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Сажетак: Заједница матичних библиотека СР Србије основана је као 
добровољно удружење библиотека ради решавања битних питања у 
циљу унапређења рада и развоја библиотека и библиотечке делатно-
сти. У овом раду пратили смо колико су Ужичани били заступљени у 
дискусијама, као и у којим контекстима се помиње ужичка библиотека 
у гласилу Заједнице матичних библиотека. Кроз текстове смо уочили 
сам развој библиотеке кроз попуњавање фондова, промене у кадров-
ској политици, број корисника, број прочитаних књига, како и какви 
су били услови смештаја публикација, техничка опрема, фонд и обрт 
фонда и бројне друге аспекте. Закључак је да је ужичким библиотека-
рима приоритет био рад на јачању матичних функција и оспособља-
вању библиотека за обављање бројних важних задатака, као и да је 
њихова улога била изузетно значајна.

Кључне речи: Заједница Матичних библиотека, Ужице, Народна библи-
отека Ужице, библиотекарство. 

Заједница матичних библиотека – оснивање и циљеви

Заједница матичних библиотека СР Србије основана је 
као добровољно удружење библиотека, ради решавања битних 
питања у циљу унапређења рада и развоја библиотека и библи-
отечке делатности. Одлука је донета на Саветовању, одржаном 
у Крагујевцу 27. и 28. октобра 1967. године. Тада је одржана и 
оснивачка скупштина Заједнице, усвојен привремени статут и 
изабрани привремени органи: Извршни одбор и председник 
Павле Малетин, управник Библиотеке Матице српске. 

Прва редовна скупштина била је 16. децембра 1968. године у 
Београду, када је присуствовало 126 библиотекара. Тада је усвојен 
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и правилник о додељивању годишње Награде „Милорад Панић 
Суреп”, која се додељује библиотекама које постижу ванредне 
резултате у унапређивању библиотекарства и ширењу књиге, 
као и библиотечким радницима. За новог председника изабран 
је Светислав Ђурић, управник НБС. За нови Извршни одбор иза-
брани су представници следећих библиотека: НБС, БМС, Покра-
јинске народне библиотеке у Приштини, Библиотеке града Бео-
града, Библиотеке „Ђорђе Јовановић” у Београду, представници 
матичних библиотека у Шапцу, Крагујевцу, Светозареву, Нишу, 
Ваљеву, Краљеву, Зајечару, Смедереву, Неготину, Титовом Ужицу, 
Чачку, Крушевцу, Лесковцу и Пожаревцу. У Извршни одбор ушли 
су и представници покрајинских заједница матичних библиотека 
Војводине и Косова. Статут Заједнице донет је 31. јануара 1970. 
године, на основу члана 93 Основног закона о установама, обја-
вљеног у Службеном листу СФРЈ бр. 5/1965.1

Гласило Заједница библиотека основано је с намером да 
се подстакне остварење основних задатака библиотека, да би 
се организовала сарадња и размена искустава међу библиоте-
кама, пратио њихов развој, да би се указало на значајне стручне 
радове из те области, као и да се подстичу позитивни примери 
рада библиотека и библиотечких радника, укључујући и систем 
образовања, школовања и стручног усавршавања кадрова. 
Зajедница библиотека: информативни орган Заједнице матич-
них библиотека Србије, чији је главни и одговорни уредник 
на почетку био Светислав Ђурић, основана је у Београду 1970. 
године а излазила је до 1997. Главни и одговорни уредници: од 
бр. 1 (1974) Мирослава Бошковић; од бр. 3 (1975) в.д. Борислав 
Радовић; од бр. 1/4 (1979) Милорад Најдановић; од бр. 1 (1980) 
Владимир Јокановић; од бр. 1/4 (1987) Мирослав Чомић; од бр. 
1/2 (1995/96) уредник Владимир Шекуларац. Штампарије које 
су учествовале у штампању заједнице биле су: од бр. 1 (1971) 
Србоштампа; од бр. 4 (1972) Просвета; од бр. 1 (1981) „Димитрије 
Давидовић”, Смедерево;од бр. 1/2 (1995/96) Народна библиотека  
Србије.2 

1  „Кратак преглед досадашњег рада Заједнице матичних библиотека Србије”, 
Заједница библиотека, бр. 1 (1970): 7‒9. 

2  ISSN број Заједнице библиотека је 0351–2061.
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У Редакцији у првом броју наводе: „Значај књиге и библио-
теке познат је и признат и о томе нема потребе посебно говорити. 
Међутим, с обзиром да наше библиотеке, и библиотекарство у 
целини, нису још увек у положају да дају одговарајући допринос 
култури и науци уопште, сматрамо да сваки напор који указује 
и доприноси побољшању рада и стања у библиотекама треба да 
буде прихваћен и поздрављен”.3 Полазећи од чињенице да је 
писана реч незаменљив извор сазнања и информација а библи-
отекарство у целом свету једини познат облик масовне комуни-
кације читалаца са књигом, своје дејство усмериће на праћење 
значајних актуелних питања из библиотечке делатности и имати 
„акцију за остваривање оних друштвених задатака који по при-
роди ствари припадају библиотекарству”.4

Ужице и Заједница матичних библиотека

Ужице односно тада Титово Ужице и Ужичани, тада веома 
стручни и признати библиотекари, помињу се у Заједници матич-
них библиотека више пута, углавном у оквиру дискусија које су 
вођене, али и поводом избора у разна тела библиотечко-инфор-
мационе делатности. Титовоужичка библиотека приказана је 
табеларно (заједно са другим библиотекама) а преко тих табела 
можемо пратити њен развој и промене које су се дешавале. 

Већ у првом броју из 1971. дате су смернице за регионална 
саветовања о развоју библиотекарства у Србији за период од 1971. 
до 1975. где су обухваћене општине: Ариље, Пожега, Косјерић, 
Бајина Башта, Чајетина и Титово Ужице.5 Уводно излагање, на том 
састанку, имао је Ђоко Николић,6 управник Народне библиотеке  

3  [Увод], Заједница библиотека, бр. 1 (1970): 3.
4  Исто, стр. 4.
5  „Регионална саветовања о развоју библиотекарства у Србији од 1971. до 

1975. године”, Заједница библиотека, бр. 1 (1971): 54–56.  
6  Ђорђе Николић (1908–1984), био је управник од 1. марта 1957. до 1. јула 

1972. када је и пензионисан. Низом активности учествовао је у развоју 
библиотечке делатности. Отпочео је рад на примени децималне класифи-
кације, раздвојио Позајмно и Дечје одељење, формирао Завичајно одељење, 
преко Матичне службе започео је повезивање свих типова библиотека у 
општини и региону. За време његовог мандата библиотека се уселила у 

                    ИЗ ПРОШЛОСТИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
                                        Богојевић, Т. ,,Заједница библиотека Србије као показатељ развоја библиотекарства у Ужичком региону

(1970–1997)  ”, 27–55



30

Титово Ужице. Дао је преглед неких питања библиотека у Ариљу, 
Пожеги, Косјерићу, Бајиној Башти, Чајетини и Ужицу а питања 
су била у вези са смештајем књига, књижним фондовима, зави-
чајним фондовима, кадром, финансијама и школским библио-
текама. На дискусији је подржана „Полазна пројекција развоја 
библиотекарства у Србији за период 1971. до 1975”. Осим тога, 
разговарало се о следећим темама: положај матичних библио-
тека (уз захтев да свака општина има комплетно уређену матичну 
библиотеку са читаоницама, огранцима и одељењима); поло-
жају школских библиотека (увођење стандардизације фондова, 
финансије, кадар, сарадња са матичним библиотекама) и намери 
да библиотека буде централно средиште школе; трансформација 
библиотека од магацина књига до извора знања и информација; 
финансирање библиотека; решавање смештаја књига; образо-
вање читалаца; кадровске промене; сарадња са друштвеним и 
политичким факторима како би се пројекат развоја библиотека 
реализовао; стандардима у погледу књижног фонда; месту књиге 
и информације у систему образовања; формирање завичајних 
фондова. После дискусије донети су и закључци, које наводи: да 
је потребно решити простор библиотеке у Ужицу, односно про-
ширити је; да се фондови усмере ка белетристици, друштвеним 
наукама, техници и историји; да је битно обезбедити новац и 
успоставити сарадњу са Заједницом за образовање „јер се обра-
зовање не може одрећи своје улоге према књизи”. Заједнички став 
тада присутних био је да се мора остварити сарадња између свих 
десет општина али да се не сме затворити само у свом региону. 
Осим тога изразили су и потпуну сагласност са српском полити-
ком у библиотекарству.7

У броју 2 исте године помиње се регионално саветовање,8 
одржано у 20 културних центара у Републици, а међу њима је 
и Титово Ужице. У наредном броју 3‒4, из исте године, Титово 

просторије Друштвеног дома, где се и данас налази. Народна библиотека 
Ужице 1856–2006, ур. Иван Ршумовић (Ужице: Народна библиотека, 2006), 
270. 

7  „Регионална саветовања о развоју библиотекарства у Србији од 1971. до 
1975. године”, Заједница библиотека, бр. 1 (1971): 54‒56. 

8  „Материјал са скупштине Заједнице матичних библиотека Србије”, Зајед-
ница библиотека, бр. 2 (1971): 60. 
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Ужице налази се у оквиру табеле,9 где се наводи да град има 
67297 становника 1971. године, а да су просторије библиотеке 41 
м2, а закључак је да би било потребно да има 2077 м2. У одељку 
„Структура и организација народних библиотека као интеграл-
ног дела јединственог информационо-документационог система” 
наведено је да би у нови регионално-информациони центар 
ушле библиотеке: Народна библиотека Титово Ужице као његов 
основни носилац и народне библиотеке у општинама: Ариље, 
Пожега, Косјерић, Бајина Башта и Чајетина.10

На седници Извршног одбора Заједнице матичних библи-
отека, одржаној 18. фебруара 1972. године у Београду, у оквиру 
дневног реда, било је и додељивање награде „Милорад Панић 
Суреп”. Међу осталим кандидатима, Комисија за додељивање 
награде предложила је и Љубишу Ђенића, управника библио-
теке „Димитрије Туцовић” из Чајетине. Након уводних речи Наде 
Стевин, председнице Комисије за додељивање награде, навела 
је имена кандидата библиотекара и библиотека које су предло-
жене. Како се наводи она је затим „известила Извршни одбор 
Заједнице матичних библиотека да је Комисија за давање пре-
длога за доделу награде завршила са радом 27. јануара 1972. год., 
а да је од Општинске заједнице културе из Чајетине добила акт 
написан 17. фебруара 1972. год. којим се захтева да се анулира 
предлог Савета Библиотеке „Димитрије Туцовић” из Чајетине о 
додели награде библиотекару Ђенић Љубиши”.11 Након опширне 
дискусије о Правилнику за избор библиотекара за награду, Извр-
шни одбор је одлучио да са списка предложених библиотекара 
изоставе Љубишу Ђенића и да се не додели пет већ само четири 
награде заслужним библиотечким радницима.12

9  „Материјални услови рада у библиотекама, величина смештајних просторија 
у односу на опште усвојене стандарде према величини књижних фондова и 
броју становника”, Заједница библиотека, бр. 3‒4 (1971): 116. 

10  „Пројекција и програм развоја библиотекарства у СР Србији 1971‒1980. 
године и програм развоја библиотекарства 1971‒1975 године”, Заједница 
библиотека, бр. 3‒4 (1971): 172.

11  „Сeдница Извршног одбора Заједнице матичних библиотека СР Србије, 
одржана 18. фебруара 1972. год. у Београду”, Заједница библиотека, бр. 
1‒2 (1972): 183.

12  Исто, стр. 186.
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Од самих почетака, анализирајући прилоге у Заједници, 
можемо видети да су се запослени у ужичкој библиотеци трудили 
да повећају свој фонд значајним књигама и серијским публика-
цијама. У једном од текстова, који анализира стање књижних 
фондова народних библиотека и њихову структуру, наводи се 
да је само неколико библиотека, будућих регионалних центара 
повећало набавку у току 1971. године, у односу на претходну 
годину, а међу њима је и ужичка библиотека, мада ниједно пове-
ћање фонда није спектакуларно. Помиње се афирмативно и у 
контексту веће набавке периодичних публикација, у односу на 
претходне године.13 Када је реч о корисницима библиотеке и 
коришћењу књижних фондова, 1971. године постоји тенденција 
пораста броја прочитаних публикација, где се међу неколико 
библиотека истиче и библиотека у Ужицу.14 Те године, у нега-
тивном контексту, библиотека се помиње из разлога што је међу 
библиотекама које немају ниједног радника са високом школском 
спремом иако је регионални центар (и касније пратећи табеле, 
евидентно је да су имали веће проблеме управо са кадром). У 
одељку Информације са регионалних саветовања, 1973. године, 
наведен је податак да је одржано осам саветовања до тада, а међу 
градовима се налази и Титово Ужице (саветовање је одржано у 
јануару 1973).15 Осим тога, истакнуто је и као општина у коју се 
улаже у адаптацију просторија библиотеке, уз Пирот и Врање. 

На III редовној скупштини Заједнице матичних библио-
тека Србије, која је одржана 21. септембра 1973. године, као тачка 
дневног реда био је Нацрт закона о библиотечкој делатности у 
Србији. Преседавајући Светислав Ђурић реч је дао Гојку Шкору,16 

13  „Стање и проблеми народних библиотека у СР Србији 1971. године”. Зајед-
ница библиотека, бр. 4 (1972): 23.

14  Исто, стр. 27.
15  „Информације о регионалним саветовањима”. Заједница библиотека, бр. 

1/2 (1973): 26.
16  Гојко Шкоро (1919–2003), био је директор ужичке библиотеке од 1. јула 

1972. до 15. октобра 1976. Бавио се историографијом ужичког краја, објавио 
је пет књига и на десетине радова из области просвете, културе, политике 
и историје. У свом истраживачком и списатељском раду ослањао се на 
доступне податке и узимао из баштине оно што има трајнију вредност. У 
време његовог мандата урађене су металне полице у депоу књига, органи-
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управнику библиотеке у Титовом Ужицу, који је истакао да су 
сви много очекивали од нацрта закона али да су им наде изне-
верене. Говорећи о самом називу Нацрта закона,17 сматра да је 
библиотека шири појам а библиотечка делатност ужи појам, да 
је битно да у том нацрту буду садржане одредбе о библиотечкој 
делатности и да је потребно да се те законске одредбе примене у 
пракси. Образложио је да би у Закону требало дефинисати библи-
отеку и рећи каква је то установа, да чланом 1. није наведена сва 
делатност библиотека, те да се мора констатовати званично да је 
библиотечки материјал културно добро од општег интереса. Сма-
трајући да је најбоља комбинација да постоје народне библиотеке, 
школске библиотеке, специјалне и научне библиотеке, потребно 
је утицати на њихово стварање. Даље наводи да када се ради о 
библиотечком материјалу, у одредбама треба да стоји и начин 
прибављања и обнављања библиотечког материјала, чување и 
осигуравање од штете и спровођење техничко-заштитних мера; 
затим који библиотечки материјал има својство споменика кул-
туре, који се библиотечки материјал сматра ретким библиотеч-
ким материјалом. Детаљно анализира и разматра сваки члан 
Нацрта, сугеришући и да је важно навести када се може основати 
библиотека а када долази до укидања; предвидети минимум кадра 
у погледу стручности зависно од тога да ли је то матична, регио-
нална или нека друга библиотека; одредбу посветити формирању 
библиотека упојединим радним организацијама, као и то да мора 
у закону бити наведена школска спрема коју треба да има управ-
ник библиотеке, односно минимум школске спреме као и то да 
се треба пажња посветити одељцима о управљању библиотеком. 
Наводи да би било од значаја навести „да се статутом библиотеке 
утврђују ближи задаци библиотеке; да се у библиотекама могу 
формирати стручна већа или колегијуми и друга стручна тела и 
други органи предвиђени статутом библиотеке; да се статутом 
библиотеке одређују њен састав, делокруг и начин рада њених 

зовао је велику изложбу књига на више светских језика, а та традиција се 
наставила, након чега су књиге поклоњене Библиотеци, а оне чине фонд 
књига на страним језицима. Народна библиотека Ужице 1856–2006, ур. 
Иван Ршумовић (Ужице: Народна библиотека, 2006), 271–272.

17  „Нацрт закона о библиотечкој делатности у Србији”. Заједница библиотека, 
бр. 4 (1973): 16‒18.
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органа”.18 Дискусију је изнео и пред неколико чланова Стручног 
већа, а они су се у потпуности сагласили са њим.

Нa II седници Извршног одбора Заједнице матичних библи-
отека Србије, која је одржана 18. јануара 1974. године у Београду, 
Гојко Шкоро укључио се у дискусију у тачки „Разматрање пре-
длога програма рада за 1974. годину”. Констатовао је да би, планом 
рада за 1974. годину, требало предвидети организовање састанака 
у Народној библиотеци СРС у вези са организовањем регионалне 
информационе делатности у Србији.19 Том приликом изабран је 
за заменика Комисије за доделу награде „Милорад Панић Суреп”. 
Према Правилнику о додели ове награде, Извршни одбор бирао 
је пет чланова и пет заменика. Комисија се касније сама консти-
туисала и бирала председника, а предлог Комисије разматрао је 
Извршни одбор и доносио одлуке о награди.20 Већ на III Седници 
Извршног одбора Заједнице матичних библиотека Србије, одра-
жне 21. фебруара 1974. у Београду, тачка 4. дневног реда била је 
Доношење одлуке о додели награде „Милорад Панић Суреп”, а 
Гојка Шкора налазимо као председника Комисије.21 Прочитао је 
и одлуку образложења Награде у име Извршног одбора Зајед-
нице матичних библиотека Србије, приликом предаје свечане 
награде.22

У овом броју часописа објављени су и закључци донети 
на састанку Комисије за примедбе на Нацрт Закона о библиоте-
чкој делатности, одржаном 19. октобра 1973, у чијем саставу су 
били: Ђуза Радовић, Гојко Шкоро, Олга Поповић и Мирослава 
Бошковић. Закључено је 1. да Народна библиотека СРС на основу 
примедби са скупштине Заједнице матичних библиотека Србије, 
Колегијума Народне библиотеке СРС, Универзитетске библиотеке 
„Светозар Марковић” и Библиотеке САНУ припреми текст при-

18  Исто, стр. 18.
19  „II седница Извршног одбора Заједнице матичних библиотека Србије”. 

Заједница библиотека, бр. 1 (1974): 27.
20  „Избор Комисије за доделу награде „Милорад Панић-Суреп”. Заједница 

библиотека, бр. 1 (1974): 33.
21  „Доношење Одлуке о додели награде„Милорад Панић-Суреп”. Заједница 

библиотека, бр. 1 (1974): 37.
22  „Свечана предаја награде „Милорад Панић-Суреп”. Заједница библиотека, 

бр. 1 (1974): 95.
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медби на Закон о библиотечкој делатности заједно са варијан-
тама (у оним тачкама где су варијанте дате), како би се спремно 
дочекао нови Предлог нацрта закона или да се сачека нови Пре-
длог нацрта закона који ће израдити Републички секретаријат за 
културу и 2. да се на тај нови Предлог изнесу примедбе.23 Гојко 
Шкоро тада је изабран и за члана Секције за регионалне системе, 
а секција је имала 16 чланова у том тренутку.24 Његово излагање 
под називом „Проблеми издавачке политике у области маркси-
стичке литературе” објављено је у целости.25 У тексту се провлачи 
идеја о томе да је књига веома скупа, да није доступна радном 
човеку и да би морала бити јефтинија, што се може постићи уз 
интервенцију друштва и државе. Његов став је да само добра и 
ценом доступна књига може одиграти васпитну улогу, коју од ње 
и тражи самоуправно социјалистичко друштво. Наводећи да се 
марксистичка литература није систематски издавала, није било 
добре координације између појединих издавачких предузећа, 
сугерише која дела би требало штампати и на који начин. Исти-
цао је да публикације треба прилагодити образовном нивоу људи 
који чини структуру нашег друштва, при чему библиотеке нису 
много од помоћи јер углавном организују предавања и приказе 
романа и збирке поезије. 

У години 1975. ужичка библиотека помиње се у контексту 
организације регионалних саветовања а пријављена је и на Кон-
курс за Награду „Милорад Панић Суреп” за 1974. Извршни одбор 
тада је једногласно прихватио предлог жирија и у 1975. години 
доделио ово значајно признање „Народној библиотеци у Титовом 
Ужицу за уложене напоре и осведочене резултате на плану соп-
ственог израстања у општинску матичну библиотеку у пуном сми-
слу речи, и у регионални информационо-документациони центар 
подручја на којем делује, односно за темељиту унутрашњу орга-
низацију рада, смишљену разуђеност мреже огранака, уједиња-
вање снаге са друштвено-политичким, културним и привредним  

23  „Закључци Комисије за примедбе на Нацрт Закона о библиотечкој делат-
ности”, Заједница библиотека, бр. 1 (1974): 77.

24  „Списак чланова Секције Заједница матичних библиотека Србије”. Зајед-
ница библиотека, бр. 1 (1974): 78.

25  Гојко Шкоро, „Проблеми издавачке политике у области марксистичке лите-
ратуре”, Заједница библиотека, бр. 4 (1974): 33‒36.
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организацијама, затим за видан допринос постављању завичајне 
службе у матичним библиотекама, за издавање ’Ужичког збор-
ника’, за отварање бројних и разноврсних клубова и секција, у 
којим се окупљају грађани суседних општина”.26

У марту 1975. године одржано је саветовање под називом: 
„Књига као инструмент образовања и функција школске библи-
отеке”. Идеју за ово саветовање добили су, полазећи од става да 
је књига најважнији извор за стицање знања и да у школској 
пракси треба да буде коришћена заједно са уџбеницима. Циљ 
Саветовања био је да укаже на који начин се може побољшати 
коришћење књиге у школи и како се могу користити школске 
библиотеке у те сврхе. Организатори су били Народна библио-
тека Србије и Републички секретаријат за образовање и науку, а 
учествовали су представници народних и школских библиотека. 
Гојко Шкоро говорио је о народним и школским библиотекама 
на селу, наводећи да Закон о основном образовању и васпитању 
обавезује сваку школу да оснује библиотеку. Указао је на грешке 
односно проблеме које прави одредба чл. 84. Закона јер је у њој 
наведено да је свака школа дужна да има позајмну уџбеничку 
библиотеку, а да услове за оснивање и рад позајмне библиотеке 
обезбеђује Заједница образовања, где забуну прави термин уџбе-
ничку, сугеришући да се то избаци из текста. „Када се говори о 
школским библиотекама у основним школама на селу, мишљења 
сам да се то питање не може одвојено разматрати од стања и 
потреба сеоских библиотека. Да су ова два питања, односно про-
блема, у једној веома уској вези и да ихтреба заједнички разматра-
ти…”27 Анализирајући више радова о школским библиотекама у 
Србији, наводи да проблем није у незаинтересованости ученика 
већ организација овог типа библиотека, кадру и стручној спреми, 
као и томе што у Србији постоје незапослени библиотекари са 
средњом библиотекарском школом. Његови предлози су следећи:

„а)  У једном селу где постоји потпуна основна школа треба да 
постоји, по правилу, само једна библиотека која ће вршити 
услуге и ученицима и осталим становницима насеља.

26  „Награда Милорад Панић Суреп за 1974. годину”. Заједница библиотека, 
бр. 1/2 (1975): 122‒123.

27  „Из дискусије на саветовању”, Заједница библиотека, бр. 3 (1975): 38.
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б)  Уопште није битно како ће та библиотека бити организа-
ционо повезана: да ли за општинску матичну библиотеку 
или за основну школу.

в)  У једној таквој библиотеци треба ангажовати за књи-
жничара једно лице на неодређено радно време. Постоји 
могућност да у одређеним срединама то лице буде примо-
рано да ради у две сеоске односно школске библиотеке. 

г)  Уколико би овако било решено питање школских односно 
сеоским библиотека онда питање њиховог финансирања 
не би била ствар само једне самоуправне интересне зајед-
нице, образовања или културе, већ и једне и друге, јер се не 
може ставити кинески зид између образовања и културе. 

д)  Уколико би постојала само једна библиотека у селу, онда 
би се смањили издаци за материјалне расходе, а то је за 
друштвену заједницу много повољније”.28

Након свих излагања на овом саветовању, међу изабранима 
за закључке био је и Милутин Пашић, тада директор Гимназије 
у Титовом Ужицу. 

У четвртом броју Заједнице из 1975. године у фусноти се 
наводи податак да су урађени пројекти адаптације и доградње 
за неке од библиотека, као и пројекти ентеријера, међу којима 
је и библиотека у Титовом Ужицу.29  У периоду д 1975. до 1979. 
године гласило Заједница матичних библиотека није излазило. 

На Четвртој скупштини Заједнице, одржаној 27. јануара 
1977. године у НБС, говорио је и Стаменко Костић,30 библиотекар 
Народне библиотеке Титово Ужице. Говорило се о самоуправној 
организацији библиотечке делатности, а он је истакао посебан 
друштвени значај ове делатности. Навео је као важну чињеницу 
да је одмах после рата, 1947. године, отворена Средња библио-
текарска школа, а да су генерације изашле из ове школе били 
стручни носиоци библиотечке делатности, уз очекивање да ће 

28  Исто, стр. 40.
29  Светислав Ђурић, „Нека актуелна питања изградње јединственог библи-

отечкo‒информативног система”, Заједница библиотека, бр. 4 (1975): 9.
30  Стаменко Костић био је запослен у ужичкој библиотеци од 1954. до 1991. 

године. Народна библиотека Ужице 1856–2006, ур. Иван Ршумовић (Ужице: 
Народна библиотека, 2006), 275.
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то и студирати, мада катедре нису отворене па су променили 
занимање. Сматра да проблем настаје због устаљеног веровања да 
библиотекарство може да ради свако, чак и када се ради о руко-
водећем кадру. „Ако је библиотекарство део културно-просветне 
делатности, ако су нам јасни његови задаци и познати моћни 
потенцијали, а поље рада веома широко, и да су ретке области 
делатности као библиотечка, која обухвата рад са свим узрастима 
и структурама занимања и образовања, онда морамо знати какви 
нам кадрови требају за рад у овој делатности”. 31 

На истој скупштини Слободан Радовић32 изабран је за члана 
Извршног одбора Заједнице,33 а делегати Народне библиотеке 
Титово Ужице потписала је „Споразум о удруживању у Заједницу 
матичних библиотека СРС”, у циљу унапређивања библиотечке 
делатности, усклађивања рада у питањима од заједничког инте-
реса, међусобне сарадње и решавању других питања од заједнич-
ког интереса.34 Том приликом говорио је и Раденко Милутиновић, 
управник Библиотеке из Пожеге. Навео је да су велике штете 
у библиотекарству управо зато што је матична служба нејака и 
неразвијена. Средства за књиге се добијају али се књиге не обра-
ђују, губе и не постоји јединствена организација. Потребно је и да 
се шира јавност обавештава о раду библиотеке како би схватили 
шта она представља и колико је важна а децу, коју од малена 
треба подучавати о значају библиотеке и библиотекарства.35

У складу са одлуком Извршног одбора Заједнице матич-
них библиотека СР Србије, 28. марта 1979. године, формирана је 

31  Заједница библиотека, бр. 1/4 (1979): 29‒30.
32  Слободан Радовић (1937–), био је директор ужичке библиотеке у неко-

лико мандата у периоду 1976–2002, у време интензивних активности на 
проширењу библиотечког простора, примени савремене организација и 
увођења нових технологија. У то време квалификациона спрема запосле-
них је побољшана, а оживела је и издавачка делатност (штампано је десе-
так књига из културне баштине, урађена библиографија ужичких издања. 
Покренуо је часопис Међај и био први уредник. Поред стручних радова 
из књижевности и историје библиотекарства, објавио је десетак књига, а 
бројне књиге приредио за штампу. Народна библиотека Ужице 1856–2006, 
ур. Иван Ршумовић (Ужице: Народна библиотека, 2006), 272‒273.

33  Исто, стр. 33.
34  Исто, стр. 71.
35  Исто, стр. 138.
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Заједница матичних библиотека Титовоужичког региона, у коме 
је било десет библиотека са матичним функцијама. Основни циљ 
био је даље унапређење библиотечке делатности у том региону.36 
На оснивачкој скупштини навели су као приоритет: рад на јачању 
матичних функција и оспособљавању библиотека за обављање 
тих задатака, који проистичу из конкретног стања библиоте-
карства у титовоужичком крају, где изузев неколико развије-
нијих библиотека Титово Ужице, Пожега, Ивањица), све остале 
библиотеке (Ариље, Косјерић, Чајетина, Прибој, Пријепоље, Нова 
Варош, Бајина Башта), махом су мале, углавном, са двоје запо-
слених, често у саставу домова културе или културних центара. 
Указано је и на потребе бољег информисања унутар библиотеч-
ког регионалног система, као и чвршће повезивање библиотека. 
Као значајну област навели су и израду средњорочних планова 
развоја, у којима би ова делатност требало да се повеже у једин-
ствен библиотекарско-информативни систем и да заузме место 
у складу са друштвеним значајем књиге. Свакако значајно место 
има и побољшање кадровске и квалификационе структуре, сме-
штајних услова библиотека и свих облика рада библиотека.37 

У Скупштину Заједнице матичних библиотека региона иза-
брано је петнаест чланова. За председника је изабран Слободан 
Радовић (Титово Ужице), за заменика председника Мирјана Чака-
ревић (Ивањица), за секретара Радован Луковић (Титово Ужице). 
У Извршни одбор од пет чланова изабрани су: Нада Ђађић, Нада 
Шишковић, Јелена Тодоровић, Стаменко Костић и Раденко 
Милутиновић (председник). Скупштини је присуствовао и узео 
учешће у раду Владимир Јокановић, руководилац Одељења за 
унапређење библиотечке делатности Народне библиотеке Србије 
и секретар Заједнице матичних библиотека, СР Србије.38 У оквиру 
радних тела Скупштине, нa V скупштини Заједнице матичних 
библиотека Србије Слободан Радовић изабран је за Кандидаци-
ону комисију.39 Кандидациона комисија обавила је свој посао и 

36  „Оснивачка скупштина Заједница матичних библиотека региона Титово 
Ужице”, Заједница библиотека, бр. 1‒4 (1979): 155.

37  Исто, стр. 155.
38  Исто, стр. 156.
39  „Пета редовна скупштина Заједнице матичних библиотека”, Заједница 

библиотека, бр. 1 (1980): 4.
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на основу Статута Заједнице матичних библиотека Србије, као 
и на основу Самоуправног споразума о удруживању у Заједницу 
матичних библиотека после предлагања делегата из региона, у 
Председништво Заједнице матичних библиотека, предложила је 
кандидате, међу којима и Слободана Радовића за Титовоужички 
регион.40 Изабран је у оквиру Програма рада Заједнице за 1980. 
годину за праћење реализације примене закона и подзаконских 
библиотечких прописа и стандарда.41

Бројни су прилози са подацима у вези са библиотечком 
делатношћу, који су табеларно веома прецизно приказани. Тако 
у одељку који говори о акцији откупа књига наведен је и Титовоу-
жички регион, а на дан 1. фебруара 1980. године стоји да су утро-
шили 1,200.000 динара а да је остало нереализовано још 90.000.42

Општине Утрошена средства
Обезбеђена али нереа-

лизована средства
Титово Ужице 1,000.000

Ужичка Пожега 200.000
Косјерић – 90.000
Укупно 1,200.000 90.000

Табела 1. Реализација откупа књига у Ужичком региону  
до 1. фебруара 1980. године

Први текст о мрежи библиотека на територији Србије обја-
вљен је 1978. и доноси мноштво значајних података који се могу 
поредити. Према том истраживању Титовоужички регион имао 
је, на 392 насеља, укупно 43 насеља обухваћенa мрежом народних 
библиотека, што je 10,96%. 

40  Исто, стр. 31.
41  Исто, стр. 58.
42  „Информација о акцији откупа књига и унапређењу библиотечке делат-

ности”, Заједница библиотека, бр. 1 (1980): 74.
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Регион
Број насеља у 

региону
Број насеља обухваћених 

мрежом библиотека
%

Титовоужички 392 43 10,96

Табела 2. Мрежа библиотека у 1978. години за Титовоужички регион

Осим тога, када се гледа статус матичне библиотеке за Тито-
воужички регион наведено је да има 4 самосталне библиотеке, 7 
библиотека у саставу што је укупно 11. Када је реч о библиотеч-
ким огранцима у седишту општине било је 13 огранака, у селима 
32, у организацијама удруженог рада 3, покретних фондова свих 
врста 6, а библиобус нису имали. Обухваћеност становништа 
мрежом народних библиотека за Титовоужички регион била  
је 7,98.43 

У седишту 
општине

У селима
У организаци-
јама удруженог 

рада
Библиобус

Покретни 
фондови 

свих врста
13 32 3 – 6

Табела 3. Библиотечки огранци Титовоужичкг региона у 1978. години

Анализирана је и стручна спрема запослених па тако у овом 
региону године 1976‒1978. није било магистара ни доктора наука, 
са високом школом било је 6, вишом 21, средњом 40, нижом 6, 
што је укупно 73 а 17 особа полагало је стручни испит.44 Године 
1980. ситуација се веома мало променила, јер је било још мање 
особа са вишом и средњом школом, више са нижом а мање особа 
које су положиле стручни испит. Титовоужички регион имао је 0 
доктора наука, 0 магистара, 6 са високом школом, 16 са вишом, 
38 са средњом, 10 са нижом стручном спремом,укупно 70 људи а 
од њих је 15 положило стручни испит у години 1980.45

43  „Мрежа библиотека”, Заједница библиотека, бр. 2 (1980): 15‒18.
44  Исто, стр. 22.
45  „Библиотечки простор и техничка опрема”, Заједница библиотека, бр. 2 

(1981): 23‒25.
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др мр висока виша средња нижа укупно
Положили 

стручни 
испит

1978 - - 6 21 40 6 73 17
1980 - - 6 16 38 10 70 15

Табелa 4. Стручна спрема библиотечких радника 1978. и 1980. године

Било је речи и о књижном фонду, а овај регион у 10 библи-
отека имао је 305.182 књиге или 0,91 књигу по становнику.46 Број 
становника у 1980. био је 337.011 а број књига 364.169. што је 1,08 
књига по броју становника.47

Број станов-
ника

Број књига
Број књига по 

становнику
Остварени 
стандарди

1978 335.636 305.182 0,91 60,66%
1980 337.011 364.169 1,08 54%

Табела 5. Преглед односа књижног фонда према броју становника  
1978. и 1980.  године 

Приказан је и однос броја књига за децу и одрасле у мати-
чним библиотекама.48 Међу корисницима било је деце предшкол-
ског узраста (93), основних школа (13552), усмереног образовања 
(8297), студената (646), непосредних произвођача (1565), дру-
штвених делатности (1344), пољопривредних произвођача (525), 
осталих (709), то је укупно 26731.49 Урађен је и преглед кори-
шћења књижних фондова народних библиотека по регионима у 
1978. и годишњи просек прочитаних књига по кориснику, који је 
за наш регион 16,13%.50 Када је реч о структури књижног фонда 
у 1978. години, па и 1980, анализа је рађена према броју станов-
ника. Преглед књижних фондова може се поредити и пратити.

46  Исто стр. 28‒29.
47  „Књижни фонд народних библиотека за 1980”, Заједница библиотека, бр. 

2 (1981): 30.
48  Исто, стр. 28‒29.
49  Исто, стр. 41.
50  Исто, стр. 45.
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Табела 6. Преглед односа броја књига за децу и одрасле матичних библио-
тека Титовоужичког региона у 1978. години
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Табела 7. Структура корисника народних библиотека  
у Титовоужичком региону, 1978.
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1978. 305.182 26.731 207.693 223.596 431.289 1,41 16,13

1980. 364.169 30.960 234.866 259.572 494.438 1,3 15,9

Табела 8. Преглед коришћења књижних фондова 1978. и 1980. у Титовоу-
жичком региону51

У дискусији у вези са мрежом библиотеке и тезама за израду 
средњерочног плана развоја народних библиотека у Србији гово-
рио је и Слободан Радовић, истакавши „да је неопходно што више 
пажње посветити раду са корисницима народних библиотека. 
Акценат у раду библиотека у средњорочном плану треба ставити 
на квалитет рада и бољу организованост, а за то је потребан кре-
ативан библиотечки кадар. Потребно је ослободити се многих  

51  Податке за 1980. видети у: Заједница библиотека, бр. 2 (1981): 43.
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традиционалистичких схватања о функцији народне библиотеке, 
јер оне коче бржи развој библиотекарства. Школовању и стручном 
усавршавању библиотечких радника треба у наредном Средњо-
рочном плану посветити посебну пажњу. То треба да је приори-
тетни задатак свих фактора који утичу на развој и модернизацију 
библиотечке делатности. Велики је недостатак што у Републици 
не постоји целовити систем школовања библиотечких кадрова”.52

Године 1981. Седница Председништва, посвећена при-
премама за ванредну скупштину Заједнице, одржана је 24. и 25. 
марта 1981. у Народној библиотеци у Краљеву. Седници је при-
суствовао и Слободан Радовић.53 У тексту Народне библиотеке 
у СР Србији ван територија САП у 1980. години, са освртом на 
развој од 1970‒1980. године анализирано је више аспеката. Када 
је реч о прегледу мрежа Титовоужички регион имао је 11 матич-
них библиотека и огранака у седишту општине, у насељима 27, 
у ОУЕР-има 2, библиобус и покретне библиотеке није имао, што 
је укупно 40; а самосталних матичних библиотека има 6, несамо-
сталних 6. Када је реч о броју становника у 1980. то је 337.011, па 
је библиотекама обухваћено 9,2 а број насеља у општини било је 
353 што је 12,2% обухваћених насеља.54 

Број становника 
у општини

% обухваћеност 
становиштва

Број насеља у 
општини

% обухваћеност 
насеља

337.011 9,2 353 12,2

Табела 9. Број становника и обухваћеност становништва библиотекама

Обухваћени су још други подаци који се тичу обухваће-
ности становништва услугама народних библиотека по регио-
нима, упоредни подаци о структури и броју корисника народних 
библиотека у 1970. и 1980. години итд.55 

52  „Мрежа библиотека”, Заједница библиотека, бр. 2 (1980): 94.
53  „Седница Председништва посвећена припремама за ванредну скупштину 

Заједнице матичних библиотека Србије”, Заједница библиотека, бр. 1 (1981): 1.
54  „Мрежа библиотека”, Заједница библиотека, бр. 2 (1981): 18.
55  Више о томе текст „Народне библиотеке у СР Србији ван територија САП у 

1980. години, са освртом на развој од 1970‒1980. године”, Заједница библи-
отека, бр. 2 (1981): 15‒45.
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Када је реч о просторијама и техничкој опреми матичних 
библиотека у 1980. Титовоужички регион имао је 10 библиотека, 
од тога 0 са сопственом зградом, површине 1885 м2; број читао-
ница за одрасле 8 на 534 м2, 247 седишта; 2 дечије читаонице са 
191 м2 и 60 седишта, што је укупно било 307 м2 и 443 седишта, 
443 магацина књига и 8 библиотека са техничком опремом. Када 
је реч о површини свих народних библиотека у овом региону то 
је 3108 м2.

У дискусију, на Саветовању у Великој Плани, поводом 
општинског библиотечког система, укључио се и Раденко Милу-
тиновић, управник Народне библиотеке у Пожеги, који се зало-
жио за тачну евиденцију о читаоцима и броју прочитаних књига, 
похвално се изразио о аналитички припремљеном материјалу.56 
На крају Саветовања Слободан Радовић, као председавајући, 
констатовао је да и презентирани материјал и дискусије упу-
ћују на закључак да је све добро припремљено и да је скуп био 
потребан. „Међутим, ваљаност ових разговора вредеће онолико 
колико она помогну обогаћивању наших сазнања и наше акције 
у конкретним условима сваке средине као и у заједничном раду. 
Анализирани материјал и расправе које су вођене добра су пола-
зишта за праксу у регионима и општинама. Неопходно је даље 
унапредити делатност регионалних заједница и иницијатива у 
свакој општини, утолико пре што је наредна година у извесном 
смислу преломна, поготову када је реч о слободној размени рада 
као основном облику друштвено-економског односа у коме ће се 
и библиотекарство наћи”.57

У анализи школских библиотека у Србији, 1982. године, 
објављени су резултати за претходни период (1979/80), посма-
трано је какав је обрт укупног књижног фонда у одређеном пери-
оду, где је за Титовоужички регион58 износио 0,46. а просечан 
број књига по ученику износио је 6,18. а када је у питању ана-
лиза прираштаја књижног фонда, према стандардима, ретко која 
библиотека се уклапа (само библиотеке Шумадијско-поморавског 

56  „Дискусија”, Заједница библиотека, бр. 2 (1981): 54.
57  Исто, стр. 54‒55.
58  Душанка Ристић, „Школске библиотеке у Србији”, Заједница библиотека, 

бр. 1 (1982): 53.
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региона) док је у Титовоужичком региону 0,85 књига по учени-
ку.59 У моменту када је вршена анализа корисника и капацитета 
коришћења фондова60 тај проценат износио је 0,74. У овом раду 
приказана је и организација библиотека у основним и средњим 
школама, књижни фонд, прираштај, стручни кадар, уз преци-
зно урађене табеле и детаљну анализу података за Титовоу-
жички регион.61 У наредној анализи пута књиге до читалаца, 
посредством народних библиотека, такође се нашла библиотека 
у Ужицу, међу 26 других библиотека 62 Године 1982. објавили су да 
је годишњу награду „Милорад Панић Суреп” добила и Народна 
библиотека Пожега63

О раду Заједнице матичних библиотека за Титовоужички 
регион у 1981. писао је Слободан Радовић, председник Заједнице. 
Он је навео да су се активности Заједнице матичних библиотека 
региона Титово Ужице у току 1981. године одвијале кроз састанке 
Председништва и Скупштине. Укупно су одржане четири седнице и 
то: два састанка Скупштине као и два састанка Председништва. На 
дневном реду била су питања: Заједничке активности у обележавању 
Месеца књиге; Разматрање анализе о положају народних библиотека; 
Информације о одржаном саветовању о стању завичајних фондова. 
Навео је и да је протекле године, Заједница, уз сарадњу са Заводом 
за унапређење образовања и васпитања организовала саветовање 
на тему: „Место и улога школских библиотека и њихова сарадња са 
народним библиотекама”, као и то да је, у оквиру заједничких акција, 
договорено да изложба: „Писана реч ужичког краја”, коју је припре-
мила Народна библиотека „Едвард Кардељ”, буде приређивана и у 
другим општинским матичним библиотекама у региону.64 

59  Исто, стр. 61‒63.
60  Исто, стр. 66.
61  Више о томе: Душанка Ристић, „Школске библиотеке у СР Србији ван тери-

тoрија социјалистичких аутономних покрајина”, Заједница библиотека, 
бр. 1 (1982): 71‒82.

62  Више о томе: Милосав Ралић, „Пут књиге до читаоца посредством народ-
них библиотека”, Заједница библиотека, бр. 1 (1982): 129‒143.

63  „Добитници награде „Милорад Панић Суреп”, Заједница библиотека, бр. 
1 (1982): 159.

64  Слободан Радовић, „Рад Заједнице матичних библиотека региона Титово 
Ужице у 1981. години”, Заједница библиотека, бр. 1 (1982): 165.

                    ИЗ ПРОШЛОСТИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
                                        Богојевић, Т. ,,Заједница библиотека Србије као показатељ развоја библиотекарства у Ужичком региону

(1970–1997)  ”, 27–55



47

У наредном броју 2 из 1982. анализирано је стање народних 
библиотека у СР Србији са освртом на године 1981‒1985.65 Саве-
товање је, те године (1982) било у Ужицу (10. и 11. јуна) а теме 
су биле: 1) Друштвени положај књиге и библиотека у СР Србији 
ван територија САП и 2) Финансирање библиотека – утврђивање 
цене библиотечке делатности. Радом Саветовања руководило је 
Председништво у саставу Мирослав Чомић, Емил Поповић и 
Слободан Радовић. О првој теми уводно излагање поднели су: 
Владимир Јокановић, представник Заједнице, Драгољуб Гаварић, 
представник Удружених издавача Србије и Драган Драгојловић, 
представник Удружења књижевника Србије, а о другој теми Дра-
ган Ћировић, в.д. управника Народне библиотеке Србије. После 
свестране дискусије донети су важни закључци.66

Слободан Радовић, председник Председништва Заједнице 
региона Титово Ужице, говорио је о раду Заједнице матичних библи-
отека региона Титово Ужице и у 1982. години. Уз напомену да је 22. 
1. 1982. године одржана Скупштина, подсетио је на њен дневни ред 
(Програми допунског образовања ученика основних школа и с тим 
у вези задаци народних библиотека; Предлагање појединаца и орга-
низација за доделу „Сурепове” награде) а да је 17. XII 1982. Одржана 
Скупштина са дневним редом (стање и рад књижних огранака; про-
грам рада за 1983. годину; Предлози за „Сурепову” награду). Осим 
тога одржана су и редована саветовања за школске библиотекаре, уз 
сарадњу са Међуопштинским заводом за унапређење образовања и 
васпитања, 4. III 1982. год. а теме су биле: Положај школских библи-
отека; Матичне функције Народне библиотеке; Задаци школског 
библиотекара; Стручне посете. Осим тога, заједничком акцијом 
библиотекара региона посећене су библиотеке у Шапцу и Ваљеву.67 

Награду „Милорад Панић Суреп”68 за 1982. добио је Ста-
менко Костић, књижничар Народне библиотеке „Едвард Кардељ” 

65  Владимир Јокановић, „Основне карактеристике стања народних библиотека у 
СР Србији ван територија САП у 1980. години, са освртом на планирани темпо 
развоја у периоду од 1981. до 1985”, Заједница библиотека, бр. 2 (1982): 15‒21.

66  [Увод], Заједница библиотека, бр. 2 (1982): 14.
67  Слободан Радовић, „Рад Заједнице матичних библиотека региона Титово 

Ужице у 1982. години”, Заједница библиотека, бр. 2 (1982): 183.
68  „Добитници награде ’Милорад Панић Суреп’”, Заједница библиотека, бр. 

1 (1983): 63.
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у Титовом Ужицу, а уручио је Слободан Радовић, који је 1983. 
објавио и текст „Легати – део културне традиције сваког града”.69 
На седмој Скупштини Заједнице, у оквиру избора самоуправних 
органа заједнице Слободан Радовић предложен је да буде канди-
дат за члана Председништва Заједнице.70 Осим што је изабран у 
Председништво, приликом формирања група изабран је у више 
њих: за председника у Радној групи за израду пројекције развоја 
народних библиотека за период од 1985. до 1990. односно до 2000. 
године; у Комисију за школовање и стручно усавршавање библи-
отечких радника; за председника у Радној групи за израду изве-
штаја о спровођењу Закона о библиотечкој делатности.71

На Скупштини 1985. године, Слободан Радовић као пред-
седник Заједнице матичних библиотека Србије, навео је да 
основне садржаје рада Заједнице матичних библиотека између 
две скупштине чине активности назначене Средњорочним пла-
ном развоја, који је већ на измаку, да се делатност одвијала и на 
основама заједничког програма, који је усвојио Координациони 
одбор библиотечких асоцијација и матичних институција а у 
циљу рационализације послова и бржег и свестранијег развоја 
библиотечке делатности. Као најважније истакао је да су се садр-
жаји рада Заједшще остваривали и преко регионалних заједница 
матичних библиотека, где је текућа библиотечка пракса била 
најбитнија. Указао је на актуелни тренутак библиотекарства, на 
нека искуства и питања са којима се Заједница суочава, на акције 
и активности које предстоје у Заједници матичних библиотека 
Србије. „Неоспорна и врло евидентна је чињеница да је Заједница 
у протеклим годинама доста чинила на усмеравању, подстицању 
и реализовању низа конкретних питања у изградњи БИС-а,72 
односно у осавремењавању библиотечког система. Заједница је 
настојала, а колико је у томе и успевала ваља и овога пута кри-
тички процењивати, да иде укорак са најзначајнијим друштве-
ним и културним процесима који су битније утицали на развој  

69  Слободан Радовић, „Легати – део културне традицијије сваког града”, Зајед-
ница библиотека, бр. 1 (1983): 43‒44.

70  „Избор самоуправних органа Заједнице”, Заједница библиотека, бр. 1 
(1984): 12.

71  „Радна тела и комисије заједнице”, Заједница библиотека, бр. 1 (1984): 19‒20.
72  Библиотечко-информационионог система.
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библиотечке делатности. Да подсетим на неке садржаје, као: дру-
штвени положај књиге и библиотека, утврђивање цене библио-
течке делатности, номенклатура библиотечких послова, као и дру- 
га питања везана за читање и путеве књиге до читалаца, зави-
чајне фондове и спомен библиотеке”.73 Сматрао је да је, и поред 
видљивих резултата, БИС још увек доста расцепкан, подељен и 
неефикасан и „поред стандардизације технологије библиоте чког 
рада и опреме, морали бисмо у наредном периоду да се више 
ангажујемо у практичном остваривању библиотечког система и 
мреже библиотека, која је, према статистици, из године у годину 
све мања. Мрежа се смањује а и општинске библиотеке често нису 
кадре да буду прави носиоци развоја система на свом подручју. 
Неки показатељи на то упозоравају. Од 115 општинских мати чних 
библиотека свега су 52 самосталне (у смислу ОУР), остале су у 
саставу других организација, народних универзитета, центара 
за културу, домова културе и најчешће немају статус ООУР-а, 
односно, тешко могу да обављају матичне функције, заостајање у 
конципирању и изградњи БИС-а у друштвено-политичким зајед-
ницама, од општинске матичне библиотеке, библиотеке у радној 
организацији и школске библиотеке један је од узрочника, и то 
битних, што нам заостаје библиотечко-информативна делатност 
за друштвено информацијским потребама средине. Чињеница 
је да се нарасле потребе сваке средине данас не могу задовољити 
класичном читаоницом и позајмицом књига. Стога су и последице 
шире. Заостајање у конципирању БИС а у општини, свакако, одра-
жава се и на БИС-а у Републици, и рекао бих, у целини друштвене 
заједнице”.74 Из тих разлога сматрао је да је потребно предложити 
дугорочни програм развоја, стратегију и тактику у борби за ново 
место и улогу матичне библиотеке на путу ка БИС у својој сре-
дини. Трансформацију библиотечке делатности сматра неопход-
ном, наводећи да кадар у библиотекарству може удахнути нови 
ритам и савременију организацију као и да се оспособљавању 
и усавршавању библиотечког кадра мора више повести рачуна. 
Истицао је да у средишту пажње треба да буде рад на целисходни-
јем одређивању друштвеног положаја књиге и да није добро што 

73  „Излагања и усвојени документи”, Заједница библиотека, бр. 1 (1984): 23.
74  Исто, стр. 24.
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имамо два међусобно неповезана система: стварање, штампање и 
издавање књига и библиотечко-информативни. „Овај затворени 
систем, у даљем, доводи до деградације друштвено вредне књиге, 
јер омогућава подруштвљавање књиге, те је суштинско питање 
како системски решити да књига не буде третирана само као роба 
на тржишту, већ као друштвено вредна која мора добити третман 
културног добра и наћи места на полицама библиотека, односно 
наћи на друштвено најприхватљивији начин пут до корисника”.75

Гледајући 1985. годину, у којој су извршена разна истра-
живања, Ужице се често помиње и развој се може пратити кроз 
више текстова различитих аутора. У оквиру мрежа библио-
тека те године забележено је да Титовоужички регион има 10 
општинских матичних библиотека и 14 самосталних библиотека; 
истовремено се наводи прецизан број библиотека по насељима, 
ОУР-има, основним, средњим и вишим школама као и специјал-
них библиотека.76 Даље, приликом анализе обима и структуре 
библиотечке делатности за Титовоужички регион наводи се да 
спада међу најмање по укупној површини библиотека јер има 
6458 м2 или само 4% површине свих библиотека на ужем подручју 
Републике; да највећи простор имају општинске матичне библи-
отеке, које заузимају 30% укупне површине простора региона, да 
3 библиотеке не испуњавају потребан услов у погледу минимума 
простора, а да је без читаоничких места једна библиотека и да 
две имају само по 6 читалачких седишта.77 Наводи се и да после 
општинских библиотека у овом региону највећу површину имају 
библиотеке основних школа али да чак у три општине ниједна 
школска библиотека нема читалачких места. У погледу снаб-
девености намештаја ситуација је далеко повољнија, нарочито 
када је реч о матичним библиотекама, али и средњошколским 
и високошколским.78 У истом броју дат је и преглед библиотеч-
ких фондова, табеларно, и то фондови за матичне библиотеке, 
огранке, месне библиотеке, ОУР-е, као и школе (основне, средње 

75  Исто, стр. 25.
76  Више у тексту: Владимир Јокановић, „Мрежа библиотека”, Заједница библи-

отека, бр. 1‒4 (1985): 23‒28.
77  Ана Церанић, „Библиотечки простор и опрема”, Заједница библиотека, 

бр. 1‒4 (1985): 47.
78  Исто, стр. 48.
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и више), али и за специјалне библиотеке,79 приказан је и целоку-
пан фонд периодичних публикација у библиотекама уже Србије, 
а међу њима је и Титовоужички регион, као и фонд некњижне 
библиотече грађе.80 Анализиран је и број позајмљених књига по 
типовима библиотека, а подаци су представљени табеларно и то 
коришћење књига у народним библиотекама, основним школама, 
средњим, вишим и специјалним библиотекама.81 

Осим тога вршене су и анализе социо-професионалне 
структуре читалачке публике па су у табелама приказани разни 
параметри: регионална дистрибуција корисника (Титовоужички 
регион у том моменту имао је 70722 читалаца), регионална рас-
подела читалаца и становништва (70722: 337011, што предста-
вља 20,9%); регионална дистрибуција социо-професионалне 
структуре у општинскиим матичним библиотекама, у огран-
цима матичних библиотека, месним библиотекама, специјалним 
библиотекама као и школским библиотекама и у свим табелама 
приказан је и Титовоужички регион.82 Велики простор овде дат 
је и библиотечком кадру уз анализу броја стручних радника по 
регионима и врстама библиотека, конкретно у Титовом Ужицу 
било је више библиотечких радника у основним школама него у 
матичним библиотекама; али и структура библиотечког кадра (у 
Титовоужичком региону било је и даље нула са докторатом, али 
1 са магистарским, 28 радника са високом школом, 85 са вишом, 
69 са средњом, 8 са основном што је укупно 191, од чега је 62 
положило стручни испит).83 Интересантни подаци су обрађени 
и када је у питању стручна организованост, па су тако урађени 
табеларни прикази прегледа књига инвентара по типовима 
библиотека и регионима СР Србије, преглед каталога књига по 
типовима библиотека и регионима СР Србије, прегледа ката-
лога периодике по типовима библиотека, прегледа активности  
библиотека на популарисању књиге и читања у регионима, уз 

79  Исто, стр. 62. 
80  Више о томе, на стр. 63‒78.
81  Исто, стр. 86.
82  Милосав Ралић, „Социо-професонална структура читалачке публике”, 

Заједница библиотека, бр. 1‒4 (1985): 88‒98.
83  Душица Ристић, „Библиотечки кадар”, Заједница библиотека, бр. 1‒4 

(1985): 99‒108.
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подробну анализу, а у свим табелама дати су и подаци за Ужице.84 
На крају је приказано и финансирање библиотека уз табеле и 
графиконе на којима је и Титовоужички регион.85 

Из броја 1986. сазнајемо да је Саветовање одржано у Тито-
вом Ужицу где су бројне теме обрађене: Концепција библиотеч-
ко-информативног система у СФРЈ, Претпоставке за укључивање 
општинске матичне библиотеке у библиотечко-информациони 
систем, Школске библиотеке и БИС, Трансформација школских 
библиотека, Припрема за аутоматску обраду података у НБС, Попис 
типичних послова са коефицијентима сложености, одговорности и 
услова рада. Међу награђеним библиотекараима за 1985. Награду 
„Милорад Панић-Суреп” добио је Раденко Милутиновић, управник 
Народне библиотеке у Пожеги.86 Саветовање у Ужицу било је и 
1987. где се говорило о библиотекама као издавачима а приказане су 
и публикације које објављују матичне библиотеке у Србији.87 Тема 
те године у Заједници била је и удруживање средстава за друштве-
но-организовану куповину књига, па се за Титовоужички регион 
наводи да од 10 библиотека само једна није удружила средства што 
значи да 90% јесте.88 Године 1988. урађена је табела као Преглед 
удружених, укупни и утрошених средстава за куповину књига у 
1988. години по регионима где је приказано и Ужице.89

Године 1993/94. Ужице се помиње у Решењу о одређивању 
библиотека које обављају матичне функције у библиотечкој 
делатности.90 У Решењу о именовању директора библиотека које 

 84  Десанка Стаматовић, „Стручна организованост библиотека”, Заједница 
библиотека, бр. 1‒4 (1985): 109‒134.

85  Недељко Вила, Финансирање библиотечке делатности, Заједница библио-
тека, бр. 1‒4 (1985): 135‒142.

86  „Добитници Награде ’Милорад Панић Суреп’ за 1985. годину”, Заједница 
библиотека, бр. 1‒4 (1986): 102.

87  Љубомир Марковић и Надежда Петровић, „Библиотеке као издавачи”, 
Заједница библиотека, бр. 1‒4 (1987): 83–86.

88  Ђуро Радановић, „Информација о удруживању средстава за друштвено-
-организовану куповину књига у 1987. години”, Заједница библиотека, 
бр. 1‒4 (1987): 111.

89  „Преглед удружених, укупни и утрошених средстава за куповину књига у 
1988. години по регионима”, Заједница библиотека, бр. 1 (1988/1989): 79–80.

90  „Библиотеке које обављају матичне функције”, Заједница библиотека, бр. 
1‒2 (1993/94): 83.

                    ИЗ ПРОШЛОСТИ  КК  оо  рр  аа  кк  бб  ии  бб  лл  ии  оо  тт  ее  кк  ее  66//22002211
                                        Богојевић, Т. ,,Заједница библиотека Србије као показатељ развоја библиотекарства у Ужичком региону

(1970–1997)  ”, 27–55



53

обављају матичне функције налази се и мр Слободан Радовић, 
Народна библиотека Ужице.91 Године 1996. дат је извештај о раду 
за ту годину а у одељку „Век и по српских читалишта” помиње 
се и Ужице, међу библиотекама које настављају традицију првих 
српских читалишта.92 Исте године кандидат за награду „Милорад 
Панић Суреп” био је Новица Вујовић, библиотекар Учитељског 
факултета у Ужицу а предлагачи су биле разне институције и 
појединци. 

Закључак

Анализирајући текстове из Заједнице матичних библио-
тека, евидентно је да су Ужичани од самог почетка били заин-
тересовани и укључени у све аспекте развоја библиотекарства 
и његово унапређивање. Учествовали су у дискусијама, доно-
сили одлуке које су значајне за подстицање развоја и остварење 
основних задатака библиотека, тежили да осавремене простор, 
да побољшају кадар и да прошире свој фонд. 

Још од самих почетака када је дискутовао Ђоко Николић, 
који је отворено навео своје мишљење у вези са саветовањем 
библиотекара, преко Гојка Шкора, који је детаљно анализирао 
Нацрт Закона о библиотечкој делатности у Србији и говорио 
о оснивању библиотека, њиховом укидању, кадру, стручности 
библиотечких радника, задацима, стручним већима итд., ужички 
библиотекари били су и убудуће веома активни и елоквентни. 
Стаменко Костић је у дискусијама истицао улогу библиотекар-
ства које је део културно-просветне делатности, сугеришући да 
се пажња мора усмрити на бољи и квалитетнији кадар. У диску-
сијама је најзапаженији био Слободан Радовић који је сматрао 
да је неопходно што више пажње посветити раду са корисни-
цима народних библиотека и да акценат у раду библиотека треба 
ставити на квалитет рада и бољу организованост, наглашава-
јући такође потребу креативног библиотечког кадра, који мора 
бити школован и стручно се усавршавати. Борио се за развој и 

91  Исто, стр. 87.
92  „Извештај о раду за 1996. годину”, Заједница библиотека, бр. 1‒2 (1995/96): 

117.
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модернизацију библиотечке делатности и био активан у бројним 
телима, орагнима Заједнице (Кандидациона комисију, Председ-
ништво Заједнице матичних библиотека…).

Кроз ове текстове, објављене у Заједници, могли смо пра-
тити рад саме ужичке библиотеке, начин попуњавања фондова, 
промене у кадровској политици, броју корисника, броју прочи-
таних књига, сређивању простора, опреме, типовима библиотеке 
које су биле у одређеном периоду, итд. Бројни табеларни прикази 
могу бити основа за нове упоредне податке са стањем библио-
текарства данас. Закључак који се намеће јесте да је приоритет 
био рад на јачању матичних функција и оспособљавању библи-
отека за обављање тих задатака, који проистичу из конкретног 
стања библиотекарства у титовоужичком крају, потребе бољег 
информисања унутар библиотечког регионалног система, чвршће 
повезивање библиотека, израду планова развоја у којима треба да 
се ова делатност повеже у јединствен библиотекарско-информа-
тивни систем и да заузме место у складу са друштвеним значајем 
књиге и побољшање кадровске и квалификационе структуре, 
смештајних услова библиотека и свих облика рада библиотека.

Читајући ове текстове схватићемо да је библиотекарство и 
у том периоду имало запажену улогу, да су се библиотечки рад-
ници суочавали са бројним проблемима, организовали друштва 
и комисије како би то превазишли, послу приступали изузетно 
озбиљно, доносили законе, бринули о стручном усавршавању, 
бољим условима за кориснике и бројним другим аспектима, 
попут библиотечких радника данас. Библиотекари ужичке библи-
отеке у том периоду (1970–1997), попут ужичких библиотекара 
данас, имали су запажену улогу, велики утицај у развоју библи-
отекарства у Ужичком региону, али и у развоју библиотекарства 
и библиотечке делатности у целини. 
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Serbian Parent Library Community аs аn Indicator оf Library
  Development in the Užice Region (1970–1997)

Summary:  he Serbian Parent Library Community has been established as
a voluntary association of libraries aiming to resolve important issues  and
to improve the work and development of libraries and library activities.
his paper presents how much the Užice librarians were represented in
the discussions, as well as in what contexts the Užice Public Library was
mentioned in the Serbian Parent Library Community organ. he texts give
an insight into the development of the Library, collection building, changes
in personnel policy, number of users, number of books read, as well as the
storage conditions, technical equipment, turnover rate, and many other
aspects. he conclusion is that the priority for Užice librarians was the
strengthening the parent functions and training librarians, whose role was
extremely important, to perform numerous important tasks.

Keywords:  Serbian Parent Library Community, Užice, Užice Public Library,
librarianship.
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