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ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ У СРБИЈИ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА

Биљана М. Ђурашиновић, Јавне библиотеке у Србији између 
два светска рата. Панчево: Градска библиотека, 2020, 143 стр.

Пишући предговор за књигу Јавне библиотеке Марије 
Илић-Агапове, Владимир Дворниковић, те 1934. године, конста-
тује да „праве културе књиге и библиотеке у нас још увек нема”.1 
Иако се штампало много књига и већ су радиле поједине јавне и 
школске библиотеке, на нивоу саме државе, свест о потреби за 
оваквом врстом установа културе, није била довољно развијена. 

Тридесет година касније, Љубомир Дурковић-Јакшић, наш 
познати историчар, богослов и библиотечки посленик, у књизи 
Историја српских библиотека: (1801–1850), из 1963. године наводи 
да „историја југословенских библиотека није обрађена и на њој 
се систематски не ради”.2 Ово се посебно односило на историјат 
српских библиотека, који датира из времена када су српски дво-
рови, цркве и манастири по први пут набавили књиге за своје 
потребе и потребе свог народа, па све до 1918. године, када се 
наставила мирнодопска борба за уједиње и стварање једне нове 
државе Срба, Хрвата и Словенаца, касније назване Краљивина 
Југославија. „Уједињени Југословени спроводе јединствену про-
светну и културну политику”3, обнављају се старе и порушене 
школе и отварају нове  школе, библиотеке. Све то поново нестаје 
1941. године када  почиње Други светски рат, и када страда богато 

1  Марија Илић-Агапова, Јавне библиотеке (Београд: Библиотека града Бео-
града, 2003), 7.

2  Љубомир Дурковић-Јакшић, Историја српских библиотека (Београд: Завод 
за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 1963), 3.

3  Исто, стр. 3.
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ћирилично културно наслеђе у приватним, државним, црквеним 
и манастирским библиотекама.

До појаве и развоја јавних библиотека у Србији  дошло је 
1866. године, оснивањем прве државне јавне библиотеке у Кра-
гујевцу, коју је основао Државни савет. Оснивачи су држава и 
Министарство просвете и црквених послова и они доносе Закон 
о Народној библиотеци у Београду, где се чланом три, предвиђало 
оснивање јавних библиотека у свим већим градовима Србије. 
О појави и развоју јавних библиотека у Србији, као и о поли-
тичким, економским, просветним и културним приликама тога 
времена, ауторка Бранка Драгосавац опширније пише у књизи 
Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1918. године. Као логи-
чан наставак историјског праћења настанка јавних библиотека 
у нашој земљи изашла је и књига Јавне библиотеке у Србији 
између два светска рата, ауторке Биљане М. Ђурашиновић. 
Градска библиотека Панчево као издавач је стала иза првобитно 
написане и одбрањене докторске дисертације ауторке, препо-
знавши њен значај и допринос за српско библиотекарство. Да 
би се гледало у будућност, садашњост има обавезу да проучи и 
сагледа прошлост, упозна свој почетак и успостави континуитет. 
Тако је и ауторка овог дела, истражујући развој јавних библио-
тека између 1919–1941. године, истражила и описала једно ново 
поглавље до сада недовољно познато српској јавности. Зашавши 
у свет сачуване архивске грађе, проучавајући домаће серијске и 
монографске публикације из међуратног периода, ова књига даје 
осврт и на друштвене, историјске и културне прилике којима  
се бави.

У уводном делу, ауторка Биљана М. Ђурашиновић пише о 
међународним оквирима развоја јавних библиотека између два 
рата, с посебним освртом на библиотеке англо-америчког типа, 
које су синоним за модерну библиотеку. Један од разлога је што 
су САД и Британија имале своје законе о јавним библиотекама, 
донете још у 19. веку, а на које су се у великој мери ослањале 
бројне европске државе при оснивању својих  јавних библиотека. 
То се првенствено односи на земље Северне Европе, Шведску, 
Финску, Данску и Норвешку, за које данас можемо с правом рећи 
да заједно са америчким „представља узор библиотечке теорије 
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и праксе и пружа основу за унапређење библиотечких система у 
осталим земљама света”.4

У другом делу књиге, дат је кратак осврт на рад јавних 
библиотека на нашим просторима у 19. веку као и на друштвено-
-политичке, економске и културне прилике у послератној Србији. 
Како ратови иза себе остављају само пустош, рушевине и сирома-
штво, тога нису биле поштеђене ни библиотеке. Порушене зграде 
требало је подићи, књижне фондове обновити. Штампарска про-
дукција и издаваштво која су поново заживела, бројна објављена 
дела српске међуратне књижевности, условиле су бржи и квали-
тетнији развој јавних библиотека. Уздизању библиотечке делатно-
сти допринело је и оснивање појединих струковних и сталешких 
удружења. Удружења библиотекара оснивају се прво у САД (1876) 
и Великој Британији (1877), Данској (1905), Француској (1906)... 
Наша земља је после конференције библиотекара, одржане у 
Београду 1929. године званично добила своје прво струковно и 
сталешко удружење Друштво југословенских библиотекара 1931. 
године. „Задатак Друштва, како је дефинисано Правилима, био 
је рад на унапређењу библиотекарства у Краљевини Југославији, 
које ће на тај начин успешније помагати науку и просвету.”5

У одељку Народне књижнице и читаонице у функцији 
јавних библиотека, ауторка се  осврће на постојање и  рад 1218 
читаоница и народних књижница и читаоница које су постојале 
на тлу Србије у периоду 1919–1941. године. Надзор над њиховим 
радом вршило је Министарство просвете, које је уједно прописи-
вало и одобравало правила за рад, као и измене и допуне. Посе-
бан осврт дат је на рад Шабачке народне књижнице и читаонице, 
која је имала изузетан утицај на развој културног и друштвеног 
живота Шапца и околине.

Централни део књиге доноси причу о седам јавних библи-
отека које су радиле у Србији између два светска рата, а то су: 
„Градска библиотека у Сомбору (1859), Народна библиотека у 
Крагујевцу (1866), Градски музеј и књижница у Вршцу (1877), 
Градска библиотека у Суботици (1890), Народна библиотека 

4  Биљана М. Ђурашиновић, Јавне библиотеке у Србији између два светска 
рата (Панчево: Градска библиотека, 2020), 12.

5  Исто, стр. 22.
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у Нишу (1895), Градска књижница и музеј у Панчеву (1924) и 
Библиотека и музеј општине града Београда (1928). Поред исто-
ријских података о настанку ових установа културе, буџету, фон-
довима и њиховој набавци, начину стручне обраде и системати-
зацији публикација, израде појединих каталога, броју чланова, 
запосленима, ауторка прилаже Статуте, Правилнике и Правила 
која су важила и на основу којих се радило у појединим прет-
ходно наведеним библиотекама.

Последње поглавље књиге посвећено је Марији Илић Ага-
повој и њеним теоријским радовима о јавним библиотекама. Како 
ауторка наводи, ова изузетна жена, прва управница Библиотеке 
општине и Музеја града Београда „може се сматрати наставља-
чем идеја изложених у публикацијама Добросава Ружића, Васе 
Царићевића, Ђорђа Грујића и Павла Поповића, са почетка XX 
века”. Поред организације пословања јавних библиотека, закона 
који регулишу њихов рад, с посебним освртом на белгијски и 
чехословачки закон, као примере добрих и исцрпних закона, Ага-
пова је писала и о историји књига и библиотека, достигнућима у 
свету у области библиотекарства, дечијим библиотекама и књи-
жевности за овај узраст, периодици, стручним библиотекарским 
удружењима.

Књига Јавне библиотеке у Србији између два светска рата 
ауторке Биљане М. Ђурашиновић драгоцен је бисер и допринос 
изучавању историје српског библиотекарства. Ауторка је, истра-
жујући и проучавајући архивску грађу и извештаје у библиоте-
кама и архивима широм Србије, представила хронологију једног 
недовољно истраженог међуратног периода, јако важног за нашу 
делатност. Дело ће бити интересантно не само библиотекарима, 
већ и осталим читаоцима, јер доноси прегршт информација из 
културе, историје, права и политике тога времена. Док чекамо да 
неки одважни истраживач скине прашину и паучину са списа и 
докумената, који приказују прилике и стање у библиотекама и 
библиотекарству у ратним годинама након 1941. године, учимо 
нашу историју уз ово дело.


