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ЈУБИЛЕЈ 165. ГОДИНА ОСНИВАЊА УЖИЧКЕ 
БИБЛИОТЕКЕ

У четвртак 19. августа, у просторијама Народне библиотеке 
Ужице, свечаном академијом обележен је значајан јубилеј – 165 
година од оснивања Читалишта у Ужицу. 

Поводом сто шездесет година рада библиотеке покренут је 
стручни електронски часописа Корак библиотеке а овогодишњи 
јубилеј обележен је и штампаном верзијом часописа. Захваљу-
јући средствима Министарства културе и информисања биће 
објављена штампана репродукција електронског издања бројева 
од 1 до 5, а планира се да Корак библиотеке од броја 6 излази и 
електронски, и у штампаном облику. 

У овом броју објављујемо у целости два обраћања на све-
чаној академији, Душице Мурић, директорке Народне библио-
теке Ужице, и Весне Стевановић, заменице управника Народне 
библиотеке Србије.

Душица Мурић:

На данашњи дан, на Преображење 1856. године основано 
је Ужичко читалиште са циљем да „дружељубивим и пријатним 
састанцима и читањем разних књига и новина” ... „изображава 
дух и срце”.

У протеклих 165 година пуно тога се променило у библио-
текарству али је мисија библиотке остала иста, а то је да развија 
и унапређује услуге, увећава књижни и некњижни фонд, ради 
на заштити старе и ретке књиге, објављује дела из своје руко-
писне збирке, учествује у културном развоју локалне заједнице 
и својим програмима доприноси разноврснијој и квалитетнијој 
културној понуди. 
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Народна библиотека Ужице је матична библиотека за све 
јавне, специјалне и школске библиотеке на територији Златибор-
ског округа, којих је на крају 2020. године било 84 библиотеке. 
У фонду Библиотеке налази се око 180.000 књига, више од 500 
наслова периодике, око 300 звучних књига као и богата збирка 
некњижне грађе, старе и ретке књиге. У фонду старе и ретке 
књиге најстарије књиге су: Општа историја света за децу Јохана 
Матије Шрека (1784) и Историја разних словенских народа Јована 
Рајића (1794).

Ове године извршена је ревизија фонда монографских 
публикација, тако да је, захваљујући увиду у стварно стање 
фонда, омогућена квалитетнија и ефикаснија услуга. 

Поред оснивача, Града Ужица, и Министарства културе 
и информисања, богатству фонда НБУ допринели су и бројни 
донатори, наши суграђани. Посебно су значајне поклон-збирке 
Милоша Б. Јанковића, Митра П. Митровића, Живана Л. Ћирића, 
Драгутина М. Прљевића. Изузетну захвалност дугујемо писцу и 
публицисти, највећем биографу српске књижевности Радовану 
Поповићу, који је Библиотеци поклонио преко 5000 књига, а међу 
њима је око 1800 који су лични поклон са посветама најзачајнијих 
српских аутора. Фонд стране књиге обогаћен је поклоном наше 
колегинице и суграђанке Неде Здравковић. Она је своју збирку 
вредних и необичних издања, уз велико залагање и ентузијазам 
успела да допреми са далеког Новог Зеланда до свог родног Ужица.

Негујући успомену на своје завичајне писце, Библиотека 
је организатор манифестација Одзиви Пауну и Књижевног 
конкурса „Милутин Ускоковић”. У Рибашевини, родном месту 
песника Пауна Петронијевића, окупљају се књижевни ствара-
оци из Златиборског округа, уз пригодан културно-уметнички 
програм. Манифестација није прекинута ни у условима панде-
мије. Уз велики ентузијазам запослених у Библиотеци, програм је 
реализован онлајн. Награда „Милутин Ускоковић”, која се сваке 
године додељује за најбољу необјављену приповетку на српском 
језику, има традицију дугу скоро три деценије, а међу награђеним 
и похваљеним ауторима су млади, још увек неафирмисани писци, 
али и велика имена српске књижевности. 
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Народна библиотека Ужице посебну пажњу посвећује изда-
вачкој делатности. У периоду између два јубилеја реализовано је 
неколико значајних подухвата. У издању НБУ први пут на срп-
ском језику објављен је роман Кару Стојана Стива Тешића. Са 
циљем да се промовише културна баштина нашег краја објављено 
је фотипско издањe докторске дисертације Милана Кашанина 
Бела црква каранска: њена историја, архитектура и живопис из 
1928, док су Казивања из прве руке Илије Мисаиловића аутенти-
чан споменик менталитету и језику људи ужичког краја.

Као сведочанство о раду установе, после монографије 
Народна библиотека Ужице 1856‒2006 – 150 година постојања, 
објављени су и Прилози за историју Народне библиотеке Ужице: 
2006‒2016: поводом 160 година од оснивања (1856‒2016)”. 

Библиотека издаје часопис Међај, који ове године, такође, 
слави свој јубилеј – 40 година од изласка првог броја. Најновији 
период у историји Међаја обележили су тематски бројеви: анто-
логија ужичког песништва Небески кључеви, књижевна биогра-
фија града Ужице више од свега што је било, број посвећен Нађи 
Тешић и Трагање за Кондером, избор из поезије Љубомира Симо-
вића, са мотивима из ужичкој краја који је сам аутор приредио. 
Све те публикације пробудиле су посебно интересовање не само 
наших суграђана већ и шире културне јавности.

С циљем сталног стручног усавршавања запослених, Библи-
отека је 2016. године покренула стручни часопис Корак библи-
отеке, прво у електронском облику, а од ове године, захваљу-
јући средствима Министарства културе и информисања, биће 
доступно и штампано издање.

Пратећи потребе савременог читаоца у дигиталном добу, 
Народна библиотека Ужице унапредила је свој сајт, покренула 
јутјуб канал и активно промовише своју делатност на друштве-
ним мрежама. Поред онлајн каталога COBISS.RS, корисници 
имају приступ и различитим електронским базама. У току је 
процес дигитализације завичајног фонда, који се спроводи кроз 
програм јавних радова. Овај процес је изузетно значајан јер се 
вредна и стара грађа штити од оштећења, а доступна је преко 
сајта свим заинтересованим истраживачима.
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На конкурсу, који је расписало Министарство правде, за 
доделу средстава по основу одлагања кривичног гоњења, Библи-
отека је добила средства за набавку наменског аутомобила, који 
ће олакшати стручни надзор над библиотекама у Златиборском 
округу, омогућити олакшан рад у огранцима у Севојну и Риба-
шевини, али и утицати на развијање нових библиотечких услуга, 
првенствено усмерених ка особама са инвалидетом.

Као и сваке године, поносни смо на преко 6000 чланова, 
више од 60.000 посета и преко 110.000 издатих књига на годи-
шњем нивоу, као и на бројне књижевне вечери, изложбе и дечје 
креативне радионице, кроз које су прошле стотине деце из нашег 
града. Као једна од пет најуспешнијих библиотека у пројекту 
Дигитални грађанин, НБУ награђена је вредном опремом која 
ће наше најмлађе чланове припремити за дигитално доба.

 „Једног дана прочитао сам једну књигу и читав ми се живот 
променио”, рекао је турски нобеловац Орхан Памук. Свакако, 
библиотеке имају моћ да промене свет. У време када је живот 
због пандемије готово сасвим заустављен, библиотеке су успеле да 
пронађу пут до својих читалаца. Међутим, да би оствариле своју 
улогу, у њих треба улагати. Зграда у којој се библиотека налази 
од 1961. године више није усклађена са захтевима савременог 
библиотекарства. Потреба за већим простором је све израженија, 
а неопходна је и реконструкција постојећих просторија. „Улагање 
у књигу и културу није субвенција, него инвестиција.”, речи су 
ужичког академика Љубомира Симовића. Надамо се да ћемо у 
будућности, уз помоћ оснивача Града Ужица, успети да решимо 
ове проблемe, што ће позитивно утицати на разноврсност и ква-
литет услуга. 

Јубилеји су прилика да се захвалимо свима који су на неки 
начин помогли и подржали наш рад. Пре свега желим да се захва-
лим свим запосленима у библиотеци, свима који су помогли и 
допринели да Библиотека позитивно послује, првенствено се 
захваљујемо оснивачу Граду Ужицу, Министарству културе и 
информисања, Народној библиотеци Србије, као и свим сарад-
ницима и медијима.

Корак библиотеке 6/2021
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Весна Стевановић:

 Поздрављам уважени скуп, све званице и колеге из Народне 
библиотеке у Ужицу, наше цењене домаћине, у име управника 
НБС др Владимира Пиштала, као и у своје име и име мојих коле-
гиница и колега из НБС. 

Пружена ми је част да вам се обратим данас на овој свечано-
сти, поводом прослављања 165. годишњице од оснивања Ужичке 
библиотеке, као и обележавања њене крсне славе Господњег пре-
ображења. Упућивање поздравне речи у Народној библиотеци у 
Ужицу, чини ми посебно задовољство јер ме за ову библиотеку 
везују пријатни утисци као резултат једне колегијалне, стручне и 
рационалне сарадње с њеним библиотечким стручњацима. 

У Србији има јавних библиотека које раде у бољим простор-
ним условима и са већим бројем запослених, али упркос томе, 
Ужичка библиотека спада у ред напреднијих, бар у оном сегменту 
који се односи на развој аутоматизације библиотечке делатности 
и пратећих библиотечких сервиса и пројеката. 

Библиотека у Ужицу је препознала да имплементација и 
развој библиотечко-информационог система, као и библиотеч-
ких сервиса пројектованих с намером да се континуирано одр-
жавају и развијају, захтевају већа улагања у ресурсе, па треба да 
се заснивају на сарадњи с НБС, као националном библиотеком. 
Једино на тај начин се осигурава одрживост система, који кроз 
укључивање већег броја библиотека стиче глобални карактер и 
препознатљивост за широки круг корисника. 

Тако се Ужичка библиотека укључила у систем узајамне 
каталогизације међу првим јавним библиотекама у Србији, још 
2004. године. За развој система узајамне каталогизације неоп-
ходна је стручна сарадња с Народном библиотеком Србије, 
као и међусобна интерактивна сарадња свих библиотека чла-
ница система, а сарадници из ужичке библиотеке су увек били 
спремни на активно учешће у развоју система уз завидан про-
фесионализам у решавању разних проблема који су искрсавали 
у раду. Не треба да наглашавам колико нам је свима било кори-
сно, нарочито непосредно након успостављања система, кад су 
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нам колеге из ужичке библиотеке својим сугестијама и уоченим 
пропустима помогли да у систем уградимо рутине које су спе-
цифичне за обраду библиотечке грађе и извора у Србији, као и 
начина њиховог коришћена у складу с ограничавајућим ресур-
сима. А није мали број специфичности у библиотечкој пракси у 
српским библиотекама, не мислим само на оне специфичности 
које се односе на паралелни унос података и на ћирилици и на 
латиници, у фонетском и етимолошком облику. Данас, електрон-
ски каталог библиотеке у Ужицу броји преко 175 хиљада библи-
ографких записа. 

Сарадња матичних служби Народне библиотеке Србије и 
Народне библиотеке Ужице је на завидном нивоу, јер се заснива 
на професионализму у атмосфери обостраног разумевања, при-
ликом релизације заједничких активности на пољу едукације, 
прикупљања званичних извештаја о пословању библиотека, при-
ликом достављања мишљења у вези с новинама у праћењу ева-
луације рада библиотека, при изради разних извештаја и систем-
ских обавештавања колега, као и у оквиру многих других послова. 
Такође, Библиотека у Ужицу успешно обавља стручне послове 
на развоју библиотечко-информационе делатности и надзора у 
оквиру мреже од око 80 библиотека Златиборског округа, за које 
је матична. 

У току протеклих 165 година Читалиште у Ужицу преобра-
зило се у јавну библиотеку са значајним библиотечким фондом, 
и са препознатљивим културним дешавањима. Данас Народна 
библиотека Ужице својим корисницима нуди, поред коришћења 
библиотечке грађе на традиционалан начин, и широку лепезу 
библиотечких услуга базираних на интернету. Напоменула бих 
само неке: бесплатан приступ интернету, приступ електронским 
базама пуног текста: Ебарт – медијској документацији, КОБСОН 
– бази пуног текста стране стручне периодике, правној бази 
Информационо пословног центра, као и бази Службеног листа 
Републике Србије.

Недавно је Библиотека поставила нови сајт, за који имам 
само речи похвале, јер прати модерне трендове у области веб 
дизајна, на једноставан начин приказује све релевантне податке 
o пословању библиотеке, а корисницима је омогућено да на 
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лак начин пронађу жељене информације. Сам сајт је показатељ 
колико је Ужичка библиотека окренута корисницима и процесу 
трансформације класичне у модерну библиотеку, која поред улоге 
јавне библиотеке преузима и неке функције културног и инфор-
мативног центра града и околине. Тако, са сајта могу да се прате 
услуге везане за Еутеку, заштитника грађана, кутак за тинејџере 
с богатим програмом креативних радионица, међу којима је и 
програмирање на микробит уређајима, чак и упитник за заин-
тересоване за вакцинацију. На тај начин, Библиотека налази пут 
како не би остала на репу друштвених догађаја, jeр библиотеке 
су више него друге институције, и више него икад, у обавези да 
нађу помирљив начин деловања између њихове зависности од 
папира и простора за смештај библиотечке грађе и превлађујућих 
виртуелних сервиса и дигиталног знања. Библиотеке су данас 
принуђене да се постављају у пророчку улогу, кад су многе непо-
знанице присутне: шта ће се променити у привредном смислу, 
код процеса који се ослањају на знање у наредним годинама, шта 
ће то значити за библиотеке у односу на колекције, функције и 
промене у рефералној делатности, као и које ће бити нове потребе 
корисника за наредних 5, 10, 15 година.

Да је то тако, стварност нас је уверила у условима КОВИД 
епидемије. Библиотеке (уосталом као и све друге установе) при-
нуђене су да на брз начин прилагоде своје пословање у измење-
ним глобалним условима живота. Библиотеке које су успеле да 
тежиште свог пословања пребаце у окружење дигиталних обје-
ката и виртуелних сервиса имају шансе да се изборе за опстанак 
у будућности, у складу с друштвеним и технолошким променама, 
како би и даље обезбеђивале услуге корисницима на брз, тачан и 
финансијски прихватљив начин. По свим изнетим показатељима, 
колектив ужичке библиотеке успешно се бори да обезбеди својој 
библиотеци значајно место и у будућности у свом граду, округу, 
а самим тим и Србији, а на основу прекограничне сарадње и у 
региону. 

Свим запосленим у Ужичкој библиотеци честитам славу и 
јубилеј, уз искрене жеље да Библиотека и убудуће успешно реагуje 
на изазове, како конкретне, тренутне, тако и на оне које који су 
пред нама.


