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ЈУБИЛАРНИ БРОЈ „ГЛАСА БИБЛИОТЕКЕ”

Глас библиотеке: часопис за библиотекарство. Главни и 
одговорни уредник Богдан Трифуновић. Бр. 25/2019. Чачак: 
Градска библиотека „Владислав Петковић-Дис”, 191 стр.

Неговање завичаја и културне 
историје свог краја важна је мисија 
сваке библиотеке. Градска библиотека 
„Владислав Петковић Дис” у Чачку  је, 
спроводећи у дело ту дугогодишњу 
мисију, крајем 2020. године, објавила 
25. број часописа Глас библиотеке. 
Годинама градећи свој углед, редакција 
је, у сарадњи са запосленима, имала 
пред собом важне циљеве и изазове 
и истрајала у настојању да испоштује 
високе библиотечке стандарде. Јуби-
ларни 25. број Гласа библиотеке чине 
занимљиви текстови претежно зави-
чајних аутора, запослених у поменутој библиотеци, који су дали 
своје виђење и одговоре на различите стручне теме, а прилози су 
сврстани у рубрике: „Угао”, „Наслеђе”, „Поглед” и „Библиографија”.

Рубрику „Угао” чини неколико прилога, а отвара га Тамара 
Јанковић, текстом „Попис радова Гласа библиотеке: (бр. 1/1988 – 
бр. 24/2018)”, којим хронолошки даје преглед садржине претходна 
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24 броја часописа. Уз осврт на само оснивање, његове покретаче 
и осниваче, уређивачку политику и концепцију, као и напомену 
да се од шестог броја променио поднаслов из Часопис за савре-
мено библиотекарство у Часопис за библиотекарство, ауторка 
наглашава да су претходна 24 броја садржала преко 250 струч-
них радова, који документују рад бројних националних установа. 
Попис јединица урађен је у хронолошком низу, пратећи редослед 
садржаја у часопису.

У Рубрици „Угао” налазио се и текст Маријане Матовић 
„Шапат векова: библиотека најстаријег универзитета у свету Ал 
Каравијјин у Фесу (Мароко)”, којим је започет серијал „Библио-
теке Оријента”. Ауторка се најпре осврнула на далеку прошлост 
арапско-исламске цивилизације, арапске и персијске учењаке и 
њихова револуционарна открића у разним научним областима. 
Током „три најмоћнија царска калифата” (632–1258. године), 
остварени су продори у астрономији и астрологији, геометрији, 
оптици и медицини, што је довело до развоја писмености у арап-
ском свету на коју је утицала и производња папира. Развојем 
исламске писмености утемељен је култ књиге и библиотекâ не 
само у Багдаду већ и у Каиру, Кордоби и Толеду. Први велики 
исламски владар Марока Мулај Идриз Први основао је најста-
рији царски град на свету – Фес (између 789. и 808. године). У 
наставку текста Маријана Матовић пише о Фатими Ал Фихри 
(Фихрији), рођеној Тунижанки, која је доласком у марокански 
град Фес утицала да се град упише на културну мапу планете 
(изградила је џамију и медресу Ал Каравијјин које, од 859. године, 
постају центар вере и науке). Од џамије до Универзитета Ал 
Каравијјин и библиотеке у његовом саставу прошли су векови, 
а комплекс установа је, од 1963. године, део образовног система 
Марока. Ауторка текста подсећа читаоце и на друге угледнике 
арапске културе називајући Фатиму Ал Фихри (Фихрију) женом 
са визијом. Текстови о библиотекама старог света унапређују 
наша сазнања о књижевној култури у временима која претходе 
стварању славног Универзитета у Болоњи (1088). 

Текстом „На путу ка новим идејама”, библиотекарке Градске 
библиотеке „Владислав Петковић Дис” у Чачку, Наташа Крива-
чевић Поповић и Маријана Лазић обогатиле су рубрику „Угао”,  
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преносећи јавности своја драгоцена искуства из Атине, где су 
од 24. до 30. августа 2019. године присуствовале одржавању 85. 
ИФЛА светском библиотечком и информационом конгресу. Кон-
грес је, по њиховим речима, окупио преко 3600 делегата из 140 
земаља и трећи је на коме су узели учешће библиотекари чачанске 
Градске библиотеке.

„Простор читалишта, читаонице, књижнице и градске 
библиотеке у Чачку: 1860–2019” рад је главног и одговорног уред-
ника Гласа библиотеке Богдана Трифуновића, објављен у рубрици 
„Наслеђе”. Проучавајући и користећи се завичајном документар-
ном и архивском грађом, аутор пише о историјату коришћења 
простора и зграда за Читалиште, Читаоницу, Књижницу и 
Библиотеку у Чачку од 1860. године до почетка 21. века. Обухва-
тајући овај временски период, Трифуновић се најпре осврће на 
развој библиотечких установа у модерној Србији, после осни-
вања Народне библиотеке Србије, 1832. године, напомињући да 
је 1848. године у Чачку основано „Друштво за читање српско-сло-
венских новина”, а недуго затим и Читалиште чачанско (1860). 
Аутор је хронолошки, кроз буран временски период, обележен 
и ратовима, представио трновит пут чачанског Читалишта до 
данашњих дана и тиме потврдио да оно представља важан део 
културно-историјског наслеђа Чачка.

У тексту „Уједињење: прилог националној историји цен-
зурисане политичке периодике”, Мирко Дрманац у рубрици 
„Наслеђе” представља читаоцима  једини број поменутог листа, 
органа Српске радикалне странке, из 1940. године. Уникатни при-
мерак Уједињења могуће је читати у фонду Завичајног одељења 
Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” у Чачку. Штампан 
на четири стране, ћириличним писмом, лист под уредништвом 
Ђура Котура (одговорни уредник Слободан Суботић), пружа 
мноштво информација о политичким и економским питањима 
у Краљевини Југославији. Концепцијски замишљен као билтен 
за ширење и спровођење идеја, у оно време, моћне политичке 
странке (сарадници листа били су чланови и симпатизери Српске 
радикалне странке), својим прилозима Уједињење је критички 
реаговало на унутрашње политичке прилике у тадашњој држави. 
Аутор, пишући о страначком листу Српске радикалне странке 
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(коју је предводио бивши председник Министарског савета 
Краљевине СХС Милан Стојадиновић), веома детаљно описује 
графички дизајн јединог броја овог листа, преносећи информа-
ције о његовој цени („сваке среде, један динар по примерку...”). 
Истиче да је Уједињење било усмерено опозиционо у односу на 
доминантне листове и часописе тадашњег доба, јер су се при-
сталице СРС противиле споразуму Цветковић-Мачек којим је, 
крајем августа 1939. године, створена Бановина Хрватска. Под-
сећа на то да је полиција Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 
забранила даље излажење листа, чиме је, из данашње перспек-
тиве, проширен списак „цензурисаних листова” у Југославији  
и Србији. 

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” – Чачак у 
свом Завичајном одељењу чува 254 наслова периодике: часописи, 
новине, листови, годишњаци и сл. Тамара Јанковић је у жељи да 
представи део те грађе написала текст под називом „Пола века 
Вуковца: листа ученика Основне школе ‚Вук Караџић’ Чачак”, и 
скренула пажњу на важан јубилеј – педесетогодишњицу од покре-
тања овог листа. Осврћући се на развојни пут „Вуковца”, ауторка 
је пратила концепцију овог ђачког гласила од самог настанка 
(8. новембра 1969. године), као и учесталост излажења, теме и 
рубрике које су биле заступљене, уређивачку политику, а такође 
и признања, награде и плакете, које је уз активно учешће ђака и 
добијао. Данас лист садржи прилоге чији су аутори наставно осо-
бље Основне школе „Вук Караџић”, ученици и стручни сарадници 
школе, а пишу о актуелним културним дешавањима и важним 
школским пројектима. Лист „Вуковац” је каталошки обрађен и 
може се претражити у електронској бази COBISS.

Да су библиотеке стожери културног живота Србије 
тврдња је Јелене Витезовић, која нам у тексту истоименог назива 
у рубрици „Поглед” даје приказ зборника радова Библиотеке у 
културном животу Србије, са одржаног стручног скупа библиоте-
кара, у Краљеву 2018. године. Она је, овим прилогом, дала кратак 
осврт на радове свих излагача, уз закључак да су библиотеке и 
библиотекари чувари сећања и традиције, који своју мисију реали-
зују кроз разне програме и манифестације и тиме доста утичу на 
подстицање читалачких навика, нарочито код млађе популације.
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Цензура као друштвени феномен предмет је бројних 
расправа и студија код нас и у свету. Шта о томе у књизи Non 
imprimatur или Цензура у библиотекарству и издаваштву каже 
Дејан Вукићевић, библиотекар саветник Посебних фондова 
Народне библиотеке Србије, пише Никола З. Пеулић текстом 
„Цензура – ућуткивање човечанства”. Књига је изашла 2019. 
године као удружени издавачки подухват две библиотеке: Библи-
отеке „Влада Аксентијевић” из Обреновца и Библиотеке „Дими-
трије Туцовић” из Лазаревца. Пеулић коментарише Вукићевићеву 
студију, која се састоји од 20 поглавља и у којој је, по први пут на 
српском језику, цензура као феномен друштва и културе размо-
трена на „примерима” домаћег издаваштва и штампарства. Аутор 
приказа потврђује речи Дејана Вукићевића да су „књиге гореле 
од прадавних времена...”1, наводећи да је било, током историје, и 
храбрих људи који су се супротстављали поступцима цензора.

Часопис Глас библиотеке заокружен је рубриком „Библи-
ографија”, коју у овом броју представља Тијана Бежанић радом 
„Прилози за чачанску библиографију: издавачко-штампарска 
продукција 2018”. Овај прилог значајно је сведочанство о изда-
вачким подухватима Градске библиотеке „Владислав Петковић 
Дис” у Чачку. Грађу чини корпус од 328 библиографских једи-
ница за 2018. и допуна од 12 јединица за 2017. годину. Тематски 
и жанровски различите јединице завичајних аутора и оних који 
живе ван Чачка, поређане су по азбучном редоследу, а уз библи-
ографски опис садрже и анотације.

Аутори овог приказа верују да ће примерци часописа Глас 
библиотеке пронаћи пут до своје читалачке публике у земљи 
и иностранству, доприносећи развоју и промоцији библиотеч-
ко-информационе делатности, а олакшавајућу околност у томе 
представља и електронско издање часописа, објављено на веб-
-сајту Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис”, Чачак.

1  Дејан Вукићевић, Non imprimatur или цензура у библиотекарству и издава-
штву (Обреновац: Библиотека „Влада Аксентијевић; Лазаревац: „Димитрије 
Туцовић“, 2019), 73.
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