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НЕКЊИЖНА ГРАЂА УЖИЦA СА ОКОЛИНОМ У ПОСЕБНИМ 
ЗБИРКАМА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ

Сажетак: Рад је писан са намером да истакне библиотечку грађу из Ликовно-
графичке збирке и Збирке ситно-штампаног и документационог материјала Посебних 
збирки Библиотеке Матице српске, као извор за проучавање културног туризма градова 
и општина Србије. На примеру Ужица са околином приказане су шансе за туристичку 
афирмацију бројних градских локалитета највећег града Западне Србије, као и улога 
библиотека у овом процесу. Посебне збирке БМС набављају, каталогизују и дају на 
коришћење некњижну грађу о многим српским крајевима и крајевима у свету. Међу 
проспектима, позивницама, ликовним радовима и фотографијама из збирки Библиотеке 
Матице српске налазе се и оне о граду Ужицу са околином и сведоче о Западној Србији 
као регији изузетне лепоте са богатом културно-историјском баштином. 

Кључне речи: Библиотека Матице српске, Ужице, културни туризам, библиотечка грађа 
и извори, Посебне збирке БМС, Западна Србија, библиотечко-информациони рад. 

Увод

Трансформација рада установа културе претпоставља учешће би-
блиотека, музеја и архива у Србији и иностранству у низу домаћих и ме-
ђународних пројеката. Промена парадигме пословања институција, чија 
је мисија да чувају, обрађују и дају на коришћење библиотечку грађу и 
изворе омогућује да установе овог профила пројектним организовањем 
и промоцијом збирки остваре циљеве маркетинга у библиотечко-инфор-
мационој делатности.

Библиотека Матице српске активности у циљу промоције рада 
остварује од оснивања, тридесетих година 19. века у Пешти. Први срп-
ски часописи у Јужној Угарској пружали су информације о пословању 
Матице српске са Библиотеком, а након пресељења установâ у Нови Сад 
(1864), ова активност се наставила до данас. У 21. веку, интернет пор-
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тали и платформе замениле су некадашње „смесице” у којима је писа-
но о делатности Матице српске и Библиотеке Матице српске. Посебне 
збирке Библиотеке Матице српске окупљају јединице некњижне библи-
отечке грађе у установи културе, која свој ход у времену бележи од 16. 
фебруара 1826. године, када су Срби из Пеште основали Матицу српску. 
Званична историја Посебних збирки БМС почиње новембра 1963. го-
дине, када су чување, каталошко-библиографска обрада и презентација 
библиотечког „...материјал[а] [који] није књига [већ] грађа друге врсте”1 
постали активност на заштити библиотечке грађе и извора коју спроводе 
Матичини библиотекари.

Библиотека Матице српске, презентујући збирке матичне библио-
теке Војводине, информише о многим градовима и насељеним мести-
ма у Србији, Европи и свету. Овај рад посвећен је истраживању грађе 
и извора из Посебних збирки БМС о Ужицу са околином, с циљем да 
покаже град на западу Србије као привредно, индустријско, културно и 
спортско седиште Златиборског округа. 

Ужице са околином у Посебним збиркама Библиотеке Матице 
српске

Посебне збирке Библиотеке Матице српске обухватају библиотечку 
грађу и изворе који не припадају монографским публикацијама нити 
континуираним изворима, а разноврсна грађа је распоређена у четири 
организационе јединице БМС. Документациони материјал и материјали 
историографског карактера обрађују се у Збирци ситноштампаног 
и документационог материјала, а изложбени каталози, плакати и 
фотографије у Ликовно-графичкој збирци Библиотеке Матице српске. 
Библиотечка грађа и извори о савременој картографији, али и о плановима 
градова и места током историјског трајања народâ доступни су у 
Картографско-географској збирци БМС, док су нотни записи српских и 
страних композитора похрањени у Збирци музикалија највеће библиотеке 
у Војводини. Овако конципиране, Посебне збирке Библиотеке Матице 
српске, речју сликом и тоном, инфoрмишу најширу научну и стручну 
јавност о историји и савремености не само балканских крајева.

1 Jaсмина Трифунац, „Типологија и класификација некњижне грађе у Народној библиотеци 
Србије”. Koлекције у библиотекама: формирање, заштита, богаћење, одржавање, ревизија и 
коришћење. (Београд: Народна библиотека Србије; Крушевац: Заједница матичних библиотека 
Србије, 2007), 116. 
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С друге стране, културни туризам, у последње две деценије нарочито, 

постаје једна од водећих парадигми за укрупњавање потенцијала за 
презентацију одређеног насељеног места, града или регије. У теоријској 
литератури означаван као „путовање особа из културних мотива: 
студијска путовања, путовања ради посматрања уметничких догађаја,2 
културни туризам је у овом раду посматран кроз „учешће” библиотечких 
збирки у промоцији и презентацији туристичких потенцијала града 
Ужица са околином.

Библиографски извори из Посебних збирки Библиотеке Матице 
српске о Западној Србији сакупљани су у претходна два века у БМС. 
Одабрани примерци некњижне грађе о ужичком крају изузетно су 
сведочанство о библиотечко-информационом раду у БМС „на примеру” 
једног од најлепших региона у Републици Србији. Ликовно-графичка 
збирка већ деценијама бележи историјске токове и савремене тренутке 
града Ужица са околином. У власништву БМС данас се налази плакат 
који је, заједно са фотографијама и изложбеним каталозима о граду, 
послужио ауторима овог рада као илустрација богатства збирки 
Библиотеке Матице српске. 

Наиме, од 22. маја до 6. јуна 1965. 
године у Ужицу је организована изложба 
докумената о јубилеју 125 година од 
тренутка када „Намесништво ‘књажеског 
достојанства’ даје сагласност 26. августа 
да се Полугимназија из Чачка премести 
у Ужице”.3 Документ о оснивању 
гимназије у Ужицу (која од 1. септембра 
1955. до 2001. године носи назив 
„Миодраг Миловановић Лунеˮ) заведена 
је са датумом 4. септембар 1839. године 
у броју 40 Новина србских (излазиле у 
Крагујевцу од 1834‒1842) 9. септембра 
1839. године. Информације са плаката из Посебних збирки Библиотеке 
Матице српске су оскудне, јер није наведен изложбени простор у којем 
је јубилеј организован. И поред ове чињенице, илустровани плакат 125 
2 Културни туризам. (Нови Сад: Природно-математички факултет, Департман за географију, 

туризам и хотелијерство, 2005), 21.
3 Ужичка гимназија: 1839-1989. (Титово Ужице: Гимназија „Миодраг Миловановић Лунеˮ, 

1989), 12

Плакат 125 година Гимназије у 
Титовом Ужицу
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година гимназије у Ужицу, димензија 75 x 50 cm, јесте историографски 
извор о прошлости Ужица и његове просветне установе. 

Етнолошка грађа о обичајима многих крајева, у којима Срби 
вековима са осталим народима живе, чини респектабилан део збирки 
Библиотеке Матице српске. Постоје и записи забележени у Западној 
Србији где „свадбе често трају два или три дана односно све док кум и 
стари сват не одлуче да се свадба заврши”.4 Фотографија из истоимене 
збирке Библиотеке Матице српске, уз наслов Gradski mladenci истакнут 
на реверсној страни примерка, приказује брачни пар из Ужица, 1929. 
године. Фотографија је „из архива Николе А. Косића” (Editions Fran-
cophiles, бр. 259), а објављена је у Београду седамдесет година након 
фотографског снимка свадбе из ужичког краја.

Осим некњижне грађе, Ликовно-графичка збирка садржи и књижни 
материјал који се, између осталог, односи на Ужице. У том смислу, 
занимљиво је издвојити изложбене каталоге који се у Библиотеци 
Матице српске у Новом Саду прикупљају од оснивања Матице српске 
и Библиотеке Матице српске. Библиотечка грађа и извори о ликовном 
стваралаштву појединаца, уметничких група, као и сликара, графичара и 
4 Милан Јанковић и Наташа Јокановић, Српске свадбе: главни ток свадбе, обичаји, споменар и 

албум свадбе (Београд: А-Ш дело, 1992), 38. 

Младенци, Ужице (1929)
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вајара, који стварају у ликовним колонијама, сведочи о прегнућу српских 
и страних уметника особеног ликовног израза. Библиотека Матице 
српске набавља, чува и даје на коришћење преко 20.000 изложбених 
каталога који јесу сведочанство о историји и савремености не само 
српске ликовне сцене. Ужице и Западна Србија заступљени су радовима 
са ликовних колонија Радио-телевизије Србије, које се одржавају на 
Златибору, изложбама Удружења ликовних уметника Ужица из тог 
града, а низом изложбених поставки јавности су се представили чланови 
Удружења ликовних радника „Пиво Караматијевић” из Ужица. 

Као илустрација настојања да се забележи прошлост ликовне 
сцене са запада наше земље могу да послуже информације из 
изложбеног каталога под насловом 
Ужичка ликовна ретроспектива: 1854-
1971. „Први значајнији ликовни уметник 
који се нешто дуже задржао у Ужицу 
био је Симеон Роксандић, вајар, који је 
почетком 1897‒1898. био постављен за 
наставника у ужичкој реалци”,5 записано 
је у изложбеном каталогу који сабира 
чињенице из историје архитектуре, 
сликарства и вајарства на ширем подручју 
Ужица од средине 19. до седамдесетих 
година 20. века. 

Библиотека Матице српске, која библиотечку грађу и изворе 
прикупља обавезним примерком, поклоном, разменом и куповином, има 
моралну и професионалну обавезу да набави сваки изложбени каталог, 
фотографију, плакат и ликовни рад са „ознаком Ужица” и да је пружи 
на увид корисницима библиотечких услуга. Ликовно-графичка збирка 
Библиотеке Матице српске и у будућности ће информисати о Ужицу 
и околини, библиотечком грађом и изворима, али и путем интернет 
платформи и сајта Дигиталне БМС. 

Фонд ситно-штампаног и документационог материјала Посебних 
збирки Библиотеке Матице српске укључује књижну и некњижну грађу. 
Некњижну грађу чине јединице које нису у форми књиге, а које преносе 
идеје, информације и естетске садржаје и у данашњем времену заузимају 
5 Милета Никитовић, [Предговор] изложбеном каталогу Ужичка ликовна ретроспектива: 1854-

1971, (Ужице: Удружење ликовних радника „Пиво Караматијевић”, 1972): [6]. 

Ужичка ликовна ретроспектива 
(1971)



213

Корак библиотеке 3/2018

значајно место у библиотечкој бази БМС. Демонстрирајући библиотечке 
ресурсе, за потребе овог рада издвојена је некњижна грађа о Ужицу и 
околини, а проспекти, позивнице и програми документују туристичке 
потенцијале и културне програме овог краја. Туристички проспекти 
превасходно су рекламног карактера и имају улогу културног промотера 
историјско-традиционалне баштине Западне Србије. Најзаступљенији 
су на српском, а има их и на енглеском, француском и немачком језику. 
Илуструјући богату туристичку понуду Ужица са околином, наводимо 
проспекте о Златибору, бележећи информације о бројним ресторанима, 
хотелима и коначиштима ове регије. 

Осим туристичких проспеката, као 
занимљивост фонда БМС, неопходно је 
поменути сведочанство о позоришном 
животу Ужица. Проспекти о репертоару 
ужичког Народног позоришта писани 
су трагови културног живота града у 
прошлости и данас. Клуб Војске из Ужица 
организатор је бројних манифестација, а 
сведочанство о томе су позивнице из фонда 
Ситно-штампаног и документационог 
материјала Библиотеке Матице српске. 
Једна од њих је из 1997. године, на 
којој је позив за изложбу слика Драгана 
Јеротијевића и промоција песничке збирке 
„Јевремов штап” Милијана Деспотовића. 
Део некњижне грађе чине и програми 
различитих удружења, институција, друштвених клубова и др. У 
прошлости је у овом граду деловала Пчеларска задруга, а БМС поседује 
програм Скупштине овог удружења из 1972. године. Једнолисни примерак 
димeнзија 21 x 15 cm садржи датум одржавања скупштине (16. април). 
Програм под називом „Царска забава”, у организацији Туристичке 
организације општине Ужице садржи преглед манифестација током 
текуће године и представљање туристичких викенд програма Ужица.

Сва поменута некњижна грађа обрађује се према Међународном 
стандардном библиографском опису некњижне грађе ISBD(NBM), у 
формату COMARC B, и у маскама N или Z, а претражива је у електронској 
бази БМС и доступна корисницима. 

Народно позориште Ужице
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Закључак

Промена назива држава у којима су Матица српска и Библиоте-
ка Матице српске пословале није променила обавезу библиотекара да, 
услужујући кориснике, континуирано раде на набавци, каталошко-би-
блиографској обради и заштити драгоцене библиотечке грађе и извора. 
Такође, смена државних и друштвених уређења, у више од 190 година 
постојања, није променила морални код стручњака који већ 18 деценија 
(Библиотека Матице српске отворена је за јавност од 1838. године) при-
купљају, обрађују и дају на коришћење библиотечки материјал о Ужицу 
и многим другим срединама. 

Савремено библиотекарство и библиотечко-информациони рад, у 
времену у којем живимо, ослоњен је на праћење актуелних тенденција 
којима управљају дигиталне технологије. Без обзира на поменуте окол-
ности, задатак библиотекара је да се, пратећи информационе ресурсе 
данашњице, у текстовима овога типа, осврну ка прошлости. Бележе-
ње историографских токова о градовима и насељеним местима Србије, 
Европе и ваневропских земаља јесте и покушај да се савременим сред-
ствима (попут фотографских снимака и дигитализацијом библиотечке 
грађе и извора) остави запис о минулим данима. На основу чињеница о 
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историји и садашњости града Ужица са околином, представљена је би-
блиотечка грађа и извори БМС о друштвеном животу, привредним кре-
тањима, културним збивањима и спортским резултатима града на реци 
Ђетињи. 

Аутори овог рада верују да прикупљена библиотечка грађа пружа 
корисне информације о Ужицу и околини изражавајући наду да ће она 
бити основа за будућа истраживања тог дела Србије. Чињенице пред-
стављене у овом раду обавезују Библиотеку Матице српске да послове 
набавке, каталогизације и заштите библиотечке грађе и извора наставља 
да обавља и у трећем миленијуму. 
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Summary: The paper is written with the intention to point out the library material and sourc-
es from the Fine Arts and Collections of Small Printed and Documentary Materials of the 
Special Collections from the Library of Matica Srpska as a source for the study of cultural 
tourism in the cities and municipalities of Serbia. On the case of Užice with the surrounding, 
there are shown chances for the tourist affirmation of numerous city sites of the largest city 
of Western Serbia, as well as the role of libraries in this process. Special collections of BMS 
are purchased, cataloged and made available for the use of non-library materials on many 
Serbian and international places. Among the brochures, invitations, works of art and photo-
graphs from the Library of Matica Srpska there are also those about the town of Užice with 
the surrounding area that are emphasized as an example of cooperation between the library 
and other organizations in order to promote the tourist potentials of municipalities and cities 
in Serbia. Numerous sources, on the one hand, show the richness of collections of the Library 
of Matica Srpska, and on the other, testify about Western Serbia as a region of exceptional 
beauty with rich cultural and historical heritage.

Keywords: Library of Matica Srpska, Užice, cultural tourism, library materials and resourc-
es, Special collections BMS, Western Serbia, library-information work.


