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ЛЕГАТИ И БИБЛИОТЕКЕ ЦЕЛИНЕ У НАРОДНОЈ 
БИБЛИОТЕЦИ ПОЖЕГА

Сажетак: Народнa библиотекa Пожега с поносом баштини пет посебних библиоте-
ка: два легата – Славка Ј. Јоксимовића и Недељка Јешића, и три библиотеке целине 
– Сретена Јовичића, др Михаила О. Тошића и др Радосава Шуљагића. Свака од ових 
посебних библиотека специфична је, уникатна и вредна по својим особеним каракте-
ристикама. У раду је дат осврт на њихов садржај, на лик и дело легатора и дародаваца, 
и уједно указано на најзанимљивије и најдрагоценије сегменте грађе која се у овим 
збиркама чува. 

Кључне речи: легати, библиотеке целине, посебне библиотеке, задужбинарство, На-
родна библиотека Пожега, Славко Ј. Јоксимовић, Недељко Јешић, Сретен Јовичић, Ми-
хаило О. Тошић, Радосав Шуљагић.

„Дукат добија на сјају ако је у задужбини” – 
народна изрека

У духу вишевековне српске задужбинарске традиције, дариване „за 
душуˮ а на ползу своме отечеству, тестаментом завештане, или на неки 
други начин поклоњене, приватне библиотеке и легати представљају не-
мерљиво богатство за установе у којима се чувају, а за истраживаче по-
себан изазов. Ове поклон збирке осликавају душу и особен лични печат 
власника, његов дух, приватни и професионални живот, а у исто време 
значајан су и неодвојив део националне културне баштине. Хронолошки 
заокружене и уникатне као целине такође су и одраз духа и времена у 
коме су настајале. 

Народна библиотека Пожега у свом фонду, с поносом, баштини пет 
посебних библиотека: два легата и три библиотеке целине. Најстарија 
целина која се од 1959. године, већ скоро 60 година чува у нашем фон-
ду, јесте мала поклон збирка Сретена Јовичића. Поред ове збирке, фонд 
пожешке Библиотеке чине богатијом и легат Славка Јоксимовића, легат 



192

САВРЕМЕНИ ТОКОВИ
Недељка Јешића, као и библиотеке целине др Михаила Тошића и др Ра-
досава Шуљагића. 

Свака од ових посебних библиотека специфична је, уникатна и 
вредна по својим особеним карактеристикама. Према хронологији из-
дања књига, које се чувају у овим збиркама, најшири опсег од преко 
једног века обухвата легат Славка Јоксимовића – од 1844. до 1978. го-
дине. Уједно, овај легат има и најбогатији фонд некњижне грађе, и по 
разноврсности и по значају, због чега је посебно интересантан за ис-
траживаче. Легат Недељка Јешића садржи најобимнији књижни фонд, 
пробраним укусом формиран, као и вредне необјављене рукописе овог 
аутора, док вредност и значај поклон збирки др Михаила Тошића и др 
Радосава Шуљагића лежи у њиховој уско стручној литератури везаној за 
научне области у којима су се ова двојица научника истакла, а нарочито 
у богатом фонду стручне периодичне грађе, која заједно броји близу 900 
бројева стручних часописа. Библиотека целина Михаила Тошића вредна 
је и по значајном броју фотографија, које су настале као резултат њего-
вих научних истраживања.

Легат Славка Ј. Јоксимовића (1893–1985)

„Данашњи дан је нова прекретница мога живота, помишљам да ја-
вим Пожеги да дођу по слике и књиге.ˮ Са узбуђењем, које је происте-
кло из великог и хуманог чина даривања, ову последњу реченицу у свом 
дневнику исписао је најстарији пожешки дародавац и легатор Славко Ј. 
Јоксимовић, 9. априла 1983. године. Прву прекретницу у животу дожи-
вео је када је из свог родног краја отишао у свет, у ту неизвесну авантуру, 
а последњу када је одлучио да цео свој живот, сва своја надања и патње, 
путовања и пријатељства, кроз овај поклон врати у свој завичај. Овим 
заветним чином Јоксимовић је себи подигао трајни споменик, његов је 
живот отргнут од заборава, а његово име живи и помиње се.

По образовању официр, пензионисан у чину пуковника Војске Кра-
љевине Југославије, а са положаја команданта пука, Славко Ј. Јоксимо-
вић сматра се великим и значајним пожешким задужбинарoм. Рођен је 
25. августа 1893. године у Горобиљу крај Пожеге, као десето и најмлађе 
дете горобиљског кмета Јоксима. Основну школу учио је у Годовику и 
Пожеги, а шест разреда гимназије завршио у Ужицу. На Војну акаде-
мију уписао се 1911. године и као академац учествовао у оба балканска 
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рата, а потом, по завршетку Академије и у 
Првом светском рату, најпре у саставу 19. 
пешадијског пука I позива Шумадијске ди-
визије, а потом, на Солунском фронту, у 12. 
пешадијском пуку. За своје ратне заслуге 
одликован је са више ордења, а за подвиг 
на Ветренику и орденом Белог орла IV 
степена са мачевима.1 По завршетку рата 
остао је у војној служби и службовао у 
многим местима тадашње Краљевине Југо-
славије (Скопље, Вршац, Загреб, Београд, 
Вараждин, Зајечар...) све до пензиониса-
ња на своју молбу, 1939. године. Умро је у 
Београду 18. јула 1985. године, у деведесет 
другој години живота, и уз војне почасти 
сахрањен на београдском Новом гробљу.

Јоксимовићева велика љубав према књигама, коју је још од мла-
дих дана цео свој живот носио у срцу, уткана је у његову богату личну 
библиотеку. Поред љубави према књижевности, и својих константних 
аспирација да се њоме и лично бави, био је заинтересован и за уметност 
и науку. Стога његова лична библиотека садржи књиге из свих области 
људског знања. Неколико година пред смрт, Јоксимовић је пожелео да 
своју библиотеку поклони пожешкој библиотеци. Поред књига и руко-
писа, тестаментом је 1982. године завештао и један писаћи сто и један 
двокрилни ормар. Истим актом Јоксимовић је тадашњем Образовном 
центру, а данашњој Гимназији „Свети Саваˮ у Пожеги поклонио и 55 
оригиналних уметничких слика и пет копија, један гоблен и једну брон-
зану скулптуру.2 Тако се овим хуманим чином уписао у историју као ве-
лики пожешки дародавац и задужбинар. Годину дана касније, његовом 
вољом, Библиотека и Образовни центар преузели су завештане поклоне; 
тако се ови легати у поменутим установама чувају већ пуних 35 година. 
У вези смештаја и коришћења грађе легатa библиотеке, последња воља 

1 Није тачан податак да је био одликован и Карађорђевом звездом, како се у досадашњој 
литератури наводило. Ова се грешка случајно поткрала истраживачима када су га помешали 
са његовим имењаком Славком Б. Јоксимовићем из Крагујевца. На ову чињеницу аутор је већ 
указивао у ранијим радовима, али се ова грешка и даље преписује.

2 Значајан и вредан легат уметничких слика Николе Граовца, Милана Коњовића, Оље Ивањицки, 
Јована Бијелића, Љубице Јованчевић, Милића од Мачве, Шербана, Масијенка и других.

Славко Ј. Јоксимовић
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дародавца била је да се библиотека чува као целина и књиге не износе 
ван Библиотеке. 

Легат библиотеку Славка Јоксимовића чини збирка од 555 књига, 
као и богата рукописна, визуелна и картографска грађа. Као што смо 
напред навели, у збирци су заступљене књиге из свих области људског 
знања и стваралаштва, од уметности до друштвених и егзактних наука, 
енциклопедија и речника, али су по броју најобимније књиге из области 
књижевности, укупно их има 180. У збирци се налази и преко 60 стра-
них издања, с краја 19. и с почетка 20. века, углавном на француском 
језику, али и на немачком и енглеском језику. 

Највећи број књига Јоксимовићеве библиотеке потиче с почетка 20. 
века, и то су издања наших најпознатијих издавача Геце Кона, Цвијано-
вића, Рајковића и Ћуповића, али и Српске књижевне задруге, Краљевске 
српске државне штампарије, Нолита, Просвете и других. Међу неколи-
ко књига из 19. Века (страних и домаћих издања), најстарији је роман 
на немачком језику Arabella Stuart, издат у Штутгарту 1844. године. Од 
српских издања то је уџбеник Землъописанiе целогъ света, аутора Мило-
вана Спасића, издата у Књигопечатњи Књажества Србског 1845. године. 
То је уједно и једина српска књига овог легата штампана пре званичне 
победе Вукове реформе, те по Закону о културним добрима спада у ста-
ру књигу. Посебну вредност у легату имају и ратна издања (1912–1913, 
1914–1918, 1941–1945) – укупно 27 наслова, а као занимљив куриозитет, 
у збирци се чува и једна минијатурна књига – чешко-немачки речник, 
издат у Лајпцигу у едицији „Лилипут речнициˮ, димензија 48 x 32 x 12 
mm. Временски распон Јоксимовићеве библиотеке обухвата 134 године 
(1844–1978).

У некњижној збирци налази се преко 130 свезака рукописне грађе, 
око 350 писама, око 220 разгледница, близу 100 географских карата, пре-
ко 140 фотографија, око 15 летака из Другог светског рата, визит-карте, 
лична архивска и документациона грађа и ситан библиотечки материјал. 
Некњижна збирка је драгоцена и по обиму и по разноврсности библио-
течког материјала, а њен нарочити значај лежи у рукописима. 

Рукописну грађу чине дневници, мемоари, литерарни и војно-
-стручни списи. Дневничке забелешке Јоксимовић је водио готово сва-
кодневно, у ратним и у мирнодопским периодима. Сачувано је преко 60 
свезака различитог формата са оваквом садржином, исписаних налив 
пером, графитном или хемијском оловком, доста нечитким рукописом. 
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Из овога са посебном важношћу издвајамо ратне дневнике писане за 
време оба светска рата. Дневник из Првог светског рата исписан је у де-
вет нотеса (бележница мањег формата) графитном оловком, и обухвата 
цео ратни период од јула 1914. до децембра 1918. године.3 Као командир 
вода бележио је све догађаје који су се односили на његову јединицу или 
на њега лично: борбе на фронту, дешавања у позадини, војничке муке и 
патње. Записе је чинио скоро свакодневно, изузев када је због рањавања 
био на лечењу, ван своје јединице и одвојен од фронта. 

Дневник из Другог светског рата има посебан значај за пожешки 
крај јер је тај ратни период Јоксимовић провео у родном Горобиљу и По-
жеги, а неоптерећен идеологијом исписивао је догађаје онакве какви су 
доиста били. Овај дневник обухвата период од септембра 1941. до краја 
1944. године. Иписан је графитном оловком у четири бележнице (само 
се уводни део налази на 11 посебних папира А4 формата).

Остале свеске са дневничким забелешкама, тачније њих 52, обу-
хватају међуратни период, као и период после Другог светског рата па 
све до пред крај његовог живота, и имају лични карактер те с тога и 
само лични значај. Сачувано је и неколико свезака с насловном одредни-
3 У једном од претходних радова на ову тему писали смо о томе како су ове бележнице из 

Првог светског рата, нажалост, изгубљене, јер су ранијих година, без икаквог реверса, дате на 
коришћење некоме ван Библиотеке. У међувремену, оне су пронађене и враћене у легат.

Страница из Јоксимовићевог ратног дневника
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цом „политички дневникˮ, а које је Јоксимовић исписивао уочи и након 
Другог светског рата. Назвавши једну од тих свезака „Грађа за историју 
будућностиˮ, Јоксимовић је у њима износио своја разматрања о унутра-
шњој и спољној политици Југославије, као и о светским политичким до-
гађајима, а поред његовог текста излепљен је прес клипинг из тадашње 
дневне штампе. 

Поред ратних дневника велики значај у заоставштини заузима и Јок-
симовићева мемоарска грађа. У свескама под насловима „Мемоариˮ (I и 
II), „Mon enfenceˮ, „Успоменеˮ и „Аутобиографијаˮ Јоксимовић пише о 
својој породици и пореклу, о старим прецима и њиховом досељавању, о 
свакодневном животу и обичајима у Горобиљу, о свом детињству, шко-
ловању итд. Нарочито су интересантни записи који се односе на његове 
гимназијске дане у Ужицу (1905–1911). 

У Јоксимовићеве литерарне радове спадају два романа „Игра 
животаˮ и „Меден аганˮ (недовршен), десетак прича инспирисаних ста-
рим Горобиљцима и њиховим судбинама и преко 30 песама; а у војно-
-стручне списе мањи део његовог рада „О бојним отровимаˮ и недовр-
шен рад „Војни чиниоциˮ.4 

Поред рукописа, као зна-
чајног и вредног дела Јокси-
мовићеве заоставштине, овде 
бисмо као посебну драгоце-
ност издвојили и његове ратне 
фотографије. Поред 80 личних 
фотографија, у легату се нала-
зи и 60 фотографија из Првог 
светског рата, које је израдио 
сам Јоксимовић, убројавши се 
тако у ратне фотографе-амате-
ре и ратне хроничаре. Фото-
графије су израђене на танком 
фотографском папиру мањих 
димензија (обично 40 x 60 mm) и поједини снимци су поприлично из-
бледели па се на њима једва разазнају фигуре. Овим фотографијама за-

4 О судбини ових рукописа (како су настајали и са каквим поводима, којим се жељама и 
тежњама Јоксимовић водио док их је стварао итд), као и о целокупном фонду некњижне грађе 
Јоксимовићевог легата детаљније видети у: Јасминка Ђурић, „Легат Славка Ј. Јоксимовића у 
Народној библиотеци Пожега”, Пожешки годишњак, бр. 5 (2005): 125–154.

Из ратног фото-албума С. Јоксимовића  
Прање веша, Солунски фронт, јул 1917.
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бележени су и овековечени многи зани-
мљиви тренуци на Солунском фронту: 
ровови на Облој чуки, бугарски лешеви, 
Јоксимовићеви ратни другови на поло-
жају, у позадини, санитетска служба итд. 

Из Јоксимовићеве богате и разно-
врсне некњижне грађе треба издвојити 
и збирку картографске грађе, у коју спа-
дају један атлас и 99 географских карата 
(међу њима је девет скица, од којих су 
два крокија). Већина карата односи се на 
територије захваћене Првим светским 
ратом, што значи да су многе прошле 
ратни пут заједно са Јоксимовићем. Са 
становишта поделе карата према разме-
ри, збирку чине углавном топографске 
карте, у издању Географског одељења 
Главног ђенералштаба, а касније Вој-
ногеографског института у Београду. Најстарије карте су „Џумајаˮ, 
„Салоникиˮ, „Кавалаˮ и „Јанинаˮ, штампане у Бечу 1904. године. Зани-
мљиви детаљи везани за картографску збирку су дописивани топограф-
ски знаци, као и Јоксимовићеве забелешке на маргинама карата, које се 
односе или на реконструкције неких ратних догађаја или на теоријске и 
практичне вежбе у току његове војне службе након рата.5

 Као посебан куриозитет поменућемо и Јоксимовићеве маргиналије 
на књигама. Није био редак случај да је своје импресије о прочитаном 
бележио успут на маргинама, а понегде чак исписивао и читаве текстове 
невезане за садржај књиге. Тако се, на пример, између корица Толстоје-
вог романа Рат и мир налази подужа дневничка белешка из 1941. године 
о његовом сусрету са Ужичанином Пантом Драшкићем у Београду. Био 
је то случајан сусрет уочи формирања Владе народног спаса генерала 
Милана Недића у коју је као министар ушао Драшкић.6 Посебно су зани-
мљиве маргиналије и у једној књизи о Првом светском рату са насловом 
Victoire éclair en Orient (Louis Cordier, Aurillac, 1969), у којој се на више 

5 Опширније видети у: Јасминка Ђурић, „Картографска збирка у пожешкој Народној библиотеци”, 
Глас библиотеке, бр. 14 (2007): 113–128.

6 Цела белешка је објављена као прилог поменутог рада аутора овог текста у Пожешком 
годишњаку број 5.

Из ратног фото-албума С. Јокси-
мовића - В. Стаматовић, рововац и 
виолина, Обла Чука, јун 1917.
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места помиње и Јоксимовићево име, а на страни 187 описан је и његов 
подвиг на Ветренику. Аутор се служио подацима пуковника Ћира К. Да-
скаловића, чију је истинитост Јоксимовић оспоравао својим маргинал-
ним коментарима: „Лаже Ћира!ˮ, „О Ћиро, Ћиро!ˮ, „Ниједан Бугарин 
није пао!! Смешно!!ˮ... 

Пуне три и по деценије, колико се чува у Библиотеци, легат пуков-
ника Славка Јоксимовића привлачи пажњу истраживача. Јоксимовићев 
земљак Недељко Јешић најзаслужнији је за објављивање и презентова-
ње Јоксимовићевих ратних дневника. Мање одломке дневника из Првог 
светског рата, који се односе на догађаје у току Колубарске битке, обја-
вио је у Ужичком зборнику бр. 15, а оне који се односе на пробој Солун-
ског фронта у зборнику Ратни дневници Ужичана 1912–1918 (Ужице, 
1995), док је дневник у целини приредио за штампу у Пожешком годи-
шњаку, у част обележавања стогодишњице Великог рата 2014. године 
(Дневник се још увек објављује у наставцима и до сада су публикована 
три дела, закључно са 1916. Годином).7 У склопу обележавања помену-
тог јубилеја Великог рата, Завичајно одељење наше библиотеке дало је 
свој допринос акцији „Мобилизација сећањаˮ, која је под покровитељ-
ством Еуропеане, организована у Градској библиотеци „Владислав Пет-
ковић Дисˮ у Чачку, и том приликом Јоксимовићеве ратне бележнице, 
као и ратни фото-албум и неколико писама из тог времена, комплетно су 
дигитализовани и објављени на порталу Еуропеане.8 

И дневник из Другог светског рата објављен је захваљујући Јеши-
ћу као монографска публикација, 2005. Године, под насловом Дневник 
1941–1945. Такође, Јоксимовићева мемоарска грађа, као један од интере-
сантних историјских извора који садржи податке о пореклу породице и 
њеном досељавању у Горобиље, Недељко Јешић је уткао у своју обимну 
монографију села Горобиља, објављену 2002. године, а Јоксимовићева 
сећања на гимназијске дане у Ужицу објавио као фељтон у Вестима 
(од броја 2192 до броја 2196). Каталошким описом Јоксимовићевих рат-
7 Недељко Јешић, „Ратни дневник Славка Јоксимовића: (1914–1918)ˮ, Ужички зборник, бр. 

15 (1986): 341–366; Славко Јоксимовић, прир. Недељко Јешић, „Ратни дневник 1914–1918ˮ, 
Пожешки годишњак, бр. 11 (2013): 27–86; Славко Јоксимовић, прир. Недељко Јешић, „Ратни 
дневник 1914–1918. :1915. годинаˮ, Пожешки годишњак, бр. 12 (2014): 129–182; Славко 
Јоксимовић, приредио Недељко Јешић, „Ратни дневник 1914–1918. : 1916. годинаˮ, Пожешки 
годишњак, бр. 13 (2016): 23–87. Поред овог, податке из дневника користио је и дивизијски 
генерал Добросав Ј. Миленковић за своју студију Улога и рад 19. пешадијског пука I позива у 
1914. години (Крагујевац, 1926).

8 https://www.europeana.eu/portal/en/collections/world-war-I?q=slavko+joksimovic&view=grid 
(преузето дана 16. 4. 2018).
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них фотографија бавила се Десанка Дрндаревић, а описом некњижне и 
посебно картографске грађе аутор овог рада, док је о књижном фонду 
легата писала Снежана Протић.9 Поред тога, грађа легата Славка Јокси-
мовића презентована је и путем изложби у Библиотеци, а и коришћена 
за друге, углавном тематске, историјске изложбе у организацији наше 
установе. 

Легат пуковника Славка Ј. Јоксимовића налази се у Регистру би-
блиотека целина Народне библиотеке Србије.

Легат мр Недељка Јешића (1930–)

Инспирисан Јоксимовићевим легатом 
и уопште идејом задужбинарства, стазом 
добротвора пошао је још један Горобиљац, 
већ поменути Јоксимовићев земљак Не-
дељко Јешић, новинар и књижевник. Ро-
ђен је 1. септембра 1930. године. У родном 
селу је учио основну школу, а гимназију у 
Пожеги, Ужицу и Чачку. Дипломирао је на 
групи за југословенску књижевност и срп-
скохрватски језик на Филолошком факул-
тету у Београду, где је и магистрирао 1961. 
године. Каријеру је започео као професор 
у чачанској гимназији. Потом је био нови-
нар „Вечерњих новостиˮ, уредник у Републичком заводу за издавање 
уџбеника, а од 1963. и новинар у Информативном програму Радио Бео-
града, специјализован за области образовања и културе. На Телевизији 
Београд од 1973. до 1995. био је уредник у Образовном програму, где 
је ауторски осмислио и реализовао више серија документарних емисија 
од којих су најпознатије „Азбука занимањаˮ и „Људи говореˮ (у току 13 
година снимљено је преко 100 получасовних емисија). Добитник је „Ве-
лике наградеˮ (Grand prix) Фестивала етнолошког филма за 1992. и на-
граде Удружења новинара Србије „Светозар Марковићˮ за животно дело 
(1995). Бавио се и публицистичким и књижевним радом, а најпознатија 
дела су му: Непознати Драинац, монографија Горобиље, Млади Црњан-

9 Снежана Протић, „Легат Славка Јоксимовићаˮ, Глас библиотеке, бр. 7–8 (1996): 61–64; Десанка 
Дрндаревић, „Ратни албум Славка Јоксимовића из фонда Народне библиотеке Пожегаˮ, 
Пожешки годишњак, бр. 3 (2003): 121–134.

Недељко Јешић
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ски, Тин Ујевић и Београд, 
Циркус Драинац, а од про-
зних дела Левакове приче и 
Горобиљско звоно. 

Из Јешићеве више-
деценијске посвећености 
књизи, образовању и култу-
ри, изродила се, пробраним 
читалачким укусом форми-
рана, вредна кућна библио-
тека. Ова збирка проткана је 
и његовим вишегодишњим 

интересовањем за српску авангардну и модерну књижевност. Понесен 
идејом да би она могла бити од користи студентима, истраживачима и 
осталим љубитељима добре књижевности и књижевне критике, Јешић 
је пре неколико година одлучио да библиотеку завешта свом родном кра-
ју. Тим чином је себи „за душуˮ подигао вечни духовни споменик, који 
ће, у времену које долази, тек добити прави сјај задужбине. 

Легат је још увек у фази формирања. Највећи део књига, заједно са 
два ормара, преузет је 2012. године. Тестаментом који је легатор сачинио 
ове, 2018. године, предвиђено је да у састав легата уђу још и писаћи сто, 
један ормарић, наткасна, две столице, писаћа машина, а од мањих ствари 
једна кристална ваза и колекција до 10 ситних украсних предмета. Си-
тан намештај и предмети, као и мањи број књига, биће преузети касније. 

Јешићева легат библиотека засад броји 1284 наслова књига и 18 на-
слова часописа (укупно 28 бројева). Конципирана према његовом обра-
зовању и интересовању, није тешко закључити да највећи део збирке 
чине књиге из области књижевности, потом из уметности и друштвених 
наука: филозофије, психологије, социологије, историје и географије, а 
само неколико наслова припадају природним наукама. Иако збирку чине 
углавном издања објављена у другој половини 20. века, њен временски 
опсег обухвата цео век – од 1904. до 2011. године. Хомерова одисеја, у 
издању Државне штампарије Краљевине Србије и Образовање воље ау-
тора Жил Пејоа, у издању Омладинског гласника, једина су два старија 
издања, оба из 1904. године. Треба напоменути да збирка садржи и 46 
књига на страним језицима, највише на енглеском, од којих се неки на-
слови, према COBISS/OPAC-у, чувају само у овој библиотеци. 

Н. Јешић на снимању ТВ емисије Здравкова пум-
па, Мојковац 1979.
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Поред књига легатор је поклонио и своје необјављене рукописе, 
неколико свезака дневничких забелешки са дужих путовања у Париз и 
Москву, као и личне дневнике своје супруге Бебе, потом своја сећања од-
носно аутобиографију у пет свезака, око 160 фотографија, прес клипинг 
који обухвата његове фељтоне и приче, и личну документацију. 

Највреднији део ове некњижне грађе свакако су рукописи. Поред 
Јешићеве аутобиографије, у збирци се налази још пет необјављених ру-
кописа. „Топлица са мога лицаˮ садржи сабране текстове Рада Драинца, 
с мотивима и садржајем везаним за његов топлички завичај. Рукопис 
садржи и Јешићев обимни предговор, а припремљен је наменски за Би-
блиотеку „Рака Драинацˮ у Блацу, којој је и послат први примерак, уз 
договор да буде објављен кад и ако се стекну услови за то. Рукопис под 
насловом „Мој Чааачакˮ, замишљен је као аутобиографски роман, засно-
ван на стварно доживљеном за време Јешићевог боравка и професорског 
рада у Чачку током три школске године, средином педесетих. Али, како 
је сам аутор навео у објашњењу на корицама, стриктно везивање за оно 
што му се догодило учинило је да написано више личи на сећање него 
на роман. Други примерак овог рукописа аутор је поклонио Завичајном 
одељењу Градске библиотеке „Владислав Петковић Дисˮ у Чачку. Поред 
ова два рукописа, у легату се налази и један секретиран, под насловом 
„Велика Малаˮ. У питању је аутобиографски роман који се чува у до-
бро затвореној коверти далеко од очију јавности, заједно са осталом гра-
ђом која му садржински припада (фотографије и преписка). Напомена и 
жеља аутора је да се овај рукопис може отворити и објавити тек после 
његове смрти, и то под псеудонимом, а након пет година и са правим 
именом аутора. Међу поменутим рукописима чува се и једна фарса под 
насловом „Акцијаˮ, као и ТВ драма „Раде Драинац или Балада о удатој 
жениˮ. Сви рукописи су откуцани на писаћој машини, а само се роман 
„Велика Малаˮ налази и у електронској форми – на CD-у.

Јешићева последња воља у вези са смештајем и начином коришће-
ња легата јесте да се он чува као целина и даје на коришћење у просто-
ријама Библиотеке или ван ње. 
 
Библиотека целина др Михаила О. Тошића (1933–2007)

Михаило Тошић, шумарски инжењер, доктор биотехничких нау-
ка и истакнути стручњак за генетику и оплемењивање шумског дрвећа, 
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рођен је 5. априла 1933. године у Рупељеву, 
крај Пожеге. Завршио је средњу шумарску 
школу у Сомбору. Привучен научно-истра-
живачким радом, након запослења и форми-
рања породице, Тошић је уписао Шумарски 
факултет у Скопљу и дипломирао у својој 
тридесетој години као студент генерације. 
На Шумарском факултету у Београду маги-
стрирао је 1968, а потом и докторирао 1992. 
године. Био је директор Шумско-пашњач-
ког предузећа „Озренˮ у Сјеници, директор 
Фабрике намештаја „Напредакˮ у Пожеги, 
а потом стручни сарадник и секретар Ре-
гионалне заједнице за шумарство у Ужицу, 
све до пензионисања. Научно-истраживачким радом бавио се преко 40 
година. Аутор је и коаутор 70 стручних и научних радова. Његов нај-
већи допринос науци је откривање и описивање десетак нових варије-
тета шумског дрвећа, као што су: пирамидална јела (Albeis alba L. var. 
elegantissima Tosic), откривена у околини Сјенице, у њеном једином при-
родном станишту у Европи и свету; бели бор са одликама златног (Pinus 
silvesstris L. var. zlatiborika Tosic); црни бор са златном четином (Pinus 
nigra arn. var. aurescens Tosic) и др. Открио је и описао и нова налазишта 
бора мунике у Србији и Панчићеве оморике у кањону реке Милешевке 
код Пријепоља, као и букву са златножутим лишћем коју је пронашао у 
Републици Српској. Све ове поменуте ретке варијетете, као и златибор-
ски златни бор, Тошић је успео да спаси од угинућа тако што их је кло-
нирао и у мањим количинама произвео у свом расаднику, те тако омогу-
ћио њихову репродукцију за потребе шумарства и пејзажне архитектуре.

Након његове смрти, 2007. године, његова породица изразила је 
жељу да Тошићеву богату стручну библиотеку поклони Народној библи-
отеци Пожега. Пошто поклон није предат као део тестаментарног заве-
штања, ова библиотека целина, правно гледајући, нема статус легата. Али 
то никако не умањује њен значај и њену вредност. Зналачки формирана 
библиотека од преко 200 наслова монографских публикација (књиге, се-
парати, зборници)10 и 30 наслова стручних часописа (са преко 500 броје-
ва), из области шумарства, дендрологије, ботанике и генетике биљака, са 
10 Неких наслова, нарочито међу сепаратима, има у више примерака, тако да збирку чини укуп-

но 303 публикације. 

Михаило Тошић



203

Корак библиотеке 3/2018

неколико књига из области историје, представља право мало богатство за 
истраживаче. Међу часописима су Шумарство, Шумарски лист, Анали 
за шумарство, Народни шумар и др., а поједини наслови имају и по неко-
лико комплетних годишта. Према годинама издања књига и часописа, ова 
библиотека целина припада периоду друге половине 20. века.

Поред књига, дародавац је поклонио и четрдесетак свезака руко-
писа, као и десетак ролни фото негатива и 700 аналогних фотографија, 
црно-белих и у боји. Већина фотографија односи се на Тошићев научни 
рад, само педесетак њих су личне, са разних скупова и предавања. Фо-
тографије настале у току његових опсежних научних истраживања, како 
на терену тако и у његовом расаднику, права су драгоценост ове библи-
отеке целине.

Рукописи, аутографи или штампани на рачунару, су различити ис-
писи из архивске грађе Историјског архива у Ужицу, као и Архива Ср-
бије, која се односи на пожешки крај. Наиме, Тошић се после одласка 
у пензију посветио истраживању прошлости свог родног Рупељева. На 
тај посао потрошио је године рада у нади да ће стићи да објави хрони-
ку села са родословима породица. Међутим, смрт га је у томе прете-
кла. Како такав и толики посао не би остао узалудан, Недељко Јешић се 
пријатељски подухватио задатка да среди прикупљене податке и грађу 
за родослове и Тошићев недовршени рукопис уобличи и објави. Тако је 
постхумно 2015. године из штампе изашла Тошићева књига Рупељевски 
родослови, која представља само део поменуте грађе на коју се односе 
сачувани рукописи. Овде треба навести и то да је иза Михаила Тошића 
остао необјављен и његов обимни рукопис о калемљењу шумских биља-

Гинко билоба, из фото збирке М. Тошића Из фото збирке М. Тошића
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ка, у коме су изложена његова свеобухватна практична искуства о овој 
теми. Тај се рукопис чува у кругу породице. 

Одајући почаст и захвалност свом супругу и родитељу, породица 
Тошић се при предаји поклона трудила да збирка остане онаква какву 
ју је Михаило одлазећи оставио. Сваки заденути папирић остао је на 
свом месту, као и испресовано лишће међу страницама, а придодате су 
и белешке супруге о томе коју је књигу последњу читао или над којим 
је радом провео последње дане. Жеља дародавца је да се поклон збирка 
Михаила Тошића чува као засебна целина, а да се књиге и часописи дају 
на коришћење само у просторијама Библиотеке.   

Библиотека целина др Радосава Шуљагића (1940–)

Др Радосав Шуљагић, капетан бојног брода и доктор наука, још 
један је српски официр међу пожешким дародавцима. Рођен је 1940. го-
дине у Здравчићима крај Пожеге. Основну школу завршио је у Пожеги, 
гимназију у Ужицу, војнопоморску академију у Дивуљама, Командно-
штабну академију ратне морнарице у Сплиту и последипломске сту-
дије Ратне вештине у Београду, 1974. године. Докторирао је 1993. од-
бранивши дисертацију под називом „Ратна вештина као наука, односно 
полемистикаˮ. Обављао је дужност команданта моторне топовњаче, која 
је пет пута проглашена за најбољи брод у флоти моторних топовњача и 
прва освојила златно „Нˮ, затим дужност референта за минско истражи-
вање у дивизиону моторних топовњача, дужност команданта моторних 
топовњача, команданта дивизиона минополагача, наставника у Команд-
но-штабној академији, истраживача и руководиоца истраживачког про-
јекта у Институту за стратегијска истраживања. Службовао је у Сплиту, 
Шибенику и Београду. Објавио је преко тридесет самосталних и коау-
торских научних и стручних радова и више радова из области полеми-
стике, генетичке трансмутације ратне вештине (праксе, теорије и науке), 
развоја и преображаја ратне вештине. Одликован је са више мирнодоп-
ских одликовања.

Библиотека целина др Радосава Шуљагића још увек је у фази фор-
мирања. Први део поклона преузет је 2008. године, а други осам година 
касније. Збирка броји укупно 860 књига и око 15 наслова часописа (310 
бројева). Од тог броја, преко две стотине наслова књига, и исто толико 
бројева часописа, представља уско стручни део библиотеке целине, ве-
зан за области војних наука и ратних вештина. Остали део збирке при-



205

Корак библиотеке 3/2018

пада областима друштвених наука (социологија, историја, политичке 
науке), као и језику и књижевности. Из овога бисмо издвојили већи број 
уџбеника за учење руског, француског и шпанског језика, као и двојезич-
не тематско-стручне речнике. Најдрагоценији део збирке представљају 
свакако стручни часописи из области војних наука, као што су Војно 
дело, Морнарички гласник, Теорија и ратна пракса, Нови гласник и др., 
чија су поједина годишта комплетна. Према годинама издања књига и 
часописа, библиотека Радосава Шуљагића формирана је у другој поло-
вини 20. века. Заједно са књигама, дародавац је поклонио и двадесетак 
својих рукописа (стручних радова и студија). 

Жеља дародавца је да се његова поклон збирка чува као целина и 
користи у просторијама Библиотеке, а пошто правни аспекти у вези са 
поклоном још увек нису до краја заокружени, није познато да ли ће ова 
целина добити неки већи и значајнији правни статус.

Поклон збирка Сретена Јовичића (1919–1946)

Поклон збирка Сретена Јовичи-
ћа није у правом смислу библиотека 
целина, али пошто се у досадашњим 
извештајима помињала као таква, нема 
разлога да је не поменемо и у овом пре-
гледу.

Сретен Јовичић је рођен 1919. 
године у Милићевом Селу крај Поже-
ге. Завршио је пет разреда гимназије 
у Ужицу и Богословију у Сремским 
Карловцима, 1941. године, као најбољи 
ђак. Једно време је радио у фабрици 
шећера у Београду, а затим као васпи-
тач у Дому ратне сирочади „Краљевић 
Андријаˮ у Београду. После ослобође-
ња Београда радио је као спикер и но-
винар у „Радио Београдуˮ. Погинуо је 1946. године у саобраћајној несре-
ћи у Батајници. 

У спомен на тринаестогодишњицу његове трагичне смрти, 8. маја 
1959, његова породица је Народној библиотеци у Пожеги поклонила 
Сретенову малу кућну библиотеку. Уз његову библиотеку, коју је лично 

Сретен Јовичић са мајком Дринком 
и оцем Савом, за време II св. рата
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читао и користио, поклоњено је и неколико приновљених издања која су 
објављена након његове смрти. 

Осим налепнице која се налази на прелиминарној страни сваке 
књиге, а са текстом: „У спомен тринаестогодишњице трагичне смр-
ти Сретена Јовичића, новинара и спикера Радио Београда, родбина из 
Милићева Села поклања Сретенову библиотеку Градској библиотеци у 
Пожегиˮ, никакав други документ у вези са предајом овог поклона није 
сачуван. Према књизи инвентара у више наврата (1959–1963), поклоње-
но је укупно 157 књига, које су, вероватно жељом дародавца, укључене у 
главни фонд Библиотеке. Након пола века, приликом ревизије књижног 
фонда 2009. године, донета је одлука да се ова поклон збирка физички 
одвоји од главног фонда и од ње сачува оно што је преостало, а остало је 
само 72 књиге. Разлози којим смо се руководили у тој одлуци јесте сам 
повод даривања, да се отргне из заборава спомен на једну личност нашег 
краја и сачува траг о постојању једне личне библиотеке, која као поклон 
егзистира у овој установи скоро од њеног оснивања.11 

Временски опсег ове мале поклон збирке обухвата тек тридесетак 
година – од 1922. до 1956. године, али има и доста издања без наведених 
година. Књиге су из српске и руске књижевности и понека из филозофије, 
у издању Геце Кона, С. Б. Цвијановића, Просвете, Народне просвете, Фран-
цуско-српске књижаре А. М. Поповића и сл. У збирци се налазе и четири 
романа на руском језику, штампана у Москви 1944. и 1945. године, од којих 
се три наслова, према COBISS/OPAC-у, чувају само у овој библиотеци.

Обрада и смештај легата и библиотека целина НБП

Легати и библиотеке целине Народне библиотеке Пожега састав-
ни су део Завичајног одељења ове библиотеке. Све посебне библиотеке, 
преузете до 2009. Године, инвентарисане су у главној књизи инвентара 
и обрађене у старом програму БИБЛИО, односно WINISIS. Обрадом су 
биле обухваћене само књиге, док су часописи и некњижна грађа још увек 
неинвентарисани и необрађени. Након преласка Библиотеке на нову плат-
форму система COBISS, 2009. године, у новом програму обрађени су, и 
претраживи у COBISS/OPAC-у, легат Недељка Јешића (књиге и часописи) 
и поклон збирка Сретена Јовичића, док је обрада осталих целина у току. 

Проблем са којим се наша библиотека свакодневно суочава у свом 

11 Народна библиотека Пожега основана је 1952. године – седам година раније.
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раду, већ дужи низ година, јесте простор. Завичајни фонд смештен је 
у једној просторији од 15 m², те су због мањка простора ове посебне 
библиотеке распоређене по осталим просторијама установе: легати се 
налазе у улазним ходницима Библиотеке (главни улаз и улаз у Дечје оде-
љење), а библиотеке целине у канцеларији управника. Јешићева легат 
библиотека смештена је у ниске ормаре који су саставни део легата, али 
пошто су ормари мали, књиге су на полицама сложене у два реда, што 
отежава њихово коришћење. Други део поклона Радосава Шуљагића, 
који је преузет 2016. године и броји преко 600 књига, још увек стоји у 
картонским кутијама неинвентарисан и необрађен, јер слободног про-
стора, полица или ормара немамо. 

Уколико би се остварили повољни услови за проширење садашњег 
простора Библиотеке, чему се искрено надамо у скоријој будућности, 
наша је идеја и замисао да се све посебне библиотеке, које с поносом чу-
вамо у нашем фонду, сместе у једну просторију и уреде заједно са свим 
комадима намештаја, који су завештањем предати на чување. Таквом 
спомен собом пожешких дародаваца истраживачима бисмо омогућили 
бољи приступ грађи и целовит поглед на богатство фондова легата и 
библиотека целина које се чувају у нашој библиотеци.  
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Abstract: The Public Library Pozega proudly keeps and preserves five separate libraries: two 
legacies - Slavko J. Joksimovic and Nedeljko Jesic, and three corpus separatum libraries - 
Sreten Jovicic, Dr. Mikhail O. Tosic and Dr Radosav Suljagic. Each of these separate libraries 
is specific, unique and valuable for its characteristic features. The paper gives an overview 
of their content, legators’ and donors’ biographies, and also highlights some of the most 
interesting and most valuable segments of material stored in these collections.


