном животу сре-
дине и шире.

Драган Огњановић, директор Народна библиотеке „Раде Драинац” у Про-
купљу потписује рад „У сусрет 50. Драинчевим сусретима и 120 година од рођења 
Радета Драинца (1899–1943)”, у коме је дат осврт на „Драинчеве књижевне сусре-
те”, који су одржани четрдесет девет пута до сада и који представаљају најзначај-
нију књижевну манифестацију у Топличком округу. 

Љиљана Станимировић (Универзитетска библиотека у Крагујевцу) у раду 
„Универзитетска библиотека у Крагујевцу као средиште културног живота ака-
демске заједнице” бави се културно-пропагандним активностима своје устано-
ве, са посебним освртом на изложбу едукативног карактера коју библиотека 
организује поводом јубилеја – два века од проглашења Крагујевца за прву прес-
тоницу модерне Србије.
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Заједнички рад Јелице Илић Минић и Владимира Брборића из Библиотеке 
Учитељског факултета у Београду „Уџбеници као стубови културе” на примеру 
изложбе Читанке, читанчице и писменице, рачунице и земљописи друге половине 
20. века показује како библиотека наставља да буде препознатљива прво у кул-
турном, а онда и у друштвеном животу Србије као чувар историје школства, на-
шег националног и културног идентитета.

Из Народне библиотеке Бор долази рад Виолета Стојменовић „Конобари и(ли) 
секретари: како говорити о књигама које (ни)сте прочитали”. У раду је предста-
вљена концепција двају програма представљања („Библиобрег” и „Поетикање”) 
које Народна библиотека Бор спроводи у борској гимназији, а чији је циљ да се 
млади кроз игролике активности и креативну интервенцију односно интерак-
цију са текстовима, књигама, идејама, упознају са неким књижевним и некњи-
жевним делима која излазе из оквира школског градива, обавезне или факулта-
тивне лектире, комерцијалних хитова и популарне, односно литературе која се 
интензивно и често представља путем друштвених мрежа и других канала који-
ма се млади „крећу”.

Мр Снежана Ненезић, директорка „Народна библиотека Крушевац” у раду 
„Мобилне услуге ‚Народне библиотеке Крушевац’ у служби популаризације књи-
ге и читања” представља овај вид пружања библиотечких услуга.

Последњи објављен текст у зборнику долази из Народне библиотеке „Стефан 
Првовенчани” Краљево. Милоје Радовић, писац за децу и библиотекар, аутор је 
рада „Дом читалачких бића”, у ком је приказао бројне акције које је краљевачка 
Библиотека спровела у циљу развоја читалачке публике.

Зборник „Библиотеке у културном животу Србије” објављен је уз подршку 
Министарства културе и информисања Републике Србије. Уредник издања зах-
ваљује се свим ауторима на стрпљењу у настајању зборника. Такође, уредник се 
захваљује и др Дејану Вукићевићу, водитељу Фонда старе, ретке и минијатур-
не књиге Народне библиотеке Србије, на предусретљивости и стручној помоћи.

Катарина Јаблановић
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ДРАГАН ХАМОВИЋ
Институт за књижевност и уметност, Београд

hamovicdragan@gmail.com

ПОЕЗИЈА КАО 
СПАСОНОСНИ АНАХРОНИЗАМ

САЖЕТАК | У раду се фокусирамо на маргинализован статус поезије у савременом 
јавном простору, повезујући ову околност са глобалним антикултурним токовима, 
и наглашава особита улога библиотека као установа чији трибински имају мисију 
да одржавају и усмеравају пажњу читалаца на духовне потенцијале поезије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | поезија, трибине, културна меморија, анахронизам, несавременост

Будући да живимо у доба превласти слогана и крилатица, наспрам стрпљиве 
и разложне анализе битних питања, нећу одолети том изазову, истурићу и сам 
једну незграпну паролу: СПАСИЋЕ НАС АНАХРОНИЗМИ! Нешто слично је већ 
рекао савремени српски романописац из Боке (јер није сва памет у песмама, 
има је и у понеком добром роману), његова лозинка гласи: НАША ПЕРСПЕК-
ТИВА ЈЕ У РЕТРОСПЕКТИВИ… Бранко Миљковић, чија је реч старија од наших, 
испевао је још једноставније: ДАЈ НАМ БУДУЋНОСТ КО СЕЋАЊЕ!

Можемо сада кренути у теоријске фикције, маглине и магме, месити и раз-
влачити вербално тесто, али ништа боље не говори него искуствена реч у ствар-
ној ситуацији. Обрех се, недавно, као посетилац једне трибине о поезији чији 
су учесници обећавали живљи сусрет и непосредну размену естетских енергија, 
што се и десило. Скупило се пратилаца, ни мало ни много за сите београдске 
прилике, али је модераторка очито прижељкивала више, па је и упутила ко-
ментар што је напола изражавао чуђење, а напола домаћинску нелагоду због 
незнатног одзива, доводећи ову околност у везу са општијом темом одсуства 
занимања за поезију. 

На то је песник зарад кога смо дошли – а штошта је претурио преко главе у 
годинама распада бивше државе као и годинама тзв. транзиције – с уверењем 
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посегао за следећом аналогијом, коју памтим. И пола века су, рече он, у Тито-
вој држави привидног напретка и привидне слободе, цркве биле полупразне и 
празне, али је ваљало чувати и одржати ватру. Мислио је, наравно, пре свега на 
српске цркве, јер је у богомољама других народа и вера и тада било другачије. У 
томе је ствар, одржати ватру.

Живимо у вртложном току који неуротизује и производи несигурност, поје-
динаца и колектива, а друштва се расипају на атоме што се међу собом не ра-
зумеју нити томе теже. „Савременом узнемиреном човеку”, како је црнохуморно 
рекао Новица Тадић, „само још треба поезија – па да пресвисне”.1 А живео је за 
поезију, без остатка.

Све више постаје упитан налог за прилагођавањем духу и матици епохе, јер 
су многе маске, лаже и паралаже пале. Тврда тоталитарност замењује се меком, 
на коју пристајемо као саморазумљиву. Мада су глобалне размере опита који 
се над нама изводи такве да унапред обесхрабрују сваки отпор, једино нас от-
пор чини људима, појединцима од свести и савести, гајеним на идејама слобо-
де и човечности. Јер угрожен је и појединац и културним памћењем окупљена 
заједница, у овој епохи производње био-масе за глобалну корпоративну употре-
бу. Поезија у томе може да буде једна од тачака отпора, или чак опстанка. Тиха 
вода брег рони.

Поезије нема у књижарама, све је мање и у библиотекама. Слично је и са 
другим жанровима неподесним за циљану менталну корупцију. Романи пре-
овлађују и тржишни механизам у који се убацују преподешава и добре писце 
према скројеним обрасцима, некада важећим само за тривијалну књижевност. 
Реченице као по букварским стандардима, не више од пет краћих речи, стил 
испран од сваке слојевитости и колорита, сижејни и смисаони склоп холивудски 
упрошћен. Остаци критике напустили су идеју о књижевној аутономији, него 
служе или политичким или пословним интересима чак и када се претварају да 
чине управо супротно, у задатим координатама глобалног система политичке 
коректности. На установљеним капијама системске контроле – а говоримо о 
нашој особито опсервираној средини – и најостваренији аутор препознат као 
несистемски, као конзервативац или недајбоже националиста, биће пребрисан, 
медијски невидљив, или, ако то више није могуће, склањан постранце.

Историјска свест се не препоручује, осим препакована према актуелним 
потребама. Новије поделе на либерале и популисте више скривају него што 

1 Новица Тадић, „Искази”, у Сабране песме. IV, приредио Драган Хамовић (Подгорица: 
Матицa српскa – Друштво чланова у Црној Гори, Издавачки центар, 2012), 284. 
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објашњавају суштину глобалног тока и природу друштвених судара, једино уво-
де нов испражњен термин учесницима јавних дебата, који све више личе и јесу 
само тумачи опречних улога у друштвеном ријалити програму, над којим влада 
невидљиви Велики Брат који се игра и згрће. Непомирљиви актери заправо су 
истог лажног соја и лако мењају улоге. Обе стране међусобно упућују често ис-
товетне приговоре, у зависности која се страна тренутно налази на позицијама 
све немоћније моћи. Концепт слободне размене сучељених становишта одго-
ворних појединаца важи само за презентере системске матрице мишљења. Ос-
тали не постоје, или су прећутно медијски изоловани, као окужени.

Отуда је и налог за сустизање савремености све више обесмишљен. Ако је 
савременост још некако продуктивна у технолошкој сфери, у области идеја то 
одавно није. Уместо да се смислу тежи, смисао се с предумишљајем растаче. 
Лице стварности се унификује, језик поравнава, укидају народи као носиоци 
заједничких повесних искустава. Постајемо бића само једне димензије и само 
једног смера у свести и времену, постоји само Сада и наше мало велико Ја зада-
то диктатом тока. 

На тој тачки препознајемо спасоносни анахронизам поезије. Јер одржава ва-
тру и одражава дубину језичког и културног искуства. Али, можемо и заменити 
иронијски осенчену ознаку анахроност другом, прикладнијом ознаком несавре-
меност која, по речима Мила Ломпара, „почива на темељном и прецизном уви-
ду у савременост”.2 Бити несавремен, како то све занимљивије звучи. Јер ствари 
се споља мењају, а дубина остаје нетакнута. Као у слици коју читамо у есеју Чарл-
са Симића, о древној Сапфо што би се уплашила да види неразумљиве савреме-
не призоре. „Међутим, да може да види песме које сам управо читао”, наставља 
Симић, „само би зналачки климнула главом”.3 На трагу енглеског романтичара 
Хазлита, наш лирски емигрант у Америку поезију потврђује као „највећи уто-
пијски пројекат који су људи икад смислили”.4 Паралеле са религијом се под-
разумевају, али поезија песницима, и не само њима, чини основ личне вере, са 
конфесионалном подлогом или мимо такве подлоге. Потреба за таквом уто-
пијом, ако је реч о утопији а не о нечем иманентном, у околностима глобалне 
дистопије само расте.

Треба се оријентисати у простору, треба препознати свој уски пролаз, мимо 
широке главне трасе која се намеће као једини могући избор и пут. Указивати 

2 Мило Ломпар, Похвала несавремености (Београд: Лагуна, 2016), 20. 

3 Čarls Simić, Gledaj dugo i netremice (Beograd: Arhipelag, 2016), 150.

4 Isto, 151.
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на вредности и танчине, јер није све једнако вредно а нијансе су често пресудне. 
Зато библиотеке, као повлашћени простори, поред неизбежног обола главном 
тржишном току који се не може избећи, треба да буду тачке на којима ће се одр-
жати ватра праве поезије, која не признаје битније налоге од налога бартовског 
Писма, које је у свима нама, и над свима нама, што смо читању и писању склони.

Посежем за сећањем на властити формативни период. Млад човек тражи 
насумце, неће свакога ни да чује а камоли послуша, набаса на шта набаса. Често 
нема предметног наставника да му укаже и да га побуди, нити се свакоме појави 
нпр. искошени професор логике да му помене чаробна песничка имена за која 
у школи није могао чути, понуди репертоар према адреналинској осећајности 
растућег бића. Али, ту су библиотечке полице, које се, истина, стратешки празне 
од лирске плеве. Ту су и песничке трибине што, поред локалних генија и већин-
ских средњака без којих се не може, призову и понеко име које вреди упамтити, 
које нас придобије. 

Име Ивана В. Лалића нисам утврдио у памети када сам га у књижари видео 
на корицама на којима је писало Страсна мера, јер је било у белом једнолич-
ном низу разних Нолитових аутора, него када се појавило на плакату што је 
најављивао његов песнички портрет у краљевачкој Библиотеци. Тиме је већ био 
издвојен од других имена, које можда није нужно упамтити. Имао сам поверења 
у ту селекцију, јер је обављена у библиотеци. Ко изабира наслове и ауторе за 
библиотеку ваља да води рачуна, не толико због свог образа, него због угледа 
посвећене установе.

У серији библиотечких трибина, коју је тада агилно водио Владимир Ше-
куларац, из околности да су извесном Миодрагу Павловићу била посвећена 
два програмска термина, схватио сам, неук момчић, да Павловић није било 
ко. А гостовања Десанке, Давича, Раичковића и других школских песника 
потврђивали су да поезија није папирната и давнопрошла појава и да иза ње 
стоје живи, убедљиви људи. Неке је песнике боље не срести него само чита-
ти, знам то, али ипак значе прилике да песнике сретнемо, да се њихове речи 
отелове. Поезија је одавно више писана за читање у себи, у соби и осами, 
неголи наглас, али није угасла ни потреба ни вредност њеног непосредног, 
усменог општења са другима. Некоме поверујете на реч тек ако је чујете из-
говорену из његових уста. А нема прикладнијег места за такве насушне про-
фане обреде, него међу редовима окађеним старом књишком прашином. А 
будући да је поезија, као и сваки други разговор, обраћање другом, изискује 
и непосредну реакцију – и тако се хране и прихрањују обе стране у поетском 
општењу.
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Поезија је изгнана из медија, нарочито она изван граница препоручених по-
етика и тема, али ако буде потиснута из библиотека, онда више ни библиотеке 
неће бити библиотеке, места за чување и откривање безграничних могућности 
људског израза, од којих нека могућност баш чека на нас, стрпљиво, у својој 
отиснутој дуговечности. Кажемо да се неке ствари само поезијом могу изрази-
ти и дочарати: ствари нарочито осетљиве, нарочито дубоке и нарочито људске. 
Нека ово залагање зазвучи патетично, али биће да нам у доба оплићалог хлад-
ног цинизма управо топлина патоса највише недостаје. 

А надохват је руке, у поезији старих и нових мајстора, који се не обазиру на 
налоге спољашње контролисане стихије што обесвећује све што је људима вред-
но. Зато и библиотеке морају да имају ту храмовну улогу, чувара наше унутра-
шње целовитости, Матићевог тајног пламена, макар на такве језичке обреде 
долазили само ретки, усамљени, замајани и замлаћени. Док год неко долази, 
има смисла одржавати ватру, бранити вредности и наслеђени и новопронађени 
смисао што нам га права поезија посредује. Поезија је најпре евокација, битно 
сећање. Будућност нам је у сећању.
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POETRY AS SAVING ANACHRONISM

Summary

If contemporary era is still productive in the sphere of technology, it is not in the field 
of ideas, for a long time. We do not make sense, but we are decomposing it. Reality 
is unified, the language settled, the peoples abolish as bearers of common historical 
experiences. We become beings of only one dimension and only one direction in 
consciousness and time. At that point we recognize the saving anachronism of poetry. 
It maintains fire and reflects the depth of language and cultural experience. Poetry is 
expelled from the media, especially if it is outside the boundaries of recommended 
poetics and themes, but if it is suppressed from libraries, then the library will no 
longer be a library, places to store and uncover the limitless possibilities of human 
expression, of which an opportunity awaits us.

KEYWORDS | poetry, tribune, cultural memory, anachronism, timelessness
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ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ: 
ЈАВНИ СЕРВИС, КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

И ПРОМОЦИЈА ЧИТАЊА

САЖЕТАК | У временима маргинализоване културе културне институције прве 
трпе последице, а библиотеке су више од других институција културе изложене 
притисцима који допиру са разних страна. Библиотеке отуда само у високој кул-
тури могу да пронађу стратешког савезника у временима популизма, бескрајне 
забаве и раширене друштвене равнодушности према врхунским културним ост-
варењима. Док је приврженост високој култури извор утемељености библиотека 
у друштвеној реалности обележеној искуством кризе – од кризе укуса до кризе 
новца, од кризе вредности до кризе прича које би обједињавала друштва у про-
жимајуће људске заједнице, од кризе садржаја до кризе смисла – јавни сервис, 
културни центар и промоција читања изгледају као најплодотворнији опера-
тивни модели за обнову друштвене улоге библиотека и за њихово веће учешће 
у свакодневици грађана. Оне то неће постићи удовољавајући забави, јер су те 
концесије скупе и дуготрајно уништавају саму супстанцу, већ само остајући на 
попришту високе културе, као једна од њених најважнијих институција и као 
један од њених последњих и најтрајнијих израза у јавном простору. Од тога да 
ли ће библиотеке успети да се утврде и одрже у тој намери не зависи само улога 
библиотека него и статус укупне културе. Библиотеке су упориште високе кул-
туре, док је висока култура најснажнији аргумент јавних библиотека за очување 
њихове друштвене релевантности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | јавне библиотеке, висока култура, криза читања, популизам, 
индустрија забаве, нови медији, јавни сервис, промоција читања
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Када су од половине XIX века у Србији оснивана читалишта, онда су то она заис-
та и била: неспорна места књиге, културе и читања, знак да недавно ослобођена 
земља, још без међународног признања или тек одскора с њим, свој суверенитет 
тражи и потврђује у култури и просвећености. Српски либерали су седамдесе-
тих година XIX века знали да без унутрашње слободе нема ни спољне слободе, а 
и они и многи други, па и они који уопште нису били либерали, знали су да без 
културе нема ни просвећене заједнице. По делимично преформулисаној идеји 
једног српског историчара, када је Доситеј Обрадовић прешао Саву, онда је 
сељачка буна постала национална револуција која је у идејама Француске бур-
жоаске револуције и просветитељства, као општег европског искуства тог доба, 
тражила упориште како за националну еманципацију и идеју слободе, тако и за 
просвећено и културно трајање које ће дати истински лик самој заједници што 
је тако дуго била изван великих историјских токова.

Читалишта су била једна од ретких места у којима су се могле наћи књиге, 
док су књиге биле једини преносници смисла. У часу када се широм Србије 
отварају читалишта у земљи нема много књига, још мање има писмених. Али 
када погледамо како се у српским градовима, који тек имају да мењају оријен-
тално наслеђе и да стичу урбанији изглед у европском смислу, отвара једно 
по једно читалиште, не можемо се отети утиску како иза те одлучности стоје 
промишљеност, како иза упорности којом се спроводи та намера стоји идеја о 
трајности, како иза политичке воље стоји поштовање културе и свест да се без 
читалишта ни градови не могу учинити сагласни великим разлозима који су 
неколико деценија раније вратили Србију на европску историјску позорницу да 
се с ње више никада не изгуби. Опстати на тој позорници није могуће без кул-
туре, а модерна историја Србије недвосмислено показује да су тренуци успона, 
модернизације и развоја државе нераскидиво повезани с периодима у којима 
су култура и просвећеност имали важно место, па су утолико могли да утичу на 
обликовање друштвених тема и друштвене свести.

Они који су оснивали читалишта у Србији у другој половини XIX века знала 
су зашто су она потребна, чему она служе и на који начин ће она учествовати у 
свакодневици својих места. Да ли то данас знамо ми када су читалишта одавно 
замениле јавне библиотеке у којима, по правилу, има много више књига него 
читалаца?

Данас књиге нису ни изблиза једини преносници смисла, па ни библиоте-
ке више нису читалишта из којих су потекле. Криза читања не може се прикри-
ти умножавањем порука, медија и социјалних мрежа. Није право питање да ли 
се данас више или мање чита, право је питање какви се садржаји доминантно 
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читају. Само читање је, наравно, недужно, али сваки наш избор онога што чита-
мо нипошто није. За сваки избор, знамо то добро, плаћа се нека цена. У случају 
избора садржаја за читање, како сваког појединачног, тако и већинског избо-
ра, та цена није нимало безначајна, јер се њоме обликују културни и друштве-
ни стандарди заједнице, укус и вредности. Криза читања отуда не проистиче 
из неутралних статистичких прегледа да ли се чита много или мало, да ли се 
чита више или мање данас када постоји мноштво начина и извора са доступним 
садржајима за читање или се више или мање читало некада, па и не тако дав-
но, када је било значајно мање извора и доступних садржаја за читање. Умножа-
вање извора и књига ствара нову непрегледност, у много чему хаотичну, несис-
тематизовану и нехијерархичну ситуацију у којој свака објављена реч или свака 
објављена књига има једнако важан значај. Али тамо где је све једнако значај-
но ништа, заправо, није суштински важно. Књиге све више наликују на пору-
ке поринуте у бескрајни океан садржаја, постају једне од многих, самим тим до 
њих ће долазити ретки. Због тога многе значајне књиге остају не само без јавне 
пажње или без истинске могућности да обликују друштвене токове или барем 
токове знања и културе већ и без праве рецепције у најужим круговима профе-
сионално заинтересованих читалаца.1

Одвојене од читалачке пажње, књиге губе социјалну улогу, и то не само кон-
кретне књиге, што би у том случају био проблем само њихових аутора и изда-
вача, већ књиге као културна остварења и као друштвено добро за које друштво 
више не проналази време, пажњу и разумевање, нити има механизме препозна-
вања културног значаја вредних остварења у форми књиге. То више није само 
проблем писаца и њихових стварних и потенцијалних читалаца, нити само 
проблем издавача и њихових уређивачких профила и економских намера, то 
је проблем укупне културе и друштва, макар култура и друштво у овом тренутку 
тог проблема и не били довољно свесни.

Ако је судити по тиражима књига, по чињеници да читаност књиге више не 
зависи од њиховог садржаја већ, пре свега, од познатости њихових аутора, мо-
жемо говорити о томе да савремена криза читања проистиче из чињенице да 
се тако много читају лоши садржаји у различитим изворима, а лоших садржаја 
је све више и у корицама књига. Књиге ту нису никакав изузетак, већ се, марги-
нализоване у савременом тренутку, уклапају у дух времена у коме у пољу елек-
тронских медија доминирају ријалити формати, на тржишту штампаних ме-
дија предњаче таблоиди, док су међу књигама тржишно доминантни најчешће 

1 Гојко Божовић, „Књига је све мање сегмент културе”, Блиц, „Белешке једног уредника”, 12. 5. 2018.
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таблоиди у корицама књига. Такве околности нужно утичу на све који се своју 
професију на ма који начин повезали с књигом. 

На један начин то чине писци, од којих једни, по цену да изгубе на јавној 
видљивости, остају на страни високе културе, док други, међу њима и неки од 
писаца који су формирани у временима када је врхунска књижевност имала со-
цијалну улогу или барем њен одјек, поједностављују своје стратегије књижевног 
израза, а теме прилагођавају мушичавим јавним и тржишним трендовима. Са-
мим тим књижевност се све одлучније дели на два тока, на књижевност и при-
мењену књижевност, на уметност и на бестселеристику, на стварање могућих 
светова и на commerce fiction.2

На други начин то чине књижевни критичари. Први пут у европској мо-
дерној историји критичари су изгубили значај и утицај. Књиге које они цене и 
препоручују најчешће имају мале тираже, док књиге о којима они суде строго 
нимало ретко достижу високе тираже. Критичар без утицаја јесте критичар без 
праве улоге и без могућности да обликује препознатљив критички субјект. Отуда 
се критичари затварају у академске оквире који, колико год подразумевали ана-
литичку продубљеност, немају никакав утицај на јавну судбину књига, нити по-
мажу друштву да се распозна у инфлацији књижевних или хуманистичких тек-
стова међу којима разлике мора бити, али је сада посве помућена. Ако не желе 
да остану у академским оквирима, критичари у бољем случају постају есејисти, 
чиме битно не проширују поље свог утицаја, нити обнављају већ давно изгубље-
ни ауторитет, док у горем случају у потпуности губе критички субјект и креди-
билитет препуштајући се трендовима, ћудима тржишта и чарима маркетинга.3 

На трећи начин то чине издавачи, делећи се, попут саме књижевности коју 
објављују, на две по броју неједнаке групације. На једној страни су издавачи који 
се прилагођавају трендовима постижући при томе и велике или пристојне еко-
номске резултате. На другој страни су издавачи који заступају концепт издаваш-
тва као и даље могућег сусрета високе културе и тржишта. У европским разме-
рама таквих издавача је све мање, што довољно говори не само о трендовима 
и њиховом утицају него и о осетљивом раскршћу на коме се у савременом тре-
нутку нашла књига. Књига не може без јавности, а у овом часу највећи део јав-
ности верује да може без књиге. Ни нове форме у којима се књига појављује, од 
аудио књиге до електронске књиге, нису у значајнијој мери обновиле ауторитет 

2 Гојко Божовић, „Зашто бирамо?”, Блиц, „Белешке једног уредника”, 22.7.2018.

3 Гojko Božović, „Primenjena književnost“, u Književnost i dani (Beograd: Kontrast izdavaštvo, 
2018), 205–209.
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књиге, нити су створиле темељно ново интересовање за књигу. Библиотекама 
је несумњиво много теже у временима транзиције која су захватила сва зани-
мања у вези са књигом. Једне вредности више нису довољно присутне у јавно-
сти, вредности који су сувише заступљене у јавности немају никакву суштин-
ску везу са културом. Посебан проблем представља чињеница да ранији облици 
канонизације књижевности, потврђени у дугом модерном искуству, као што су 
књижевна критика и књижевне награде, више нису јавно делотоворни, док дру-
ги облици нису осмишљени.4

Нове околности у којима се нашла култура, маргинализована у тој мери да 
је то навело Ерика Хобсбаума да у својој тестаментарној књизи објави „крај кул-
туре”,5 заједно с новим технологијама и новим медијима, укључујући гуглизацију 
свакодневице,6 који мењају сензибилитет, навике и начин на који уобичајено 
трагамо за садржајима и информацијама, ако то уопште чинимо, постављају 
сасвим нове изазове и пред јавне библиотеке. Библиотеке се нису само суочиле 
с конкуренцијом какву у својој модерној историји нису имале, оне морају да 
обликују нови програмски концепт и нове разлоге с којима ће у друштвеном 
пољу привући нове и задржати старе читаоце. Библиотеке морају да учествују у 
стварању нових читалаца, а нипошто да буду само још један медиј за стварање и 
одржавање нових и старих конзумената. Библиотеке не могу да буду само скла-
диште старих и нових књига, за којима ретко ко посеже, нити само најчешће 
старе зграде у центру града којима се значај рутински придаје значај премда 
су разлози тог значаја обично заборављени. Судбину библиотека неће суштин-
ски одредити ни број књига којима располажу, нити број корисника који их, 
свако из својих разлога, посећују, већ само начини на које ће библиотека као 
универзални и недвосмислени простор културе и свака конкретна библиотека 
осмислити своју нову друштвену улогу из које ће црпети ауторитет, видљивост и 
непомериве разлоге властите мисије.

У временима маргинализоване културе културне институције прве трпе по-
следице, а библиотеке су више од других институција културе изложене при-
тисцима који допиру са разних страна: од политичке воље и губитка културних 

4 Gojko Božović, „Književnost izvan javnosti“, u Književnost i dani (Beograd: Kontrast izdavaštvo, 
2018), 210–212.

5 Ерик Хобсбаум, Крај културе, превод са енглеског: Александар В. Стефановић (Београд: 
Архипелаг, 2014).

6 Siva Vaidhyanathan, The Googlization of Everything (And Why We Should Worry), Updated 
Edition, University of California Press, 2012.
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потреба оснивача, од друштвене инерције, од конзумеристичких трендова, од 
забавне индустрије која хоће да посегне за још једним пољем свог постојања, од 
вредносне конфузије која влада у целом друштву, па се, по сили ствари, пресе-
лила и у многе библиотеке. Пред библиотеке се постављају захтеви на које друге 
институције културе остају имуне или су, још чешће, њих поштеђене. Ако се кич 
не купује за музеје, галерије или архиве, по моделу „то се тражи”, који може бити 
кобан по јавне библиотеке, зашто би се то тражило од библиотека и зашто би 
се на тај начин библиотеке стављале у неповољан положај у односу на друге ус-
танове културе? Оптерећене садржајима који им не припадају, библиотеке лако 
могу да изгубе културну основу свог постојања по којој је култура заједничко 
добро, па зато и припада библиотекама, док сопствену забаву, макар она била и 
у облику књига, свако треба сам да плаћа.

О једној таквој опасности по јавне библиотеке у временима популизма и 
маргинализоване културе пише Чарлс Симић у есеју „Земља без библиотека”.7 
Говорећи о томе како се пред таласом светске економске кризе, започете 2008. 
године, у многим великим и малим америчким градовима затварају јавне библи-
отеке, Симић прецизно одређује друштвену улогу библиотека: „’Најбоља нација 
на свету’, како и даље себе називамо, изгубила је политичку вољу да заустави очиг-
ледно и нагло пропадање, и да сачува институције од којих зависи функциони-
сање наше демократије.”8 Ако је библиотека демократска тековина и утемељење 
просвећених друштава, онда је њен статус, за Симића, јасна слика друштвеног 
стања: „Не знам да ли постоји нешто што обесхрабрује више од слике затворене 
библиотеке.”9 Непосредан узрок за затварање библиотека о коме говори Симић 
јесу мере штедње као пронађени модел разрешења економске кризе, док је оп-
равдање за овај потез, како је показала расправа која је проистекла из Симићевог 
есеја, пронађено у чињеници да највећи број књига које су затворене библиотеке 
набављале и највећи број књига које су њихови корисници изнајмљивали у ду-
гом низу последњих година припада области забаве, а не пољу високе културе. 
Ако се читаоци одлучују да користе библиотеке да би из њих посуђивали забавне 
садржаје, онда то није јавно добро које треба да плаћају сви порески обвезници. 
То је снажан аргумент и потенцијално велика опасност за јавне библиотеке не 
само у кризној и посткризној Америци него и у европским земљама. 

7 Čarls Simić, „Zemlja bez biblioteka”, u Gledaj dugo i netremice, prevod s engleskog Ivica Pavlović, 
Vesna i Draško Roganović (Beograd: Arhipelag, 2016), 86–88. 

8 Isto, 86.

9 Isto, 86.
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Библиотеке отуда само у високој култури могу да пронађу стратешког савез-
ника у временима популизма, бескрајне забаве и раширене друштвене равно-
душности према врхунским културним остварењима. На тај начин библиотеке ће 
показати не само своју постојану улогу и приврженост општем добру, чиме ће от-
клонити опасност државног интервенционизма и редукције културних потреба 
и културних институција, већ ће остати и ненарушено поље високе културе, чиме 
ће омогућити јавну видљивост класичних и модерних културних вредности. Си-
мић се не задржава само на опису постројећег стања, већ излаже и читаву једну 
одбрану библиотека као незамењивог актера у читању као „једној од најстаријих 
и најплеменитијих људских активности”.10 Повод за ту одбрану песник види не 
само у затварању библиотека, које је плод маргинализације културе, услед чега 
и саме библиотеке неретко траже савезнике на страни забаве и популарних јав-
них жанрова, него и у веровању да су библиотеке превазиђен медиј без кога се 
може у новим технолошким околностима: „Скоро сам слушао једног политичара 
који је изјавио да затварање библиотека није тако велико питање, јер деца данас 
имају интернет да читају и раде домаће задатке. (...) Колико је љубитеља књига 
међу младима створио интернет? По мени, много мање него што су то учинили 
милиони библиотека током последњих стотинак година. Њихово лагано нес-
тајање јесте трагедија, не само за те осиромашене градове и места већ за свакога, 
на ма ком месту, ко је ужаснут због помисли на земљу без библиотека.”11 

У популистичким временима замисливе су јавне политике које не маре одви-
ше за јавне институције, међу њима и библиотеке. Негде ће оправдање бити тра-
жено у мерама штедње, негде у технолошкој превазиђености, негде у недостатку 
интересовања, негде у новим медијским атракцијама. Јавне библиотеке у мо-
дерном смислу су изразито демократске институције, отворене и доступне за 
све заинтересоване кориснике. Оне су се у модерном времену одрекле ексклу-
зивности, нису више биле простор за изабране, што им је омогућио како њихов 
освојени демократски карактер тако и модерна технологија штампе која је не-
престано чинила књигу доступнијом у већем броју примерака. Библиотеке су се 
окренуле идеји јавног добра. Утолико јавне библиотеке нису мање важне од јав-
них школа и других образовних институција, јер су једнако отворене за све заин-
тересоване грађане. Али идеја опште доступности и једнаке отворености никако 
не може бити повезана са снижавањем културних стандарда. Као што у случају 
школа постоје наставни програми чије је испуњавање вођено идејом јавног 

10 Isto, 88.

11 Isto, 88.
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добра утемељеном у просвећености, независно од броја сагласних корисника, 
тако и у случају јавних библиотека морају да постоје културни стандарди који 
остају јавно добро независно од броја корисника. Просто повећање броја ко-
рисника, независно од тога шта „они траже”, не може бити плодотворно обна-
вљање друштвене улоге библиотека, нити ће дугорочно помоћи да јавне биб-
лиотеке поврате ауторитет који су у дугом трајању историје несумњиво имале. 

Ако се библиотеке буду уклапале у текуће трендове, оне ће се нужно удаља-
вати и од јавног добра и од високе културе. Трендови су краткотрајни и биће све 
краткотрајнији, то је у њиховој природи и то нам савремени контекст упорно 
показује, док су библиотеке институције које дуго трају и које морају дуго да 
памте. Препознајући у високој култури своју сврху и најснажнији извор трајања, 
јавне библиотеке могу да се одупру химерама трендова и забавне индустрије, 
популизма и ниских жанрова. У противном, оне ће бити више или мање посеће-
не институције којима ће трендови и забавна индустрија узимати све више од 
претпостављене улоге и увек ће бити у дефициту корисника у односу просторе 
забаве. Пред јавним библиотекама је други пут, нимало лак и известан, наравно, 
али на њему ће се библиотеке указати као творци трендова, а не као њихови 
пуки потрошачи, све док у вртоглавој смени трендова не буде потрошена чи-
тава културна и друштвена супстанца. Ако се створи контекст, створиће се и 
корисници.

Док је приврженост високој култури извор утемељености библиотека у 
друштвеној реалности обележеној искуством кризе – од кризе укуса до кризе 
новца, од кризе вредности до кризе прича које би обједињавала друштва у про-
жимајуће људске заједнице, од кризе садржаја до кризе смисла – јавни сервис, 
културни центар и промоција читања изгледају као најплодотворнији оператив-
ни модели за обнову друштвене улоге библиотека и за њихово веће учешће у 
свакодневици грађана. 

Као јавни сервис библиотеке могу да се позивају на улогу јавних телеви-
зијских сервиса у модерним европским друштвима. Јавни ТВ сервиси управо 
у име јавног добра заступају друштвене вредности и објављују садржаје од кул-
турних до образовних који не би имали много шанси на сваком тржишту и у 
сваком тренутку. При томе, јавни сервиси испуњавају своју улогу у духу претпо-
стављених јавних интереса, а не у складу са тренутним трендовима, политичким 
захтевима или економским интересима. То је у најдубљем сагласју и са улогом 
библиотека као јавних сервиса. Оне су отворене за све и доступне свима, јер 
почивају на идеји јавног добра и на најбољим културним вредностима. У сваком 
граду у Србији сваки млади човек мора пронаћи најбоље књиге свог времена, 
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макар био њихов једини корисник у датом тренутку, и мора имати могућност да 
спреми свој испит на факултету на коме студира, јер је и једно и друго у и у њего-
вом личном и у јавном интересу. Није, међутим, неопходно да исти млади човек 
за тренутке своје доколице у истој библиотеци пронађе свако забавно штиво 
које је до њега доспело на таласу заводљивог маркетинга или општег медијског 
стања, јер је то ствар забаве и слободног коришћења слободног времена, а то 
свако треба да организује по својој вољи и плаћа према својим могућностима. 
Дакле, библиотека јесте јавни сервис, али улога јавног сервиса није да пружа 
све услуге, већ само услуге у корист јавног добра. Као што поред јавних ТВ сер-
виса постоје и друге телевизије, тако и поред јавних библиотека могу постојати 
клубови забавних садржаја у форми књига или клубови љубитеља појединих 
жанрова или фан клубови популарних јавних личности које пишу књиге.

Да би створиле јавни простор за свој рад, библиотеке морају да буду активни 
и иновативни културни центри. Тај захтев не стоји само пред библиотекама, на 
њега су већ морали да одговоре издавачи који више не објављују само књиге 
већ, у најмање толикој мери, јесу и културни центри који осмишљавају и орга-
низују широку мрежу културних догађаја. Књиге су основа и издавачима и биб-
лиотекама, али књиге више не могу да саме за себе створе простор јавног живо-
та, јер је за широку јавност познатост аутора постала важнија од садржаја књига. 
До садржаја књига увек тек треба доћи. Ту се отвара могућност за програмску 
улогу јавних библиотека. Оне су једно од последњих јавних места на којима 
се може и мора показати да све књиге нису исте, да међу књигама постоје те-
мељне разлике, да се о укусима и вредностима мора говорити, а да уметничка 
и стручна критика нису немогуће ни у модерном контексту. Књижевне вечери, 
разговори, расправе, предавања, музички догађаји, филмске пројекције, видео 
презентације, изложбе, радионице, уз коришћење нових медија и технологија, у 
модерном синкретизму од кога не треба бежати, могу да обнове дијалог у култу-
ри и јавном животу, а библиотеке да представе као места на којима се воде живи 
разговори о актуелним питањима која се тичу свих.

Криза читања, поготову криза читања квалитетних садржаја, остаје трајан 
изазов јавним библиотекама.12 Оне у тој кризи морају да препознају суштин-
ску опасност свог одржања, али, истовремено, и могућност да оснаже своју тре-
нутну друштвену улогу. Библиотекама су потребни читаоци, али је читаоцима, 
више него икада, у постојећој инфлацији књига потребан неко ко им даје про-
фесионалне, кредибилне и уверљиве препоруке за читање. Данас се за све књиге 

12 Gojko Božović, „Cena izbora“, u Književnost i dani (Beograd: Kontrast izdavaštvo, 2018), 213–215.
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говори да су јединствене, непоновљиве и да мењају наш живот, мада ми знамо 
да мало јединствених и непоновљивих ствари постоји на овом свету и да је још 
мање оних ствари који истински мењају наш живот. Ако су књижевна критика 
и књижевне награде изгубиле утицај у избору књижевних дела и ако су струч-
на критика и стручна признања ту улогу изгубили у избору хуманистике, јавне 
библиотеке имају прилику да се изборе за улогу кредибилне јавне препоруке. 
Изузмемо ли медије и маркетинг који друштвено поље обично контаминирају 
популарним садржајима независно од њихове стварне вредности, то поље је уп-
ражњено, а библиотеке га могу симболички и стварно испунити у савезништву 
са остацима књижевне и хуманистичке критике, како новинске тако и академ-
ске. Утолико промоција читања, како код најмлађих и код младих генерација 
новог сензибилитета, тако и код оних који више нису млади, представља снаж-
ну могућност јавних библиотека да активно учествују у јавном животу својих 
заједница и да у том учешћу заступају најбоље вредности, обликујући тиме соп-
ствену препознатљивост и залогу свог постојања. Промоција читања не може 
бити ни кампања, ни сезонска активност, нити се њени резултати могу очеки-
вати за неколико месеци или за неколико година, већ истрајно залагање за нај-
боље јавно добро, при чему су јавне библиотеке једине друштвене институције 
које могу да ову улогу преузму на себе.

Осим маргинализације културе, јавне библиотеке темељно угрожава по-
ништавање разлике између културе и забаве.13 Та разлика је сада замућена, а 
откривено је и хибридно име сцена у које су стали скоро сви јавни жанрови од 
најпримитивнијих облика забаве до најбољих израза високе културе. У име те 
поништене границе од јавних библиотека се очекује да преузму садржаје забав-
не индустрије, а на првом месту садржаје комерцијалног издаваштва. Рото-ро-
мани су тако са трафика прешли у друге јавне домене постајући главна понуда 
књижара, али и многих библиотека. Ако се књижаре још могу позивати на одно-
се понуде и потражње, у случају јавних библиотека то није ни могућ ни прихва-
тљив аргумент. Оно што се тражи данас сутра постаје баласт за библиотеке, јер 
књиге тренутка трају колико и тренд који их је обликовао и омогућио. Али због 
књига које се траже само тренутно, библиотеке врло често остају без књига које 
се траже увек и које временом не застаревају. 

Разлика између забаве и културе је јасна. Ако у тврђавама забаве нема култу-
ре, онда ни у установама културе не може бити забаве. Таква релација је начин 

13 Gojko Božović, „Kultura kao kapital“, u Književnost i dani (Beograd: Kontrast izdavaštvo, 2018), 
244–246.
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да се оснаже установе културе и да се опреме самосвесним отпором према за-
бави која им данас одузима специфичну тежину, док ће им сутра поткопати раз-
логе постојања.

Библиотеке не могу да се задовоље само тиме да преживљавају, оне морају 
да живе у матици савременог живота. Оне то неће постићи удовољавајући заба-
ви, јер су те концесије скупе и дуготрајно уништавају саму супстанцу, већ само 
остајући на попришту високе културе, као једна од њених најважнијих институ-
ција и као један од њених последњих и најтрајнијих израза у јавном простору. 
Од тога да ли ће библиотеке успети да се утврде и одрже у тој намери не зависи 
само улога библиотека него и статус укупне културе. Библиотеке су упориште 
високе културе, док је висока култура најснажнији аргумент јавних библиотека 
за очување њихове друштвене релевантности.
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PUBLIC LIBRARIES: PUBLIC SERVICE, CULTURAL CENTER 
AND READING PROMOTION

Summary

In times when culture is marginalized, cultural institutions are the first to suffer con-
sequences, while libraries are more exposed to pressures arising from different sides 
than other cultural institutions. Thus, only in high culture can libraries find a strategic 
ally in times of populism, endless entertainment, and pervasive social indifference 
towards exceptional cultural achievements. While the affection towards high culture 
is a source of libraries’ foundation in social reality scarred by the experience of crisis 
– ranging from crisis of taste to crisis of money, from crisis of values to crises of stories 
that would unite the societies into interwoven human communities, from crisis of 
content to crisis of meaning – public service, cultural center, and reading promotion 
appear to be the most fruitful operational models for revitalizing the social role of 
libraries and for gaining greater influence over our citizens’ everyday lives. They will 
not achieve this by succumbing to entertainment, because those concessions are cost-
ly and destroy the very substance in the long run, but only by staying at the forefront 
of high culture, as one of its most important institutions and one of its last and most 
endurable expressions in public space. Not only does the role of libraries depend 
on whether they will succeed in trying to strengthen themselves and persist in such 
intention, but also the status of the entire culture. Libraries are strongholds of high 
culture, while high culture is the strongest argument of public libraries for preserving 
their social relevance. 

KEYWORDS | public libraries, high culture, reading crisis, populism, entertainment 
industry, new media, public service, reading promotion
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КУЛТУРНА МИСИЈА 
ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ

Најбоље „апотеке душе” – како је најстарију Библиотеку у Мисиру, 
пре оне у Александрији, звао њен оснивач, краљ Осимандија – остају 

читаонице и библиотеке.1 

САЖЕТАК | Оснивање библиотека, у оквирима културне историографије, по-
тврђује примарну цивилизацијску мисију: да поспешује подизање културног 
нивоа становништва. Развој од библиотека затвореног типа – попут манастир-
ских и специјалних, до јавних указује да је, поред чувања књига, образовна и 
културна мисија примарна. Оснивање јавних библиотека у другој половини 19. 
века, њихово интензивно оснивање на почетку 20. века и формирање народ-
них књижница у оквиру народног просвећивања, на почетку 19. века и после 
Првог светског рата подређене су узвишеном циљу приближавању књиге као 
реквизита писмености обичном читаоцу. После Другог светског рата исти циљ 
препознајемо кроз отварање великог броја народних библиотека у градовима и 
сеоским насељима. 

Како 21. век убрзано хрли ка информатичком тоталитаризму, то je библиоте-
ка центар локалне заједнице, отворена за све појединце и друштвене групе који 
практикују нову пракса читања и „позајмљивања књига”. Вечност књиге траје у 
недокучивости е-књиге, доступне читаоцима свих врста литературе на киндл 
„полицама”.  

КЉУЧНЕ РЕЧИ | културна историографија, јавне библиотеке, народно просвећи-
вање, народне књижнице, е-књиге
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КОРЕНИ СРПСКОГ БИБЛИОТЕКАРСТВА

Историографија библиотекарства најнепосредније је повезана са историјом 
књиге, због тога је неопходно библиотечке институције и феномен књиге тума-
чити кроз заједничке везе са друштвеном историјом. Културни аспекти друштва 
потенцирају, у првом плану, културне потребе везане за настанак, дистрибуцију 
и коришћење књиге. Колико је књига средство писмености и основни садржај 
сваке библиотеке, толико је она кроз историју била обележје приватности, мера 
културног и уметничког развоја и инструмент државе и друштвеног система. 
Поред основних материјалних својстава – наменски обликован предмет за чи-
тање – књига је у историји цивилизације поимана као духовна творевина која 
обележава социјалне, политичке, и економске категорије једног друштва. Зах-
ваљујући књигама профилисане су најученије личности српске културне исто-
рије, њихове приватне библиотеке биле су извори напредовања сваке средине 
у којој су радили као државни намештеници, приватни професори или у некој 
другој улози. Пут стварања, штампања, распростирања и читања књига открива 
стазе смењивости културних образаца друштва. На том дугом путу, књига је била 
подстицајни елемент, подређен развоју и успону друштва у целини а и „изобра-
жавању” њених припадника. 

1 Најстарија библиотека до које допире наше сећање је она коју је у Египту саградио краљ 
Осимандија и на чијем су прочељу биле записане речи: ,,Радионица за лечење душе”. 
Прича се да је тиранин Пизистрат, који је био веома посвећен књижевности, први у Атини 
сакупио научне књиге да се јавно дају на читање, чији су број, потом, сами Атињани 
марљиво увећавали. А Ксеркс је, освојивши Атину, док је градска тврђава горела, извукао 
и у Персију пренео све то мноштво књига. После много година краљ Селеук, кога називају 
Никанор, постарао се да се исте књиге у Атину врате. Доцније, за време краљева Птолемеја, 
у Египту је велики број књига налажен и прикупљан, отприлике око 700 хиљада свитака. А 
сви су они (или бар око 400 хиљада, како тврди Сенека), изгорели у граду Александрији у 
бици између Цезара и Помпејевих присталица. 

Египатску библиотеку попунио је Птолемеј Филаделф, како световним тако и 
сакралним књигама, донетим из Јудеје. Наиме, када је до његових ушију допро глас о 
хебрејској учености, он је послао Елеазару, врховном јудејском свештенику, многе дарове 
и писмо у коме га моли да се овај побрине да му се пошаљу божанске књиге као и група 
зналаца која ће их превести са хебрејског на грчки језик. Да би удовољио краљевим 
жељама, Елеазар је послао из сваке трибе по седам старијих људи, вичних у оба језика, 
и они су сачинили веома познат превод светих књига који се назива Септуагинта. А 
Птолемејовом библиотеком је управљао Деметрије Фалеранин, човек славан и по делима 
и по списима, кога је Птолемеј, када је био протеран из Атине, љубазно прихватио. Више у: 
Светлана Мирчов, Библиотека ‒ леџбеница душе (Београд: Београдска књига, 2012), 12‒13.
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Културни идентитет Србије препознаје се и кроз развијеност мреже свих врс-
та институција у богатој библиотечкој историји, а та област – осавремењена но-
вим истраживањима, још увек није сачињена, иако су запажене монографије, 
одбрањене докторске и магистарске тезе референтни стручно-научни извори 
релевантни у тој области. Околност да је Крагујевац постао престоница 1818. 
године, утицала је на културни и просветни развој ондашње Србије. У њему су 
основане многе важне установе. Не само административно-управна обележја, 
него баш та културно-просветна, доприносила су значају Крагујевца, у коме су 
корени културне историје нове српске државе. У првом периоду Милошеве вла-
давине, када се уобличавају темељи Кнежевине, оснивањем политичких и уп-
равних институција државног апарата, поред зачетака образовних, културних и 
здравствених установа, јављају се и прве збирке књига, претходнице библиоте-
ка. Приватне библиотеке имали су Јеврем и Јован Обреновић, Јосиф Шлезингер, 
многи професори и културни посленици из Милошевог окружења. Династија 
Обреновића, прецизније, књаз Милош и његов син Михаило, преузимали су 
моделе европских престоница и формирали библиотеке у којима су корени 
српског и крагујевачког библиотекарства. Тако је прва јавна библиотека у Кра-
гујевцу нaстaлa је у окружењу у којем је постојaлa трaдицијa библиотекaрствa. 
Претходница ове делaтности била је прва државна библиотека – Библиотекa 
Књажеске кaнцелaрије, основана пренумерацијом на књиге и часописе и пок-
лонима које је књаз добијао од 1815. године.2

Прве књиге које је књаз Милош добијао од 1815. биле су у том фонду; а кас-
није су многи списатељи и културни посленици – задужени са профилирање 
престонице, поклањали књазу своја дела и књиге. Учени подмладак ондашње 
Србије – школован по европским културним и образовним центрима – доносио 
је у пртљагу и књиге, ретке и цењене реквизите писмености и напретка у Европи. 
Књажеви саветници указивали су на потребу формирања одговарајуће библио-
теке, у том погледу најзаслужнији је био Димитрије Давидовић. 

Основе Библиотеци при Књажеској канцеларији поставио је кнез Милош, 
пренумерацијом на књиге, часописе, куповином преко свог повереника Пан-
та Стоила (београдског конзула) и поклонима које је добијао од разних писа-
ца и поштовалаца. Смештена у Кнежевом конаку Библиотека је својим изгле-
дом и инвентаром скретала пажњу многих кнежевих посетилаца. Странци су се 

2 Мила Стефановић, Народна библиотека у Крагујевцу: (1866–2004) (Крагујевац: Центар за 
научна истраживања САНУ и Универзитета; Народна библиотека „Вук Караџић”; Београд: 
Октоих, 2005). 
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посебно интересовали записујући појединости, а међу сведочењима о Библио-
теци истиче се опис који је оставио Ото Дубислав Пирх. „У другом делу конака 
стоји велико здање за канцеларију. Горњи део у њему је један у средини отворен 
трем, у коме су са стране собе за рад и заседања; највећа од тих соба одређена 
је за заједничку канцеларију секретара. Ту се налази један сто, који је одређен 
само за разне новине, други један за експедицију поште; један глобус, карта најз-
натнијих земаља у Европи, лепи бакрорези, који представљају низ старих влада-
лаца, Немањића и портрета знатнијих лица новијег времена. Ту је и једна слика 
књаза Милоша у природној величини у сјајном оружју; поред ње је застава, која 
се носила пред њим у последњем рату. Један део те собе заузимала је библио-
тека; у њој су поглавито закони разних европских држава и пробрана српска и 
страна дела поглавито правне и политично-економске садржине.”3

Књажева канцеларија, опремељна у духу европских владарских ентеријера, 
остављала је утисак сређености и сви званични посетиоци – а међу њима је било 
и путописаца, забележили су детаље који су се разликовали од осталог Милоше-
вог амбијента.  Пошто је пруски официр Ото фон Пирх обишао Србију у јесен 
1829. и о свом путовању објавио двотомну књигу у Берлину, Крагујевац постаје 
незаобилазно место похода многим европским научницима и истраживачима. 
После бележака које су у наговештају описивале ондашњу Србију, Пирхова књи-
га представља обавезну лектиру потоњим истраживачима Србије и Крагујевца. 

Тихомир Ђорђевић, из познате литературе (Ј. Вујић, Пирх) о престоном окру-
жењу кнеза Милоша истиче: „Најзад, он има Библиотеку у Крагујевцу, о којој по-
сетиоци с похвалом говоре. У њој је Конверзациони лексикон, немачке, латинске 
и српске књиге, правног, филозофског, дипломатског, политичко-економског и 
историјског садржаја, које му се сваки дан читају.” Због тога је кнез Милош ока-
рактерисан као највећи „благодјеј српскога књижевства”. Обогаћивању збирке 
књига у Библиотеци Књажеске канцеларије доприносили су појединачни по-
клони који су превазилазили величину књижних фондова званичних библио-
тека. Тако је Атанасије Стојковић поклонио књазу 2000, а две године касније 
Петар Аси-Марковић 800 књига, док му је Наум Деметријадес нудио на продају 
своју библиотеку. 

Недостатак архивске грађе је сметња прецизнијем уобличавању историје нас-
танка, рада, величине и развоја ове, несумњиво, прве државне библиотеке која 
служи владару. Бурни догађаји у вазалној кнежевини, настојање да се издејствује 

3 Ото Дубислав пл. Пирх, Путовања по Србији у години 1829, превео Драгиша Т. Мијушковић 
(Београд: Службени гласник, 2012), 144. 
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самосталност од Порте, осиромашена и заостала земља, нису погодовали јачању 
културних институција нити су доприносили развоју библиотека. Тако се и овој, 
првој државној библиотеци, трагови губе услед честих селидби – кнез своју кан-
целарију стално носи са собом – било да је у конаку у Београду, Пожаревцу или 
Крагујевцу. Континуитет ове библиотеке губи се, према писању истраживача по-
сле 1841. године, али је један број књига, са посветама кнезу Милошу, сачуван до 
данас у фонду Народне библиотеке „Вук Караџић” у Крагујевцу.4

Друштвени и привредни напредак у Србији покренут је формирањем грађан-
ске класе по већим градовима. По угледу на Европу оснивају се институције које 
су поспешиле државни, привредни, друштвено-политички и културно-образов-
ни развој. У приоритетном редоследу библиотеке су биле пратећи чиниоци про-
светног устројства; прво су основане мале приручне библиотеке при државним 
институцијама, затим школске и као последње јавне библиотеке утемељене на 
искуству претходно заснованих читалишта. Изузетак су биле Библиотека Кња-
жевске канцеларије из двадесетих година XIX века и прва српска јавна библи-
отека ‒ Нова библиотека сербска, како јавља Сербски летопис 1832. године. Ова 
Библиотека, према писању оновремене штампе основана је у књигопродавници 
и књиговезници Глигорија Возаровића, једином месту где су се куповале књиге 
и размењивале информације. 

Попечитељсту просвештенија припадала је дужност да обезбеди професори-
ма и ученицима Гимназије и Лицеума у Крагујевцу коришћење потребне лите-
ратуре. То је био разлог да Попечитељство просвештенија формира Библиотеку 
којој је за почетак рада био предат фонд прве Српске библиотеке утемељене у 
књижарници Глигорија Возаровића.5 

4 Мила Стефановић, „Библиотека Књажењске канцеларије”, у Народна библиотека у 
Крагујевцу: (1866‒2004), (Крагујевац: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета; 
Народна библиотека „Вук Караџић”; Београд: Октоих, 2005), 22. 

5 Исто, 23‒24. 
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ЧИТАЛИШТА6

 
Читалишта или читаонице постојале су широм Европе и отуда импулси да се 
они оснивају и у нашим местима. Услови настајања и ширења читалишта пове-
зани су са формирањем грађанства у Србији које жели, преузимањем културно- 
-просветних модела развијенијих средина, да унапреди и уведе цивилизациј-
ске навике, како би се подстакле промене и превазишла укорењена заосталост. 
Објективне историјске позиције Србије нису биле завидне, с једне стране део 
територијалности је, без обзира на фактичку аутономност, био под утицајем Ос-
манлијске управе, а с друге Србија се отварала према Европи. Оснивање првог 
читалишта, Србског читалишта у Београду 1846. а потом и читалишта у Сме-
дереву, Крагујевцу, Пожаревцу, Неготину и Ужицу, подстаћи ће отварање ових 
установа и у другим општинама. Званично српско гласило Српске новине, а и 
многи други периодични листови (Новине читалишта београдског, Српски днев-
ник, Видело, Србија, Видовдан, Световид) извештавали су преко своје дописничке 
мреже о оснивању и раду читалишта у многим местима целе Србије. 

Културно-образовна мисија институција библиотечке делатности увек је 
негована и истицана као основни атрибут јавности и задовољавања општекул-
турних потреба становништва. То је била карактеристика окупљања у читалиш-
тима, а касније и у јавним библиотекама. Оснивање друштава за читање, форми-
рање кабинета у Француској и Енглеској, појава удружења грађана у друштву за 
читање у Немачкој, читаоница у Русији, имали су своје следбенике и у Србији. 
Данас би те иницијативе биле од велике користи у јавном библиотекарству, и 
због тога што опада број читалаца у свету и код нас, уз сва настојања да „читање 
буде у моди”.7

Читалишта нису била привилегија само грађанства, она су одиграла изван-
редну улогу и у унутрашњости Србије, у многим селима и мање настањеним мес-
тима осниване су ове институције. Колика је важност тих заведенија потврђује 

6 Десанка Стаматовић, Читалишта у Србији у XIX веку, 2. допуњено изд. (Панчево: Градска 
библиотека, 2011). Десанка Стаматовић је у својој монографији – насталој на основу 
докторске дисертације ‒ први пут обрадила сва српска читалишта у XIX веку.  

7 Највећи Међународни сајам књига у Београду сваке године истакне неки слоган који 
евоцира важност књиге и читања, попут синтагме „Радост читања“ (2018); постоји и 
Фестивал књиге у Београду који организује издавачка кућа ХЕРАеду под слоганом „Пази 
шта читаш“. Поред тога у многим градовима Републике Србије организују се локални 
сајмови књига и књижевни фестивали где се популарише књига и награђују заслужни 
писци.
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и допис у Световиду (бр. 52, 1866). „...Зато после учионице за најзгодније сред-
ство народног обучења морамо припознати читалишта. Г. Проти Милутиновићу 
читаонице су духовне крчме. У крчми каже да тело добије пиће а у читалишту 
душу... Два гроша пореска кад свака глава при плаћању пореза даде, ту је до-
вољан трошак за исплаћење свију у Београду, Новом Саду и у свим српским 
крајевима излазећим књига и новинама, као и остали трошкови читалишном 
заводу припадајући.”

Отварање читалишта био је задатак од највеће важности, њему су озбиљно 
прилазили и програмски га осмишљавали и сами оснивачи Друштва српске 
словесности; њен редовни члан Атанасије Николић истаћи ће 1849. значај са-
радње читалишта и Друштва српске словесности и указати на пожељне циљеве и 
оправдане разлоге заснивања. Идеје Атанасија Николића подстакле су чланове 
да посебној Комисији повере пројекат отварања читалишта у местима где су 
постојале школе. Димитрије Матић је 1. фебруара 1850. године, после извештаја 
Комисије допунио Николићев предлог.8 Подршку Друштву у овом пројекту пру-
жио је и председник Јован Гавриловић. У том смислу је и писмо Попечитељству 
просвештенија које је архимандрид Гаврило Поповић потписао испред Друштва 
српске словесности јуна 1850. године, где се обавештава Попечитељство да је, на 
основу комисијског прегледа својих чланова, на заседању од 6. јуна 1850. године 
„донело одлуку о оснивању варошких и сеоских читаоница којима би се књиге и 
листови дали бадава, а да Правитељство узме на себе цео трошак или да Друштву 
дâ новац којим би се подмирили трошкови издавања листа и поклањања књига, 
с молбом да Попечитељство решење спроведе Правитељству и да га подржи 
ради оснивања”.9 Попечитељство просвештенија није одмах прихватило да се 
укључи, али је касније (1860, 1868, 1874. и 1880) расписима окружним и среским 
начелницима апеловало да раде на оснивању нових и одржавању претходно ос-
нованих читалишта. При оснивању било је најбитније издвојити неки простор у 
школском здању или погодној кући. Поред посебног локала, примарна су била 
и новчана улагања, препоруке Димитрија Матића биле су целисходне, али нису 
обавезивале. „Што се тиче нуждног трошка за набављање књига, новина и дру-
гих потреба читалишних, примирителни суд, нека се постара да то приреже на 

8 Димитрије Матић, „Неопходност оснивања читалишта у селима“, у Гласник Друштва 
србске словесности, 3 (1851), 41–47.

9 Архив САНУ, фонд ДСС, бр. 37, 1850. Концепт писма архимандрида Гаврила Поповића 
Попечитељству просвештенија од 13. јуна 1850. 
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општину онда када се прирез за школске трошкове чини, то и тако много неће 
износити, тек по коју пару више, па се смемо надати да народ неће отказати так-
ву маленкост за своју сопствену корист и забаву. Или се ти читалишни трошкови 
могу и из општинске касе намиривати.”10 

Рад читалишта регулисала су правила, где се поред циљева просвећивања и 
образовања, подстицало читање књига, новина и часописа; међу поучним сред-
ствима убрајане су мапе, слике, предавања. Беседе, забаве и концерти садржајно 
су укључени у све организоване скупове у читалиштима. Прописано је вођење 
посебних инвентара библиотечких фондова и протокола главних скупштина и 
главних заседања, књига чланова и њихових чланских улога и књига прихода и 
расхода. Финасијска подршка читалиштима обезбеђивана је од улога чланства 
и неке незнатне општинске помоћи. 

Званично српско гласило Србске новине а и многи други периодични листо-
ви (Новине читалишта београдског, Српски дневник, Видело, Србија, Видовдан, 
Световид) извештавали су преко своје дописничке мреже о оснивању и раду 
читалишта у многим местима целе Србије. У том процесу најважније актив-
ности поспешивало је Друштво српске словесности, а касније и Министарство 
просвете. Њихова саветодавна и надзорна улога пратила је развој, усмеравала 
послове и правила рада. До краја осамдесетих година основано је 79 читалишта, 
стагнирање у раду и постепена гашења запажају се крајем 19. века. Оснивање 
школских, специјалних и јавних библиотека трансформисаће улогу читалишта 
и њу ће преузети друге сличне институције основане посредством државе или 
иницијативом грађанства. Почетком 20. века отворено је преко 70 библиотека 
у Србији.11

Од оснивања првих читалишта (читаоница) до њиховог гашења разликујемо 
неколико фаза друштвеног, политичког и културног деловања: 

∙ идеализовање националних и ослободилачких покрета;
∙ отварање према новим европским цивилизацијским моделима и
∙ ширење социјалистичких идеја под утицајем Светозара Марковића. 

10 Исто.
11 Десанка Стаматовић, „Библиотекарство”, у Историја српске културе, (Горњи Милановац: 
Дечје новине; Београд: Удружење издавача и књижара Југославије, 1996), 281–294.
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НАРОДНО ПРОСВЕЋИВАЊЕ12

Принципи о делотворности утицаја књиге и читања на подизање културног ни-
воа становништва, биће темељ свих програма о народном просвећивању током 
културне историје. Интензивније оснивање сеоских књижница покренуто је 
после усвојених Правила из 1920. године. Њихова намена и циљ формулисани 
су одредбама које су на крају акта потписивали чланови локалних књижница. 
Носиоци тих послова, поред учитеља, били су виђенији домаћини и образовани 
људи које су чиновнички послови, или нека друга државна обавеза, везивали за 
културно-просветну делатност. Из докумената пронађених у Одсеку за народно 
просвећивање Министарства просвете може се утврдити да су постојале бројне 
књижнице и да су најчешће биле смештене у просторије основних школа или 
задружних домова. Захтеви за доставу књига из Слагалишта књига Министар-
ства просвете, као и захтеви за помоћ у материјалним средствима, најбројнија 
су акта која се могу наћи у архивској грађи; ту су и записници са седница управа 
или одбора; извештаји о раду, спискови достављених књига и повратне инфор-
мације о пристиглим књигама ‒ проистекле из обавезе о писменој потврди да 
су унете у постојеће инвентаре. Споља гледано, све се може интерпретирати као 
добро одрађен задатак, а у суштини то је била форма привременог карактера. 
Без обзира на ове оцене, из Министарства просвете су сукцесивно покретане 
акције у виду доставе књига, материјалне подршке некој сеоској књижници, до-
бијене и од других друштава, задужених за пољопривреду и народно здравље.

Пратећи хронологију, издвајају се два препознатљива периода, један после 
1920. и други у деценији пред Други светски рат. Подстицање (правила из 1904. 
и 1920) из кругова просвете одразило се на редослед отварања, фазе пасивних 
периода, и каснијег оживљавања активности, темељених позивањем на претход-
но усвојена правила. Књижнице су отваране после одобрених Правила, затим 
прекидале рад да би, на инсистирање Министарства од 1937. до 1940. године, 
већина њих доставила податке о оснивању и скромном пословању. Захваљујући 
тој обавези данас се сусрећемо са евиденцијом већег броја књижница са сеоског 
подручја. Без обзира на формалности, сваки податак је драгоцен за попуњавање 
празних места у мозаику библиотечке делатности у Србији. 

12 Мила Стефановић, „Народно просвећивање у Крагујевачком округу”, Шумадијски анали, 1 
(2004): 86–109. 
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ЂАЧКЕ КЊИЖНИЦЕ13 

Ђaчким књижницa је од оснивaњa у првој половини 19. векa посвећивaнa посеб-
нa пaжњa, пошто је Министaрство просвете препознaло дa овa врстa библиотекa 
може бити добрa подршкa културно-просветном рaзвоју субјектима (нaстaвни-
цима и ученицима) образовног процеса. Овaј сегмент библиотечке делaтности 
одигрaо је вaжну улогу у општем обрaзовaњу становништва, развијајући чи-
тaлaчке потребе током 19. и 20 векa. Просветa је преко својих институцијa ути-
цaлa нa модернизaцију друштвa, јер је обрaзовни систем примарно обележје 
којим се модерно друштво рaзликује од трaдиционaлног. 

Формирaње школских библиотекa у Србији зaпочело је по инострaном мо-
делу. Постојaлa су двa узорa, једaн је био фрaнцуски, a други немaчки. Те ини-
цијaтиве су подрaзумевaле предуслове зa оснивaње, као што су издвојен прос-
тор у школској згради, наменски фонд књига, одговaрaјућу упрaву и изворе 
финaнсирaњa. У Фрaнцуској су нaзивaне „нaродне-школске библиотеке”, јер су 
у фондовима биле не сaмо књиге зa ученике већ и поучнa делa којa се могу 
позaјмљивaти одрaслимa и породицaмa. Ове књижнице у Немaчкој искључи-
во су биле нaмењене ученицимa. „Осим тогa, школске библиотеке су у Фрaн-
цуској оснивaне уз нaродне, Немци пaк не мисле дa ове библиотеке требa дa 
постоје сaмо уз Volksschule. Код њих се школске библиотеке нaлaзе често, aко не 
и понaјчешће, уз зaводе зa средњошколску нaстaву. (...) Боље рећи, овa устaновa у 
Немaчкој више одговaрa школским библиотекaмa фрaнцуских лицејa и колеџa 
него ли фрaнцуским школским библиотекaмa у прaвом смислу речи. ” Сaзнaњa 
о оргaнизовaњу школског библиотекaрстaвa иницирaлa су формирaње књиж-
ницa при основним и средњим школaмa у Србији. Концепт оснивaњa, подсти-
цaн из Министaрствa просвете, првобитно је следио немaчки модел. Кaсније, 
интензивирaњем aктивности нa поспешивaњу описмењaвaњa стaновништвa ‒ у 
фaзaмa нaродног просвећивaњa ‒ преовлaдaвaће фрaнцуски модел, отудa и по-
везaност јaвног и школског библиотекaрствa у континуитету историје српског 
библиотекaрствa. 

На почетку XX века постављени су општи циљеви просвећивања, а књига је 
била идеализована као елементарни показатељ људске писмености. У патријар-
халној средини – каква је Србија била у то време, формирано грађанство и ин-
телектуална елита, школована на страни, поспешивана је да, по налогу државне 

13 Мила Стефановић, „Ђачке књижнице у Крагујевачком округу”, Библиотекар 3–4 (2007), 
241–251.
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власти преко културних институција, утиче на просветну и културну свест он-
дашње друштвене елите. Фаворизује се буђење свести о националном и култур-
ном идентитету и отварање библиотека у већим градовима. Друштвена пажња 
усредсређује се на тип јавне библиотеке, потенцира се њена битна карактерис-
тике, јавна библиотека представља отворену и демократску форму институ-
ционализације и коришћења целокупне, штампане и нештампане грађе у те-
риторијално-административном подручју где се ова библиотека заснова. Тада 
почиње интензивније да се пише о књизи и библиотекама и траже решења за 
прихватљивије коришћење и заинтересованост локалног становништва. Пи-
тање књиге и недовољне заинтересованости истакао је Стојан Новаковић када 
је 1900. године објавио публикацију Српска књига, њени продавци и читаоци у 20. 
веку, у којој указује на примере пасивности у књижарству и штампарству, дово-
дећи их у везу са незаинтересованошћу ширих слојева за књигу. Уочава и по-
делу српске читалачке публике на: образовану, која је пратила са знатижељом 
издавање књига, и скромнију, која је код путујућих трговаца набављала мање 
вредну литературу. Предлагао је непосреднију везу између писаца и читалаца 
и одговарајућу координацију између издавача, књижара и читалаца, како би се 
створила и квалитетнија читалачка публика. 

Отуда и указивање на значај народног просвећивања, оснивања народних 
књижница и читаоница и јавних библиотека чија је улога најбитнија у тада-
шњем конципирању начина подизања културног нивоа становништва. Да би 
се књижевност могла развијати снажно и правилно, и да би могла одговорити 
свим задаћама које су претпоставка тога плана, она треба да има своју органи-
зацију за растурање, у том циљу било је и оснивање Српске књижевне задруге. 
Иницијатор, утемељивач и њен председник био је Стојан Новаковић, на тај на-
чин отворен је пут ширења књиге у народ.14

Кaо модел просвећивaњa и релевaнтно место зa обрaзовaње ширих слојевa 
отвaрaју се почетком 20. векa књижнице и читaонице при основним школaмa, 
доступне зaинтересовaној публици вaн већих грaдских нaсељa. У прогрaмским 
циљевимa учитељских друштaвa инсистирaно је дa књигa буде основ вaспитaњa 
и дa сaдржaјно усмерaвa кa културном нaпретку. Отвaрaње књижницa и под-
стицaње aктивности у рaзвоју ове врсте културно-обрaзовног рaдa, нaмењеног 
нижим слојевимa нa друштвеној лествици, интензивирaно је после усвaјaњa 

14 Бранка Драгосавац, Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1918. године (Панчево: Градска 
библиотека; Ниш: Народна библиотека „Стеван Сремац”; Неготин: Народна библиотека 
„Доситеј Новаковић”), 2016. 
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Прaвилa 1904. године. Препоручивaло се дa при нaродним школaмa буду от-
ворене читaонице којимa се могу „служити сви ученици и ученице месне нaро-
дне школе којимa то одобре њихови нaстaвници, и сви писмени мештaни 
обојегa полa оних селa који улaзе у сaстaв дотичне школске општине”. Циљеви 
су били добро постaвљени и идеaлно зaмишљени, aли реaлизaцијa није билa 
успешнa, изостaле су очекивaне претпостaвке. Увек се рaчунaло нa узaн круг 
просветних рaдникa који су волонтерски и својим ентузијaзмом иницирaли и 
спровели знaчaјне послове формирaња и опстaјaњa књижницa. У почетку се до-
звољaвaло дa књиге из школских књижницa, прилaгођене узрaсту и обрaзовном 
нивоу, буду пренете у нову књижницу, тaко дa се по свом нaчину рaдa овaј тип 
библиотеке поклaпaо сa двa типa библиотекa, школским и нaродним. И зa ове 
књижнице Министaрство просвете је одобрaвaло прaвилa рaдa и оргaнизaције 
и предлaгaло спискове обaвезних књигa зa нaбaвку.

 

ОСНИВАЊЕ ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА

Почетком 20. века јавно библиотекарство у Србији обележавале су државне ин-
ституцијe у тој области: Народна библиотека у Београду, Народна библиотека у 
Крагујевцу и Народна библиотека у Нишу. У Београду је Библиотека била засеб-
но надлештво под заштитом Академије наука, а у Крагујевцу15 и Нишу16 у вези 
са гимназијама одакле су одређивани и наставници који су руководили библи-
отекама. Значај ових институција био је од посебног интереса у Министарству 
просвете, поред осталог, министар Андра Ђорђевић (1901) предлаже у писму ми-
нистру унутрашњих дела да се достављање обавезног примерка прошири и за 
нишку и крагујевачку јавну библиотеку, како је то постојало од 1832. године за 
Народну библиотеку у Београду.17 Када је усвојен Закон о Народној библиотеци 

15 Народну библиотеку у Крагујевцу основао је кнез Михаило 14. јуна 1866. године, то 
је била прва јавна библиотека у унутрашњости основана при Гимназији. Пословање је 
заснивала на Правилима за јавну библиотеку при Крагујевачкој гимназији која је одобрио 
министар просвете и црквених дела бр. 1404 од 2. априла 1971. године. Народна библиотека 
у Крагујевцу: (1866–2004), (Крагујевац: Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета; 
Народна библиотека „Вук Караџић”; Београд: Октоих, 2005), 53–55. 

16 Народна библиотека у Нишу отворена је за јавност тек 1904. године, пошто је од намене 
имовине за библиотеку, у завештању нишког епископа Јеронима (1894) прошло десет 
година. Александра Вранеш, Нишка народна библиотека: документ и свакодневица (Ниш: 
Народна библиотека „Стеван Сремац”, 2004). 
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1901. године створени су услови о отварању јавних библиотека у унутрашњости, 
а ту идеју заступао је Јован Томић, дугогодишњи управник Народне библиотеке, 
разумевајући да се преко тих институција подиже стање опште писмености и 
образовни ниво становништава. Члан 3. тог Закона омогућавао је оснивање јав-
них библиотека у унутрашњости, али је свему претходило проучавање услова и 
прилика у појединим општинама, предузето почетком 1909. године. 
Припреме у процесу отварања јавних библиотека у унутрашњости Србије извр-
шио је Јован Томић,18 библиотекар Народне библиотеке у Београду. Компетен-
тан и упућен у струку, зналачки је конципирао смернице око државне помоћи, 
уређења и набавке књига. Његовом иницијативом поспешено је формирање 
ових значајних установа. Интерпретирајући учинке и доприносе, са данашњег 
становишта, фигуративно се може рећи да је отварање нових библиотека ре-
ализовано у „пакету”. Министар просвете Андра Николић ресорно је подсти-
цао спровођење те идеје јер је увидео „значај оваквих установа за образовање 
и културни напредак онога краја у коме се оне подижу”. Указом краља Петра 
Карађорђевића од 14. јануара 1909. године оснивају се у Пироту и Неготину јав-
не библиотеке. Убрзо Главни просветни савет формира Комисију, на предлог 
министра просвете, која би проучила неопходне услове, спремност локалних 
власти и предложила редослед основања библиотека и у другим местима.

У Комисију за оснивање јавних библиотека, поред начелника Министарства 
Миливоја Поповића, ушли су Миливоје Симић, директор Друге београдске гим-
назије и Јован Томић, библиотекар Народне библиотеке у Београду. Комисија је 
Главном просветном савету изложила редослед отварања библиотека по мести-
ма. „Што се тиче места, где би се могле основати нове библиотеке, у првом реду 

17 Исто, 43.

18 Јован Томић (1869–1932), рођен у Новој Вароши, основну школу и Гимназију завршио 
у Крагујевцу. Филолошко-историјски одсек Велике школе у Београду завршио је као 
благодејанац – државни стипендиста 1890. Био гимназијски професор у Крушевцу, 
Крагујевцу и у Београду, у Учитељској школи у Алексинцу био професор и школски 
библиотекар. Ради научног усавршавања боравио у иностранству, Француској и Италији, 
слушајући предавања из историје, обилазећи библиотеке и архиве. Постављен за 
библиотекара III класе у Народној библиотеци у Београду 1903. Редовни члан Српске 
краљевске академије постао је 3. фебруара 1906. На одговорном послу библиотекара 
највећег ранга остао је до пензионисања 1927. одбијајући примамљиве функције државног 
саветника, амбасадора и министра. Као историчар Томић је објавио бројне студије 
о турском периоду у нашој историји, као и студије из народне књижевности. Његов 
допринос развоју српског библиотекарства је изузетан. Видети: Светлана Мирчов, Јован Н. 
Томић: библиотекар и научник (Београд: Народна библиотека Србије, 2007).
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ваљало би узети у обзир Зајечар и Врање, из специјалних разлога – где треба 
основати веће библиотеке уз јачу државну помоћ, а за тим, из истих разлога, 
била би Лозница са мањом библиотеком. После овога оцениле би се потребе и 
прилике других места, као што су Лесковац, Прокупље, Алексинац, Чачак, Кру-
шевац, Јагодина, Ужице, Ваљево, Шабац, Пожаревац, Свилајнац и др.”19

БИБЛИОТЕКЕ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

Просветно-културне установе имале су третман посебног значаја јер се пре-
ко њих експонирао важећи идеолошки утицај и колективна едукација. Пове-
реништво просвете Председништва Антифашистичке Скупштине народног ос-
лобођења Србије (АСНОС) успоставља везу са институцијама које му ресорно 
припадају преко просветних одељења окружних народних одбора. Препоруке 
које су задирале у библиотечку струку значиле су неприкосновено прилагођа-
вање револуционарном обрасцу културних вредности, то је практично значило 
претресања књижних фондова – склањање књига из претходног режима и унос 
нових. Сабирне акције, прикупљање „реакционарних” књига, архивске грађе 
и уметничких дела, са дистанце од пола века, били су периоди девастације и 
уништавања културних добара и оштетили су вредан културно-историјски ма-
теријал за сагледавање континуитета наше духовне културе. Основано Повере-
ништво за просвету постојало је до 8. априла 1945. године, када је формирано 
Министарство просвете НРС.20 

Савет за просвету и културу основан је априла 1951. године и преузео је не 
само послове Министарства просвете већ и послове ликвидираног Министар-
ства за науку и културу НРС. Доминантни циљеви просветног и културног узди-
зања усмеравани су у оквиру народног просвећивања. Континуирано извешта-
вање о тим питањима са терена уредно су достављани Одељењу за народно 

19 АС, МПС, ф. 42, р. 104, 1909. Предлог начелника Миливоја Поповића министру просвете 
о редоследу отварања библиотека и предлог питања о оцени потреба и прилика од 10. 
фебруара 1909. 

20 Службени гласник НРС, I, бр. 10 и 14, 1945. У надлежности Повереништва биле су: све 
основне и грађанске школе, домаћичке школе и течајеви, све потпуне и непотпуне 
гимназије, учитељске, више и високе школе, школе за дефектну децу, аналфабетски 
течајеви, библиотеке (народне, градске, реонске, популарне), музеји, архиве, позоришта 
(професионална, дилетантска, стална и повремена), народни универзитети и друге 
установе, као и рад на народном просвећивању. 
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просвећивање Министарства просвете. Библиотекарство није имало свој основ-
ни законски акт, основ законске регулативе били су чл. 26, 27 и 28 Општег закона 
о народним одборима из 1946. године, којим је прописивано да месни, односно 
градски и срески одбори оснивају читаонице по селима, а библиотеке по срес-
ким местима и градовима.. 

Све то захтевало је и одговарајућу буџетску подршку, месних, среских и 
градских одбора. Поред редовних средстава за куповину књига, претплату на 
часописе, повез књига, обезбеђење читаоничког намештаја, потребно је било у 
сеоским књижницама обезбедити и стручни кадар. Инсистирање да се посеб-
на пажња посвети сеоским књижницама, резултат је пројекције библиотеке као 
масовне организације народног фронта. Оне су биле повезане са задружним 
домовима или школама. Финансирање среских и градских библиотека, као што 
је то био случај са библиотекама у Београду, Нишу и Крагујевцу обезбеђивало 
се из кредита просветних одсека градских одбора. Буџет градских библиотека 
(народних) распоређивао се на ставке: набавка књига, претплата на домаће и 
стране часописе и новине, коричење и повез књига, набавка и попуна инвен-
тара, пропаганда књига (плакате, пароле, приредбе), путовања за усавршавање, 
куповина књига из локалне историје, материјални трошкови (огрев, осветљење, 
канцеларијски материјал, одржавање чистоће) и личне издатке за особље биб-
лиотеке. Финансирање рејонских библиотека, по том предлогу, планирано је у 
оквиру буџета просветних одсека рејонских одбора који се старао о издржавању 
библиотека и њихових филијала. Школске библиотеке финансирале су се из 
средстава школа којима припадају, а при свакој школи постојала је наставнич-
ка и ђачка библиотека. Синдикалне библиотеке су осниване да опслужују запо-
слене у радним организацијама за њихово стручно и политичко образовање, 
финансирале су се из средстава предузећа. Месна синдикална већа су била у 
обавези да помажу синдикалне библиотеке.21

Библиотечка струка усаглашава се са променама; унутар струке конституише 
се Друштво библиотекара НРС са задатком да проучава библиотекарство (тео-
ријски и практично). Пред Прво саветовање библиотекара НРС, Друштво обја-
вљује 1948. године први број библиотечког часописа Библиотекар. Први кон-
грес библиотекара ФНРЈ – у организацији Савеза друштава библиотекара ФНРЈ, 
одржан је у Љубљани 1949. године – и у смерницама истакао обавезе око реша-
вања библиотечког простора, планског снадбевања библиотечким материјалом, 
стручности и сталности библиотечког кадра, ширењу мреже популарних библи-
отека и омасовљењу ових институција. 

21 Александар Поповић, „Издражавање библиотека”, Библиотекар, год. I, бр. 1, (1948): 34–36.



44

Но, хаотичност, обновитељски занос и недовољна библиотечка стручност, 
нису могли да се приближе суштини концепцијског рада који је касније пред-
стојао у српском библиотекарству. Претходно је требало рашчистити питање 
система по којем ће се градске, среске и сеоске библиотеке уредити. Један од 
концепата био је да се градске библиотеке вежу за Народну библиотеку у Бе-
ограду с једне стране, а с друге да су везане за среске; постављањем градских 
библиотека између Народне у Београду и било које среске, ове библиотеке би 
истовремено биле и научне и популарне; друга етапа је подразумевала да срес-
ке библиотеке преузму бригу о организацији сеоских, односно општинских.22 
Неколико година касније, Савет за просвету, науку и културу НРС одлучује о 
оснивању Библиотечког центра при Народној библиотеци у Београду, рад Биб-
лиотечког центра отпочео је 17. септембра 1953. године. Прва обавеза је била 
прикупљање података о броју библиотека-књижница са којима се морала ус-
поставити сарадња, јер се подаци са терена и Статистичког завода НРС нису 
подударали. После Првог саветовања библиотекара и књижничара НР Србије у 
Београду (25. и 26. децембар 1953) приступило се спровођењу закључака, који су 
се односили на: израду и доношење закона за област библиотекарства; да, до до-
ношења Закона, народни одбори града, среза, и општине преузму финансирање 
библиотека; да се у градским и среским библиотекама кадар бира јавним кон-
курсом, са најмање средњом стручном спремом, да се рад сеоских књижничара 
хонорише; да се у учитељским школама програм прошири на четвртој и петој 
години и предметима из библиотекарства; да се школовање ученика Средње 
библиотекарске школе продужи на четири и пет година и да се оснују Виша 
библиотекарска и Катедра за библиотекарство на Филозофском факултету. 

Библиотечки центар Србије при Народној библиотеци подстицао је форми-
рање мањих библиотечких центара у унутрашњости, нарочито, у учвршћивању 
мреже библиотека на припадајућем подручју. То је плодотворно у време када 
Библиотечки центар Србије није функционисао (1956–1957) због необезбеђених 
финансијких средстава. После обнове Библиотечког центра Србије 1958. и одр-
жаног IV Саветовања, градске библиотеке у средиштима срезова, према својим 
могућностима, пружале су стручну и материјалну помоћ књижницама на свом 
терену. Стручно-инструктивна подршка била је најбоља препорука осмишља-
вању рада и позиције среских библиотека.

22 Слободан А. Јовановић, „Оснивање Библиотечког центра”, у Споменица: 1832–1982. 
(Београд: Народна библиотека Србије, 1985), 119. 
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НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У ПЕРИОДУ 1972–1990.

Интеграциони процеси у великом библиотечком систему остваривани су као 
мултидисциплинарна друштвена активност. Питање струке и устројства по са-
временим концепцијама поставило се као приоритет. Савремено библиотечко 
пословање наметнуло је библиотекарима обавезу да израде минимум информа-
тивних средстава која би читаоцима омогућила свестранију помоћ у захтевима 
за информацијама и адекватном коришћењу каталога. Пракса је захтевала из-
мену и кодификацију нових правила, која су била уопштеног карактера, али су 
на терену прилагођавана специфичним ситуацијама. У послератном периоду 
систем класификације инициран је у намери да буде општеприхваћен. Дјујиева 
децимална класификација, систем поделе људског знања на десет група, био је 
познат у српском библиотекарству и пре Другог светског рата. Од 1965. у систе-
матизацији грађе широко је прихваћена Универзална децимална класифика-
ција у српском библиотекарству. Прво је уведена у јавне, народне библиотеке, 
а озбиљно се радило на њеној доследној примени у фондовима осталих типова 
библиотека. 

Крагујевачка Народна библиотека је имала значајно место у српском библи-
отекарству. Успешност развоја, изузев одређених стручних резултата, мерена је 
учешћем њених кадрова на саветовањима и библиотекарским скуповима. На-
родна библиотека „Вук Караџић”, као једна од организованијих библиотечких 
установа, доминирала је у том периоду спроведеним планским активностима на 
ширењу библиотечке мреже и применом тада важећих друштвених задатака и 
библиотечких норми у овој области. Евалуација резултата била је опредељујућа 
за избор Крагујевца као места Саветовања на коме је формирана Заједница ма-
тичних библиотека Србије 27. и 28. октобра 1967. Добровољно удруживање биб-
лиотека ради разматрања и решавања „питања од заједничког интереса за све 
библиотеке, а у циљу унапређивања рада и развоја библиотека и библиотечке 
делатности (Закон о библиотекама), замишљена је као функционална интегра-
ција библиотечке делатности”. 

Стручна и научно заснована библиотекарска струка усмерава активности ка 
достигнућима савременог светског концепта организације и пословања.У окви-
ру припрема за доношење Средњорочног плана друштвено-економског развоја 
СР Србије, Заједница матичних библиотека у сарадњи са Републичким секре-
таријатом за образовање, науку и културу, Друштвом библиотекара, Културно-
-просветном заједницом, Републичком заједницом културе, Секцијом за кул-
туру Социјалистичког савеза радног народа, Републичким већем синдиката и 
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Републичким одбором синдиката друштвених делатности, осмислила је широку 
друштвену акцију у циљу подстицања развоја библиотекарства у Србији за пе-
риод од десет година, у свим срединама на свим нивоима, од радних организа-
ција у привреди и друштвеним службама, месним заједницама сеоских насеља 
до општинских друштвено-политичких заједница, покрајина и републике. „Циљ 
ових пројекција је био да се поведе друштвена акција за трансформацију биб-
лиотечке делатности, њеним осавремењивањем и уклапањем у постојеће токове 
друштвено-економског и културног развоја”. 

Рад на програму и плану развоја библиотекарства започет је у првој поло-
вини 1969. године, када је била формирана Комисија са задатком да изучава 
поједина питања из библиотеког пословања. Полазне тезе за израду плана раз-
воја на нивоу Србије разматране су на ванредној скупштини Заједнице матич-
них библиотека 31. јануара 1970. Материјал је обликован под називом Полазни 
ставови за израду Средњорочног плана развоја библиотекарске делатности за 
период 1971–1975. Овим ставовима претходио је материјал Основе за припрему 
програма развоја СР Србије у раздобљу 1971–1975. Усмеравајућа документа, чије 
су поставке представљале детерминанте развоја у периоду 1971–1980. била су: 
Пројекција развоја библиотекарства у СР Србији 1971–1980. и Програм развоја биб-
лиотекарства 1971-1975. 

Планирани развој библиотекарства интегрисан је у све сфере друштвеног 
система као приоритетно питање. Општа заинтересованост представљала је со-
лидну основу друштвеној акцији преображаја библиотечке делатности у Србији. 
Резултати су били половични: показатељи укупног рада указивали су на ефекте 
у развијеним срединама, а неразвијене нису могле пратити те трендове. Пројек-
товани задатак да се достигну „две књиге по становнику”, како је предвиђено 
Унесковим стандардима за европске земље, није могао бити испуњен пошто 
планиране задатке нису пратила одговарајућа финансијска средства.

Ниво друштвеног развоја у Србији и еволуција цивилизацијских домета у 
сфери културне политике захтевали су нове договоре и усмеравајуће активнос-
ти. Ова врста друштвеног условљавања поспешила је окупљање које је коинци-
дирало са ставовима о библиотекарству, усвојеним на Сабору, а у ширим разме-
рама разматрано на Конгресу културне акције у Крагујевцу 1971. године. 

Заједничка нит многих реферата и кореферата односила се на србијанско 
село, остављено ван савремених културних струјања. Према једној анкети Заво-
да за проучавање културног развитка око 74% насеља у Србији у којима живи 61% 
становништва не поседује готово никакве културне институције. То су, углав-
ном, села до 1500 становника којих у Србији има 3.600. У насељима која имају 



47

до 1500 становника има свега 800 разних културних институција, обично једна 
библиотека или читаоница, дом културе или задружни дом постоји тек у сва-
ком четвртом селу. План је предвиђао да до 1975. године половина свих места 
у Србији добије домове културе, клубове или библиотеке. Средства су углавном 
обезбеђивана увођењем самодоприноса. 

 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ НА КРАЈУ XX ВЕКА

Последња деценија XX века обележена је историјским и политикчим кризама 
које су успориле, а затим и зауставиле, све токове друштвеног и економског раз-
воја. Јединствена југословенска територија је подељена, националне опције и 
разбуктали, претходно потиснути сукоби резултирали су формирањем нових 
држава, чије су се политичке унификације поклопиле са сепаратизмом каракте-
ристичним за Југославију пред Други светски рат. 

Србија је форму државности утемељила Уставом из 1990. године. Наредне, 
1991. ратни сукоби на бившем југословенском подручју уништили су велики 
људски и економски потенцијал. Ефекти друштвеног и економског успона за-
мењени су нестабилношћу у друштву и опадањем националног дохотка, раз-
бијањем јединственог тржишта и великом инфлацијом. Транзицијски трендови 
у окружењу ван Србије наговештавали су системске промене ка интеграцији у 
европски концепт, а на простору Србије у НАТО бомбардовању 1999. страдају, 
поред људских и сви други стратешки ресурси. Претходне неповољне друштве-
не и економске околности појачане су изолацијом и бомбардовањем, те се та 
угроженост директно одразила на сектор културе. Непостојање концепта о на-
чину организовања културе, када су престала да важе нека претходна законска, 
идеолошка и самоуправна ограничења, иницирало је и обликовање документа 
Повеља културе, аналогног референдуму о култури. Минимум културних стан-
дарда подразумевао је, поред осталог, и сагласност да се у свакој средини омо-
гући нормалан рад културе „организоване у установама, попут јавних и школ-
ских библиотека”. 

Култура је у свим сегментима и на свим нивоима морала да функционише, 
али је то изискивало и нове прописе како би та легислатива била усаглашена са 
општом. Усвајањем Закона о делатностима од општег интереса у области култу-
ре (Сл. гласник РС, бр. 49/92) побројани су приоритетни програми, институције и 
функције на нивоу Републике, уз обавезу финансирања из буџета. Библиотекар-
ска струка је била маргинализована почетком 1990. Доведени су у питање сви 
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програмски концепти, а посебно библиотечко-информациона делатност, која 
није ни Уставом из 1974. била апострофирана као јединствен систем. Различита 
решења у различитим срединама нису обезбеђивала приоритетност јединстве-
ној стратешкој методологији и приступу. Да би превазишли недоследности због 
одсуства једне оптималне легислативе централна библиотека Републике, На-
родна библиотека Србије у Београду, конципирала је нови Закон о библиотеч-
кој делатности, следећи праксу усаглашавања са Уставом из 1990. Нови Закон о 
библиотечкој делатности из 1994. утемељио је модернији концепт система биб-
лиотекарства Србије. Многа питања решена су овим Законом, а нешто касније 
посебним подзаконским актима регулисано је функционисање специфичних 
подручја унутар библиотечког пословања. У истом периоду усвојени су други 
прописи који су се примењивали у библиотекарству, попут Закона о издавању 
публикација (Сл. гласник РС, бр. 37/91), Закона о јавним службама (Сл. гласник РС, 
бр. 42/91) и Закона о културним добрима (Сл. гласник РС, бр. 71/94). 

Статус установе одређен је Законом о јавним службама, који у чл. 15 пред-
виђа да се обавезно уписује у судски регистар и да тим уписом стиче својство 
правног лица. Ове обавезе су значајне нарочито у поступку уписа у регистар 
библиотека, што се сматра првом матичном функцијом општинских матичних 
библиотека. Вођење регистра библиотека не завршава се на евидентирању већ 
и на легализацији библиотечких јединица које остварују одређене опште инте-
ресе у библиотечкој делатности. Измењен модел регистровања допринео је обо-
гаћивању и јединственијој припреми система података унутар библиотечко-ин-
формационог система у Републици. У овој области предвиђена су два регистра: 
регистар библиотека у који се уписују библиотеке – установе и регистар библио-
тека за организационе јединице других организација које обављају библиотечку 
делатност. Регистар библиотека води матична библиотека, како је то прописано 
Законом. Договори око методологије прикупљања и обраде података иницира-
нили су јединствен приступ који се реализује од 1998. применом Програмског 
пакета МБС (Мрежа библиотека Србије). Једноставним уносом обезбеђено је 
ажурирање свих података о раду библиотека у оквиру своје матичне делатности, 
а из те једнобразне статистичке методологије подаци се могу квантификовати за 
стручна истраживања у библиотекарству.

Матичност је и раније била постављена као законска надлежност у функ-
цији надзора рада библиотека у оквиру одређене друштвено-политичке тери-
торије. Законом о библиотечкој делатности из 1994. први пут се у библиотекар-
ској пракси одредио статус општинских библиотека као самосталних установа, 
а 27 библиотека у Србији добиле су статус матичних библиотека. Оно што је 
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представљало предност у оваквом законском постављању јесте да су библиотеке 
као установе добиле целовиту законску сигурност у остваривању својих функ-
ција. Надлежности и функције су побољшане, а задржане су типолошке одред-
нице свих библиотека. Одељење за развој и унапрењивање библиотечке делат-
ности Народне библиотеке Србије у континуитету је пратило: вођење регистра 
библиотека, надзор над стручним радом, пружање стручне помоћи, потребе и 
услове рада у библиотечкој делатности. Примарни задатак из Закона обавези-
вао је рад на осамостаљивању општинских библиотека.

Савремено библиотекарство конституисано је око релевантних одредница 
структуре и динамике. Ове категорије потискују традиционалну перцепцију која 
позиционира ову делатност кроз улогу и значај институције. Савремени систем, 
нарочито јавног библиотекарства намеће искључиво информативну функцију 
библиотеке. Структурно везана за категорију књижног фонда, релевантна улога 
библиотеке и њено јавно деловање остварују се у функцији задовољавања ин-
тереса корисника. Динамика принављања публикација и могућност брзог ин-
формисања о тим публикацијама је подређена информационо-технолошким 
средствима која скраћују пут читалаца у потрази за књигама. Ефикасна доступ-
ност те информације је пожељни циљ коме тежи савремено библиотекарство. 
Методе и облици рада неминовно изискују и садржаје компатибилне културне 
комуникације. Ова фаза је у плановима хронолошки припадала осамдесетим 
годинама, али је њена реализација одложена за XXI век. 

Ново информационо доба претпоставља преображај библиотекарства. Мо-
дели мултимедија и хипертекста формирају нов начин читања, интелектуалне и 
културне размене. Приступ информацијама у ери експанзије знања тражи брже 
прилагођавање и радикалне промене у функционисању библиотека. Начин и 
пут суштинских промена у овој области налазимо у стручним текстовима о бу-
дућности књиге и дигиталној библиотеци. Издвајамо концепцијска усмерења 
Т. В. Јершова и Ј. Е. Хохлова. Као и нека претходна стручна промишљања тако 
и најсавременија укључују библиотекарство у део информацијског друштва, 
важног „са становишта јачања улоге знања за друштвени развој. Приступ ин-
формацијама и знању, различитим технологијама и услугама, њихово ефикасно 
искоришћавање веома су важни услови стабилног економског и социјалног раз-
воја на индивидуалном, националном и међународном плану”.23 

 

23 В. Јершов, Ј. Е. Хохлов, „Миграција од библиотеке данас ка библиотеци будућности, 
Револуција или еволуција”, Годишњак Матице српске за 2000 (Нови Сад: Библиотека 
Матице српске, 2001), 161–171.
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БИБЛИОТЕКЕ У ДРУШТВУ ЗНАЊА

Из искуства савремених држава, мање или више развијених, може се закључити 
да су потребе грађана за квалитетним библиотечким услугама разноврсније и 
у директној су вези са технолошко-техничким напретком. „Друштво знања” је 
новији концепт, повезан са истицањем знања као важног фактора савременог 
друштва: „Знање којим располажу појединци мање је значајно од знања којим 
располаже и које може да примењује друштво као целина. Чак и ако само не-
колико појединаца у друштву поседује знање из области квантне механике, 
практичан утицај тог знања на технологију могућ је баш као да су сви чланови 
тог друштва учили вишу физику. Када је реч о економским историчарима, ва-
жно је колективно знање. Појам колективног знања, међутим, покреће озбиљна 
питања сакупљања – како се од појединачног долази до колективног знања”.24 
„Знање елементом културе чини чињеница да се оно дистрибуира посредством 
других, да се дели с њима и да се добија од њих”.25 Знање као јавно добро сис-
тематизовано је у научне дисциплине, а публиковано знање има, условно рече-
но, своја институционална складишта, међу којима релевантно подразумевамо 
библиотеке. Развијеност друштва не гарантује и висок ниво образовања и кул-
туре. Никад више учених и академски образованих, а никад мање ефикасног 
знања. Амбиси знања отварају се унутар различитих друштвених група. Растућа 
подељеност друштвених сфера заокупља социологе и сродне истраживаче, али 
је то питање од изузетне важности и за библиотекарство. Заокупљеност циљним 
групама, према којима се пројектовала организација библиотечког система, не 
може у новим диференцијацијама да буде поуздана тачка ослонца. Груба поде-
ла друштва на класе и слојеве, размрежена је сада по друштвеним миљеима, а 
степеновани социјални положаји утицали су на померање система вредности. 
Етаблиране елите грађанског модела морају да модификују своја традиционал-
на очекивања у култури и озбиљно приступе феномену постмодерног усмерења 
потрошачког друштва, где се већини живот заснива на материјалном и хедонис-
тичком, имати, бити и уживати.  

Различити спектри знања подједнако су у центру пажње друштвеног и инди-
видуалног развоја. Продукција новог знања има свој корен у прошлом знању, 
а традиционални преносиоци токова знања објективно и метафорички везују 
се за књигу. Културна и образовна мисија библиотека евоцира се у директној 

24 Џоел Мокир, Атинини дарови, (Београд: Cliо, 2007).

25 Исто, 23. 
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повезаности са сабраним знањем. Отворен приступ изворима знања обезбеђује 
да сабрано знање буде доступно свима, али ефекти тако конципираних про-
грамских оријентација не могу се остварити без резерви. Интеграција у друштво 
знања на нов начин обједињује традиционално и савремено поимање функ-
ција библиотеке, инсистирањем на развоју електронских библиотека. Доскора-
шњи термин информационо друштво уступа место одредници друштво знања. 
Дистинкције између синтагми ове две одреднице приближавају се толико да 
једна може бити синоним за другу. Њих повезује комуникација као посредник у 
стицању знања. „У савременом информационом друштву информација је добро 
које људи међусобно размењују, купују, продају, складиште, преносе и обрађују. 
Информација је срж комуникације, а комуникација је срце друштва знања, јер 
комуникација постаје синоним за иновације и демократију”.26 Теоријске распра-
ве и практичне смернице о друштву знања тематски преовладавају на многим 
научним и стручним скуповима који популаризују интеграцију културе и науке 
у нове трендове. „Стварање нових визија јавних библиотека у друштву знања 
постаје, можда, њихова основна вредност. Те визије јавних библиотека, одгова-
рају вишезначној природи учења у друштву знања.”27 

Основ промишљања о будућности културних институција, посебно библио-
тека, истако је и Жељко Вучковић у књизи Јавне библиотеке и јавно знање, пола-
зећи од историјског, социолошког, културолошког и вредносног. „У савременим 
заједницама јавне народне библиотеке изложене су двоструком притиску. С 
једне стране стоје захтеви информатичког друштва, то јест појединаца и органи-
зација који га представљају, темељећи се на технолошком оптимизму, економ-
ском рационализму и бирократској ефикасности. На другој страни су захтеви 
и потребе друштвених и професионалних група које очекују да се јавне биб-
лиотеке преобразе у истинске центре културних и социјалних активности, које 
доприносе очувању и ширењу културних традиција и заједничких вредности. 
Јавне библиотеке су тачке сусрета и сукоба ових различитих жеља и очекивања 
и различитих културолошких модела. Са филозофског и социолошког аспекта, 
поменута дилема може се се расветлити као израз двају супротстављених па-
радигми; модерне и посмодерне културе.”28 Обрада библиотечког материјала и 
приступ фондовима остварује се савременим компјутеризованим техникама, а 

26 Ђурђа Гријак, „Комуникација у друштву знања”, у Друштво знања (Сомбор: Педагошки 
факултет, 2008), 88–93.

27 Кирстен Дротнер, „Иновације у библиотекама за друштво знања”, Годишњак Библиотеке 
Матице српске за 2005. годину, Нови Сад, 2006, 191–196.
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дигитализација библиотечких фондова постала је неминовност. Поспешивањем 
обрта књига и некњижне грађе, уз помоћ дигитализованих форми, интензивира-
на је комуникација између читалаца и библиотека. Индивидуално образовање 
и авантура претраге електронским путем активирају корисника да самостално 
приступа изворима, али му је на овом степену доступности обрађеног библио-
течког материјала неопходна асистенција библиотекара. Друштво које пројек-
тује свој развој на знању мора да створи оптималне инфраструктурне ресурсе 
преко којих се стиже до извора знања, у овом случају то су доступни библиотеч-
ко информациони системи.

„Интелектуална слобода представља право сваког појединца. Сваки појединац 
има право да поседује и да изрази своје сопствено мишљење, да тражи и добије 
информацију. Интелектуална слобода представља темељ демократије; она је од 
суштинског значаја у пружању библиотечких услуга.”29 У IFLA – смерницама биб-
лиотечких услуга за младе апострофира се допринос библиотека успешном раз-
воју особа на прелазу из детињства у одрасло доба. Слободан приступ образов-
ним садржајима подстиче интелектуални, емоционални и социјални развој. То 
представља позитиван ресурс у решавању друштвених проблема. Наглашавање 
улоге школских библиотека заокружује циљеве библиотечког промовисања „за 
успешно укључивање њених корисника у савремено друштво које је засновано 
на знању и информацијама”.30 Креирање пожељних циљева зависи од многo фак-
тора. Ниво друштвено-економских односа, диференцираност друштвених група, 
неуједначеност стандарда у библиотечкој хијерархији (од школских, општинских 
и матичних у неразвијеним срединама до општинских, матичних и специјалних 
у развијеним подручјима) и флексибилност библиотечке струке и професије усло-
вљавају оптимално прилагођавање библиотека „друштву знања”. Како се у таквим 
разуђеним захтевима могу одржати библиотечке вредности, које су у нашим усло-
вила кореспондирале са моделом класног друштва заснованог на знању, у коме су 
оријентири били традиционални грађански, виши, средњи и раднички слојеви?31 

28 Жељко Вучковић, Јавне библиотеке и јавно знање (Нови Сад: Библиотека Матице српске; 
Футура публикација, 2003).

29 IFLA – Интернет манифест, Гласник НБС год. 7, бр. 1 (2005): 419–422. 

30 „IFLA/UNESKO: Манифест за школске библиотеке”, у Стручни скуп Библиотеке у свјетлу 
модерних технологија, Требиње 8–9. V 2006 (Б. м: б. и., 2006), 164–167.

31 Мила Стефановић, „Гравитација знања у савременом библиотекарству”, у 
Интердисциплинарност и јединство савремене науке, том 1, (Пале: Филозофски факултет, 
2010). 
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У информатичкој ери библиотеке постају „електронски магазини”, библиотеч-
ки фондови су доступи уколико је њена књижна и некњижна грађа дигитализо-
вана. „Када се говори о процесу дигитализације и корисницима библиотечких 
фондова, постоје два главна питања: како испунити крајњи циљ јавних библио-
тека, прикупити све расположиве информације и учинити их приступачним за 
све кориснике; и друго када се испуни поменути циљ, ко ће осетити потребу да 
долази у библиотеку када су сви траже ни подаци већ у џеповима и торбама ко-
рисника у секундама након упита? Свако ново решење у унапређењу рада јавних 
библиотека носи са собом и нове изазове са којима се треба суочити и створити 
модерне и доступне институције које прате начин живота својих корисника.32

Различите сфере културе и субкултуре промовишу нову духовност, док је про-
моција знања и носилаца знања потиснута. Непрофитно чистунство преовлада-
ва на библиотечкој вредносној лествици, али и доводи до амбивалентног пона-
шања у библиотечкој струци. Примера ради, у јавним библиотекама најчитаније 
књиге су из сфере тривијалности, што говори о духовној лењости ‒ ниском књи-
жевном укусу, иако се библиотекари труде да скрену пажњу на вредносно ранги-
рану литературу. Ситуација није боља ни у опсервираним захтевима читалачког 
подмлатка, одакле се временом регрутује озбиљна читалачка публика. „О њима 
се не може рећи да трпе због цензуре или тајности, због високих цена или теш-
коћа у комуникацији. Они пате од анемије, од недостатка апетита и занимања за 
људску сцену. Приступ спољном свету није њихов проблем. Занимљиви светови 
чекају на њих да их истраже, а они у њих не улазе.”33 Референсни фондови, старе 
и ретке књиге, традиционалне збирке и библиофилска издања не користе се у 
мери која одговара трагању за општим знањем. Чак се и библиотечки корисни-
ци при изради семинарских и дипломских радова ослањају више на секундарну 
него на примарну литературу. 

Едукативне мапе у виртуелном окружењу неопходне су, посебно, у библи-
отекама где су млађи читаоци, популација до 14 година.34 За те програме није 

32 Јелена Цуца, Развој јавне библиотеке као отвореног простора у дигиталној ери твореног 
простора и њена улога у демократизацији друштва, преузето 17.11. 2018, http://citaliste.rs/
casopis/br32/cuca_jelena.pdf.

33 Valter Lipman, Javno mnenje (Zagreb: Naprijed), 1995.

34 У пракси деца од четири до шест година и без познавања ћириличних и латиничних 
графема користе мобилне телефоне и таблете, играју игрице, бирају музику и прате цртаћа, 
користе комбинације разних програма на познатим претраживачима, а припадају групи 
неописмењених.
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потребно посебно образовање, осмишљено и циљно може се искористити 
потенцијал млађих библиотекара и волонтера из Читалачког клуба. Читалач-
ки клуб као облик неформалног дружења поспешиће квалитетну размену чи-
талачког искуства, утемељеног на доживљају, промоцији и подстицају читања. 
Ако је у структури фондова област књижевности најинтересантнија, а преко ње 
се повезују и друге културне и научне сфере, онда треба осмишљено повезати 
специфична читалачка интересовања деце и омладине. Књижевна фантасти-
ка упутиће на отворено небо свемира и астрономије, развој животињског све-
та у еволуцији планете Земље и многе истражене и неистражене егзактности. 
Креативне способности могу се развијати и преко књига о сликарству, музици, 
филму, позоришту, спорту, једноставно, током године из фондова излагати за-
нимљиве књиге разноврсних садржаја и организовати занимљиве стручне ради-
онице. Повезивање младих читалаца и стваралаца у многим областима допри-
носи комуникацији, размени мишљења оних који себе откривају у издвојеним 
световима науке и уметности.
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CULTURAL MISSION OF PUBLIC LIBRARIES IN SERBIA

Summary 

The establishment of libraries, within the framework of cultural historiography, con-
firms the primary civilization mission: to promote the raising of the cultural level of 
the population. The development of closed-type libraries – such as monasteries and 
special ones, to public ones – suggests that, in addition to keeping books, educational 
and cultural missions are primary. The establishment of public libraries in the second 
half of the 19th century, their intensive establishment at the beginning of the 20th 
century and the formation of public libraries within the framework of national en-
lightenment, at the beginning of the 19th century and after the First World War, were 
subordinate to the sublimated goal of bringing the book closer to the literacy probe of 
the ordinary reader. After the Second World War we recognize the same goal through 
the opening of a large number of national libraries in cities and rural settlements.

As the 21st century is rapidly pursuing informative totalitarianism, it is the library 
of the local community, open to all individuals and social groups who practice new 
practice of reading and borrowing books. The book’s eternity lasts in the incompat-
ibility of e-books, available to readers of all kinds of literature on kindl shelves.

KEYWORDS | cultural historiography, public libraries, national enlightenment, pub-
lic libraries, e-books
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СТВАРНОСТ МЕЊА БИБЛИТОЕКЕ – 
БИБЛИОТЕКЕ МЕЊАЈУ СТВАРНОСТ

САЖЕТАК | Улога библиотека у културном животу Србије је неспорна. Из данашње 

перспективе гледано, наши библиотекари су, у тешко време краја XX века, веома 

далековидо и само захваљујући сопственом ентузијазму, ускочили у експресни воз 

аутоматизације и информатичке цивилизације. Можемо рећи да то није случајно. 

На исти начин је започело наше институционализовано библиотекарство. Кнез 

Милош Обреновић, оснивајући националну библиотеку, увео је истовремено и 

институцију обавезног примерка. Тако је у првој половинoм XIX века, давне 1832. 

године, Србија била једна од малог броја држава Европе која је увела обавезни 

примерак и тиме визионарски утрла пут друштвеног и духовног напретка. Посеб-

но је било важно и што је Библиотека настала упоредо са оснивањем штампарије 

у Србији. Од самог почетка могла је да прикупља и прати издавачку и штампарску 

делатност и буде један од ослонаца културног развоја нашег друштва. Та црвена 

нит напретка, закачена за оснивање Народне библиотеке, води и данас библиоте-

каре. Савремено друштво, на крају друге деценије XXI века, налази се на почетку 

четврте индустријске револуције. Она носи са собом никад већу и бржу размену 

информација. Канали комуникације се умножавају и постају све више интерак-

тивни. Библиотеке неминовно хватају корак, како чинећи своју грађу доступном 

у електронском облику, тако и коришћењем савремених канала комуникације са 

корисницима, попут Твитера, Фејсбука, Инстаграма... Веб-сајтови библиотека нису 

више само места за сувопарне административне информације о самој установи, 

већ модерне интерактивне платформе, које и библиотечку грађу и активности са-

мих библиотека чине доступним и атрактивним новим генерацијама корисника.

Библиотеке су и у XXI веку сачувале све своје функције. Оне су данас, можда 

више него икад, у акцији, бивајући, упркос свим изазовима, и даље лучоноше кул-

турног развоја и напретка Србије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | развој библиотека, функције библиотеке, друштвена ствар-

ност, веб-сајт
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УВОД

У циљу сагледавања положаја и утицаја народних библиотека у културном жи-
воту локалне средине, пре више од десет година, након вишемесечног при-
купљања података и истраживања, направила сам две анализе за потребе даљих 
активности Матичног одељења Народне библиотеке Србије: Анализа издавачке 
делатности народних библиотека у Србији: 2001–2005. године и Културна, об-
разовна и просветна делатност народних библиотека у Србији у периоду 2001–
2005. године. Те две Анализе су, поред осталог, показале да су наши библиотека-
ри на време схватили значај свога утицаја на средину у којој делују. Схватили 
су да библиотечке услуге имају и социокултурни и интегративни карактер. Већ 
тада су биле утврђене смернице за сарадњу локалних институција културе, а 
библиотеке су означене као центар локалне заједнице у тој сарадњи, као осло-
нац вишефункционалног културног комплекса. Савремени културно-образовни 
концепт регије подразумева да библиотеке, музеји, позоришта и културно-умет-
нички аматеризам чине целину. Библиотеке су почеле да предузимају активнос-
ти како би се уклопиле у савремене светске друштвене и културне токове. Данас 
нисам била у могућности да прегледам све годишње извештаје о раду, али сам 
се надовезала на део у Анализама који је пописивао почетак настајања интер-
нет презентација библиотека и фокусирала своје мало истраживање на сферу 
интер активних комуникација.

СТВАРНОСТ

Од 23 интернет презентације библиотека из моје Анализе1 данас су активне 23 
и већина њих је доживела обогаћивање и продубљивање садржаја. Њима се до 
данас придружило још 27 сајтова јавних библиотека. Када том броју додамо 24 
библиотеке које комуникацију имају преко Фејсбука или других локалних сајто-
ва, можемо да закључимо да од 116 народних библиотека у Централној Србији 
74 тренутно развија своју комуникацију користећи све могућности нових тех-
нологија.2 То је значајан број. Народне библиотеке су наставиле са ширењем 

1 Дубравка Симовић, Културна, образовна и просветна делатност народних библиотека 
у Србији у периоду 2001–2005. године: Централна Србија без Београда (Београд: Народна 
библиотека Србије, 2007).

2 Активне презентације на интернету.
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свога утицаја као културног центра и у овом правцу истрајавају. Очекујем да ће 
у наредном периоду целокупна мрежа библиотека освојити ниво виртуелних 
комуникација.

Библиотеке су сачувале све своје функције које егзистирају од њиховог осни-
вања. Успеле су те функције да перманентно модификују и актуелизују, а тиме и 
учврсте свој положај у локалној средини.

Библиотекарство се у последње две деценије тесно испреплетало са развојем 
информатичког друштва којем је, у суштини, у основи. Све сакупљено знање у 
њима стајало је и на располагању креаторима нових технологија. Развој инфор-
мационих технологија је значај библиотеке подигао на виши ниво. Где се добро 
чува обиље информација? У библиотеци. Ко је обучен да систематски, брзо, лако 
и тачно уноси библиографске податке и рукује информацијама? Библиотекари. 
Њихове базе података су некада били каталошки листићи исписивани руком, а 
данас су то интегрисане електронске базе података широм планете. Суштински, 
њихов рад је стварност унапредила до неслућених размера. 

Библиотеке су данас, можда више него икад, у акцији. У својој отворености, 
готово да немају ограничења. Нужно се укључују у систем научних, културних и 
пословних информација и постају незаобилазни део инфраструктуре информа-
ционог друштва.

Убрзани развојни процеси унапредили су и саму библиотекарску струку и дали 
јој изузетан значај. Образовање самих библиотекара је подигнуто на највиши 
ниво оснивањем катедри за библиотекарство и перманентним организовањем 
бројних курсева у земљи и иностранству за усавршавање у примени најновијих 
информационих открића. Обучени библиотекари воде рачуна о свакодневном 
унапређивању рада библиотека и ширењу информација на свим нивоима.

Стварност је, збиља силно током времена, утицала на развој библиотека, на 
њихово обликовање, преобликовање и унапеђивање њихових активности, те 
сам припремајући ово излагање покушала да на основу података доступних 
преко сајтова формирам слику тренутног стања комуникације библиотека са 
стварношћу. Могу са задовољством да закључим да су библиотеке, очигледно, и 
у XXI веку сачувале све своје функције. Нису остале у тами и прашини прошло-
сти. Штавише, извукле су се испред друштва. Постале лучоноше.

Од руком исписиваних и илустрованих књига појам библиотечка грађа се 
ширио током времена, а последњих година убрзано, може се рећи и муњеви-
то. Библиотека прикупља сву библиотечку грађу. Писану руком, умножавану 
разним штампарским техникама, а и ону електронску на различитим носачима 
информација, и ону интерактивну и виртуелну. Како се мењао свет око нас, тако 
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су се мењали и записи о њему. Мењали су се и садржински, тематски, и гра-
фички и на крају и физички. Библиотечка грађа је прелазила из једног облика 
у други док на крају, данас, „као да је физички ишчезла“. У ствари, бескрајно се 
умножила. Све те врсте и све те облике библиотечке грађе чувају библиотеке. И 
захваљујући томе у њима налазимо отисак стварности.

Савесно прикупљену грађу библиотекари по стриктно утврђеним правилима 
обрађују. Временом се развијао и начин библиографског описа публикација. 
Развијали су се међународни стандарди за обраду појединачне врсте грађе као 
и системи за стручну класификацију. Нагло ширење комуникација убрзало је и 
уједначавање обраде библиотечке грађе на планетарном нивоу. Данас је разме-
на библиографских информација тренутна, и добрим делом разумљива свима. 
И у том сегменту је утицај стварности био снажан. Све библиотеке су данас, у 
ствари, једна библиотека. 

Библиотечку грађу библиотеке чувају за коришћење и за будућност. Смештај 
библиотечке грађе је, такође под утицајем стварности, доживео велике транс-
формације. Данас се поштују међународни стандарди за смештај појединачних 
врста грађе, дигитализацију вредних примерака и њену физичку и биохемијску 
заштиту. Методи конзервације су нарочито унапређени, а сваким даном се ис-
тражују и усавршавају процеси и системи за чување електронских и виртуелних 
публикација.

Када говоримо о коришћењу библиотечке грађе, и ту нас је стварност одве-
ла далеко. Унапређени су услови коришћења. Библиотеке су морале да обезбе-
де рачунаре за приступ електронским публикацијама и приближавање далеких 
извора знања.

Истовремено, утицај је ишао и у обрнутом смеру. Библиотеке су својим ути-
цајем постале темељ цивилизованог друштва, а данас су центар и микро и макро 
космоса знања, а и корисници библиотека, од верних читалаца до темељних 
научних радника из окружења, напредовали су заједно са својом библиотеком. 
Могу да користе њене ресурсе, а да физички не бораве у њој. Број библиотеч-
ких сервиса заснованих на Информационо-комуникацијским технологијама 
(ИКТ) је у сталном порасту. У све већем броју библиотека се формирају елек-
тронске читаонице, организују радионице за обуку у раду на рачунару, дигитал-
ним штампачима и другим алатима, у складу са могућностима. Формирају се 
простори за креирање аудио и видео садржаја и учионице за онлајн образовање, 
израду сајтова и видео-игара. 

Библиотеке и данас одржавају своју функцију организовања културних, об-
разовних и забавних програма. То је дугогодишња пракса наших народних 
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библиотека, а нарочитог значаја је у оним срединама где нема других институ-
ција културе. 

Посетиоцима сајтова, који не морају бити физички корисници библиотеке, 
што њену делатност отвара још више према заједници, представља се комплетан 
рад библиотеке. Њена историја, њена пословна организација, сервисне инфор-
мације, приступ њеном, а и електронским каталозима других библиотека, као и 
могућност тог приступа прилагођена је мобилним телефонима. Пружа се увид у 
њену издавачку делатност, издавање књига и часописа везаних за фондове биб-
лиотека или од значаја за ширу друштвену заједницу. Омогућава се куповина 
издатих публикација или инсталирање њихових дигиталних копија на различи-
тим врстама читача. Презентују се дигитализоване публикације и е-библиотеке 
са књигама за преузимање. Најављују се програми, бројни пројекти и корисни 
линкови из свих области живота и стваралаштва. Библиотекарске активности 
су тиме постале неограничене и њихов утицај на кориснике и средину у којој 
делују може бити веома значајан. У искуству наших библиотека шетњом кроз 
презентације наилазимо на бројне идеје.

Осмишљавање програма за подстицање читања и претраживање електрон-
ских каталога наших, а и светских библиотека. Расписивање конкурса ликовних 
и литерарних преко сопственог, а и преко других сајтова, за све узрасте. Орга-
низовање курсева креативног писања за децу и одрасле. Постављање бојанки 
за децу као и занимљивих видео-игрица. Организовање трибина на бројне са-
времене и актуелне теме, предавања еминентних стручњака из свих области и 
за кориснике свих узраста, промоција књига и разних пројеката значајних за 
заједницу. Радионице у библиотеци или по школама или у природи за укљу-
чивање корисника у бројне активности, као и за децу са посебним потребама. 
Оснивање образовних и уметничких секција. Постављање бројних класичних 
и виртуелних изложби свих врста. Организација такмичења деце и младих у 
спортским и културним активностима као и најава свих спортских догађаја. 
Покретање друштвено корисних акција, еколошких, добротворних. Јавно сни-
мање емисија, гостовања позоришних и музичких ансамбала, филмских пројек-
ција и циркуских представа. Сарадња са медијима и штампање пропагандног 
материјала и сувенира (фасцикле, кесе, водичи, свеске, оловке, шоље, УСБ... ). 
Научно-стручни скупови који промовишу библиотечко-информациону делат-
ност су поглед у будућност и библиотекарима је до њих веома стало. Библиобус 
је један од занимљивих видова промовисања читања који може да приђе фи-
зички удаљеним корисницима. Он и данас функционише. За разлику од њега 
добар, продубљен сајт може да приђе свима.
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Већина библиотека која има презентације на интернету сликом и речју пред-
ставља бројне културне активности не само у библиотеци и не само својим чла-
новима. Нуди и контакте преко друштвених мрежа као и бројне линкове који 
нису везани искључиво за рад библиотеке. Појединачне акције и манифеста-
ције имају и своје самосталне Фејсбук профиле преко којих се корисници ин-
формишу, окупљају, и потом дају своје коментаре и сугестије. Комуникација са 
корисницима је прилично интензивна. На неким сајтовима се и прати број по-
сетилаца, што је показатељ квалитета презентација. Неки су организовали и бло-
гове. На неким сајтовима се спроводе анкете и прате захтеви корисника како би 
библиотекари могли да изађу на све начине у сусрет тим захтевима.

Издвојила сам, насумице, два сајта који показују значај библиотеке која је 
центар свих врста активности у својој средини. 

Библиотека у Ћићевцу је на свом сајту овако описала своју делатност: „... по-
слови на набавци и обради библиотечке грађе, рад са читаоцима у позајмном 
одељењу (Ћићевац и Сталаћ), општи и рачуноводствени послови, технички по-
слови, спорт и рекреација, послови филмске продукције, послови на органи-
зацији културних и забавних активности, сценско-музичка делатност, култур-
но-уметнички аматеризам, ликовно и књижевно стваралаштво, информисање 
и едукација, реализација програма и манифестација по месним заједницама и 
реализација манифестација чији је покровитељ Скупштина општине. У оквиру 
наше установе делује КУД „Моравац”, Аматерско позориште Ћићевац, Општин-
ски хор „Звончићи” и Плесна школа…”3

Ово је најбоља илустрација разуђених активности једне наше библиотеке која 
се очигледно труди да успешно и што свеобухватније задовољи потребе грађана.

Библиотека у Љигу има скроман сајт али су информације о њеној делатности 
илустративне. Градска библиотека у Љигу је једина установа културе у општини. 
„У Библиотеци се одржавају разноврсни програми – књижевне вечери, вечери 
монодраме, музичко-поетске вечери, изложбе слика, предавања, трибине, а све у 
функцији задовољавања разноврсних потреба корисника библиотеке и грађана 
љишке општине. Активности овогодишње кампање биће усмерене на подизање 
свести међу грађанима о онлајн сервисима, безбедности на Интернету, коди-
рању и ИКТ (Информационо-комуникацијским технологијама) вештинама.”4

3 На адреси: www.bibliotekacicevac.rs.

4 На адреси: www.bibliotekaljig.org.rs.
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ЗАКЉУЧАК

Улога библиотека у културном животу Србије је неспорна. Из данашње перс-
пективе гледано, наши библиотекари су, у тешко време краја XX века, веома 
далековидо и само захваљујући сопственом ентузијазму, ускочили у експрес-
ни воз аутоматизације и информатичке цивилизације. Можемо рећи да то није 
случајно. На исти начин је започело наше институционализовано библиоте-
карство. Кнез Милош Обреновић, оснивајући националну библиотеку, увео је 
истовремено и институцију обавезног примерка. Тако је у првој половини XIX 
века, давне 1832. године, Србија била једна од малог броја држава Европе која је 
увела обавезни примерак и тиме визионарски утрла пут друштвеног и духовног 
напретка. Посебно је било важно и што је Библиотека настала упоредо са ос-
нивањем штампарије у Србији. Од самог почетка могла је да прикупља и прати 
издавачку и штампарску делатност и буде један од ослонаца културног развоја 
нашег друштва. Та црвена нит напретка, закачена за оснивање Народне библи-
отеке, води и данас библиотекаре. Савремено друштво, на крају друге деценије 
XXI века, налази се на почетку четврте индустријске револуције. Она носи са 
собом никад већу и бржу размену информација. Канали комуникације се умно-
жавају и постају све више интерактивни. Библиотеке неминовно хватају корак, 
како чинећи своју грађу доступном у електронском облику, тако и коришћењем 
савремених канала комуникације са корисницима, попут Твитера, Фејсбука, Ин-
стаграма... Веб-сајтови библиотека нису више само места за сувопарне админи-
стративне информације о самој установи, већ модерне интерактивне платфор-
ме, које и библиотечку грађу и активности самих библиотека чине доступним и 
атрактивним новим генерацијама корисника.

Библиотеке су и у XXI веку сачувале све своје функције. Оне су данас, можда 
више него икад, у акцији, бивајући, упркос свим изазовима, и даље лучоноше 
културног развоја и напретка Србије.
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Смедерево: www.biblioteka-smederevo.org.rs 
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Косјерић, Лебане, Лозница, Мионица, Нова Варош, Прибој, Рашка, Сјеница, Смедеревска 
Паланка, Топола; као и преко сајтова локалних управа, туристичких организација, других 
библиотека и других сајтова.
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THE REALITY CHANGES LIBRARIES – LIBRARIES CHANGE THE REALITY
SUMMARY

The role of libraries in cultural life of Serbia is indisputable. From today’s perspec-
tive, our librarians hadhopped quite farsightedly and exclusively owing to their own 
enthusiasm onto the fast train of automation and information civilization during the 
rough times at the end of the XX century. We can safely say it was not a coincidence. 
In the same way emerged our institutionalized librarianship. By establishing the Na-
tional Library, duke Milos Obrenovic at the same time introduced the practice of 
mandatory deposits. Thus, in the first half of the XIX century, in the distant 1832, Ser-
bia was one of the few countries in Europe that introduced mandatory deposits and 
had thus innovatively paved the way for social and spiritual progress. It was especially 
important that the Library was established in parallel with the printing press in Ser-
bia. Since the very beginning it could collect and follow the publishing and printing 
endeavors and be one of the pillars of cultural development of our country. That red 
thread of progress that is closely linked to the establishment of the National Library 
has guided librarians to this day. Modern society at the end of the second decade of 
the XXI century is at the dawn of the fourth industrial revolution. It brings with itself 
the largest and the fastest exchange of information the world has ever seen. Com-
munication channels multiply and become more and more interactive. Libraries are 
inevitably keeping pace by both making its archives available in electronic form and 
by using up-to-date channels of communication with users, such as Twitter, Facebook, 
Instagram… The web sites of libraries are no longer solely containing dry administra-
tive pieces of information about the institution itself, but also modern interactive 
platforms that make the libraries’ archives and activities available and attractive to 
new generations of users. 

Libraries have preserved their functions even in XXI century. Today, they are in 
action even more than ever, still being the beacons of cultural development and pro-
gress of Serbia despite all challenges. 

KEYWORDS | the development of libraries, the functions of libraries, social reality, 
web site
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БИБЛИОТЕКА КАО МЕСТО 
СУСРЕТА ЧИТАЛАЦА И ПИСАЦА?

СAЖЕТАК | Тема овог рада je улога библиотеке у живој комуникацији између 
читалаца и писаца, где, с једне стрaне, читаоци имају прилику да сретну писце и 
са њимa размењују утиске о прочитаном, а са друге стране, писци имају прилику 
да дођу у додир са читаоцима и њиховим читалачким искуствима. Тако библи-
отеке умањују заблуде и предрасуде које читаоци имају спрам стваралаца, као 
и погрешна очекивања самих писаца у односу на читалачку публику и њихова 
интересовања. Библиотеке данас представљају, уз ретке и скромне телевизијске 
програме посвећенe култури, последње место где се читалачка публика одгаја, 
усмерава и информише. У раду ћe бити изложен низ искустaва jeдног писца 
који се, представљајући своја дела, сусрео са различитим видовима читалачке 
публике. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ | библиотеке, библиотекари, писци, издавачи, промотери култур-
ног програма, публика

Многи читалац ће устврдити да се наслов овог рада састоји од општих места 
и биће у праву. Једино што може да га спаси од анахроности јесте упитник на 
крају, који настоји да бар делимично аболира оног који га је поставио. Поготово 
што тај упитник у овој размени мисли и идеја позива све учеснике, као и чита-
оце спремне и заинтересоване на заједничко промишљање и запитаност над 
задатом темом. 

Већина библиотека у Србији јестe место сусрета читалаца и писаца, ма ка-
кав облик и садржај имао; спонтан, креативан, узајамно инспиративан или се 
сводио на тезгарошко отаљавање посла и доконо глуварење. Има, додуше, биб-
лиотека, чак и оних „великих”, које ту активност своде на статистичку грешку, 
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правдајући се разним, углавном неубедљивим изговорима, у распону од посло-
вичне беспарице, неадекватног простора, све до малог броја заинтересованих 
читалаца, односно публике. Општи је утисак да су библиотеке у дефанзиви, да, 
заједно са књигом, губе битку, ма колико је упорно водили. 

Резултати труда библиотекара углавном зависе од афинитета и домишљато-
сти библиотекара, односно од места које њени руководиоци придају промотив-
ним програмима. Публика се ствара и негује, пред њу се постављају нови изазо-
ви. С друге стране, постоји и уверење да публици искључиво треба угађати, што 
аутоматски значи да се повлађује укусу већине. 

Има библиотека чији руководиоци пристају, са мање или више отпора, да 
се, под притиском представника оснивача, понајпре одричу програмских ак-
тивности. Не треба сметнути са ума да је последњих година библиотечка струка 
изложена снажним искушењима – од новог каталога радних места и његових 
ограничења, преко јавних набавки књига, све до настојања њихових оснивача 
да се смањи број радних места. По правилу – увек се штеди на култури, а у очима 
људи на власти, библиотеке су најмање медијски атрактивне установе, тако да је 
однедавно постао тренд да се библиотеке гасе, односно спајају са неким другим 
установама и делатностима, упркос одредбама Закона о локалној самоуправи. 
Из неких разлога властодршци понајвише држе до позоришта. 

Није наодмет да се овом приликом постави и питање колико библиотеке и 
библиотекаре коштају компромиси које, у изнудици, чине у својим промотив-
ним програмима? У недостатку елементарних средстава за реализацију програм-
ских активности и кампање које подстичу и унапређују културу читања, библио-
текари се одлучују да бар одрже привид програмских активности – нудећи свој 
простор и време завичајним ствараоцима. (А „завичајни ствараоци” су, као што 
знамо, права напаст и пошаст. Међу њима је велик број непоправљивих почет-
ника, доконих и зато, ваљда, упорних у неутаживој потеби за јавним експони-
рањем.) Тиме библиотекари дају значај дилетантима („који ништа не коштају”) 
разних усмерења и тако, дугорочно, спуштају лествицу, спуштајући критеријуме 
који се односе на представљање квалитетне књижевности.

Давањем јавног простора на коришћење како даровитима тако и дилетанти-
ма ствара се какофонија која за последицу има потирања крајности и свођења 
на просек сваког стваралачког напора. Чак и онда када дилетанти делују не-
зависно један од другога, добија се утисак да су синхронизовани и да делују 
удружено. Њихов аргумент је предвидљив – ако су библиотеке – народне – онда 
оне једнако припадају свима. Тако библиотеке постају последњи полигони на 
којима се упражњавају демократска права. 
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Стога је легитимна запитаност – колико библиотека у Србији систематски про-
мовише квалитетну књижевност и, тиме, развија културу читања? Одговор би могао 
да буде уопштен колико и питање. – Мало, спорадично и недовољно систематски.

Овде, ипак, треба подсетити да библиотеке тај терет не могу да носе саме. 
Нити треба! Оне то не могу без систематске помоћи читавог друштва и његових 
механизама, без просвете, без писаних и електронских медија. Не могу, такође, 
ни без помоћи издавача и писаца. Без заједничког деловања и дугорочне стра-
тегије никад се и ништа није постизало, а камоли унапредила култура читања. 

Кренимо даље са постављањем питања. – Колико су библиотеке места сусре-
та читалаца, библиотекара, писаца и издавача, а колико је то место сусрета биб-
лиотекара, трговаца књигом и њених потенцијалних купаца? Подсетимо да је 
лошим Законом о јавним набавкама држава библиотекама наметнула сарадњу, 
пре свега са монополистима и трговцима књига, гурајући мале и специјализо-
ване издаваче на маргину и тиме кидајући везу између библиотека, издавача 
и њихових аутора. Слаба нам је утеха што међу издавачима има часних изу-
зетака. Већина њих се препушта „вишој сили”, повлачи се пред притисцима и 
„престројава у ходу”.

Истини за вољу, треба признати да су и пре овог накарадног закона, издавачи 
и њихови аутори деценијама били уверења да једино библиотеке сносе трошко-
ве промовисања њихових издања, а писцима својих дела. Сајмови књига (а по-
себно онај највећи – Београдски) такође су из године у годину постали вашари, 
обичне пијаце, одредишта школских екскурзија и место виђења телевизијских 
водитеља и окњижених звезда естраде, а не место сусрета библиотекара, издава-
ча, аутора, преводилаца и организатора културних програма.

Искуства нам говоре да се промотери савремене књижевности по библиоте-
кама разликују од места до места. Од истинских професионалаца (неретко и са-
мих стваралаца), добро обавештених и припремљених, до оних који то поподне 
или вече дежурају, натераних да представљање рутински „одраде” тако што ће 
безвољно прочитати белешку о писцу и пустити госте да се сами боре за симпа-
тије публике. У неким случајевима модератори су и руководиоци библиотека, 
али то траје, као што се много пута показало, док и они не сагоре на ломачи 
својих амбиција и ентузијазма.

Писци, односно аутори се крећу у распону од оних који отаљавају посао за 
хонорар, неретко надмени, незаинтересовани, неивентивни и некомуникатив-
ни, све до оних који успевају да буду занимљивији и од самих својих дела, који 
лако процењују тип публике пред којом се налазе, па јој се брзо прилагођавају и 
без великог напора јој „погађају жицу”.
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Уредници и(ли) критичари се крећу на скали од високоумних, сувопарних, 
неразумљивих, самозаљубљених, оптерећених стручном терминологијом која је 
страна публици, до мајстора-оратора, који умеју да и од уметнички мање успеле 
књиге издвоје занимљивости и пронађу вредност, да упркос некомуникативном 
аутору пронађу тон, меру и начин да га учине интересантним, а његово дело 
вредним читања.

Публика је, како се може и очекивати, најзагонетнија и најнепредвидивија 
категорија у „ланцу културне исхране”. У лепези од дежурних „абонената” библи-
отека, људи који готово да представљају библиотечки инвентар, придошлих по 
некој неразумљивој навици и вери да се на том месту дешава нешто важно, пре-
ко доведених школских одељења, локалних удружења, читалачких клубова, вој-
них јединица до добро информисаних и заинтересованих читалаца, који су увек 
ретки и који враћају веру у смисао писања. Већина издавача и аутора као да није 
брига за публику. По њима, то је брига библиотекара и библиотека. Мишљења 
су да публика није у њиховој „надлежности” и да ништа не треба да предузимају 
да публике има. Опет треба констатовати да има светлих примера где, пре свега, 
издавачи разним акцијама, поклонима, попустима и другим повољностима по-
кушавају да придобију нове читаоце, односно потенцијалне купце.

У овој причи не треба да заборавимо ни улогу, у већом броју случајева, ло-
калних медија. Углавном их чине новинари-почетници или они који су послати 
да по казни прате културне догађаје, до правих професионалаца, добрих позна-
валаца књижевности, веома информисаних и припремљених, свеједно да ли су 
се сами обавестили о догађају и његовим учесницима или су их, из предострож-
ности, добро информисали организатори културних програма. 

Дозволите ми, на крају, да са вама поделим један утисак, створен последњих го-
дина, да се посао нас, библиотекара, све више своди на то да бранимо наше устано-
ве од њихових оснивача, чији вијоглави представници имају чудну потребу да екс-
периментишу са нама и нашом делатношћу, потецењујући је и омаловажавајући, 
унизујући и понижавајући књигу као симбол културног уздизања и напретка сва-
ког друштва. Тако они, вршећи сталну пресију над нама, приморавају нас да се бра-
нимо од тих насртаја, занемарујући све оно што смо дужни и обавезни да чинимо, 
како би заједница у којој делујемо имала користи од нашег часног занимања. 

Да ово не би билo вајкање без краја и конца, ваља констатовати да је зајед-
ничка дужност свих нас да промоција културе читање не буде на последњем 
месту наших приоритета, већ међу првима, ако не и на самом првом месту, јер 
придобивши једног читаоца – ми смо за један степен оплеменили и улепшали 
овај сурови свет који нас окружује!
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LIBRARY AS A MEETING POINT FOR READERS AND WRITERS?

Summary

The theme of this paper is the role of a library in a live communication between read-
ers and writers, writers and writers, where, on the one hand, readers have the oppor-
tunity to meet writers and share with them the impressions of what they have read, 
and on the other hand, writers have the opportunity to come in touch with readers 
and their readers’ experiences. Thus, libraries reduce the misconceptions and preju-
dices that the readers have against the creators, as well as the wrong expectations of 
the writers themselves in relation to the reading audience and their interests.
Libraries today present, with rare and modest television programs devoted to culture, 
the last place where the reading audience can be educated, directed and informed. 
The paper will present a series of experiences of a writer who, while presenting his 
works, met with various types of reading audiences.

KEYWORDS | Libraries, librarians, writers, publishers, cultural program promoters, 
audience



72



73

ГОРДАНА ЂИЛАС
Библиотека Матице српске, НовиСад

gordanadjilas@gmail.com

КА НОВИМ ОБЛИЦИМА ЧИТАЊА 
И КОРИШЋЕЊА БИБЛИОТЕЧКОГ 

ПОТЕНЦИЈАЛА?

САЖЕТАК | Улога библиотека свакодневно се усложњава и профилише као не-
заобилазна у животу заједнице и поред чињенице да је такозвана криза читања 
постала глобални феномен. Бројни су примери активности којима библиоте-
ке настоје да сачувају и одрже интересовање за књигу. Ово интересовање има 
шири и далекосежнији опсег него што се у први мах чини. Можемо се присети-
ти става Исидоре Секулић да је култура „оплемењивање човека” и да се процес 
оплемењивања садржи у хиљадама степена, облика и сврха, а да је књижевна 
култура читање књига, књига у џепу стално. Каква је улога библиотекара и биб-
лиотека у промоцији читања и коришћења библиотечког потенцијала данас, 
може ли се поредити класично библиотекарство и библиотечко-информациона 
делатност? Да ли су библиотекари обучени за нове изазове, или за коришћење 
информационих технологија? Осврт је дат из угла вишедеценијског ангажовања 
у библиотечкој делатности, а са примерима из рада Библиотеке Матице српске.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | култура, читање, библиотекар, библиотечко-информациона де-
латност, програми из културе у библиотекама, Библиотека Матице српске

I

Библиотекарство је јединствено по начину реализације своје делатности, али 
је циљ исти као и код осталих културних делатности. Чињеница је да се српско 
библиотекарство успешно уклопило, захваљујући информационим техноло-
гијама у савремене светске токове струке. Управо оним технологијама које сма-
трамо одговорним за све мању пажњу читалачког аудиторијума према књизи и 
њеној сталној афирмацији. И то не само у оном делу који се тиче обезбеђивања 
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неопходних услова за пружање услуга корисницима, који подразумева прециз-
ну и беспрекорну организацију свеукупног рада једне библиотеке, добро поста-
вљен и доступан фонд којим располаже, него и организацију разних активности, 
до пре неколико деценија незамисливих, а које осим библиотекара, изискују и 
неке нове учеснике у процесу стварања културе, посебно тамо где библиотека 
делује као једини чинилац који може да понуди културни садржај у заједници 
у којој делује. Не треба при томе сметнути са ума да већина библиотека немa 
одељење које би се бавило маркетингом или односима са јавношћу, и да и тај 
део посла обављају библиотекари који су и аутори пројеката. 

Можемо се зауставити на питању – које све садржаје библиотека може да пону-
ди, а да се за библиотекара у реализацији тог садржаја подразумева пуна компетен-
ција у његовој реализацији. Шта је у традиционалном библиотекарству учињено 
у погледу доживотног, интерактивног, интердисциплинарног, персонализованог 
учења, да ли је постигнут виши ниво стручности и обуке за ове послове? Како су 
едуковани библиотекари за рад са особама са посебним потребама? Негујемо ли, 
или да кажем једноставније, јесмо ли едуковали библиотекара? Свакако ће се у 
будућности профилисати библиотекар који је другачији од оног чија се слика 
јавља у форми стереотипа. Чини се да је то процес који је већ започео. Може ли 
се улога реализатора/аниматора у култури одвајати од библиотека, које у својој 
средини делују као једини преносиоци културних садржаја? Очигледно је нови 
профил библиотекара нешто на чему треба да се још поради, или боље речено, 
треба да се стално ради. Реч је и o социјално-друштвеном феномену, ако узмемо 
у обзир да су библиотекари, по природи своје струке, а у раду са књигама махом 
тихи, скромни, за друштвену заједницу неприметни људи, који не протестују, не 
љуте се, не галаме, не зарађују превише, док су за већину нових послова потреб-
ни упорност, добре везе, вештина у комуникацији, способност убеђивања спон-
зора/финансијера пројекта.1 Незаобилазна је и комуникација преко друштвених 
мрежа, која обезбеђује да се различити видови активности промовишу и на овај 
начин, и евентуално реализују и различити видови нематеријалне подршке. Као 
један од проблема, да парафразирам колегинице из библиотеке у Ужицу, јесте и 
чињеница да послови реализације пројекта, као што је затварање финансијске 
конструкције, одузимају више времена и енергије него креативни рад. 

Насупрот томе стоје агресивни медији који популаришу лако штиво, културу 
у виду сензације, и тако системски и деценијама уназад урушавају институцију 

1 Milena Dragićević Šešić i Branimir Stojković, Kultura: menadžment, animacija, marketing 
(Beograd; Clio, 2007), 278.
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културе за коју се залаже, међу осталима и институција библиотекарства: да-
кле квалитетан одабир садржаја, извођача, књижевних, музичких, драмских и 
осталих дела. Али квалитет не значи и квантитет, нити је то икада могло да се 
подведе под знак једнакости. Ни онда када бројке о броју посетилаца програма 
могу да се изброје на прсте. То је ствар става, мора се истрајати. Има и случајева 
када се број конзумената културног садржаја може мерити и хиљадама. Шта нам 
говори чињеница да је у организацији Савеза студената Филозофског факултета 
у Нишу, на предавање Владете Јеротића О љубави, дошло око хиљаду људи, у 
марту месецу 2015. године? Стотине људи остало је испред библиотеке, јер није 
било места ни за стајање ни за седење.

Проблем није тако једноставан како у први мах изгледа. Он се, очигледно 
не може приписати само новим технологијама или агресивним медијима. Ма-
совна култура поништава стваралачки индивидуалитет. Она намеће колективни 
доживљај света и његових вредности. Све се подводи под стереотипе, једнознач-
ност, једноумље. Одлучујући је наш однос према томе. Чему технолошки напре-
дак ако је ту да само уназади духовно биће човека? У сваком тренутку дешава се 
смена комуникацијских парадигми, али се оне дешавају одувек. Улога библио-
тека се стога свакодневно значајно усложњава и профилише као незаобилазна 
у животу заједнице и поред чињенице да је такозвана криза читања постала 
глобални феномен. Бројни су примери активности којима библиотеке настоје 
да сачувају и одрже интересовање за књигу. Ово интересовање има шири и да-
лекосежнији опсег него што се у први мах чини. Наше библиотекарство је при-
хватило овај изазов, ову нужност, јер је он последица настанка нове културе коју 
живимо – књигу замењује слика.

Данас се добар део културних активности одвија се под кровом библиотеке 
која их осмишљава. Оно што радује је да су поједине од њих достигле узоран 
ниво квалитета и континуитета. Библиотеке формирају и усмеравају пажњу јав-
ности на квалитетна уметничка дела, уз претпоставку да одолевају дневно-поли-
тичким потребама из центара моћи или центара удружених интереса књижевне 
мафије (под условом да овај термин постоји). И не само да формирају и усме-
равају пажњу већ и биобиблиографским приступом који се огледа у допунском, 
додатном напору да се догађај који се организује и реализује у њеном окриљу 
забележи на адекватан и квалитетан начин, посредством штампања пригодних 
публикација, биобиблиографија, зборника радова. На тај начин библиотекари 
чине оно што најбоље знају, и тако додатно обогаћују укупан корпус српске 
књижевности и осталих књижевности, а самим тим и културе уопште. Утицај је 
непроцењив.
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Генерално гледано, ако бисмо се усудили да сумирамо крајње резултате за 
рад појединаца у нашим библиотекама, остаје утисак да је на том пољу доста 
учињено и да ће резултата сигурно бити још. Библиотекарима и корисницима 
њихових услуга остаје да се у мноштву понуђених садржаја сналазе како знају и 
умеју, иако је извесно да су се на нашој културној сцени профилисали поједини 
високо квалитетни садржаји. 

У погледу информатичког библиотекарства, у односу на традиционално, 
евидентно је да је унапређење сервисног окружења постало потреба, јер чим је 
библиотекарство почело да користи информатичка знања, нужно је да се укљу-
чује у све видове коришћења могућности које оно нуди. Поједине библиотеке у 
Србији почеле су да користе веб-стране које су засноване на веб-платформама 
(Blogspot, Blogger, Wordpress). Новина у коришћењу ових платформи је у томе 
што оне омогућавају интерактивну везу са корисницима, за разлику од класич-
них друштвених мрежа. Једна од ретких библиотека у Србији која користи ову 
платформу је Универзитетска библиотека у Крагујевцу.

Недавно је објављено да Њујоршка јавна библиотека у сарадњи са њујоршком 
рекламном агенцијом „Мајка” од класичних романа прави анимиране Инста-
грам секције, покушавајући да на тај начин привуче нове генерације читалаца. 
Прва књига која је припремљена је Алиса у земљи чуда Луиса Керола. Текст је 
пренет у целини, али допуњен анимацијама. Између осталих, у припреми је и 
Кафкин Преображај. За ову врсту промоције читања свакако су потребна фи-
нансијска средства која, претпостављам, библиотеке у Србији за сада не могу да 
обезбеде. Свакако би и ова врста активности захтевала стратешки наступ струч-
ног тима, или уједињење расположивих ресурса. 

II

Бавимо ли се анализом читања књига? Савремени програм за унос и претра-
живање електронских база библиотека омогућује да се за сваки наслов види 
колико пута је издаван на коришћење (где убедљиво прво место заузимају књиге 
предвиђене као лектира за основну или средњу школу). Да ли је читање према 
томе условљено за задовољавање потреба школског програма, и да прошири-
мо, потребама средњошколског и универзитетског програма, укључујући с тим 
у вези и потребе наставног особља? Спорадични су и покушаји да се анализа 
читања обавља по библиотекама. У Библиотеци Матице српске рађени су овак-
ви прегледи и у најранијем периоду, а чини се да су више зависили од степена 
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знатижеље и амбиције састављача приказа него од стварног стања. Касније су 
ови подаци изношени само бројчано, без улажења у детаље. И данас се у из-
вештајима о раду библиотека може видети број коришћених публикација, са 
евентуалном поделом на серијске и монографске публикације. Да ли се у овим 
извештајима данас може видети и број коришћених публикација из лисних ка-
талога? Од увођења електронског каталога број публикација који се користи из 
лисних каталога у односу на електронски је драстично опао. Шта је онда са пуб-
ликацијама које још нису доступне у електронском каталогу? Статистика омо-
гућује да данас имамо увид у број улазака на дигиталне странице Библиотека. 
Што се тиче Библиотеке Матице српске на дан 14. септембра 2018, укупно је 
било 96.858 корисника из целог света који су отворили 1.083.938 страница у Ди-
гиталној БМС. Публикације у Дигиталној БМС листане су 1.908.820 пута, највише 
Застава (215.499 пута) и Летопис МС (26.517 пута). По интересовању следе Жи-
вот и обичаји народа српскога, Писменица сербскога језика, Босанска вила, Српски 
рјечник, Гласник Друштва Србске Словесности, Српске књиге и периодика 18. века 
Библиотеке Матице српске, Српске народне шаре, Атлас Краљевине Југославије са 
земљописом, Вести: гласило Библиотеке Матице српске, Харфа Сиона, Гласник На-
родног већа, Римљани славенствовавшији, Мотиви Новог Сада (ликовни радови), 
Српске народне пословице, Карта Србије из 1791.(географска карта), фотографија 
Поднаредник Момчило Гаврић од 10 година добровољац којему су родитеље убили 
аустријски војници, излази на рапорт са својим другом пред официра, Живот Срба 
сељака. До краја августа 2018. године укупан број публикација је 15.372 (1.341.937 
дигиталних страница). Из анализе коришћених публикација видљиво је да је 
углавном реч о публикацијама које користи специфичан круг корисника, који 
приступају њиховом прегледу из истраживачких или научних разлога, док се за 
остале публикације може претпоставити да их користи широк круг посетила-
ца дигиталне библиотеке. У том смислу треба размишљати о начинима на који 
би библиотеке могле да промовишу своје дигиталне садржаје. До сада је било 
важније да се што више књижног садржаја пренесе у дигиталну форму и тако 
учини доступним потенцијалном кориснику. Сада треба размишљати о новим 
услугама у вези са промоцијом дигиталног садржаја, тј. новим облицима чи-
тања. За сада се чине акције у виду блогова, виртуелних изложби, виртуелних 
галерија, видео-трејлера о новим књигама, кратким представљањем и препору-
ком за читање одабраних нових наслова књига, посебно у локалним медијима. 
Белетристике у дигиталним библиотекама је мало. Нема ни одабране класичне 
књижевности у виртуелној понуди. Одабир публикација које ће се дигитализо-
вати зависи од пословне политике библиотеке, али, осим још неких разлога у 
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питању је и нерешено стратешко планирање на нивоу целокупне библиотечке 
заједнице, нерешен статус ауторских права, електронског обавезног примерка. 

У аналитичком Прегледу публике тј. прегледу корисника Дигиталне БМС 
за период од 21. септембра 2011. до 13. септембра 2018. уочљиво је да број ко-
рисника расте. Нових корисника је 16,1%, а сталних корисника 83,9%. Највише 
посетилаца је из Србије, следе Босна и Херцеговина, Црна Гора, Сједињене Аме-
ричке Државе, Македонија, Немачка, Француска, Русија, Бугарска...Чини се да 
број виртуелних корисника у односу на традиционалне кориснике расте, иако 
до сада нису рађене анализе ове врсте. Стога се, по угледу на библиотеке у свету, 
али и захваљујући креативности наших библиотекара узорна пажња посвећује 
борби за читаоца, или како убедити корисника да су у књизи садржани „најпо-
узданији трезори мудрости, лепоте и истине”.2 Ми не знамо ко су наши виртуел-
ни корисници. Знамо шта највише читају од онога што смо им понудили. Може 
ли се пажљивим одабиром дигитализованих публикација утицати на њих? Има-
мо ли повратне информације? Да ли смо их понудили? 

III 

Може ли се културним програмима у библиотекама утицати на подизање обра-
зовног и духовног нивоа корисника књижног фонда?/посетилаца библиотека? 
Свакако да може. Оно што не смемо да изгубимо из вида јесу увек недовољна 
финансијска средства потребна за њихову реализацију, различита од библио-
теке до библиотеке, што укључује већ поменуто: да се без солидног књижног 
фонда и квалификованих библиотекара о овој теми не може размишљати.

Корисницима треба да се понуде културни програми високо профилиса-
ног квалитета. На нашој културној сцени имамо већ дефинисане програме и 
манифестације које, осим живог програма прате монографије, каталози, про-
грами, биобилиографије, зборници радова. Заједничко им је да је њихов ини-
цијатор библиотека или су њени реализатори библиотекари. Осим традицио-
налног начина, библиотекари користе и савремене сервисе (зависне најчешће 
од техничких могућности библиотеке). Треба поменути Народну библиотеку 
„Стефан Првовенчани” из Краљева са својом издавачком делатношћу (едиција 
Повеља, часопис Повеља, остале едиције...), манифестацијом „Жичка хрисовуља”, 
која профилише српску поезију и промишљање о њеном значају и месту у нашој 

2 Ратко Божовић, „Вечита књига”, у Годишњак библиотекара Срема бр. 2 (1997/2001), 53.
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култури, Градску библиотеку „Владислав Петковић Дис” из Чачка са Дисовим 
пролећем и пратећом издавачком делатношћу која на високом нивоу профили-
ше српску поезију, такође. Ту је и Народна библиотека „Јефимија” из Трстеника 
са Јефимијиним данима и Савременом српском прозом, са традицијом од пре-
ко 30 година, затим и Народна библиотека „Раде Драинац” из Прокупља са Дра-
инчевим књижевним сусретима, који трају преко 50 година. Градска библиотека 
у Зрењанину иницијатор је и реализатор програма Награде „Тодор Манојловић” 
од 1992, издавач часописа Ulaznica, од 1967. Матица српска има Змајеву награду 
од 1953, са најдужом традицијом и угледом, са зборником радова о награђе-
ном песнику и неизбежном биобилиографијом радова о њему. Библиографија у 
ширем смислу учвршћује културну свест јер непрестано променљиву културну 
матрицу допуњује својом акрибичношћу, а захваљујући и новим технологијама 
чини је и све неопходнијим инструментом садашњице. 

Циклус трибина Савремени човек и савремени свет заједно организују Матица 
српска и Библиотека Матице српске са циљем тражења „одговора на кључна пи-
тања савременог човека и савременог света”. У Атријуму Библиотеке Матице српс-
ке и у Свечаној сали Матице српске,одржана су до сада три циклуса предавања, 
на којима су еминентни предавачи са различитих аспеката, указали на деловање 
човека у савременом окружењу. Трибина је започела јуна 2015. године излагањем 
проф. др Мила Ломпара са Филолошког факултета Универзитета у Београду. Она 
се у мноштву одржаних трибина разликује по томе што су на њој заступљени и 
предавачи из духовне сфере наше стварности, а могућношћу да се, након одржа-
ног предавања настави разговор или проблематизују или афирмишу другачији 
ставови, доприноси неговању културе дијалога и размене мишљења.

Осврнућемо се, у кратким цртама на културне програме библиотека у Војво-
дини, и то на ограничени временски период, на протеклу, 2017. годину.3 Мрежу 
јавних народних библиотека у Војводини чиниле су 44 библиотеке са 197 огра-
нака. Одржана су 5723 културна програма (књижевних сусрета 817, изложби 682, 
предавања 985). Представљани су њихови фондови, промовисане нове књиге 
истакнутих и мање истакнутих стваралаца, завичајаца. Највећи број програма 
реализовала је Градска библиотека у Новом Саду, 1451. Ова библиотека има и 
највећи број библиотекара, 38. Процентуално више програма има у библиотека-
ма са више библиотекара, али не може се размишљати да је то правило.

Пошто је већина културних програма сврстана под остало, након што су 
програми подељени на књижевне сусрете, изложбе и предавања, под ставком 

3 Анализа рада народних библиотека у Војводини за 2017. годину (2018).
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остало сврстане су све манифестације, посебно оне које се односе на рад са де-
цом: групне посете ђака, предшколаца, акције бесплатног учлањења у библиоте-
ку, литерарни клубови и конкурси, креативне радионице, школице учења стра-
них језика, сусрети са дечјим писцима…

Што се тиче високошколских библиотека у Војводини,4 њу су чиниле 53 биб-
лиотечке јединице на факултетима, научним институтима и високим школама. 
(Изостављено је осам библиотека које нису доставиле извештаје о раду.) У Ана-
лизи рада не помиње се ни један културни програм, а уколико и претпоставимо 
да је могло да их буде, вероватно нису организовани у оквиру библиотеке. Очи-
то је да се овај тип библиотека оријентисао на потребе научноистраживачког 
рада својих корисника и развио нове вештине за то потребне, као и да ће се 
даља специјализација одвијати у сталном праћењу и усвајању најновијих ино-
вација у свету науке и библиотекарства. 

Све овде набројане (а и бројне изостављене манифестације), нажалост, још 
увек немају статус бренда који би доприносио квалитету, угледу и репутацији не 
само региона у којима се одвијају него и на државном нивоу, као „културни по-
тенцијал од јавног интереса који се користи подједнако сада и у будућности.”5 У 
Вечерњим новостима од 27. септембра, поводом изложбе каталога међународних 
поставки између два светска рата у Београду, поменута је изјава аутора изложбе 
Љубице Ћоровић у којој каже да се после Другог светског рата водило рачуна како 
ће Београд репрезентовати државу. Почело је чување свих историјских података 
везаних за град. Тадашњи градоначелник Влада Илић схватио је да културна ис-
торија може допринети бољој продаји производа који су настајали у Југославији!6

Оно што можемо у данашњем тренутку пожелети, сагледавајући позицију биб-
лиотекара и библиотекарства у друштву у коме се за културу одваја 0,5 процената, 
јесте да се, тамо где су постигнути добри резултати одрже зрелост и континуитет. 
Да се формира библиографски центар који би, осим текућих потреба, усмеравао 
рад библиографа на обради најрелевантнијег националног наслеђа, као и одго-
варајући издавачки центар који би пратио делатност библиографског центра. Та-
кође, добро би дошао и национални веб-портал са свим релевантним информа-
цијама, и као бедекер, али и као место где би се сабирали сви потребни подаци, 
не само за кориснике библиотечких услуга већ и за оне који те услуге пружају.

4 Анализа рада високошколских библиотека у Војводини за 2017. годину (2018).
5 Весна Ђукић, Држава и култура (Београд: Институт за позориште, филм, радио и 
телевизију; Факултет драмских уметности, 2012), 81.
6 Вечерње новости, 27. септембар 2018.
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Оптимистички делује вест, да је након двадесет година, од како је српско 
библиотекарство закорачило пионирским корацима у нове технологије одржан 
скуп у Библиотеци Града Београда о Присуству установа културе Србије на ин-
тернету (25. септембар). На овом скупу су полазници, библиотекари информиса-
ни о увођењу законских прописа који ће допринети стандардизацији државних 
институција на интернету. Предвиђају се, такође и обавезе да установе културе 
пређу на национални домен и електронску адресу повежу са њом. 

IV

На хипотетичко а и стално питање може ли библиотекар да „однегује” читаоца 
одговора и има и нема, зависи како гледате на genius loci библиотекарства.

Ако је читање за један (добар) део читалаца врста бекства од стварности или 
лаке забаве, разумљиво је да ће се промовисати и таква врста литературе. Ако 
је начин да дубље спознамо себе и свет око себе и време у коме живимо, онда 
ћемо посезати за озбиљнијим књигама, поезијом, провокативним, класичним и 
утврђеним књижевним вредностима, схватићемо да смо у мањини и да је чи-
тање оваквих књига привилегија. Чини се да ће се библиотекарство, ма где се 
оно одвијало, увек клацкати на та два пола: између потребе да задовољи што 
шири круг корисника и потребе да однегује привилеговане кориснике – са на-
дом да ће ширити своје кругове. Јер само на тај начин посежемо за културним 
идеалом у којем свака индивидуа чини део целине коју обогаћује и прожима у 
свеукупној културној мапи једног народа. 

Међутим, колико год били свесни чињенице да су библиотеке у нераскиди-
вој вези са коришћењем књига и начинима на који се корисници библиотечких 
услуга уче/придобијају/едукују/учлањују, произилази да је то крајњи циљ њихо-
вог деловања. Та чињеница указује на неколико незаобилазних закључака који 
се, у први мах чине баналним, а то су:

- да су библиотеке значајне, и да могу да буду значајан чинилац културе јед-
нога друштва, а у локалним срединама и једини;

- парадоксалност учења читања, тј. парадоксалност могућности да оне могу 
оспособити корисника како да чита књиге. У тексту Вирџиније Вулф „Како треба 
читати књиге?” стоји да је „једини савет који се може дати у вези са читањем, то 
је не тражити савета, следити сопствене инстинкте, изнаћи сопствене разлоге, 
доћи до сопствених закључака”;7

7 Вирџинија Вулф, „Како треба читати књиге?”, у Есеји (Београд: Нолит, 1956), 279.
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- повратни утицај читалаца на писце књига, тј. значај читалаца књига, читала-
ца који нису професионални критичари. „Стандард који зависи од нас и судови 
што их ми доносимо увлаче се у ваздух и постају део зрака који удишу писци 
док раде. Ствара се један утицај који делује на њих макар ништа у вези с тим и 
не било штампано”.8

- изван свих ових категорија у вези са читањем остаје и читање само по себи, 
задовољства која су коначна.

Вирџинија Вулф завршава свој текст о читању једном дужом реченицом, коју 
ћу цитирати. „Понекад сањам да ће се, кад осване судњи дан и дођу велики ос-
вајачи, адвокати, државници да приме своје награде – круне, ловоре и имена 
неизбрисиво урезана у ненуништив мермер – свевишњи угледавши нас како 
долазимо с књигама под мишкама окренути Петру и рећи не без извесне зави-
сти: ,Овима није потребна награда. Ми овде немамо шта да им дамо. Волели су 
да читају’”.9
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TOWARDS THE NEW FORMS OF READING 
AND THE USE OF LIBRARY POTENTIALS?

Summary

The role of libraries is becoming more complicated every day and profiled as an in-
dispensable in the life of a community, despite the fact that the so-called reading crisis 
has become a global phenomenon. There are numerous examples of the activities in 
libraries with the aim to preserve and maintain interest in books. This interest has a 
wider and far reaching scope than it seems at first. Let’s recall the standpoint of Isido-
ra Sekulić that culture is the ennoblement of man, and that the process of ennoblement 
is contained in thousands of degrees, forms and purposes, and that literary culture is 
reading books, having a book in a pocket all the time. What is the role of librarians 
and libraries in promoting reading and the use of library potentials today, and can 
traditional librarianship and library information services be compared? Are librar-
ians trained for new challenges, or for using information technology? Thisoverview is 
given from the perspective of several decades of engagement in library services, with 
examples from the work of the Matica Srpska Library.

KEYWORDS | culture, reading, librarian, library information services, cultural pro-
grams in libraries, Matica Srpska Library



84



85

БОЈАНА ВУКОТИЋ
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БИБЛИОТЕКЕ КАО ИЗДАВАЧИ 
СЕРИЈСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА

САЖЕТАК | У раду се говори о улози библиотека у културном животу Србије 
кроз издавачку делатност, а излагање је усредсређено на библиотеке као издава-
че часописа. Анализа се односи на све типове библиотека, а претпоставка је да 
су издавачи часописа претежно националне и јавне библиотеке, пре свега ма-
тичне. У анализу су укључени сви часописи чији издавачи су библиотеке према 
Узајамном каталогу COBIB.SR. У приказу резултата обухваћени су сви часописи 
без обзира на тематику. Посебно се посвећује пажња књижевним часописима. 
Поред књижевних часописа за културни живот су релевантни и стручни часо-
писи из библиотечке делатности, као и библиографије које бележе издавачку 
продукцију у Србији, часописи који се баве историјом и завичајним темама, 
дечји часописи и информативна гласила библиотека. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ |културни живот, Србија, библиотеке, издавачка делатност, часо-
писи, књижевност

УСЛОВИ ЗА БАВЉЕЊЕ БИБЛИОТЕКА ИЗДАВАЧКОМ ДЕЛАТНОШЋУ

Издавачка делатност библиотека као самосталних културних институција омо-
гућена је и иницирана основним међународним и националним законским до-
кументима који се баве библиотечко-информационом делатношћу.

IFLA/UNESCO Манифест за јавне библиотеке1 као један од најважнијих зада-
така јавне библиотеке наводи: „подршка и учествовање у књижевним активнос-
тима и програмима намењеним свим старосним групама, и покретање таквих 
активности, ако је неопходно”.2
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IFLA/UNESCO смернице за развој јавних библиотека у делу који се бави уло-
гом и сврхом јавне библиотеке, прецизније библиотеком као центром локалне 
заједнице виде улогу јавне библиотеке у својој заједници као главног покретача 
прикупљања, очувања и промоције локалне културе што се одржава на више 
начина – између осталог и објављивањем наслова од локалног значаја.3

Закон о издавању публикација4 (члан 2) одређује да се издавањем публика-
ција, у смислу овог закона, могу бавити сва правна и физичка лица, па тако и 
јавне библиотеке као институције културе.

Статут је основни општи акт установе којим се уређује делатност установе. 
Статут јавне библиотеке садржи део који се односи на делатност библиотеке у 
коме су набројане основна делатност (91.01 – Делатност библиотека и архива) 
као и неке друге додатне делатности међу којима може бити и издавачка (58.11 
– Издавање књига; 58.14 – Издавање часописа и периодичних издања; 58.19 – Ос-
тала издавачка делатност).

Поред наведених законских услова предностима библиотеке као издавача 
доприносе и: стабилан правни и финансијски статус и делатност установе, ре-
левантни кадровски ресурси, богатство специфичних извора, континуитет изда-
вачке делатности, комплементарност са основном делатношћу, комплементар-
ност са културно-просветним програмима, комплементарност са програмима 
других издавача, доминирају изворни културолошки мотиви, профитни интерес 
није доминантан, реалне могућности пласмана издања, могућности е-издања, 
значајна улога библиотеке у локалној заједници.

1 IFLA/UNESCO Public Library Manifesto (1994), преузето 24.10.2018, http://www.ifla.org/
publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994. (Објављен превод у: IFLA/UNESCO 
смернице за развој јавних библиотека / у име Секције јавних библиотека припремила 
Радна група којом је председавао Филип Џил; [преводилац Гордана Љубановић] (Београд: 
Народна библиотека Србије; Библиотека града Београда, 2005), 67–70.

2 IFLA/UNESCO смернице за развој јавних библиотека / у име Секције јавних библиотека 
припремила Радна група којом је председавао Филип Џил; [преводилац Гордана 
Љубановић] (Београд: Народна библиотека Србије; Библиотека града Београда, 2005), 68.

3 IFLA/UNESCO смернице за развој јавних библиотека / у име Секције јавних библиотека 
припремила Радна група којом је председавао Филип Џил; [преводилац Гордана 
Љубановић] (Београд: Народна библиотека Србије; Библиотека града Београда, 2005), 14.

4 Службени гласник РС, бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004, 101/2005.



87

КЊИЖЕВНИ ЧАСОПИСИ

Анализа обухвата часописе у издању националних (Народне библиотеке Србије 
и Библиотеке Матице српске), јавних (матичних и градских/општинских библи-
отека) и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у Београду. 

С обзиром на садржај ове часописе можемо сврстати у неколико категорија: 
књижевни часописи, часописи намењени деци и омладини, издања која се баве 
историјом, етнологијом и темама везаним за завичај, библиотекарство и инфор-
матика, библиографије, каталози, информативна гласила, фототипска/репринт 
издања и дигитална издања.

Као успешан издавач међу библиотекама се нарочито издваја Народна биб-
лиотека „Стефан Првовенчани” из Краљева. Ова библиотека има веома развије-
ну издавачку делатност, спроводи низ активности везаних за промоцију својих 
издања, а радници издавачке делатности су добитници значајних књижевних 
награда и признања. Издавачка делатност Библиотеке претежно је оријентиса-
на на поезију и у тој области је водећи издавач. Библиотека редовно издаје, три 
пута годишње, часопис за књижевност, уметност и културу Повеља, са додацима 
Препоручено и Види чуда.

Књижевне часописе редовно објављују или су објављивале и друге матичне 
јавне библиотеке: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” у Чачку (Дисо-
во пролеће), Градска библиотека „Карло Бијелицки” у Сомбору (Домети, часопис 
за културу), Народна библиотека „Вук Караџић” у Крагујевцу (Кораци, часопис 
за књижевност, уметност и културу), Народна библиотека „Радоје Домановић” 
у Лесковцу (електронски часопис Легат са поднасловом „ка уметности свих 
уметности”, излазио од 2004. до 2006. године), Матична библиотека „Љубомир 
Ненадовић” у Ваљеву (Љубини дани, алманах истоимене манифестације и На-
граде „Љубомир П. Ненадовић”), Народна библиотека Ужице (Међај, часопис за 
књижевност, уметност и културу), Народна библиотека Смедерево (Mons Aureus, 
časopis za književnost, umetnost i društvena pitanja), Градска народна библиотека 
„Жарко Зрењанин” у Зрењанину (Ulaznica, časopis za kulturu, umetnost i društvena 
pitanja), Библиотека шабачка (Уствари, двомесечни часопис за књижевност и 
културу који је излазио од 1958. до 1969. године), Градска библиотека у Вршцу 
(Ugao, лист за књижевност, уметност и друштвени живот, излазио од 1960. до 
1968. године) и Народна библиотека „Јован Поповић” у Кикинди (Хекеида, лист 
за књижевност, уметност и културу).

Као издавачи књижевних часописа издвојиле су се и неке општинске јав-
не библиотеке: Народна библиотека „Јефимија” у Трстенику (Савремена српска 
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проза, зборник истоимених књижевних сусрета; Јефимија, часопис за књижев-
ност, уметност и духовност; Љубостињска приношења, годишњак Јефимијиних 
дана), Библиотека „Радоје Домановић” у Великој Плани (Наш траг, часопис за 
књижевност, уметност и културу), Библиотека „Свети Сава” у Земуну (Писмо, ча-
сопис за светску књижевност), Библиотека „Вук Караџић”, Београд–Звездара (Пе-
сничке новине, лист за певање и мишљење), Библиотека „Браћа Настасијевић” у 
Горњем Милановцу (Расковник, часопис за књижевност и културу на селу), Ма-
тична библиотека „Вук Караџић” у Пријепољу (Име, часопис за књижевност и 
уметност и Сријетежи), Народна библиотека „Радоје Домановић” у Рачи (Рачан-
ски цвет, часопис за књижевност и културу), Народна библиотека Бечеј (Tisa, 
časopis za književnost i umetnost), Народна библиотека „Данило Киш” у Врбасу 
(Траг, часопис за књижевност, уметност и културу) и огранак Народне библиоте-
ке Кула у Сивцу (Sivački odjeci).

Библиотеке – издавачи књижевних часописа намењених деци и омладини су 
Градска библиотека у Новом Саду (Библиотечки путоказ), Градска библиотека 
Панчево (Библи, ђачке откачене новине (ђон) за забаву и поуку), Народна биб-
лиотека у Пироту (Глас најмлађих), Народна библиотека „Радислав Никчевић” у 
Јагодини (Гороцвет и електронски књижевни часопис за децу и младе Слова на 
струју), Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин” у Зрењанину (Ђурђевак и 
Млади библиотекар), Градска библиотека „Карло Бијелицки” (Књижевни годишњак), 
Народна библиотека „Доситеј Новаковић” у Неготину (Буктиња), Матична библи-
отека „Вук Караџић” у Пријепољу (Журналац) и Библиотека Основне школе „Коста 
Ђукић” у Младеновцу (Летопис Основне школе „Коста Ђукић” Младеновац).

ИСТОРИЈА И ЗАВИЧАЈНЕ ТЕМЕ

Историјом, етнологијом и завичајним темама баве се следећи часописи, збор-
ници, летописи, алманаси и годишњаци: Зајечарски зборник (Матична библи-
отека „Светозар Марковић” у Зајечару), Пиротски зборник (Народна библиоте-
ка Пирот), Свеске за историју Новог Сада (Градска библиотека у Новом Саду), 
Ужички зборник (Народна библиотека Ужице), Белопаланачки зборник (Народна 
библиотека „Вук Караџић”, Бела Паланка), Власотиначки зборник (Народна биб-
лиотека „Десанка Максимовић”, Власотинце), Градиштански алманах (Народна 
библиотека „Вук Караџић”, Велико Градиште), Зборник – Сабор поп Лука Лаза-
ревић (Библиотека „Јанко Веселиновић”, Коцељева), Златиборски летопис (Биб-
лиотека „Љубиша Р. Ђенић”, Чајетина), Пожешки годишњак (Народна библиотека 
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Пожега), Тречна, часопис села Горње и Доње Трешњевице (Народна библиотека 
„Свети Сава” Аранђеловац и Народна библиотека „Радоје Домановић”, Топола), 
Црноречка ризница (Библиотека у Бољевцу) и Шидина (Народна библиотека „Си-
меон Пишчевић” Шид).

БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ

Велику групу часописа у издању библиотека чине стручни часописи из области 
библиотечко-информационе делатности. У издавању ових часописа предња-
че националне библиотеке. Народна библиотека Србије је издавач Гласника 
Народне библиотеке Србије и часописа Археографски прилози, зборник радова 
Одељења за археографију Народне библиотеке Србије. Библиотека Матице 
српске редовно објављује следеће наслове: Годишњак Библиотеке Матице срп-
ске, Анализа рада народних библиотека у Војводини, Анализа рада високошкол-
ских библиотека у Војводини и Вести.

Поједине матичне библиотеке су издавачи (или су биле издавачи) цењених 
стручних часописа: Читалиште (Градска библиотека Панчево), Библиотечки 
путокази Мозаик (Градска библиотека у Новом Саду), Новине Београдског чита-
лишта (Библиотека града Београда), Глас библиотеке (Градска библиотека „Вла-
дислав Петковић Дис” у Чачку), Бележница, часопис за библиотекарство, књи-
жевност и културу (Народна библиотека у Бору), Крагујевачко читалиште, лист 
Народне библиотеке „Вук Караџић” у Крагујевцу, Савремена библиотека (Кру-
шевац), Библиозона, часопис за библиотекарство, информатику и културу Наро-
дне библиотеке „Стеван Сремац” у Нишу, Bibliotečki bilten (Градска библиотека 
Вршац), Годишњак библиотека Срема (Библиотека „Глигорије Возаревић”, Срем-
ска Митровица), Годишњак Српске читаонице „Лаза Костић” у Сомбору (Градска 
библиотека „Карло Бијелицки”, Сомбор), Новине Ваљевског читалишта (Матич-
на библиотека „Љубомир Ненадовић” у Ваљеву). Посебно издвајамо најмлађи 
стручни часопис Корак библиотеке (Народна библиотека Ужице) јер излази 
само у електронском облику.

Стручне часописе из библиотечко-информационе делатности објављују и 
неке општинске јавне библиотеке: Библиопис, часопис за књижевност, уметност, 
културу и библиотекарство (Народна библиотека „Доситеј Новаковић” у Него-
тину), Власина (Власотинце), Билтен – Народна библиотека „Душан Матић”, Ћу-
прија, Јавне библиотеке (Градска библиотека „Божидар Кнежевић”, Уб), Слово Ћи-
рилово, годишњак Библиотеке „Браћа Настасијевић” Горњи Милановац, Сусрети 
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библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића, зборник радова са истоимених 
сусрета које организује Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић” у Инђији.

Националне библиотеке објављују већи број текућих библиографија. У из-
дању Народне библиотеке Србије излазе текуће националне библиографије: 
Библиографија Србије (серије: Монографске публикације; Монографске публика-
ције. Званичне публикације; Монографске публикације. Преводи; Некњижна грађа; 
Серијске публикације; Серијске публикације. Званичне публикације; Чланци и при-
лози у серијским публикацијама. Серија А, Друштвене науке; Чланци и прилози у 
серијским публикацијама. Серија Б, Природне, примењене, медицинске и техничке 
науке; Чланци и прилози у серијским публикацијама. Серија Ц, Уметност, спорт, 
филологија, књижевност) и Библиографија Сербика (серије: Монографске публи-
кације и некњижна грађа и Серијске публикације). Библиотека Матице српске ре-
довно објављује Библиографију књига у Војводини и Bilten prinovljenih knjiga na 
stranim jezicima.

Остале библиотеке напустиле су праксу штампања бројних библиографија, 
каталога књига и принова, реферативних билтена, билтена дезидерата... Ова 
врста периодичних публикација била је врло популарна у библиотекама седам-
десетих и осамдесетих година двадесетог века, али губи своју функцију када се 
почиње са формирањем електронских каталога. 

ИНФОРМАТИВНА И ДРУГА ГЛАСИЛА

У мањим срединама где је библиотека често једина културна установа библиоте-
ке се јављају и као издавачи информативних и других гласила – тако су настали 
часописи и листови: Ариљски хоризонти (Народна библиотека Ариље), Вршачка 
кула, часопис за културна и информативна питања (Градска библиотека Вршац), 
Глас Лапова, лист за друштвена, политичка, привредна и комунална питања 
општине Лапово (Општинска библиотека „Слово”, Лапово), Info 12, информатор 
Општине Житиште (Библиотека „Бранко Радичевић”, Житиште), Мерошинске ве-
сти (Народна библиотека у Мерошини), 

Новости, информативни лист општине Тител (Народна библиотека „Стојан 
Трумић”, Тител), Подгорац, лист за друштвено-политичка, привредна, образовна, 
културна и спортска питања у општини Осечина (Народна библиотека Осечи-
на), Српска академска мисао (Народна библиотека „Радислав Никчевић”, Јагоди-
на), Натписи и записи (Народна библиотека Крушевац), Царевчева лира (Народ-
на библиотека „Вук Караџић”, Велико Градиште).
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Интересантно је да је Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин” у 
Зрењанину повремено била издавач листова радних организација у Зрењанину: 
Begej, list radnika Radne organizacije Brodogradilišta Begej, Метинд, билтен Здру-
жене металне индустрије, Montaža, list radne organizacije Naftagas-Montaža, Siba, 
list radne organizacije Sirovinabanat.

ФОТОТИПСКА/РЕПРИНТ ИЗДАЊА 

Библиотеке повремено објављују и фототипска или репринт издања појединих 
периодичних публикација чиме оживљавају и чувају од заборава значајне срп-
ске часописе и листове. Тако су у издању Народне библиотеке Србије објављена 
репринт издања следећих публикација: Борба, репринт издање ратних бројева 
који су излазили у Ужицу и Дринићу код Босанског Петровца(1941–1943), Вра-
голан, лист за шалу и сатиру (1871–1872), Глас јавности, лист за науку и полити-
ку (1874), Граничар, лист за политику и привреду (1873), Жижа (1871–1874), Zenit, 
internacionalna revija za umetnost i kulturu (1921–1926), Јавност, лист за науке и 
политику (1873–1874), Логорски јеж (1944), Млади борац, гласило Уједињеног саве-
за антифашистичке омладине Југославије (1944–1945), Панчевац, недељни лист 
за просветне и материјалне интересе (1869–1876), Преодница, књижевни лист 
(1873–1874). 

Библиотека Матице српске објавила је у фототипском издању Новине Серб-
ске (1813–1819), Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” у Београду лист 
Студент, орган стручних, економских и културних студентских удружења на 
Београдском универзитету (1937–1938) и његове следбенике Београдски студент 
(1939), Наш студент (1939–1940) и Нови студент (1940), као и часопис за култур-
на питања Nova literaturа (1928–1930) и Раденик (1871–1872), фототипско издање 
објављено поводом обележавања стогодишњице смрти Светозара Марковића 
1976. године.

Општинска библиотека „Вук Караџић” у Косовској Митровици издавач је 
споменице Божур са Косова (1934) поводом обележавања 605. годишњице Ко-
совског боја и 60. годишњице излажења првог броја часописа Божур са Косова; 
Народна библиотека „Вук Караџић” у Крагујевцу издавач је фототипског издања 
Новина србских (1834), а Народна библиотека „Стеван Сремац” у Нишу репринт 
издања Наш лист (1937) и Нишка социјалистичка борба (1903).
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ДИГИТАЛНА ИЗДАЊА

Са напретком технологије библиотеке су већ озбиљно почеле да се баве и ди-
гитализацијом па су тако постале издавачи дигиталних издања периодичних 
публикација које се на овај начин појављују као нова могућност коришћења 
библиотечке грађе (CD-ROM, DVD, микрофилм). Народна библиотека Србије 
објавила је у виду CD-ROM-а или микрофилма следеће наслове: Bošnjak, list za 
politiku, pouku i zabavu, (1891–1897), Виноград, лист за виноградарство и воћар-
ство (1897), Vrbaske novine, politički, privredni i prosvetni pregled Službenog lista 
Vrbaske banovine (1936–1941) и њихов следбеник Службени лист Врбаске банови-
не, званични орган Краљевске банске управе Врбаске бановине (1930–1935), Геџа, 
лист за шалу и сатиру (1892–1895), Глас из Крушевца, лист за политику, народну 
привреду и књижевност (1890–1891) и Шальивацъ (1850–1851).

Часопис Балкански рат у слици и речи као електронска архива часописа из 
1913. године објављен је у издању Историјског архива и Народне библиотеке 
„Илија М. Петровић” из Пожаревца.
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LIBRARIES AS PUBLISHERS OF SERIAL PUBLICATIONS

Summary

The paper deals with the libraries’ role in the cultural life of Serbia through publishing, 
focusing on libraries as magazine publishers. The analysis encompasses all library 
types, and it presumes that the magazine publishers are mostly national and public 
libraries, above all parent libraries. The analysis includes all magazines whose 
publishers are libraries according to the Union Catalogue COBIB.RS. The results 
include all magazines regardless of their topics. Special attention is paid to literary 
magazines. Beside literary magazines, other magazines relevant for the cultural 
life are journals for library work, as well as bibliographies that note the publishing 
production in Serbia, magazines concerned with history and country-related topics, 
children’s magazines and informative library newsletters. 

KEYWORDS | cultural life, Serbia, libraries, publishing, magazines, literature
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ЧИТАЛИШТЕ: НАУЧНИ ЧАСОПИС 
ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ БИБЛИОТЕКАРСТВА 

И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПАНЧЕВО

САЖЕТАК | Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства 
обележио је 2017. године 15 година излажења. Овим поводом, организован је 
Научни скуп „Библиотеке и идентитет”, објављена публикација Библиотека кроз 
време: Прилози општој историји библиотека до 16. века и додељена Плакета Чи-
талишта за објављено оригинално дело на српском језику које представља изу-
зетан допринос проучавању историје библиотекарства.
Часопис је, у великој мери, утицао на концепцију издавачке делатности Градске 
библиотеке Панчево, што се огледа у избору издања, сарадника и аутора. У тек-
сту је дат сажет историјат издаваштва Градске библиотеке Панчево, које деце-
нијама афирмише научноистраживачку активност у српском библиотекарству и 
пружа значајан допринос едукацији запослених у библиотечко-информационој 
делатности. Актуелни прилог томе је и обука за писање стручних и научних ра-
дова које је редакција часописа осмислила и реализовала у Панчеву и Сремској 
Митровици.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекар-
ства, издаваштво, Градска библиотека Панчево, Србија, Научни скуп „Библио-
теке и идентитет”, научноистраживачка делатност, обука за писање стручних и 
научних радова
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УВОД

Панчевачка библиотека може да се похвали значајним резултатима у различи-
тим областима које тема стручног скупа „Библиотеке у културном животу Ср-
бије” у Краљеву обухвата. Ми ћемо, у овом тексту, пажњу посветити једној од 
подтема – издавачкој делатности и дотаћи сарадњу са другим институцијама 
културе, међуресорну и међусекторску сарадњу, које сматрамо изузетно важним. 
Полазиште и средишња тачка рада биће Читалиште: научни часопис за теорију 
и праксу библиотекарства.1 Он је, у великој мери, утицао на генералну концеп-
цију издавачке делатности Градске библиотеке Панчево (ГБП), избор издања, 
сарадника и аутора. Његова мисија се у великој мери поклапа са прокламова-
ним „основним циљем” стручног скупа „Библиотеке у културном животу Србије” 
– афирмисање научноистраживачке активности у домаћем библиотекарству и 
допринос едукацији запослених у библиотечко-информационој делатности.2

Прошле, 2017. године, Читалиште је обележио је 15 година излажења. Тим 
поводом, организован је Научни скуп „Библиотеке и идентитет”,3 објављена пуб-
ликација Библиотека кроз време: Прилози општој историји библиотека до 16. 
века4 и додељена прва Плакета Читалишта за објављено оригинално дело на 
српском језику које представља изузетан допринос проучавању историје библи-
отекарства проф. др Десанки Стаматовић.5 

1 Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, главни уредник Гордана 
Стокић Симончић, одговорни уредник Горан Траиловић (Панчево: Градска библиотека; 
Нови Сад: Филозофски факултет), доступно и на www.citaliste.rs.

2 Катарина Јаблановић, Позив за учешће у стручном скупу „Библиотеке у културном животу 
Србије”, имејл аутору, 4. 7. 2018.

3 Градска библиотека Панчево, „Научни скуп ‘Библиотеке и идентитет’“, преузето 26. 9. 2018, 
http://identitet2017.citaliste.com/; Небојша Цвејић, „Библиотеке и идентитет”, Библиотека 
Шабачка, преузето 26. 9. 2018, http://bibliotekasabac.org.rs/biblioteke-i-identitet/. 

4 Гордана Стокић Симончић, прир., Библиотека кроз време: прилози општој историји 
библиотека до 16. века, уредници Горан Траиловић и Гордана Стокић Симончић (Панчево: 
Градска библиотека; Београд: Филолошки факултет, 2017).

Десанка Стаматовић, „Књига која надмашује време”, Читалиште: научни часопис за теорију 
и праксу библиотекарства 31 (новембар 2017): 91–93, преузето 26. 9. 2018, http://citaliste.rs/
casopis/br31/stamatovic_desanka.pdf.

5 Jovana Svirac, „Kvalitet od nacionalnog značaja”, Pančevo siti, preuzeto 26. 9. 2018, https://www.
pancevo.city/kultura/kvalitet-od-nacionalnog-znacaja/.
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ОБУКА ЗА ПИСАЊЕ СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ РАДОВА 

Ове године, Читалиште је, у сарадњи са издавачем, Градском библиотеком 
Панчево, у мају месецу, и Библиотеком „Глигорије Возаревић” у Сремској Мит-
ровици, у септембру, организовало обуку за писање стручних и научних радова. 
Главна уредница, проф. др Гордана Стокић Симончић, говорила је о типовима 
научних радова у часописима, мотивацији за писање, структури научног члан-
ка, рецензирању радова, критеријумима за вредновање прилога у часописима 
и критеријумима за вредновање научних часописа. Једна од уредница рубри-
ке Библиотека, др Бранка Драгосавац, истакла је важност припреме за писање 
стручних и научних радова, истраживања и упознавања са литературом, као 
и истраживања, коришћења, правилног навођења и тумачења архивске грађе. 
Цитирање и избор литературе, упутство за цитирање и стилови цитирања, као 
и измене у Чикаго стилу библиографског цитирања (Chicago Style – Notes and 
Bibliography)6 биле су теме излагања др Драгане Сабовљев, уреднице рубрике 
Библиотека, стручне редакторке, лекторке и коректорке часописа.

Овим неформалним семинарима присуствовали су библиотекари из разли-
читих типова библиотека из Вршца, Зрењанина, Панчева, Новог Сада, Шапца, 
Сремске Митровице, Инђије, Ирига, Београда... као и колеге из музеја, архива, 
завода за заштиту споменика културе и регионалних центара за таленте.7 

ЧИТАЛИШТЕ

Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства наставак је 
публикације Панчевачко читалиште. Име је промењено у десетој години изла-
жења, у броју 18 из маја 2011. Тада је постављено и онлајн издање.8 На сајту „Пан-
чевачког читалишта”,9 који се редовно ажурира, остала је архива старих бројева 
у PDF формату,10 различити садржаји и текуће информације из области библио-
текарства.

6 Драгана Сабовљев, „Чикаго стил библиографског цитирања”, Читалиште: научни часопис 
за теорију и праксу библиотекарства, преузето 26. 9. 2018, http://www.citaliste.rs/citaliste_
files/sabovljev_cikago_stil2.pdf.

7 Панчевачко читалиште, „Обука за писање стручних и научних радова”, Градска библиотека 
Панчево, преузето 26. 09. 2018, http://www.citaliste.com/obuka-za-pisanje-strucnih-i-naucnih-
radova/.
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Значајне промене у концепцији часописа започеле су и пре промене имена, 
две године раније, у броју 14 из маја 2009, када је нови главни уредник постала 
проф. др Гордана Стокић Симончић. У овом броју објављено је прво Упутство 
сарадницима, прилози су опремљени УДК бројевима, сажетком, кључним речи-
ма, литературом и преводима сажетака и кључних речи на енглески језик.

У наредном, петнаестом, броју из новембра 2009. промењен је поднаслов ча-
сописа у Научни часопис за теорију и праксу библиотекарства. Прерађено је и 
допуњено Упутство ауторима,11 а Министарство за науку и технолошки развој 
Републике Србије и Национални савет за научни и технолошки развој категори-
зовали су га као научни часопис (М53). Систем рецензирања текстова уведен је 
током припреме броја 17 (новембар 2010), када је објављена и прва листа рецен-
зената, која ће се у наредним бројевима проширивати и ажурирати.

Читалиште је 2012. добило вишу категорију – истакнутог часописа нацио-
налног значаја (М52).12 Редакција је 2013. потписала Уговор о лиценцирању 
са EBSCO Publishing. Inc (USA) и он је индексиран у овој угледној светској 
бази научних часописа. Фебруара 2014, ProQuest (USA) прихватио је пријава 
за индексирање часописа у Library and Information Science Abstracts (LISA). 
У Српском цитатном индексу (СЦИндексу) индексира се од 2013. године. Од 
броја 30 (мaj 2017) сви легитимни текстови имају doi ознаке и налазе се у репо-
зиторијуму Филозофског факултета у Новом Саду, суиздавача часописа.13 Ре-
довно се доставља у репозиторијум НБС и Центра за евалуацију у образовању 
и науци (ЦЕОН). 

Број и редослед рубрика се временом мењао. Усталиле су се: Уводник, Тема, 
Библиотека, Мрежа, Одраз, Линк и Излог. Тема, као прва рубрика, садржи научне 

8 На адреси www.citaliste.rs. Његов аутор и веб-мастер је Дамир Симончић. У току су 
интервенције на сајту које имају за циљ већу видљивост објављених прилога, а планира се 
значајан графички и програмерски редизајн веб-страна.

9 Веб-страница www.citaliste.com хостована је 2008. године. Дело је веб-мастера Бранка 
Јевђића, који о њему брине већ десет година. Прошле године је редизајниран и постављен 
на вордпрес платформу (WordPress).

10 На адреси: http://www.citaliste.com/cip_stari_brojevi.html.

11 „Упутство ауторима”, Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, 
преузето 26. 9. 2018, http://www.citaliste.rs/citaliste_files/uputstvo.pdf.

12 Према измењеном Правилнику из 2016. – „истакнути национални часопис”. „Правилник 
о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 
резултата истраживача”, Службени гласник РС број 24 (2016). 

13 Суиздавач часописа од броја 19 (новембра 2011).
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радове написане по позиву, посвећене изабраној теми броја, а Уводник у форми 
научне критике или полемике износи став главне уреднице о теми броја. Библи-
отека доноси аналитичко-синтетичке текстове у вези са домаћим и иностраним 
библиотекама различитих типова, њиховом историјом, социјалним функција-
ма, организацијом, фондовима, услугама и програмима. Мрежа је посвећена 
изучавању рачунарске и дигиталне технологије, с обзиром на могућности и мо-
далитете њихове примене у библиотечкој делатности. Одраз објављује различи-
то профилисане текстове који се односе на теорију и праксу библиотекарства 
и њему сродних дисциплина, а Линк прилоге о одржаним научним и струч-
ним скуповима од интереса за библиотечку делатност. Излог садржи рецензије 
и приказе нових књига и периодике из области библиотекарства и сродних дис-
циплина.14 

Од увођења Теме (бр. 18, мај 2011), угледни домаћи и инострани аутори раз-
матрали су историјска истраживања у библиотекарству, односе библиотека с 
јавношћу, проблеме и праксу отвореног приступа информацијама, информа-
циону писменост, смисао читања у доба интернета, књигу, културу и образовање 
у дигиталном добу, компаративно и интернационално у библиотекарству, про-
блематику школских библиотека, професионалних библиотекарских удружења, 
баштинских установа културе као институција јавног памћења, законодавни ок-
вир и праксу библиотекарства у Србији, односе културе и економије, библиоте-
ка и издавача и библиотека и књижевности.

О часопису је, током ових шеснаест година постојања, написано и обја-
вљено више прилога у угледним дневним и периодичним публикацијама,15 а 

14 „Структура часописа”, Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства, 
преузето 26. 9. 2018, http://citaliste.rs/struktura.html.

15 Milica Jovanović, „Pančevačka biblioteka – kulturni profil grada”, Danas, „Kultura”, 16. 
12. 2003; Гордана Стокић, „Језгровитост, актуелност, информативност: Панчевачко 
читалиште, часопис Градска библиотека Панчево”, Свеске бр. 71 (2004): 159–160; Десанка 
Стаматовић, „Библиотекарска периодика – трајни извор актуелних информација”, 
Панчевачко читалиште Год. 6, бр. 10 (2007): 38–40; Драган Којић, „Сам врх библиотекарске 
периодике”, Панчевачко читалиште Год. 6, бр. 11 (2007): 4–5; Драгана Сабовљев, „Виртуелни 
библиотечки корзо”, Панчевачко читалиште Год. 7, бр. 12 (2008): 8–9; Goran Trailović, 
„Mesto susreta – www.citaliste.com”, ICSL – Godišnjak Međunarodnog susreta bibliotekara 
slavista u Sarajevu godina 4–5, broj 4–5 (decembar/prosinac 2009); М. Шашић, Панчевачки 
„библиотечки корзо”, Политика, 28. 5. 2012, преузето 27. 9. 2018, http://www.politika.rs/sr/
clanak/220426/Srbija/Pancevacki-bibliotecki-korzo; Славица Гостимировић, „Читалиште, 
деценију дуга традиција”, Савремена библиотека бр 29 (2012): 62 и др.



100

промовисано је у земљи и иностранству настојећи да, кад год је могуће, оствари 
непосредан контакт са читаоцима и сарадницима.

До сада је урађен исцрпан библиографски попис свих прилога објављених 
у Панчевачком читалишту (од почетка излажења 2002, закључно са седамнаес-
тим бројем објављеним у новембру 2010). Библиографија садржи 1120 библиог-
рафских јединица и бележи преко 400 аутора и двадесетак преводилаца.16 Томе 
треба додати још осам година постојања под новим именом и 15 бројева са не 
мање од 25 прилога и аутора по броју. У Регистру приспелих радова, који редак-
ција води од 18 броја, евидентирано је 533 прилога.17

Састав уредништва се временом мењао, што се може пратити кроз импресу-
ме часописа. О њему сада брину главна уредница проф. др Гордана Стокић Си-
мончић, одговорни уредник Горан Траиловић, уредници и чланови редакције: 
проф. др Жељко Вучковић, проф. др Соња Шпиранец, др Драгана Сабовљев, др 
Бранка Драгосавац, мср Предраг Ђукић, мср Весна Вуксан и мр Наташа Белић.

Велики допринос квалитету гласила пружају преводилац и редакторка пре-
вода Биљана Живановић, сарадница за стручну класификацију Драгана Миха-
иловић и дизајнерка и техничка уредница Дуња Шашић. О стручној редактури, 
лектури и коректури брине уредница Драгана Сабовљев. Идејно решење корица 
и логотип дело је Драгана Пешића, а у часопису је сарађивало двадесетак истак-
нутих академских сликара и уметничких фотографа.18

Штампање првог броја спонзорисала је панчевачка штампарија „Графос”. Од 
осмог броја (мај 2006) општина, односно град Панчево, суфинансира објављи-
вање часописа, а од 12. (мај 2008) Министарство културе. Секретаријат за културу 
Аутономне покрајине Војводине са прекидима подржава излажење часописа од 

16 Аутори (непубликоване) Библиографије Панчевачког читалишта су: Миљана Ђукић, 
Катарина Михајловић, Драгана Михаиловић, Сања Цвркота и Станка Јовичић, а драгоцену 
стручну помоћ пружили су им мрс Предраг Ђукић и програмер Драган Каралић. Рецензент 
је мр Здравка Радуловић.

17 У Регистру приспелих радова воде се основни подаци о пријављеним радовима и 
ауторима, што је обавеза редакције, у складу са Актом о уређивању научних часописа 
Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије (Ев. број: 110-00-17/2009-01, 
Београд, 9. 7. 2009). Наводе се датуми приспећа рукописа, исправки рукописа и одобравања 
радова за објављивање. Нису, наравно, сви примљени прилози и објављени. Проценат 
одбијених радова је око 10%.

18 Ауторка фотографије читаонице Руске националне библиотеке у Санкт-Петербургу 
(“Public Library St. Petersburg I 2014”), на корицама актуелног 32. броја (мај 2018) је, рецимо, 
уметничка фотографкиња из Немачке, Кандида Хофер (Candida Höfer).
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18. броја (мај 2011).19 Један број је суфинансирала панчевачка „Азотара” (17, новем-
бар 2010). На часопис је претплаћено стотинак библиотека (и појединаца), међу 
којима и Конгресна библиотека у Вашингтону и Британска библиотека у Лондону.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Прошле су 82 године од када је Библиотека објавила своје прво издање, Каталог 
Градске библиотеке у Панчеву: лепа књижевност на српскохрватском, немачком 
и мађарском језику.20 После више антологија и песничких књига Мирослава Ан-
тића, Младена Маркова, Градимира Стојковића и других писаца, шездесетих го-
дина, Библиотека се враћа издањима која су у вези са библиотечком струком и 
културном историјом. „Златно доба” издаваштва ГБП биле су осамдесете године 
прошлог века. Тада је учествовала у објављивању фототипског издања најста-
ријих годишта листа Панчевац у два тома, Жижа 1871–1874, Панчевачке библи-
ографије 1833–1963 Миодрага Живанова, превода докторске дисертације Милана 
Ћурчина (преводилац Бранимир Живојиновић), студије Душка М. Ковачевића 
Васа Живковић: живот, рад и песништво, Незнаних и мало знаних списа Бранис-
лава Нушића и др.

Деведесете године обележиле су зборници са научних скупова. Последњи, 
под називом Књижевна топографија Панчева, организован је 2000. године у са-
радњи са Институтом за књижевност и уметност у Београду и др Миодрагом 
Матицким. У њему су објављени научни прилози о књижевној и културној ба-
штини Панчева, исцрпан лексикон панчевачких писаца и летопис културног 
живота града од краја 18. до краја 20 века.

Требало је да прође скоро двадесет година да би Градска библиотека Панче-
во и редакција Читалишта организовали, 25. и 26. маја 2017. године у Панчеву, 
Научни скуп „Библиотеке и идентитет”. Желели смо да, на овај начин, подстак-
немо нова истраживања историје библиотека и библиотекарства у национал-
ним оквирима и обележимо петнаест година успешног излажења часописа.21 

19 Видети: Горан Траиловић, „Најтеже је отворити касу Војводине”, у Лична топографија раја 
(Панчево: Градска библиотека, 2014), 80.

20 Каталог Градске библиотеке у Панчеву: лепа књижевност на српскохрватском, немачком и 
мађарском језику (Панчево: Штампарија Ј. Бергер, 1936).

21 Панчевачко читалиште, „Научни скуп Библиотеке и идентитет, Панчево 25. и 26. мај 2017”, 
Градска библиотека Панчево, преузето 26. 9. 2018, http://identitet2017.citaliste.com/.
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Зборник са Научног скупа је у припреми и у њему ће се наћи излагања врсних 
стручњака из области библиотекарства, архивистике и музеологије.

Одељење за комуникације и инклузију панчевачке Библиотеке, у чији де-
локруг рада спада издавачка делатност и сродни послови, у сарадњи са Органи-
зационим и Програмским одбором, припрема нови научни скуп за 2019. годину 
који ће бити посвећен „историји као биографији: личном и професионалном 
идентитету као темељу за изградњу националног библиотекарства”.22

Појава Панчевачког читалишта 2002. године подстакла је истраживања и 
студије у самој ГБП, али и обликовала њену укупну издавачку делатност. У том 
периоду, Несиба Палибрк-Сукић објавила је Руске избеглице у Панчеву: 1919–1941, 
Француски клуб у Панчеву, превела и приредила аутобиографију Владимира 
Мошина, оснивача Археографског одељења Народне библиотеке Србије.23 Др 
Жарко Војновић је објавио Рађање словесног града: каталог старих књига Град-
ске библиотеке Панчево и студију Из Спарте светлост, посвећену знаменитим 
штампарима браћи Јовановић.

Бележимо књиге проф. др Гордане Стокић Симончић: Књига и библиотеке код 
Срба у Средњем веку, Best practice у 22 приче и коауторски рад са проф. др Жељком 
Вучковићем, Библиотеке и идентитет. Она је и приређивач Библиотеке кроз 
време, студије која доноси текстове наших врсних стручњака посвећене генези 
и развоју најстаријих библиотека у свету до 16. века (уз то и аутор и коаутор 
неколицине радова). Реч је о првом делу из планиране трилогије, ретког подух-
вата и у глобалним оквирима. После скоро тридесет година, објављено је друго 
допуњено издање знаменитих Читалишта у Србији у XIX веку проф. др Десанке 
Стаматовић, прерађена докторска дисертација Бранке Драгосавац Јавне библио-
теке у Србији 1901–1918, Лична топографија раја Горана Траиловића и друга дела.

Сви набројани аутори чланови су уредништва или Савета редакције, што ре-
чито говори о утицају часописа на укупну издавачку делатност Библиотеке. Сва 
поменута (и непоменута) дела имала су своје промоције и резонантан одјек у 
домаћој, па и иностраној стручној јавности, о чему сведоче прикази у домаћој и 

22 Панчевачко читалиште, „Научни скуп Библиотеке и идентитет, Панчево мај 2019”, Градска 
библиотека Панчево, преузето 26. 9. 2018, http://identitet.citaliste.com/.

23 Доселио се у Панчево 1932, где је провео седам година које сматра „најмирнијим 
периодом” у животу породице, како наводи у Аутобиографији.

24 Нпр. Rudolf Preinerstorfer, у часопису Biblos (Wien 59, 1, 147–156, 2010), приказује 
књиге Гордане Стокић Симончић Књига и библиотеке код Срба у Средњем веку и Жарка 
Војновића, Рађање словесног града: каталог старих књига Градске библиотеке Панчево.
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иностраној периодици.24 Књиге Библиотеке и идентитет и Јавне библиотеке у 
Србији 1901–1918 награђене су признањем „Стојан Новаковић” Библиотекарског 
друштва Србије. Издања су суфинансирали Министарство културе, Секретари-
јат за културу АПВ и град Панчево. Посебно смо поносни на суиздаваштво са 
Народном библиотеком Србије, приликом објављивања Мошинове аутобиогра-
фије и библиотекама у Неготину и Нишу приликом објављивања Јавних библио-
тека у Србији Бранке Драгосавац. Штампање ове књиге подржало је и стотинак 
пренумераната.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Може се слободно рећи да Читалиште и издавачка делатност панчевачке биб-
лиотеке имају значајно место у српском библиотекарству. Часопис је, још у 
првом броју, окупио врсне теоретичаре и практичаре из области библиотечко-
информационе струке и науке. Они су поздравили појаву гласила једне јавне 
библиотеке које је у потпуности било посвећено струци. Без прекида излази 16 
година у редовним полугодишњим интервалима (мај–новембар) и временом је 
постављао и подизао стандарде када је реч о стручној библиотекарској пери-
одици. Године 2009. је категоризовано као научни часопис (М53), а од 2012. има 
ранг научног часописа од националног значаја (М52).

Оно данас надилази националне оквире и повезује стручњаке у региону 
и на глобалном нивоу, промовише и одржава високе стандарде и доприноси 
унапређењу библиотечке струке и науке. Најутицајније је гласило у области биб-
лиотекарства код нас. Штампано издање се дистрибуира библиотекама и поје-
динцима широм земље, али и на велики број адреса у иностранству, а онлајн 
издање нових бројева и архиве је у режиму отвореног приступа.

До високог рејтинга часописа дошло се високом професионализацијом свих 
сегмената рада и ангажовањем врсних стручњака на пословима уређивања и 
припреме за штампу часописа, угледних рецензената и чланова савета редак-
ције. Већина њих има највише академске титуле и стручна звања. Зато смо, сма-
трамо, и привукли више од 500 сарадника из Србије и иностранства, чији број са 
годинама расте. Његова појава 2002. године подстакла је истраживања и студије 
у самој ГБП, али и обликовала укупну издавачку делатност Градске библиотеке 
Панчево, о чему сведоче наведена издања и аутори.
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ČITALIŠTE: A SCIENTIFIC JOURNAL 
FOR THE THEORY AND PRACTICE OF LIBRARIANSHIP 

AND THE PUBLISHING ACTIVITY OF THE CITY LIBRARY OF PANČEVO

Summary

In 2017, Čitalište: A Scientific Journal for the Theory and Practice of Librarianship celebrated 
the 15th anniversary. On this occasion, we organized the Scientific Conference 
Libraries and Identity, published the book Library through Time: Contributions to the 
General History of Libraries up to the 16th Century and awarded the Čitalište Prize for 
the original published work in Serbian that represents an outstanding contribution to 
the study of the history of librarianship. 

The journal has largely influenced the concept of the publishing activity of the 
City Library of Pančevo, which is reflected in the choice of publications, associates 
and authors. The article brings a concise history of the publishing activity of the 
City Library of Pančevo (CLP) which promotes the scientific research in Serbian 
librarianship for decades, and provides a significant contribution to the education 
of employees in this field. The current activity in this regard is training for writing 
professional and scientific papers. The training was designed by the editorial staff of 
the journal and realized, so far, in Pančevo and Sremska Mitrovica.

KEYWORDS | Čitalište: A Scientific Journal for the Theory and Practice of Librarianship, 
publishing, City Library of Pančevo, Scientific Conference Libraries and Identity, 
scientific research activity, training for writing professional and scientific papers
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ВЛАДАНА СТОЈАДИНОВИЋ
Народна библиотека „Његош” Књажевац
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БИБЛИОТЕКА – „МЕРИЛО ЗРЕЛОСТИ” 
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

САЖЕТАК | У савременом друштву, локална јавна библиотека носилац је кул-
турног развоја, установа која активно учествује у образовном процесу, подстиче 
и подржава културно и уметничко стваралаштво и истраживачки и научни рад, 
па тако доприноси унапређењу интелектуалног и културног живота у локалној 
заједници. У свом раду, библиотека треба јасно да сагледа сопствене капацитете 
и ресурсе, постави приоритете и дефинише циљеве усмерене ка развоју делат-
ности и читаве заједнице. С друге стране, од великог је значаја брига о библиоте-
ци и допринос локалне (и шире) заједнице том развоју. 

Рад се бави активностима и програмима које, уз помоћ многих сарадника, 
и појединаца и институција, од 2006. реализује Народна библиотека „Његош” 
из Књажевца, па се у локалној средини, с обзиром на велики број културно-
образовних програма за децу и младе и велики број завичајних публикација 
које објављује, пре свега препознаје као „чудесно место одрастања” и „чувар 
памћења завичаја”. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ | дефинисање приоритета и циљева, културно-образовни про-
грами, издавачка делатност, међусекторска и међуресорна сарадња
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Приликом истраживања грађе и прикупљања података о првом књажевачком 
читалишту, поводом обележавања 150-годишњице његовог оснивања 2010. го-
дине, нарочито су нам у доступној литератури својом актуелношћу пажњу при-
вукле две поруке, тачније препоруке упућене Књажевчанима. Прва је записана 
у распису из 1870. Министарства просвете окружним начелствима у Србији, па 
и књажевачком, у којем, уз констатацију да је излишно наглашавати колику ко-
рист народ „може да има од читања добрих и поучних књига, пише: „Међутим, 
остаје нам старати се како да се удесе прилике да се што већи број може користи-
ти књигом и читањем” (курзив В. С.). Друга се односи на реаговање у политичко-
економском листу Србија из 1868. поводом осипања чланства Књажевачке чита-
онице: „Књажевчани треба да одрже Читаоницу, јер то ће бити мерило зрелости 
њихове” (курзив В. С.).1 

Уз све изазове и предности савременог доба,ове супрепоруке и данас акту-
елне иуказују на то колико су за рад и развој локалне установе културе, па тако 
икултурни развој локалне заједнице у целини, значајни напори и саме установе 
и различитих субјеката из њеног окружења. 

Осмишљавајући план развоја за нова времена, којим ће допринети култур-
ном и интелектуалном напретку у својој средини, локална јавна библиотека 
најпре је у обавези да сагледа потенцијале и потребе „спољног света” који је 
окружује, капацитете и ресурсе који одликују њен „унутрашњи свет”, затим да 
одреди приоритете и достижне циљеве, да прати промене и са њима усаглашава 
свој развојни план, како би професионално и одговорно пружала услуге разли-
читим категоријама корисника и посветила се оним активностима чији ће ре-
зултати, уз активно укључивање великог броја сарадника, имати најбоље ефекте 
у културном животу локалне заједнице. С друге стране, однос локалне заједнице 
према библиотеци, разумевање значаја њеног постојања и правилног развоја, 
подршка и спремност на ангажовање појединаца, локалних институција и орга-
низација у њеним програмима и културном животу уопште, показатељ су степе-
на развијености свести о културним вредностима и потребама, значају форми-
рања културног идентитета и очувања локалног културног наслеђа.

Рад се бави искуствима Народне библиотеке „Његош” у креирању и реализацији 
програмских активности које је у последњој деценији означила као приоритете.

1 Владана Стојадиновић и Слађана Јеремић, Вековима таложено знање: 150 година од 
оснивања читалишта у Књажевцу (1860–2010) (Књажевац: Народна библиотека „Његош”, 
2010), 26.
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„СПОЉНИ СВЕТ” НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЊЕГОШ” – 
СЛАБОСТИ И ПРЕДНОСТИ

Општина Књажевац, у којој библиотечко-информациону делатност обавља Народ-
на библиотека „Његош”, спада у изразито недовољно развијене општине у Репуб-
лици Србији. Погранична је општина са Републиком Бугарском, а њен је географ-
ско-саобраћајни положај оцењен као неповољан, што се негативно одражава на 
инвестициона улагања. Уз то, ова се општина, коју одликује изразита разуђеност 
насеља на великом простору, сматра демографски девастираним подручјем. Пре-
ма попису из 2011. општина има 31.491 становника, 18.404 у градском и 13.087 у 85 
сеоских насеља.2 Статистички подаци о старосној структури становништва такође 
су обесхрабрујући – највећи је број становника старости 60–64 године (око 10%), 
просечна старост на нивоу општине је 48,6, у градском насељу 43,6 година.3 Број 
рођене деце мањи је од 200, а према подацима образовних установа последњих го-
дина, укупан број деце уписане у предшколску установу, три основне и две средње 
школе је око 3.150 годишње. Осим високе стопе морталитета, разлог демографског 
пражњења су и миграције становништва ка већим центрима, што је нарочито из-
ражено код млађе популације, чији припадници након завршеног школовања на 
универзитетима широм Србије, услед смањене могућности запошљавања у кња-
жевачкој општини, као животно опредељење ретко бирају повратак у родни крај. 

За опстанак и будући развој од великог су значаја постојећи људски ресурси, 
којима могу да се надоместе неки недостаци објективне природе. Књажевачка 
општина одликује се добрим функционисањем јавног сектора, посебно установа 
у надлежности локалне самоуправе, и спремношћу на међусобну сарадњу јавног, 
цивилног и приватног сектора. Број и капацитети објеката намењених култури 
довољни су за реализацију различитих активности. Интересовање припадника 
локалне заједнице за културне садржаје и очување завичајних културних вред-
ности на задовољавајућем је нивоу, захваљујући ангажовању установа културе 
– Библиотеци и Завичајном музеју. Овоме иде у прилог и то што природна и 
културна добра, као и специфичности елемената материјалног и нематеријалног 
културног наслеђа књажевачког краја изазивају пажњу великог броја истражива-
ча из различитих области друштвених, хуманистичких, природних наука. 

2 Према подацима општинске управе, у сеоском насељима 2017. године било је око 9.000 
становника.

3 Републички завод за статистику, Попис становништва домаћинстава и станова 2011. у 
Републици Србији, преузето 30.9.2011, http://data.stat.gov.rs.
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„УНУТРАШЊИ СВЕТ” НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЊЕГОШ” – 
ВРЕДНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА

Јавна библиотека најстарија је институција културе у Књажевцу. Од оснивања 
половином педесетих година 20. века имала је статус самосталне установе. Њен 
историјски развој текао је у складу са развојем библиотечко-информационе 
делатности у Републици Србији и уз подршку локалне самоуправе и локалне 
заједнице и, без обзира на опште друштвено-економске прилике, у локалну 
јавну библиотеку улагало се довољно да се омогући њен несметан рад, бар у 
обиму који се тиче обављања послова основне делатности.4 

Последње три деценије, Библиотека услуге пружа корисницима у Књажевцу 
и у два насеља у којима раде стационарни огранци.5 У складу са потребама ко-
рисника и организационим и кадровским капацитетима Библиотеке, огранак у 
Минићеву функционише редовно, укључујући и послове организовања култур-
но-образовних програма и сарадње са установама и организацијама у месту. Од 
2015. године, у огранку у Кални услуге Библиотеке пружају се два пута месечно. 

Захваљујући људским и материјалним ресурсима,6 уз сва ограничења која Биб-
лиотека има, послови пружања стандардних библиотечких услуга несметано се 
обављају.7 Најзначајнији предуслов за развијање и реализацију других програм-
ских активности и највећа вредност књажевачке библиотеке јесте мотивисан и 

4 В. Стојадиновић, „Историјски развој јавне библиотеке у Књажевцу” (мастер рад, Београд: 
Филолошки факултет, 2012), 54–55.

5 У периоду после Другог светског рата, само три села књажевачке општине нису имала 
читаоницу. Половином шездесетих радиле су 23 сеоске библиотеке, али се већ тих 
година, услед изражене миграције на релацији село–град, број библиотека преполовио. 
Од половине шездесетих до 1991. активно је радио „Књигобус”. Владана Стојадиновић 
и Слађана Јеремић, Вековима таложено знање: 150 година од оснивања читалишта у 
Књажевцу (1860–2010) (Књажевац: Народна библиотека „Његош”, 2010), 51, 56, 68, 93.

6 Од великог значаја за развој делатности представљало је материјално опремање 
Библиотеке 2006, захваљујући средствима Националног инвестиционог плана. Развоју је 
у наредних неколико година, услед смене генерација, допринело и запошљавање млађих 
кадрова. 

7 Народна библиотека „Његош” има 70.000 монографских публикација. Годишње набавља 
око 2.500 књига. Сваке године упише око 3.000 чланова. У просеку пружа 400 услуга 
дневно. У локалној електронској бази има више од 50.000 записа. Од 2004. пуноправни је 
члан библиотечко-информационог система Cobiss.rs; у сегмент Позајмица укључила се 
2009. Лиценцу за раду овом систему има шесторо запослених. Послове дигитализације 
завичајне грађе Библиотека је започела 2009. године. 



111

ефикасан стручни тим, чији припадници, осим стручног знања и вишегодишњег 
искуства, имају изражене склоности и компетенције за комуникацију са корисни-
цима библиотечких услуга, способности за одабир и реализацију квалитетних и 
захтевних културно-образовних и културно-пропагандних програма и сарадњу са 
различитим партнерима у локалној и широј заједници. За успешну реализацију 
програмских активности, стручни и лични ауторитет и углед запослених од вели-
ког су значаја у локалним срединама попут књажевачке. 

Ограничења у вези са капацитетима који су испод националних стандарда, 
а која су ван њене надлежности, Библиотека настоји да превазиђе на различите 
начине. Пословни простор који користи троструко је мањи од прописаних стан-
дарда, али за реализацију програма Библиотека без ограничења користи простор 
Дома културе, у чијој се згради налази, и по потреби друге просторе у граду и 
окружењу. Највећи ограничавајући фактор развоја библиотечко-информационе 
делатности последњих година је недовољан број библиотечко-информационих 
стручњака (седморо од укупно деветоро запослених). У библиотеци са малим 
бројем запослених и великим бројем активности, уобичајено је да „сви раде све”, 
тј. да сви раде више послова. Свако од запослених оспособљен је за обављање 
најмање три врсте послова из домена ускостручне делатности, што се позитивно 
одражава на мотивисаност за рад и познавање више сегмената рада установе, као 
и на мотивисаност за стално стручно усавршавање и стицање виших стручних 
звања, па се тиме умањују негативни ефекти неповољне кадровске структуре.8 
Међутим, због малог броја запослених Библиотека се суочава са немогућношћу 
ширења мреже огранака. Овај је проблем делимично ублажен чињеницом да су 
насеља са већим бројем становника у непосредној близини града или насеља у 
којима функционишу стационарни огранци. У неколико насеља, у којима још 
увек постоје издвојена одељења основних школа, повремено се организују кул-
турно-образовни програми. Када је реч о обављању појединих стручних посло-
ва, проблеми се превазилазе захваљујући ангажовању волонтера и сарадњи са 
стручњацима различитих области, и то углавном на пословима дигитализације 
библиотечко-информационе грађе, културног стваралаштва деце и младих, из-
давачке делатности, креирања и администрирања веб-сајта Библиотеке и друго.

Имајући у виду поменуте слабости и предности у окружењу, сопствене вред-
ности, ресурсе и ограничења, потребе и интересовања припадника локалне 

8 Структура запослених према стручним звањима 2018: виши дипломирани библиотекар, 
дипломирани библиотекар, самостални виши књижничар, виши књижничар, самостални 
књижничар и два књижничара. 
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заједнице, Народна библиотека „Његош” дефинисала је циљеве и задатке, циљ-
не групе корисника и активности којима ће најбоље утицати на развој култур-
ног живота и интелектуалног рада у локалној средини. Одредивши приоритете, 
Библиотека је окупила сараднике, осмислила програме тако да они буду у функ-
цији културе, образовања и подстицања културног и уметничког стваралаштва 
и истраживачког и научног рада. Од 2006. године, с обзиром на велики број 
културно-образовних програма за децу и младе и велики број завичајних пуб-
ликација које објављује, Библиотека се у локалној заједници, и шире, пре свега 
препознаје као „чудесно место одрастања” и „чувар памћења завичаја”. 

„ЧУДЕСНО МЕСТО ОДРАСТАЊА” – 
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Један од приоритета у раду Народне библиотеке „Његош” представљају културно-
образовни програми за децу и младе, осмишљени тако да окупљају кориснике 
од предшколског узраста до матураната. Овим програмима Библиотека активно 
учествује у образовном процесу. Неки од програма су, као ваннаставне активнос-
ти, укључени у школски програм образовних установа. Уз то, Библиотека многим 
својим активностима пружа подршку културном стваралаштву деце и младих. 

Опредељење Библиотеке да своје, пре свега стручне и кадровске капацитете 
уложи у ове активности проистекло је из потребе да се културни живот деце и 
младих током њиховог школовања у Књажевцу учини садржајнијим и квали-
тетнијим и да се у средини, у којој се услед изузетно ниске стопе наталитета и 
осипања младих после завршене средње школе, ублажи тенденција смањења 
броја корисника библиотечко-информационих услуга и услуга установа културе 
међу млађом популацијом.

Од 2007. до 2017. Библиотека је осмислила, организовала и сваке школске 
године реализује једанаест (десет до 2013) културно-образовних програма за 
децу и младе узраста од шест до деветнаест година. У просеку, програми имају 
пет сусрета са сваком групом полазника, на којима се обрађује пет различитих 
тема. Пет програма окупља читаву генерацију: програми за предшколце, прваке, 
ученике трећег, петог и осмог разреда основне школе (око 200 полазника по 
генерацији). Због специфичности тема или циљне групе, осталих шест програма 
намењено је групама заинтересованих полазника одређеног узраста. Посебни 
програми осмишљени су за припаднике рањивих или маргинализованих со-
цијалних група – децу са сметњама у развоју, децу из хранитељских породица, 
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децу ромске националности, ученике издвојених одељења основних школа у 
сеоским срединама и ученике Основне школе „Младост”, која ради при Заводу 
за васпитање деце и омладине Књажевац. Од 2016. Библиотека организује Ма-
нифестацију дечјег стваралаштва „Чаробне полице Биби Сликовчице”.9 Са око 
40 група реализује се више од 200 сусрета годишње, на којима се окупља преко 
1.300 корисника, тј. око 42% укупног броја деце и младих уписаних у образовне 
установе на територији општине. 

Аутори и водитељи програма су запослени у Библиотеци, с тим да се деца и 
млади, као и њихови васпитачи и наставници уколико они присуствују сусре-
ту, подстичу да активно учествују у раду радионица. Сваки сусрет пажљиво је 
осмишљен и реализује се уз видео-презентацију. У припреми сусрета инсисти-
ра се на коришћењу библиотечко-информационе грађе. Сваки сусрет заврша-
ва се „анимацијом-занимацијом”, чији је „производ”, према узрасту, нека дечја 
„креација” – ликовни или литерарни рад, драмска импровизација, истраживачки 
рад, видео-презентација. Сви програми прате потребе и интересовања деце и 
младих и допуњују градиво школског програма. Презентовање теме укључује 
коришћење библиотечко-информационе грађе и другачије методе од оних које 
су уобичајене у настави. Садржајем, начином презентације и анимирања учес-
ника, сваки програм представља допуну и надоградњу претходног, који су по-
лазници похађали у млађем узрасту. Од предшколског узраста до краја основне 
школе, програме прате сви књажевачки ђаци, па се зато Библиотека, и међу де-
цом и младима и међу њиховим наставницима и родитељима, препознаје као 
„чудесно место одрастања”. 

За правилан интелектуални развој деце и остварење њихових права на кул-
туру одговорни су родитељи, установе образовања, институције културе и друге 
установе и организације на локалном нивоу које се баве децом и младима, па је 
Библиотека у реализацију својих културно-образовних програма укључила вели-
ки број сарадника, који доприносе остварењу главних циљева ових активности.

У организовању већине програма, Библиотеци највећу подршку пружају ус-
танове образовања. Први културно-образовни програм, „Читаоница играоница”, 
Библиотека је покренула 2007, у сарадњи са Предшколском установом „Бајка”. 

9 По жељи најмлађих корисника, од 2014. маскота Дечјег одељења је Биби Сликовчица, 
овца из кутије Антоана де Сент-Егзиперија. Лик и дело Биби Сликовчице осмислили су 
писац за децу Бранко Стевановић, ликовни уметник Раде Ристић, Удружење за неговање 
традиције „Извор”, графички дизајнери креативног тима East Star Group и књажевачки 
библиотекари. 
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Циљ овог програма, чије су теме везане за свет књижевности за децу и појмове 
из опште културе, јесте промовисање културе читања, подизање нивоа опште 
културе, писмености и способности изражавања, стварање и неговање навика 
код најмлађих за коришћењем грађе и услуга библиотеке. Са истим циљем, Биб-
лиотека реализује и културно-образовни програм „Прваци у царству знања”. Про-
грами намењени основцима организују се у сарадњи са књажевачким основним 
школама, „Вук Караџић”, „Димитрије Тодоровић Каплар” и „Дубрава”. У трећем 
разреду, кроз програм „Од 1 до 5” и низ занимљивих образовних тема које до-
пуњују школско знање, полазници улазе у свет стручне литературе. Квиз-програм 
„Све је култура”, о великанима из света науке и уметности, намењен је ученицима 
петог разреда, који током реализације програма добијају и прва упутства о ко-
ришћењу електронског каталога Библиотеке. Три културно-образовна програма 
Библиотека је осмислила за ученике Књажевачке гимназије и Техничке школе. 
„Истраживањем до знања” програм је чији је основни циљ да учеснике припреми 
за самостално истраживање и писање истраживачких радова, коришћење биб-
лиотечких ресурса и интернета у сврхе учења и образовања. Кроз виртуелне по-
сете светским, националним и локалним установама културе програма „Култура 
надохват руке”, млади развијају свест о значају очувања културног наслеђа, док 
им програм „Европска унија” омогућава да више сазнају о историји, културним 
вредностима, тековинама и искуствима земаља чланица Европске уније. Повре-
мена гостовања књажевачких библиотекара у сеоским школама, редовне посете 
ђака и наставника Библиотеци приликом неког програма културе, промоција 
књига, изложби, предавања, сусрета са ствараоцима из различитих области кул-
туре, уметности, науке, као и школски часови, посебно у огранцима Библиотеке, 
још један су вид активне сарадње са установама образовања. 

Према потребама и темама појединих програма, поред предшколске ус-
танове и књажевачких школа, у организовање културно-образовних програ-
ма укључене су и друге установе и организације. Информативни програм о 
професионалној оријентацији за ученике осмог разреда „Интернетом до за-
нимања” реализује се у сарадњи са стручним службама школа и Националном 
службом за запошљавање. Презентације, које ученике воде кроз свет образов-
них профила, смерова и занимања, припремљене су уз помоћ публикације Во-
дич за избор занимања, планирање каријере после основе школе.10 Од нарочи-
тог значаја за локалну заједницу је образовни програм „Завичајни појмовник”, 

10 Слађана Јеремић, Биби у царству знања: шетња кроз дечје одељење Народне библиотеке 
„Његош” (Књажевац: Народна библиотека „Његош”, 2017), 181. 
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који за ученике шестог разреда основне школе реализују Библиотека и Зави-
чајни музеј Књажевац. Садржај програма чини 200 појмова од А до Ш, изаб-
раних тако да обухватају велики број тема и података о различитим облас-
тима људског стваралаштва и о животу људи на књажевачком историјском и 
географском простору од праисторије од данас. На основу прикупљене грађе, 
2013. објављена је публикација Књажевац, о завичају од А до Ш. Овај програм 
промовисан је на многим стручним и научним скуповима из области библио-
текарства, музеологије и образовања, те је у стручним круговима на републич-
ком нивоу (и шире) високо оцењен као јединствен, специфичан едукативни 
програм у функцији образовања младих и као ефикасан начин баштињења 
и промовисања завичајног културног наслеђа.11 Поред књажевачких основа-
ца, „Завичајни појмовник” једном годишње окупља и студенте Географског фа-
култета Универзитета у Београду (по потреби и других факултета) на теренској 
настави у књажевачком крају, који се током виртуелне „Шетње кроз варош 
и околину” упознају са знаменитостима и културноисторијском прошлошћу 
општине коју истражују. У оквиру програма „Кад имаш друга, имаш све” Биб-
лиотека посебну пажњу посвећује садржајима који одговарају потребама деце 
са сметњама у развоју и деце из хранитељских породица. Програм се реали-
зује у сарадњи са стручним службама основних школа и Центром за социјал-
ни рад „Др Михајло Ступар” из Књажевца. Осим у радионицама, деца полаз-
ници овог програма активно учествују и у другим активностима и програмима 
Библиотеке, посебно Манифестације дечјег стваралаштва „Чаробне полице 
Биби Сликовчице”. Са Ромском канцеларијом и стручним службама основних 
школа, покренут је двојезични образовни програм „Мачке перу веш – Е mačke 
parin egada”, за децу ромске националности. Програм се реализује у Књажевцу 
и Минићеву, местима у којима је ромска популација најбројнија, уз подрш-
ку педагошких асистената, познавалаца ромских говора који су у употреби у 
књажевачком крају. Кроз причу о делима књижевности за децу, народне књи-
жевности на српском и ромском језику, о темама које се тичу дечјих права, то-
леранције, једнакости, живота у заједништву, циљ програма је да се код ромс-
ке деце развија свест о значају очувања језика и традицијске културе Рома.12

11 Владана Стојадиновић, Милена Милошевић Мицић и Бојана Илијић, Књажевац: о 
завичају од А до Ш: појмовник за мале и велике „завичајце” (Књажевац: Народна библиотека 
„Његош”; Завичајни музеј, 2013), 10–15.

12 О програмима за децу и младе видети: http://www.biblio-knjazevac.org/programi-za-decu-i-
mlade; аутор текстова Слађана Јеремић, самостални виши књижничар.
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У циљу јачања међусекторске сарадње, Библиотека активно учествује у актив-
ностима локалних удружења грађана и невладиних организација, посебно када 
је реч о завичајним темама и програмима намењеним деци и младима. Најак-
тивнију такву сарадњу Библиотека има са Удружењем за неговање традиције 
„Извор”, са којим се реализује едукативни програм за средњошколце „На извору”, 
везан за очување традиционалних заната, начина припремања хране, вештина 
ручних радиности, обичаја, локалног говора и слично, и Центром локалне де-
мократије ЛДА Књажевац, који уз активно укључивање волонтера, средњошко-
лаца и студената, реализује квалитетне вишегодишње програме за младе – „Де-
сет књажевачких чуда”, „Наслеђе које делимо”, „Регионална платформа за дијалог 
и учешће младих Балкана”. Сарадња са члановима Књижевног клуба „Бранко 
Миљковић” и локалним књижевним ствараоцима одвија се у склопу организо-
вања Светосавског књижевног конкурса.13 

Захваљујући ангажовању волонтера, незапослених младих високошкола-
ца, уз подршку Канцеларије за младе Књажевац, Библиотека је кроз програм 
јавних радова 2015. започела и од тада једном недељно реализује програме за 
посебне категорије корисника „Књига на путу до корисника” и „Читалиште”, на-
мењене лицима са отежаним кретањем и потешкоћама у читању. Програми се 
реализују у сарадњи са установама социјалне заштите (Центар за социјални 
рад „Др Михајло Ступар”, Геронтолошки центар Књажевац, Установа за стара 
лица „Вила Катарина”) и удружењима грађана (Удружење пензионера Књаже-
вац, Удружење пензионера и инвалида рада Књажевац, удружење оболелих од 
мултипла склерозе). 

Вишегодишња искуства у реализацији програма културе чији је циљ под-
стицање књижевног стваралаштва, посебно стваралаштва деце и младих,14 
утицала су на запослене у Библиотеци да, на предлог и уз подршку писца за 
децу Игора Коларова, донесу одлуку о покретању Манифестације дечјег ства-
ралаштва „Чаробне полице Биби Сликовчице”. Манифестација је први пут ре-
ализована 2016, под покровитељством Министарства културе и информисања 

13 Светосавски књижевни конкурс организује се од 1992. Расписује се за област поезије 
и кратке прозне форме. Награде се додељују у конкуренцији одраслих аутора и у 
конкуренцији аутора млађих од 15 година. Од 2009. Библиотека објављује конкурсни 
зборник. О конкурсу видети: http://www.biblio-knjazevac.org/svetosavski-knjizevni-konkurs. 

14 Године 2013. организован је мали фестивал посвећен 70. рођендану Малог принца, а 
2014. програм „Мој град”. У оба случаја, било је заступљено литерарно, ликовно и драмско 
стваралаштво деце и младих.
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и Општине Књажевац и од тада је редовна програмска активност Библиотеке. 
Један од главних циљева Манифестације је унапређење културне понуде за 
децу и младе у локалној средини и развој њихових индивидуалних стваралач-
ких способности. Активности Манифестације реализују се у мају, септембру, 
октобру и новембру, у сарадњи са афирмисаним ствараоцима за децу и мла-
де, писцима за децу Бранком Стевановићем и Душаном Ђурђевим, редитељем 
Владимиром Андрићем, ликовним уметницима Радетом Ристићем и Драгосла-
вом Живковићем и музичким педагогом Владиславом Допуђом, и уз подршку 
гостију Манифестације, писаца за децу Јасминке Петровић и Дејана Алексића. 
Сваке године, главне и пратеће активности имају заједничку тему, везану за 
дело свестраног уметника Бране Цветковића и његових духовних наследника. 
Главне активности су књижевне, ликовне, драмске, музичке и новинарске ра-
дионице (едукација основаца за писање поезије и кратке прозе, компоновање 
музике по стиховима писаца за децу, илустровање радова, припремање позо-
ришне представе; едукација средњошколаца за извештавање о активностима 
Манифестације) и ликовни конкурс за предшколце и млађе основце. Пратеће 
активности подразумевају сусрете писаца са ученицима у сеоском школама, 
ромском децом учесницима програма „Мачке перу веш”, питомцима Завода 
за васпитање деце и омладине, организовање различитих изложби, промо-
ција књига, презентација, као и размену програма са Међународним центром 
књижевности за децу „Змајеве дечје игре”, са којим је Библиотека потписала 
споразум о сарадњи. Вишедневну завршну свечаност, на којој се представљају 
остварења учесника Манифестације, осим многобројне публике, прате локал-
ни, регионални и национални медији, што доприноси промовисању рада Биб-
лиотеке и локалне културне сцене.15

За непуне три године, од 2016. до 2018, из активности Манифестације дечјег 
стваралаштва настале су три едиције Библиотеке. У едицији „Чаробне поли-
це Биби Сликовчице” сваке године се објављује публикација истог наслова, 
својеврсни зборник радова деце и младих, ствараних током реализације Мани-
фестације. Едиција „Књажевачко златно руно” намењена је сликовницама наста-
лим на основу текста добитника истоимене награде, коју Библиотека додељује 
признатим ауторима за допринос стваралаштву за децу и разиграном детињству. 
У овој су едицији 2017. и 2018. објављене сликовнице Бајка о краљу Џерију Иго-
ра Коларова и Четири патуљка Владимира Андрића. Двојезичне сликовнице, 

15 О Манифестацији дечјег стваралаштва „Чаробне полице Биби Сликовчице” видети: 
http://bibi.biblio-knjazevac.org/.
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на српском и ромском језику, које илуструју основци ромске националности и 
тако на најкреативнији начин доприносе Манифестацији дечјег стваралаштва, 
од 2018. објављују се у едицији „Мачке перу веш”. 

„ЧУВАР ПАМЋЕЊА ЗАВИЧАЈА” – ИЗДАВАЧ ЗАВИЧАЈНИХ КЊИГА

Прикупљање грађе и информација о завичају, Народна библиотека „Његош” де-
финисала је као још један од својих приоритета. Културна и друштвена мисија 
сваке библиотеке је да буде носилац очувања и промовисања завичајних вред-
ности и специфичности и да тако „помаже обликовању културног идентитета” 
локалне заједнице.16 У циљу остварења те мисије, пред библиотеком стоје многи 
задаци. Она их обавља улажући у њих стручна знања и све своје капацитете и ре-
сурсе, како би пружила квалитетне услуге различитим категоријама корисника, 
од љубитеља завичајних прича до истраживача. Њени су задаци: да формира и 
води завичајне збирке;17 да прикупља грађу и информације из екстерних извора; 
да формира и организује дигиталне колекције; да створи мрежу сарадника коју 
чине појединци, установе, удружења, предузећа, организације, не само на ло-
калном већ и на ширем нивоу; да посредно или непосредно едукује припадни-
ке локалне заједнице, кроз образовне програме, промотивне, стручне и научне 
скупове, изложбе, и путем медија; да пружи подршку научном и истраживачком 
раду и тако обезбеди нове изворе за даља истраживања, тумачења, презентовања 
завичајних тема, као и за стварање стратегија развоја у различитим областима. 
Бављење издавачком делатношћу, усмерено ка објављивању завичајних публи-
кација, обједињује све ове задатке. 

Прву је књигу Народна библиотека „Његош” штампала 1990. године. До 2000. 
објавила је још четири публикације. Осам година касније, 2008, покренула је 
прву едицију – „Времеплов вароши”, и „на свет издала” књигу Књажевачки кафан-
ски живот између два светска рата библиотекара Бранислава Стојадиновића. 

16 IFLA/UNESCO смернице за развој јавних библиотека (Београд: Народна библиотека Србије; 
Библиотека града Београда, 2005), 13.

17 Завичајну грађу Библиотека прикупља од 1970, када је као њена посебна организациона 
јединица формирана Историјска музејска збирка. Завичајна збирка Библиотеке, 
формирана 1983, 2018. садржи 1.350 монографских публикација, више од 100 наслова 
серијских публикација, збирку рукописне грађе (писане за монографију Књажевац и 
књажевачко подручје) и некњижну грађу. 
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За уреднике и приређивача, ова је књига била својеврсни експеримент, који им 
је послужио да испитају сопствене компетенције за бављење издавачком делат-
ношћу, али и интересовања припадника локалне заједнице за завичајне приче и 
њихову спремност на сарадњу. Приређена на основу рукописа из заоставштине 
аутора, ова, тада будућа књига захтевала је додатно истраживање и прикупљање 
грађе – фотографија и докумената ради илустровања варошке приче о књажевач-
ким кафанама и животу чаршије у међуратно време. Показало се да су Књажев-
чани изузетно заинтересовани за теме из прошлости вароши и уопште завичајне 
теме. Већ након промоције прве књиге прве едиције, знало се да ће Библиотека 
убудуће у суграђанима и градским институцијама имати поуздане сараднике, да 
промоцијама завичајних издања неће недостајати публике, нити књигама чита-
лаца. Уз то, прва је књига подстакла многе ауторе на истраживање и прикупљање 
завичајне грађе, која се потом нашла у наредним издањима Библиотеке. 

Истовремено, већ се током рада на првој књизи јавила потреба за добро 
осмишљеном издавачком политиком, систематизовањем тема и грађе и поста-
вљањем правила – задатак Библиотеке је објављивање публикација о завичају, 
које настају као резултат претходног истраживачког рада аутора и/или уредни-
штва, и публикација насталих из културних и образовних програма установе 
(видети претходни одељак). У мањем броју и у изузетним случајевима, објављују 
се дела савремене књижевности, чији су аутори афирмисани завичајни писци.

Како су се с временом ређале књига за књигом, едиција за едицијом, око Биб-
лиотеке су се окупили многи аутори, истраживачи, неколико научних институ-
ција и удружења, као и бројни сарадници у прикупљању грађе – власници по-
родичних збирки, колекционари, казивачи на терену, представници локалних 
установа, предузећа, организација, запослени у регионалним и националним 
установама културе, медији… Тематски, публикације сврстане у шест едиција 
Библиотеке баве се културноисторијским и књижевноисторијским наслеђем, 
завичајном историјом, историјом научних истраживања, традицијском култу-
ром, нематеријалном културном баштином, резултатима савремених научних 
истраживања из области друштвених, хуманистичких, природних наука…

Радови локалних аутора и истраживача заступљени су у две едиције – „Вре-
меплов вароши” и „Казивања”. Књиге едиције „Времеплов вароши” са извесном 
дозом носталгије сликају друштвени и културни живот књажевачке вароши у 
прошлости и уз велики број илустрација, прикупљених углавном из приват-
них збирки Књажевчана, чувају сећања на међуратне кафане, прве аутомоби-
ле, девојачке споменаре и фото-албуме, на Фестивал културе младих Србије у 
његовим првим деценијама, на прве и праве рок бендове… Едицију „Казивања” 
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Библиотека је покренула у намери да се забележи грађа настала из усмене тра-
диције – легенде, предања, приче о обичајима, веровањима, празноверицама 
и слично. „Казивања” су намењена и књигама које садрже текстове писане на 
дијалекту, било да је реч о ауторској поезији и прози или грађи о различитим 
елементима традицијске културе, прикупљеној из усмених извора. Циљ ове еди-
ције је да допринесе очувању нематеријалног културног наслеђа књажевачког 
краја, његовом проучавању и промовисању. 

У едицији „Завештање” уредништво је кренуло трагом заборављених писаца, 
стваралаца који су, иако заслужују да се њихово име помене у српској књижевној 
историографији, игром судбине или сплетом различитих околности – животних, 
друштвених, историјских, или оних које су владале у одређеном историјском пе-
риоду на књижевној сцени Србије, остали запостављени или потпуно непознати 
научној, посебно широј читалачкој публици. Последњих година, захваљујући 
циљаној намери или „случајном открићу”, истраживањем завичајне литературе, 
из усмених казивања или увидом у грађу приватних колекција, Народна библи-
отека „Његош” долазила је до сазнања о постојању значајних, али у претходним 
деценијама па и вековима заборављених аутора, чија дела представљају део не 
само завичајног већ и националног културног наслеђа. Рад на књигама едиције 
„Завештање”, у који су укључени историчари књижевности, углавном професори 
Филозофског факултета Универзитета у Нишу, са којим је Библиотека склопила 
и споразум о сарадњи, подразумева истраживање и проучавање заоставштине, 
биографије и књижевног опуса аутора, затим приређивање, тумачење, објављи-
вање дела, израду библиографије и промовисање њиховог књижевног ствара-
лаштва. Едиција до сада садржи књижевна дела књажевачког проте Симе Жи-
кића (1878–1964), зборник радова о његовом књижевном стваралаштву, Српски 
венац18 Тодора Влајића (1815/17–1881), и поетску збирку Песме рано преминулог 
талентованог лиричара Љубомира Симића (1880–1900). 

Едиције „Записи о завичају” и „Књажевачким крајем” посвећене су научним, 
научноистраживачким и научнопопуларним радовима и публикацијама. Рад 
на књигама ових едиција окупио је при Библиотеци Научноистраживачки тим, 

18 Публикација Српски венац Тодора Влајића резултат је реализације истоименог пројекта, 
који је у области истраживања, проучавања, заштите и очувања старе и ретке библиотечке 
грађе у 2017. подржало Министарство културе и информисања Републике Србије. 
Штампан 1850, Српски венац Тодора Влајића уписан је као предлог у „Регистар старе и 
ретке библиотечке грађе од изузетног и великог значаја”. Према публикацији Српски венац 
Тодора Влајића снимљена је радио-емисија „Код два бела голуба” Радио Београда 1, аутора 
Војислава Карановића, премијерно емитована 12. јуна 2018. године.
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научнике и истраживаче из области географије, геологије, биологије, археоло-
гије, етнологије, антропологије, филологије, лингвистике, дијалектологије, фол-
клористике, историје, историје књижевности, историје уметности, фотографе, 
преводиоце. Тиме је Библиотека добила поуздане саветнике приликом селек-
ције тема и грађе за објављивање, компетентне ауторе и рецензенте. Књиге „За-
писа о завичају” садрже фототипске репринте првих научних радова о књажева-
чком крају, насталих у другој половини 19. и првој половини 20. века, чији аутори 
спадају међу прве истраживаче „српске земље и народа” (Стеван Мачај, Феликс 
Каниц, Јован Мишковић, Милан Ђ. Милићевић, Јован Жујовић, Јован Цвијић и 
други), и прилоге у којима су тумачења њихових радова дали савремени науч-
ници и истраживачи. Књиге едиције „Књажевачким крајем” тичу се завичаја у 
времену садашњем и баве се актуелним темама. У њима се указује на поједине 
проблеме, оне имају практичну примену, а њихов садржај, најчешће закључци и 
резултати научноистраживачких активности, може да послужи као подстицај за 
даља истраживања, афирмисање завичајних вредности и њихову валоризацију. 
Могу се употребити и као смернице планирања развоја различитих области жи-
вота на књажевачком подручју, нарочито руралног развоја, развоја туризма и 
пољопривреде или пројеката очувања материјалног и нематеријалног култур-
ног наслеђа. Публикације из области природне и друштвене географије, геоло-
гије настају у сарадњи са ауторима, научницима Географског факултета у Бео-
граду19 и Српским географским друштвом, са којим Библиотека има споразум о 
сарадњи. Захваљујући сарадњи са лингвистима и фолклористима Балканолош-
ког института САНУ, Удружења фолклориста Србије, научних и образовних ин-
ституција, Народна библиотека „Његош” пружа подршку научним истраживањи-
ма угрожених језика и језичких идиома – тимочког и ромских, који су се, иако 
се њима служи све мањи број говорника, одржали на простору општине Књаже-
вац. Научноистраживачки пројекти („Чувари нематеријалне баштине тимочких 
говора”, 2015–2017. и „Језик и фолклор Рома у Књажевцу”, 2016–2018.20) реализују се 
у циљу очувања и проучавања нематеријалног културног наслеђа, традицијске 

19 Директору Библиотеке је 2016. уручена Плакета Географског факултета Универзитета у 
Београду за дугогодишњу сарадњу и допринос настави и науци. 

20 Народна библиотека „Његош” носилац је научног пројекта „Језик и фолклор Рома у 
Књажевцу”, који је у области културних делатности националних мањина суфинансирало 
Министарство културе и информисања Републике Србије, и у који су били укључени 
лингвисти Балканолошког института и локални активисти Роми. Резултат пројекта су две 
научне публикације настале на основу теренске грађе. 
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културе и дијалектолошког богатства књажевачког краја. Народна библиотека 
„Његош” у оквиру своје делатности пружа помоћ истраживачима приликом ор-
ганизовања теренског рада, брине о прикупљеној грађи, њеном чувању и ко-
ришћењу у научне и образовне сврхе, и као издавач завичајних књига настоји 
да допринесе да резултати научноистраживачких активности на проучавању и 
документовању актуелног стања тимочког и ромских говора буду доступни на-
учној и широј јавности.

Бавећи се последњих деценија завичајном историјом, културноисторијском 
и књижевноисторијском прошлошћу књажевачког краја, Народна библиотека 
„Његош” прикупила је значајне податке и грађу о људима који су својим духом 
и делом оставили трагове по којима се памте, и о многим појавама и догађаји-
ма који су обележили прошле векове, понеки и утицали на токове завичајне и 
националне историје. Са намером да сликовито представи такве људе, појаве 
и догађаје, и да подсети суграђане на њихово постојање, посебно поводом не-
ког значајног јубилеја, Библиотека од 2018. приређује изложбе у оквиру едиције 
„Трагови” и штампа изложбене каталоге. У прикупљању грађе за потребе ових 
изложби, најдрагоценију помоћ библиотекарима пружају суграђани, дајући на 
увид и коришћење грађу приватних колекција, и библиотекари, кустоси, архи-
висти, запослени у установама културе широм Србије. 

Осим публикација које се штампају у оквиру поменутих едиција, Народна 
библиотека „Његош” објављује и посебна издања. Међу посебним издањима из-
двајају се публикације посвећене јубилејима и активностима Библиотеке, чија 
је нарочита намена промовисање библиотечко-информационе делатности како 
би се указало на значај који она има за локалну заједницу.21 Осим што ради 
на приређивању и уређивању сопствених издања, као суиздавач, Библиотека 
повремено пружа подршку појединим ауторима, приређивачима и издавачима, 
чије се публикације тичу значајних завичајних тема (монографије школа, мо-
нографије насеља, хронике удружења, књижевна дела и др.). 

Да на путу издаваштва Библиотека није кренула странпутицом и да је њен 
рад на богаћењу завичајне литературе објављивањем публикација од вели-
ке важности за локалну заједницу, осим читалаца и сарадника, потврдили су 
нам након неколико година бављења овим послом и колеге библиотекари. 
Прва потврда тиче се избора грађе и тема публикација. Пронашли смо је чи-
тајући стручни рад Весне Ињац „Анализа стања и препоруке за унапређење 

21 Публикације наведене у литератури. У припреми: Владана Стојадиновић, Стота књига: 
прилози о издањима Народне библиотеке „Његош” 2008–2018 са библиографијом (2018).
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библиотечко-информационе делатности у Србији” из 2013, у коме аутор, ана-
лизирајући између осталог и издавачку делатност јавних библиотека у Србији, 
пише да библиотеке треба да буду „усмерене ка објављивању стручне библиоте-
карске литературе и дела значајних за завичај и локалну заједницу, док објављи-
вање белетристике никако не спада у њихову делатност”.22 Друга се потврда тиче 
значаја издавачких подухвата библиотека, а реч је о једном од закључка научно-
стручног скупа Библионет, који је 2013. одржан у Народној библиотеци у Сме-
дереву са темом „Издавачка делатност библиотека”. Тај је закључак гласио: да се 
јавне библиотеке не баве издавачком делатношћу, многи подаци везани за поје-
дине локалне средине не би били прикупљени и многа дела завичајне литера-
туре не би била публикована, па би тако наша историја, наука и култура оста-
ле ускраћене за велики број публикација које чине део националног културног 
стваралаштва и наслеђа. 

Издавачка делатност редовна је програмска активност Народне библиотеке 
„Његош” од 2009. године.23 Осим подршке Општине Књажевац, драгоцена је и 
подршка Министарства културе и информисања Републике Србије. У области 
дигитализације завичајне грађе, очувања, тумачења и презентовања старе биб-
лиотечке грађе, културних делатности националних мањина и културних делат-
ности деце и за децу, Министарство је у периоду од 2008. до 2018. подржало 
седам пројеката Библиотеке, чији је резултат било штампање завичајних књига. 

Укупан број објављених публикација од 1990. до 2018. је 106 – 101 монограф-
ска и пет публикација уз изложбе о завичајним темама и јубилејима Библиотеке. 
Од 2010. Библиотека објављује десетак издања годишње. Од 2008. до 2018. штам-
пано је 99 публикација (77 производ је уређивачких и приређивачких напора 
уредништва и сарадника Библиотеке, а за 22 Библиотека је пружила помоћ у 
издавању другим уредницима, приређивачима, ауторима, издавачима).

Ради промовисања публикација из сопствене продукције и завичајних тема 
уопште, Библиотека организује сусрете са публиком у Књажевцу и у другим 
градовима у окружењу. На основу издања Библиотеке, у сарадњи са локалним 
медијима, настала су четири документарна филма о завичајним ауторима, 
књигама, темама.24 Прикази појединих публикација, чији су аутори признати 

22 Весна Ињац, „Анализа стања и препоруке за унапређење библиотечко-информационе 
делатности у Србији”. Библиотекар 1/2 (2013)_ 201.

23 О едицијама и књигама видети: http://www.biblio-knjazevac.org/izdavastvo

24 О документарним филмовима видети: http://www.biblio-knjazevac.org/izdavastvo/video-
gradja. 
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стручњаци у појединим научним областима, објављују се у књижевним, струч-
ним и научним часописима (Исток, Philologia Mediana, Бележница, Фолклори-
стика, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор… ). Издања Библиоте-
ке корисна су и поуздана литература многим истраживачима и медијима који 
се баве књажевачким крајем, па се запослени у Библиотеци труде да их учине 
видљивим јавности. На крају 2018, више од 70 издања доступно је читаоцима 
и истраживачима у оквиру Дигиталне завичајне збирке (http://digitalnazbirka.
biblio-knjazevac.org/). 

КАКО СУ СЕ УДЕСИЛЕ ПРИЛИКЕ…

Визија Народне библиотеке „Његош” је да буде најчешће коришћен сервис грађа-
на, препознатљив културни, образовни и информациони центар, који активно 
доприноси унапређењу интелектуалног и културног живота локалне заједнице.25 
За најмлађе, да буде „место коме ће се они увек радо враћати и када одрасту”.26 
Захваљујући садржају и начину реализације програмских активности, из годи-
не у годину Библиотека је ближа остварењу те визије, о чему сведоче мерљиви 
показатељи – стално повећање броја пружених услуга; све већи број задовољних 
корисника и посетилаца; све више сарадника чије ангажовање доприноси ква-
литету програма; све већа пажња локалних, регионалних и националних медија 
за културне садржаје креиране у Библиотеци. Пружајући подршку развоју Биб-
лиотеке, припадници локалне заједнице имају квалитетнију културну понуду, 
могућност да учествују у културном животу и да, по мерилу човека савременог 
доба, бринући о Библиотеци заједно са библиотекарима, стварају установу кул-
туре „да им она на ползу и на понос служи”. 

25 Владана Стојадиновић, Са Библиотеком кроз векове (1857–2017): од првог трага… 160 година 
(Књажевац: Народна библиотека „Његош”, 2017), [I]. 

26 Слађана Јеремић, Биби у царству знања: шетња кроз дечје одељење Народне библиотеке 
„Његош” (Књажевац: Народна библиотека „Његош”, 2017), 1. 
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LIBRARY – THE MEASURE OF MATURITY OF THE LOCAL COMMUNITY

Summary

In a contemporary society, a local public library is the bearer of the cultural develop-
ment, an institution which actively participates in the process of education, encour-
ages and supports the cultural and artistic creativity and the exploration and scien-
tific work, thus contributing to the improvement of the intellectual and cultural life 
within the local community. Through its work, the library should clearly perceive its 
own capacities and resources, set the priorities and define the goals directed towards 
development of the activity and the entire community. On the other hand, the care 
of the library and the contribution of the local (or even broader) community to such 
development, is of the utmost significance. 

Since 2006, the National Library Njegos from Knjazevac realizes its operation that 
includes the activities and programs which, with the help of many associates as well 
as individuals and institutions, led to its recognition within the local community as, 
first of all, the magical place of growing and the guardian of the homeland memories, 
having in mind a large number of cultural and educational programs for children and 
youth and a great number of homeland publications which it publishes. 

KEYWORDS | defining of priorities and goals, cultural and educational programs, 
publishing activity, intersectoral and interresoral cooperation 
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ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
„ШТАМПАНА РЕЧ”

САЖЕТАК | У раду је указано на значај и разноврсност програмских садржаја 
у оквиру манифестације „Штампана реч”, коју Градска библиотека „Владислав 
Петковић Дис” у Чачку организује од 2000. године са циљем да свој завичајни 
фонд учини видљивијим и промовише чачанске ауторе и њихов рад. Средишњи 
догађај ове значајне манифестације представља годишња изложба чачанског из-
даваштва, којом је успостављена чврста веза локалних штампара и издавача са 
Завичајним одељењем Библиотеке и установљена пракса достављања локалног 
обавезног примерка, која пре две деценије још увек није била законски регули-
сана. Током две деценије, у бројним пратећим културно-уметничким програми-
ма, на овој манифестацији учествовали су истакнути уметници и истраживачи, 
чија остварења представљају вредности на којима се темељи не само локална, 
већ и национална културна баштина. Прикупљањем публикација за изложбу 
систематски је попуњаван завичајни фонд, који представља дислоцирани део 
националног фонда, његову допуну и својеврстан вид заштите. На основу при-
новљене грађе de visu је израђивана и у часопису Глас библиотеке континуирано 
публикована текућа завичајна библиографија. Подаци које она нуди предста-
вљају полазиште за сагледавање особености чачанске издавачке и штампарске 
делатности и поуздан извор за сагледавање садашњости и прошлости овог под-
небља. Oбјављивањем у електронском облику, обиље информација које садрже 
тако настали вредни библиографски прилози, постало је универзално доступно.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” у Чачку, мани-
фестација „Штампана реч”, издавачка делатност, локални обавезни примерак, 
изложба, завичајни фонд, локална текућа библиографија
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ЗАВИЧАЈНО ОДЕЉЕЊЕ КАО МЕСТО ПАМЋЕЊА

Историја издаваштва и штампарства одређеног подручја представља веран 
одраз духа времена и културних прилика, а сачуване публикације и подаци о 
њима су важне споне између прошлости и садашњости. Стога је основни за-
датак завичајних одељења, која представљају дислоциране, локалне, делове на-
ционалног фонда1 и специфичну разлику између фондова јавних библиотека, да 
одговоре истинском професионалном изазову: треба прикупити грађу која на 
поуздан начин сведочи о одређеном поднебљу, представљајући незаобилазне 
изворе за истраживање и познавање његових географских и природних одлика, 
становништва, културе, привреде и биобилиографија истакнутих појединаца. 
Истрајност на том захтевном и дугорочном послу од примарне важности, про-
истиче из свести да се идентитет друштва, или национални идентитет, може 
огледати у једној библиотеци, у збирци наслова који, и практично и симболично, 
служе као колективна дефиниција.2 Изузетан пример таквог прегалачког и пос-
већеничког односа према завичајној грађи, данашњи библиотекари Завичајног 
одељења Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” у Чачку имају у својим 
претходницима. Са јасном свешћу о важности формирања Завичајног одељења, 
те библиотеке у библиотеци, овом темељном послу у Чачку се приступило поче-
тком осме деценије протеклог века. Упркос просторним и другим проблемима 
са којима се свакодневно суочава и већина других установа културе, за четири и 
по деценије постојања, формиран је богат и разноврстан завичајни фонд, смеш-
тен од 1986. године у Хаџића кућу у Господар Јовановој улици бр. 6, грађевину 
која представља драгоцен споменик старе српске архитектуре.3

1 Десанка Стаматовић, „Завичајни фондови данас”, у Стање и перспективе развоја завичајних 
фондова, уредник издања Даница Оташевић (Чачак: Градска библиотека „Владислав 
Петковић Дис”, 2004), 11.

2 Alberto Mangel, Biblioteka noću (Beograd: Geopoetika, 2008), 235.

3 Мирко Дрманац, „Кућа са два именаˮ, Глас библиотеке, 18 (2011 [шт. 2012]): 123-138.
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ЛОКАЛНИ ОБАВЕЗНИ ПРИМЕРАК ‒ ТЕМЕЉ ЗАВИЧАЈНОГ ФОНДА

Запослени у Градској библиотеци у Чачку су и пре званичног формирања За-
вичајног одељења, имајући на уму да је данашњи тренутак много више од са-
дашњости, посебну пажњу посвећивали текућој набавци грађе објављене и 
штампане на територији Моравичког округа. Грађа која је сачувана у Завичај-
ном одељењу ове библиотеке потврђује да је још од оснивања ове установе на-
кон Другог светског рата са пажњом праћена локална издавачка делатност, као 
и да је успостављена добра сарадња са месним штампаријама и издавачима, 
међу којима се издавајају Литопапир, графичко предузеће које се током осам-
десетих година 20. века налазило у самом врху југословенских произвођача па-
пирних производа и графичких услуга4 и бројне културно-просветне институције. 
Са повећањем обима издавачке и штампарске делатности,5 простор са кога су 
публикације сабиране, сужен је на територију Општине Чачак. Такође, и дру-
ги примењивани принципи сакупљања грађе усклађивани су са променама 
које су доносила упутства и смернице за вођење завичајних збирки. Тако је, у 
складу сa Методским упутством за формирање и вођење завичајних фондова у 
општинским матичним библиотекама6 из 1982. године, све до усвајања Смер-
ница за завичајне фондове7 21. марта 2013. године, прикупљана сва грађа штам-
пана на територији завичаја, а потом је текућа набавка ограничена само на из-
давачку продукцију са омеђене територије. Упркос редовној ангажованости на 
пословима текуће набавке који је вршена куповином, поклоном и разменом, 

4 Милош Тимотијевић, Модернизација балканског града (1944‒1989): компаративна анализа 
развоја Чачка и Благоевграда у епохи социјализма (Чачак: Народни музеј, 2012), 210.

5 Вишеструко повећање обима издавачко-штампарске продукције у Чачку очито 
је упоређивањем података из текуће библиографије објављиване у часопису Глас 
библиотеке, који чачанска Библиотека објављује од 1988. године. У попису за 1989. годину 
евидентирано је 6 монографских и 8 серијских публикација објављених у Чачку (в. „Издања 
у Чачку у 1989. години”, Глас библиотеке, 3, 2‒3 (1990): 84), док нпр. тај број за 2011. годину 
износи 398 монографских и 16 периодичних публикација, (в. Марија Орбовић, „Прилози за 
библиографију: издавачко-штампарска продукција”, Глас библиотеке, 19 (2012): 213‒249. 

6 Десанка Стаматовић, „Методско упутство за формирање и вођење завичајних фондова у 
општинским народним библиотекама”, Заједница библиотека, 10, 2 (1982): 65‒82.

7 Смернице за завичајне фондове, преузето 25. 9. 2018, https://www.nb.rs/view_file.php?file_
id=3336.

8 Дејан Вукићевић, Завичајни фондови (Београд: Службени гласник; Инђија: Народна 
библиотека „Др Ђорђе Натошевић”, 2011), 181.
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непостојање прецизне законске регулативе о достављању локалног обавезног 
примерка, који се сматра резервним националним музејским примерком,8 како 
истиче др Дејан Вукићевић у својој монографији Завичајни фондови, умногоме 
је отежавало ажурно попуњавање завичајног фонда чачанске Библиотеке. Иако 
Методско упутство за формирање и вођење завичајних фондова у општинским 
матичним библиотекама наглашава потребу да се обавезни локални примерак 
обезбеди на основу одлуке Скупштине одређене општине о достављању обавез-
ног примерка или споразумом између општинске народне библиотеке и свих из-
давача и штампарија на територији завичаја, и појединачних издавача, уколико 
је публикација штампана ван територије завичаја,9 то је изостајало из праксе 
већине библиотека. Ауторка упутства, др Десанка Стаматовић, у тексту Метод-
ско упутство за формирање и вођење завичајних фондова у општинским народ-
ним библиотекама, објављеном две деценије након усвајања документа према 
коме су оснивана и радила завичајна одељења српских библиотека, истиче да 
је у пракси мало примера редовног достављања обавезног примерка, што библи-
отекарима представља додатни напор у сталном трагању за текућом завичај-
ном грађом, посебно у условима великог броја самосталних, приватних издавача 
који своје публикације не снабдевају понекад ни CIP записом нити ISBN–ом или 
ISSN–ом.10 Сагледавајући потребу да се осавремени упутство којим би се у свом 
сложеном раду водили библиотекари завичајних одељења, које је тада актуелни 
Закон о библиотечкој делатности донет 1994. године, апсолутно игнорисао,11 др 
Стаматовић указује да би адекватно решење требало тражити у том документу 
и подзаконским актима који би из њега произлазили. Стога су библиотекари 
присутни на стручном скупу Стање и перспективе развоја завичајних фондова, 
организованом 14. и 15. децембра 2000. године у Чачку, у низу закључака штам-
паним у истоменом зборнику радова,12 међу питања од кључног значаја сврста-
ли управо потребу да се покрене иницијатива за правно регулисање достављања 
локалног обавезног примерка надлежној општинској библиотеци. Упркос овој 

9 Десанка Стаматовић, „Методско упутство за формирање и вођење завичајних фондова у 
општинским народним библиотекама”, Заједница библиотека, 10, 2 (1982): 65‒82.

10 Десанка Стаматовић, „Методско упутство за формирање и вођење завичајних фондова у 
општинским народним библиотекама”, Глас библиотеке, 11 (2004): 27.

11 Александра Вранеш, Основи библиографије (Београд: Службени гласник, 2001), 90.

12 „Записник са састанка Организационог одбора Саветовања о завичајним одељењима”, 
у Стање и перспективе развоја завичајних фондова, уредник издања Даница Оташевић 
(Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, 2004), 214. 



131

и другим активностима, овај облик попуњавања завичајних фондова углавном 
се, још читаву деценију, уместо на законској регулативи, заснивао искључиво на 
савести и доброј вољи власника штампарија, на које се, све до ступања на снагу 
Закона о обавезном примерку13 24. октобра 2011. године, обавеза достављања оба-
везних примерака и односила. 

ТРАДИЦИЈА ИЗЛОЖБЕ „ШТАМПАНА РЕЧ”

У жељи да се учврсти веза чачанске Библиотеке са бројним локалним штампа-
рима и издавачима, које је са порастом приватне иницијативе крајем протек-
лог века било изузетно тешко евидентирати, као и да се код њихових власника 
развије навика достављања локалног обавезног примерка Завичајном одељењу, 
библиотекар Марија Орбовић је иницирала организовање изложбене постав-
ке на којој би јавности била представљена укупна годишња завичајна издава-
чко-штампарска продукција. Убрзо се, имајући на уму важност коју такав вид 
представљања може имати за недовољно афирмисане издавачке куће и штам-
парије које су тек освајале локално тржиште, јавила идеја да изложба књига 
и прикупљеног библиотечког материјала који је објављен и штампан на овом 
подручју, буде пропраћена богатим и разноврсним културно-уметничким про-
грамом. Стога су чачански библиотекари планирали да у току трајања поставке 
буду промовисане одабране публикације, представљени истакнути завичајни 
ствараоци или одређени издавачи. Посебан сегмент ове манифестације, према 
првобитној замисли аутора, требало је да чине предавања која би за циљну групу 
имала штампаре из Чачка, којима би стручњаци који се са различитих аспеката 
баве књигом, презентовали значај каталогизације у публикацији, образложили 
важност достављања локалног примерка Завичајном одељењу, али и помогли 
им у усавршавању знања у вези са графичким обликовањем и дистрибуцијом 
књиге. Идеја библиотекара Завичајног фонда, наишла је на свесрдну подршку 
Данице Оташевић, тадашњег директора Градске библиотеке „Владислав Петко-
вић Дис” и почетком 2000. године први пут је реализована. Најпре је Градска 
библиотека „Владислав Петковић Дис” свим локалним штампаријама, на које се 
тада односила препорука о достављању локалног обавезног примерка, упутила 
позив за учествовање на манифестацији у част књиге и свих који су чиниоци 

13 „Закон о обавезном примерку”, (Службени гласник РС бр. 52/2011), преузето 28. 9. 2018, 
https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=4914.
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у процесу њеног настанка. У допису датираном 4. јануара 2000. године, који се 
чува у фонду рукописа Завичајног одељења, изложена је намера Библиотеке да 
наредног месеца организује годишњу изложбу публикација насталих тегобне 
1999. године у Чачку: Молимо Вас да нам помогнете у остваривању ове идеје. Од 
општег је интереса да се тачно попишу издања сваке публикације и да она нађу 
место у Библиотеци.14 Уз ретке отпоре и оглушивања, сарадња је, на општу ко-
рист, заживела. Поставка, која је насловљена „Штампана реч”, у складу са геслом 
Само написана реч остаје, на којој је аутор Марија Орбовић изложила 121 пуб-
ликацију, 3. фебруара 2000. године отворена је у Уметничкој галерији „Надежда 
Петровић”. Од тада је приређено 19 изложби публикација. Аутор поставки од 
2000. до 2012. године била је библиотекар Марија Орбовић, а од тада до данас, 
настојећи да на достојан начин наставе добро засновану традицију, изложбе су 
приређивали библиотекари Оливера Недељковић, Тијана Бежанић и Тамара 
Јанковић, док је у реализацију пратећих, пажљиво осмишљених програма, била 
укључена већина чачанских библиотекара, уз непрестану подршку руководства 
установе. Од 2015. године изложбу прати обимом невелики каталог, у коме се 
сумирају подаци о издавачкој делатности у Чачку за претходну календарску го-
дину и пажња посетилаца и корисника фондова чачанске Библиотеке усмерава 
на највреднији део представљене продукције.

Oбавеза достављања обавезног примерка, на основу Закона о обавезном при-
мерку, изгласаног у Народној скупштини Републике Србије 14. јула 2011. године, 
пренета је са штампара на издавача, који је дужан да на захтев надлежне јавне 
библиотеке града, односно општине у којој издавач има седиште, о свом трошку, 
достави један примерак публикације (чл. 7. ст. 4).15 У светлу новог законодавства и 
у складу са Смерницама за вођење завичајних фондова,16 усвојеним 21. фебруара 
2013. године, на изложби „Штампана реч” од 2013. године посетиоцима се пред-
стављају само публикације објављене у Чачку и околини. У складу са променом 
законске регулативе, али и у зависности од друштвено-економског контекста, 
мењао се и број штампарија и издавача, обим и квалитет њихове продукције, 
па се на основу пописаних јединица и њиховог аналитичког проучавања могу 

14 Примерак овог писма чува се у рукописној збирци Завичајног одељења чачанске 
Библиотеке под ред. бр. 2470.

15 „Закон о обавезном примерку”, (Службени гласник РС бр. 52/2011), преузето 28. 9. 2018, 
https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=4914.

16 Смернице за завичајне фондове, преузето 25. 9. 2018, https://www.nb.rs/view_file.php?file_
id=3336.
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уочити извесне социолошке законитости. Уочљиво је да данас мноштво публи-
кација у папирном облику као саставни део прати и мултимедијални садржај, 
а све већи број издавача опредељује се да, поред штампане, своје публикације 
објави и у електронској форми (Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, 
Народни музеј, Факултет техничких наука и др.), што потврђује уверење да па-
пирна и електронска књига не искључују једна другу, будући да су комплемен-
тарни облици којима поверавамо наше индивидуално и колективно памћење. 
Кроз читаве две деценије, као издавачи значајних, садржајно веома вредних и 
све квалитетније графички објављених публикација, континуирано су се поја-
вљивале установе којима издавачка делатност не спада у примарне послове, 
правећи све амбициозније издавачке планове и трудећи се да их у предвиђе-
ном року остваре. Јасно профилисана издавачка продукција која адекватно пра-
ти редовну делатност учинила је значајним издавачима Народни музеј, Међу-
општински историјски архив Чачак, Уметничку галерију „Надежда Петровић”, 
Дом културе и Градску библиотеку. Следећи њихов пример, обимом и квалите-
том своје продукције, све значајнију и обимнију издавачку делатност развиле су 
образовне установе (основне и средње школе, Агрономски факултет, Факултет 
техничких наука, Висока школа техничких струковних студија и др.). Највећи 
број ових институција, нарочито у последњој деценији, издаје и периодичне 
публикације, веома запажене у стручној јавности којој су и намењене. Из године 
у годину, појављују се нови издавачи, научне институције, организације, медијс-
ке куће и бројна удружења, али и појединци који своја остварења објављују као 
ауторска издања, а број публикација које су објављене и приказане на изложби 
у одређеним годинама се чинио чак и нереално висок, па су наслови новинских 
вести са ових догађаја гласили: Свакога дана нова књига17 или У Чачку књига ни-
кад више.18 То илуструју и подаци са последње реализоване изложбе „Штампа-
на реч 2017”, којом је од 7. до 28. фебруара у Галерији Народног музеја предста-
вљена продукција чак 67 издавача. Међу њима је и 11 појединаца који су своја 
остварења објавили као ауторска издања. Ипак, централно место у савременом 
чачанском издаваштву, уз часопис Градац и откривалачке едиције истоименог 
издавача, већ деценијама уобличаване препознатљивим уредничким рукопи-
сом Бранка Кукића, свакако заузима Издавачка кућа Пчелица, која своја издања 
публикује у бројним, брижљиво осмишљеним, едицијама. У току последње де-
ценије, на изложби „Штампана реч”, овај издавач доминира бројем и квалитетом 

17 Гвозден Оташевић, „Свакога дана нова књига”, Политика, бр. 33863, (4. фебруар 2008):16.

18 Гвозден Оташевић, „У Чачку књига никад више”, Политика, бр. 34570, (4. фебруар 2010): 16.
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својих издања у награђиваним едицијама за најмлађе читаоце и оне које ће чи-
талачке навике тек стећи. Запажено место међу чачанским издавачима, у про-
теклим деценијама заузимала је Компјутер библиотека, која је од 1986. до пре-
сељења у Београд 1998. године веома успешно радила у Чачку, а перманентно су 
на издавачкој сцени већ дуже од двадесет година присутне издавачка кућа Леген-
да, Графика Јуреш, Медицинска књига и Штампарија Бајић. 

Поред изложених књига, аутори су се трудили да сваку од досадашњих 
поставки учине садржајнијом, покушавајући да, у складу са материјалним 
средствима која су им била на располагању, обогате поставку презентовањем 
некњижне грађе настале на територији Чачка. Најчешће је овим поводом пред-
стављана чачанска продукција плаката, чиме се и код штампара који су вође-
ни искључиво комерцијалним ефектом свог посла, развијала свест да поменута 
грађа није ефемерни материјал чији се значај исцрпљује у најави конкретног 
догађаја, већ да њихов производ може бити и важан историјски извор. Чачан-
ске штампарије, као и најбољи дизајнери, на овај начин су добијали својеврсну 
рекламу, али су избор плаката библиотекари вршили не само на основу њихове 
естетске димензије, већ су настојали да њиме адекватно представе и окосницу 
богатог културно-уметничког живота града у току претходне године. 

ЗАВИЧАЈНА ГРАЂА ‒ ОСНОВА ТЕКУЋЕ ЗАВИЧАЈНЕ БИБЛИОГРАФИЈЕ

Грађа која припада свим областима људског знања, након затварања изложбе, 
класификује се, каталошки обрађује и под посебним условима чува у Завичај-
ном одељењу, а подаци о њој се презентују у текућој чачанској библиографији. 
Ови библиографски прилози се у континуитету публикују у часопису Глас биб-
лиотеке од његовог оснивања. Обухватност и документарност овог библиограф-
ског пописа, чине га важним сведочанством о свеколиком духовном богатству 
наше средине, али и вредним прилогом текућој националној библиографији. 
Упоређивањем података из текуће чачанске библиографије, сачињене на основу 
de visu пописане грађе за прве четири године организовања изложбе „Штампа-
на реч” са подацима који су у Узајамну библиографско-каталошку базу COBISS. 
SR у исто време унете каталогизацијом у публикацији, утврђено је да се чак 25% 
грађе не може наћи у Узајамној бази COBISS.SR, а самим тим ни у текућој библи-
ографији.19 Захваљујући законској регулативи, све развијенијој свести издавача 
и штампара о дугорочном значају узимања CIP-записа и достављања обавезних 
примерака националној и локалној библиотеци, али и напору библиотекара да 



135

што попуније евидентирају издавачку продукцију, данас је та разлика знатно 
мања. Значај континуиране израде прилога текућој чачанској библиографији ог-
леда се и у томе што кориснику библиотеке представља фонд завичајног одељења 
који су затвореног типа,20 како наглашава проф. др Александра Вранеш. Диги-
тализацијом првих бројева Гласа библиотеке21 и објављивањем електронских 
издања овог стручног гласила на сајту чачанске Библиотеке22 од 2003. године, 
сви прилози текућој завичајној библиографији постали су универзално доступ-
ни. Подаци које они садрже представљају полазиште за сагледавање особености 
чачанске издавачке и штампарске делатности и поуздан извор за боље разуме-
вање културних, друштвених и привредних тенденција овог поднебља. Поред 
истраживача из библиотечке струке, користе их и бројни проучаваоци из других 
научних области, чиме је манифестација „Штампана реч” одавно превазишла 
локални карактер.

НАГРАДЕ ЗА ДИЗАЈН ПУБЛИКАЦИЈЕ И КЊИГУ ГОДИНЕ 

У намери да вреднује високи квалитет објављених публикација, али и да под-
стакне рад на њиховој ликовно-графичкој опреми, чачанска Библиотека уста-
новила је две награде које се додељују на отварању годишње изложбе чачан-
ског издаваштва. Најпре је, у оквиру прве изложбе „Штампана реч”, 2000. године 
установљена награда за најбољи дизајн публикације штампанe у Чачку, која је 
понела име по првом чачанском штампару, Исаилу А. Петровићу (Крушевац, 
1865 − Брестовик, 1914).23 Наредне године, у намери да подстакне укупан ква-
литет објављених публикација, чачанска Библиотека установила је и признање 

19 Марија Орбовић, „Чачанска завичајна библиографија у служби корисника”, Библиотекар, 
50, 1-2 (2008): 150. 

20 Александра Вранеш, Основи библиографије (Београд: Службени гласник, 2001), 92.

21 http://www.cacak-dis.rs/dig_bibl/index.html, преузето 30. 9. 2018.

22 http://www.cacak-dis.rs/izdanja/casopisi/glas-biblioteke/, преузето 30. 9. 2018.

23 Исаило А. Петровић је био први чачански штампар, угледни књижар и књиговезац. 
У Чачку је 1888. године отворио књижару, а касније почиње да се бави штампарством. 
До сада је пописано осам књига објављених захваљујући његовој предузимљивости. 
Најстарија од њих је новела Емила Золе Из љубави, у преводу Михаила Добрића из 1894. 
године. Петровић је био веома агилан и успешан и у другим трговачким пословима којима 
се бавио. Одликован је за учешће и храброст исказану у ослободилачким ратовима.
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које је понело име српске песникиње Данице Марковић (Чачак, 1879. − Београд, 
1932),24 која се додељује аутору и издавачу најбоље књиге објављене у Чачку у 
току претходне године. О добитницима ових награда одлучивали су жирији са-
чињени од еминентних уметника и истраживача. Имена изузетних стваралаца 
у области књижевности, историје, публицистике и графичког дизајна који су на 
досадашњим изложбама награђени овим двема наградама, за које је дипломе 
визуелно обликовао Зоран Јуреш, учинила су ова признања још угледнијим.

ИЗЛОЖБА КАО СВЕТКОВИНА КЊИГЕ И СТВАРАЛАШТВА 

Изложбом „Штампана реч” чачанска Библиотека сваког фебруара започиње своју 
богату културно-просветну делатност у новој календарској години, окупљајући 
завичајне ствараоце и све оне који су сапутници на истом, често неизвес-
ном, путу од довршених рукописа до књиге у рукама читалаца. Изложбу, сада 
већ традиционално, свечаном беседом отвара истакнути стваралац, Чачанин 
рођењем или духом. Чачанској публици су се до сада овим поводом обрати-
ли: Бошко Ћаловић (2000), Симо Поткоњак (2001), Михајло Митровић (2002), 
Драгослав Андрић (2003), Ранко Симовић (2004), Пуриша Ђорђевић (2005), 
Андрија Стојковић (2006), Тихомир Левајац (2007), Добривоје Благојевић (2008), 
Зоран Видојевић (2009), Ника Стојић (2010), Миленко Пајић (2011), Драгомир 
Антонић (2012), Родољуб Петровић (2013), Владимир Димитријевић (2014), Саво 
Стијеповић (2015), Радмила Мечанин (2016), Зорица Златић Ивковић (2017) и 
Ковиљка Летић (2018). Бавећи се местом које књига и библиотека имају у раз-
воју наше цивилизације и појединца, многи од њих су овом приликом, дожи-
вљавајући је као почаст првог реда, изговорили беседе које су истинске похва-
ле књизи, мале лирске аутобиографије или есеји посвећени читању као виду 
унапређивања нашег живота, неретко притом испољавајући реторичку вештину 
вредну памћења. Пажљиво бирајући ствараоце који су дали трајан допринос на-
уци и култури, библиотекари чачанске Библиотеке су се и на овај начин трудили 
да ојачају постојеће или успоставе покидане везе стваралаца са завичајем. У вре-

24 Даница Марковић је прва српска модерна песникиња, једина жена чије су песме 
заступљене у чувеној Антологији новије српске лирике Богдана Поповића. Радила је као 
учитељица у варошицама и селима широм Србије, али је, опхрвана болешћу, веома рано 
пензионисана. За живота објавила је три збирке песама, а чачанска Библиотека је њене 
приповетке, сабране из периодике, објавила 2003. године под насловом Купачица и змија.
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ме трајања поставки, приређиваних у Уметничкој галерији „Надежда Петровић” 
или Народном музеју, који су били предусретљиви домаћини и Библиотеци и 
многобројним посетиоцима, представљени су стваралачки опуси или поједи-
начна дела оних аутора уз чија имена, као незаобилазан податак, стоји име на-
шег града. На књижевним вечерима појединаца, промоцијама значајних из-
дања или едиција, пред заинтересованом публиком за две деценије на више од 
60 програма наступило је преко 300 учесника: књижевника, драмских и музич-
ких уметника. Програми су, према замисли организатора, намењени различи-
тим старосним и интересним циљним групама садашњих и будућих корисника 
библиотечких услуга, па су у историјат ове манифестације уписана и предста-
вљања електронских база стручних часописа, промоције публикација које се са 
различитих аспеката баве прошлошћу Чачка и околине, сусрети публике са ис-
траживачима и књижевним ствараоцима, али и организована читања сликовни-
ца онима који ће тек постати самостални читаоци. На овај начин, летопис из-
ложбе „Штампана реч”, може се посматрати и као својеврстан пресек локалних 
културних збивања, актуелних тенденција, али и афирмације општих вредности 
и опуса појединих стваралаца. Напор библиотекара умела је да препозна пуб-
лика која се у великом броју окупљала на најављеним догађајима, а изложбу све 
чешће, превасходно због њеног едукативног карактера, организовано посећују 
ученици чачанских основних и средњих школа. Томе је допринела и веома до-
бра сарадња коју Библиотека има са локалним медијима, који су са пажњом 
пратили и веома професионално извештавали са свих програма који су се одр-
жавали у оквиру манифестације која је прерасла у светковину завичајне књиге. 

У нади да ће нови простор у који ће се ускоро уселити чачанска библиотека, 
пружити могућност за још садржајније и бројније активности, амбиције библи-
отекара Завичајног одељења су да изложба чачанског издаваштва, након свог 
малог јубилеја, добије и нове димензије. Окупљајући завичајне ствараоце, изда-
ваче и штампаре, као и све оне који однос према књизи још увек доживљавају 
као истинску меру духа појединца или одређеног поднебља, чачанска Библи-
отека настојаће и даље да пружи властити допринос очувању и промовисању 
оних вредности које су поуздан основ цивилизације. Сви они који, из године у 
годину, учествују у организацији ове манифестације, чиниће то, као и до сада, у 
уверењу да ће амбиције издавача које одолевају изазовима времена и тржишта, 
као и труд чачанске Библиотеке да се прикупи и сачува њихова продукција, 
бити ваљани докази које ћемо пред будућим генерацијама моћи да приложимо 
у одбрану свог времена.
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TWO DECADES OF THE CULTURAL EVENT ŠTAMPANA REČ

Summary

The purpose of this paper is to point out the significance and variety of program ac-
tivities within the cultural event Štampana reč (Printed Word) that the Public Library 
Vladislav Petković Dis in Čačak has been organizing since 2000 with the aims of mak-
ing local literature more visible and promoting local authors and their work to the 
public. The central happening of this significant event is the annual exhibition of the 
Čačak publishing, which enabled the establishment of a firm connection between 
local printers and publishers with the Local History Department of the Library. Also, 
this way the practice of local legal deposit delivery, which was not regulated by law 
two decades ago, has been set up. For two decades, prominent artists and researchers, 
whose works form the basis of the local and national cultural heritage, participated 
in the numerous arts and cultural programs that were organized within this event. By 
collecting publications for the exhibition the local history collection, that represents 
a dislocated part of the national library holdings, its inventory updating and a sort of 
protection, has been systematically filled. Based on inventory updating, the current 
local bibliography has been compiled de visu and published in the magazine Glas 
biblioteke (Voice of Library). The data it offers are a starting point for the analysis of the 
uniqueness of the Čačak publishing and printing and a valid source for the analysis 
of the present and past of this area. Being published in an electronic form, it became 
universally available offering its users a wealth of information that such valuable bib-
liographic supplements contain.

KEYWORDS | Public Library Vladislav Petković Dis in Čačak, Štampana reč event, Pub-
lishing, Local Legal Deposit, Exhibition, Local History Collection, Local Bibliography
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ЈАНКОВИЋ ТАТЈАНА
ВУЧКОВИЋ ГОРДАНА

Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац
tanja.krag@gmail.com
zmajgo@yahoo.com

ДАНИ КРАГУЈЕВАЧКЕ КЊИГЕ

САЖЕТАК | Манифестација „Дани крагујевачке књиге” осмишљена је као низ ви-
шедневних програма са циљем промовисања публикација објављених у Крагује-
вцу и о Крагујевцу. Започета 2013. године, ова светковина завичајног издаваштва 
и штампарства одржава се сваке године, током четири дана у месецу фебруару. 

„Дани крагујевачке књиге” обухватају доделу Повеље за најбољу крагујевачку 
књигу објављену током претходне године, изложбу крагујевачких публикација 
и некњижне грађе насталих између две манифестације, промоције књига, три-
бине на тему издаваштва и штампарства, представљање крагујевачких књижев-
них клубова, програм за децу, преглед издавачке и штампарске делатности на 
територији Шумадије, мини-концерт завичајних стваралаца итд.. Сви програми 
одвијају се у галеријском простору Народне библиотеке „Вук Караџић” Крагује-
вац, која је творац и реализатор Манифестације. 

„Дани крагујевачке књиге” сваке године окупе око 50 учесника и 600 посе-
тилаца, и обезбеде значајан прилив публикација Завичајном фонду Народне 
библиотеке. 

Иако засновани првенствено на књизи, издаваштву и штампарству, „Дани 
крагујевачке књиге” су врло брзо, на основу разноликости тема којима се баве и 
значају за културни живот града и околине, прерасли у дане шумадијске културе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | завичајни библиотечки фонд, завичајно издаваштво и штам-
парство, „Дани крагујевачке књиге”, Народна библиотека „Вук Караџић” Крагује-
вац, Шумадија
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МОТИВИ И ПОВОД ЗА ПОКРЕТАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
„ДАНИ КРАГУЈЕВАЧКЕ КЊИГЕ”

 Основни мотив за покретање манифестације „Дани крагујевачке књиге” садр-
жан је у идеји да се обезбеди интензивнији прилив публикација објављених и 
штампаних по критеријумима за формирање завичајног фонда Народне библи-
отеке „Вук Караџић” Крагујевац. Завичајни фонд НБКГ постављен је 1975. тако 
што су повучене књиге из постојећих фондова, преинвентарисане и сређене по 
numerus curensu. Подељен је у две групе К – аутори Крагујевчани и књиге о 
Крагујевцу и КИ – крагујевачка издања.1 Искуство стечено током формирања за-
вичајног фонда Крагујевачке народне библиотеке према Методском упутству 
проф. др Десанке Стаматовић указало је на низ проблема у вези са прикупљањем 
завичајних публикација, почевши од непотпуне евиденције о публикованој 
библиотечкој књижној и некњижној грађи која се тиче Крагујевца. Претражи-
вањем у електронској бази COBISS према критеријуму „место штампања: Кра-
гујевац” резултира листом која је ограничена на публикације које имају ISBN, 
ISSN или другу међународну ознаку за врсту грађе, односно регистроване су 
CIP-ом. Прикупљање неевидентираног дела грађе зависи од добре воље издава-
ча, штампара или аутора, од сналажљивости библиотекара из завичајног фонда, 
а често и од пуке случајности. У најтеже прикупљиву грађу спада штампани ма-
теријал у виду плаката, програма, летака, позивница, постера, реклама, фотогра-
фија, разгледница итд., као и оног нештампаног, али доступнијег, видљивијег и 
далекосежнијег – у електронском облику. Ова врста библиотечке грађе спада у 
специфичност завичајних фондова и често бива једини извор информације о 
неком догађају. Један од важних мотива за покретање културне манифестације 
посвећене завичајности јесте и прикупљање ове врсте грађе.

Непосредни повод за настанак ДКК било је доношење новог закона о оба-
везном примерку, чији се члан односи на локални обавезни примерак,2 што је 
пружило правни основ за позив издавачима, штампарима и ауторима да доста-
ве материјал завичајном фонду Крагујевачке библиотеке.

1 Нинослава Милановић, „Проблеми у успостављању Завичајног фонда”, у Стање и 
перспективе развоја завичајних фондова, уредник Даница Оташевић (Чачак: Градска 
библиотека „Владислав Петковић Дис”, 2004), 46.

2 „Закон о обавезном примерку” (Службени гласник РС бр. 52, од 15.7.2011) примењује се од 
23.10.2011. Члан 3 односи се на локални обавезни примерак.
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Један од значајних циљева којем се тежило током планирања „Дана крагује-
вачке књиге”, а потом и реализације, јесте популарисање књижне и некњижне 
грађе завичајног фонда, представљање завичајних стваралаца, дефинисање пој-
мова завичај и завичајност – што све спада међу задатке завичајних фондова.3 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
„ДАНИ КРАГУЈЕВАЧКЕ КЊИГЕ” 2013.

Манифестација „Дани крагујевачке књиге” први пут је реализована 2013. године. 
Организациони одбор састављен од библиотекара НБКГ сазвао је конференцију 
за медије на којој је најавио манифестацију, изложио програм и позвао издаваче, 
штампаре и ауторе на сарадњу, истакавши да ће жири за доделу Повеље за нај-
бољу крагујевачку књигу објављену у претходној години узети у обзир само она 
издања која су достављена Завичајном фонду Народне библиотеке у Крагујевцу. 

ДАНИ КРАГУЈЕВАЧКЕ КЊИГЕ 2013 (Програм)

Уторак (29. јануар)
12:00 Отварање манифестације и додела признања
17:00 Издаваштво и штампарство у Крагујевцу
19:00 Представљање завичајних аутора (поезија)

Среда (30. јануар)
17:00 Завичајна периодика
19:00 Представљање завичајних аутора (проза)

Четвртак (31. јануар)
18:00 Стручна књига у Крагујевцу
19:30 Представљање завичајних аутора (регион)

Петак (1. фебруар)
17:00 Е-завичајност
19:00 Вече књижевних клубова

3 Дејан Вукићевић, Завичајни фондови (Београд: Службени гласник; Инђија: Народна 
библиотека „Др Ђорђе Натошевић”, 2011), 112.
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За визуелни идентитет „Дана крагујевачке књиге” ангажован је графички ди-
зајнер Наталија Радисављевић, која је осмислила и обликовала лого Манифес-
тације, повељу и пратећи рекламни материјал (позивнице и плакате).

Жири у саставу Маја Станковић (историчар уметности, новинар), Бојан Ота-
шевић (ликовни уметник, доцент ФИЛУМ-а) и Томислав Кењић (библиотекар 
Матичног одељења НБКГ) донео је одлуку да се повеља за најбољу књигу у 2012. 
години додели Књажевско-српском театру за Речник професије Боре Драшковића.

Након окончања програма сумирани су резултати, који су потврдили очеки-
вања Организационог одбора. Завичајни фонд НБКГ ушао је у 2013. годину са 
само 59 наслова монографских публикација од 334 објављених у 2012. према 
бази COBISS. Током Манифестације прикупљено је 162 наслова монографских 
публикација (173 примерка) и 6 наслова серијских публикација (29 примерака). 
На крају 2013, Завичајни фонд је проширен за 80,84% завичајне публикације у 
односу на укупан број који је видљив и претражив у бази COBISS.

Оно што је ову манифестацију посвећену завичајности на самом почетку 
издвојило од других сличних програма који се реализују у нашим библиоте-
кама јесте Е-завичајност – усмерена на електронске форме објављивања, као 
што су сајтови, блогови, портали, друштвене мреже и други облици виртуелног 
оглашавања. 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА МАНИФЕСТАЦИЈЕ
 „ДАНИ КРАГУЈЕВАЧКЕ КЊИГЕ” 2018.

Преглед свих шест година, колико износи период одржавања ДКК закључно са 
овогодишњим, био би преобиман за зборник. У овом раду пажња је усмерена на 
измене које су направљене у односу на програм и реализацију у првој години 
одржавања манифестације, са циљем да се исправе пропусти, допуни првобит-
ни програм и у сваком смислу организованије и делотворније остваре жељени 
циљеви и корисницима понуде што квалитетнији и обухватнији садржаји. 
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ДАНИ КРАГУЈЕВАЧКЕ КЊИГЕ 2018 (Програм)

Уторак, 20. фебруар 
18 сати – Свечано отварање 
Беседа – Владимир Тодоровић, ИК „Атос”
Изложба: Завичајна књижна и некњижна грађа (2017) 
Преглед крагујевачког издаваштва у 2017 – Гордана Вучковић 
Образложење жирија поводом доделе Повеље за најбољу крагујевачку књигу 2017 
Уручење Повеље – Мирко Демић, директор Библиотеке
Музички програм – Бојан Јовановић, уметник на хармоници

Среда, 21. фебруар
16:30 – Представљање издавачке делатности Градског одбора СУБНОР-а – 
потпредседник СУБНОР-а, пуковник академик проф. Жељко Зиројевић 
17 сати – Шумадијски пулс културе 2017 – Удружење Крагујевчана у Београду 
18 сати – Хроничар времена – Света Маџаревић 
19 сати – Завичајни стваралац 2017 – Дуња Петровић

Четвртак, 22. фебруар 
Програм за децу
16 сати – Представљање радио-емисије Велики одмор – Александар Јањушевић 
16:30 сати – Светосавље преко Солуна – драмски приказ ученика ОШ „Мирко 
Јовановић”
17 сати – Домановићевом улицом – Марко Миљковић и Радмило Мићковић 
18 сати – Југословенски Детроит: аутомобилска индустрија у Крагујевцу 1953–
1991 – Ранка Гашић; о књизи ће говорити Ненад Ђорђевић, историчар
19 сати – Фото-завичајност – Зоран Ђорђевић

Петак, 23. фебруар
16 сати – Универзитет у Крагујевцу – Издавачка продукција у 2017. години
17 сати – Једна завичајна прича: др Жарко Вуковић – Татјана Јанковић
18 сати – Завичајност у окружењу – Народна библиотека „Филип Вишњић” 
Бијељина
19 сати – Књижевна удружења Крагујевца: Књижевна заједница Крагујевца, 
Књижевни клуб СКЦ-а, Књижевни клуб „Абрашевић”, Удружење писаца 
Крагујевца
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Преглед програма ДКК 2018 и упоређивање са програмом ДКК 2013 јасно 
указују на неке од кључних измена које су направљене током претходних шест 
година. Евидентно је да је програм проширен и обогаћен разноврснијим садр-
жајима. Као значајан сегмент издваја се програм за децу у чијим оквирима се 
представљају завичајни ствараоци за најмлађе, музички и драмски програ-
ми, фото-завичајност. Оно што је од почетка успостављено као основа на коју 
се надограђују сви остали програми јесу преглед крагујевачког издаваштва и 
штампарства у претходној години, који излаже руководилац Завичајног фонда 
Гордана Вучковић, и изложба књижне и некњижне грађе која се слила у Зави-
чајни фонд током претходних годину дана. Као најпродуктивнији крагујевачки 
издавач, из године у годину, потврђује се Универзитет са својим факултетима, 
Универзитетском библиотеком и Галеријом, због чега је представљање њихових 
издања укључено у стални програм у оквиру „Дана крагујевачке књиге”. 

На основу упоређивања списка који се добија претраживањем у бази COBISS 
према критеријумима „место издања: Крагујевац”, „година издања: 2017” и списка 
публикација сакупљених у Завичајном фонду, након завршетка „Дана крагује-
вачке књиге 2018” може се закључити да је проценат 17–18% прикупљене грађе 
у односу на одштампану (параметар са којим се кренуло у реализацију првих 
ДКК) сада вишеструко увећан и креће се у оквирима 80–90%. Веома је значајно 
истаћи да је прикупљено и око 350 примерака некњижне грађе. 

ЗАКЉУЧАК

„Дани крагујевачке књиге” су током претходних година израсли у културну мани-
фестацију од значаја за Шумадијски регион, препознатљиву и у ширем окружењу. 

Циљеви на које је оснивач и реализатор Народна библиотека „Вук Караџић” 
Крагујевац усмерен од самог покретања ове манифестације постигнути су и у 
потпуности оправдавају успостављање овако заокруженог сплета програма као 
традиционалне манифестације која негује завичајност. 

У програмима ДКК учествује преко 50 учесника, док наступе пропрати око 
600 појединаца у оквиру публике. Путем локалних медија (телевизије, радија, 
штампе...) и електронским путем (сајтови, портали, блогови, друштвене мреже...) 
ова светковина, која за тему има завичајност, доспева далеко изван оквира града 
у којем се одиграва. Сајт nbkg.rs, као и Фејсбук страница Народне библиотеке 
„Вук Караџић”, током реализовања манифестације, детаљно извештавају о сва-
ком програму понаособ. 
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С обзиром на обим и разноликост обухваћених тема, постоје идеје о томе 
да се почетни назив „Дани крагујевачке књиге” преименује у Дани крагујевачке 
културе, односно у Дани шумадијске културе, у шта је ова манифестација, према 
бројним критеријумима, и прерасла.
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KRAGUJEVAC BOOK DAYS

Summary

Tthe event titled Kragujevac Book Days has been envisaged as a number of programs 
taking place throughout several days and aiming at promoting publications published 
in Kragujevac and about Kragujevac. Held for the first time in 2013, this event dedi-
cated to specialized publishing and printing related to Kragujevac has been held every 
year for four days in the month of February.

The event of Kragujevac Book Days includes awarding of plaque for the best 
Kragujevac book published in the previous year, exhibition of Kragujevac publica-
tions and non book materials that occurred between two events, promotional book 
events, tribunes related to publishing and printing, presentations of Kragujevac book 
clubs, children's program, overview of publishing and printing activities in the terri-
tory of Šumadija, mini-concert of Kragujevac artists etc. All the programs take place 
in the gallery area of the Public Library Vuk Karadžić Kragujevac, which is the organ-
izer of said event.

The event of Kragujevac Book Days gathers each year around 50 participants and 
600 visitors, and provides a significant inflow of publications to the specialized col-
lection of books related to Kragujevac housed in the Public Library.

Although primarily based on books, publishing and printing, the event of Kragu-
jevac Book Days has very quickly turned into days of promoting culture of Šumadija 
due to a variety of topics covered by this event and the significance it bears for the 
cultural life of the city and its surroundings.

KEYWORDS | The Library specialized collection of books related to Kragujevac, spe-
cialized publishing and printing related to Kragujevac, Kragujevac Book Days, Public 
Library Vuk Karadžić, Šumadija
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ВЕРОЉУБ ВУКАШИНОВИЋ
Народна библиотека „Јефимија”, Трстеник

vukasinovicv@gmail.com

ЗБОРНИЦИ САВРЕМЕНА СРПСКА ПРОЗА 
И ЊИХОВ ДОПРИНОС ПРОУЧАВАЊУ 
НАШЕ САВРЕМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ 

САЖЕТАК | Рад приказује издавачку делатност Народне библиотеке „Јефимија” у 
Трстенику као организатора књижевних сусрета који се под називом Савремена 
српска проза одржавају преко две деценије. 

Поводом ове манифестације, до сада је објављено тридесет бројева истоиме-
ног зборника, чији садржаји обухватају књижевне портрете тридесет писаца, као 
и исто толико тематских округлих столова. Зборници су јединствена колекција 
књижевнокритичких и књижевноисторијских промишљања о поетикама писа-
ца друге половине 20. и почетка 21. века, тако да обухватају панораму имена, 
дела, форми, поетика и фреквентних тема из корпуса савременог прозног ства-
ралаштва. Рад посебно наглашава значај манифестације и њених зборника као 
драгоцени сусрет писаца, критике и публике, по чему је трстеничка библиотека 
постала препознатљива у српској култури. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ | савремена српска проза, зборници, књижевна критика, библи-
отечко издаваштво

Народна библиотека „Јефимија” у Трстенику, са подручним одељењем у Вели-
кој Дренови и укупним фондом од око 80.000 књига, постала је у протеклим де-
ценијама посебно препознатљива као организатор књижевних сусрета Савре-
мена српска проза. Ова књижевна манифестација је покренута, спонтано, још 
1984. године и убрзо је добила своју трајну физиономију, коју чине Књижевни 
портрет једног писца и Округли сто, са неком од релевантних књижевнокрити-
чких, књижевноисторијских или других сродних тема. Из године у годину, међу 
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учесницима су се појављивала најзначајнија имена српске прозе и књижевне 
критике и есејистике, да би се 2018. године стигло до тридесет и петих сусрета, 
овог пута са писцем Владаном Матијевићем и темом „Поетика Миодрага Була-
товића и њени рефлекси у савременој српској прози”. 

Ови, јединствени, трстенички сусрети писаца, критике и публике сигурно не 
би оставили дубљи траг у нашој култури да није истоимених зборника радова 
који су покренути нешто касније од саме манифестације, тачније 1989. године, 
када је објављен први број зборника посвећеног прози Слободана Селенића 
и теми „Кретање идеја у савременој српској прози”, са препознатљивим лого-
типом на корици који је обликовао Краљевчанин Драган Пешић. Од тада, из 
штампе је изашло тридесет бројева овог зборника, чији је јубиларни број пос-
већен прози академика Мира Вуксановића и теми „Народна култура и савре-
мена српска проза”. 

Није лако сажето представити садржаје свих бројева досадашњих зборника, 
јер би потпуно представљање подразумевало навођење имена више од стотине 
аутора, што можда није ни потребно будући да ће се ускоро сви зборници наћи 
на сајту Народне библиотеке „Јефимија” у дигитализованом облику. Можда би, 
ипак, било важно споменути имена писаца којима су посвећени зборници, зајед-
но са њиховим библиографијама и садржајима округлих столова, чије су теме, 
углавном, у неком дослуху са њима. А писци су, поред већ наведених: Слободан 
Селенић, Антоније Исаковић, Јован Радуловић, Милисав Савић, Милорад Па-
вић, Мирослав Јосић Вишњић, Бошко Петровић, Радослав Братић, Александар 
Тишма, Живојин Павловић, Светлана Велмар Јанковић, Данило Николић, Павле 
Угринов, Добрило Ненадић, Радован Бели Марковић, Младен Марков, Горан 
Петровић, Воја Чолановић, Вида Огњеновић, Милован Данојлић, Добрица Ћо-
сић, Давид Албахари, Радослав Петковић, Гордана Ћирјанић, Светислав Басара, 
Владимир Пиштало, Петар Сарић, Михајло Пантић, Драго Кекановић, и Дра-
гослав Михаиловић. Уз то, појединим писцима су посвећени тематски округли 
столови, као, на пример, Данилу Кишу и Бориславу Пекићу, за које је Трстеник 
закаснио да их позове као учеснике, као и Иви Андрићу и Милошу Црњанском, 
кроз књижевноисторијску призму савремене српске прозе. Већ само навођење 
ових имена указује на поетички плурализам, о чему је, у 26. броју зборника, пи-
сао Марко Недић, поводом обележавања тридесетогодишњице манифестације 
Савремена српска проза: 

„Оно што је за Савремену српску прозу, за њену основну поетичку, естетску 
и вредносну оријентацију изузетно значајно односи се на избор писаца чији 
портрети су осветљени на њој и на теме које су биране за есејистичко и критич-
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ко тумачење, а добрим делом и на избор књижевних критичара који су у томе 
учествовали. Зато се сусрети у Трстенику могу посматрати и оцењивати најпре 
као веома важна критичка грађа о писцима чији су књижевни портрети пред-
стављени и протумачени на њима. У оквиру тога, са сигурношћу се може рећи 
да у избору писаца није било искључивости, догматизма и промашаја. Увек су 
бирани писци различитих поетичких, тематских и других оријентација и оп-
редељења, припадници свих генерација, од најстаријих, који су већ заокружи-
ли своје дело, чиме је олакшано формирање њиховог критичког портрета, до 
млађих, који су се наметнули провокативношћу својих прозних остварења и 
који већ сада представљају најзначајније ауторе савремене српске прозе. [...] Зато 
се с правом може рећи да је основна оријентација сусрета била плуралистичка, 
и да се она кретала од ‚умереног традиционализма’ (термин А. Јеркова), преко 
умереног модернизма, чак до постмодернизма.”1

На округлим столовима – чији су садржаји објављени у зборницима – осве-
тљене су различите теме, од књижевнотеоријских, као што је питање фрагмента 
у српској прози, преко разматрања различитих књижевних жанрова, на пример: 
кратка проза, мемоаристика, српска поетска проза, есејистичка проза, роман-
сирана биографија, савремена приповетка и нове тенденције, о критици данас 
и др., до проучавања узајамних веза књижевности са медијима, драматизације 
књижевних дела, осветавања песника као приповедача, док су се неки округли 
столови бавили ширим тематским областима, као што су: тема рата у савременој 
српској прози, однос писаца и завичаја, страност и лик странца, језик као тема 
прозе, село у савременој прози, при чему посебно ваља нагласити округле сто-
лове посвећене књижевности Срба у Хрватској и делима српских прозаиста ван 
матице, којима се ишло ка интегралној геопоетичкој слици савремене српске 
књижевности. Занимљиви су и тематски бројеви посвећени поетикама неких 
писаца, на пример, Милорада Павића, Драгослава Михаиловића и, у наредном 
броју зборника, Миодрага Булатовића. 

Овако обликовани, зборници Савремена српска проза су, заправо, својеврсна 
књижевнокритичка грађа о писцима, њиховим поетикама и разматрањима књи-
жевнотеоријских и књижевноисторијских тема, тако да, поред значајних аутора 
и њихових, углавном аутопоетичких беседа, главни део садржаја чине текстови 
књижевних критичара и теоретичара. Међу њима су најзначајнија имена са-
времене српске критике, имена професора универзитета, слависта, уредника, 

1 Марко Недић, „Поетички плурализам српске прозе”, у Савремена српска проза, зборник број 
26 (Трстеник: Народна библиотека „Јефимија”, 2014), 183–186.
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сарадника Института за књижевност, филозофа, лингвиста и млађих аутора 
који су у понеком од бројева трстеничких зборника уписали покоју страницу 
у својеврсну „трстеничку енциклопедију”. Јер, како је записао Михајло Пантић, 
писац и критичар са највише уписаних страница: „Ко у руке узме све до сада 
објављене зборнике са трстеничких скупова, помно прегледа њихов садржај и 
прочита, како му драго, на прескок или линеарно, неке или све текстове у њима, 
лако ће доћи до закључка да се у Трстенику годинама пише спонтана и утолико 
драгоценија енциклопедија имена, дела, форми, поступака, поетика, доминант-
них и фреквентних тема из корпуса савременог прозног стваралаштва.”2

Захваљујући овим зборницима, који нађу пут и до катедри за књижевност 
или славистику, Народна библиотека „Јефимија” из Трстеника је својом издава-
чком делатношћу допринела бољем сагледавању кретања и појава у нашој са-
временој прозној књижевности и на особен начин употпунила критичка сагле-
давања поетика наших писаца чије књиге чине онај део савремене класике у 
полицама наших библиотека. 

Хвала организаторима краљевачког скупа што су ми омогућили да на овако 
еминентном библиотечком нивоу представим оно што се догађа у Трстенику 
сваке јесени, а што је визуелно највидљивије у сталној поставци изложбе „Три-
десет година Савремене српске прозе”, у холу трстеничке библиотеке, чији је аутор 
госпођа Олга Красић Марјановић.
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THE COLLECTION OF CONTEMPORARY SERBIAN PROSE ANS ITS CONTRI-
BUTION TO THE STUDIES OF OUR CONTEMPORARY LITERATURE 

Summary

The Library Jefimija Trstenik is also famous for organizing the national literary gath-
eringcalled Contemporary Serbian Prose and publishing the collection of papers of 
the same title. The discussions from these literary meetings have been published in 
thecollection of papers Contemporary Serbian Prose, which has been publishedin 30 
volumes so far. This publicationis in high demand in international library exchange, 
with studentsand fans of contemporary literature. Itis, actually, a unique encyclope-
dia of contemporary Serbian prose, created in Trstenik through the gatherings.
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ОД ЕГЗИЛА ДО БРЕНДА

САЖЕТАК | Систематски негована више од три деценије Издавачка делатност 
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” Краљево подигла је своју грађеви-
ну од преко 200 издања у годинама које култури нису биле сасвим наклоњене, 
напротив. Попуњавајући простор који је у издаваштву настао гашењем великих 
издавачких кућа и пружајући прилику ауторима, пре свега песничких књига, да 
озвуче свој глас, краљевачка Повеља је стигла до Специјалног признања за изда-
вача године Београдског сајма књига. Негујући савремено стваралаштво, али не 
заборављајући ни културно наслеђе, свесна своје мисије у култури – поезија чува 
и суштину једног језика – остајући на маргини, Повеља је препозната и призната, 
истовремено у жижи интересовања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | поезија, издаваштво, бренд, Повеља, културно наслеђе

На почетку овога рада ваља се позабавити његовим насловом и питањима бренда 
и брендирања у култури. Најпре, егзил се може разумети као изгнанство поезије 
из окриља моћних издавача, али и њено протеривање из сфере јавног интереса и 
онога што заслужује пажњу као опште добро. С друге стране, иако појам бренда 
долази из области поезији ненаклоњене тржишне економије, она и сама може 
попримити његове одлике и постати препознатљиви производ једног ентитета.

Гашењем великих издавачких кућа на прелому два века, поезија је била гото-
во протерана из јавног медијског простора. По својој суштини, осуђена на мар-
гину, тих година нашла се готово без могућности озвучења, односно прилике да 
се глас савремених српских песника чује и пронесе сведене су на минимум. У 
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том издавачком вакууму нашло се места за мале, некомерцијалне издаваче, који 
су свој рад остваривали под окриљем библиотека и културних центара. Иако 
Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево са својом издавачком де-
латношћу почиње 1985. године,1 када је од Културно-просветне заједнице Краље-
во преузела издавање часописа Повеља, књиге са њени знаком излазе спорадич-
но све до формирања Редакције 2001. године. Сумирајући песничку продукцију 
у минулој сезони, у знаменитој НИН-овој рубрици „Десет најбољих”, јануара 2001. 
године Богдан А. Поповић примећује да нове збирке песама високог квалитета 
уочавамо код тзв. великих издавача али једнако и оних „чије деловање безраз-
ложно измиче нашој пажњи (КОВ, Повеља, Апостроф...)” и на своју „ранг-листу” 
ставља два наслова краљевачких аутора: Језик увелико Живорада Недељковића 
(Повеља, Краљево) и Свагдашњи час Дејана Алексића (Просвета, Београд).2 Бог-
дан А. Поповић се у овом тексту још једном констатацијом, када је о поезији реч, 
осврнуо на издавачке прилике у нас: „Матица српска и Стубови културе нових 
песничких књига и немају, а Српска књижевна задруга је објавила један наслов”. 
Поређења ради, у краљевачкој библиотеци је 2000. објављено пет песничких 
књига! Неку годину раније, тадашњи њен директор, Митар Митровић описао је 
Народну библиотеку из Краљева као скромног издавача који може и жели више.3 

Идеја је постојала, смер је био добро одређен а на путу ка остваривању циља 
убрзо су се сустекли заједнички напори тада младих стваралаца, данас запаже-
них аутора који битно одређују савремену српску књижевну сцену. Најпре визи-
онарска замисао и предан рад на постављању темеља Драгана Хамовића, потом 
успешно уредничко вођење главног и одговорног уредника Горана Петровића 
и уредника песничких књига Живорада Недељковића, до нове енергије коју је у 
Повељу донео Дејан Алексић. Из уточишта које је пронашла у Краљеву, поезија 
је могла да се запути ка бренду и брендирању.

Крајем деведесетих и почетком двехиљадитих речи Радомира Станића да је 
Краљево предодређено да не буде провинција, макар када је о култури реч, по-
челе су да добијају своју потврду и у све важнијем месту које је у свету српског 
издаваштва заузимала Повеља. Мисионарски рад заснован на идеји очувања и 

1 Те године Библиотека је „код Окружног привредног суда у Краљеву” регистрована за 
обављање издавачке делатности.

2 НИН, 18. 1. 2001, нав. према http://www.nin.co.rs/2001-01/18/16220.html, приступљено 5. 8. 
2018.

3 Б(ојана) М(илосављевић), „Истински празник културе: Завршен сајам књига у Краљеву”, 
Ибарске новости (3. 10. 1997): 10.
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промовисања поезије једнога народа, а тиме и његовог језика, крунисан је 2016. 
године, након три деценије истрајавања, Специјалним признањем 61. Међуна-
родног сајма књига. Признање је додељено Народној библиотеци „Стефан Пр-
вовенчани” из Краљева за едицију „Повеља”! 

Појмови придошли из сфере тржишне економије и маркетинга употребљени 
уз одреднице високе културе неретко могу имати негативну конотацију и звучати 
посве непримерено. Па ипак, ако се присетимо да бренд може бити ма шта – од 
производа преко услуга до појединаца – онда постаје јасно да бренд може бити 
књига, издавач (у нашем случају Издавачка делатност Народне библиотеке „Сте-
фан Првовенчани” Краљево) али и појединачни аутори, писци, песници па, заш-
то да не, и уредници. Тачније, оно што прати одређене књиге, писце, издаваче. Јер 
бренд, кажу стручњаци, није нешто опипљиво, он је аура, обеђање произвођача/
понуђача и очекивање конзумента у односу на одређени производ или услугу. 

У новији време се и у нашој културној јавности све чешће говори о постојању 
бренда у српској књижевности. Биће довољно присетити се анкете „Да ли Србија 
има књижевни бренд?” објављене 2005/2006. на страници Пластелина4 или тек-
ста писца Николе Маловића из 2007. године „Брендови српске књижевности”.5

Бренд настаје у свести корисника на основу претходних искустава и асоција-
ција, а заснован је на неписаном уговору, договору две стране, обећању квали-
тета и очекивању да то обећање буде испуњено. Он треба да олакша кориснику 
да у мору сличних производа направи прави избор. Бренд би, заправо, требало 
да омогући брзо препознавање и убрза процес доношења одлука конзумента. 

Иако лого није бренд, он је његов саставни део, као и вербални и визуелни 
идентитет који му омогућавају препознатљивост, а у свести корисника покрећу 
скупљене информације о квалитету бренда. Лого Повеље и њена визуелна препо-
знатљивост дело су Драгана Пешића, професора крагујевачког ФИЛУМ-а, који 
дуже од три деценије прати Повељина узрастања и немерљиво им доприноси.

У тексту који је у зиму 2009. објављен у листу Бестселер, песник Братислав Р. 
Милановић се пита где ће песници објављивати у времену транзиције и да ли ће 

4 Аутор Срђан В. Тешин, приступљено 23. 12. 2018, http://www.plastelin.com/content/
view/472/90/ и http://www.plastelin.com/content/view/496/90/.

5 Никола Маловић, „Брендови српске књижевности”, 10. 12. 2007, приступљено 23. 12. 2018, 
https://www.laguna.rs/laguna-bukmarker-kolumna-brendovi-srpske-knjizevnosti-8.html. За 
нас је овај текст посебно занимљив јер Маловић верује да „Српска књижевност данас 
дефинитивно има бренд. Име тог недовољно подржаваног (по некима: преподржаваног) 
презимена је Павић. Друго је име, од Русије до Мексика: Горан Петровић.” (подвукла А. Г.)
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поезија заиста одумрети те одговара да се поезија сели у библиотеке и културне 
центре у Србији:

„Из српског издавачког простора књиге поезије нестају јер нису комерцијал-
не. Књижари их избегавају јер је на њима зарада мала, а кад их имају, гурају 
их у ћошкове у којима, после, када се појави неки ретки читалац, не могу да 
их пронађу… Најзначајнији издавач поезије у Србије је, тренутно, библиотека 
Стефан Првовенчани из Краљева. Најпробраније, најлепше опремљене књиге 
препознатљивог дизајна, који је постао њихов заштитни знак, на најлепшем па-
пиру објављује ова библиотека. У последње време низ престижних награда за 
поезију добили су песници за књиге са заштитним знаком едиције Повеља, које 
су објавили код овог издавача.”6

Већ у овом тексту написаном пре готово десет година могу се уочити све од-
лике бренда које прате књиге објављене у едицији Повеља. Оне су препознатљи-
вог дизајна, са заштитним знаком, признате (то друштвено признање потврђено 
је бројним наградама).

Бренд постаје јачи када сузите његов фокус, а издавачка делатност Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани” Краљево, много пута је наглашено, фокуси-
рана је на објављивање поезије и књига о поезији. 

Не заборавимо ни да се свест о бренду формира реклама. Данас можда више 
него ранијих година Редакција Повеље ради на промовисању својих издања, али 
и поезије уопште. Не само кроз представљања на сајмовима књига, трибинама, 
књижевним вечерима, учешћима у различитим пројектима, већ и непосредним 
радом са млађом популацијом, ученицима основних и средњих школа, на-
стојањима да се савремено књижевно стваралаштво укључи у наставу српскога 
језика и књижевности, да се млади упознају са писцима који стварају (или су 
стварали) у Краљеву, али и књигама које у овом граду настају. Повеља настоји да 
њена издања буду присутна свуда, од такмичења рецитатора преко регионалних 
књижевних смотри и фестивала до престижних међународних сајмова књига. 
И чини се да у томе успева. Када на Општинској смотри рецитатора ученица 
говори песму Владиславе Војновић из књиге Љубав хладнија од смрти (издање 
Повеље) или кад некадашњи уредник Повеље Горан Петровић и њен садашњи 
уредник Дејан Алексић пошаљу заједничку фотографију са Сајма књига у Техе-
рану, на коме је Србија била почасни гост, и на коме су поред осталих књига 
била изложена и издања краљевачке библиотеке – за нас је то подједнако важно. 

6 Братислав Р. Милановић, „Где ће објављивати песници”, Бестселер, година IV, број 75 
(фебруар 2009).
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Јер, подсетимо се, крајњи циљ бренда није стварање профита; то је краткорочна 
добит. Много је важнија она дугорочна: у овој причи, промовисање културе и 
активно учешће у њеној изградњи. 

Поверење, без кога нема бренда, овде очигледно постоји. Са маскенбала одр-
жаног на Градском тргу у Краљеву у оквиру Дечје недеље Редакцији је стигла 
занимљива фотографија: дечак, учесник поворке, маскирао се у писца Дејана 
Алексића! Није ли управо то неспорно сведочанство да је Издавачка делатност 
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” из Краљева нашла начина да доспе 
до уживалаца културе и да своје књижевне изборе наметне као праве. Бренд јесу 
писци-уредници запослени у нашој установи, али бренд јесу и књиге поезије 
које у њој настају, и што је још важније, бренд јесте и културни образац који 
Повеља промовише. Културни образац у коме има места за ауторе различитих 
поетика и различитих генерација који својим делом потврђују да је управо пое-
зија оно место где се језик најбоље упознаје и најтрајније чува. 
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FROM EXILE TO BRAND

Summary

Systematically fostered over more than three decades, the Publishing Department of 
the Public Library Stefan Prvovencani has built its edifice of more than 200 outputs 
in a period which was not entirely propitious for culture - in fact, quite the opposite. 
Filling in a gap in the market which emerged after the closure of big publishing 
houses, Povelja provided its authors - primarily poets - with an opportunity to lend 
their voices resonance and was eventually awarded the Special Prize for the Publisher 
of the Year at the Belgrade Book Fair. Nurturing contemporary art while at the same 
time paying due respect to cultural legacy, Povelja remains fully committed to its 
cultural mission to sustain the essence of language in works of poetry. Operating from 
the outskirts of the publishing world, Povelja is fully recognised and acknowledged as 
being in the very focus of interest. 

KEYWORDS | poetry, publishing, brand, Povelja, cultural heritage
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Народна библиотека Србије, Београд
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ШТА ТО НЕДОСТАЈЕ 
ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА 

У ВЕЛИКИМ БИБЛИОТЕКАМА1 У СРБИЈИ?

САЖЕТАК | У раду ће се проблематизовати статус програмских активности, нај-
шире узев, у „великим библиотекама”. Најпре ће се размотрити проблем тран-
сформације и феномен корисника у контексту савременог пословања, а потом ће 
се дати кратак осврт на примере из светске праксе. На крају ће бити дате коор-
динате структуралних промена „великих библиотека” које би могле допринети 
побољшању квалитета рада у оквиру програмских делатности библиотека.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | велике библиотеке, трансформација, корисник, програмске ак-
тивности, иновације, креативност, ново пословање

ТРАНСФОРМИШИ СЕ ИЛИ НЕСТАНИ

Уколико је културно-просветна мисија библиотека од изузетног значаја, те да 
су оне средишта културног живота заједница и друштава којима припадају, пи-
тање о потреби програма из културе у поменутим институцијама значило би 
дубоко неразумевање нове друштвено-социјалне улоге коју оне имају у 21. веку. 
С друге стране, поменуто питање обзнанило би и недовољну свест о променама 
у ери дигитализације, новим потребама корисника, али и недостатак увида у 
рецентне светске библиотечке праксе и резултате рада на том пољу током про-
текле две деценије. 

1 Рад се односи на програмску делатност националних, матичних, универзитетских и 
високошколских библиотека које имају утицаја на развој целокупног библиотечко-
информационог ситема у Србији. 
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Треба подсетити, у контексту наведеног, да се у IFLA/UNESCO Смерницама за 
развој јавних библиотека истиче важност културно-просветне мисије библиоте-
ка, као и чињеница да оне треба да буду средишта културног живота заједни-
ца.2 Књижевни сусрети и промоције, изложбе, трибине, предавања, филмске 
пројекције, представе, различите акције и програми, попут курсева, радионица, 
такмичења и већих пригодних манифестација, управо су у служби поменутих 
институција у новом информационом и дигиталном окружењу. 

Програмске активности, најшире узев, условљене су непредвиљивим и за-
пањујуће убрзаним развојем нових технологија, бесконачним умножавањем 
информација па и самог знања. Другим речима, да би се оне, у новонасталим 
околностима, реализовале са успехом, морају уважити дух времена. Тиме се 
нужно не нарушава континуитет рада институција будући да у мери у којој за-
борав и немар према прошлости стварају дисконтинуитет, то исто чини и зане-
маривање „цајтгајста”. 

Према томе, програмске активности великих библиотека зависе од рада свих 
осталих њихових сектора, односно од спремности на трансформацијe и инови-
рањa процеса рада у целини. Треба подсетити да су успешне библиотеке у свету 
интердисциплинарне, пројектно организоване и показују нужност сарадње како 
на унутарсекторском нивоу, тако и са другим институцијама културе и просвете. 

Од питања од кога смо отпочели рад, наизглед је сувислије следеће − Да ли 
велике библиотеке, под притиском научно-технолошких промена, треба да се 
трансформишу и у структуралном смислу? На постављену дилему посредно, 
занимљиво и, рекло би се, не више тако актуелно, одговорила је 2011. године 
Кристен Маршал, задужена за контролу квалитета рада у библиотекама у Хам-
бургу: „Да сте ме прије пет година упитали које стратегије менаџмента постоје у 
библиотекама, ја бих вам одговорила: ‚У библиотекама најприје треба разјасни-
ти ријеч менаџмент’. Данас пак имамо контролинг и иновацијски менаџмент”.3 

Наведеним исказом Кристен Маршал заправо потврдно одговара на питање 
о потреби за структуралним променама, што поткрепљује и чињеница да у већи-
ни библиотека у Хамбургу директори имају образовања из области економије, а 

2 Детаљније видети у: Весна Ињац, Е-библиотека, приредиле: Добрила Бегенишић и Гордана 
Љубановић (Београд: Клио, 2016), 175–176.

3 Интервју са Кристен Маршал водио је 2014. године Патрик Вилдерман, независни 
новинар за културу у Берлину. Интервју је доступан на сајту Гете Института Босне 
и Херцеговине, у преводу Драгане Ласице: https://www.goethe.de/ins/ba/bs/kul/
mag/20479689.html
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библиотекари доводе стручњаке из различитих дисциплина увиђајући да више 
не могу делати сами. Истовремено са наведеним, светске праксе показују да је 
све битније уређење зграда библиотека и њиховог унутрашњег простора. Овак-
ве тенденције, о којима између осталог говори и Кристин Маршал, поред тога 
што могу довести на помисао да су у област културе пренети принципи потро-
шачке рационалности, ипак сугеришу и то да библиотеке не служе искључиво 
изнајмљивању и складиштењу грађе, већ да у њима треба да се стекне одређени 
однос према животу уопште, те животу културе и/или животу у једном новом 
културном окружењу. 

Неприхватање захтева савремености за (структуралним) променама јавних 
библиотека значило би истовремено одбијање да се оне перципирају као но-
сиоци дубоке трансформације наших друштава. Упркос томе што се овакво 
виђење улоге и значаја библиотека данас може чинити одвећ романтизованим, 
неспорно је да креативност, критичко мишљење, слобода изражавања, борба 
против предрасуда и клишеа, овладавање непрегледним бројем информација, 
односно свега онога што уз помоћ најновијих достигнућа библиотечких пракси 
програмски садржаји треба да артикулишу, понајбоље опстају или то треба да 
чине прво у просторима библиотека па тек онда у политичким, правним и еко-
номским сферама.

Јасно је и то да се високи циљеви, у контексту покушаја имплементације 
појединих успешних светских библиотечких пракси, односно оних које су нас-
тале као последица нових технологија и захтева времена у коме живимо, су-
дарају са посве специфичним стањем у коме се српско друштво налази. Један 
од већих изазова у том смислу јесте квалитативна трансформација институција 
у пострауматском, социјално запуштеном и сиромашном друштву. Наведене 
објективне препреке, међутим, не треба да буду изговор за пасивност, односно, 
за одустајање од трагања за решењима која би и од великих библиотека напра-
вила ресурс од суштинског значаја за демократски живот народа коме припа-
дају. Нека врста „предности” економског кашњења за остатком развијенијег дела 
света огледала би се у критичкој примени и прилагођавању овдашњој средини 
примера из светске праксе који су се показали успешним, док би се напустили 
или се не би отпочело са применом оних који нису показали добре резултате.

Тако, питање о потреби за трансформацијом великих библиотека, па самим 
тим и њихових програмских активности, данас је дубоко превазиђено. Наш сва-
кодневни и професионални живот готово је неодвојив од, на пример, интернет 
платформи, разних апликација и друштвених мрежа па је самим тим јасно да су 
нове технологије услов за успешно пословање и у области културе. 
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У светлу наведеног, у ери свеопште доступности информација и умреже-
ности, треба промислити и елитистички концепт „великих система” јер је пре-
тпоставка да он не може опстати. И основне смернице европске културне поли-
тике подразумевају да култура није на маргини, већ у центру; да је поље културе 
интердисциплинарно повезано са другим ресорима и да су програми у култури 
намењени ширим друштвеним заједницама, премда ни у свету још увек није 
створена јасна стратегија за практичну примену поменутих увида и сазнања.4

БИБЛИОТЕКА ПО МЕРИ КОРИСНИКА

Познато је да се велика промена у библиотечким праксама, на прелазу од ана-
логног ка дигиталном добу, тиче статуса корисника, односно, у образовном сис-
тему она има свој еквивалент у ђацима и студентима. Као што знање на уни-
верзитетима и у школама није више искључиво у власништву професора, већ 
представља заједнички пут, тако и библиотечка јединица нема статус апсолута, 
већ се значајна пажња усмерава и ка кориснику. 

Наведено има за последицу темељно прекрајање начина перцепције биб-
лиотечке струке, посебно у већим системима, свих њених сегмената рада па и 
програмских активности. Ипак, поменути обрт може бити проблематичан уко-
лико се схвати дословно и апсолутизује се, односно, ако се корисник изједначи 
са категоријом потрошач. Није тешко замислити шта би се догодило када би 
се програми из културе осмишљавали по мери корисника, што би се лако дало 
утврдити методом анкете која би третирала ову тему па онда и дословном им-
плементацијом резултата таквог истраживања. 

Према томе, ако одбацимо могућност да је статус корисника изједначен са 
статусом потрошача, односно, да је он доминантно тржишно оријентисан и 
прихватимо чињеницу да библиотечка услуга нема за циљ профит нити то да 
се прилагођава тржишту слабећи вредносне критеријуме, онда се ново значење 
корисника мора сагледати из посве другачијег угла. 

Искуства из светске праксе показују да су библиотеке доживеле суштинску 
промену када су пажњу са библиотечке јединице окренуле ка кориснику, о чему 

4 Више о томе погледати у: Uspešne priče: Kultura desk Srbija = Success stories : Culture Desk 
Serbia / Forum Kreativna Evropa 2017 = Creative Europe Forum, ур. Димитрије Тадић, Нина 
Михаљинац, Милан Ђорђевић, прев. Александар Петровић (Београд: Деск Креативна 
Европа Србија; Министарство културе и информисања Републике Србије, 2017).
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сведоче јавне библиотеке у Великој Британији.5 Треба поменути и то да су све 
јавне библиотеке у Великој Британији и Ирској прошле обуку програма Opening 
the Book, пионира у промовисању идеје о библиотечкој услузи окренутој ко-
рисницима, а данас је он саставни део библиотечке праксе широм Велике Бри-
таније. И шире узев, искуства у британским библиотекама указују на то да су 
наведени и други сродни примери трансформација дуготрајни процеси, али да 
су резултати изразити: библиотеке су боље функционисале, повећан је њихов 
углед од стране образовног система, јавне администрације и издавачке индус-
трије, а повећан је и број самих корисника библиотечких услуга и посетилаца 
програмских активности.6 

Слична су и искуства јавних библиотека у Француској, у којој су оснажи-
вани капацитети служби, библиотечке услуге су прилагођаване појединачним 
корисницима, пре свега кроз ослањање на богатство збирки и стручност кадра 
(Јавна библиотека информација у оквиру Центра Жорж Помпиду).7 Темељна но-
вина у функционисању библиотеке 21. века, према искуствима данских и фран-
цуских библиотекара, јесте та што оне престају бити реактивне институције те 
постају простор за ангажман публике и изражавање корисника (Ролф Хафел, 
Емануел Куфини, Натали Дењ). 

У Тексасу, у Сједињеним Америчким Државама, 2014. године отворена је јав-
на библиотека BiblioTech, без штампаних књига, односно, она само нуди елек-
тронске књиге. Чланарина је бесплатна, а поред електронских књига изнајмљују 
се и електронски читачи. 

Да би се појам „новог” корисника, односно посетиоца, ближе објаснио, може 
послужити пример који би таквог „новог” корисника упоредио са „традицио-
налним” приликом реализације неког програма из културе (трибине, предста-
вљања, разговори, изложбе и друго). Традиционални модели програмских ак-
тивности у јавним библиотекама темеље се углавном на проналажењу начина за 

5 Видети у: Рејчел Ван Ријел, „Библиотечка услуга усмерена ка читаоцу: Искуство концепта 
Opening the Book”, у Планета читалац: приручник о развоју публике у библиотекама, 
приређивач Ивана Јовановић Арсић, превод Ана Вањек и Сања Милојевић (Панчево: 
Градска библиотека Панчево; Београд: Удружење Културис, 2014), 15–20.

6 Исто. 

7 Видети у: Емануел Куфини и Натали Дењ: „Нови изазови Јавне библиотеке информација 
(БПИ) у Центру Помпиду у Паризу, у Планета читалац: приручник о развоју публике у 
библиотекама, приређивач Ивана Јовановић Арсић, превод Ана Вањек и Сања Милојевић, 
(Панчево: Градска библиотека Панчево; Београд: Удружење Културис, 2014), 55–58.
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привлачење више посетилаца, повећање публике на професионалним догађаји-
ма и програмским дешавањима где публика углавном има пасивну улогу. Током 
протекле деценије такви облици програмских активности и у српском окружењу 
показали су се као потрошени. Статистички подаци показују да број посетилаца 
у култури опада,8 а занемарена је и непрепозната публика коју представљају та-
козвани „миленијалци”, генерација рођена од касних осамдесетих година до ра-
них двехиљадитих, који интезивно користе савремене технологије, а као глав-
но средство снабдевања информацијама им не служе библиотечки сервиси, већ 
претраживач Гугл.9 „Миленијалци” су напустили и многе друге облике личног и 
професионалног делања својствене „генерацији икс” или беби-бумерима па тако 
удаљавање од ове популације значи и дисконтинуитет са временом у коме жи-
вимо. Оваква ситуација, такође, има за последицу губљење тежишта, концепта и 
циљева програмских активности библиотека што свакако може имати дугороч-
не последице и по статус културе и њен значај за појединца и друштво у целини.

Поједине библиотеке у свету велику пажњу посвећују и покушају укључивања 
тинејџера у своје програмске активности, без чега је будућност ових институција 
свакако упитна. Истовремено са тим најуспешније библиотеке у свету, на темељи-
ма нових достигнућа, односно рада „изнутра”, управо програмским активностима 
и различитим атрактивним садржајима покушавају да афирмишу саме библио-
теке, те друштвене вредности у виду новог приступа знању и учењу, културном 
наслеђу, књижевности, слободи говора и мишљења; такве бибилиотеке требало 
би да постану стубови демократије и по сазнајно-вредносној вертикали пруже 
подршку појединцима и друштву (Ролф Хафел, Хавијер Валбуена Родригес). 

Заокрет ка (активном) кориснику заправо значи заокрет ка квалитативном 
преосмишљавању програма из културе, а не примарно и искључиво квантита-
тивно повећање публике. То би, на домаћем терену, између осталог, подразу-
мевало, поред неопходних структуралних промена унутар институција, висок 
професионализам, увиде у рецентне светске праксе на том пољу као и у научна 
истраживања у домену културе, спремност за иновације и сврсисходна и про-
мишљена стална стручна усавршавања запослених. 

8 Видети у: Развој публике у Србији, приредили: Нина Михаиљинац и Димитрије Тадић 
(Београд: Министарство културе и информисања Републике Србије; Деск Креативна 
Европа, 2015), 10.

9 Видети у: Кордон-Гарсија, Хосе-Антонио, Алонсо-Аревало, Хулио, Гомез-Дијас, Ракел, 
Линдер, Данијел, Друштвено читање. Платформе, апликације, облаци и тагови, прев. Весна 
Глушчевић (Београд: Народна библиотека Србије, 2017), 78–86.



167

ОД ЧЕГА ПОЧЕТИ?

На основу увида у поједине примере добрих пракси у свету, препознати су сле-
дећи структурални аспекти пословања библиотека10 у којима се предлажу про-
мене и/или измене и допуне рада у оквиру сектора који се тичу програмских, 
презентерских, маркетиншких и ПР активности у већим (јавним) библиотекама 
у нашој земљи: 

Унутарсекторска сарадња

Интензивнија 
унутарсекторска 
сарадња у реализацији 
програмских активности 
(изложбе, интерактивне 
радионице), у складу 
са савременим 
светским праксама, 
са циљем афирмације 
и (ре)интерпретације 
културног наслеђа и 
баштине. 

Интензивирање 
интерактивних 
радионица, програма 
и кампања које 
би имале за циљ 
планско, систематско 
и интензивније 
упознавање и 
информисање циљних 
група са услугама и 
сервисима библиотека. 

Систематско и 
планско упознавање 
средњошколске и 
студентске популације 
са електронским 
каталозима, дигиталним 
библиотекама и сл. 
који би се у већем 
степену користили у 
настави и омогућавали 
креативнији и 
темељнији процес 
учења и истраживачког 
рада. Спровести 
истраживање о томе 
колико процената 
студентске популације 
користи библиотечке 
сервисе те онда 
плански и ситематски 
деловати на терену у 
складу са резултатима 
истраживања. 

10 Појединим од наведених смерница у управљању укупним квалитетом у библиотечко-
информационој делатности темељније се позабавила Гордана Стокић Симончић. Видети у: 
Гордана Стокић Симончић, „Библиотеке и управљање укупним квалитетом”, у Q квалитет: 
специјализовани часопис за унапређење пословања) God 15, br. 3/4 (2005): 71–73.
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Умреженост и интензивнија сарадња са другим институцијама културе
и просвете у земљи

Планска и систематска 
сарадња са средњим 
школама у Србији 
(интерактивна вођења 
кроз библиотеку у 
којима ће посетиоци 
имати активну улогу 
(уместо досадашње 
пасивне); тематске 
интерактивне 
радионице и књижевни 
програми.
Сарадња са сродним 
секторима у другим 
институцијама културе 
у погледу размене 
искустава на плану 
имплементације нових 
пракси.

Планска и 
систематска сарадња 
са универзитетима 
у Београду и Србији 
у реализацији 
програмских активности 
и већих пригодних 
манифестација. 
Активно учешће 
студентске популације 
у књижевним 
и трибинским 
програмима; 
волонтерски рад 
студената.

Интензивнија сарадња 
великих библиотека са 
институцијама културе 
и просвете има за циљ 
ширење простора 
културе и њен излазак 
из гета. 

Етапно увођење новина

Упознавање запослених 
са најуспешнијим 
светским праксама 
и програмима. 
(Интензивирање обуке 
путем доступних онлајн 
курсева попут Opening 
the Book). 

Критичка примена 
појединих аспеката 
оних светских пракси 
које су се показале 
успешним. 

Евалуација уз помоћ 
које ће се одређене 
програмске праксе 
задржавати, мењати или 
напуштати.
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Модернизовање система руковођења

Обука руководилаца 
одговарајућег 
сектора у руковођењу. 
Уместо ауторитарног 
принципа руковођења 
примењивати 
партиципативни 
(демократски) или, ако 
су сарадници високо 
компетентни, слободни 
стил руковођења.
Већи степен 
самосталности у раду 
кадрова и подстицање 
њихове инвентивности 
и креативности. 
Вредновати резултате 
рада запослених и 
критеријуме вредновања 
учинити јасним и 
транспарентним.

Одабир кадрова 
искључиво на основу 
критеријума високих 
професионалних и 
моралних квалитета 
(кадрови који раде 
у секторима за 
програмске делатности 
и медије сарађују са 
свим релевантним 
актерима у културном 
животу земље, па и 
иностранства, те својим 
примером одражавају 
политику институције 
коју представљају). 

Искусни, образовани, 
добро обучени и 
мотивисани кадар 
који трансформације 
и промене најпре 
покушава да разуме 
и доживљава их 
као изазов, а не као 
претњу и угрожавање 
професионалне и личне 
егзистенције. 

Из табеларног приказа види се да су иновације у процесима рада у оквиру 
сектора за реализацију програмских активности, па самим тим и маркетиншких 
и медијских, недвојиве од структуралних промена на нивоу целокупног процеса 
рада у великим библиотекама. Разлози за то проистичу из искустава у пракси која 
су показала да изоловане имплементације добрих примера из светске праксе чес-
то зависе од ентузијазма појединаца и да оне, упркос томе, не могу, на дужи рок, 
остварити повољне резултате уколико библиотечки систем у целости не препо-
знаје потребу за трансформацијама. С друге стране, програмске активности једне 
библиотеке треба да се саобразе са њеним радом у целини и да буду одраз њеног 
свеукупног деловања, њених приоритетних циљева и основне мисије.

Процес увођења новина у реализацију програмских активности великих биб-
лиотека је посебно изазован стога што не постоје јединствени модели и страте-
гије чије би примене са сигурношћу дале позитвне резултате. С друге стране, 
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нове технологије и потребе времена у коме живимо мењају се у да сада неслуће-
ном убрзању па се може десити да се одређене успостављене форме предста-
вљања и нове стратегије брзо покажу застарелим и да захтевају нову промену. 

Оно што је у датим околностима ипак охрабрујуће, а што сваки марљивији 
делатник у култури свакако зна, јесте да постојаност, у каткад фатално убрзаном 
кретању наше савремености, дају дела духа, односно она у чије име библиотека-
ри наступају. Ако се та чињеница не изгуби из вида, онда свеколиким промена-
ма треба изаћи у сусрет не само са опрезом, већ и са радошћу. 
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WHAT IS IT THAT THE PROGRAM ACTIVITIES11 
IN LARGE LIBRARIES IN SERBIA LACK? 

Summary

This paper elaborates on the status of program activities, generally speaking, in “large 
libraries”. We will first consider the problem of transformation and the phenomenon 
of a user in context of contemporary business, and then we will provide a brief over-
view of the examples of worldwide practices. Lastly, we will provide coordinates for 
structural changes of “large libraries” that could contribute to improving the quality 
of work within the program activities of these libraries. 

KEYWORDS | large libraries, transformation, user, program activities, innovation, 
creativity, new business 

11 This paper addresses the programs of national, central, university and college libraries that 
have influence on the development of the entire library information system in Serbia. 



172



173

ОЛГА КРАСИЋ МАРЈАНОВИЋ
Библиотекар саветник

marjanovic.olga@gmail.com

ИЗЛОЖБЕ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА – 
ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

САЖЕТАК | У бројним маркетиншким активностима које су се манифестовале 
кроз предавања, књижевне вечери, радионице, концерте, један од значајних сег-
мената којим су обележавани значајни датуми и годишњице биле су изложбе. 
Готово тридесетак изложби које смо приредили првенствено за културну јавност 
Београда, због великог интересовања које су изазвале у јавности и медијима на 
честим гостовањима у библиотекама, културним центрима и музејима, постале 
су део културне понуде Србије, региона па и света.

Овај вид визуелног представљања писца (Змај, Пекић, Киш, Стерија, Десни-
ца, Бора Станковић, Душко Радовић, Бранко Ћопић) обраћао се најширим циљ-
ним групама: од широке читалачке публике, преко академске јавности па све до 
ученика основних и средњих школа. Иако су библиотеке пре свега окренуте чи-
талачкој публици морамо признати да су данашње генерације младих пре свега 
генерације слике, па тек онда речи. Фотографија, документ, рукописна грађа и 
све оне занимљивости које садрже изложбе често су у функцији да младу гене-
рацију усмери на личност и догађај о коме је реч и подстакне их на читање и 
даље проучавање.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | изложбе, маркетиншке активности, визуелне комуникације

Задатак мог излагања није теоретска расправа о продукцији, и комуникативном 
аспекту изложби, премда ће и о томе бити неколико осврта, већ преношење мог 
дугогодишњег искуства око истраживања, креирања и презентације изложбене 
грађе како у самој Библиотеци града Београда тако и у библиотекама и култур-
ним центрима широм Србије.
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У бројним маркетиншким активностима које су се манифестовале кроз пре-
давања, књижевне вечери, радионице, концерте један од значајних сегмената 
којим су обележавани значајни датуми и годишњице биле су изложбе. Готово 
тридесетак изложби које смо од 2002. до 2015. године приредили пре свега за 
културну јавност Београда, због великог интересовања које су изазвале у јавно-
сти и медијима, на честим гостовањима у библиотекама, културним центрима и 
музејима постале су део културне понуде Србије, региона па и света. 

Низ година била сам уредник програма Библиотеке града Београда, у једном 
периоду и шеф маркетинга. Моје интензивно бављење изложбама почело је 2003. 
године када сам добила задатак да приредим изложбу о Сими Матавуљу поводом 
150-годишњице од рођења. Овај догађај у Библиотеци имао је изузетну медијску 
подршку, али и забележио и бројне посетиоце. У то време у граду није било много 
изложби посвећених писцима. Вероватно је и то допринело великом интересо-
вању јавности. Од тада смо наставили са сличним, продукцијски знатно осавре-
мењеним пројектима: уследиле су изложбе о Змају, Кишу, Владану Десници…

Најчешћа поводи за приређивање изложбе били су обележавања годишњице 
писаца. Овај вид визуелног представљања живота и стваралаштва књижевника, 
било да су припадали даљој историје књижевности (Ј. Ј. Змај, Сима Матавуљ, Јо-
ван Стерија Поповић, Бора Станковић, Владан Десница, Исидора Секулић, Бран-
ко Ћопић) па све до оних ближих нашим савременицима (Данило Киш, Борислав 
Пекић, Слободан Селенић, Десанка Максимовић, Душко Радовић) обраћао се 
најширим циљним групама: од широке читалачке публике, преко академске јав-
ности, па све до ученика основних и средњих школа. Иако су библиотеке пре 
свега окренуте читалачкој публици морамо признати да су данашње генерације 
младих пре свега генерације слике, па тек онда речи. Фотографија, документ, ру-
кописна грађа и све друге занимљивости које се презентују на једној докумен-
тарној изложби свакако су у функцији да младе генерације усмере на личност и 
догађај о коме је реч, дочарају време у коме су живели и стварали и подстакну их 
на читање и даље проучавање. А то је заправо и један од важнијих задатака биб-
лиотеке и библиотекара. Имала сам одлично искуство са изложбом посвећеном 
Данилу Кишу. Не само да је тај култни писац и 2005. године, када је приређена 
изложба, окупио многобројне посетиоце, већ ми је та изложба, уз документарни 
филм Филипа Давида Данило Киш – мој живот омогућила да у библиотеку дове-
дем баш све ученике првих и четвртих разреда Четрнаесте београдске гимназије. 
Киш је, наравно, у лектири и са Раним јадима и са Енциклопедијом мртвих па је 
то било додатни подстрек професорима да ученике доведу у библиотеку. Слично 
искуство имала сам са изложбама у ужичкој и ваљевској гимназији. 
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Дугачка би прича била и о Змајевој изложби која је обишла многе београдске 
школе, све основне школе Златиборског округа, била гост Змајевих дечјих ига-
ра, а стигла и до наше деце у Канади. Поред свега што је испевао чувени чика 
Јова Змај изложбом сам показала деци да је био и изванредан цртач, да је чак у 
оно време у свом легендарном Невену илустровао Илијаду и Одисеју. Наравно, 
да је била и занимљиво забележена прича о великом пријатељству са Николом 
Теслом. Београдске новине забележиле су и то да је приликом Теслиног боравка 
у Београду Змај испевао пригодну коју је изговорио на свечаној вечери у Вај-
фертовој пивари и да му је том приликом Тесла у знак захвалности пољубио 
руку. Касније у Бечу, на славистичкој катедри, представљајући изложбу и Змаје-
во стваралаштво, студентима сам махала ретким издањем књиге Змајев бечки 
дневник. На Змајевим дечјим играма у Матици српској, у којој се чува велики 
део грађе о Змају, представила сам и изложбу и ДВД који сам, уз помоћ инфор-
матичара, приредила од изложбене грађе.

Свака изложба има неки занимљив акценат за који се везујете када је презен-
тација у питању. Код приче о Бори Станковићу скретала сам пажњу на Андрићев 
текст у коме говори о његовој сличности са Бором Станковићем. Овај текст до-
бро је познат студентима књижевности, али је био интересантан и гимназијал-
цима. Моје колегинице су чак, идући по основним школама са изложбом о Ду-
шку Радовићу, осмислиле и пригодне радионице. То су само нека запажања и 
подсећања из моје дугогодишње праксе.

Готово све изложбе Библиотеке града Београда гостовале су у Српској гимна-
зији у Будимпешти. Почев од прве Змајеве, која је после успешне презентације 
и великог интересовања деце и локалних медија прокрчила пут гостовања и 
осталим изложбама Кишовој, Стеријиној, Исидориној и изложби Српска књи-
жевност и Велики рат, које су преведене и објављене у штампаном каталогу и 
на мађарском језику. 

Писци јесу инспиративна тема за представљање, али и велике годишњице 
биле су повод за истраживање и презентацију. Тако сам 2004. године приредила 
изложбу 50 година НИН-ове награде, која је успешно гостовала у Ваљевској гим-
назији. У оквиру Дана Београда, са колегиницом Љиљаном Зечев приредила сам 
изложбу Београд Деспота Стефана Лазаревића, која је уз пригодна предавања 
побудила изузетно велико интересовање Београђана. Та изложба гостовала је и у 
Деспотовцу 2007. године у оквиру Дана српског духовног преображења, а затим 
и у Бечу у цркви Светог Саве. Изложба Српска књижевност у Великом рату (2014) 
такође је бележила бројна гостовања: у Вишеграду, у Андрићевом институту, у 
Београду – у оквиру Ноћи музеја у Дому војске Србије, по самој Србији, а затим и 
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у Мађарској, Канади и Француској. Ове јесени била је део програма Славистич-
ког конгреса на Филолошком факултету.

Била нам је велика част што смо у оквиру Вуковог сабора у Лозници у гале-
рији Миће Поповића представили нашу изложбу о Десанки Максимовић. При-
знање је и када Вас библиотека позове да приликом обележавања њеног дана 
изложбом представите неког писца. Тако сам причу о Бори Станковићу пред-
ставила грађанима Јагодине и са великим респектом грађанима Врања у оквиру 
Борине недеље, 2008. године. Пекићева изложба била је и део манифестације 
Стеријиног позорја. Истакла бих и добру сарадњу са библиотеком „Вук Караџић” 
из Крагујевца. У њиховим просторима гостовале су готово све изложбе Библио-
теке града Београда.

За памћење је и гостовање изложбе о Бранку Миљковићу, која је у оквиру 
Миљковићевих дана гостовала у Гаџином Хану. 

Ако се вратимо на сам феномен документарне изложбе која обрађује од-
ређену тему, један такав добро презентован и организован догађај може скре-
нути пажњу јавности и на саму библиотеку, на њену културну мисију, на рад 
библиотекара. Са многобројних гостовања у библиотекама Србије од Пирота до 
Апатина, Крагујевца, Новог Сада, Инђије, Чајетине, Ужица, Зрењанина, Кладова, 
Неготина, Деспотовца, Трстеника, Зрењанина, Шапца памтим бројне посетиоце 
и велико интересовање локалних медија што је знак да и даље треба радити на 
њиховој продукцији и сличним пројектима. Земља смо са богатом културном 
историјом, а имамо и бројне писце и оне познате, а и оне које тек треба от-
кривати и представљати. Станислав Краков и Драгиша Васић, захваљујући Гојку 
Тешићу и издавачима сада су познати читалачкој јавности, али су и захвална 
тема за презентацију. Приликом гостовања у Руми, поводом изложбе Српка књи-
жевност и Велики рат, колеге из архива Руме су ми рекле да поседују богату 
архивску грађу о Станиславу Кракову.

Сигурно је привилегија што сам ове истраживачке пројекте радила за Биб-
лиотеку града Београда и што сам, углавном, сва истраживања могла да урадим 
у значајним установама и институцијама наше државе: од архива САНУ, преко 
Архива Југославије, Музеја града Београда, документације Танјуга, Политике, Ра-
дио Београда, РТС-а, до Позоришног музеја и драгоцених фондова Народне и 
Универзитетска библиотеке као и периодике и завичајног одељења Библиотеке 
града Београда. Али била ми је драгоцена и помоћ библиотекара широм Србије. 
Да бих прикупила грађу о Бори Станковићу, путовала сам у Врање. Без колега 
библиотекара тешко бих извршила тај задатак. 
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Хтела бих да поновим да нису само значајни писци захвална тема за излож-
бене презентације. Као начелник библиотеке „Петар Кочић”, за општину Вра-
чар, на пример, приредила сам изложбу Друштво за улепшавање Врачара. То је 
заправо прича о настанку Врачара, о прегалаштву предузимљивих људи да од 
тадашње периферије града створе пријатно и примамљиво место за живљење. 
А такву причу (која се чува у нашим завичајним фондовима) имају готово сва 
места у нашој Србији.

Познато је, често само међу нама библиотекарима, да библиотеке широм 
Србије доста раде на организовању књижевних вечери, предавања, округлих 
столова, али и значајних манифестација. Међутим, често се тај рад заборавља, 
или нестаје у данас пребрзом протоку догађања и информација. Библиотека Је-
фимија у Трстенику годинама организује манифестацију Савремена српска проза. 
Позвали су ме да поводом обележавања 30 година рада приредимо пригодну 
изложбу. Уз помоћ богате архивске грађе, забележили смо и писце и књижевне 
критичаре, публику, библиотекаре. Ова изложба и даље траје, јер се сваке три 
године дограђује новим догађајима и гостима, а плакати изложбе, изложени у 
предворју библиотеке подсећају на њен дугогодишњи рад, бројна гостовања, 
али и прегалаштво библиотекара. 

Међународни Београдски сајам књига био је домаћим неколиком изложба-
ма и Библиотеке града Београда. Тако смо бројним посетиоцима представили 
Бранка Миљковића, Слободана Селенића и Бранка Ћопића. 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Јесте да је тема скупа Библиотеке у културном животу Србије, али бих иско-
ристила ову прилику да поменем само нека од гостовања наших изложби у ре-
гиону и свету. Ипак су то изложбе које су приређене у Србији, говоре о нашој 
културној историји и када се и десе таква међународна гостовања сматрам да је 
представљање наше културе у свету један велики задатак и велика мисија. 

Физички не можете стићи у сваки кутак и земље и света, често су та госто-
вања везана за знатна материјална средства, те стога мислим да је мисија међу-
народне размене коју води Народне библиотеке Србије наш драгоцен прозор у 
свет. Стога бих желела да Вам пренесем још једно драгоцено искуство. Будући 
да живимо у ери дигитализације дигитализоване грађе институција у којима 
сам радила умногоме су ми олакшале посао, скратиле, некада мукотрпно и ду-
готрајно истраживање по архивама. Тако су готово све изложбе које сам радила 
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урађене у дигиталној штампи. Налазе се на сајту Библиотеке града Београда, али 
и на савременим средствима чувања и преноса (ЦД, ДВД, флеш). Све се могу ус-
пешно пројектовати и преко видео-бима. Будући да су понекад отежани услови 
преноса саме изложбе, или је у питању недостатак галеријског простора тим 
путем видео-презентација може заменити класичну поставку. Али, хтела бих да 
истакнем још једну предност оваквих записа. Наиме, са одељењем Међунаро-
дне размене Народне библиотеке Србије имала сам изванредну сарадњу. Пону-
дила сам им каталоге и дискове изложби који су они поставили на сајт размене. 
Библиотеке у свету, када смо ми у питању пре свега су то славистички центри, 
разгледају понуду и наручују потребну грађу. И сама сам била изненађена када 
су ми колеге из Народне библиотеке јављале да су тим путем изложбе отишле и 
у Сеул, Минск, Гдањск, Москву, Вашингтон, Париз, Беч, Братиславу... Било је ту и 
личног задовољства и сатисфакције за урађени посао, али и свести и поноса да 
је и тим путем бар делић наше културне историје отишао у свет и да ће привућу 
бар по неког новог истраживача и читаоца.

У оквиру међународне сарадње изложба о Данилу Кишу била је део програма 
Будва град Театар, манифестације Трг од књиге, коју организује библиотека у Хер-
цег Новом; гостовала је на Цетињу у националној библиотеци Црне Горе „Ђурђе 
Црнојевић” и уз подршку Министарства културе у нашем културном центру у 
Паризу. Изложба Памтићу све, посвећена животу и стваралаштву Десанке Мак-
симовић, гостовала је у оквиру Дана српске културе у Темишвару 2013. године. 

У сарадњи са библиотекама Словеније изложба Ведрине и сете Бранка Ћопића 
гостовала је у Копру, Мурској Соботи и Новом Месту. Била је то прилика и за 
потписивање Уговора о сарадњи, али и драгоцена размена идеја и информација. 

УДРУЖИВАЊЕ СА СРОДНИМ УСТАНОВАМА

Често овакви пројекти изискују знатна средства која је тешко обезбедити. Пут 
до реализације може водити и преко сарадње, то јест удруживања са сродним 
установама. Тако смо изложбу Ведрине и сете Бранка Ћопића реализовали у са-
радњи са Народном и националном библиотеком Републике Српске, а изложбу 
У соби сопствених портрета: женски портрети и феминистичка контрајавност 
(1920–1941) у сарадњи са Институтом за књижевност, где сам била коаутор са 
Станиславом Бараћ. 

Рад на овим истраживачким пројектима донели су ми награде и признања и 
пружили прилику да у многим градовима, библиотекама и културним центрима 
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у земљи и иностранству представим нашу културу. Истакла бих гостовање у Ка-
нади са изложбама о Змају и Кишу. Колегиница и ја урадиле смо прву поставку 
у Торонту, а затим смо у договору са нашим сарадницима оставиле изложбе које 
су током године дана на пригодним манифестацијама гостовале широм Канаде. 
Уз помоћ нашег конзулата враћене су у Библиотеку. Успешно је било и отварање 
Змајеве изложбе на славистичкој катедри у Бечу, гостовање Кишове и Пекиће-
ве изложбе у Српском културном центру у Паризу уз подршку Министарства 
културе. Обележавајући 85 година од рођења Борислава Пекића са истоименом 
изложбом гостовала сам, у организацији Матице српске Пододбор у Црној Гори, 
у Подгорици, Беранама и Никшићу и у Српском културном друштву Просвјета 
из Ријеке, као и у Средишњој књижници у Загребу. 

Изложба посвећена Јовану Стерији Поповићу приређена је у оквиру Дана 
Београда 2006. године. То је прича коју изузетно поштујем. Јован Стерија Попо-
вић је човек институција. У време формирања модерне српске државе познати 
српски комедиограф, као државни чиновник изузетним залагањем основао је 
готово све важне институције ондашње државе: Народно позориште, Народни 
музеј, учествовао је у оснивању Друштва српске словесности, основао прво по-
зориште у београдској вароши Театар на Ђумруку и касније Театар код јелена, 
написао први просветни закон у Србији. Будући да смо народ малог говорног 
подручја жао ми је што нисам имала прилику да на неком међународном скупу 
библиотекара испричам причу о Стерији. А то није само казивање о великом 
прегалаштву једног човека, већ и о маленој Србији, која се измучена сталним 
ратовима против моћних царстава у кратким периодима мира трудила да иде у 
корак са Европом и светом.
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THE EXHIBITIONS OF THE BELGRADE CITY LIBRARY – 
MEANS OF VISUAL COMMUNICATION

Summary

As part of manifold marketing activities manifested through lectures, literary eve-
nings, workshops, and concerts, one of the most important meansfor marking sig-
nificant days and anniversaries were exhibitions. Around thirty exhibitions, which 
we have organized primarily for the cultural public of Belgrade, have become part 
of the cultural offer of Serbia, this region, and the world, due to a large interest that 
they aroused in both the public and the media on our frequent visits to the libraries, 
cultural centers, and museums. 

This means of visual representation of writers (Zmaj, Pekić, Kiš, Sterija, Desnica, 
Bora Stanković, Duško Radović, Branko Ćopić) appealed to the broadest target audi-
ence ranging from: a wide reading audience, to academic audience, all the way to 
elementary and high school students. Although libraries were primarily oriented to 
the reading audience, we must acknowledge that today’s generations of the young are 
primarily image-inspired, and secondarily word-inspired. A photograph, a document, 
a manuscript and all those curiosities that an exhibition can contain often serve to 
direct this young generation to a person or an event in question, and inspire them to 
read and further explore. 

KEYWORDS | exhibitions, marketing activities, means of visual communications
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ivana.janosevic@bibliotekaobrenovac.org

БИБЛИОТЕКА НА 
КУЛТУРНОЈ СЦЕНИ ОБРЕНОВЦА 

САЖЕТАК | Међусобни односи јавних библиотека и локалних заједница у који-
ма делују, иако дефинисани и регулисани законским оквирима (посебно у об-
ласти културе) и националним и међународним стандарима у нашој струци, у 
пракси имају различите облике. За ову прилику, размотрили смо односе, улоге 
и значај наше установе и обреновачке општине. Библиотека је једина установе 
културе у Обреновцу, а финансирана је од стране Града Београда. Овакав статус 
сматрамо предношћу. Активно учешће Библиотеке у културном и јавном живо-
ту града увек има приоритетни циљ. Тако, она испуњава обавезу да прати спе-
цифичне захтеве своје локалне заједнице и дâ свој допринос. Делатности Биб-
лиотеке усмерене су, пре свега, на пружање библиотечких и информационих 
услуга за различите категорије корисника. Уз то, кроз профилисану издавачку и 
богату и разноврсну програмску делатност посебно се негују завичајне културне 
вредности, истражује и презентује завичајна културна баштина. Библиотека је 
и покренула више програмских садржаја који су стекли редовност одржавања, 
попут Ноћи музеја, Дана европске баштине, Конкурса за најлепшу бајку. У мани-
фестацијама од значаја за Градску општину Обреновац, Библиотека је стални су-
организатор и учесник. Неколико пројеката дигитализације допринело је већој 
видљивости различитих врста књижне и некњижне грађе завичајног карактера. 
За локалну средину од посебног значаја је завичајни фонд Библиотеке, као једи-
ни трезор, ризница завичајне грађе за будућност. 

Презентујући део активности Библиотеке, даћемо осврт на до сада учињено. 
Могућности и прилика за интензивнији однос, свакако, има још. На добробит 
обе стране, он мора бити двосмеран, добронамеран, континуиран, осмишљен и 
унапређиван, те тако усмерен и прилагођен испуњењу захтева и потреба станов-
ника Обреновца. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ | јавна библиотека, локална средина, завичајна баштина
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УВОД

Међусобни односи јавних библиотека и локалних заједница у којима делују, 
иако дефинисани и регулисани законским оквирима (посебно у области култу-
ре) и националним и међународним стандарима у нашој струци, у пракси имају 
различите облике. Тако су библиотеке дефинисане као културне и образовне 
установе, носиоци и средишта библиотечко-информационе делатности, глав-
ни покретачи прикупљања, очувања и промоције локалне културе у свој њеној 
разноликости, локалне капије знања и витални елементи друштва. Поред тога, 
државне и локалне владе позване су да подрже јавне библиотеке и да се активно 
заузму за њихов развој, и укажу на обавезу да библиотеке буду суштински еле-
менти сваке дугорочне стратегије у области културе, снабдевања информација-
ма, описмењавања и образовања. 

Позиција јавних библиотека условљена је односом локалне управе, која као 
оснивач и финансијер њиховог рада, пресудно утврђује њихове могућности. 
Чињеница је, ипак, да се успешност рада обе стране одређује степеном испуње-
них захтева и потреба локалног становништва. Будући да свака локална средина 
има своје специфичне особености, сагледавање ових односа, вредновање пре-
дузетих активности и разматрање могућности које би допринеле квалитетнијој 
и интензивнијој сарадњи, морају се анализирати појединачно за сваку средину. 
У даљем излагању биће размотрени међусобни односи, значај, обавезе, потребе 
и могућности Библиотеке „Влада Аксентијевић” у обреновачкој општини. 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Градска општина Обреновац једна је од 17 општина на територији града Београ-
да. Простире се на 409km2, где у 29 насељених места живи око 72000 становника. 
Општина у којој делује 6 вртића, 9 основних и 3 средње школе, 8 јавних преду-
зећа, ужива све благодети једне од београдских градских општина, града надо-
мак престонице и општине са једним од највећих општинских буџета у земљи. 

У складу са законом и Статутом Града Београда, преко својих органа она врши 
следеће послове у области културе: „подстиче развој културно-уметничког ствара-
лаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних 
манифестација од значаја за градску општину и у циљу задовољавања потреба 
грађана са свог подручја може оснивати установе културе”.1 За спровођење наведе-
ног надлежна је Комисија за културу, формирана од општинског Већа. 
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Посматрано у периоду од 2015. до 2018. године, дајемо преглед буџетских 
средстава која ГО издваја за културу:

2015: 4.069.265,00 динара, што чини 0,2% укупног општинског буџета;
2016: 5.960.906,00 динара, што чини 0,34% укупног општинског буџета;
2017: 6.361.000,00 динара, што чини 0.38% укупног општинског буџета;
2018: 6.182.870,00 динара, што чини 0,33% укупног општинског буџета.2

Ови износи усмерени су на финансирање пројеката одобрених на годишњим 
конкурсима за програме у култури и за пројекте удружења, као и за манифеста-
ције од значаја за општину и традиционалне манифестације. Дакле, усмерена су, 
у највећем, на програмску делатност. Средствима из 2017. године су финасирани 
и израда стратегије културног развоја и археолошка ископавања на неолитском 
локалитету Црквине. Из општинског буџета редовно је финансирана и укупна 
делатност Јавног предузећа Спортско-културни центар, па тако и она који се 
односи на област културе (организација позоришних, биоскопских, књижевних, 
изложбених и музичких програма на великој и камерној сцени, ликовној гале-
рији, градском биоскопу и Дому палих хероја, тј. некадашњем Соколском дому, 
и рад драмске групе). 

На културној сцени Обреновца активно је:
∙ 7 културно-уметничких друштава – у којима делују извођачки, дечји и 

филклорни ансамбли ветерана, а у некима и оркестри, певачке групе, драмске 
секције и хорови;

∙ 2 црквена хора;
∙ 4 драмске групе;
∙ двадесетак књижевних стваралаца;
∙ петнаестак ликовних стваралаца;
∙ 2 балетска студија;
∙ 3 школе модерног плеса;
∙ организације цивилног друштва које делом припадају области културе;
∙ музичари (вокални и инструментални солисти, бендови); 
∙ 4 издавача.

1 „Статут Градске општине Обреновац”, Сл. лист града Београда бр. 19 (2014): 6.

2 Подаци за период 2015–2017. године дати су на основу финансијског извештаја о 
реализацији буџета и утрошених средстава ГО Обреновац, а за 2018. годину на основу 
годишњег финансијског плана. 



184

Библиотека „Влада Аксентијевић” је једина установе културе у општини Об-
реновац, а њен оснивач и финансијер је Град Београд. С традицијом започетом 
1904. године Радничком читаоницом, и више од седам деценија под данашњим 
именом, делатности Библиотеке усмерене су, пре свега, на пружање библиотеч-
ких и информационих услуга за различите категорије корисника. Уз то, Библи-
отека је и организатор богате и разноврсне програмске и образовне делатности, 
издавач, иницијатор организованог и институционалног неговања завичајних 
културних вредности и баштине и послова дигитализације. У посматраном пе-
риоду (2013–2018) буџетска средства Библиотеке износила су: 

2013: 16.638.679,00 динара;
2014: 18.103.980,81 динара;
2015: 18.682.044,29 динара;
2016: 18.682.044,29 динара;
2017: 19.100.000,00 динара;
2018: 21.523.629,00 динара.
Овим буџетским оквирима финансиран је целокупан рад ове установе кул-

туре: зараде, редовни трошкови, све делатности (основна, издавачка, програм-
ска), набавке (књиге, опрема, намештај, услуге) и одржавања (текуће поправке и 
одржавање централног објекта Библиотеке, који је споменик културе и културно 
добро од великог значаја, и четири огранка).

На основу предочених података о износима општинског и буџета Библиоте-
ке, као и позицијама на којима су они коришћени, могле би се правити поједи-
начне и упоредне анализе, које нису биле предмет овог рада.

Оно што истичемо, јесте да се овакав статус Библиотеке ипак може окарак-
терисати као предност. Приоритетни циљ, да активно учествује у културном и 
јавном животу Обреновца, Библиотеке успева да оствари.

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКЕ

Основну, библиотечко-информациону делатност, Библиотека врши у централ-
ном објекту и четири огранка. У протеклим годинама, бележи се значајан по-
раст броја корисника и услуга и већи обрт књижног фонда, као резултат искора-
ка ка новим корисницима. Колективним чланаринама које остварују запослени 
у свим јавним предузећима, школама, предшколској установи, суду и другим ус-
тановама, бесплатним уписом предшколаца, чланарином 65+, услуга је доступ-
на широком кругу корисника. Посебно је значајна активност на промовисању 
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књиге, читања, писмености, учења, развијању и неговању културних потреба 
деце и младих, усмереност на технолошке и друге иновације које гарантују ква-
литетну и правовремену понуду услуга и садржаја.

За локалну средину од посебног значаја је завичајни фонд Библиотеке, као 
једина ризница разноврсне библиотечке грађе завичајног карактера. Брижљи-
во је формиран, редовно допуњаван новом и недостајућом грађом, каталошки 
обрађен и значајним делом дигитализован. Прикупљена грађа приказује при-
родна богатства, историјски, привредни и друштвени развој, социјалну и поли-
тичку структуру, културну историју, традицију и обичаје, индустријско, културно 
и природно наслеђе, уметничко стваралаштво, знамените грађане, као и друге 
области и тематске целине о Обреновцу и околини. Он данас може да одговори 
на потребе коришћења монографских и серијских публикација и разноврсне 
некњижне грађе (фотографије, разгледнице, плакати, картографска и аудио-ви-
зуелна грађа и библиографије). Тако, он даје увид у историјско богатство култур-
ног стваралаштва, као и свеукупног развитка завичаја.

БИБЛИОТЕКА – НОСИЛАЦ ПОСЛОВА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ 

Неколико пројeката дигитализације, почев од 2011. године, учинило је ширу 
доступност и видљивост прикупљене завичајне грађе. Сви пројекти дигитализа-
ције завичајне грађе подржани су од Министарства културе и информисања Ре-
публике Србије. Круна свих досадашњих пројеката дигитализације је Дигитална 
колекција завичајне баштине Обреновца,3 формирана 2014. године. Чини је не-
колико целина: књиге, периодика, разгледнице, плакати, фотографије, каталози, 
картографска грађа, библиографије. Поред грађе која се налази у завичајном 
фонду Библиотеке, ова колекција окупља и грађу која се налази у власништву 
других установа или појединаца, а својом садржином, формом или према ау-
торству припада завичајној баштини Обреновца. Постојећа колекција се конти-
нуирано допуњава новим садржајима а у припреми је и увођење нових катего-
ријама (аудио-визуелна грађа). Смернице даљег развијања дигиталне колекције 
односе се на увођење система за обједињену претрагу читаве колекције, као и 
оптичко препознавања карактера (OCR) на дигитализованом новинском садр-
жају, што ће омогућити претрагу пуног текста помоћу унетих метаподатака у 
оквиру дигиталне збирке завичајне периодике.

3 На адреси: http://www.bibliotekaobrenovac.org/digitalna_kolekcija.php.
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Посебну дигиталну колекцију чине докторске дисертације Обреновчана. 
Пројекат је реализован 2011. године у сарадњи са Универзитетском библиоте-
ком „Светозар Марковић” у Београду. Колекцију чини 30 дисертација аутора из 
Обреновца.

Дигитална колекција завичајне периодике формирана је 2012. године. Бу-
дући да је фонд завичајне периодике био скроман, недостајућа грађа преузета 
је у дигиталном формату из Народне библиотеке Србије. Тако је колекција ком-
плетирана и чине је локални, фабрички и школски листови, страначка гласила 
и једини књижевни часопис.

Кроз пројекат „Обреновац у фокусу штампе” формирана је 2015. године једин-
ствена завичајна колекција новинских чланака из историјске српске штампе, 
који за тему имају град Обреновац, људе и догађаје на његовој територији. Се-
лектовани чланци објављени су у одабраним публикација, којe су излазиле ван 
Обреновца у другој половини 19. и првој половини 20. века, када он није имао 
своје локалне новине. Реч је о листовима који су значајно допринели праћењу 
свих битних догађаја у срединама у којима су излазиле, па тако и из Обреновца. 
Избор наслова извршен је на основу чињенице да је Обреновац током своје 
историје административно припадао Ваљеву, а потом Београду. Као резултат су 
добијене селективне аналитичке завичајне библиографије чланака из листова 
Правда, Време, Мали журнал, Глас Ваљева, Све за победу и Напред. Ова колекција 
од готово 1500 чланака чини користан водич и (п)опис чланака, упућује на њи-
хов извор и сваки чланак даје у пуном, аналогном приказу. Извор за формирање 
колекције биле су дигиталне колекције периодике Народне библиотеке Србије 
и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић”, завичајни фонд Библиотеке 
„Љубомир Ненадовић” у Ваљеву и фонд периодике Историјског архива Ваље-
во. У наставку овог пројекта планирано је допуњававање колекције грађом из 
других периодичних публикација, као и успостављање система за обједињену 
претрагу и приказ читаве колекције, што би омогућило проналажење релавант-
них садржаја на ефикасан и лак начин.
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ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКЕ

Редовна програмска делатност Библиотеке интензивна је и богата, како темат-
ски, врстом програма, тако и за различите категорије корисника. Чине је: књи-
жевни програми, изложбе, трибине и предавања, драмски, музички, филмски 
и програми за децу, радионице, серијали представљања националних култу-
ра. Ауторски пројекти Библиотеке, како редовни, тако и заједнички програми 
са другим установама културе, школама, организацијама цивилног друштва и 
др. морају обезбедити квалитетну програмску понуду тема из области културе, 
уметности, историје, науке. Интересовања и укуси сталне публике су нам дра-
гоцене смернице у планирању програмске активности, али је развијање и него-
вање нове и младе публике изузетно значајно. Очекујемо да ће наша настојања 
утицати да стекну културне навике, буду актери у културном животу града, буду 
редовна публика, подстичу своје креативно изражавање и утичу на формирање 
библиотечког сервиса по својој мери.

У оквиру програмске делатности издвајају се и они у оквиру манифестација 
„Ноћ музеја” и „Дани европске баштине”, којима се презентују одабране завичајне 
теме. Припрема програма започиње истраживањима расположиве грађе, разго-
ворима и трагањем за аутентичним предметима, документима, фотографијама, 
причама. Прикупљена грађа из приватних колекција и фондова других устано-
ва, институција и предузећа чини изложбену поставку, која се допуњава краћим 
филмским, музичким и сценским садржајима и интерактивним програмима за 
различите категорије посетилаца. Тако су на овај начин представљене теме из 
друштвене, привредне и културне историје Обреновца, обичаји, развој и живот 
града у појединим историјским периодима... Девет изложби у оквиру манифес-
тације Ноћ музеја одржане су под слоганом Ноћ музеја у граду без музеја, што 
је био још један начин да заговарамо формирање музејске поставке у оквиру 
завичајног фонда Библиотеке. 

Конкурс за најлепшу бајку још један је од програма који се традиционално 
одржава, а поводом Светског дана књиге за децу. У циљу едукације обреновач-
ких школараца за писање бајки, организују се радионице, а на додели награда 
гости су познати писци за децу. 

Библиос, књижевна награда Библиотеке, установљена је 1990. године. До-
дељује се истакнутим ствараоцима у савременој српској књижевности за најус-
пелију књигу у протеклој години, за део или целокупно стваралаштво. На окол-
ност да награда кроз време стиче све већи углед, нарочито су утицала имена 
награђених писаца, а реч је о ауторима вишег и највишег реда. Сматрајући да 
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Библиос може значајно допринети и афирмацији локалне средине, Библиоте-
ка је понудила Градској општини да буде суорганизатор доделе ове престижне 
награде. 

БИБЛИОТЕКА – УЧЕСНИК У МАНИФЕСТАЦИЈАМА 
КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

Од успостављање манифестација од значаја за Градску општину Обреновац, 
Библиотека је њихов редован учесник, као организатор дела програмских садр-
жаја и место њиховог одржавања.

„Обреновац – град отвореног срца”, манифестација је која се традиционално 
организује на почетку сваке године. У оквиру програма одржавају се позоришне 
представе, концерти хорских група, наступи културно-уметничких друштава са 
територије општине Обреновац, изложбе као и наступи балетских група и пред-
стављају ученици који су постигли изузетне резултате у различитим областима 
– спорт, уметност, наука. Основна идеја ове манифестације је промоција културе 
духа, тела, здравог живљења и хуманости. У оквиру ове манифестације, Библио-
тека приређује литерарни конкурс за ученике основних и средњих школа. 

„Обреновачко лето” је фестивалска манифестација, која се одржава током 
јула и августа и има за циљ да представи различите форме уметничког ства-
ралаштва. Разноврстан програм манифестације садржи музичке, драмске, књи-
жевне, изложбене и програме за децу на отвореним сценама. Један део програ-
ма се одржава на летњој сцени у пространом дворишту Библиотеке. Пројекат 
Летња позорница за младе у дворишту библиотеке подржан је на Конкурсу Ми-
нистарства за спорт и омладину 2016. године. Носилац пројекта је била општина 
а партнер Библиотека. 

„Међународни сусрети у Обреновцу” су привредна и туристичка манифес-
тација која се одржава у августу и која окупља културно-уметничка друштва из 
земље и иностранства, представнике привреде и политичког живота градова 
и земаља из којих долазе културно-уметничка друштва. Ту се, поред културних 
садржаја, размењују и искустава у области функционисања локалних само-
управа, привреде, образовних установа и других институција земаља учесни-
ца. Учешће Библиотеке у овој манифестацији подразумева организовање пра-
тећих програма.

И у другим програмима које организује општина поводом значајних јубилеја 
и у циљу неговања завичајних културних вредности и баштине, Библиотека ор-
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ганизује програмске садржаје или учествује у њиховој припреми. У припреми 
је програм обележавања стоте годишњице од завршетка Првог светског рата, 
те Библиотека припрема изложбу „Мали Посавац у Великом рату”, два издања: 
збирку песама и публикацију о споменичком наслеђу Обреновца и предавање.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКЕ

Целокупна издавачка делатност Библиотеке усмерена је на стваралаштво зави-
чајних аутора и публиковање издања која обрађују завичајне теме. Покренуте 
су едиције поезије, прозе и књижевности за децу. Нарочито значајна је едиција 
„Пулс вароши”, коју чине прилози за монографију Обреновца. Ови зборници ра-
дова доносе новонаписане или приређене радове, али и оне раније објављене, 
а на завичајне теме: археологија, географија, привреда, здравство, култура, обра-
зовање, политика, друштвена историја. Сматрали смо да појединачни зборници 
радова, који окупљају радове мањег круга сарадника и аутора, рад чине фокуси-
раним на неколико одабраних тема. Сви радови садрже и факсимиле докумена-
та и архивске грађе, фотографије, табеле и графиконе. Завичајни фонд Библио-
теке био је драгоцени извор за припрему радова и пропратне грађе. Истичемо 
и успешну сарадњу са ауторима прилога и бројним институцијама културе, које 
су нам уступиле потребну грађу.

У зачетку је још једна едиција која ће презентовати резултате истраживања 
завичајне баштине Обреновца. Планирана издања ће представити највредније 
из ризница обреновачких цркава и манастира, споменичко, архитектонско, ин-
дустријско и природно завичајно наслеђе, обичаје. 

Од посебног значаја је издавачки подухват од највећег значаја за локалну 
средину ‒ Обреновачки крај у прошлости: хроника 1284–1947, који је резултат ви-
шегодишњег истраживања групе приређивача. Обиман прикупљени и обрађени 
материјал чине текстови, сликовна, картографска и архивска грађа, табеле, регис-
три, новински чланци из више од три стотине коришћених писаних извора, се-
лектована грађа из фондова више од 30 установа културе и приватних колекција.
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БИБЛИОТЕКА КАО АУТОР ЗАВИЧАЈНЕ АУДИО-ВИЗУЕЛНЕ БАШТИНЕ

Желећи да кроз докуменатарни серијал прикаже поједине сегменте живота за-
вичајне средине, представи резултате истраживања завичајне историје и грађу 
из свог завичајног фонда, Библиотека остварује успешну сарадњу са локалном 
телевизијом РТВ Студио МАГ. Серијал „Било једном у Обреновцу” представља 
својеврстан документ о историји Обреновца, догађајима и људима, базиран на 
историјским и архивским подацима који су проткани причом и сведочењима 
наших најстаријих суграђана. У досадашњој продукцији, започетој 2007. године, 
припремљено је више од 150 емисија које осветљавају бројне историјске, друш-
твене, културне и спортске догађаје, представљају индустријско наслеђе, знаме-
ните суграђане, описују велике поплаве у Обреновцу, прве мото-трке, првомајске 
уранке, слетове и култна места попут Соколског дома, Хотела Антоновић, Аласке 
колибе, старе градске чаршије, занатлије, трговце, музичаре... Значај ових доку-
ментарних записа је вишеструк, посебно због чињенице да представљају видео 
документ који своје место има и у оквиру завичајног фонда Библиотеке, који је 
од почетка био почетна станица у настанку сваке емисије. У планирању и реали-
зацији сваке емисије Библиотека је била редован сарадник. Велику помоћ у ре-
ализацији емисија пружили су и чланови обреновачких породица које у својим 
приватним колекцијама чувају богату докуменатацију, као и бројни саговорници 
који су сведочењима значајно допринели представљању сваке одабране теме.

Поред тога, Библиотека је и аутор три кратка филма, насталих с намером да 
се документовано, сведочењима и кроз истраживачки рад представе поједине 
целине завичајног наслеђа. Тако су у сарадњи са локалном телевизијом РТВ Сту-
дио МАГ – Обреновац настали филмови: „Обреновац усред века” (који приказ-
ује живот у Обреновцу 50-тих и 60-тих година 20. века), „Тако смо се играли” (о 
одрастању у Обреновцу) и „Појава и развој индустрије на територији Обренов-
ца”. Ту су и кратки филмови настали за програме у оквиру серијала „Стазе ничу и 
не затиру се”, а у знак сећања на значајне личности културног живота Обреновца. 

Овај начин презентовања завичајне грађе представљао је изазов јер у једној 
другачијој форми, кроз коришћење различитих врста грађе (текст, слику, све-
дочења и музику) приказује поједине теме. Искуства која смо стицали у при-
купљању и поступку припреме и израде ових фимова, показала су нам да разно-
врсне изворе и грађу које поседујемо у завичајном фонду можемо да користимо 
као предложак, и тако „оживимо” одређене историјске периоде, пренесемо дух 
времена... Био је то и начин да укажемо, подсетимо, проширимо или пружимо 
сазнања о оном што чини део идентитета завичаја.
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ЗАКЉУЧАК

Могућности и прилика за интензивнији однос обреновачке библиотеке и град-
ске општине у којој делује, свакако, има. На добробит обе стране, он мора бити 
двосмеран, добронамеран, континуиран, осмишљен и унапређиван, те тако ус-
мерен и прилагођен испуњењу захтева и потреба становника Обреновца. Чини 
се да општинска управа није довољно упућена у све капацитете које Библиотека 
има, те је тако и не препознаје као ресурс који може бити драгоцен у различи-
тим сферама. Иако ово излагање, не може бити оцењено као објективно, јер је 
сагледано из угла једне од страна, ипак даје приказ стања културних прилика у 
Обреновцу. Од највећег интереса је активна подршка и помоћ општинске упра-
ве коју Библиотека очекује у реализацији пројекта новог објекта Библиотеке. У 
стратегији културног развоја Обреновца, која је у изради, Библиотека мора има-
ти истакнуто место. Само на тај начин она може да покаже да вреднује и подр-
жава рад једине установе културе на свом подручју. Обавеза Библиотеке је да тај 
статус перманентно оправдава. Иако већ јесте запажен део културног идентитета 
града и посредник у културним потребама грађана Обреновца, Библиотека мора 
имати јасну мисију и визију: да увек буде у функцији културног живота заједни-
це, личног, социјалног и професионалног развоја грађана. Она мора омогућити 
различите видове знања, пружати информације и услуге које су на једнак начин 
доступне свим корисницима. Уз то, значајно јесте, свакако, и завичајно култур-
но наслеђе и његово изучавање и презентовање. Будући да Обреновац нема му-
зеј нити архив, Библиотека мора преузети и део послова из њиховог делокруга, 
формирањем музејске и архивске поставке у оквиру завичајног фонда. 

Иако је градска установа културе, Библиотека је својим целокупним радом ус-
мерена на грађане Обреновца. Зато заузимање општинске управе за даљи развој 
Библиотеке мора бити активније, у складу са актуелном законском регулативом. 
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LIBRARY ON THE CULTURAL SCENE OF OBRENOVAC 

Summary

The relationships between public libraries and local communities in which they op-
erate, although defined and regulated by legal frameworks (especially in the field 
of culture) as well as national and international standards within our profession, in 
practice have different forms. For this occasion, we have analyzed the relationships, 
roles, and significance of our institution and Obrenovac municipality. The library is 
the only cultural institution in Obrenovac, and it is financed by the City of Belgrade. 
We consider this status an advantage. Active participation of the Library in cultural 
and public life of the city is always a priority. Thus, it fulfills the obligation to follow 
specific demands of its local community and give its contribution. The actions of the 
Library are directed predominantly toward providing library and information ser-
vices for different categories of users. In addition, through a profiled publishing activ-
ity and rich and diverse program activities, we specifically nurture cultural values of 
our hometown, and research and present the cultural heritage of our hometown. The 
library has also started multiple programs which have become regular in character, 
such as the Museum Night, the European Heritage Days, and The Most Beautiful Fair-
ytale Competition. The Library has repetitively been a co-organizer and participant 
in manifestations of significance for the municipality of Obrenovac. Several digitali-
zation projects have contributed to better visibility of different sorts of literary and 
non-literary hometown materials. The hometown fund of the Library bears special 
significance for the local community, as it is the only treasury of hometown materials 
for the future. 

By presenting a part of the activities of the Library, we will cast a look at what 
has been done so far. Quite certainly, there are possibilities and opportunities for 
establishing a more intensive relationship. To the advantage of both parties, the re-
lationship has to be two-way, benevolent, continual, well-designed, advanced, and 
thus directed towards and adapted to the fulfillment of demands and requests of the 
citizens of Obrenovac. 

KEYWORDS | public library, local community, hometown heritage
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УЛОГА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
„ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ” У АФИРМИСАЊУ 

ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ 
МАНИФЕСТАЦИЈА

САЖЕТАК | У раду се аутор фокусира на вишеслојну анализу обележавања раз-
личитих културноисторијских манифестација и догађаја који превазилазе ло-
калну заједницу и по своме садржају и порукама имају универзалне и европске 
вредности – на примеру Библиотеке „Димитрије Туцовић” из Лазаревца. Библи-
отека као културно средиште локалне заједнице, поред популаризације књиге и 
перманентне сарадње са издавачима и читаоцима свих узраста, успешно орга-
низује, самостално или у партнерству са другим институцијама, десетак разли-
читих манифестација, као што су: Међународни фестивал хумора за децу, Дани 
Колубарске битке, Дани европске културне баштине, Дан Европе и др. Основна 
теза је да библиотекари радећи на великим пројектима утичу на стварање таквог 
културног амбијента града у коме се упоредо са локалним културноисторијским 
наслеђем негује и европски културни идентитет, кроз акултурацију локалног са 
глобалним. Оваквим приступом, где у пројектима учествују деца и одрасли, 
ствара се и негује локални и космополитски систем вредности, уз учешће ро-
дитеља, предшколских установа, школа и цивилног сектора. Број учесника на 
овим манифестацијама, као и подршка локалне заједнице и привреде најбољи 
су индикатор да наведене манифестације у будућности треба још креативније 
унапређивати.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | библиотека, манифестације, програми, локални идентитет, ев-
ропске вредности
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УВОД

У савременом свету пуном противречности веома је тешко сачувати сопстве-
ни национални идентитет, јер је друштво суочено са процесом глобализације 
у коме долази до стварања заједничких вредности из области културе, еконо-
мије, тржишта, уметности и информационих технологија. С једне стране, ова 
друштвена појава повезује људе између најудаљенијих крајева света, а са друге 
стране, прети да угрози специфичности локалног економског, културног и на-
ционалног идентитета.

Прелазећи мукотрпан пут од социјализма ка капитализму у условима тран-
зиције Република Србија покушава да сачува традиционалне локалне и регио-
налне вредности везујући их за универзалне европске вредности. У тренуцима 
свакодневице када је појединац везан за програме различитих медија и рачу-
нар, уз претећу опасност да само буде конзумент одређених идеја и порука, вео-
ма је тешко препознати оне садржаје који су најближи српском идентитету и 
његовој духовности. Зато је овај рад покушај да се укаже на различите облике 
локалних и регионалних манифестација које су синтеза културно-уметничких 
и других садржаја, на примеру активности Библиотеке „Димитрије Туцовић” из 
Лазаревца.

Циљ овог рада је да се покаже друштвено оправданим развијање оних идеја и 
активности које далеко превазилазе основну мисију везану за библиотекарство 
и пружање различитих услуга читаоцима и истраживачима лазаревачког краја.

ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ НА ЛАЗАРЕВАЦ

С обзиром на своју богату културно-историјску прошлост везану за историју 
српског народа, посебно на ону која се односи на српске устанке, формирање 
државности Србије и Први светски рат, може се рећи да Лазаревац има велике 
потенцијале за развој различитих локалних и религионалних манифестација.

Лазаревац је основан у част пет стотина година од Боја на Косову, када је 
Министарски савет Краљевине Србије донео одлуку да се у славу и част великог 
српског кнеза Лазара Хребељановића безименој варошици на брду Збеговац да-
рује име Лазаревац, што је уприличено на Видовдан 28. јуна 1889. године.1

1 Види: Александар Ј. Стефановић и Мирослав Ж. Живановић, Стари Лазаревац: 1889–1939 
(Београд: Вожд, 1990), 11.
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Упоредо са привредним развијањем варошица Лазаревац је улагала велике 
напоре да унапреди културно-просветни живот својих житеља. Тако је крајем 
1924. године основано Културно-просветно друштво „Абрашевић”, које је имало 
драмску и рецитаторску секцију. Њихова активност је била најплоднија у зим-
ским месецима по завршетку јесењих пољских радова. Између Првог и Другог 
светског рата у Лазаревцу је основана Уметничка група „Слога”, која је окупљала 
трговачку и хуманистичку елиту града, бринући о забавама, баловима и обе-
лежавању различитих празника. У оквиру очувања тековина стечених борбом 
српског народа у Првом светском рату основано је Друштво „Јадранска стража”, 
чији су чланови обилазили културно-историјске знаменитности и одржавали 
манифестације којима је јачана веза југословенских народа. Захваљујући „Колу 
српских сестара” велики напредак у еманципацији жена је учињен 1920. годи-
не, када је у Лазаревцу основана Женска занатска школа, која је поред учења 
и стицања занатских вештина у свом саставу имала фолклорну и позоришну 
секцију. На иницијативу Перке Гавриловић, учитељице из Лазаревца основана 
је модна секција која је израђивала различите одевне предмете, бавила се везом 
и ткањем, чувајући традицију овог краја.

Међу бројним туристичким атракцијама уочи Другог светског рата Лазаре-
вац је био препознатљив по бициклистичким тркама и локалном аеродрому на 
коме су се изводили аеро-митинзи.

За културно-историјски идентитет Лазаревца значајна је изградња Спомен-
-цркве са костурницом непосредно уочи Другог светског рата у којој су зајед-
нички похрањене кости аустроугарских и српских војника из Колубарске битке, 
чиме је учињен први корак ка хармонизацији локалних и регионалних исто-
ријских вредности.

АКТУЕЛНО СТАЊЕ КУЛТУРЕ

У сагледавању актуелног стања културе у Лазаревцу треба знати да постоје три 
установе културе које се међу собом разликују како по основним делатностима 
тако и по оснивачким правима. Најстарија установа је Библиотека „Димитрије 
Туцовић” са традицијом дугом 70 година, а њен финансијер и оснивач је Град 
Београд. Затим Центар за културу (традиција 40 година постојања) и Прво при-
градско позориште (постоји од 2009. године). Оснивач и позоришта и Центра 
је Градска општина Лазаревац. Поред ових установа у Лазаревцу постоји и пет 
галеријских простора. У оквиру Центра за културу су галерије „Симонида” и „Са-
временици”, као и Модерна галерија која баштини легат Лепе Перовић. Такође, 
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ту је и галерија која углавном организује изложбе завичајних уметника у оквиру 
Библиотеке „Димитрије Туцовић”, као и галерија у селу Рудовци као део Рудовач-
ке ликовне колоније. Овде треба поменути и истакнуту школу наивне уметности 
чији је родоначелник Богосав Живковић из села Лесковац. У том селу постоји и 
галерија на отвореном „Врт Богосава Живковића”, која због нерешених својин-
ских односа није отворена за посетиоце. Такође у овом селу и данас ствара ве-
лики број наивних уметника, углавном његових наследника. 

Поред установа културе у Лазаревцу постоји више од двадесет уметничких 
удружења. Углавном се баве децом (Пријатељи деце Лазаревца, Пријатељи деце 
Београда „Шу-шу”, „Гаша”), затим имамо велики број ликовних удружења и шко-
ла сликања (Атеље „Сезан”, Удружење ликовних уметника Лазаревца „ЛУЛУ”, Уд-
ружење уметника и љубитеља уметности, Алтернативно културне иницијативе). 
Бројна су и музичка удружења као што су „Виваче” или „Мелодија”, у којима су 
ученици и професори Музичке школе „Марко Тајчевић”. Такође, постоји и Удру-
жење гуслара „Владислав Петковић Дис”, затим Удружење за очување традиције и 
старих заната „Ризница рукотворина”. Удружење „ЧЏШ” на културној сцени при-
сутно је више од десет година, а реч је о удружењу слободних уметника. Настало 
је окупљањем групе ентузијаста који су се окупили око идеје промовисања и ба-
вљења лепом књижевношћу. Данас су неизбежни на културној сцени Лазаревца 
иако је њихово седиште у Великим Црљенима. Многи њихови пројекти су ок-
ренути деци. Такође, једна организација се бави позоришном уметношћу (Пулс 
театар), а једно удружење у својим оснивачким актима има чак и издавачку де-
латност (КОП). Поред наведених веома су бројна она удружења која окупљају 
децу и младе за бављење плесом („РМП”, „Срна” и „Колус”). Током година на те-
риторији општине Лазаревац постојале су и четири ликовне колоније, од којих 
су две приватне актуелне и данас. Поред тога, треба напоменути да у Лазаревцу 
постоји и пет културно-уметничких друштава. Све у свему за општину која броји 
око 60.000 становника и град од 25.000 људи сасвим довољно за једну узбудљиву 
и квалитетну културну сцену. 

МОСТ ИЗМЕЂУ ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВРЕДНОСТИ

Библиотека „Димитрије Туцовић” је најстарија установа културе у граду. Наста-
ла је 1948. године и то тако што је најпре формиран огранак у Великим Црље-
нима, а годину дана касније и Библиотека у Лазаревцу. Заправо прва књижница 
са читаоницом основана је 14. августа 1910. године на иницијативу угледних 
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Лазаревчана тог времена: Спасоја Цветковића, опанчара, Божидара Терзића, 
ткача, Живка Војића, опанчара, Драгутина Митића, терзије и абаџије, Благоја 
Смиљанића и Светислава Матића. Књижница је почела рад са 400 књига и 
представљала је мали културни центар варошице. Преко књижнице радници 
су били претплаћени на „Радничке новине”, а повремено су била организована 
и различита предавања у читаоници. Радила је до почетка Првог светског рата 
када су сви њени чланови отишли у рат као војници – дакле, међу чланством 
није било жена. 

Градска Библотека, као што је већ наведено, основана је 1949. године, а ма-
тичном за општину Лазаревац проглашена је 1966. Данас је Библиотека „Дими-
трије Туцовић” у мрежи Библиотеке града Београда, али је финансијски самос-
тална. Оснивач Библиотеке је Скупштина града Београда која финансира и све 
активности Библиотеке. До 2011. године Библиотека је била смештена у суте-
ренском простору Центра за културу, да би 13. септембра исте године почела 
да ради у адаптираној згради Старе болнице. Данас је то модерна установа, са 
фондом од 150.000 књига. Као посебна одељења има Дечије, Позајмно одељење 
за одрасле, Одељење Периодике, Стручни фонд, Одељење за набавку и обраду. 
Мрежу огранака чине организационе целине у Великим Црљенима, Рудовцима 
и при основним школама у Јунковцу и Степојевцу. 

Програмске активности Библиотеке обухватају преко 400 програма у току 
једне календарске године. Организују се књижевне вечери, радионице за децу 
и тинејџере, трибински програми, промоције завичајних аутора, музички про-
грами као и изложбе. Редовне активности су и школа гитаре, школице страних 
језика, креативног писања; поред библиотекарско-информационе као основне 
делатности библиотека има и издавачку делатност, а од недавно је започела и 
процес дигитализације завичајне грађе и аутоматизације пословања. У оквиру 
својих програмских активности Библиотека практикује обележавање важних 
јубилеја, као и редовне годишње манифестације којих у Лазаревцу заиста има 
доста. 

Бројне су манифестације у којима Библиотека учествује као организатор или 
као партнер са другим установама културе, школама и предшколским устано-
вама са територије општине, локалном заједницом и привредним субјектима. 
Управо ове манифестације обликују културни идентитет наше средине. Било да 
имају локални или регионални карактер, афирмишу универзалне људске вред-
ности повезивањем институције са припадницима различитих друштвених, ин-
телектуалних и старосних група. Афирмацијом и европских вредности уједно 
чувамо и своје специфичности у оквиру онога што се зове европска културна 
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баштина. Учешћем у манифестацијама којима дајемо европски оквир одржава-
мо континуитет у планирању програма и избегавамо стихијску и индивидуалну 
процену у реализацији програмских активности. 

У знак сећања на настанак града, на славног кнеза Лазара и поносни на 
своје име Лазаревчани као Дан општине сваке године обележавају Видовдан у 
оквиру Дана Лазаревца. Манифестација траје од 15. до 28. јуна. У том периоду 
све установе културе, црквена општина и Туристичка организација приређују 
велики број програма који имају за циљ подсећање на знамените људе и до-
гађаје из историје нашег града. Као један од централних догађаја у Библиоте-
ци био је завичајни програм са европским оквиром – „Обећања прошлости“, 
изложба стрип-радова Милије Белића, доктора теорије уметности, сликара и 
вајара. Реч је о стриповима „Мирко и Славко” и „Никад робом”, који су нас-
тали у периоду од 1965. до 1971. године. Милија је тада био гимназијалац, а 
афирмацију као цртач је стекао управо захваљујући Дечијим новинама и овим 
цртежима. Упоредо са изложбом промовисали смо и књигу есеја „Изазов мо-
дерности”, насталих у периоду од 1985. до 2017. године која имају за тему мо-
дерну уметност и релације између српског и модерног француског сликарства. 
То је једна корисна књига не само за разумевање модерне уметности, већ и за 
праћење наше историје уметности у Паризу. За Лазаревац Милија није само 
велики уметник већ пре свега наш пријатељ и суграђанин, који својим живот-
ним путем, од дечака који је одрастао у рударској колонији у селу Рудовци 
до уметника који својим стваралаштвом даје допринос и оквире европској 
модерној уметности.

Дани Београда – у сарадњи са Секретаријатом за културу града Београда, који 
је и оснивач Библиотеке „Димитрије Туцовић” обележавају се Дани Београда. 
Манифестација је у извршној продукцији Омладинског позоришта Дадов, а у 
њој учествује велики број установа културе чији је оснивач град (има их укупно 
30). То је једна од најзначајнијих манифестација која се догађа сваке године од 
16. до 19. априла у Београду.

Повод одржавања ове манифестације су два важна датума у историји Београ-
да. Први датум – 16. април 878. године је дан када се у писму папе Јована VIII пут 
помиње словенско име града Београда, и други – 19. април 1867. године, када је 
извршена симболична предаја кључева града кнезу Михаилу Обреновићу. На тај 
начин је Београд поново и формално постао српски град. Ове године се Дани Бе-
ограда одржавају по шеснаести пут. Богат културно-уметнички програм под на-
зивом „Београдски времеполов” био је отвореног и бесплатног карактера. Поред 
еминентних музичких стваралаца уметничког ансамбла Министарства одбране 
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„Станислав Бинички”, ансамбла „Ренесанс” и школе „Мокрањац“ наступили су и 
бројни плесни ансамбли. Било је организовано јавно вођење које подразуме-
ва туре отворене за све заинтересоване суграђане који су имали прилику да се 
упознају са једним другачијим Београдом. Том приликом могли су да чују неке 
нове приче – личне, драматичне, из алтернативне историје града у коме живе. 
Могли су да учествују у обиласку Косанчићевог венца, историјских кућа које чу-
вају наслеђе Београда, као и да уживају у шетњи Земунском тврђавом. 

Сваке године установе културе Града овом приликом отварају врата свим по-
сетиоцима. Међу њима су Позориште на Теразијама, Музеј афричке уметности 
и Музеј Николе Тесле. Изложбе приређује Музеј града Београда, а проба у стре-
личарству је традиционално код Диздареве куле. Школу калиграфије организује 
Центар за ликовно образовање – Шуматовачка. Поред наведених установа још 
су бројне оне које су учествовале у организацији дана Београда. Навешћемо пре 
свега Библиотеку Града Београда, Библиотеку „Влада Аксентијевић” из Обренов-
ца и Библиотеку „Димитрије Туцовић” из Лазаревца. Сви они су имали пригодан 
програм, а Библиотека из Лазаревца, у складу са темом „Београдски времеплов”, 
организовала је јубиларну емисију „Код два бела голуба” Радио Београда и пред-
ставила књигу „Стари Београд” ауторке Миље Милосављевић. Наши напори да 
представимо историју Београда заправо одсликавају пут престонице и исто-
ријски развој читавог града од турске касабе до модерне европске метрополе. А 
пут у Европу води искључиво преко јачања сопствених капацитета. 

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ХУМОРА ЗА ДЕЦУ

Фестивал хумора за децу је манифестација коју већ традиционално, триде-
сет година, уназад организује Библиотека „Димитрије Туцовић” из Лазаревца. 
Одржава се сваке треће недеље у септембру, а има и међународни карактер. 
Најмлађи Лазаревчани већ 30 година сваку школску годину започињу вели-
ком светковином у част и славу смеха и ведрог духа детињства. Први Фестивал 
хумора за децу одржан је 1989. године, поводом стогодишњице од оснивања 
Лазаревца, под називом „Дани хумора за децу”. Носиоци организације прве го-
дине били су Библиотека и Центар за културу, а од 1990. године Библиотека 
самостално организује Фестивал. Године 1994. промењен је назив манифеста-
ције у Фестивал хумора за децу. Већ прве године Фестивал наилази на велику 
и снажну подршку локалне заједнице. Захваљујући таквој реакцији града Биб-
лиотека је имала могућност да ангажује многе ауторитете из области дечије 
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књижевности и дечијег стваралаштва уопште који су профилисали јасне про-
грамске циљеве ове манифестације.

У публикацији „Дани хумора за децу у Лазаревцу”, која је објављена након 
првог фестивала издвајамо део поздравног говора Миланке Максимовић са 
отварања првог Фестивала 4. септембра 1989. године: „Ово је прилика да се 
најтоплије захвалимо Васки Јукић Марјановић, књижевници, која је дала идеју 
за овакав Фестивал, као и да одамо посебну захвалност др Слободану Ж. Мар-
ковићу, професору универзитета, што је прихватио обавезу да буде председник 
програмског савета и што је својим мудрим саветима много помогао да Фести-
вал добије прави облик и обухвати различите хумористичке садржаје намењене 
младима”. Циљ фестивала је афирмација хумора као веома значајне категорије у 
стваралаштву за децу. У ту сврху Слободан Станишић, прослављени дечији пес-
ник је осмислио маскоту Фестивала. То је Гаша, чудна птица која није ни патка 
ни гуска. Проглас је 1989. године написао Алек Маријано. 

Фестивал је и празник дечијег стваралаштва. Почетком сваке године распи-
сује се конкурс за литерарне и ликовне радове на тему „Смеха, смеха деци”, а 
стучни жири бира најбоље међу њима. Централни догађај фестивала је додела 
награде „Златно Гашино перо”. Награда се додељује аутору који својим укуп-
ним делом „унапређује ведри дух детињства”. До 2010. године лауреати су на 
поклон добијали лутку са својим ликом, а од тада лутку замењује књига. До-
садашњи добитници Златног пера су: Драган Лукић, Добрица Ерић, Љубивоје 
Ршумовић, Перо Зубац, Слободан Станишић, Градимир Стојковић, Душко Три-
фуновић, Мошо Одаловић, Раша Попов, Васка Јукић Марјановић, Драгомир 
Ћулафић, Душан Поп Ђурђев, Милован Витезовић, Мирко Марковић, Радмила 
Булатовић, Шимо Ешић, Милован Данојлић, Алексије Марјановић, Мирјана 
Стефановић, Гордана Тимотијевић, Велимир Ралевић, Тоде Николетић, Игор 
Коларов, Дејан Алексић. Друга награда је „Сребрно Гашино перо”, за књигу која 
даје посебан допринос афирмацији хумора у литератури за децу. Односи се на 
књиге које су објављене између два фестивала. Али како је ово фестивал и де-
чијег стваралаштва, од 1998. године додељује се награда „Гашино перо” за књи-
гу деце писаца. Досадашњи награђени су: Слободан Станишић Танго за троје, 
Миленко Матицки Свирка, Драгомир Ћулафић Звездано ждријебе, Миломир 
Краговић Лево крило, Душан Поп Ђурђев Слик ковница, Оливера Јелкић Слу-
чај бабарога, Гордана Тимотијевић Владимир из чудне приче, Моша Одаловић 
Баба је ту ја сам у Јапану, Јасминка Петровић Кажи тети добар дан, Градимир 
Стојковић (Не)успела шала: кобајаги приручник за израду писмених задатака, 
Миодраг Јакшић Како расте мали змај, Душан Поп Ђурђев Бића из зоо вртића, 
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Дејан Алексић Музика тражи уши, Гордана Тимотијевић Седмо краљевство, 
Бранко Стевановић Авантуре Краљевића Марка, Душан Поп Ђурђев Радови 
на Млечном путу, Дејан Алексић Кога се тиче како живе приче, Игор Коларов 
Клизаве приче, Бошко Ломовић Буквар дечијих дужности, Јасминка Петровић 
Лето кад сам научила да летим, Весна Алексић Лудвиг Ван Моцарт, Урош Пе-
ровић Прича о Јангу.

Фестивалски програми се одвијају током три дана, а подељени су у неколико 
сегмената. Ту су пре свега књижевни програми. Поред поменутих свечаности, 
уручења награда најбољима у тој години, редовно се организују гостовања писа-
ца у школама, округли столови и различити забавни програми (Кликеријада и 
Покажи шта знаш). Поред тога ту је Ревија дечијих драмских група, коју реализује 
Прво приградско позориште, ликовне радионице и изложбе награђених радова. 
Трећи дан је резервисан управо за програме намењене награђеној деци и тради-
ционалну карневалску поворку. Фестивал у потпуности финансира Секретари-
јат за културу града Београда уз свесрдну помоћ ГО Лазаревац. У организацији 
читаве манифестације учествује Туристичка организација Лазаревац, Центар за 
културу Лазаревац, Прво приградско позориште. Као посебан куриозитет на це-
ремонији самог отварања председник Општине Лазаревац симболично предаје 
кључеве града деци. Тако да заправо током три дана трајања Фестивала градом 
владају деца. На завршној приредби тај кључ се враћа председнику општине. 
На тај начин ми промовишемо права детета, показујемо стварну и посвећену 
бригу о деци и у потпуности подржавамо све европске конвенције које се тичу 
одговорних локалних управа, а тичу се и права деце. Фестивал има сарадњу са 
другим манифестацијама за децу у земљи и региону. Потписник је повеље о са-
радњи свих фестивала за децу у југоисточној Европи од 2007. године. Повеља је 
резултат дугогодишње сарадње са Фестивалом „Под старом маслином” из Бара, 
Змајевим дечијим играма, и Фестивалом „Везени мост” из Тузле. То Фестивалу 
хумора за децу даје европски оквир. 

ДАНИ ЕВРОПСКЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

Дани Европске културне баштине јесу највећи партиципативни културни до-
гађај грађана Европе. Одржава се од 23. септембра до 2. октобра, а сваке године 
има дргу тему. Године 2017. тема је била „Наслеђе и природа”, а 2018. године „Ев-
ропска година културног наслеђа – уметност дељења”. Овом темом нагласак се 
ставља на потребу упознавања и разумевања културног наслеђа као заједничког 
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ресурса, подиже се свест о заједничкој историји и вредностима и јачању осећаја 
припадности заједничком европском простору. Европски савет покреће ини-
цијативу 1985, а од 1999. припаја се Европској унији и формира највећу зајед-
ничку акцију у култури, која се одржава једном годишње. Сваке године програм 
генерише до 20 милиона посетилаца, велики приход и доприноси квалитету 
живота европског становништва. 

Сваког септембра манифестација се одржава у више од 50 земаља Европе. 
Током ових дана отварају се врата музеја, културних институција и локалитета 
са бројним програмима специјално направљеним за ову прилику. Зато се ови 
дани и називају „Отворени дани културе”. Циљ ове манифестације је да: 
∙ подигне свест о богатству и културном диверзитету Европе;
∙ направи климу у којој се стимулише осећај вредности европске културе;
∙ охрабри толеранцију у Европи, као и ван њених граница;
∙ информише публику и политичке органе о потреби чувања културног наслеђа;
∙ упути позив Европи да одговори на друштвене, политичке и економске изазове 
са којима се суочава.

Овогодишња тема „Европска година културног наслеђа – уметност дељења” 
нагласак ставља на потребу упознавања и разумевања културног наслеђа као 
заједничког ресурса, подизању свести о заједничкој историји и вредностима и 
јачању осећаја припадности заједничком простору. На територији града Бео-
града ову манифестацију организује Секретаријат за туризам града Београда уз 
подршку Секретаријата за културу града и учешће свих установа културе. У Лаза-
ревцу организатор манифестације је Туристичка организација Лазаревца. Током 
трајања дана баштине организовали смо радионице на тему „Вез шумадијске 
Колубаре”, а водитељ радионица је била Нада Марковић, ауторка истоимене 
књиге. Поред тога организоване су у радионице калиграфије које је водила До-
брила Ашкрабић. У радионицама су учествовали лазаревачки основци и пен-
зионери (65+). Библиотека „Димитрије Туцовић” је од 2002. године укључена у 
обележавање Дана Европске културне баштине, а последњих година смо имали 
програме на теме: „Европа плеше”, „Стари занати” и „Наслеђе и природа”.

Сваке године у Библиотеци „Димитрије Туцовић” обележава се и Дан Европе. 
Деветог маја 1950. године Роберт Шуман је представио свој предлог креирања 
нове организоване Европе који би требало да унапреди живот појединца и на-
рода. Тако је овај датум постао општеевропски симбол, који заједно са химном и 
заставом означава садржај Уније. То је прилика за активности и Фестивале који 
Европу приближавају њеним грађанима и народима. Европска Унија која служи 
својим грађанима – Европљанима. Уз очување свих својих посебних вредности, 
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обичаја и језика – сви грађани Европе треба да се у Европи осећају као код своје 
куће. Тако најчешће овај празник Европе обелажавамо програмима који су из-
ворно наши, аутентични, а који су као такви прихваћени и од европске култур-
не сцене. Такав је пример програма „Наших руку дело”, који је настао у сарадњи 
са Европским покретом у Србији. Представља промоцију нашег наивног ства-
ралаштва које је познато широм Европе. Радови наивних скулптора, вајара као 
што су Илија Филиповић, Милутин Ранковић, Милисав Стојановић и други за-
ступљени су у колекцијама многих европских галерија – од Милана до Париза 
и Москве. Оваквим програмом и наша културна баштина постаје део опште ев-
ропске баштине. 

Лето уз ГЕМ2 – манифестација која траје током августа месеца. Под покрови-
тељством Секретаријата за културу града Београда у организацији Удружења за 
одрживи развој РТВ ГЕМ и Библиотеке „Димитрије Туцовић” у трајању од 6 дана. 
Током манифестације са платоа испред Библиотеке уживо се емитује двочасов-
ни програм. Сваке вечери за публику која присуствује снимању уживо, као и 
за публику испред малих екрана Библиотека „Димитрије Туцовић” као један од 
партнера манифестације има прилику да промовише своје активности на један 
другачији интерактиван начин. Не само што су наше програмске активности 
доступне широком аудиторијуму, путем јавних преноса велики број наших ко-
рисника који не могу да присуствују нашим промоцијама бива упознат и укљу-

2 Медијска кућа ГЕМ РТБ свој рад почиње 2001. године. Најпре као радио-станица која је 
квалитетом својих програма постала једна од најуспешнијих у региону. Развојем компаније 
2005. почиње са радом и телевизија ГЕМ, која је захваљујући квалитетној и разноврсној 
програмској шеми и кадровским и техничким потенцијалима, за кратко време постала 
медијски лидер Колубарског округа. Године 2008. телевизија ГЕМ добија званичну дозволу 
за пружање медијских услуга путем кабловске, сателитске IPTV електронске комуникационе 
мреже, издату од стране Републичке радиодифузне агенције. Временом РТВ ГЕМ је постао 
препознатљив канал информисања који прати проблеме локалне средине. Кроз емисије 
различитог садржаја обележава и документује све догађаје који су од важности за регион. 
Технички услови омогућавају реализацију „живих” емисија као и директних преноса свих 
збивања са репортажним колима. ГЕМ РТВ емитовањем интерактивних садржаја тежи ка 
томе да охрабри реципијенте да активно учествују у креирању емисија, и да буду стратегија 
против нетолеранције, дискриминације и родне неравноправности јер ће истицати 
могућност мултикултуралног модела и да на тај начин делује као културни медијатор. 
Дигитализацијом 2015. године сфера деловања ове компаније шири се на београдски регион. 
Земаљским путем програм ове телевизије се емитије у оквиру Зона расподеле Авала, Други 
мултиплекс, или кроз кабловске оператере широм Србије.
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чен у активности Библиотеке. Тако смо током трајања манифестације имали 
медијску промоцију „Слово о Милутину”, извода из библиографије Милутина 
Ранковића, вајара и нашег завичајног уметника. Преко Фејсбук странице теле-
визије ГЕМ овај прилог је за 24 сата имао више од 2.000 прегледа. 

Данас је РТВ ГЕМ независна медијска кућа у служби грађана општине Лаза-
ревац, али и целог Колубарског округа, која гледаоцима и слушаоцима пружа 
објективне вести и информације, производи и емитује висококвалитетан теле-
визијски и радијски програм, са великим бројем препознатљивих ауторских 
емисија. Што се Библиотеке „Димитрије Туцовић” тиче, ова кућа је наш медијски 
партнер и велика подршка у реализацији наших свакодневних активности. 

ВЕЗА СА РБ „КОЛУБАРОМ”

Дан рудара Србије – значајан празник за читав регион. Обелажава се 6. августа, а 
претходи му и празник Свети Прокопије, који рудари обележавају као рударску 
славу. Како већина Лазаревчана ради у РБ „Колубара”, велики број наших читала-
ца чине или рудари или чланови њихових породица. Тако и обележавање њихо-
вог празника пригодним програмима заправо је наше заједничко задовољство. 
Том приликом се подсећамо онога што чини рударско наслеђе. 

Угаљ је у Колубарском басену откривен још 1896. године у месту Звиздар код 
Уба. У последњој деценији 19. века почела је његова јамска експлоатација која 
траје све до 1974. године. Од 1936. године угаљ се користи за рад електране у Вре-
оцима, која у то време снабдева електричном енергијом Београд, Шабац и Кра-
гујевац. Међутим, колубарско „црно злато” тек средином 20. века постаје основ-
ни чинилац живота и развоја овога краја. Изградњом ТЕ „Колубара“ у Великим 
Црљенима 1956. године Рударски басен „Колубара” постаје битан део енергетског 
система Србије. Граде се и пратећи објекти за побољшање квалитета ископаног 
лигнита. Сушара отворена 1965. године, била је у тадашњој Југославији први 
објекат те врсте. Из колубарског лигнита се производи 52% електричне енергије 
у Србији. Делатностима индустрије и рударства данас је на територији општине 
регистровано 150 предузећа и правних лица. Уз њих послује и око 390 приват-
них радњи усмерених на вађење руда и камена и прерађивачку индустрију. 

Неговање баштине индустријског наслеђа саставни је део рада нашег зави-
чајног одељења. Током трајања рударских празника одржавамо радионице и 
изложбе које имају за циљ подсећање на тај део наше завичајне историје. Тако 
смо ове године имали репрезентативну изложбу Драгише Меденице, фотографа 
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који је дуги низ година био једини репортер који је пратио све важне етапе у 
развоју рудника. Његов објектив овековечио је важне моменте преласка са под-
земне на површинску експолатацију као и отварање нових великих постројења 
за прераду угља. Такође у сарадњи са друштвом „ЧЏШ“ организујемо песничке 
мануфактуре на ту тему. 

ФЕСТИВАЛИ ВИНА И ЗДРАВЉА

Фестивал српских вина је још једна манифестација која се већ десет година 
одржава у Лазаревцу. У себи чува винску традицију која је у овим крајевима за-
ступљена још од кад су Флавијеве трупе донеле прву винову лозу. У духу европ-
ске традиције у зеочким виноградима производи се вино изузетног квалитета. 
У славу вина и у име добре сарадње са Саветом за пољопривреду ГО Лазаревац 
и Библиотека „Димитрије Туцовић” учествује у организацији Сајма. Већ четири 
године уназад организујемо конкурс за поезију о љубави и вину под називом 
„Вино је поезија у чаши”, на коме имају право учешћа сви песници који пишу 
на српском језику. До сада је, током ове четири године, конкурисало више од 
сто аутора из различитих крајева Србије, углавном младих песника, а од 2017. 
године три најбоље песме се објављују као део Зборника поезије који објављују 
лазаревачки песници окупљени у удружењу „Димитрије Туцовић”. Одржава се 
сваке године у првој недељи новембра. 

Фестивал здравља у организацији Дома задравља „Др Ђорђе Ковачевић” и ГО 
Лазаревац, тачније Канцеларије за младе представља јединствену манифеста-
цију која промовише достигнућа како класичне тако и алтернативне медицине. 
Фестивал здравља је манифестација која афирмише здраве стилове живота и на 
јединствен начин окупља и најмлађе и најстарије суграђане. Већ пет година заре-
дом на Фестивалу учествује више од 45 медицинских и фармацеутских установа, 
произвођача здраве хране, медицинских школа и факултета. Сви учесници про-
мовисањем својих услуга, превентивним прегледима и саветима су на распола-
гању посетиоцима. Библиотека „Димитрије Туцовић” од самог оснивања је један 
од учесника Фестивала. Сваке године се представимо различитим програмом, 
било да је реч о Књиготерапији, било да је реч о промоцији књига које могу по-
моћи у тражењу пута за здравији и бољи живот (популарна психологија). Сваки 
пут нам фестивал пружа прилику да још једном подсетимо и на здравствене ас-
пекте читања. Наиме, доказано је да читање побољшава концентрацију, јача ем-
патију, подстиче креативност, јача самопоуздање, вежба меморију, оснажује маш-
ту, поправља расположење, развија социјалне вештине и наравно богати речник.
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Независно од фестивала здравља који је у трећој недељи априла, крајем јуна 
обележавамо Светски дан јоге. У сарадњи са Јога центром и Саветовалиштем за 
труднице Дома здравља „Др Ђорђе Ковачевић” организују се предавања на тему 
здравственог аспекта који јога има на наше здравље. 

ДАНИ КОЛУБАРСКЕ БИТКЕ

Манифестација која је најзначајнија у Лазаревцу, а која се одржава од 2005. го-
дине у славу и част наших славних предака је Дани Колубарске битке. Одржава 
се у периоду од половине новембра до половине децембра. У њој учествују све 
установе културе, црквена општина, као и бројна удружења која се баве очу-
вањем традиције наших ослободилачких ратова. У знак сећања на храбре ко-
лубарске ратнике у центру Лазаревца се налази Црква Св. Димитрија са спо-
мен-костурницом у чијој се крипти налази око 50.000 српских и аустроугарских 
војника погинулих у Колубарској бици.3

Управо достојно наших славних предака трудимо се да им одамо почаст 
подсећањем на њихова велика дела. Поводом јубилеја стогодишњице Великог 
рата Библиотека „Димитрије Туцовић” је издала репринт капиталног дела гене-
рала Живка Павловића о Колубарској бици и Церској бици. Такође се одржавају 
и бројне промоције, изложбе, конкурси за основце и средњошколце посвећени 
Првом светском рату.

ЗАКЉУЧАК

По броју манифестација и њиховој креативности које организује Библиотека 
„Димитрије Туцовић” са седиштем у Лазаревцу, општини која припада Граду Бе-
ограду, може се закључити да ова установа по квалитету и садржају превазилази 
своју основну делатност. У својој културној мисији Библиотека максималним 
коришћењем својих ресурса и партнерством са другим институцијама општине, 
Београда и Србије успешно афирмише локалне и регионалне вредности. У ус-
ловима транзиције и европеизације Библиотека успешно испуњавају естетске и 
уметничке критерије најмлађих и старијих житеља општине.

3 Види: Тадија Стефановић, Спомен-црква Светог Димитрија са костурницом у Лазаревцу 
(Лазаревац: СПЦ, 2009).
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Промишљеном културном политиком са мноштвом различитих идеја најста-
рија културна установа у Лазаревцу годишње реализује око педесет програма, 
уз учешће више хиљада посетилаца са око стотинак креатора програма. Поред 
културне мисије просвећивања читалачке публике библиотека је постала сте-
циште различитих облика манифестација, почев од музике, сликарства, па све 
до озбиљних скупова и трибина. Оваквим приступом се константно остварује 
спрега између глобалног и регионалног са локалним и националним идентите-
том Србије.
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THE ROLE OF THE CITY LIBRARY DIMITRIJE TUCOVIC 
IN PROMOTING LOCAL AND REGIONAL VALUES

Summary

In this paper the author focuses on a multi-layered analysis of celebrating different 
cultural and historical manifestations and events which, judging from their content 
and messages, surpass the local community and have European and universal values 
– which can be seen in the example of the library Dimitrije Tucovic from Lazarevac. 
The library as a cultural center of the local community, in addition to popularization 
of books and permanent cooperation with publishers and readers of all ages, success-
fully organizes – independently or in partnership with other institutions – a dozen 
different manifestations, such as: The International Comedy Festival for Kids, the Bat-
tle of Kolubara Days, the European Heritage Days, the Europe Day, etc. The main 
supposition is that by working on large projects, librarians influence the creation of 
such cultural atmosphere of the city where European cultural identity is nurtured in 
parallel with local cultural and historical heritage, through acculturation of local to 
global. Through this approach, where both children and adults participate in projects, 
local and cosmopolitan value systems are created and nurtured, with participation of 
parents, pre-school institutions, schools and civil society. The number of participants 
in these manifestations, as well as the support of local community and industry, best 
indicate that the said manifestations should be even more creatively enhanced in the 
future. 

KEYWORDS | library, manifestations, programs, local identity, European values
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Народна библиотека „Детко Петров”, Димитровград
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БИБЛИОТЕКА КАО КУЛТУРНИ МОСТ: 
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ДЕТКО ПЕТРОВ” 

ДИМИТРОВГРАД У КОНТЕКСТУ КУЛТУРНОГ 
ЖИВОТА БУГАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ 

МАЊИНЕ У СРБИЈИ

САЖЕТАК | Србија је земља културне и етничке разноликости и као демократ-
ска држава улаже своје ресурсе на очувању културног идентитета припадника 
националних мањина који живе на њеном тлу. Многобројне националне мањи-
не у нашој земљи по бројним законима, усклађеним са међународним стандар-
дима и стандардима Европске уније, поред осталог имају право на матерњи је-
зик и на неговање и развој своје културе. Библиотеке посебну снагу манифестују 
у случајевима када играју улогу чувара језика, културе и духа једног народа, који 
физички обитава на просторима ван своје матичне земље, али и улогу моста у 
повезивању култура већинског и мањинског народа. 

У раду ће бити представљена улога Народне библиотеке „Детко Петров” у Ди-
митровграду у контексту културног живота бугарске националне мањине у Ср-
бији – у популарисању језика, књижевности и стваралаштва, односно које услуге 
Библиотека креира за све своје кориснике и каква је њен значај у културном 
животу средине и шире. Библиотека ове године прославља свој 120. рођендан и 
током дуге историје увек је била културни лидер средине, место организовања 
бројних програма, али и мост у повезивању српске и бугарске културе. Данас 
је посебно ангажована на повезивању српске и бугарске књиге, на афирмацији 
и популарисању стваралаштва припадника бугарске мањине у Србији кроз из-
давачку делатност, на раду са децом и младима, на научно-истраживачким и 
музејским пословима и друго.

 
KЉУЧНЕ РЕЧИ | бугарска национална мањина, култура, књига, библиотечке ус-
луге, Народна библиотека „Детко Петров” Димитровград
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ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
ЗА ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕАТА – ЗАКОНСКА ОСНОВА

Нашу земљу карактерише етничка и културна разноликост. Свој демократски 
однос према многобројним мањинама Србија потврђује радом на очувању кул-
турног идентитета припадника мањинских заједница који живе на њеном тлу. Да 
би се припадници једног мањинског народа служили својим правима и слобо-
дама, неопходно је да и они и већински народ буду упознати с тим да мањин-
ска права нису првилегија, већ важан инструмент за постизање ефективне јед-
накости и квалитетног суживота на датом простору. „Подаци о етничком саставу 
становништва релевантни су за разумевање културолошких разноликости ста-
новништва, положаја етничких група у друштву, праћење миграторних токова и 
других карактеристика етничких заједница, као и за дефинисање и реализацију 
бројних стратегија и политика за унапређење положаја припадника етничких 
група. Из тог разлога је званична статистика у свим пописима од 1948. до 2011. 
године посвећивала посебну пажњу етничким одликама становништва, чиме је 
створена богата статистичка грађа, пре свега о бројности етничких заједница на 
простору Републике Србије, али и о њиховим различитим демографским, обра-
зовним, друштвено-економским и другим особеностима.”1 Према критеријуму 
који је Закон о локалној самоуправи поставио, од укупно 169 општина у Србији, 
68 је мултиетничких,2 од којих се 41 налази у Вој водини, а 27 у централној Србији. 
У Србији практично нема ниједне општине у којој не живе припадници мањина. 
Пошто у њима живе у различитом броју, нису све општине и мул тиетничке. 

Припадницима националних мањина Уставом је гарантовано пра во да непо-
средно или посредством својих представника, учествују у одлучи вању или сами 
одлучују о питањима у вези са својом културом. Такође је као једно од права на-
ведено и право на изражавање, чување, неговање, развијање и јавно изражавање 
културне по себности. 

Основни закони којима се штите права националних мањина у Србији 
су: Закон о заштити права и слобода националних мањина (Сл. лист СРЈ, бр. 
11/2002, Сл. лист СЦГ 1/2003. – Уставна повеља и Сл. Гласник РС бр. 72/2009. – 
др. закон, 97/2003. – одлука УС и 47/2018), Закон о службеној употреби језика 

1 Национална припадност: Подаци о општинама и градовима (Београд: Републички завод за 
статистику, 2012), 9.

2 VODIČ za bolje (ili kvalitetnije) ostvarivanje manjinskih prava na lokalnom nivou (Novi Sad: 
Centar za regionalizam, 2009), 13.
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и писма (Сл. гласник РС, бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005. – др. закони, 
30/2010, 47/2018. и 48/2018. – испр.), Закон о основама система образовања и 
васпитања (Сл. гласник РС, бр. 88/2017. и 27/2018. – др. закони), Закон о локал-
ној самоуправи (Сл. гласник РС, бр. 129/2007. и 83/2014. – др. закони) и Закон 
о националним саветима националних мањина (Сл. гласник РС, бр. 72/2009, 
20/2014. – одлука УС, 55/2014. и 47/2018).

Најзначајнији закон којим су регуласана права припадника мањина је За-
кон о заштити права и слобода националних мањина.3 Као по себно право он 
прописује право на неговање културе и традиције. Оно по дразумева изража-
вање, чување, неговање, развијање, преношење и јавно испољавање националне 
и етничке, културне, верске и језичке посебности као дела традиције грађана, 
националних мањина и њихових припадника. Закон о националним савети-
ма националних мањина4 предвиђа бројне надлежности савета националних 
мањина у домену културе, образовања, употребу матерњег језика и писма и раз-
воја медија на језицима мањина. 

Осим државе у најширем смислу и локалне самоуправе, такође, имају оба-
везу да штите културна добра од значаја за општину, да стварају услове за рад 
разних установа (културних центара, библиотека), да подстичу развој културног 
и уметничког ствара лаштва, обезбеђују средства за финансирање и суфинанси-
рање програма и пројеката у области цултуре и слично. “Библиотеке у општина-
ма у којима живе припадници мањина могу, на пример, путем набавке књи га на 
мањинским језицима, организовањем књижевних вечери и сусрета са ауторима, 
значајно допринети очувању мањинског језика и културе.”5

3 Припадницима националних мањина осигурано је право да оснивају посебне културне, 
уметничке и научне установе, друштва и удружења у свим областима културног и 
уметничког живота. Наведене установе су самосталне у раду, а држава у складу са својим 
могућностима учествује у финансирању тих друштава и удружења. 

4 Национални савет националне мањине узима учешће у припреми стратегије развоја 
културе националне мањине, утврђује које су културне манифестације и догађаји од 
посебног значаја за очувања културе националне мањине, утврђује листе културних добара 
од интереса за националну мањину итд.

5 VODIČ za bolje (ili kvalitetnije) ostvarivanje manjinskih prava na lokalnom nivou (Novi Sad: 
Centar za regionalizam, 2009), 19.
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БУГАРСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА – УЛОГА БИБЛИОТЕКА ПО ПИТАЊУ 
НЕГОВАЊА КУЛТУРЕ, ЈЕЗИКА, СТВАРАЛАШТВА БУГАРА У СРБИЈИ

Највећи део Бугара у Србији живи у општинама Босилеград и Димитровград, 
у неким селима у Банату (Бугари Палћени) и у већим градовима као што су 
Ниш, Пирот, Лесковац и Врање, где имају своја удружења. Култура припадника 
бугарске мањине је невелика и заснива се првенствено на неговању фолклора и 
културно-уметничког аматеризма, ликовног стваралаштва бројних академских 
сликара, али и на књижевном стваралаштву аутора који пишу и на бугарском и 
на српском језику. У погледу популаризације књижевног стваралаштва посебно 
се истицала Новинско издавачка установа „Братство”, која је у периоду од 1956. 
до 2012. кроз часописе (Мост – часопис за уметност, науку и културу и Другарче 
– дечји часопис и новине Братство) и ауторске књиге подстицала стваралаш-
тво припадника мањине на матерњем, бугарском језику. На жалост, од 2012. ова 
установа6 не ради. 

Табела 2.

Табела 1. Бугари у Србији по попису 2011. г.7

Општина Бр. 
становника 

Бугари 
 

Удео 
 

Општина 
Босилеград 

13.418         8.129        71,82% 

Општина 
Димитровград 

10.118     5.413         53,50% 
 

 

Година пописа Број Бугара 

1948 59.472 

1953 60.146 

1961  58.494 

1971 53.800 

1981 33.455 

1991 26.698 

2002 20.497 

2011 18.543 

6 Године 2016. покренут је двонедељник Ново Братство, који финансира Национални савет 
Бугара у Србији.

7 Бугари у Србији, преузето 17.10.2018, https://sr.wikipedia.org/sr-Бугари _у_ Србији. 
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Димитровград и Босилеград су сиромашне средине, које у својим буџетима 
издвајају мала средства за културу, па и за развој културе мањинске бугарске 
заједнице. Установе културе у овим срединама не могу се похвалити добрим 
условима и ресурсима за рад, као факторима квалитетног развоја локалне кул-
турне политике. Последњих година ситуација у Димитровграду је повољнија, јер 
је Министарство спољних послова Бугарске подржало пројекте за обезбеђивање 
бољих просторних услова за Библиотеку „Детко Петров” и Центар за културу, 
који је део средстава добио и преко ИПА фондова. Бољи просторни услови омо-
гућавају квалитетнији културни живот и обавезују оснивача и Национални савет 
да улажу средства у програмске активности ових двеју установа. 

Значај књиге и језика у овим срединама, у којима живе припадници бугар-
ске националне мањине, још је већи, јер књига и језик, поред својих главних 
функција заузимају и место „чувара” етничке припадности. „Општи циљ заштите 
језичких права мањина јесте да се њихови припадници учине равноправним са 
другим држављанима и у језичком погледу, тако што би им се законски гаран-
товала слободна јавна (па, под одређеним околностима и службена) употреба 
матерњег језика и његовог писма.”8 

Имајући у виду значај установа културе за локалне заједнице, Босилеград и 
Димитровград, библиотеке у тим срединама су не само центри културе, већ и 
мостови повезивања културе двају народа – српског и бугарског. Библиотеке у 
Босилеграду и Димитровграду успешно извршавају ту своју мисију, радећи на 
презентацији двеју култура и повезујући их међусобно. Активности организо-
ване са тим циљем нису лаке, али од огромног су значаја не само за локалну 
средину, већ и шире. Оне захтевају знање, креативност, иновативност запосле-
них, а с друге стране доносе задовољство и осећај посебности и важности малих 
колектива двеју малих библиотека у презентацији европских вредности повези-
вања двеју суседних култура. 

8 Ranko Bugarski, Jezik i kultura (Beograd: Biblioteka XX vek: Knjižara Krug, 2005), 35.
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ДЕТКО ПЕТРОВ” У КУЛТУРНОМ ЖИВОТУ 
ДИМИТРОВГРАДА И БУГАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У СРБИЈИ

Историја Библиотеке „Детко Петров” 

У 120 година дугој историји и библиотекарство је у Димитровграду (Цариброду) 
било под утицајем друштвених и политичких промена варошице на граници 
Србије и Бугарске. Развијајући културу у једној таквој средини, библиотека је 
тражила своје место у мултикултуралном окружењу, борећи се за бољи статус, 
посебно у периоду после Другог светског рата, када је функционисала у оквиру 
Центра за културу. 

Читалиште у Димитровграду (Цариброду) основано је давне 1898. године на 
иницијативу глумачког друштва, које је од прикупљеног новца од представа, 
требало да купује књиге за библиотеку.9 Друштво је основано 1888, а библи-
отека, односно читалиште, званично 1898. године. Неки подаци говоре да је 
читалиште у тадашњем Цариброду постојало и раније. Развијена свест о значају 
културе манифестовала се и раном појавом штампе, непосредно после осло-
бођења ових крајева од Турака. У периоду од 1889. године и појаве часописа 
Домашен учител у Цариброду су излазили још и недељник Цариброд (1901), 
недељник Нишава (1909) и часопис за хумор и сатиру Клопотар (1919). После 
Првог светског рата, Нејским мировним договором од 1919. године, Цариброд 
са околином припао је Држави Срба, Хрвата и Словенаца. Ове друштвено-по-
литичке промене довеле су и до тога да 1919. године Цариброђани пресеља-
вају читалиште са библиотеком у село Драгоман, да би после 6. новембра 1920, 
када Цариброд званично постаје град у држави Срба, Хрвата и Словенаца, цео 
књижни фонд читалишта био пренесен у Софију, где се ствара Царибродско 
избегличко читалиште (Царибродско бежанско читалиште). У периоду из-
међу два светска рата у Цариброду је при Југословенском омладинском клубу 
постојала читаоница, а сам културни живот у граду тих година био је везан за 
рад различитих културно-уметничких друштава и других удружења, као што 
су Соколско друштво и Коло српских сестара, и друго. Почетком Другог свет-
ског рата бугарска власт ствара ново читалиште, као и неколико сеоских чита-
лишта. Новембра 1941. године основано је Царибродско народно читалиште 
„Отец Паисиј”, да би годину дана касније дошло до спајања овог читалишта са 

9 Елизабета Георгиев, 111 година књиге: Библиотека у Димитровграду: 1898–2009 
(Димитровград: Народна библиотека „Детко Петров”, 2010), 54.
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Царибродским избегличким читалиштем из Софије. У периоду после Другог 
светског рата, Библиотека је дуги низ година радила као део Центра за културу, 
у коме није имала задовољавајући положај, да би се 1996. године коначно оса-
мосталила. Као самостална установа библиотека шири своја интересовања, те 
основној библиотечкој делатности додаје друге активности. При Библиотеци 
„Детко Петров” ради и Завичајна музејска збирка, која сакупља, обрађује и чува 
материјално културно наслеђе ове средине.

Библиотечки књижевни програми – мостови културе

Од свог осамостаљења 1996. године Библиотека „Детко Петров” посебан акценат 
ставља на својој улози „моста” између српског и бугарског народа. Најадекват-
нији начин подржавања такве улоге јесте организација књижевних програма и 
сусрета на којима димировградска културна јавност има могућност да се упозна 
са савременим токовима у бугарској и српској књижевности. Као незаобилазни 
„помагач” у реализацији ових услуга појављује се Министарство културе Репу-
блике Србије и Национални савет Бугара у Србији, који су у више наврата подр-
жали пројекте Библиотеке који се баве организацијом оваквих сусрета. 

Библиотека је 2007. године била и домаћин сусрета српског и бугарског ПЕН 
центра, првог после 1936. године.10 Пред више од две стотине љубитеља писане 
речи представили су се српски аутори Вида Огњеновић, Михајло Пантић, Горан 
Петровић, Александар Гаталица, Васа Павковић, Владислава Гордић Петковић, 
Радослав Петковић и бугарски аутори Георги Константинов, Никола Инџов, 
Кристин Димитрова, Бојко Златев, Димитар Гулев и Ганчо Савов. Библиотека је 
и у два наврата, 2007. и 2014, била домаћин српским и бугарским сатиричарима 
и хумористима, члановима двеју пријатељских редакција Јежа из Београда и 
Стршљена из Софије. 

Своју мисију презентера бугарске књижевности и културе Библиотека је на-
ставила да обавља успешно и наредних година. У том смислу посебно се издваја 
пројекат „Књига без граница”, које је Министарство културе Републике Србије 
подржало пет пута. Суштина тог пројекта је да Библиотека буде место у коме 
се сусрећу српски и бугарски писци, размењују своја искуства, упознају пуб-
лику са актуелним моментом у једној и у другој националној књижевности, и 
доприносе њиховом повезивању. Тако су гости Димитровграда били књижевни 

10 Из Летописа Библиотеке „Детко Петров”.
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критичари и писци Михајло Пантић и Светлозар Игов, Зоран Вућић и Красимир 
Георгиев, Милоје Радовић и Петја Александрова, Дејан Алексић и Емил Андре-
ев, Љубица Арсић и Елена Алексиева, Соња Атанасијевић и Кристин Димитро-
ва, Гордана Тимотијевић и Весела Фламбурари. По другим пројектима, намење-
ним деци дружили су се дечји писци Мошо Одаловић и Панчо Панчев, Виолета 
Јовић и Маја Далгачева и други. 

Манифестација која има за циљ неговање стваралаштва завичајних аутора, 
обележила је период од 1997. до 2014. године. Реч је о „Сусрету завичајних писа-
ца”, сусрету аутора који стварају на бугарском и на српском језику, на оба језика, 
или на локалном говору, а који живе у Димитровграду, или су пореклом из Ди-
митроврада. Са овим програмом кренуло се 1997. године, вођени идејом да се 
периодично окупљају завичајни књижевни ствараоци, те да своја нова литерар-
на достигнућа презентују заинтересованим суграђанима. Овакво представљање 
стваралаштва завичајних писаца показало се значајним и квалитетним. Библио-
тека је вешто преузела улогу промотера писаца и песника из димитровградског 
краја који, поред Димитровграда, живе и другим срединама Србије и Бугарске. 

Године 2009. први пут је организован сусрет стваралаца, припадника бугар-
ске националне мањине из Босилеграда, Димитровграда и Иванова. Тај сусрет, 
резултат пројекта „Сусрет под старом липом”, који је подржало Министарство 
културе Републике Србије и Националног савета Бугара у Србији, окупио је два-
десетак аутора и био је прилика да се песници и писци бугарске мањине међу-
собно боље упознају и размене искуства. На жалост, због престанка рада Изда-
вачке куће „Братство” и непостојања књижевног часописа за ауторе који пишу на 
бугарском језику, књижевност бугарске националне заједнице је у кризи, а може 
се рећи да она тренутно ни не постоји. 

Библиотека „Детко Петров” је културну активност често промовисала у Град-
ској (Столичној) библиотеци у Софији. Многа издања Библиотеке представље-
на су грађанима бугарске престонице, који су имали прилику да се упознају са 
стваралаштвом својих сународника у Србији. Тако су, у сарадњи са часописом 
Мост, представљана издања Библиотеке у Софији и у Пернику, организовани су 
и песнички сусрети, на којима су учествовали књижевни ствараоци, припадни-
ци бугарске националне мањине у Србији. 

Улогу културног лидера у својој средини Библиотека „Детко Петров” је оправ-
дала и својим учешћем на трећем фестивалу „Култура, регија и традиција народа” 
организованом 2004. године у Старој Загори. По тексту библиотекара Елизабе-
те Георгиев и археолога Весне Николов реализована је етно-представа „Смило-
вска седењћа”,11 у којој је приказан живот и обичаји у селима димитровградског 
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краја у првој половини ХХ века. Други сличан пројекат прекограничне сарадње 
реализован по програму ФАР Европске уније „Исти су нам корени”, Библиотека 
је реализовала са општином Сапарева Бања 2008. године. Циљ пројекта је био 
повезивање српске и бугарске културе кроз представљање обичаја и едукацију 
деце основама старих заната (дрвореза, грнчарства, ручног рада). 

Захваљујући доброј сарадњи са Генералним конзулатом Републике Бугарске 
у Нишу и генералном конзулу Едвину Сугареву, дипломати и песнику, гости Ди-
митровграда 2016. били су познати бугарски песници Бојко Ламбовски, Силвија 
Чолева и Кристин Димитрова. Новембра 2017. поводом Дана просветитеља, на-
ционалног празника Бугарске, у Библиотеци су одржане три књижевне вечери 
посвећене бугарској књижевности. На вечери савремене бугарске поезије учест-
вовали су песници Владимир Левчев, Петар Чухов, Поли Муканова и Едвин 
Сугарев. На вечери бугарске савремене прозе представили су се Дејан Енев и 
Јаница Радева. Посебно интересантно је било вече савремене бугарске критике 
на коме су учествовали Јаница Радева, Катја Зографова и Пламен Антов. 

Издавачка делатност Библиотеке

Народна библиотека „Детко Петров” може да се похвали солидном издавачком 
делатношћу и радом на промоцији и побољшању стваралаштва припадника бу-
гарске националне заједнице у Србији. Библиотека је једини издавач у Дими-
тровграду, а по престанку рада Новинско-издавачке установе „Братство” преузе-
ла је улогу водећег издавача књижевности, науке и публицистике припадника 
бугарске мањине у Србији. Развијајући своју издавачку делатност од 1996. годи-
не, од укупно 73 наслова 29 је на бугарском језику, а више публикација је двоје-
зично. Издаваштво је вид услуге коју Библиотека пружа својим корисницима, а 
која се показала изузетно важном у популаризацији бугарског језика и културе 
како у локалним, тако и у ширим овирима. 

11 Смиловско посело – прев. локални говор.
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ПЕСНИЧКА РАДИОНИЦА - РАД СА ДЕЦОМ И МЛАДИМА 
ПРИ БИБЛИОТЕЦИ У КУЛТУРНОМ ЖИВОТУ ДИМИТРОВГРАДА

Песничка радионица12 при Библиотеци „Детко Петров” у Димитровграду осно-
вана је марта 2000. године. Кренуло се од жеље да се први пут у Библиотеци 
окупе талентована деца која воле књигу и стваралаштво, те да им се понуде 
садржаји који ће ту љубав додатно развијати. Активности су почеле у изузетно 
скромним условима, али велики број деце, и основаца и средњошколаца, под-
стакао је запослене у установи да се озбиљније прихвате посла и да се посвете 
осмишљавању оригиналних програма популаризације књиге и читања. Акценат 
је стављен на стваралаштво, односно на писање песама и прича на српском и 
на бугарском језику, уз мото да се од „читања пише”. Посебан професионални 
приступ у раду са младим корисницима, стварање једне креативне и инспира-
тивне атмосфере, пружање могућности презентације стваралаштва и подстицај 
читања и правог односа према књизи, разлози су популарности Радионице. 

Песничка радионица је за кратко време постала жељено место и основаца 
и средњошколаца. Поред литерарне радионице временом су организоване и 
ликовне, драмске, радионице рецитовања, радионице стрипа и цртаног филма. 
Оно што су деца и млади радили на радионицама, Библиотека је презентовала 
на најбољи начин ‒ припремајући и штампајући зборнике са њиховим радова-
ма. У периоду од 2000. до 2015. укупно је припремљено 17 књига са литерарним 
и ликовним радовима чланова радионице, на српском и на бугарском језику. 
Промоције тих издања најчешће су рађене у облику малих позоришних пред-
става, у реализацију којих су се укључивали велики број деце и младих, роди-
теља, сарадника. 

Песничка радионица је најинтентензивније радила у периоду од 2008. до 
2015. године. За тих седам година реализовано је преко двадесет пројеката,13 

12 Елизабета Георгиев, Радионица осмеха: 15 година Песничке радионице Народе библиотеке 
„Детко Петров” 2000–2018 (Димитровград: Народна библиотека „Детко Петров”, 2015), 15.

13 Сви ови резултати су постигнути, захваљујући ентузијазму и великој љубави према 
раду са децом руководиоца Радионице, подршци свих запослених, залагању партнера 
Библиотеке – Предшколске установе „8. септембар”, Основне школе „Христо Ботев”, 
Гимназије „Св Кирило и Методије”, Центра за културу Димитровград, РТВ Цариброд, 
родитеља деце. Од посебног значаја за рад Радионице је подршка коју је рад са децом 
добијао од стране Министарства културе Републике Србије, али и Националног савета 
Бугара у Србији, те невладиних организација и удружења грађана из Димитровграда и 
Београда и Општине Димитровград.
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припремљено је више представа, изложби, организовани су сусрети са писцима 
за децу, летње креативне радионице, телевизијске библиотечко-едукативне еми-
сије „Клинци и хлапета” и „Попонајци”, припремљено је десет књига са радовима 
малих писаца и сликара, у Димитровград је стигло више десетина награда са 
фестивала дечјег стваралаштва у Србији и земљама региона, урађена су четири 
анимирана филма и један поетски филм.

Радом са децом у Песничкој радионици Библиотека у Димитровграду је ус-
пела своје мале кориснике да научи да су креативност и знање оруђе с којим 
могу да оду ван граница свог Димитровграда и да се успешно представе у дру-
гим срединама. Карта за тај пут је љубав према књизи и читању, а помагач у при-
преми за путовање је библиотекар који је ту да ослушкује потребе својих малих 
корисника и да има разумевање за та њихова хтења.

У облику у коме је 2000. године формирана Песничка радионица је ради-
ла до 2015. године, када је овај циклус рада уобличен у публикацији Радионица 
осмеха: 15 година рада Песничке радионице Народне библиотеке „Детко Петров“, 
аутора Елизабете Георгиев, идејног творца и руководиоца Радионице. 

Последње три године рад са децом и младима у Библиотеци је преоблико-
ван, а нови просторни и технички услови омогућавају његову модернизацију. 
Организују се ликовне радионице са децом основношколског узраста (до 4. раз-
реда), радионице рецитовања, импровизовани игрокази за предшколце и прва-
ке организовани поводом уписа у Библиотеку или поводом неког празника и 
слично. Библиотека излази у сусрет младима у организацији изложби, трибина, 
предавања, огледних часова.
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ЗАКЉУЧАК

Библиотеке јесу културни центри средина. Оне су стожери око којих се окупљају 
људи који воле и поштују књигу, читање, културу, стваралаштво, а у малим мес-
тима, често су једине установе културе које врше улогу и галерија, малих позо-
ришта, окупљају љубитеље фолклора и слично. Библиотека у Димитровграду, у 
својој 120 година дугој историји, била је и јесте место стварања и развоја културе 
средине, али и место повезивања српске и бугарске културе. Културну политику 
у граду не креирају само културни радници, већ и корисници културних услуга, 
одрасли и деца. Библиотека у Димитровграду у сарадњи са својим корисницима 
креира културни живот средине који је специфичан, разнолик, може се слобод-
но рећи оригиналан. Радити и креирати програме у посебном језичком окру-
жењу у коме се користе српски, бугарски и локални говор (шопски) је изазов за 
све. Јединствен је доживљај када на једној књижевној вечери своје стваралаш-
тво представљају аутори двају суседних народа, а да публика без проблема пра-
ти њихове наступе, јер разуме и један и други језик. Ову авантуру културног по-
везивања омогућава Библиотека, мост и светионик, локално огњиште културе. 
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LIBRARY AS A CULTURAL BRIDGE: 
NATIONAL LIBRARY DETKO PETROV DIMITROVGRAD 

IN THE CONTEXT OF THE CULTURAL LIFE 
OF THE BULGARIAN NATIONAL MINORITY IN SERBIA

Summary

Serbia is a country of cultural and ethnic diversity and as a democratic state invests its 
resources in preserving the cultural identity of members of national minorities living 
on its soil. Numerous national minorities in our country, according to numerous laws, 
in line with international standards and standards of the European Union, among 
other things, have the right to mother tongue and to cultivate and develop their own 
culture. Libraries exhibit special strength in cases when they play the role of guard-
ians of the language, culture and spirit of a nation that physically resides outside the 
home country, as well as the role of the bridge in linking the cultures of the majority 
and minority people.

The paper will present the role of the National Library Detko Petrov in Dimitrov-
grad in the context of the cultural life of the Bulgarian national minority in Serbia in 
the popularization of language, literature and creativity, or what services the Library 
creates for all its users and what is its significance in the cultural life of the environ-
ment and wider. The library celebrates its 120th birthday this year, and during its long 
history it has always been a cultural leader in the middle, a place for organizing nu-
merous programs, but also a bridge connecting Serbian and Bulgarian culture. Today 
she is especially engaged in linking the Serbian and Bulgarian books, affirmation and 
popularization of the creativity of the members of the Bulgarian minority in Serbia 
through publishing, working with children and youth, research and museum work, 
and more.

KEYWORDS | Bulgarian national minority, culture, books, library services, National 
Library Detko Petrov Dimitrovgrad
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ДРАГАН ОГЊАНОВИЋ
Народна библиотека „Раде Драинац”, Прокупље

upravnik@bibliotekaprokuplje.org.rs

У СУСРЕТ 50. „ДРАИНЧЕВИМ СУСРЕТИМА” 
И 120 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА 

РАДЕТА ДРАИНЦА (1899–1943)

САЖЕТАК | У раду је дат осврт на досадашње „Драинчеве књижевне сусрете”, 
који су одржани четрдесет девет пута до сада и који представаљају најзначајнију 
књижевну манифестацију у Топличком округу и једну од најрепрезентативнијих 
књижевних манифестација на југу Србије. „Драинчеви књижевни сусрети” су до 
распада СФРЈ имали југословенски карактер, а од почетка деведесетих година 
ХХ века усмерени су на афирмацију савремене српске поезије. Дат је преглед 
свих добитника награде „Драинац”, учесника „Сусрета”, тема најважнијих триби-
на и најважнијих издања изашлих у оквиру манифестације. На крају су укратко 
изнесени планови за педесете, јубиларне „Драинчеве књижевне сусретe”. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Раде Драинац, „Драинчеви књижевни сусрети”, награда „Дра-
инац”, књижевност, савремена српска поезија

УВОД

Драинчеви књижевни сусрети су најзначајнија књижевна и уопште културна 
манифестација у Топличком округу. Први пут су одржани у мају 1966. године, 
године која је од кључног значаја за књижевни живот у Топлици, јер тада је по-
чео да излази и часопис ТОК: часопис за књижевност, културу и друшвени живот 
Топлице. Одлукa о одржавању „Мајских сусрета песника” донета је на оснивач-
кој скупштини Књижевног друштва „Раде Драинац” одржаној почетком пролећа 
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1965. године. За председника Друштва изабран је Воја Красић, а један од закљу-
чака скупштине је да треба организовати „Мајски митинг поезије”, који би био 
традиционалан и на коме би се чувала успомена на песника Радета Драинца.1 У 
овом раду даћемо преглед развоја Драинчевих књижевних сусрета као и списак 
добитника награде Драинац, списак учесника Драинчевих књижевних сусрета, 
најзначајнијих трибина, издања изашлих у оквиру „Сусрета” и изнећемо плано-
ве за 2019. годину када су јубиларни 50. Драинчеви књижевни сусрети и када се 
обележава 120 година од рођења писца.

ПРВИ „МАЈСКИ СУСРЕТИ ПОЕЗИЈЕ”

Драинчеви књижевни сусрети су током времена мењали физиономију – од про-
позиција за доделу награде Драинац, термина одржавања па све до самог имена 
манифестације и њеног непосредног организатора. Први „Драинчеви књижевни 
сусрети” одржани су 14. и 15. маја 1966. године у Прокупљу и Блацу у организа-
цији Културно-просветне заједнице општина Прокупље, Блаце и Куршумлије и 
Књижевног друштва „Раде Драинац”.2 Првог дана манифестације назване „Мајски 
сусрети песника“ у Прокупљу промовисан је први број ТОК-а (листа за културу, 
књижевност и друштвени живот Топлице) и отворена изложба дела уметника из 
Топлице. У наставку програма „Сусрета” увече је на брду Хисар око 20 песника 
из Београда, Ниша, са Косова и Метохије и из Топлице казивало своје стихове, а 
затим је одржана трибина „Култура, уметност и провинција”.

Другог дана „Мајских сусрета песника”, 15. маја, у Блацу на зеленом платоу 
испред гимназије пред око 1000 посетилаца одржан је „Митинг поезије”, уз 
учешће око 20 песника. Митинг је отворио председник општине Блаце и кул-
турни радник Милан Јоксимовић. По завршетку „Митинга” учесници и гости су 
крај Блачког језера разговарали на тему „Популарност поезије”. 

И публика и учесници сложили су се да су „Мајски сусрети песника” у част 
Драинца били успешни и да треба наставити њихово одржавање и развијати их.

1 Воја Красић, „Књижевно друштво ,Раде Драинац’ – 20 година активности (Два почетка)”, 
ТОК: часопис за књижевност, културу и друшвени живот Топлице година Х, бр. 12 (децембар 
1979): 3–4.

2 Оснивачи Књижевног друштва и „Мајских сусрета песника” (данашњих „Драинчевих 
књижевних сусрета”) били су: Милан Јоксимовић, Воја Красић, Благоје Глозић, Драган 
Борисављевић, Драгољуб Мијатовић, Златко Стевић и Бранко Тодоровић.



225

ДРАИНЧЕВИ СУСРЕТИ КРОЗ ВРЕМЕ

После Првих Мајских сусрета песника одржаних 1966. године одржани су Дру-
ги Мајски сусрети песника 1967, Трећи Мајски сусрети песника 1968. и Четврти 
Мајски сусрети песника 1969. године. За време Четвртих Мајских сусрета от-
кривена је биста песника Радета Драинца, рад вајара Драгана Дробњака.3 Затим 
настаје дужа пауза у трајању од шест година када се Сусрети не одржавају. Образ-
ложење за неодржавање је слабост организатора, односно недостатак договора 
међу политичким структурама и културним радницима. Сусрети су обновљени 
1976. године под новим именом „Драинчеви сусрети песника” и од те године 
се редовно одржавају. Од 2003. године име једне од најзаначајнијих књижевне 
манифестације у Републици Србији, како по традицији, тако и по квалитету про-
грама поново је незнатно промењено у – „Драинчеви књижевни сусрети”, како се 
ова манифестација зове и данас. „Драинчеви књижевни сусрети” су деценијама 
суфинансирани од стране Министарства културе Републике Србије и једна су од 
репрезентативних и најзначајнијих књижевних манифестација на југу Србије. У 
августу 2018. одржани су последњи, 49. „Драинчеви књижевни сусрети”.

Осим имена, мењали су се и организатори Сусрета. Најпре су то били Култур-
но-просветна заједница општина Прокупље, Блаце и Куршумлије и Књижевно 
друштво „Раде Драинац”. Оснивањем Дома културе „Радивоје Увалић Бата” 1975. 
године, при чему је једна од три секције Књижевно друштво „Раде Драинац”, ор-
ганизација Драинчевих сусрета песника поверена је Дому културе, а суорганиза-
тори су културни центар „Драинац”4 Блаце, Народна библиотека „Раде Драинац” 
Прокупље и Народни музеј Топлице. Одлуком Савета Драинчевих сусрета од 
2003. године непосредни организатор „Драинчевих књижевних сусрета” је На-
родна библиотека „Раде Драинац” Прокупље, уз сарадњу са осталим раније по-
менутим установама културе.5

3 Биста је мењала места – прво је била изнад Латинске цркве, затим на улазу у садашњи 
Црквени парк код Дома културе, а од 1999. године се налази на Платоу уметности на брду 
Хисар.

4 Ово име је новијег датума, блачки Дом културе се раније звао другачије, а „Културни 
центар Драинац” је од 2001. године.

5 Све до отварања Галерије „Божа Илић” 1996. године и успостављања ликовне колоније 
„Божа Илић” и награде са његовим именом 1998. обавезни део „Драинчевих сусрета” биле 
су изложбе ликовних уметника.
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Почетак Драинчевих сусрета се све до 2004. године везивао за 1. мај – Праз-
ник рада, када је по ранијим организаторима и књижевним историчарима Раде 
Драинац умро од туберкулозе у Државној болници у Београду. Такође, у мају се 
уручивала награда „Драинац” и одржавао централни песнички програм. Сусре-
ти су углавном почињали 3. маја, када су организатори и поштоваоци Драинче-
вог дела одлазили на Драинчев гроб на Новом гробљу у Београду и одавали му 
пошту уз пригодни програм и настављали се главним програмом средином маја 
месеца када се уручивала награда „Драинац” и одржавали се митинзи поезије, 
промоције књига и трибине. Међутим, Драинац је временом, после промена 
политичког система у Србији све мање бивао пролетерски песник, а све више 
оно што јесте – једна од најзначајнијих књижевних појава српске међуратне 
књижевности и један од песника који је уз Милоша Црњанског, Растка Петро-
вића и Станислава Винавера међу најзначајнијим фигурама српске авангардне 
књижевности. Коначно, после проналаска и објављивања текста новинара Свете 
Максимовића,6 преузетог из заоставштине Слободана Павићевића,7 потпуно је 
отклоњена свака дилема, и јасно је, да Драинац није преминуо 1. маја на Праз-
ник рада, већ 2. маја. Ратне 1999. године Сусрети су одложени до завршетка рат-
них дејстава и одржани су средином октобра месеца.

Од 2004. године организатори „Драинчеве књижевне сусрете” почињу у мају 
– чувајући традицију Мајских сусрета – 3. маја је програм у Београду. Затим се 
два дана у Прокупљу организују пратећи програми Сусрета намењени деци и 
младима. Главни програм сусрета се од 2004. до 2008. уместо за мај и смрт пи-
сца, везује за рођење писца (26. август). У последњој недељи августа уручује се 
добитнику награда „Драинац” и изводе музичко-сценски програми и песнички 
програми у Прокупљу, Блацу и Куршумлији. Јубиларни 40. Драинчеви сусрети 

6 Света Максимовић (1905–1945) био је новинар и близак пријатељ Р. Драинца. Вест о 
Драинчевој смрти објављена је у Новом времену од 3. маја 1943. године, цитат: „Тешка 
болест од које је умрла већина наших песника, снашла је и њега. Сви напори његових 
пријатеља и познаника да га спасу остали су узалудни. После вишемесечног лежања на 
Грудном одељењу Опште државне болнице, он је подлегао болести која је нагризала његов 
организам, и преминуо у недељу 2. маја ове године.” На ову вест Максимовић је написао 
текст „Раде Драинац (боемске ноћи, другови и чежње)“ и песму посвећену Драинцу „НА 
СМРТ ПЕСНИКА РАДА ДРАИНЦА“ (2. маја 1943). 

7 Слободан Павићевић (1942–2013), песник и драмски писац из Крагујевца, приредио је за 
штампу текст Свете Максимовића, преузет из његове заоставштине и објављен у часопису 
ТОК: часопис за књижевност, културу и друшвени живот Топлице бр. 52, (2015); 75–88.
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2009. се одржавају у мају и мајски термин Сусрета остаје све до 2014. године, 
када су поново мајско-августовски сусрети. 

Почев од 2009. године, као пратећи програм Драинчевих књижевних сусрета 
у Прокупљу се одржава и Симпозијум Српског филозофског друштва, на коме 
су у десет досадашњих симпозијума узели учешће сви значајнији српски фило-
зофи и предавачи на Филозовским факултетима. Исте, 2009. године, први пут је 
додељена награда за „Најбољу књигу топличког писца” и награда је у контину-
итету додељивана последњих десет година. Први пут од оснивања Сусрета, 48. 
Драинчеве књижевне сусрете 2017. године отворио је министар културе у Влади 
Републике Србије, господин Владан Вукосављевић и уручио награду „Драинац” 
добитнику, академику Миловану Данојлићу.

НАГРАДА „ДРАИНАЦ”

Награда „Драинац” није уручена на Првим Мајским сусретима 1966. године. 
Први пут додељена је на Другим Мајским сусретима 1967. и то за најбољу песму 
прочитану на Сусретима – песнику Виту Марковићу.

Наград „Драинац” је три пута мењала карактер. У почетку је додељивана за 
најбољу песму прочитану на Сусретима (1967–1969). Награду „Драинац” 1971. го-
дине, када нису одржани Сусрети за најбољу збирку песама добио је Срба Ми-
тић. За животно дело додељена је први пут 1976. Густаву Крклецу. Награда је до-
дељена 1977. године Бошку Ивкову (за циклус песама). Од 1978. до 1982. године 
награда се додељује млађим песницима за рукопис прве збирке песама. Награда 
Драинац је 1983. уместо за поезију поводом четрдесетогодишњице смрти Драи-
нца додељена за есеј о стваралаштву Рада Драинца; 1984. поново је додељена за 
рукопис прве збирке песама, а 1985. за најбољу необјављену збирку песама. Од 
1986. године до данас награда „Драинац” се додељује за најбољу збирку поезије 
на српско хрватском (од 1992. на српском) језику објављену у претходној годи-
ни, а изузетно за животно дело.

У периоду 1967–1969. награда се састојала од новчаног износа и повеље, за-
тим је награда била повеља и објављивање рукописа прве збирке поезије, а од 
1986. до данашњих дана награда „Драинац” се састоји од новчаног дела и стату-
ете (рад академског вајара Драгана Дробњака).
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ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ „ДРАИНАЦ”

Вито Марковић (1967), Брана Петровић (1968), Радомир Андрић (1969), Срба 
Митровић (1975), Густав Крклец (1976), Бошко Ивков (1977), Живана Дамњановић 
(1978), Биљана Лончар (1979), Јосип Михалковић (1980), Слободан Жикић (1981), 
Русомир Арсић (1982), Александар Пејовић (1983), Стеван Наумовић (1984), Ми-
лисав Крсмановић (1985), Миодраг Павловић (1986), Ранко Јововић (1987), Ми-
рослав Максимовић (1988), Раде Војводић (1989), Весна Парун (1990), Слободан 
Ракитић (1991), Станоје Макрагић (1992), Драган Драгојловић (1993), Злата Коцић 
(1994), Танасије Младеновић (1995), Стеван Раичковић (1996), Божидар Шујица 
(1997), Ђоко Стојчић (1998), Матија Бећковић (1999), Зоран Богнар, Слободан 
Стојадиновић (2000), Предраг Чудић, Мирослав Цера Михаиловић (2001), Алек 
Вукадиновић (2002), Владимир Јагличић (2003), Радосав Стојановић (2004), Бра-
тислав Милановић (2005), Зоран Милић (2006), Крстивоје Илић (2007), Љубомир 
Симовић (2008), Зоран Вучић (2009), Александар Лукић (2010), Иван Негришо-
рац (2011), Андреј Јелић Мариоков (2012), Миљуко Вукадиновић (2013), Милош 
Јанковић (2014), Живорад Недељковић (2015), Гордана Ђилас (2016), Милован 
Данојлић (2017), Власта Младеновић (2018).

Специјалну награду „Драинац” за допринос српској поезији добио је Бора 
Ђорћевић (2012), а јубиларне награде „Драинац” топлички песници Дане 
Стојиљковић (2008) и Драган Борисављевић (2015) године.

УЧЕСНИЦИ ДРАИНЧЕВИХ КЊИЖЕВНИХ СУСРЕТА

У програмима Драинчевих књижевних сусрета кроз Топлицу су прошли много-
бројни песници, књижевни историчари, књижевни критичари, универзитетски 
професори, глумци, музичари, сликари... Немогуће је у раду овог обима дати 
целокупан хронолошки списак оних који су боравили у топличким општинама 
као гости Сусрета. Сусрети су имали до распада СФРЈ југословенски карактер и 
на њима су учествовали бројни песници из бивших југословенских република. 
Навешћемо само нека од најзначајнијих имена, при томе не понављајући све 
добитнике награде „Драинац”. 

Писци: Вито Марковић, Огњен Лакићевић, Петра Гудељ, Раде Јовић, Дими-
трије Николајевић, Драгутин Огњановић, Раде Војводић, Душко Трифуновић, 
Томислав Мијовић, Мирољуб Тодоровић, Љубиша Ђидић, Брана Петровић, Де-
симир Благојевић, Радомир Андрић, Мира Алечковић, Радослав Братић, Зоран 
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Милић, Слободан Павићевић, Момир Војводић, Добрица Ерић, Крстивоје Илић, 
Срба Митић, Раша Перић, Милосав Славко Пешић, Густав Крклец, Танасије Мла-
деновић, Божидар Тимотијевић, Бошко Ивков, Станоје Макрагић, Ана Дудаш, 
Алек Вукадиновић, Данило Николић, Миња Илијева, Верослав Стефановић, Ни-
кола Цинцар-Попоски, Јагода Замода, Даринка Јеврић, Мирко Гаши, Слободан 
Ракитић, Ристо Лазаров, Јеврем Брковић, Радмила Трифуновска, Синан Гуџевић, 
Раде Ђокановић, Исмет Реброња, Милан Јесих, Милош Комадина, Јуре Пото-
кар, Здравко Крстановић, Михаил Ренџов, Јован Зивлак, Борис Новак, Ернест 
Фишер, Дара Секулић, Братислав Милановић, Стеван Тонтић, Сретен Перовић, 
Ранко Јововић, Радојица Бошковић, Ратко Делетић, Бећир Вуковић, Душко Но-
ваковић, Јелена Ленголд, Миодраг Павловић, Света Лукић, Драган Колунџија, 
Рајко Петров Ного, Миљурко Вукадиновић, Мирослав Максимовић, Слободан 
Благојевић, Мошо Одаловић, Јоан Флора, Ристо Василевски, Миливој Славичек, 
Звонимир Балог, Десанка Максимовић, Весна Парун, Драган Драгојловић, Зла-
та Коцић, Слободан Стојадиновић, Драгомир Ђорђевић, Иван Ивановић, Петар 
Сарић, Бапкен Симонијан, Вукашин Оташевић, Новица Тадић, Манојле Гаври-
ловић, Љубивоје Ршумовић, Тоде Николетић, Власта Ценић, Божидар Шујица, 
Славомир Гвозденовић, Зоран Богнар, Матија Бећковић, Ђорђо Сладоје, Ра-
дивоје Шајтинац, Предраг Чудић, Урош Петровић, Милоје Дончић, Живојин 
Ракочевић, Љубица Милетић, Константин Абалуца, Саша Хаџи-Танчић, Зоран 
Пешић Сигма, Ненад Милошевић, Стана Динић Скочајић, Зоран Ћирић, Горан 
Станковић, Селимир Радуловић, Љубомир Симовић, Ивана Миланков, Горда-
на Боранијашевић, Марко Шелић Марчело, Јаша Гробаров, Раша Попов, Вук 
Драшковић, Мома Драгићевић, Дејан Алексић, Андреј Јелић Мариоков, Светис-
лав Басара, Слободан Станишић, Бранко Стевановић, Бора Ђорђевић, Драган 
Лакићевић, Небојша Јеврић, Милош Јанковић, Дејан Стојиљковић, Верољуб Ву-
кашиновић, Живорад Недељковић, Звонко Карановић, Зоран Х. Радисављевић, 
Гордана Ђилас, Ален Бешић, Оливера Недељковић, Марјан Чакаревић, Петар 
Матовић, Јасмина Топић, Енес Халиловић, Милован Данојлић, Тања Крагујевић, 
Томислав Маринковић, Петар Цветковић, Немања Драгаш, Јана Алексић, Тама-
ра Хрин, Андрија Б. Ивановић, Спасоје Јоксимовић, Биљана Дојчиновић, Мир-
јана Ковачевић, Слободан Зубановић, Мирослав Алексић, Власта Младеновић, 
Владан Матијевић, Саво Стијеповић, Богдан Трифуновић и др.
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НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ТРИБИНЕ, РАЗГОВОРИ И НАУЧНИ СКУПОВИ

Од самог почетка „Драинчеви књижевни сусрети” негују разговоре о појединим 
занимљивим темама из књижевности, културе и културне историје. Прва у низу 
била је трибина „Култура, уметност и провинција” (1966) у Прокупљу, учесници: 
Првослав Ралић, Милија Коматина, Димитрије Миленковић, Миодраг Шијако-
вић, Миливоје Марковић, Остоја Кисић, Петар Милосављевић, Драган Бориса-
вљевић и разговор о теми „Популарност поезије” у Блацу дан касније. 

∙ 1967 – Песник и завичај, уводна реч – Николај Тимченко.
∙ 1968 – Култура и рад, уводно излагање – Миливоје Марковић.
∙ 1969 – О савременом роману, уводно излагање – Зоран Глушчевић
∙ 1976 – Живот и дело Рада Драинца, уводно излагање – Густав Крклец и 
Миливоје Марковић.
∙ 1977 – Лик друга Тита у југословенској поезији, излагање Радојице Таутовића и 
Милорада Р. Блечића.
∙ 1978 – Присуство Рада Драинца у савременој српској поезији, уводно 
излагање – Миливоје Марковић и Зоран Гавриловић.
∙ 1979 – Функција часописа у мањим местима, уводно излагање – Саша Хаџи 
Танчић.
∙ 1981 – Народна поезија о ослободилачком рату у јужној Србији – учествовали: 
мр Мирослав Милановић, др Момчило Златановић, мр Никола Цветковић и 
Јеврем Брковић.
∙ 1982 – Драинац, песник и боем – учествовали: Синиша Пауновић и Василије 
Калезић.
∙ 1983 – Драинчева дневничка проза (Црни дани) – учествовали: Радивоје 
Микић, Милош Петровић, Драгутин Огњановић и Воја Красић.
∙ 1986 – Савременост у југословенском роману – учествовали: Света Лукић, 
Миливоје Марковић, Игор Мандић, Петар Милосављевић, Христо Георгијев и 
Александар Пејовић.
∙ Савремена српска поезија – учествовали: Миодраг Павловић, Драган 
Кујунџија, Рајко Петров Ного, Зоран Милић, Миљурко Вукадиновић, Мирослав 
Максимовић, Слободан Благојевић и Мошо Одаловић.
∙ 1990 – Сеобе и деобе народа у српској књижевности – учесници: Никола 
Милошевић и Војислав Лубарда.
∙ 1991 – Јеврејска књижевност у Југославији – Филип Давид, Давид Албахари и 
Еуген Вебер.
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∙ 1994 – Култура и криза – учествовали: Сава Пенчић, Жарко Драгојевић, Раде 
Војводић и Градимир Петровић.
∙ 1995 – Књижевност јужне Србије и Топлице – учествовали: Иван Ивановић, 
Радослав Војводић, Драгутин Огњановић.
∙ Писац данас – учесници: Милисав Савић, Радослав Војводић и Иван 
Ивановић.
∙ 1996 – Поезија с краја 20. века – учествовали: Вито Марковић, Вук Крњевић и 
Радослав Војводић.
∙ 1999 – Научни скуп о Драинцу у Прокупљу – Учесници: Новица Петковић, 
председник, Радивоје Микић, Јован Делић, Љубиша Јеремић, Александар 
Јовановић, Тихомир Брајовић и Бојан Јовановић.
∙ 2001 – Књижевност јужне Србије као културни ентитет – учествовали: Иван 
Ивановић, Ђорђе Јанић, Јован Пејчић и Владимир Цветковић.
∙ 2003 – Трибина: Драинац и савремена књижевност – учествовали: Никола 
Милошевић, Иван Ивановић и Владимир Јагличић.
∙ 2004 – Драинчева проза, полемике и Политичка схватања - учествовали: 
Радивоје Микић и Иван Ивановић.

ИЗДАВАШТВО

Књижевно друштво „Раде Драинац” у оквиру свог издаваштва покренуло је еди-
цију „Сусрети”, касније преименовану у „Драинацу”, у којој је изашло близу стоти-
нак наслова, а значајем за саму манифестацију се издвајају следећи: 

∙ 1967: Раде Драинац – Азил за Бескућнике;
∙ 1969: Мали поетски зборник – Панорама учесника на Четвртим Мајским 
сусретима песника;
∙ 1972: Миливоје Марковић – Драинчева океанија;
∙ 1983: Драгутин Огњановић – Лирска Вандеја (одабране песме Радета Драинца);
∙ 1985: Антологија савремене црногорске поезије (избор Зоран Чановић);
∙ 1986: Светиљке на путу – Избор српске послератне поезије (избор Миливоје 
Марковић);
∙ 1987: Једна антологија хрватске поратне поезије (избор Игор Мандић);
∙ 1988: Антологија савремене словеначке поезије (избор Цирил Злобец);
∙ 1989: Врт дивљих ружа – Послијератно босанскохерцеговачко песништво (избор 
Јосип Ости);
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∙ 1990: Антологија послератне македонске поезије (избор Слободан Мицковић);
∙ 1991: Момир Миленковић – Раде Драинац и експресионизам;
∙ 1992: Раде Драинац: Лирика (избор Слободан Костић);
∙ 1996: Драинчеви песници: антологија поезије добитника награде „Драинац“ 
(приредио Воја Красић).

Од средине деведесетих година двадесетог века у наредних готово деценију 
замире издаваштво Књижевног друштва „Раде Драинац”. Издавање књига у оквиру 
Драинчевих сусрета наставља Народна библиотека „Раде Драинац” Прокупље. У 
издању библиотеке поводом Драинчевих сусрета изашле су следеће књиге:

∙ 2014: Блага Димитрова, Јордан Василев – Сусрет на раскршћу;
∙ 2015: Иван Ивановић – Боем у црвеним гаћама: одбрана Драинца;
∙ 2016: Антологија добитника награде „Драинац”, II (приредио Зоран Цветковић).

ДИГИТАЛНА КОЛЕКЦИЈА ДРАИНАЦ

Као посебан пројекат прокупачке библиотеке поводом седамдесетогодишњице 
од смрти Радета Драинца 2013. године, после сакупљања и дигитализације ма-
теријала на веб је постављен сајт „Дигитална колекција Драинац”, који садржи 
прва издања Драинчевих књига, часопис Хипнос, фотографије и информације 
о награди „Драинац” и њеним добитницима. Приређена је и изложба Раде Дра-
инац – 70 година од смрти и каталог (у електронском облику су део Дигиталне 
колекције Драинац).8

8 Аутор пројекта је Драган Огњановић, а технички уредник изложбе, каталога и сајта 
Стеван Бошковић.
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У СУСРЕТ 50. ДРАИНЧЕВИМ СУСРЕТИМА 
И 120 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА РАДЕТА ДРАИНЦА (1899–1943)

ДРАИНЧЕВИ КЊИЖЕВНИ СУСРЕТИ су, од постања и током трајања, били у ко-
муникацији са јавношћу као манифестација на којој се представља и афирмише 
савремено књижевно стваралаштво, под окриљем имена највећег топличког пи-
сца Радета Драинца, чији је изражајни литерарни дух у високом степену прису-
тан у нашој књижевности. Следеће 2019. године поклапају се два јубилеја – 50. 
по реду „Драинчеви књижевни сусрети” и 120 година од рођења песника Радета 
Драинца. Ова је велика обавеза и јединствена прилика за организаторе да се 
манифестација коју организују постави у жижу културне јавности наше земље, 
али и региона. Двоструки јубилеј захтева и посебне програме који се уобичаје-
но не изводе, већ се осмишљавају само за ову прилику. У том смислу, Народна 
библиотека „Раде Драинац” Прокупље успоставиће сарадњу са организаторима 
сличних традиционалних књижевних манифестација у земљи и региону, како 
би се разменила искуства и на прави начин обележио двоструки јубилеј. Кон-
курисаћемо пројектно за средства код Министарства културе и информисања, 
Министарства просвете, фондова и фондација који суфинансирају културне 
програме. Верујемо да ће се из ове сарадње родити нове идеје и подићи квали-
тет манифестације. 

Наши планови су – одржавање 50. Међународних Драинчевих књижевних су-
срета, у оквиру којих су најважније следеће активности:

∙ Свечана академија поводом 50. „Драинчевих књижевних сусрета”, 
∙ Научни скуп посвећен Драинчевом делу и издавање зборника радова,
∙ Отварање Спомен-собе Драинац у Прокупљу са сталном поставком,
∙ Израда путујуће изложбе и каталога,
∙ Издавање избора Драинчеве поезије,
∙ Песници „Драинчевих књижевних сусрета” у Топлици,
∙ Драинчеви сусрети за децу,
∙ Пратећи програми.

Надамо се да ћемо бити достојни тренутка и успешни у организацији 50. 
Драинчевих књижевних сусрета.
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IN THE EXPECTATION OF THE 50TH DRAINAC WRITER’S CONFERENCE 
AND CELEBRATING 120 YEARS SINCE THE BIRTH OF 

RADE DRAINAC (1899–1943)

Summary

This paper provides an overview of the Drainac Writer’s Conferences which had hith-
erto been held for forty-nine times and which represent the most significant literary 
manifestation in the Toplica District, and one of the most representative literary man-
ifestations in southern Serbia. Drainac Writer’s Conference has been Yugoslav in char-
acter until the breakdown of Yugoslavia, and as of the beginning of the nineties, has 
been directed towards recognizing contemporary Serbian poetry. We have provided 
an overview of all the winners of the Drainacaward, members of the Conferences, the 
topics of the most important lectures, as well as the most important publications is-
sued as part of the manifestation. At the end, we have briefly outlined the plans for 
the jubilee in celebration of the fiftieth Drainac Writer’s Conference.

KEYWORDS | Rade Drainac, Drainac Writer’s Conferences, the Drainacaward, litera-
ture, contemporary Serbian poetry
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ЉИЉАНА СТАНИМИРОВИЋ 
Универзитетска библиотека Крагујевац
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УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У КРАГУЈЕВЦУ 
КАО СРЕДИШТЕ КУЛТУРНОГ ЖИВОТА

АКАДЕМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

САЖЕТАК | Универзитетске библиотеке у Србији су модерни библиотечко-
-информациони центри, чија је основна улога да обезбеде информациону 
подршку наставно-научним и истраживачким процесима на универзитетима у 
оквиру којих су основане. 

Поред своје основне делатности, Универзитетска библиотека у Крагујевцу, 
у сарадњи са другим институцијама културе, доприноси неговању традиције, 
очувању културне баштине и културној еманципацији младих. Организовањем 
бројних изложби, концерата, трибина и предавања Библиотека се временом 
профилисала као својеврстан културно-уметнички центар Универзитета. 

Поводом прославе 200 година од проглашења Крагујевца за престоницу, 
Универзитеска библиотека припрема изложбу едукативног карактера, посвећену 
овом јубилеју. У раду ће бити приказан концепт поставке, као и садржај изложбе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Универзитетска библиотека, културна делатност, едукативна 
улога

УВОД

Универзитетскa библиотека у Крагујевцу је савремена академска институција 
чија је основна функција да подржи образовну и научно-истраживачку делат-
ност Универзитета у чијем саставу ради. Поред својих редовних активности, 
Библиотека је увођењем нових садржаја дала значајан допринос подстицању 
и развоју културне делатности ширег подручја које гравитира Универзитету. 
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У сарадњи са другим институцијама културе, доприноси неговању традиције, 
очувању културне баштине и културној еманципацији младих.

Оснивањем Универзитетске галерије, септембра 2010. године, стекли су 
се услови за интензивнију културну делатност Библиотеке. Савремена и 
функционална Галерија, смештена у простору Универзитетске библиотеке, 
формирана је са циљем да представља и промовише научно, културно и 
уметничко стваралаштво наставника и студената Универзитета у Крагујевцу. 
Организовањем бројних изложби, концерата, трибина и предавања Галерија 
се временом профилисала као својеврстан културно-уметнички центар Уни-
верзитета. Заједничким деловањем и међусобним прожимањем, Универзи-
тетска библиотека и Галерија постале су едукацијска тачка унутар академске 
и локалне заједнице.

Посебан фокус је на едукацији и културном оплемењивању младих, као кате-
горији становништва која ће изнети терет завршне фазе транзиције. Модел кул-
турне политике земаља у транзицији карактерише недефинисаност и нестабил-
ност. Са престанком државне и идеолошке контроле у култури, и препуштањем 
институција културе тржишном вакууму, као велики проблем се јавља смањи-
вање интересовања публике. Сходно томе, Универзитетска библиотека у Кра-
гујевцу све више настоји да афирмише културне садржаје у циљу промовисања 
правих вредности и аутентичне уметности.

Највећа препрека овој мисији јесте инфлација примитивног садржаја који се 
каналише кроз бројне медије. Они, манипулишући најнижим људским страсти-
ма, сензационалистички и непрофесионално извештавају о баналној свакодне-
вици, и тако деформишу грађански дух и националну свест. Нараштаји на чија 
ће плећа пасти бреме очувања културне баштине клањају се пантеону естрадних 
звезда. Зависност младих од шунда и кича заустaвља процес грађанске еманци-
пације. Ако дозволимо овакву девастацију културе и сумрак цивилизацијских 
вредности, заказали смо као родитељи, као академски грађани, као народ. Због 
тога, просветитељство мора постати први задатак библиотекарства. 

КУЛТУРНА ПОНУДА

Захваљујући садржајно разноликом програму високог квалитета, који је остварен 
у сарадњи са референтним српским установама културе, али и сопственом про-
дукцијом, Универзитетска библиотека у Крагујевцу успела је да привуче бројну 
публику. Својом посећеношћу издвајају се изложбе: Последња деценија Саве Шу-
мановића, која је реализована у сарадњи са Галеријом слика Сава Шумановић у 
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Шиду, Ликовни уметници академици – гостујућа изложба Галерије Српске акаде-
мије наука и уметности, Из колекције Модерне галерије Ваљево и Збирка уметничких 
дела Универзитета у Крагујевцу. Иако је културна понуда јако богата, уочљиво је да 
међу посетиоцима најмање има средњошколаца и студената.

Културна спознаја захтева известан интелектуални и духовни напор, a то 
представља велики проблем за младе који су рођени у информатичкој ери 
и који су одрасли на друштвеним мрежама. Стога, наш задатак је да при-
ближимо културне садржаје младима на начин који је њима прихватљив. На 
основу праћења појединачних и групних посета, као и времена задржавања у 
Галерији, можемо да закључимо да средњошколску и студентску популацију 
највише привлаче изложбе са историјском тематиком и тематске изложбе 
којима се обележавају годишњице рођења и смрти великана српске науке и 
уметности. 

Поред изложби изведених у класичном кључу, Библиотека уважавајући дик-
тат и потребе времена, у форми виртуелних изложби доприноси популарисању 
научног, књижевног и уметничког стваралаштва. Постављањем на сајт Библио-
теке оне су доступне свим корисницима интернета. 

ИЗЛОЖБА ПОСВЕЋЕНА ЈУБИЛЕЈУ ГРАДА

Ове године Крагујевац обележава два века од проглашења за прву престоницу 
модерне Србије. Стручни кадар Библиотеке је одлучио да овај значајан датум 
за историју нашег града обележи изложбом, која ће бити првенствено едукати-
вног карактера. Често нам се намеће утисак да историографи говорећи о првој 
влади Милоша Обреновића, доживљавају избор Крагујевца за престоницу као 
једну пролазну епизоду. А заправо, прича о престоном Крагујевцу је и прича о 
изградњи модерне Србије. 

Изложба се састоји из више сегмената кроз које ће публика имати прилику 
да се упозна са историјом урбанистичког развоја Крагујевца и првим јавним и 
културним установама Кнежевине Србије, које су основане управо у граду на 
Лепеници.

Први део чине тематски форекс панели, на којима ће бити приказане диги-
талне копије цртежа и фотографија културно-историјског комплекса „Милошев 
венац”, центра Милошеве престонице. 

Други део је електронски каталог изложбе, који поред детаљног прегледа 
просветно-културних прилика у Крагујевцу у периоду 1818‒1841. године, садржи 
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и библиографске записе из фонда Универзитетске библиотеке који се односе на 
историју Крагујевца и прву владу Милоша Обреновића. 

Трећи сегмент изложбе односи се на креирање дигиталне платформе – мреж-
ног архива културне историје Крагујевца. Притом, предвиђено је да се установе 
и појединци који поседују архивску грађу о Крагујевцу с почетка XIX века, укљу-
че у креирање овог онлајн приручника. 

Изложба посвећена јубилеју града посетиоцима ће пружити обиље инфор-
мација о развоју културе, просвете и уметности у престоници Милоша Обре-
новића: о оснивању „Књажеско-србске банде” и певачког друштва; о почетку 
позоришне уметности и организованог позоришног живота; о зачетку српске 
костимографије; о ликовној уметности; о оснивању Лицеја; о првој државној 
библиотеци у Србији; о првим новинама у Кнежевини Србији... О неким до-
гађајима/дешавањима никада није писано, те предстојећа изложба излази из 
оквира, постајући извор података неким новим истраживањима. 

ИЗВОРИ 

Иако су материјални остаци и архивска грађа из овог времена оскудни, могуће 
је „оживети” Милошеву престоницу.

Списи Књажеске канцеларије, Финансије обновљене Србије Мите Петровића и 
тротомно дело Михаила Гавриловића о кнезу Милошу су незаобилазни изво-
ри сазнања о политичким, економским и културним приликама у Крагујевцу у 
периоду од 1818. до 1841. године. О изгледу престонице, животу на двору првог 
српског нововековног владара, традицији и обичајима у тадашњем друштву од 
непроценљиве користи су путописи и мемоарска грађа. Путешествије по Сер-
бији Јоакима Вујића и Путовање по Србији у години 1829 Ота Дубислава Пирха 
представљају важан историјски извор из 30-тих година XIX века. Подаци о Кра-
гујевцу тог времена могу се пронаћи и у делима Вилхелма Рихтера, Георгија 
Магарашевића, Радослава П. Марковића и Драгољуба Бакића. Књига Сретена 
Поповића Путовање по новој Србији, мешавина путописа и мемоара, обилује 
занимљивом и корисном грађом о првом српском позоришту. Као ученик прве 
српске гимназије, Поповић је био члан позоришне трупе Јоакима Вујића. О раду 
Књажеско-србског театра и позоришном репертоару драгоцен извор предста-
вљају вести објављиване у Новинама србским. 

На основу горе наведене грађе и најстаријег цртежа дворског комплекса 
из 1837. године, покушали смо да реконструишемо изглед градског језгра и 
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лоцирамо места на којима су се налазиле основна школа, гимназија, Лицеј, Ти-
пографија, Театар и други важни објекти.1 

Основна намера нам је да прикажемо тадашњи Крагујевац као један жив и 
динамичан организам, где су се око Милоша као централне фигуре окупљале 
стваралачке снаге српског народа, како би заједничким напорима усмериле Ср-
бију на пут модерних европских држава. 

ИЗЛОЖБЕНА ГРАЂА – ПРИЧА О ПРЕСТОНОМ КРАГУЈЕВЦУ

Добијањем аутономије (1830) стекли су се правни основи за стварање првих 
културно-просветних установа у Кнежевини. Хатишерифом султана Мухамеда 
II предвиђено је: „Срби имаће власт постављати у земљи својој печатње књига, 
болнице за своје болеснике и школе ради васпитања деце своје”.

Оснивање „Књажеско-србске банде” као посебног одељења гардијског ба-
таљона у Крагујевцу, представља зачетак музичке уметности у Србији.2 Кнежев 
брат Јеврем Обреновић основао је 1829. године у Шапцу банду, чији је капел-
ник био Јеврејин из Сомбора, Јосиф Шлезингер. У пролеће 1831, на захтев кнеза 
Милоша, банда прелази у Крагујевац. Шлезингеров музички таленат и органи-
заторске способности у Крагујевцу су дошли до пуног израза. Стваралачким де-
ловањем као капелник, педагог и композитор3 Јосиф Шлезингер је био зачетник 
музичке културе у Срба.

Кнежева жеља била је да сви бандисти буду Срби „рођени у Кнежевини”. По-
ред музичке надарености кандидати су имали и обавезан лекарски преглед, зато 
што се тражило да буду здрави и јаког телесног састава. Старосна граница је 
била између 12 и 20 година. Банда је имала војни карактер, који је наглашаво и 
„китњасти мундир” у који су бандисти били одевени. Када је оформљена, банда 
је имала 16 чланова, а после три месеца 35 чланова и 12 разних инструмената 
(кларинет, фагот, контрафагот, труба, хорна, флаута, добош).4 Музички репертоар 

1 Морамо споменути и велику заинтересованост корисника да уступањем својих 
породичних докумената дају допринос организовању изложбе.

2 Љиљана Станимировић, „Водич кроз престоницу”, у Универзитетске библиотеке о 
уметности и печатњи Милошевог доба: каталог изложбе поводом 200 година од почетка 
Другог српског устанка (1815–2015). (Крагујевац: Универзитетска библиотека у Крагујевцу, 
2015), 18.

3 Јосиф Шлезингер се сматра првим композитором у Србији.
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Књажеско-србске банде био је веома богат и разноврстан. Нарочито су били 
популарни маршеви које је Шлезингер компоновао на народну мелодију, на-
родне песме, игре и валцери. Шлезингер је компоновао и сценску музику за 
позоришне комаде Јоакима Вујића. Банда је свирала у разним приликама: на 
војним вежбама и парадама, на двору, на концертима, на јавним свечаностима у 
част кнеза Милоша и чланова његове породице, приликом обележавања цркве-
них и државних празника, при дочеку страних дипломата, а од 1835. године и 
у Књажеско-србском театру. Шлезингер је оснивач и певачког друштва, које је 
свој први наступ имало на свечаном балу 1834. године, уприличеном поводом 
одликовања кнеза Милоша од стране султана. У хору су певали крагујевачки 
чиновници. По угледу на овај хор оснивају се хор професора гимназије, ђачки 
хор и позоришни хор. 

Пресељење Државне штампарије (Типографије) из Београда 1833. године ос-
тавило је дубок траг у култури и просвети Крагујевца. Током њеног краткотрајног 
рада (1833–1835) у престоници штампан је велики број књига на српском и бугар-
ском језику, које су, по кнежевој наредби биле јефтиније од књига из будимске 
штампарије.5 У јануару наредне године (1834) покренуте су прве новине у Кнеже-
вини Србији – Новине србске, под уредништвом Димитрија Давидовића. Директор 
штампарије био је Немац Адолф Берман. Оснивање штампарије, позоришта и 
гимназије спада у прве организоване државне пројекте у Кнежевини Србији.

Прве позоришне представе у Крагујевцу изведене су 1825. године, а њих су 
приређивале позоришне дружине, које су образовали учитељи са својим учени-
цима. Они су о већим празницима приређивали представе са певањем и реци-
товањем. Најпознатију дружину, састављену од учитеља, ђака и крагујевачких 
младића, предводио је млади учитељ основне школе Ђорђе Јевђенијевић. О 
раду и репертоару овог аматерског друштва немамо података. Последњи пут 
се помиње 16. септембра 1829. године, када је “учитељем здјешњем о театру” ис-
плаћена помоћ од 200 гроша из државне благајне.6 Био је то први новац који је 
у Србији додељен за рад у позоришту. 

Долазак познатог српског списатеља и путописца Јоакима Вујића у Крагује-
вац 1834. године, везује се за почетак позоришне уметности и организованог 
позоришног живота у Србији. Државна штампарија, Типографија, преуређена 

4 Марковић Радосав, Војска и наоружање Србије кнеза Милоша (Београд: Научно дело, 1957), 
91.

5 Љушић Радош, Кнежевина Србија (1830–1839) (Београд: Српска академија наука и 
уметности, 1986), 403.
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је за потребе првог српског националног позоришта. Позориште је имало бину, 
ложе и партер. Унутрашњост позорнице и сала осветљавали су се помоћу кан-
дила и свећа поређаних по рампи, која је делила позорницу од гледалишта. 
Креатор сценско-техничке опреме био је директор Типографије Адолф Берман, 
а његова жена Јелена Берман помагала је око костима и шминке. Њен рад се 
сматра зачетком српске костимографије. Прва позоришна представа, Фернандо 
и Јарика, одржана је на Сретење 1835. године, првог дана заседања велике Сре-
тењске скупштине. За време трајања Скупштине, у наредна два дана, приказане 
су још три Вујићеве представе: Ла Перјуз, Бедни стихотворац и Бегунац – комади 
уз музику коју је компоновао Јосиф Шлезингер. Управитељ Театра, редитељ и 
главни глумац био је Јоаким Вујић. Поред Вујића, глумци су били ђаци гимна-
зије и млађи чиновници. Женске улоге су играли ђаци.

Од како је Сретенска овогодишња скупштина била, од оног доба и за време исте 
скупштине, увесељава нас г. Аћим Вујић, познаниј србскиј списатељ, представљањем 
разни игара у позоришном дому (театру), награђеном у здању типографическом.

Новине србске, бр. 7, 1835.

Стицањем аутономије почеле су да се оснивају прве средње школе у Кнежеви-
ни. Пресељењем Велике школе из Београда, 1833. године, Крагујевац добија прву 
такву школу. Од 1835. године она званично носи назив гимназија. Након три го-
дине, попечитељ просвештенија и врховни надзиратељ карантина Стефан Стефа-
новић Тенка упутио је молбу кнезу Милошу да се досадашња гимназија на степен 
Лицеум возвиси. Лицеј је започео рад 13. октобра 1838. године. Оснивањем Ли-
цеја у Крагујевцу ударени су темељи високом школству у Србији. У току прве две 
школске године основана су два разреда филозофије, а треће и четврте школске 
године два разреда у којима су се изучавале правне науке. У Лицеј су могли да 
ступе само ученици који су свршили четврти разред гимназије. За првог ректора 
Лицеја постављен је професор математике, земљомерија и рисовања Атанасије 
Николић. Васпитању и образовању је поклањана велика пажња, о чему сведочи и 
чињеница да су надарени сиромашни ученици примали помоћ од државе. Поред 
новчане, имали су право и на лекарску помоћ, бесплатне уџбенике и одећу. 

До скора се сматрало да је прва државна библиотека формана при Типо-
графији од обавезних примерака новина и књига. Др Мила Стефановић 

6 Стојковић Боривоје, Историја српског позоришта (Ниш: Графика, 1936), 16.
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аргументовано тврди да је Библиотека Књажеске канцеларије прва државна 
библиотека у Србији и у Крагујевцу.7 „Основе Библиотеци при Књажеској канце-
ларији поставио је кнез Милош, пренумерацијом на књиге, часописе, купови-
ном преко свог повереника Панта Стоила (београдског конзула) и поклонима 
које је добијао од разних писаца и поштовалаца. Смештена у Кнежевом конаку, 
Библиотека је својим изгледом и инвентаром скретала пажњу многих кнежевих 
посетилаца.”8 Временом библиотечки фонд се увећавао поклоном и куповином 
нових књига. Атанасије Стојковић поклонио је кнезу своју библиотеку од 2000 
књига, Петар Аси Марковић 800, а на лицитацији књига Андреја Разумовског у 
Бечу, кнез је издао налог да се откупи један њен део. Измештањем престонице у 
Београд (1841) губи се траг овој вредној збирци.

Долазак првих војвођанских сликара у Крагујевац представља прекретницу 
у развоју ликовне уметности у Србији. Највиђенији српски сликари9 израдили 
су портрете кнеза Милоша, чланова његове породице и најближих сарадника. 
Портрети кнеза Милоша које је насликао Павел Ђурковић први су портрети на 
тлу кнежевине Србије. Године 1823. кнез је добио на поклон једну уметничку 
слику, рађену у Бечу, од свог питомца Јефтимија Поповића. Ово је прва слика 
кнежеве збирке, која је временом израсла у праву галерију. Милош није жалио 
материјална средства и доста је улагао у куповину нових слика, о чему говори и 
податак да је само у току једне године (1823) купио петнаест слика.

ЗАКЉУЧАК

Говорећи изложбом о животу Крагујевца пре готово два века, желели смо да 
прикажемо континуитет тежње образовања и оплемењивања младих. У 18. и 19. 
веку, када су услови за живот и рад, а камоли образовање, били јако тешки, увек 
су постојали они који су жудели за знањем. То доба је изродило великане срп-
ског просветитељства, који су подредили живот културној еманципацији Срба. 
Овом изложбом желимо да сачувамо сећање на оне који су својим ентузијазмом 
и прегалаштвом ударили темеље модерној српској држави. 

7 Стефановић Мила, „Библиотека Књажеске канцеларије”, у Читалиште, Крагујевац (2018): 
16–18.

8 Исто, 16–18.

9 Јеремија Михајловић-Поповић, Павел Ђурковић, Аксентије Јанковић, Лазар Милић, Урош 
Кнежевић и др.
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Користећи веб-алате настојали смо да и генерацијама 21. века, некадашњи 
Крагујевац постане познат и близак. Да знања које млади житељи имају о свом 
граду буду већа. Притом, да се и сами укључе у креирање онлајн приручника као 
трећег сегмента изложбе.
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Summary

University libraries in Serbia are modern library-information centers with main role 
to provide information support to educational, scientific and research processes at 
the universities within which they are founded.

In addition to its core work activity, the University Library in Kragujevac, in 
cooperation with other cultural institutions, contributes to the cultivation of tradition, 
the preservation of cultural heritage and the cultural emancipation of young people. 
By organizing numerous exhibitions, concerts, panel discussions and lectures, the 
library profiled itself over time as a unique cultural and artistic center of the University.

On the occasion of the 200th anniversary of the proclamation of Kragujevac for 
the capital, the University Library prepares an educational exhibition dedicated to 
this jubilee. The concept and content of the exhibition will be presented in this paper.
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УЏБЕНИЦИ КАО СТУБОВИ КУЛТУРЕ

„Укорењивање у културни идентитет једне заједнице почиње 
у образовном систему са букваром а наставља се са читанком и уџбеником.” 

Ралф Дарендорф, У мочвари културног плурализма, 1994.

САЖЕТАК | Прва Учитељска школа, касније Педагошка академија, а данас Учи-
тељски факултет у Београду, културном животу Србије дају велики допринос већ 
140 година. Библиотека данас, као организациона јединица Факултета, наставља 
да буде препознатљива прво у културном, а онда и у друштвеном животу Србије 
као чувар историје школства, нашег националног и културног идентитета.

Настојећи да сазнања о развоју просвете кроз фондове наше Библиотеке пре-
зентујемо корисницима и истовремено промовишемо саму Библиотеку, орга-
низујемо изложбе, како самосталне, тако и у сарадњи са другим институцијама. 
Издвојили бисмо изложбу Читанке, читанчице и писменице, рачунице и земљописи 
друге половине 20. века, која је постављена у Педагошком музеју. Поставком једног 
дела нашег уџбеничког фонда приказана је издавачка делатност наведеног пери-
ода. Из вишеслојног значења уџбеника истичемо његову културну мисију и једну 
од најзначајнијих улога у спровођењу културне политике једне земље.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Библиотека Учитељског факултета, презентација фонда, уџбе-
ници 20. века, изложба, културна мисија
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УВОД

Образовни систем је огледало културног развоја и културног идентитета једне 
државе. Када се говори о култури једне земље и њеног народа, немогуће је зао-
бићи институцију која масовно окупља, образује и васпитава најмлађе припад-
нике заједнице – школу. Прва знања која стичу најмлађи, преносили су (и да-
нас преносе) учитељи који су се образовали некада у учитељским школама, за-
тим педагошким академијама, а данас на учитељским/педагошким факултети-
ма. Основно и незаобилазно наставно средство које свакодневно користе и учи-
тељи и ученици свакако су уџбеници, који осим извора знања представљају и 
културни отисак епохе у којој су издати.

„Ако пођемо од чињенице да се уџбеником служи цела популација станов-
ника једне земље, онда је јасно да он (уџбеник) има пресудан утицај на укупно 
формирање личности ученика: интелектуални, морални, естетски, на њен по-
глед на свет, однос према науци, култури.”1 

Да би се детаљније и свеобухватније проучили и сагледали садржаји и путеви 
развоја културе ученика путем школског уџбеника, ова школска књига мора се 
посматрати из више визура. Треба у фокус ставити драгоцена издања уџбенич-
ког издаваштва које похрањују библиотеке, нарочито оне библиотеке које су на-
следнице првих учитељских школа.

Кроз међусобно прожете образовне и културне друштвене процесе, кроз раз-
вој школства, школског законодавства, отварања и развоја учитељских школа, 
њихових библиотека, уџбеничког издаваштва... може се сагледати место уџбе-
ника у образовању и културном развоју код Срба. 

Најстарији уџбеници из којих су ученици у Србији стицали прва знања да-
нас се налазе у Педагошком музеју. Библиотека Учитељског факултета као на-
следница библиотека некадашњих учитељских школа у Београду у свом фон-
ду чува уџбенике које су ученици користили од краја Другог светског рата па 
до данас.

Настојећи да буде препознатљива прво у културном, а онда и у друштвеном 
животу Србије и као један од чувара историје школства, нашег националног и 
културног идентитета, Библиотека своје фондове презентује изложбама. 

Значајном изложбом Читанке, читанчице и писменице, рачунице и земљописи 
друге половине 20. века, коју је Библиотека организовала у сродној институцији 

1 Бошко Влаховић, „Уџбеник у сусрет сутрашњици образовања”, у Будућа школа 2, уредник 
Никола Поткоњак (Београд: Српска академија образовања, 2009), 1090–1110.
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– Педагошком музеју, посетиоци су били у прилици да се упознају са уџбеници-
ма издатим од 1950. до 1999. године, а који су сачувани у фонду. 

Како би се боље разумело уџбеничко издаваштво за млађе разреде основне 
школе друге половине 20. века, неопходан је краћи осврт на образовање учи-
теља, образовни систем уопште и уџбеничко издаваштво од 1830. године.

ПРЕГЛЕД ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИХ ПРИЛИКА У СРБИЈИ 
ТОКОМ 19. И У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА

У Србији почетком 19. века јављају се први покушаји организованог школства. 
Упркос истрајним напорима да Србија добије модеран образовни систем по уг-
леду на друге европске земље, тек Хатишерифом из 1830. године легализован је 
рад на развоју народне просвете. Након осам година штампани су први уџбени-
ци за основну школу. То су Српски буквар или нова азбучна књижица Петра Ра-
довановића, израђен по класичној методи срицања, и Мали учитељ или србски 
буквар Глигорија Зорића.2 Већ 1839. године штампана је прва читанка у Србији 
Мала читаоница за начелно упражненије младежи у нашим нормалним школама 
Књажества Сербије Димитрија Исаиловића. Први уџбеник математике је Рачуни-
ца Симеона Прице, објављен 1843. године, а за новоуведени предмет земљопис, 
Милован Спасић је написао 1845. године уџбеник Земљописаније целог света.

„У то време створене су и прве институције које су, осим Попечитељства 
просвештенија, бринуле о уџбеницима, које, као такве, не и по имену, али по 
суштини, свакако трају до данас. За систематско старање о стварању и издавању 
уџбеника образована је 1839. године школска комисија, а од 1880, па све до 1918. 
године, ту улогу и још сложеније задатке у повећаним и разноврснијим потре-
бама има Главни просветни савет.”3

Напоредо са штампањем првих уџбеника, захваљујући Димитрију Тиролу, до-
нет је 1833. године први модеран школски закон, израђен по угледу на аустријски. 
Пола века касније, на снагу ће ступити један од најзначајнијих реформских 
просветних закона, Закон о основним школама, који је прописивао да свако дете 
у Србији мора завршити шестогодишњу школу. Само две године пре доношења 

2 Срећко Ћунковић, Школство и просвета у Србији у XIX веку (Београд: Педагошки музеј, 
2016), 34.

3 Ранко Симовић, Пола века Завода за уџбенике: 1957–2007 (Београд: Завод за уџбенике, 
2007), 14.
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овог закона, 1871. отворена је прва Учитељска школа у Крагујевцу, чији ће сврше-
ни ученици започети спровођење нових школских реформи. Иако се Учитељска 
школа убрзо преселила у Београд, а затим у Алексинац, потреба за образованим 
учитељским кадром није се умањила јер је просветна реформа имала за циљ ства-
рање модерног образовног система. Младо школовано учитељство је делећи исте 
идеје основало 1881. године у Београду Учитељско удружење. Само годину дана 
након оснивања, Удружење је покренуло свој лист Учитељ, чији је утицај неоспо-
ран на историју српског школства и културу уопште. Удружење је редовно одржа-
вало годишње Скупштине, да би на 13. окупљању, 1886. године, донело одлуку о 
оснивању Школског музеја,4 данашњег Педагошког музеја. 

О схватању значаја мисије учитељског позива сведочи и чињеница да је краљ 
Александар I Карађорђевић као почасни гост присуствовао прослави јубиларне 
двадесетпетогодишњице рада Учитељске школе 1896. године, и том приликом 
погледао изложбу књига, учила и ђачких радова приређену у самој Школи. А 
само четири године касније, 1900. почела је с радом и Женска учитељска школа.

Међутим, успорено ширење мреже школа и неизграђена свест о значају основ-
не школе код становништва отежавала је очекивану реформу. Мада споро, пис-
меност се у Србији током 19. века непрекидно повећавала, захваљујући на првом 
месту образованом учитељству. Нажалост, у Великом рату је страдала готово поло-
вина мушког становништва, а након сељака, највише су изгинули учитељи. 

„У недостатку довољног учитељског кадра и немогућности да се одмах ство-
ри довољно нових учитељских школа, приступило се, одмах после рата, отва-
рању педагошких одељења при постојећим гимназијама и то у Београду, Зајеча-
ру, Крагујевцу, Ужицу, Беранама и Шапцу. Из таквог одељења развиће се, потом, 
1924. године и Мушка учитељска школа у Београду, која ће, између два рата спо-
ро стајати на своје ноге, како у погледу здања за рад школе, тако и спорог уобли-
чавања целовитог образовног програма Учитељске школе.”5

Режим је настојао да од учитеља учини „посреднике” путем којих просвета, 
култура, хигијена, али и идеологија стижу у народ. Због тога је власт просветне 
раднике називала „душом школе”, „кулом светиљом – жижом из које потичу зра-
ци културе у народ”, „сејачима љубави, братског зближења и ствараоцима једин-
ственог духа” и истицала је да од њих „почиње живот једног народа”. Сам краљ 

4 Божидар Зејак, 120 година постојања и рада Педагошког музеја у Београду (Београд: 
Педагошки музеј, 2016), 19.

5 Стеван Игњић и др, 130 година образовања учитеља у Србији (Београд: Учитељски 
факултет, 2001), 82.
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Александар се 1931. године обратио писмом учитељима у коме предочава зна-
чај њиховог позива.6 

Упркос речима хвале упућеним учитељству, просветна политика није има-
ла свој континуитет. Бирократски апарат Министарства просвете у периоду од 
1918. до доношења првих закона 1929. године, а и касније, променивши 24 вла-
де и 27 министара просвете са различитим просветним концепцијама, понекад 
и дијаметрално супротним, није успевао да оствари неки значајнији напредак. 
Од 37 различитих државних и покрајинских закона и уредаба, који су регули-
сали сферу просвете у тек формираној држави, тек након више од деценије до-
несени су први школски закони (1929. Закон о средњим школама, Закон о Учи-
тељској школи и Закон о основној школи).

Због различитог културног развоја и достигнутог нивоа образовања народа 
који су ушли у састав Краљевине, решење за јединствене уџбенике није нађено. 
Тек после шестојануарског преврата 1929. године донет је Закон о уџбеницима. 
Упркос доношењу новог Закона и даље су у употреби били паралелени уџбени-
ци (1939. године 14 буквара, 11 уџбеника за веронауку, по 9 за земљопис и позна-
вање природе, 8 рачуница...).

Иако је у периоду између два рата постигнута културна и просветна аутоно-
мија, и даље су учитељи били први степеник ка модерном, новом културно-об-
разовном систему 20. века. „Знање, које су несебично давале школа и просвет-
ни радник, несумљиво је представљало темељ модернизације друштва и допри-
носило формирању нове елите, која је постала духовни предводник свих поли-
тичких, економских и културних промена.”7 

6 „Југословенски учитељи, прожети љубављу према свом народу и своме мучном али 
узвишеном позиву, неимари су народне душе, његове националне свести али и културе. 
Да би у потпуности одговорили жељама и надама које у њих полажу њихов краљ и народ, 
Југословенско учитељско удружење, сједињујући све данашње и будуће југословенске 
учитеље, треба да буде: жижа просвете, стуб југословенског национализма и подстрек за 
сва лепа стремљења у будућности Југославије. Сви ви који сте семе једног искрвављеног 
народа треба да мислите једино на то: како ћете уједињени посветити све своје снаге, 
све своје способности, сву своју љубав и срце своје нашој Југословенској Држави за њен 

процват, културу и благостање.” Ове речи годинама су сматране Јеванђељем, ког се морао 
придржавати сваки учитељ, в. Љубодраг Димић, „Просвета у Краљевини Југославији”, у 
Образовање код Срба кроз векове, уред. Р. Петковић, П. Крестић, Т. Живковић (Београд: Завод 
за уџбенике и наставна средства, 2003), 226.

7 Љубодраг Димић, „Просвета у Краљевини Југославији”, у Образовање код Срба кроз 
векове, уред. Р. Петковић, П. Крестић, Т. Живковић, (Београд: Завод за уџбенике и наставна 
средства, 2003), 212.
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УЏБЕНИЧКО ИЗДАВАШТВО 1945–1999.

У току Другог светског рата издавачка делатност уџбеника је готово замрла. По 
завршетку рата, основана је Комисија за преглед уџбеника која је забранила 
све уџбенике штампане за време окупације као и оне чија садржина није од-
говарала духу нове данашњице. Међутим, забрањени уџбеници и даље су били 
у употреби. Чак и након објављивања Наставног плана и програма за 1948. го-
дину и оснивања Предузећа за уџбенике и учила НР Србије под руководством 
Министарства просвете, ситуација се није много променила. Писање нових 
уџбеника изискивало је доста времена, а ситуацију је отежавала и несташи-
ца папира. Новоосновано издавачко Предузеће ускоро се дели на Предузеће 
за уџбенике Знање и Предузеће за учила и школски намештај Глобус. Године 
1953. Предузеће Знање је ликвидирано када је Просветни савет донео одлуку 
да уџбенике могу издавати и остала издавачка предузећа, Нолит, Научна књи-
га и Народна књига.

Велике промене у школству и издаваштву настале су 1958. године када је донет 
Општи закон о школама којим је озакоњено осмогодишње основношколско об-
разовање. Годину дана пре велике реформе целокупног школског система у Југо-
славији, основан је Завод за издавање уџбеника, предузеће које ће у наредних не-
колико деценија постати лидер у производњи и дистрибуцији уџбеника у Србији. 

Култура и образовање у послератној Србији добили су високо место у 
друштвеној свести и прихваћене су као део потребе свакодневице.8 Ипак, од-
нос државе према образовању и култури мењао се у зависности од државног 
уређења, економских прилика и од друштвено-политичких промена. Сходно 
томе мењао се и модел културно-образовне политике. 

8 Кратак преглед институција културе у Републици Србији, пре Другог светског рата и након 
њега: „Од 771 институција (изузете су самоуправне заједнице културе, културно-уметничке 
манифестације, награде и сл.) њих свега 68 настало је пре 1915. године (углавном су то 
библиотеке и културно-уметничка друштва). Периоди формирања и настанка осталих 
институција у култури су следећи: 1919–1941. г . – 41, 1944–1950. г. – 153, 1951–1955. г. – 81, 1956-
1960. г. – 61, 1961–1970. г. – 173, 1971–1980. г. – 186, без одговора – 8. У периоду непосредно 
после рата (1944–1950) настало је највише библиотека (35), културно-уметничких друштава 
(25), листова (13), музеја и филмских институција (по 11), удружења и професионалних 
позоришта (по 9). У последњих двадесет година основано је највише установа за основно 
ширење културе (96), културно-уметничких друштава (40) , радио-станица (29), библиотека 
(27), листова (249), часописа (23), музичких ансамбла (18) и удружења (16).” Видети: 
Миливоје Иванишевић и Светлана Љубоја, Србија – водич кроз културу (Београд: Завод за 
проучавање културног развитка СР Србије; НИШРО Туристичка штампа, 1983), 4–5
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ФОНД ОСНОВНОШКОЛСКИХ УЏБЕНИКА 
ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ БИБЛИОТЕКЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА

Фондови Библиотеке Учитељске школе, данас Учитељског факултета, пратили су 
све промене у образовном систему, подразумева се и уџбеничком издаваштву тур-
булентног послератног периода. „Фонд основношколских уџбеника за ниже разре-
де пружа увид у политику образовања и васпитања Србије, још као чланице Феде-
ративне Народне Републике Југославије, затим Социјалистичке Федеративне Репу-
блике Југославије и на крају Савезне Републике Југославије. Међутим, како је по-
литика образовања и васпитања у великој мери била једнообразна на територији 
читаве Југославије, а у уџбеничком фонду бројни су уџбеници издати у Загребу и 
Сарајеву, овај део фонда може се посматрати у ширем југословенском контексту.”9

Приликом каталошке обраде уочено је да мали број библиотека чува основ-
ношколске уџбенике издате у другој половини 20. века. Библиотека Учитељског 
факултета једина у Србији похрањује 58 наслова10 уџбеника издатих од 1950. до 
1999. године.11 Презентацијом уџбеника од првог до четвртог разреда, могу се 
назрети контуре уџбеничког издаваштва, а донекле и значај који је ова специ-
фична књига имала у развоју основног школства, као дела образовног система 
у послератном периоду.

Изложбом Читанке, читанчице и писменице, рачунице и земљописи друге поло-
вине 20. века и пратећим каталогом приказани су уџбеници предмета који кон-
тинуирано постоје до данас, са мањим променама у свом називу, српски језик/
српскохрватски језик, математика и природа и друштво.12 Притом „под уџбени-
ком се не подразумева само једна, основна књига из које ученици уче већ и раз-
личите додатне јединице потребне за учење одређене дисциплине”,13 те су као 
уџбеник посматране и радне свеске, приручници за наставнике, приручници за 
учитеље, читанке познавања природе, атласи и збирке задатака. 

9 Јелица Илић Минић и Владимир Брборић, Читанке, читанчице и писменице, рачунице и 
земљописи друге половине 20. века: каталог изложбе (Београд: Учитељски факултет, 2018), 8.

10 По подацима из електронског каталога Виртуелне библиотеке Србије.

11 Библиотека поседује мали број уџбеника издатих од 1945. до 1950. године и због тога ови 
уџбеници нису ушли у избор за изложбену поставку.

12 Предмет Природа и друштво формално је уведен тек 1953. године. Уџбеници за овај 
предмет континуирано почињу да излазе тек од средине шездесетих година. Отуда у 
педесетим годинама имамо различите називе уџбеника за готово исте наставне садржаје 
Земљопис, Познавање природе, Читанка-сликовница за упознавање природе и друштва...
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Приликом одабира наслова за изложбену поставку, како би уџбеници за сва-
ку деценију у којој су издати најбоље приказали издавачку делатност тог доба, де-
финисани су одређени критеријуми. Одабрани су: уџбеници штампани почетком, 
средином и крајем деценије; уџбеници свих (већих) издавачких кућа; најстарија 
издања; награђивани уџбеници; уџбеници које поседује мали број библиотека; уџ-
беници који по мишљењу аутора каталога и графичког дизајнера имају највећу ес-
тетску вредност; наслови који садрже што више података о стручним лицима која 
су учествовала у изради одређеног издања уџбеника. Настојало се да број прика-
заних уџбеника за сваки од три наведена предмета буде пропорционалан укупном 
броју уџбеника одређеног предмета у фонду. Због дисконтинуитета издања буква-
ра, радних свезака и граматика које Библиотека поседује, ови уџбеници нису ушли 
у одабир за изложбену поставку. Одабране су само читанке које су бројем примера-
ка и издањима верно приказале издавачку делатност посматраног периода.

За изложбу је одабрано укупно 114 уџбеника, који представљају путоказ у ис-
торијат уџбеничког издаваштва друге половине 20. века. 

У каталогу изложбе, не залазећи у садржинску анализу и начин излагања 
садржаја, већ из перспективе и концепције библиотекарства, за сваку деценију и 
предмет понаособ, дат је приказ изабраних уџбеника. Истакнуто је све оно што 
осликава посматрану декаду у издаваштву, а дâ се закључити из фонда уџбени-
ка. На пример, да су аутори читанки педесетих година били углавном учитељи, а 
након имена аутора, често је навођено место и срез школе у којој су радили. Из 
извора који су иначе доступни библиотекарима за библиографски опис посма-
трани су осим ауторства и чланови стручног тима у конкретном издању (лектор, 
коректор, редактор, уредник/ци, референт, рецензент, оцењивачке групе/коми-
сије...), издавач, издање, број страна, формат, повез...

Важно је нагласити да су многи професори Учитељске школе, касније Пе-
дагошке академије, а од 1993. Учитељског факултета, аутори уџбеника14 или 
илустратори или уредници или рецензенти/чланови оцењивачке комисије/пи-
сци елабората... 

Настојећи да се књижни опус што боље анализира, урађен је и табеларни 
приказ бројчаних вредности изабраних уџбеника за изложбену поставку прика-
зујући аутора, илустратора, изавача, издање, формат и број страна. 

13 Иван Ивић, Ана Пешикан и Слободанка Антић, Водич за добар уџбеник: општи 
стандарди квалитета уџбеника (Нови Сад: Платонеум, 2008), 32.

14 Многе уџбенике, уџбеничке комплете, који се данас користе у настави потписују 
професори Учитељског факултета у Београду.
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Аутор

Илустратор

Издавач Издање Формат Број странаАутори илустрација, 
цртежа

Аутори корица,
насловних страна

Један аутор Један аутор Један аутор Знање, Београд 1. издање 19 цм до 100 страна

Читанке: 22
Математика: 15
Природа и друштво: 13

Читанке: 29
Математика: 19
Природа и друштво: 14

Читанке: 15
Математика: 13
Природа и друштво: 19

Читанке: 5
Математика: 1
Природа и друштво: 2

Читанке: 3
Математика: 2
Природа и друштво: 3

Математика: 1 Читанке: 8
Математика: 9
Природа и друштво: 15

Два аутора Два аутора Два аутора Нолит Београд 2. издање 21 цм од 101 до 150 страна

Читанке: 24
Математика: 10
Природа и друштво: 15

Читанке: 2
Математика: 3
Природа и друштво: 7

Математика: 2
Природа и друштво: 1

Читанке: 6
Математика: 2
Природа и друштво 1

Читанке: 10
Математика: 4
Природа и друштво: 5

Читанке: 14
Математика: 4
Природа и друштво: 3

Читанке: 13
Математика: 12
Природа и друштво 15

Т ри аутора Т ри аутора Т ри аутора Народна књига, Београд 3. издање 21 цм од 151 до 200 страна

Читанке: 1
Математика: 7
Природа и друштво: 3

Читанке: 1
Природа и друштво: 1

Читанке: 3
Математика: 1

Читанке: 1
Природа и друштво 1

Читанке: 6
Математика: 2
Природа и друштво: 4

Читанке: 6 Читанке: 13
Математика: 11
Природа и друштво 4

Четири аутора Четири аутора Четири аутора Завод за уџбенике, Београд 4. издање 22 цм од 201 до 250 страна

Читанке: 1
Природа и друштво: 4

Читанке: 1
Природа и друштво: 2

Математика: 1
Природа и друштво: 1

Читанке: 19
Математика: 13
Природа и друштво: 22

Читанке: 1
Математика: 4
Природа и друштво: 3

Читанке: 6 Читанке: 10

Ш ест аутора Научна књига, Београд 5. издање од 251 до 300

Природа и друштво: 2 Читанке: 2
Математика: 1
Природа и друштво 1

Читанке: 5
Математика: 1
Природа и друштво: 1

Читанке: 4

Десет аутора

Вук Караџић, Београд 6. издање 24 цм од 301 до 350 странаЧитанке: 1

Математика: 1 Читанке: 6
Математика: 2
Природа и друштво: 1

Читанке: 17
Математика: 11
Природа и друштво 16

Читанке: 1

Техничка књига, Београд 7. издање 25 цм

Математика: 1 Читанке: 2
Природа и друштво: 1

Природа и друштво 2

Савремена школа, Београд 8. издање 28 цм

Природа и друштво 1 Читанке: 3
Математика: 1
Природа и друштво: 1

Читанке: 3
Математика: 7
Природа и друштво 5

Младо поколење, Београд 29 цм

Природа и друштво 1 Математика: 8
Природа и друштво 8

Школска књига, Загреб 9. издање 33 цм

Читанке: 11
Математика: 5
Природа и друштво 5

Читанке: 2
Математика: 1

Природа и друштво 1

Завод за уџбенике, Сарајево 10. издање

Читанке: 2 Читанке: 3
Математика: 3

Свјетлост, Сарајево 11. издање

Читанке: 2
Математика: 3
Природа и друштво 1

Математика: 1
Природа и друштво: 2

Веселин Маслеша, Сарајево 13. издање

Математика: 1 Математика: 1

Табела 1.
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Ови подаци итекако су значајни за сваког ко се бави школском књигом, не 
само онима који врше педагошка истраживања већ и свима који се баве социо-
лошким, историографским, етнолошким и фолклорним студијама. 

Уџбеници као аналитички материјал показују какави су некада били језик 
уџбеника, мотивациона средства, жанр, дизајн, структурни елементи уџбеника 
итд, али и да су једни од доминантних средстава креирања индивидуалних и ко-
лективних идентитета.

Да је садржај уџбеника некада увелико премашивао васпитне и образовне 
потребе деце, сведочи и податак да су многи уџбеници били великог обима, на-
рочито читанке које су имале и више од 300 страна. Ако се у обзир узме да су 
често они једине књиге које су стизале (а у неким руралним крајевима и данас 
једине стижу) до детета, може се закључити да су преко најмлађих били намење-
ни целој породици. Служили су и описмењавању и промовисању друштвених 
вредности и норми. Имали су моћ одржања друштвених односа.

Многобројни су примери приручника за учитеље/наставнике који су броја-
ли преко 350 страна. Њима се конкретно могло утицати на околности образо-
вног процеса. 

Како су уџбеници књиге којима се постављају стандарди интелектуалног 
рада и постигнућа, може се сагледати колико је моћан утицај који су имали (и 
данас имају) на развој деце. Једна од њихових кључних намена је свакако моде-
ловање културног искуства детета.

Шире посматрано, у односу на заједницу, уџбеник одбацује девијантно, 
збуњујуће, опасно по заједницу. Обезбеђује континуитет културе и заједнице и 
помаже културну самоспознају.15 

Променом уџбеника најлакше се постижу и промене у школи. Измењени 
садржаји најбоље осликавају и културна, социјална и економска превирања. 
Тако да су измењени садржаји огледало сложених односа међу економским, де-
мографским, технолошким, културним и идеолошким струјањима која делују на 
породичном, локалном, регионалном, националном и глобалном нивоу.16 

Посматрајући уџбеничку продукцију друге половине 20. века, стиче се ути-
сак да се најмоћнијој књизи за децу приступало као малом културном добру. 
Ове најтиражније књиге за децу које су и данас најјефтиније и најдоступније 

15 Дијана Плут, Уџбеник као културно-потпорни систем (Београд: Завод за уџбенике и 
наставна средства; Филозофски факултет, 2003), 51.

16 Jelena Marković, „(Re)konstrukcije identiteta u udžbeničkoj produkciji”, Narodna umjetnost, br. 2 
(2006): 87.
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наставно средство писали су еминентни стручњаци. Прва знања ученици друге 
половине 20. века стицали су уз уџбенике чији су аутори најчешће највећи ме-
тодичари и реформатори наставе и методичке теорије у Србији, Југославији. Ко-
рице и странице уџбеника обогатили су мајстори дечије илустрације, најчешће 
академски сликари. Као појединачни рецензенти или чланови рецензентског 
тима у тадашњим издањима били су професори Универзитета, књижевници, ис-
такнути педагози и просветни саветници Института за педагошка истраживања, 
Завода за основно образовање и образовање наставника СР Србије, Завода за 
издавање уџбеника... Легитимност квалитету уџбеника давало је на крају Ми-
нистарство просвете својим одобрењем.

ЗАКЉУЧАК

Значај уџбеника није омеђен само образовним системом већ он има кључну 
улогу у спровођењу културне политике једне земље. Слојевитост његовог зна-
чења кроз историјске епохе огледало је културног развоја једне државе. Од 
појаве првих штампаних уџбеника у првој половини 19. века па до почетка 21. 
века може се сагледати напор државних институција да уџбеничко издаваш-
тво буде правно регулисано и уређено. Наравно, квалитет уџбеника био је на 
првом месту. 

Од изузетног значаја за културни и просветни развој било је отварање пр-
вих учитељских школа у Србији. Учитељи су ти који су уз помоћ уџбеника пру-
жали прва знања најмлађима. Творци образовне политике тадашње државе су 
тога били итекако свесни. Тако је образовање најмлађих након Другог свет-
ског рата имало највећи приоритет, а уџбеничка продукција била горући про-
блем који је требало решавати. Било је неопходно реформисати целокупни 
школски систем, што је и спроведено 1958. године када је донет Општи закон 
о школама.

Трагови готово свих промена у образовању најмлађих могу се наћи у фон-
довима Библиотеке Учитељског факултета, који од оснивања прве Мушке учи-
тељске школе у Београду сведоче о развоју васпитања и образовања, као и о уџ-
беничком издаваштву.

Разлог за организовање изложбе на првом месту била је презентација фондо-
ва Библиотеке, приказ њихове разноликости и вредности. Међутим, богатство 
уџбеничког фонда указало је на могућност многих будућих анализа значаја и 
функција коју уџбеник има не само на дете које га користи, већ и на целокупно 
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друштво. Посматрани у ширем друштвеном контексту „...уџбеници нису обичне 
књиге. Они имају претензију да буду културни модели, мали узорци у којима је 
садржано све (или готово све) што је битно за једну културу... ”.17
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TEXTBOOKS AS PILLARS OF CULTURE

Summary

For the past 140 years, the First Teacher’s school, in later years known as Pedagogical 
Academy and today as Teacher Education Faculty of the University of Belgrade has 
been greatly contributing to the cultural life of Serbia. As an organizational unit of the 
Faculty, the library is nowadays recognized firstly in cultural and then in the social life 
of Serbia as a keeper of the history of education, our national and cultural identity.

In an effort to present the knowledge about the development of education through 
the funds of the library to the users, and at the same time promote the library itself, 
we have been organizing exhibitions, both individually and in collaboration with 
other institutions. We would like to highlight the exhibition Textbooks for reading, 
writing, calculus, and geography from the second half of the 20th century exhibited in 
the Pedagogical Museum. By exhibiting one part of our funds of textbooks we have 
presented the publishing activity in the mentioned period. From the multilayered 
meaning of textbooks, we emphasize its cultural mission and one of the most 
prominent roles in the implementation of cultural politics of a country.

KEYWORDS | the library of Teacher Education Faculty, presentation of the funds, 
20th centurytextbooks, exhibition, cultural mission
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ВИОЛЕТА СТОЈМЕНОВИЋ
Народна библиотека Бор

sloterdajk@gmail.com

„КОНОБАРИ” И(ЛИ) „СЕКРЕТАРИ”: 
КАКО ГОВОРИТИ О КЊИГАМА 

КОЈЕ (НИ)СТЕ ПРОЧИТАЛИ

САЖЕТАК | С обзиром на то да рад јавне библиотеке не би требало да се сво-
ди само на одговарање на упите и захтеве корисника и задовољавање, у скла-
ду са могућностима и ресурсима, већ постојећих, другим средствима и на дру-
гим местима формираних сазнајних, естетских или навика и потреба за инфор-
мацијама, забавом, разонодом, један од кључних проблема сврсисходног, у ос-
нови просветитељског рада јавне библиотеке јесте смислен избор дела и публи-
кација, независно од медија и формата, на које треба скренути пажњу, односно 
простора, средстава и начина, али и разлога за представљање таквих садржаја 
које неће бити условљено ванинституционалним интересима. Конвенционални 
начини представљања публикација не допиру до свих група у оквиру локалне 
заједнице, а пре свега до младих, чији су когнитивни обрасци углавном непри-
лагођени традиционалним информативним и промотивним форматима. У раду 
ће се, у овом контексту, представити концепција двају програма представљања 
(„Библиобрег” и „Поетикање”) које Народна библиотека Бор спроводи у борској 
гимназији, а чији је циљ да се млади кроз игролике активности и креативну 
интервенцију односно интеракцију са текстовима, књигама, идејама, упознају 
са неким књижевним и некњижевним делима која излазе из оквира школског 
градива, обавезне или факултативне лектире, комерцијалних хитова и популар-
не, односно литературе која се интензивно и често представља путем друштве-
них мрежа и других канала којима се млади „крећу”. Идеја је да се њихова, „ка-
налисана” пажња макар повремено и привремено измести односно усмери у 
њима непознатим правцима, на начин који коренспондира са формалним ка-
рактеристикама и основним идејама дела која се представљају. Док игроликост 
програма обезбеђује виши степен пажње и активности публике учесника, због 
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чега ови програми имају не само информативно-промотивни већ и едукатив-
ни карактер, дотле ненаметљиво ширење видика неретко код младих провоци-
ра нова, школским тј. наставним програмима и актуелним модама немотивиса-
на интересовања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | јавна библиотека, културна делатност, информативна средства, 
образовни програми, млади, медији 

С обзиром на то да се основни задаци и циљеви јавне библиотеке не своде (или, 
макар, не би требало да се своде) на то да се само одговори на интересовања, 
упите и захтеве корисника и да се – у складу са могућностима, ресурсима и ка-
питалом (финансијским, људским, технолошким, интелектуалним) – задовоље 
већ постојеће, другим средствима и на другим местима формиране сазнајне, ес-
тетске или навике и потребе за информацијама, забавом, разонодом и сл., је-
дан од кључних проблема сврсисходног, у основи просветитељског рада јавне 
библиотеке јесте смислен избор дела и публикација, независно од медија, обла-
сти, жанра и формата, на које локалним публикама треба скренути пажњу, који 
укључује и избор простора, средстава и начина, али и разлога за представљање 
таквих садржаја. Притом би требало узети у обзир и питање (не)оправданости 
заснивања тих избора на актуелним културнополитичким агендама и популар-
ним или хегемоним идеологијама, колико год да их библиотека као установа не 
може ни игнорисати ни сасвим избећи, уз пуну свест о интересима, вредностима 
и идеологијама које се заступају или подржавају самим избором дела односно 
циљне групе и начина на који ће јој се она представити.

На страну још увек актуелно редефинисање делатности и струке, којим се већ 
дуже време покушава репозиционирање различитих типова библиотека унутар 
савременог, променљивог и врло динамичног система информисања и рада на 
информацијама и са њима, у свести корисника и већег дела јавности, библио-
течка делатности се, нарочито када је о јавним библиотекама реч, и даље (по)
везује са читањем (уз одувек нереално али и даље присутно уверење да су биб-
лиотекари заиста прочитали ако не баш све публикације које библиотека посе-
дује, онда барем све оне које издају на коришћење). У том контексту читаоци, ко-
рисници библиотеке и јавност од библиотекара очекују не само аутентичну пре-
поруку конкретних наслова или тема, жанрова, области и сл., већ и подстицај 
односно мотивацију за читање уопште. Подстицање интересовања за књигу и 
читање подразумева, дакле, креирање потребе за читањем, промовисање актив-
ности за којом се још увек не осећа (довољна) потреба, при чему „мотивационе 
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поруке”, вербалне и/или визуелне, могу да тематизују и илуструју само важност, 
користи, позитивне ефекте и благодети читања уопште (зашто не и „боваризам”, 
мучне или болне спознаје и тегобан пут стицања читалачких вештина, по којем 
се готово неприметно напредује?), или да се везују за конкретније врсте садржаја 
или појединачне публикације.1

Другим речима, библиотекари и књижничари не би требало да буду (само) 
„конобари”, тачније „келнери”, већ и „секретари”, како се, пре више од пола века, 
један локални новинар досетио да духовито, чак сатирично, прикаже опозицију 
између библиотекара за кога су књиге предмет стручне, тј. каталошке обраде (не-
ретко крајње површне и сведене на обавезни минимум података), издавања на 

1 Интернет је преплављен вестима и чланцима, привлачним и дељивим (јер су дизајниране 
и реторички уобличене с циљем да привуку пажњу што ширег круга корисника мреже 
и да „маме” на дељење) објавама које, без позивања или прецизног указивања на заиста 
проверљиве и валидне изворе, без чврстих аргумената, или уз недопустиво упрошћавање 
стручних и научних извештаја о истраживањима, често и без јасног разликовања теорија, 
хипотеза, (претходних и привремених) резултата и њихових могућих интерпретација, 
пропагирају читање као активност која унапређује интелигенцију, друштвени и емоционални 
живот, тачније, успех у друштву и међуљудским односима, имиџ и каријеру, обраћајући се 
колико пасионираним, толико и још увек само потенцијалним читаоцима, а све чешће 
особама у улози брижних родитеља као даљих дисеминатора ових „сазнања” и „открића”. 
Томе треба додати и безброј визуелних садржаја (од дигиталних репродукација уметничких 
слика из различитих периода, преко цртежа, шаблона и фотографија, до тзв. мимова) који 
на патетичан, сентименталан, мелодраматичан или, што је најређе, духовит начин, такође 
теже представљању читања као привлачне, тј. заводљиве, забавне или, пак, „романтичне” 
(у свакодневном а не у значењу које овај радо рабљен придев има у историји уметности, 
књижевности, филозофије и културе), антистресне, терапеутске, хедонистичке, често 
опсесивне, сањалачке и сањарске активности, која вас чини посебним и, истовремено, 
повезаним са тзв. сродним душама, уз то везујући представе о читању за задовољство 
(и као ужитак и као задовољавање неких жеља или потреба), смирење, аранжирану и 
декорисану свакодневицу, за потрошњу свакодневице и кич интиму, а често (и нападно) и 
феминизирајући читање кроз лик занесене или, пак, заносне читатељке, њену опуштеност, 
позу и окружење (пасторално-идилично када је у природи, квази-зен или хипстер, када 
је реч о урбаним читалиштима, тј. светилиштима читања и књига). Графичко и ликовно 
декорисање и постеризовање наводних, из контекста истргнутих „мисли” познатих личности 
о књигама и читању још један је начин да се читање и улога књига у животу идеализују, 
мистификују и рекламирају кроз пренаглашавање ове или оне димензије читалачке 
активности и читалачких искустава. Креатора ових објава има и међу писцима и графичким 
дизајнерима, мада много више међу књижарима и издавачима, као и међу библиотекарима, 
новинарима који прате културу, колико и међу тзв. обичним читаоцима, који их путем својих 
приватних профила и/или приватних медија бескрајно репродукују. Свако упућивање на 
конкретне примере било би само још један позив на click&share (или, макар, like).
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коришћење и редовног враћања на одговарајуће место, у складу са локацијом, 
и оног који је приликом упознавања са њом отишао даље од насловне стране, 
импресума и садржаја, те о њој може да пружи не само информацију (усмени 
библиографски опис), већ и причу.2 Пјер Бајар би нас, међутим, подсетио да то 
уопште не мора, као што и не значи, да је сваку од њих библиотекар заиста и 
прочитао, већ да је, заправо, савладао све оне начине нечитања – прелиставање, 
гласине и туђе приче, заборављање – који омогућавају „добар преглед”3 целина 
и узајамних односа идеја и њихових носилаца или манифестација, за шта дана-
шњем библиотекару, сем стручне класификације и каталогизације, на распола-
гању стоји велики број средстава. Библиотекар као својеврсни секретар био би, 
како му и име „улоге” каже, и упућен и онај који упућује у тајне друштва у којем 
живи и (у) којем служи – онај који је не само стекао, већ уме и да пренесе „добар 
преглед” „колективне библиотеке”.

Међутим, ако се Бајару пре нешто више од десет година само чинило да је „не-
опходно да значајно изменимо сам начин говора о књигама, па чак и речи који-
ма их описујемо”,4 данас је то несумњиво – колико и недостатност речи за описи-
вање, не због недостатности самог језика и говора, већ због доминације слика и 
других невербалних модуса описивања и приказивања у свим (јавним или (полу)
приватним, физичким или виртуелним и хибридним, непосредним или медијски 
посредованим) просторима комуникације. Конвенционални начини предста-
вљања публикација – тзв. књижевне вечери, нарочито ако није реч о јако популар-
ним ауторима, о ауторима за децу, чија се публика „уговара” са васпитачима, учи-
тељима или наставницима, или их не прати нека агресивнија маркетиншка кам-
пања, ако се не оглашавају путем свих расположивих медија и канала; тематски, 

2 Непотписани чланак вероватно је, с обзиром на то да је објављен у рубрици „Белешке”, 
дело тадашњег уредника Колектива, дуговеког радничког (трудбеничког, синдикалног) 
односно фабричког, у том тренутку „листа Социјалистичког савеза радног народа борске 
општине”, Драгоша Жуњића. Видети: „Јесте ли скоро прочитали добру књигу?”, Колектив Год. 
14, бр. 31 (5. 8. 1960): 5. Аутора је метафора занела, па је испало да су писци, као, по Балзаку, 
секретари друштва, они из чијих „услуга” корист треба да извуку библиотекари-уметници.

3 Ова фраза потиче из Музиловог Човека без својстава, а изговара је сатирично уобличен 
лик доктора библиотекарства по којем посао библиотекара није да познаје суштину књига 
које чува (по њему, оне је и немају, јер је зависна од класификационих и других система 
обраде) већ да им одређује узајамне односе и релативне положаје. Уп. Pjer Bajar, Kako da 
govorimo o knjigama koje nismo pročitali, prev. Snežana Kalinić (Beograd: Službeni glasnik, 2008), 
24–28.

4 Исто, 15.
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комеморативни или пригодни излози штампаних публикација, најчешће књига, 
у самој библиотеци; па и препоруке за читање на библиотечким сајтовим и пор-
талима – до већине корисника, читалаца и потенцијалне публике (публикâ, запра-
во) уопште не допиру. У хипертофираној медијасфери, коју не чине само (мас)ме-
дијска средства и садржаји, већ и физичка окружења (не)видљиво трансформи-
сана како разноврсним што штампаним што екранизованим медијским порука-
ма, тако и медијским представама и медијски конструисаним моделима видљи-
вости (у дословном смислу), привлачности (у смислу садржаја који могу да приву-
ку пажњу незаинтересованих, случајних пролазника), „доброг дизајна”, тј. естетике, 
а које хтели-не хтели, у мањој или већој мери, сви ми пројектујемо у њих, мењају 
се и наши когнитивни (опажајни, сазнајни) обрасци.5 Због тога је, нарочито у ко-
муникацији са младима, потребно и иновирање и стално прилагођавање тради-
ционалних информативних и промотивних односно излагачких формата – опет 
у складу са могућностима конкретне библиотеке (укључујући и законски ограни-
чен број запослених и однос расположивог радног времена и времена потребног 
за припремање и реализацију одређених програма), али и уз пуно разумевање ре-
левантних а релативно дуготрајних, тешко променљивих карактеристика и специ-
фичностилокалне средине, које су нарочито значајне у мањим, географски скрај-
нутим и, неки би рекли, културно – ако ниво културе одређују број, квалитет и по-
сећеност организованих јавних дешавања везаних за књижевност, уметности, на-
уке, традиције и сл. – слабо развијеним местима. 

Свеприсутност ИК технологија и садржаја који се путем њих стварају и 
дистрибуирају/дисеминирају,6 уз утврђивање, такорећи „натурализовање” ставо-
ва, вредности и потреба, речју идеологија које њихову непрестану употребу и 
нужност, као и неопходност праћења све брже појаве нових уређаја и програ-
ма, намећу, заговарају, оправдавају и осмишљавају – „друштво знања” у којем 

5 Из преобиља комуниколошких, антрополошких, (социјално)психолошких и других 
истраживања и теоријских елаборација разноврсних ефеката медија издвајамо прегледну 
студију историје приступа изучавању медија, с нагласком на доприносима студија културе, 
Snježane Milivojević, Mediji, ideologija i kultura, (Beograd: Peščanik; Fabrika knjiga, 2015). О 
истраживањима на трагу Маклуановог увида у то да сами медији, независно од конкретних 
садржаја порука које се њима преносе, мењају перцепцију, обрасце мишљења и памћења, 
а онда и понашање, и о развоју идеје о култури заснованој на „социјалним идентитетима 
који се формирају посредством медијских слика”, те како се дошло до сазнања да се унутар 
савремених друштава разне, медијски филтриране, уоквирене и уобличене тј. конструисане 
верзије (значења и вредности) стварности међусобно непрестано надмећу за доминацију над 
свакодневицом и свакодневним праксама, вид. стр. 56 и даље. (Навод на стр. 58)
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сви међусобно несебично, у „отвореном приступу”, делимо и оно што знамо и 
умемо и резултате и производе тих појединачних, колективних и организацио-
них знања и вештина – библиотекарима отвара приступ несагледивој количи-
ни како алата (програма, апликација, платформи…) за креирање и објављивање 
најразличитијих дигиталних и/или штампаних садржаја, тако и идеја (како 
оних уопштених, везаних више за „мисију и визију” библиотечке делатности у 
одређеним околностима и окружењима, тако и оних које омогућавају реализа-
цију конкретних програма и пројеката), модела и готових материјала. Први је, 
стога, избор – избор између second hand знања и рециклаже многих и хетероге-
них знања, вештина и идеја тако да се из њихове комбинације и узајамне тран-
сформације извуче нови „производ” (у виду услуге, додатог садржаја или програ-
ма). И тај је избор, уз већ споменуте или наговештене, неизбежан.

Овом приликом представљамо концепције двају програма које Народна 
библиотека Бор спроводи у борској гимназији – „Библиобрег” и „Поетикање” – а 
чији је циљ да се млади кроз игру и креативну интервенцију односно интерак-
цију са текстовима, књигама, идејама, упознају са неким књижевним и некњи-
жевним делима која излазе из оквира школског градива, обавезне или факулта-
тивне лектире (мада нису невезана за наставне програме различитих школских 
предмета), комерцијалних хитова и популарне односно литературе која се ин-
тензивно и често представља путем друштвених мрежа и других канала којима 
се млади „крећу”. Идеја је да се њихова, „каналисана” пажња макар повремено и 
привремено измести односно усмери у њима непознатим правцима, на начин 
који коренспондира са формалним карактеристикама и основним идејама дела 
која се представљају. 

„Библиобрег” (по узору на изреку: „Ако неће Мухамед брегу, онда ће брег Му-
хамеду”, борске средње школе су доста далеко од библиотеке, тако да су орга-
низоване посете средњошколаца програмима НБ Бор тешко изводљиве и стога 
врло ретке) у клубу Гимназије „Бора Станковић” у Бору, програм је којим се по-
кушава да се млади заинтересују за публикације које:

– на иновативан, ако не и јединствен, необичан, провокативан, чулно и ин-
телектуално стимулативан начин обрађују теме које одговарају неким настав-
ним јединицима из предмета које уче у школи, нудећи им не само више инфор-
мација и шире знање (што њима и не би било посебно битно и потребно) већ и 
нове перспективе на „досадно” градиво и моделе за другачија разумевања и кре-
ативна индивидуална тумачења тог градива, тако што у „велике” приче (о ратови-
ма, војсковођама, херојима, моћницима, генијима, великанима) уводе „мале” тј. 
обичне и/или младе људе, њихове вршњаке, појединце без моћи, свакодневицу, 
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ефемерна и искуства која оспоравају и подривају „сажвакане”, „испеглане”, мање-
-више поједностављене представе из којих је избачено све што противуречи ус-
војеној тј. званичној истини, или се са њом размимоилази (нпр. стрипови од-
носно графичке новеле на теме везане за Први светски рат, историју сликарства, 
физику или географију);7

– говоре о темама и феноменима који су им занимљиви али на њима не-
познат, чак и незамислив начин јер кроз мноштво кратких прича, на „питак” 
публицистичко-есејистички начин, уз духовите опсервације и примерени избор 
илустрација, показују културноисторијску димензију ствари и појава за које се 
обично мисли да немају историју и да, непроменљиве, „чекају” да их свака нова 
генерација поново открије;8

– заснивају, илуструју или репрезентују културноисторијски променљиве 
концепције битне за њихово самоодређење и самопоимање (омладинска књи-
жевност у односу на књижевност за децу и младе, тинејџерску или књижевност 
за младе одрасле (тзв. YA), на пример) и на тај начин доводе у питање природ-
ност и саморазумљивост појма младости и бивања младим (адолесцентом, ти-
нејџером), као и подразумевану аполитичност овог појма маскираног у вред-
носно и идеолошки неутралну демографску и (социјално)психолошку катего-
рију, подстичући их да размишљају о томе како се њихови идентитети креирају 
кроз процесе преговарања, договарања и мање или више отвореног сукобља-
вања политичких, економских и других интереса оних који се њима баве (као 
„неформираним” људима, као будућим учесницима у политичком животу, као 
купцима и конзументима…), који их представљају (њима самима или другима) 
или им (наводно) омогућавају самоизражавање.9

6 За разлику од дистрибуције која подразумева делимично усмерено одашиљање и 
контролу релативно малобројних главних пунктова, чворова у циркулацији материјалних 
и нематеријалних ствари тј. постојање званичних и овлашћених представника односно 
посредника између произвођача и тзв. крајњих корисника, дисеминација искључује 
званичне и јавне, тј. познате односе између произвођача и „расемењивача”, што токове 
кретања и кружења ствари и садржаја чини наизглед непредвидивим, потенцијално 
насумичним, а свакако многострукијим и далекосежнијим, што онда ствара утисак да је 
реч о „ветровима” аутентичних, неиндукованих интересовања, жеља и потреба као јединим 
силама које управљају дисеминацијом. 

7 Међу представљеним публикацијама су: Нит уметности Иване и Градимира Смуђе, прва 
три тома стрип-албума Линије фронта, Проклети рат Жака Тардија и Жана Пјера Вернеа, 
Атлас забачених острва Јудите Шалански…

8 Представљене су, на пример, Интимна историја пољупца: један пољубац – хиљаду прича 
Џули Енфилд или Историја света у 6 пића Тома Стендиџа.
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Чему нагласак на историјској димензији ствари и појава и на историји? Упра-
во због јачег или слабијег отпора младих према историји схваћеној као оно што 
је прошло, као прошле чињенице (!), прошле године, прошли догађаји, речју, као 
небитна и туђа прошлост. Притом је одбојност историје, с једне стране, резултат 
усредсређености младих на сопствену садашњост и, нарочито, на непосредну од-
носно жељену, непрестано пројектовану будућност, у чему их оснажују савремене 
ИК технологије, јер све представљају као актуелну инстант слику на екрану, и еко-
номски непрестано подстицана брзина обрта и протока производа, услуга, мода, 
иновација, информација, новца…, због које се и блиска прошлост доживљава као 
далека и страна, потрошена, а будућност као увек већ ту. С друге стране је површно 
или никакво разумевања сложених и узајамних односа прошлости и садашњости 
(које настава тј. и даље прилично распрострањено „бубање” историје као основни 
метод рада додатно фрустрира) и неразвијена историјска свест као свест о начини-
ма на које прошлост сазнајемо, бирамо тј. филтрирамо, разумевамо и примамо, због 
чега су склони да наметљиве тј. наметнуте, спектакуларне или филмски узбудљиве 
наративе о прошлости некритички усвајају као неспорно истините и употребљиве.

Међутим, да би се током представљања одабраних наслова уопште стигло до 
разговора и дискусије, до питања која могу да провоцирају критичко и заиста ан-
гажовано размишљање, потребно је уложити доста труда да се ова публика акти-
вира. Стога је сваки наслов представљен на другачији начин, уз помоћ различитих 
материјала, помагала и/или дигиталних алата, али тако да буде у складу са темама 
које се у приказаним делима обрађују и – обавезно – партиципативан. Тако је, на 
пример, Нит уметности Иване и Градимира Смуђе представљена уз помоћ два 
примерка овог наслова и црвеног канапа, јер је црвена нит наративно и ликовно 
средство којим су се аутори стрипа о једној од могућих историја сликарства пос-
лужили да од кратких, иначе неповезаних призора и ситуација, створе кохерент-
ну причу: ученици су, заправо, једни другима представљали поједине епизоде из 

9 Уп. Endi Radok, Mladi i mediji, (Beograd: Clio, 2015), 21–22. У ери гласног заговарања политике 
„излажења у сусрет потребама и жељама младих”, што се неретко показује и као јако 
профитабилно, финансијски или симболички, заиста је тешко пронаћи или установити 
макар и провизорну границу између представа које су успешно колонизовале њихову 
самосвест, а које су склони да универзализују, да их доживљавају као суштинска одређења 
младости/адолесценције, и оних које су кроз интеракцију свесно или импулсивно 
конструисали на темељу или, пак, у отпору према тим наметнутим и индукованим 
чиниоцима својих идентитета. С друге стране, и овде изнете претпоставке, на основу којих 
су конципирани представљени програми, јесу мање или више грубе и типизирајуће односно 
наметљиве конструкције, неопходно, али не и неупитно полазиште за реализацију програма. 
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албума тако што су примерци кружили „следећи” унапред припремљену путању 
запетљаног црвеног конопца везаног око ногу њихових столица. Док би један уче-
ник представљају своју епизоду, али из у књизи неактуелизоване перспективе сли-
кара код кога су упали девојчица и мачак, јунаци Нити, наредни би читао и при-
премао своју „улогу”. Хибридни Атлас забачених острва: педесет места на који-
ма никада нисам била и на која никад нећу отићи (инсулар-збирка прича) предста-
вљен је тако што би, пошто чују причу, ученици покушавали да лоцирају одгова-
рајуће острво: једни на Гугловој мапи света, други – користећи програм Гугл Ерт, 
трећи – на штампаним мапама, а четврти – на глобусу, а затим да поетизован при-
каз острва, његове топографије или климе, догађаја везаних за то острво, његово 
насељавање или становнике, ако их има, упореде са подацима које о том острву 
могу да нађу на интернету. На крају смо, стога јер је читава књига својеврсна гео-
графска парабола о наметнутој изолацији, колажирали фигуре у облику тих заба-
чених острва (одштампане и исечене контуре), покушавајући да неизбежне рупе у 
мозаику сведемо на минимум и да острва међусобно што је могуће више прибли-
жимо. Историју света у 6 пића ученици су, такође, упознали уз помоћ Гугл мапа, 
тако што смо заједнички, на основу књиге, креирали путеве пића о чијој је исто-
ријској улози у књизи реч, пратећи текст.

Програм „Поетикање” обухвата представљање неколиких, углавном аван-
гардних, у суштини експерименталних, средњошколцима (захваљујући актуел-
ним наставним програмима и школским праксама избацивања „неразумљивог”) 
готово потпуно непознатих поступака стварања поезије које учесници треба да 
примене на поезију неких других, њима подједнако слабо познатих песника. 
Програм, такође, омогућава да се младима укаже на низ онлајн садржаја на које 
им се у школи не скреће пажња, а који им могу бити занимљиви утолико што 
је реч о техникама „производње” поезије које су захваљујући дигиталним техно-
логијама и алатима за анимирање (статичног) текста или креирање покретних 
„слико-текстова” стекла додатну живост и интригантност, док је њихова логика 
односно процесуалност и сложеност просторно-временских конфигурација на 
којима се заснивају постала очигледнија, ако не и разумљивија новим генера-
цијама потенцијалних читалаца и гледалаца те поезије, којима се пажња и ина-
че „васпитава” на симултаности вишеструких (аудио)визуелних токова инфор-
мација и надражаја.10 Тако је, на пример, тек „помоћ” онлајн верзије енглеског 
превода Сто хиљада милијарди песама Рејмона Кеноа,11 која омогућава аутомат-
ско генерисање нових комбинација стихова из задатих сонета, учеснике под-
стакла да „књижуљак” са наведеним Кеноовим делом који смо направили за оне 
међу њима чији је ниво знања француског напреднији, а по узору на оригиналну 
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замисао, почну да користе као, како је аутор и задао, „машину” за прављење пе-
сама, те да покушају да, сада противно замисли аутора, истим поступком дођу 
до нових „песма” за, рецимо, Попин циклус „Белутак”, користећи само и искљу-
чиво стихове постојећих седам песама. „Калиграмисање”, односно претварање 
одговарајућих лирских песама разних, углавном домаћих песника – због зна-
чаја примарног и дословног нивоа значења – у калиграме, тј. песме које својим 
типографским обликом асоцирају ствари и/или појаве о којима је у песми реч; 
слико-песме по узору на истоимену збирку песама Гијома Аполинера из 1918. 
и Керолов „мишји реп”; затим, дадаистички модел стварања песме од насуми-
це одабраних фрагмената исечених из изабраног новинског текста и „промеша-
них” по „рецепту” Тристана Царе (примењен на поезију савремених песника која 
се објављује у Књижевним новинама), или по узору на кат-ап технику Вилијама 
Бароуза – само су неки од примера рада који омогућавају да се млади први пут 
или детаљније и темељније упознају са поетикама одређених песника или пе-
сничких школа, као и са контекстом и могућим смислом и ефектима таквих на-
чина стварања и разумевања поезије, а затим и са појединим делима значајних 
модерних и савремених песника који се у школи уопште не обрађују (Франсис 
Понж или Т. С. Елиот, на пример). Пригодна поезија, попут њима познато-непо-
знате песме „Певам дању, певам ноћу” Бранка Радичевића, служи нам за изра-
ду песама-лепеза, по узору на Малармеа или Стотину реченица за лепезе Пола 
Клодела, омогућавајући нам и да разговарамо о неким заборављеним или „ар-
хаичним”, односно изумирућим друштвеним функцијама и појавним облицима 

10 Пример: једна од анимираних, вишегласних (тј. на концепцији симултанизма заснованих) 
верзија Аполинеровог калиграма „Пада киша”, доступна на: https://vimeo.com/119056943 
(посећено 12. 9. 2018), учесницима се јако свидела. Поред интерактивних дигиталних издања 
или прерада поезије/поетика о којима разговарамо, у прилици смо да младима покажемо и 
дигитализована издања, тј. дигиталне верзије првобитних издања књига и текстова о којима 
је реч доступне преко великих репозиторијума као што су Гуглове Књиге (https://books.
google.com/?hl=sr), Пројекат Гутемберг – бесплатне електронске књиге (https://www.gutenberg.
org/) или Отворени архив (https://www.openarchives.org/) и низа мањих, националних или 
институционалних дигиталних библиотека, али и да укажемо на сам феномен и поступке 
односно резултате дигитализације, на њен значај и улогу библиотекарства у промоцији 
дигитализације, отвореног приступа и најшире могуће доступности свих врста грађе.

11 Видети: http://www.growndodo.com/wordplay/oulipo/10%5e14sonnets.html и http://www.
bevrowe.info/Queneau/QueneauRandom_v4.html (посећено 7. 9. 2018). Српски превод овог 
необичног, на комбинаторици заснованог Кеноовог дела не постоји. Оригинално издање 
нам није доступно, тако да смо за рад користили ручно-рађену књижицу и наведене онлајн 
верзије дела односно његових превода на енглески језик.
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поезије који су њима познати кроз ретро-аранжмане, преобликовани дизајнира-
ном носталгијом за некадашњим медијима и медијским праксама.12

И, опет Бајар: „многобројне наизглед непрочитане књиге ипак знатно ути-
чу на нас посредством својих одјека који до нас допиру”, при чему књига није 
само предмет већ, потенцијално, и врло променљива (скупина) представа о јед-
ном неопипљивом, у суштини и непостојећем тексту, која се непрестано рекре-
ира кроз разговор са књигом (публикацијом), о њој или поводом ње, због чега 
„свакоме ко уме да је искористи, она нуди изванредну прилику да постане тво-
рац књига које није прочитао”.13 У овом случају библиотекар није само прима-
лац већ и агилни произвођач одјека који се труди да они буду што је могуће јас-
нији и дистинктивнији. Док игроликост наведених и сличних програма обез-
беђује виши степен пажње и активности учесника, због чега ти програми имају 
не само информативно-промотивни већ и едукативни карактер, дотле ненаме-
тљиво ширење видика неретко код младих провоцира нова, школским тј. нас-
тавним програмима и актуелним модама немотивисана интересовања – најви-
ше што се одјеком може постићи.

12 О кретању културних артефаката, односно форми, кроз разна социјална поља (одређена 
класним тј. друштвеним статусом, образовањем, узрастом и другим параметрима), што 
укључује и елитизацију колико и популаризацију, најбоље је и најтемељније писао Стјуарт 
Хол, доказујући да значење културне форме (песничког споменара, у нашем случају) 
увек изнова одређују праксе уз помоћ којих је артикулисан и осмишљен, због чега ни та 
значења ни позиција одређеног објекта (то да ли је предмет потрошње и коришћења међу 
овом или оном групом, да ли је у центру културних пракси или скрајнут, тј. маргиналан 
и сл.) нису фиксирани. Видети нпр.: Stjuart Hol, „Beleške o dekonstruisanju ,popularnog’”, 
u  Studije kulture, priredila Jelena Đorđević (Beograd: Službeni glasnik, 2012), 324.

13 Pjer Bajar, Kako da govorimo o knjigama koje nismo pročitali, prev. Snežana Kalinić (Beograd: 
Službeni glasnik, 2008), 14, 138. 
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WAITERS OR SECRETARIES: HOW TO TALK 
ABOUT THE BOOKS YOU HAVEN’T READ

Having in mind that the main purpose of the public library is not just to wait to an-
swer users’ queries and requests, or to satisfy just the already and elsewhere formed 
learning and aesthetic interests, and needs for information, knowledge, entertain-
ment, distractions etc. – according to its human, financial or technical resources – 
a key issue of a public library’s cultural activity is the purposeful and meaningful 
choice of the books that should be promoted among various audiences, and the spac-
es, methods, tools and defensible reasons for doing that. 

Traditional ways of representing books are not very attractive, especially not for 
the youth, not at least because the cognitive patterns of teenagers are not accustomed 
to the conventional informational and promotional means, such as literary evenings 
with few people’s long talks, or simple books displays. Therefore, the paper will pre-
sent two of the Public Library’s programs for the local grammar school students, 
which take place not in the library but in the school club – BiblioHill and PoetiConcern. 
The idea is to call their attention to some intellectually provocative contemporary 
texts, or unusual and experimental poetic practices they are unaware of – although 
connected with their curricula – because of their dependence on the popular and al-
most exclusive relying on commercials, fandom, and social networks trendsetters. 

The methods of intervening or creative interacting with the texts, books, ideas, or 
poetic devices are described in the paper, so as the intentions and aims of the activi-
ties. The playfulness of the participative and collaborative presentations of several lit-
erary or works on (cultural) history, anthropology, and other disciplines, in various 
formats, including graphic novel, comic, Dadaistic receipt for making poetry and Que-
neau’s combinatory machine for making poems, or insular–works and/or concept(ion)
s that are unknown to the target group – is a way of temporally displacing their atten-
tion from the familiar channels, and to induce some new interests, but unobtrusively. 

KEYWORDS | Public library, Cultural activity, Informational tools, Educative pro-
grams, Youth, Media 
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МОБИЛНА БИБЛИОТЕКА 
У КУЛТУРНОМ ЖИВОТУ КРУШЕВЦА

САЖЕТАК | Уводни део рада односи се на термин мобилна библиотека и развој 
ове службе у региону и Србији.

Предмет рада је пројекат Народне библиотеке Крушевац „Библиотека на 
точковима – достава књига”, који шири спектар услуга библиотеке и допрема 
библиотечко-информациону грађу у градска подручја која немају стационира-
ни огранак. У циљу веће видљивости и препознатљивости возило је брендира-
но. Пројекат подржава равномерaн културни развој на територији Града и јед-
нако право свих грађана на приступ информацијама и омогућава да књига стиг-
не до корисника. Уједно пројекат побољшава квалитет живота становништва 
ван града – доступност информација и библиотечко-информационе грађе свим 
грађанима.

На овај начин повећава се број корисника услуга Библиотеке и број пруже-
них услуга.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | мобилна библиотека, нови сервиси у јавним библиотекама, 
културно-образовна делатност јавних библиотека 

МОБИЛНА БИБЛИОТЕКА

Поједини теоретичари библиотекарства сматрају да је у ово време дигитал-
них технологија Wi-Fi, e-књига, појам мобилне библиотеке архаичан. Ова твр-
дња се поткрепљује податком да се у Великој Британији број мобилних библио-
тека смањио са 719 (1990) на 656 (2003) јединица.1
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IFLA Смернице за мобилне библиотеке, ревидирано издање из 2010. годи-
не, наглашавају да термин мобилна библиотека (Mobile Library) углавном ко-
ристе британски и аустралијски библиотекари да опишу моторизовано вози-
ло које носи библиотечку грађу, док се у другим земљама чешће користе терми-
ни Bookmobile, Bibliobus, Bucherbus... Ове смернице класификују сваки библи-
отечки сервис који није стациониран на једном месту као мобилну библиоте-
ку и наглашавају да је мобилна библиотека суштински и интегрални део јавне 
библиотеке. На насловној страници издања ових Смерница (2010) је библиобус 
из Љубљане за који кажу да „возило изгледа пријатељски и говори тачно шта је и 
охрабрује људе да истражују даље.”2

У бившим југословенским републикама, данас самосталним државама, служ-
ба библиобуса је врло развијена. Зачеци ове услуге у Словенији су у Копру (1973), 
а 1974. године почиње са радом први библиобус у Љубљани. Данас у Словенији 
ову службу чине 10 библиобуса и два комби возила. Ове покретне библиотеке 
имају важну улогу не само на селу, већ и у посебним групама: домови за старе, 
затвори, болнице, ромска насеља. Почеци рада покретних библиотека у Хрват-
ској су шездесетих година ХХ века – у Карловцу и Ријеци, Бјеловару и Загребу. 
Процват ове службе био је 80-их година ХХ века. Већ у наредних десет година 
долази до стагнације ове услуге због дотрајалости возила. Почетком новог ми-
ленијума долази до поновног развоја ове услуге. У Хрватској ради 14 покретних 
библиотека у Граду Загребу и девет жупанија. 

Један од начина популарисања ове услуге у региону је годишње окупљање 
библиобуса уз огранизацију предавања и постер презентација – Хрватска, 
Мађарска. Тако се у Хрватској одржавају трибине, тј. округли сто о покретним 
библиотекама, које су после неколико година обогаћене и додатним садржајем, 
тј. годишњи фестивали библиобуса.3 Слична манифестација је почела да се одр-
жава и у суседној Мађарској, у Печују од 2017. године.

На V Библионету, годишњем стручно-научном скупу у организацији Заједни-
це матичних библиотека Србије одржаном у Јагодини од 22. до 24. јуна 2011. го-
дине представљен је развој ове услуге у Србији, а возила су била изложена.

1 Is the mobile library dead?, preuzeto 9.11.2018, https://www.theguardian.com/books/2010/
apr/07/mobile-library.

2 https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/123.pdf, preuzeto 
9.11.2018.

3 „Bibliobus dolazi”, Danas, (17.04.2015), preuzeto 9.11.2018, https://www.danas.rs/drustvo/
bibliobus-dolazi/.
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Први библиобус, тј. инфобус Мобилни информативни и комуникациони 
центар ИнфоБус (МИКЦ) почео је 2003. године као заједнички пројекат Биб-
лиотеке „Вук Караџић” из Пријепоља и Народне библиотеке Србије, уз подрш-
ку Државне лутрије Србије и Фонда за отворено друштво, канцеларија у Будим-
пешти.4 Реч је о возилу Mercedes Atega, које обилази 15 села једном у две недеље.

Библиотека „Вук Караџић” у Алексинцу започела је још 60-тих година ХХ 
века возилом, популарним „фићом”, да опслужује становнике села у околини. Уз 
помоћ Министарства културе и информисања овај сервис је поново активиран 
кроз пројекат „Библиобус – књига за свакога” од 2008. године набавком возила 
Ford Tranzit које стиже у 38 насеља.5

Библиотека Центрa за културу Кладово, захваљујући пријатељству са фран-
цуским Департманом Вандеја, добила је донацију камион Iveco, 2001. годиште, 
тип Euro Cargo 100E18, дизел мотор, 130KW, 5880 ccm, носивости 3560 кg. У вози-
лу су смештене полице (на простору од 18м). Библиобус услужује кориснике у 12 
села. Поред позајмице књига организују се и пропратни програми. Директорка 
Жаклина Николић присуствује конференцијама у региону и фестивалима биб-
лиобуса и успешно представља овај библиотечки сервис.6 

Народна библиотека Крушевац је од 2017. године путем пројекта почела да 
развија овај вид библиотечких услуга.

АНАЛИЗА СТАЊА

Према попису из 2012. године, Град Крушевац има 131.368 становника и 101 
насељено место. У граду Крушевцу живи 58.745 становника, а у насељеним мес-
тима општине 70.007 становника. Према актуелном Правилнику о националним 
стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности Народна 
библиотека Крушевац се према броју становника који опслужује сврстава у VI 
категорију јавних библиотека Србије. Насеља са преко 1.000 становника, у који-
ма је према стандардима потребан огранак, на подручју града Крушевца има 18. 
Огранцима је у току 2016. године било обухваћено само једно насељено место 
Бела Вода. 

4 INFOBUS Mobilna biblioteka Prijepolje, preuzeto 9.11.2018, http://www.infobus.rs/.

5 http://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/37/publikacija/296, preuzeto 9.11.2018.

6 https://www.kulturakladovo.rs/o-nama, preuzeto 9.11.2018.
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Записник о надзору над стручним радом у Народној библиотеци у Крушевцу 
извршен 30. септембра 2016. године констатује да: „на подручју града Крушевца 
не постоје месне библиотеке нити библиобус, па становници већине насељених 
места немају библиотеку у месту становања. У граду Крушевцу нема стациони-
раних огранака Библиотеке. Услуге мреже јавних библиотека у месту становања, 
дакле може користити само око 47% становништва, што је испод просека Репу-
блике (око 80%), односно испод просека Централне Србије (око 73%) и далеко је 
испод актуелних стандарда.”7

Током 70-их и 80-их година ХХ века Народна библиотека Крушевац имала је 
важну улогу у отварању народних књижница и читаоница у селу и целокупном 
њиховом раду и развоју, а посебан допринос развоју књижница и читаоница у 
крушевачким селима давале су месне заједнице.

Од 1971. године Библиотека је радила на отварању народних књижница и 
читаоница на селу. Организовано су радиле народне књижнице и читаони-
це у селима: Велики Купци, Коњух, Бела Вода, Глободер, Пепељевац, Дворане, 
Здравиње, Кобиље, Велики Шиљеговац, Каоник, Рибаре, Рибарска Бања, Јаси-
ка, Сушица и Модрица. Мрежа народних књижница Библиотеке 1987. годи-
не бројала је 12 књижница, у којима је радило 7 радника, са укупним бројем 
књига 29.851. 

Током 90-тих година ХХ века, ове књижнице су услед финансијске кризе 
престале са радом. Књиге су физички пренете у простор Народне библиоте-
ке Крушевац, а запослени су распоређени на друга радна места у оквиру Биб-
лиотеке. Током времена остао је само један огранак – Бела Вода – који и да-
нас ради. 

У циљу превазилажења недостатака у мрежи библиотека, Народна библиоте-
ка Крушевац је 2017. година аплицирала код Министарства културе и информи-
сања РС за суфинансирање пројекта „Библиотека на точковима – мобилна дос-
тава књига” за набавку комби возила. Пројекат је суфинансиран од стране Ми-
нистарства културе и информисања са 1.300.000,00 динара.

7 Записник о извршеном надзору над стручним радом у Народној библиотеци Крушевац (3. 
октобар 2016).
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АКТИВНОСТИ И ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОЈЕКТА 
„БИБЛИОТЕКА НА ТОЧКОВИМА”

Према Записнику о извршеном надзору јасно је указано да услуге стационира-
ног огранка библиотеке на територији Града Крушевца са 101 насељеним мес-
том може да користи 43% становништва. Према препорукама из Записника ре-
шење за превазилажење овог проблема је набавка комби возила које може да 
опслужује становиштво у овим насељима.

Током месеца августа 2017. године, спроведен је поступак јавне набавке за 
куповину половног комби возила. За набавку возила утрошено је 1.300.000,00 
динара средстава Министарства културе и информисања, 210.000,00 динара 
било је учешће локалне самоуправе и 100.000,00 динара донација корпорације 
TRAYAL. Набављено је возило марке IVECO DAILY 29L12V 85 KS 3. 

Са фирмом која је добила на тендеру за јавну набавку договорено је да извр-
ши брендирање возила (фарбање и осликавање возила са логом библиотеке и 
сликом књиге) и да преуреди унутрашњност истог полицама за смештај књига.

По преузимању возила кренуло се у опремање истог библиотечко-информа-
ционом грађом и изворима. У току 2017. године у инвентар мобилне библиотеке 
уведено је 860 књига. Фонд за одрасле је одабир српске и светске књижевности 
– белетристика и популарна стручна литература. Фонд за децу је одабир сликов-
ница, књига, стрипова, стручно-популарне литературе и збирка аудио прича на 
српском и енглеском са CD-ом. На дан 30. септембар 2018. године у фонду мо-
билне библиотеке је 1.673 јединица грађе. Током лета 2018. године захваљујући 
откупу књига за јавне библиотеке, који сваке године спроводи Министарство 
културе и информисања РС, књижни фонд је увећан селекцијом наслова, али и 
обавезним примерком одређених наслова. Ово возило је библиотека у малом, 
снабдевена новим и актуелним насловима.

Регистрација возила и каско осигурање за исто на годишњем нивоу изно-
се 60.000 динара. Прве године овај обавезни трошак плаћен је из донација. Од 
2018. године у финансијском плану Народне библиотеке Крушевац су из буџета 
Града опредељена средства за регистрацију и осигурање возила, набавку горива 
и остале потребе (промена уља и сл.).

Како је још увек актуелна Уредба о забрани запошљавања у јавном сектору, 
упркос сагласности Градског већа, Комисија Владе РС након неколико поновље-
них захтева Библиотеке није одобрила запошљавање возача. Из тих разлога је 
ангажован власник Саобраћајно-едукативног центра да одређеним даним вози 
мобилну библиотеку. 
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УСЛУГЕ У ПОНУДИ МОБИЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Основна услуга коју пружа мобилна библиотека је позајмица књига. Осим 
позајмице књига, мобилна библиотека и библиотекари имају и улогу анимато-
ра, како код деце тако и код одраслих. 

На основу разговора са оснивачем, службом месних заједница и Школском 
управом одлучено је да мобилна библиотека служи пре свега као подршка обра-
зовном процесу и да у право време обилази подручна одељења школа ван гра-
да у којима нема школске библиотеке.

Мобилна библиотека је усагласила кретање према школском календару и то-
ком 2017/2018. године имала је 8 стајалишта у школама: 

1) Основна школа „Васа Пелагић” Падеж, подручна одељења Шашиловац 
(13,6 км, око 25 минута вожње), Крвавица (10,7 км, око 18 минута вожње), Глобаре 
(16 км, око 28 минута вожње), Вратаре (16 км, око 28 минута вожње);

2) Основна школа „Свети Сава” Читлук, подручно одељење у Мачковцу (8 км, 
око 14 минута вожње) и Глободер (14,2 км, око 22 минута вожње);

3) Основна школа „Драгомир Марковић”, подручна одељења Ломница (11 км, 
око 14 минута вожње) и Трмчаре (9,8 км, око 14 минута вожње);.

4) Матична школа „Свети Сава” Читлук;
5) Основна школа „Владислав Савић Јан” Паруновац – подручна одељења 

Мали Шиљеговац (11 км, око 13 минута вожње), Пасјак, Бован, Текије и Гаглово 
(8 км, око 10 минута вожње) и

6) Основна школа „Јован Јовановић Змај”, подручна одељења Станци, Кобиље 
и Велико Головоде. 

Замена књига одвијала се сваке друге недеље по устаљеном распореду. За 
сваки од праваца била је задужена по једна библиотекарка која се упознала са 
децом и њиховима навикама. 

Задужени за одређено стајалиште пратили су и догађања у насељеном месту 
која су битна за локалну заједницу и придруживали се активностима у организа-
цији школе, месне заједнице, Туристичке организације Крушевца.

Сарадња је остварена прво са децом која са радошћу очекују дан за замену 
књига, сусрет са библиотекарима и дечјим писцима.

Како се обогаћивао књижни фонд библиотеке, школске 2018/2019. године по-
већао се и број стајалишта на 17. Полице возила стално се пуне новим наслови-
ма и иако се издају на коришћење, перманантно је исти број књига на полица-
ма, јер се повећава број корисника. Књиге се мењају по распореду на 21 дан, тј. 
у три недеље. 
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Према потребама локалне заједнице мобилна библиотека треба у наредном 
периоду да обилази још три стајалишта.

МОБИЛНА БИБЛИОТЕКА У КУЛТУРНОМ ЖИВОТУ ГРАДА

Мобилна библиотека нам помаже да јавним деловањем заговарамо за инте-
рес Библиотеке и скренемо пажњу јавности на значај библиотеке, књиге и чи-
тања, а уједно се остварује и комуникација са локалном заједницом – грађан-
ством, оснивачем.

Концепција мобилне библиотеке не подразумева само позајмицу књига, већ 
пре свега промоцију књиге и читања, начин да се креативно испуни слободно 
време.

Од првог сусрета библиотекарка која је задужена за одређено стајалиште по-
ред упознавања са децом и наставницима, представљања Библиотеке, мобил-
не библиотеке и услуга које пружа, успоставља контакт са наставницима и чита 
деци причу по њиховом избору. Тачније нуди деци неколико атрактивних на-
слова да се одлуче за један. Ова активност може да се зове и библиотекари у гос-
тима и посебно је подржана код најмлађих – припремне групе деце – предш-
колци. Након првих неколико одлазака библиотекари су са собом повели у гос-
те и дечјег писца. Активност гост писац је лепо прихваћена код свих узраста 
деце. Са децом се успоставља другарски однос и деца се уводе интерактивно у 
причу, тако што писац пита децу да ли знају неку песмицу да рецитују, било коју 
и деца се јављају и рецитују стихове које највише воле или делове песмица које 
су деци остале у сећању.

Један број активности на терену био је повезан са манифестацијама које 
спроводи Савет за безбедност у саобраћају, упознавању деце са правилима у са-
обраћају кроз литературу, пригодан музички програм и поделом флуоресцент-
них прслука за ђаке путнике.

Током лета мобилна библиотека се придружила манифестацијама у оквиру 
обележавања Видовдана. 

Поводом III Међународног фестивала балона мобилна библиотека је прати-
ла дешавања на Багдали и неколико дана пружала услуге читања прича деци и 
организовала ликовне радионице на тему цепелина и испричаних прича.

Посебно је запажено учешће мобилне библиотеке поводом Европске недеље 
мобилности током септембра 2018. године. Библиотека је активно учествовала у 
свим акцијама које је координирала Градска управа. Најзапаженији је био тзв. 
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дан без возила када је у центру града, у главној улици возило Библиотеке било 
паркирано током целог дана. Библиотекари су уз помоћ аниматора Патрола ша-
пице позивали суграђане да разгледају возило и да постану чланови Виблиотеке.

Дечја недеља се традиционално обележава бесплатним уписом ђака првака. 
У првој недељи октобра библиотекари, писци, глумци, аниматори костимирани 
у Дизијеве јунаке Мики и Мини, обилазили су школе и упознавали ђаке прваке 
са Библиотеком, како се позајмљују књиге, како се чувају књиге. 

Тражимо најбоље читалачко одељење – Читалачки дневник назив је акцијe 
спровођене током 90-их година ХХ века у циљу омасовљења чланства. Пре не-
колико година акција је поново покренута. Штампан је Читалачки дневник, у 
коме ученици бележе дела која су прочитали и укратко своје доживљаје прочи-
таних дела. При крају школске године, у мају, саберу се прочитани наслови у ок-
виру одељења која се такмиче и прогласе најбољи. 

У току су припреме да пројекат Испринтај своје прво слово почне да се реа-
лизује и у оквиру школа које обилази мобилна библиотека. Заправо реч је о ко-
ришћењу 3D оловака на радионицама за писање слова. 

Рад мобилне библиотеке пропраћен је медијски, како од стране локалних 
медија, тако и од стране медија са националном фреквенцом (РТС, N1). Бројни 
прилози из Библиотеке редовно су у рубрици Култура.
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MOBILE LIBRARY IN CULTURAL LIFE THE CITY OF KRUSEVAC 

Summary

The subject of this work is a project of the Public Library Krusevac library on wheels 
– the book delivery.

The introductory part of this work refers about the term mobile libraries and the 
development of these services in the region and Serbia. The project of the Public 
Library Krusevac library on wheels – the book delivery in urban areas that have not 
library branch. In order to increase the visibility and recognition the vehicle is 
branded. The project supports a balanced cultural development in the City and the 
equal right of all citizens to access information. At the same time the project improves 
the quality of life of the population out of the city – the availability of information and 
library and information materials for all citizens. In this way increases the number of 
users of library services and the number of services which library provided. 

KEYWORDS | mobile library, new library services, cultural and educational activity 
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МИЛОЈЕ РАДОВИЋ
Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Краљево

radovic.miloje@gmail.com

ДОМ ЧИТАЛАЧКИХ БИЋА

САЖЕТАК | Библиотека је свевековна колевка културе једне друштвене заједни-
це. Она је била, а и данас је, живи организам који живом чини своју друштвену 
заједницу. Библиотека је једина установа културе која је једнако и истовремено 
окренута интересима друштвене заједнице и сваког њеног појединца.

У средишту њене делатности су књига и читалац. Концепт развоја библиотеч-
ке читалачке публике подразумева да читање почиње још у пренеталном добу и 
траје доживотно. Полазећи од тога, Народна библиотека „Стефан Првовенчани” 
Краљево је покренула бројне креативне радионице и програме посвећене развоју 
породичног читања, читалачке публике и уметничког стваралаштва младих.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | библиотека, читалац, друштврна заједница, креативно ствара-
лаштво, млади, библиотечка публика

БИБЛИОТЕЧКО ТРОЈЕДИНСТВО: КЊИГА, ЧИТАЛАЦ, БИБЛИОТЕКА

Књига и читалац су рођени истовремено. 
Њиховим рођењем родило се читајуће биће и читајући свет који још траје 

и не одустаје од себе. Читање, од почетка читања, подразумева писање које га 
покреће и изнова обнавља. Тако у људској историји „сви ми читамо да бисмо 
разумели, или почели да разумевамо. Не можемо без читања. Читање је готово 
као и дисање, наша суштинска функција”.1 У остваривању те поменуте и суште 

1 Alberto Mangel, Istorija čitanja (Novi Sad: Svetovi, 2005), 17.
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човекове функције библиотека је била и остала незамењиво место сусретања 
књиге и њених читалаца. Они је чине оним што она одувек јесте – дом читалач-
ких бића– кућа свих кућа.2 Она постоји због њих, а и они због ње.

У том, од постанка библиотека непромењеном, тројединству (књига, чита-
лац, библиотека) за сваког има места. Библиотечка садашњост захтева од биб-
лиотекара, оданих службеника написаног свемира, да истрајно, користећи се 
савременим технологијама, проналазе моделе рада који ће обезбедити њего-
во трајање. Садашњост, такође, захтева непрекидну борбу за читалачку, односно 
библиотечку публику. „Развој публике (audiencedeveplomenta) данас је једна од 
кључних области културе”3 и свакако да у битноме опредељује библиотечку де-
латност, односно програмску активност библиотеке као најзначајније, често и 
једине, културне установе у локалној заједници. 

За разлику од других културних установа које најчешће имају програмски 
исту старосну, углавно хомогену и препознатљиву циљну групу, библиотека је 
окренута свим њиховим публикама, а још више њима и библиотеци непознатој, 
могућој и радо очекујућој публици.

И одмах се намеће питање: Која је то библиотечка публика, како се ствара 
и где је место библиотеке данас у све више гледајућем, а све мање читајућем 
свету? Одговора је више, али се сви могу свести на чињенице које показују да 
пред сваком библиотеком, без обзира на њену величину, стоје две групе људи: 
мања, то су њени читаоци – свакодневни корисници њених услуга и већа – они 
који стоје по страни од библиотечке стварности и не користе се њеним услуга-
ма. Без обзира на ту свудеприсутну чињеницу, они су за библиотеку једнако ва-
жни. Библиотека је у сваком тренутку програмски окренута и једнима и други-
ма. Они су њена стварна и њена могућа публика. На томе трагу је истраживање 
Рајчел Ван Ријел, директорке компаније Opening the Book, која је осмислила и 
основала покрет за развој читалачке публике. Успела је да у Великој Британији 
и Ирској битно утиче на промену односа друштва према библиотекама, библи-
отечкој публици, књизи и читању. Развој читалачке публике она посматра кроз 

2 Кућа свих кућа је пројекат библиотечке креативне радионице за рад са децом (аутор 
М. Радовић), који је по одлуци стручног жирија Заједнице матичних библиотека Србије 
изабран у десет најуспелијих библиотечких пројеката у јавним библиотекама Србије у 
периоду 2006–2009. (Сомбор, Библионет, 4. и 5. јун 2009).

3 Ивана Јовановић Арсић, „Библиотеке у XXI веку и њихова публика: како одржати корак с 
временом?”, у Планета читалац: приручник о развоју публике у библиотекама, приређивач 
Ивана Јовановић Арсић, превод Ана Вањек и Сања Милојевић (Панчево: Градска 
библиотека Панчево; Београд: Удружење Културис, 2014), 7.
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активно деловање библиотеке и библиотекара. После вишегодишњег преданог 
рада, закључује да се на тај начин „повећава самопоуздање читалаца и њихово 
уживање у читању; читаоцима отворају нови видици; људима пружа прилика да 
поделе своје читалачке доживљаје; читање се уздиже на статус креативне актив-
ности”.4 При томе морамо имати у виду да, заправо, паралелно делују две врсте 
библиотечке публике. Она која користи библиотечке услуге од своје куће и о ње-
ној креативности немамо никаквих поуздана сазнања и она која долази у библи-
отеку и непрекидно нас храни захтевима, надахњује и мотивише на нова истра-
живачка, научна и креативна прегнућа. 

Од ове публике свакодневно учимо. 
Пред њом смо непрекидно на стручним и креативним испитима. Пред овом 

публиком се руше сви покушаји, на жалост све их је у свету више, затварања биб-
лиотека, уз неутемељено образложење да су нове технологије омогућиле свако-
ме да у својој кући једним кликом проналази одговор који му је потребан. До-
вољно је бацити поглед на екран и све је ту.

Да ли је баш тако?!
Алберто Мангел једном реченицом даје памтљив и тачан одговор: „Сваки пут 

када се читалац прикачи на веб, та се вешта манипулација постиже наглаша-
вањем брзине насупрот разматрању, сложености насупрот сложности, давањем 
предности делићима вести и битовима чињеница насупрот дуготрајним распра-
вама и разради теме што замућује поткрепљено мишљење гомилањем испраз-
ног блебетања, бескорисних савета, нетачних података и тривијалних информа-
ција улепшаних именима робних марки и изманипулисаном статистиком”.5 Он 
у први план поставља човека – једино читајуће биће. Он је сушти циљ библиоте-
ке будућности. То потврђује нашу тезу да знања добијена гледањем и знања сте-
чена читањем нису иста, мада су нам оба потребна. Одустајање од читања је рет-
роградан чин у развоју цивилизације. Последице нечитања постају опасност за 
свеукупни развој човечанства. Оне се, мада су на прве поглед невидљиве, најпре 
испољавају у свакодневним међуљудским контактима, комуникацијама, а по-
највише у областима образовања, науке и културе. То има далекосежне последи-
це на живот појединца и на развој локалне и шире друштвене заједнице. 

4 Рeјчел Ван Ријел, „Библиотечка услуга усмерена ка читаоцу: Искуство концепта Opening 
the Book”, у Планета читалац: приручник о развоју публике у библиотекама, приређивач 
Ивана Јовановић Арсић, превод Ана Вањек и Сања Милојевић (Панчево: Градска 
библиотека Панчево; Београд: Удружење Културис, 2014), 15.

5 Alberto Mangel, Biblioteka noću (Beograd: Geopoetika, 2008), 186.
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А шта је стварно читање данас? 
Оно је оно што је одувек и било: гледање које нам омогућава да гледамо у 

невидљиве, далеке прошлости и у никад довољно догледане будућности.Виде-
ти исто у истом и више није нека новост. Новост је видети различито у истом, а 
то једино могу да постигну активна читалачка бића. Читање је по свему креатив-
ни и индивидуални чин, а библиотека је и даље најподесније место за његово 
остваривање. Она је била прва, незатворљива и незамењива капија систематизо-
ваног, свеукупног људског знања. 

Појединац и друштвена заједница који се у овом времену свакодневног на-
лета нових технологија, мада су свакоме потребне, одричу од библиотеке, то је у 
супротности са њиховим суштим животним циљевима, одричу се себе, свога са-
дашњег живота и своје будућности.

КРАЉЕВАЧКА БИБЛИОТЕКА – КУЋА КОЈА СВАКОДНЕВНО РАСТЕ

Народна библиотека „Стефан Првовенчани” је, отварањем новог Дечјег 
одељења 2004. год. (у библиотечком смислу потпуно заокруженог простора) до-
била све неопходне услове за успешну реализацију основних библиотечких за-
датка, а пре свега, за свакодневну популаризацију књиге, читања, учења и знања.

При томе се пошло од става: човек који чита је део читалачке васионе. Али, он 
је васиона сам по себи која се читањем обнавља. Радост читања је већа ако је, као 
и све друге животне радости, делимо са неким. Библиотека је, стављајући у цен-
тар своје делатности човека који чита, постала незаобилазна, увек за сваког отво-
рена капијa систематизованог знања и пожељно место његовог креативног ства-
ралаштва. Покренуте су креативне и едукативне радионице које су окупиле људе 
од струке и талента. Они су својим идејама променили библиотеку, а пре свега 
у погледу у формирању младе, радознале и креативне читалачке публике. У том 
важном библиотечком послу који, на нашу велику радост траје, у трци са агресив-
ном поплавом од свуда наметнутог неукуса, најважније је било да млади човек, 
будући читалац и креативни стваралац, не чека књигу, већ да она чека њега. Књига 
која чека свога читаоца, тек рођеног, из породилишта са њим одлази у његов дом. 
Њен наслов казује све: „Баш је добро родити се”.6 Аутор Дејан Алексић, главни и 
одговорни уредник у Издавачкој делатности НБ „Стефан Првовенчани” Краљево, 
написао је сликовницу коју је добијало свако новорођено дете у Краљеву. Тиме је 

6 Дејан Алексић, Баш је добро родити се (Београд: Креативни центар, 2014).
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трасиран нови пут Библиотеке ка будућем читаоцу. Кроз овај пројекат Библиоте-
ка је себи поставила најважнији библиотечки циљ: промовисање породичног чи-
тања које је предуслов у развоју читалачких навика детета и његове креативности.

Да би се то постигло било је важно доћи до њега, понудити му осмишљену 
библиотечку креативну услугу и омогућити му да у њој пронађе себе и њему сли-
чне, а они, како каже Кен Робинсон: „живе у у периоду најинтензивније стимула-
ције у историји планете. Они су обасути информацијама и позивима, скреће им 
се пажња са сваког нивоа компјутери, ајфонови, рекламни плакати, стотине ТВ 
канала, и сада их кажњавамо јер им је ометена пажња. Пажња за шта? Углавном 
за досадне ствари у школи... ”.7

У борби са досадом која је очигледно свеприсутна у млађој популацији, Биб-
лиотека је за сваку узрасну групу (деца предшколског, основношколског и ти-
нејџерског узраста) припремила и бесплатно понудила читаву лепезу едукатив-
них и креативних програма. Истовремено је, имајући у виду да се деца понашају 
по моделу очигледног примера, омогућила да се у њихову библиотечку актив-
ност укључе и родитељи. Неговање породичног читања је постао један од наших 
најважнијих задатака, а бројни библиотечки програми (Торбица лепих речи, Роди-
тељска књига, Док чекаш читај...) допринели су повећању броја младих читала-
ца. По прецизној библиотечкој статистици тренутно је 50% деце узраста 7 до 14 
година учлањено у Библиотеку. Поред тога, она годинама настоји да буде чита-
лачки дом и деци која не могу да дођу у њу. За њих, недосегнуте кориснике, ор-
ганизовани су посебни читалачки и библиотечки програми. По важности, креа-
тивности и необичности се издвајају два: Кључеви знања8 (намењен ученицима 
тридесет две мале, четвороразредне школе у краљевачком крају са седам стоти-
на ученика) и Очи света,9 који смо посветили деци из целе Србије која долазе у 
школу у природи на планини Гоч. За њих смо, у сарадњи са матичним школама 
и Дечјим одмаралиштем „Гоч”, оформили мале приручне библиотеке, односно 
библиотечке пунктове који редовно занављамо најновијим књигама за децу.

У борби са читалачком досадом, а имајући у виду да је библиотека −дом чи-
талачких бића – најважнија установа за подршку образовању, остварили смо 

7 Кен Робинсон, „Нове образовне парадигме”, Православни катихета бр. 7 (2012): 40–47.

8 Пројекат је финансијски подржало Министарство културе и информисања Србије.

9 Очи света је пројекат едукативних и креативних радионица намењен деци из целе 
Србије, који је Заједница матичних библиотека Србије уврстила у десет најуспешнијих 
пројеката у јавним библиотекама (Јагодина, Библионет, 4. и 5. јун 2011).
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добру сарадњу на читалачким пројектима са школама и струковним удружењи-
ма просветних радника, односно Краљевачким друштвом учитеља и Друштвом 
за српски језик и књижевност Краљево. 

Од мноштва заједничких програма издвајамо Часове домаће лектире, покре-
нуте 2006. год. који су пре четири године, захваљујући идеји учитељице Ане Ми-
лошевић добили ново библиотечко и читалачко лице са циљем да на иновати-
ван начин пружимо подршку школама у реализацији обавезног школског про-
грама и да истовремено промовишемо читање и нове књиге дечјих писаца, од-
носно да деци на игрив начин приближимо књигу из лектире. Истовремено по-
мажемо детету да само, по свом избору, формира нову, своју читалачку лектиру, 
коју ће са радошћу придружити школској лектири. Речју, био је то први библи-
отечки пројекат посвећен развоју читалачке мотивације. Читање обавезне лек-
тире као наметнуту читалачку обавезу, претворили смо у радост читања и то 
кроз максимално учешће деце, која постају промотери читања књига из лекти-
ре. То је урађено уз подршку одраслих, родитеља, писаца за децу, познатих јав-
них личности. Тиме смо читање претворили у несвакидашњи читалачки дожи-
вљај који је подразумевао креативну активност учесника пројекта. Од бројних 
примера наводимо најнеобичнији (мада су сви били необични): часове лекти-
ре посвећене народној књижевности, посебно лирској и епској поезији, који су 
моделом очигледног примера дочаравали историјско време у којем су настаја-
ле српске бајке, басне, приче, приповетке, лирске и епске песме. У простору 
Дечјег одељења најпре је, уз помоћ и под надзором етнолога, импровизована 
српска кућа из деветнаестог века у којој су деца и библиотекари постали поро-
дица. Живо је дочарана породична атмосфера (српска породична задруга). По-
том су деца са дечјим библиотекаром помогла гуслару Милићу Шапоњићу да 
на Дечјем одељењу направи своје 700-те, а њихове прве, гусле. Поента пројекта 
се свела на реченицу: гусле су наша најстарија библиотека.

Уз направљене гусле, стручно презентовање обичајног и културног живота, 
важних историјских догађаја у Србији у деветнаестом веку, деца су доживела 
и разумела време и свевременске поруке из циклуса песама за ослобођење Ср-
бије и Црне Горе.

Пројекат Лектира не боли је у потпуном библиотечком сагласју са претход-
ним, мада је по свему ауторски, јединствен и особен. Настао је, као што смо по-
менули, по идеји учитељице Ане Милошевић која о мотивима, почетку рада и 
резултатима каже: „Како ће моја деца из одељења читати све оне дивне наслове 
које сам им препоручила?! Можда би најбоље било да дођем у Библиотеку „Сте-
фан Првовенчани” и да преко лета читамо заједно. То је била моја прва идеја и 
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нада да ћу их приволети да читају... Мој мотив су препознали и са радошћу га 
прихватили учитељице: Данка Тешић, Михаела Чурлић Пантић, Дана Ђоковић 
и библиотекари Милоје Радовић, Јелена Андрић и Марија Симовић. Подршку 
смо добили од Драгане Типсаревић, директорке библиотеке. И ми смо крену-
ли тог лета 2014. Свакога петка децу су очекивали писци за децу Дејан Алексић, 
Гордана Тимотијевић, Милош Милишић, Милоје Радовић. Убрзо су нам се при-
дружиле колегинице Светлана Филиповић и Драгана Ђурић. Програм је добио 
нову димензију. Томе су, на нашу велику радост, допринеле колегинице Љуба 
Радета, Верица Павловић, Марија Стошић и Бојана Павловић. Дружење са пи-
сцима се проширило на целу Србију; савремене технологије су нам омогућиле 
да се дружимо са писцима који нису могли да дођу у Краљево. Урош Петровић, 
Гордана Малетић, Јасминка Петровић су нам путем видео моста отворили вра-
та своје куће, места где настају њихове књиге... Након више од двадесет реали-
зованих програма, наш циљ је почео да се остварује. Наш сан, односно семинар 
„Лектира не боли – развој читалачке мотивације”,10 акредитован је од септембра 
2016. год., а од ове године реакредитован за наредне три године од стране Заво-
да за унапређивање образовања Србије.”

И на крају наших нових библиотечких прича о промовисању читања, по-
себну пажњу заслужује једиствени пројекат посвећен промоцији креативног чи-
тања. Реч је о (Књ)игрању, пројекту који омогућава да млада читалачка публика 
ствара (пише и илуструје) своју прву, руком написану, илустровану књигу, урађе-
ну у једном примерку. Тако је у претходној и у овој години настала једна мала 
библиотека књига које су, поред деце из Краљева, написала и илустровала деца 
из: Студенице, Жиче, Београда, Земуна, Алексинца, Шапца, Александровца...

(Књ)играњем је наша Библиотека постала књигоигрива, књигочитљива и књи-
гопрепознатљива у нашем граду и библиотечком свету. 

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА – РЕЧИ И БИБЛИОТЕКЕ СУ НЕПРОЛАЗНЕ

Библиотеке у XXI веку постају веома важне установе свеукупног развоја ло-
калне и шире друштвене заједнице. Куће знања, креативног стваралаштва, а ис-
товремено и установе окренуте сваком појединцу. Савремене библиотеке се по-
себно окрећу активностима које подстичу читање које је, као што је увек и било, 

10 Решење Завода за унапређење образовања и васпитања за школску 2018/19, 2019/20, 
2020/2021, бр. 1043-827/2018.
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кључ успешне будућности сваког појединца и друштва у целини. Читање као и 
живот није и не може бити превазиђено. При томе је важно изградити библио-
течку праксу која обезбеђује услове да књига чека читаоца, а не он њу. Да библи-
отека буде уз њега док расте, док се образује, док ствара, док живи. Само таквим 
радом оствариће своју мисију и себе као незаобилазног субјекта у животу поје-
динца и целокупне људске заједнице.
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THE HOME OF READING BEINGS

Summary
 

A library is a cross-centurial cradle of a society’s culture. It was and it still is a living 
organism that lends life to the society to which it belongs. A library is the only cultural 
institution that works in the interests of a society and every individual therein equally 
and concurrently. 

Amidst a library’s scope of activity lie a book and a reader. The concept of 
developing a library audience involves the idea that reading starts as early as in the 
prenatal period and lasts for lifetime. With such concept in mind, public library Stefan 
Prvovencani Kraljevo started numerous creative workshops and programs dedicated 
to the development of familial reading, a reading audience, and the artistic creativity 
of the young. 

KEYWORDS | a library, a reader, a society, artistic creativity, the young, a library 
audience
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