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Након монографије „Народна библиотека Ужице: 1856‒2006” из-

дате 2006. године поводом обележавања јубилеја ‒ 150 година постоја-

ња, Народна библиотека Ужице десет година касније, у улози издавача 

и аутора, објављује публикацију Прилози за историју Народне библио-

теке  „Ужице”: 2006–2016. Како је и у уводном делу наглашено, мо-

жда је то кратак период, али ипак довољно дуг да се заврше неки запо-

чети послови и крене у реализацију нових. 

О томе како је Библиотека постојала, стасавала и сазревала у про-

теклих десет година транзиције, развоја комуникационо-информационе 

технологије и велике друштвено-економске кризе, у свету и код нас, по-

сведочили су и писали њени најмеродавнији актери, а то је запослено 

особље ове најстарије културне установе на овим просторима. 

Кроз поглавља о набавци и обради библиотечко-информационе 

грађе, заштити и чувању грађе, преко представљања рада свих одеље-

ња: Позајмног, Дечјег, Завичајног, Одељења стручне књиге, Матичне 

службе, Одељења периодике, Књиговезнице, потенцијални читалац се 

упознаје и информише о тренутном стању, као и о предстојећим плано-

вима и програмима Народне библиотеке Ужице. Посебну пажњу треба 

обратити на део где су описани сви пројекти реализовани у току овог 

периода, јер се ту најбоље може сагледати како и колико је Библиотека 

сазрела, који је правац одабрала и ком циљу стреми. Свакако, не треба 

да се занемари ни део о издавачкој делатности Библиотеке, који она по-

себно негује и развија још од седамдесетих и осамдесетих година про-

шлог века. Тако су  под њеним патронатом објављене књиге из разних 

области људског знања: историје, биографије, библиографије, књижев-

ности. 
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Како би се заинтересованим читаоцима приближило све оно што 

се дешавало у протеклој деценији, књига обилује бројним фотографија-

ма из богате архиве НБУ. 

Излишно је рећи да је ово дело од изузетне важности не само за 

библиотекарство и библиотекаре, већ и за све заљубљенике у књигу, 

истраживаче и оне који ће тек доћи и наново откривати чаробни свет 

књига, периодике, некњижне грађе. Захваљујући њој постојаће запис о 

једном времену и о људима који су били ту за друге, како би испунили 

своју дужност према роду и према отачеству. 


