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Гордана Стевић                                                   027.022:091/094(497.11)
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gordanastevic1962@gmail.com

Стручни рад

НАЈСТАРИЈА КЊИГА У ПОЖЕШКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Сажетак: У фонду старе и ретке књиге у Народној библиотеци Пожега 
најстарија књига је Слово о почитании церкве, аутора Викентија Ракића 
из 1807. године. За ову библиотеку је значајна по томе што су уз главни 
наслов увезана још три рукописа: препис Литургије св. Јована Златоустог, 
Октоиха и збирка рецепата народних лекова, познатија као лекаруша. 
Овај рад бави се описом поменутих рукописа који су увезани уз најстарију 
књигу из фонда Народне библиотеке Пожега и чине адлигат.
Кључне речи: Стара и ретка књига, Слово о почитании церкве, рукописи, 
Мануил Витковић, лекаруша.

Фонд старе и ретке књиге Народне библиотеке Пожега 
саставни је део Одељења стручне књиге. Према Закону о старој и 
реткој библиотечкој грађи, стару и ретку књигу чине све рукописне 
и штампане старе српске књиге, старе стране књиге, као и ретке 
књиге (рукописне књиге, библиофилска издања, ретка издања 
из ратног периода, издања са тиражом мањим од 100 примерака, 
цензурисана издања) и посебне издавачке збирке.

Овај фонд пожешке библиотеке броји 910 примерака, од чега 
је само девет наслова на српском језику издато пре 1867. године, док 
остали део фонда чини ретка грађа. Најстарија књига на страном 
језику, Mémoires, pour servir à l’histoire d Anne d’Autriche: épouse de 
Louis XIII, roi de France. T. 3, Франсоаз де Мотвил, објављена је 
1723. године. Старе књиге из нашег фонда углавном су дела Вука 
Стефановића Караџића (Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба 
сва три закона – 1849) и седам дела Доситеја Обрадовића (1833–
1850), која се у нашој библиотеци чувају као два адлигата.

Најстарија књига у Народној библиотеци Пожега је Слово 
о почитании церкве, Викентија Ракића, коју је о свом трошку 

ИЗ ПРОШЛОСТИ
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издао Тома Милиновић, трговац из Трста, и штампао је у 
Венецији, 1807. године. Књига се према Закону о старој и реткој 
библиотечкој грађи сматра културним добром од великог значаја, 
а у библиотекама у Србији чувају се још четири примерка: у 
Народној библиотеци Србије и Библиотеци Матице српске. 
Књига је у нашу библиотеку пристигла 1983. године као поклон 
суграђанина Благоја Међедовића. 

Оно што овај примерак књиге Викентија Ракића чини 
посебним је додатних 57 листова, који су привезани уз њу у 
кожни повез. Димензије књиге су 21 х 17 цм. Иако поприлично 
оштећена, представља штампано дело Викентија Ракића и три 
додатно увезана рукописа свештеника Михаила Витковића, 
касније монаха Мануила Витковића. Прва два рукописа су 
богослужбеног карактера (преписи Литургије св. Јована 
Златоустог са Октоихом), а трећи рукопис је књига рецепата, 
тзв. Лекаруша. Преписивање Литургије и Октоиха је, како наводи 
сам преписивач, започето 1837. године у манастиру Петковица код 
Шапца „при епископу Герасиму шабачком у манастиру Петковици 
при господину игумену Серафиму Поповићу”. Преписивач је 
јереј Михаило Витковић, „родом од Босне”. Он на првој страни 
у уводном тексту наглашава да је преписивао „при благоверном 
господару и књазу сербском Милошу”. Преписивање Лекаруше 
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започето је 1841. године у манастиру Благовештење рудничко 
(Страгари). Свештеник Михаило Витковић се у периоду 1837–
1841. године замонашио и добио монашко име Мануил. У књизи 
је и неколико страна које су такође руком писане, али се не односе 
ни на једну од поменутих целина.  

Име монаха М. Витковића срећемо на каменој плочи 
уклесаној у зид, који опасује читав комплекс манастира 
Благовештење рудничко у месту Страгари код Крагујевца. „Овај 
град начинисмо нас три јеромонаха во Христу брата с помоћу 
ктитора и приложника у 1841 г. Василије, Мануил и Методије”. 
На плочи је такође написано да је текст уклесао Мануил, што 
потврђује и подударност рукописа са плоче и из страница које 
су привезане уз књигу Викентија Ракића. Мануил Витковић у 
више наврата исказује оданост и поштовање према династији 
Обреновић, посебно наглашавајући своју приврженост кнезу 
Милошу и кнезу Михаилу. У „поучном слову”, кратком тексту, 
такође писаном руком монаха Мануила, који претходи овој 
лекаруши, објашњава зашто је важно бити одан властима, посебно 
династији Обреновић, која је, како он каже „скинула јарам 
агарјански” са српског народа. Зато не чуди што се име „калуђера 
Мануила Витковића” (и његовог сина Риста) налази на списку 
побуњеника који су учествовали у Катанској буни 1844. године.1 
Катанска буна је у историји познат догађај – побуна коју је у 
Шапцу са тридесетак катана (коњаника) започео Стојан Јовановић 
Цукић са циљем да сруши власт кнеза Александра Карађорђевића 
и уставобранитеље и да на престо врати династију Обреновића. 
Урош Станковић у докторској дисертацији „Чрезвичајни суд над 
бунтовницима (1839) и преки суд формиран поводом Катанске 
буне (1844)”, одбрањеној 2016. године на Филозофском факултету 
у Новом Саду, наводи: „У близини Доње Буковице код Ваљева 
Јовановићева војска2 је 25. септембра затекла владине снаге... 
које су бројале око 120 људи. На бојишту је пало шест или седам 
катана... У каснијим потерама убијена су петорица катана – Лаза 

1  АС ПО 281/133, Списакь Бунтовника, кои су изь Ц. Кр. стране, ноћу, између 
21. и 22. Септь 844. У нашу страну прешли и затымь у Шабцу мирь и законныи 
поредак нарушили.

2  Стојан Јовановић Цукић, ватрени присталица кнеза Михаила Обреновића, 
вођа Катанске буне 1844. (примедба аутора).

Стевић, Г. „Најстарија књига у пожешкој библиотеци”, 9–18



12

ИЗ ПРОШЛОСТИ

Ђорђевић, монах Мануил Витковић, његов син Риста, извесни 
Милован из Орашца и један неименовани бунтовник”3. 

Србске новине бр. 78, од 27. септембра 1844. године описале 
су борбу код села Доња Буковица речима: „Најновија известија о 
разбијању разбојничке чете из Цесарије на Србију нападше, јављају 
да су у числу шесторице, код Буковице убијени и предводитељ ових 
разбојника... Стојан Јовановић и Ђорђе бивши татарин. Ова су 
шесторица одмах на коло помећани, и затим се је народна војска 
пустила у потеру бунтовника, који се бијаху ка Каменици упутили 
у којој потери убије и на коло метну Лазу Катану, Попа и његова 
сина са још једним између разбојника из Цесарије прешавши”.4 И 
Јован Милићевић у свом делу Историја Катанске буне: (Србија 1844 
г.) наводи да „извештаја о Буковичкој бици има неколико”5, али да 
су они донекле противречни. И други извори говоре и да је велики 
број Рудничана учествовао у Катанској буни, па вероватно и сам 
монах Мануил, међу њима. 

Манастир Благовештење Рудничко је, крајем 18. века имало 
своју преписивачку школу, а у манастиру се и данас чува неколико 
рукописних књига из прве половине 19. века.6 Податак о томе да ли 
је монах Мануил отишао у побуну у околини Шапца из манастира 
Благовештење или са неке друге локације остаће непознат, као и 
даља судбина књиге Слово о почитании церкве, све до тренутка 
када је поклоњена нашој библиотеци.

Препис Литургије и Октоиха

Први рукопис представља служабник или литургијар-
књигу намењену свештеницима. Његов основни садржај је препис 
текста Литургије св. Јована Златоустог. Текст је писан на папиру 

3  Урош Станковић, „Чрезвичајни суд над бунтовницима (1839) и преки суд 
формиран поводом Катанске буне (1844): докторска дисертација”, Нови Сад, 
2015. https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/36833/Disertacija145432429927167.
pdf (преузето 11. 5. 2022)

4  Србске новине, бр. 78 (27. 9. 1844).
5  Јован Милићевић, „Историја Катанске буне: (Србија 1844 г.)”, Зборник 

Филозофског факултета, Књ. 5, св. 1 (1960): 297‒298.
6  https://www.eparhija-sumadijska.org.rs/eparhija/manastiri/blagovestenje (преузето 

17. 6. 2022).
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(29 страна), уоквирен је, а странице нису пагиниране. На свакој 
страници је од 13 до 15 редова. Писмо Литургије и Октоиха је исто, 
ортографски систем је дволинијски, језик је црквенословенски, 
делом српски народни говор. Рукопис је исписан коректним 
типографским писмом, складан је и уједначен, слово Ѡ је велико. 
Скраћенице су традиционалног типа, а од правописних знакова 
употребљена је тачка, зарез и две тачке. Текст је писан црвеним, 
црним и мрким мастилом. Орнаментике нема, осим више ситних 
црвених геометријских иницијала. Што се тиче садржаја, приметно 
је да нема текста молитви које изговара свештеник у току литургије, 
док је текст који пева хор углавном преписан у целини.

Други рукопис је препис Октоиха – променљиви делови 
богослужења за седмичне дане и то у низу од осам седмица у којима 
се црквене песме у свакој седмици певају посебном мелодијом 
која се назива глас (Осмогласник). Монах Мануил Витковић 
је у преписивању обухватио молитвословља и песме јутрења 
закључно са седмим гласом. Текст Октоиха је писан на папиру 
(34 непагиниране странице) и уоквирен је. Систем је дволинијски, 
различитог броја редова по страници. Писано је црвеним и црним 
мастилом. Језик преписа је црквенословенски са елементима 
српског народног говора, а поједини гласови Октоиха одвојени су 
вињетама. Иницијали су исписани црвеним и црним мастилом. 
Рукопис је складан и исписан коректним типографским писмом.

„Рудничка љекаруша”

Трећи рукопис у књизи представља рукописну лекарушу, 
свеску у којој су записани народни лекови за разне болести. 
Лекаруше7 су често писане и на штампаним књигама, што је случај и 
са овим примерком. Карактеристика лекаруше коју је писао Мануил 
Витковић, или Рудничке љекаруше,8 како је назвао историчар 

7  Лекаруше су кодекси са рецептима који сведоче о дугом периоду примене 
лековитог биља у лечењу код Срба. Оне се највећим делом налазе у рукописним 
књигама разноврсног садржаја, најчешће богослужбеног, јер су често 
преписиване и коришћене у манастирима, све до краја 19. века.

8  Недељко В. Радосављевић, „Рудничка љекаруша”, Гора божурова: (биљни свет у 
традиционалној култури Словена) = Гора пионовая: (растения в традиционной 
культуре Славян) = Peony mountain: (plants and herbs in traditional Slavic 

Стевић, Г. „Најстарија књига у пожешкој библиотеци”, 9–18
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Недељко Радосављевић су два текста који се налазе на почетку и на 
крају. Он наводи да „сама љекаруша има укупно 38 страница. Првих 
осам страница садрже поучан текст којим се верници позивају да 
поштују световну и духовну власт, да буду спремни да се одазову 
на позив за одбрану отаџбине, да се моле за кнеза Србије, јер их он 
штити и брани, као и да слушају савете духовника”.9 Радосављевић 
у свом раду објашњава честу појаву уводних речи код лекаруша. 
Међутим, текст сличне садржине налази се и на последњих осам 
страница увезане књиге, које се у његовом раду не помињу. У 
том тексту аутор се на самом крају обраћа слушаоцима: „Молимъ 
покорно свакогъ слишателя акосамъ ђѣ ...ербосамъ азъ грѣшнїи и 
зпростоте Я то мало поучително словце сочинио...”

С обзиром на то да је реч о слушаоцима, а да се текст наслања 
на текст Литургије и Октоиха, верујем да се ради о беседама 
монаха Мануила, које је преточио у писани текст, или, како сам 
монах Витковић каже, реч је о „поучном слову”. То је, у ствари, 
један од  текстова који нису преписани, већ су ауторски. Писац се 
у поучним словима позива на Другу, Пету и Осму Божју заповест, 
а слушаоцима саветује да се придржавају Божјих закона како би 
се припремили за живот вечни. Поједини делови прве беседе 
понављају се и у другој беседи, на крају књиге. 

Поучна слова писана су на српском народном језику, са 
елементима рускословенског, курзивним 
писмом. Текст беседе је уоквирен, а 
мастило је мрко. На страницама није 
исти број редова. 

Лекаруша садржи 85 нумерисаних 
рецепата и савета за разне болести. 
Рецепти су са две водоравне црте 
одвојени један од другог и нумерисани 
су арапским бројевима. Неки рецепти 
се понављају. Из текста лекаруше 
не може се закључити са ког извора 
је преписивана, али поређењем са 

cultures) (Београд: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”: 
Удружење фолклориста Србије, 2017): 183.

9  Исто: 185.
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Лекарницом Јована Лучића из села Вранића, која је преписана 
1863. године, уочава се велики број рецепата, који су идентични 
у обе лекаруше, а неки од њих се налазе и под истим редним 
бројем.10 Лекаруша Јована Лучића је, по усменом предању, 
преписана „славенским писменима” из неке књиге господара 
Јована Обреновића. Остаје непознаница, како су се рецепти и 
њихови редни бројеви подударили и да ли је и монах Витковић 
22 године пре преписивача из Вранића у преписивању користио 
књигу Јована Обреновића или неку другу. Рецепти за справљање 
лекова су нумерисани, при чему се рукопис рецепата после броја 
44 разликује. Очигледно је да је рецепте од броја 45. до броја 85. 
писао неко други, што упућује на чињеницу да је књига о којој је 
овде реч, остала у манастиру и након Витковићевог одласка. 

Медицински садржај лекаруше су рецепти народне медицине. 
Нису груписани по болестима и често се више рецепата налази 
под једним редним бројем. У лекаруши су заступљени и лекови 
у ветерини, укупно четири, а шест лекова који се користе за 
уништавање инсеката и спречавање појаве куге. Највећи број 
рецепата је из хумане медицине и третира различита обољења: од 
главобоље, срдобоље и срчаних обољења до несвестице, зубобоље, 
кожних болести и болести очију, али и тегоба, за време порођаја 
и после њега. Помињу се и друге болести као болови у грудима, 
повишена температура, камен у бубрегу, туберкулоза (јектика) 
и дијареја. Од дечјих болести помињу се богиње и фрас. Садржај 
„Рудничке љекаруше” описан је у раду др Недељка Радосављевића, 
где је велики број рецепата и детаљно описан.

Највећу непознаницу у проучавању ове рукописне књиге 
представља један кратак, надахнут текст монаха Мануила, по 
садржају веома загонетан, скоро па шифрован, који није преписан 
већ је ауторски. За разлику од лекаруше, време настанка овог текста 
није познато, али с обзиром на део који наговештава повратак 
Обреновића, овај прилог је настао после септембра 1842. односно 
после изгнанства кнеза Михаила и доласка Карађорђевог сина 
Александра Карађорђевића на престо. У тексту се наговештава 
повратак кнеза Милоша: „Чуосамъ еданъ сяянъ гласъ коїи из ходяше 

10   Бранко Перуничић, Чачак и Горњи Милановац (Чачак: Историјски архив, 
1969), 333.

Стевић, Г. „Најстарија књига у пожешкој библиотеци”, 9–18
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из гора къ дунавскимъ бреговїма овако говорећiи упет педесетъ 
заключенъ е конецъ...ауседмомъ нећѣте бїтїи вїше изгнаны нїти 
бѣднїи. возвраћаюћи се унѣдро народно доћићѣте радостнiи...” 
Следећа страница је истргнута, али се на остатку листа виде 
трагови слова исписаних истим мастилом и истим рукописом, па 
се не може са сигурношћу знати какву је поруку Мануил хтео да 
пошаље својим литерарним радом и зашто она није сачувана. Једно 
је сигурно – желео је повратак Обреновића из изгнанства и зато 
се његово име, заједно са именом његовог сина Риста налази на 
списку побуњеника, који су у ноћи између 21. и 22. септембра 1844. 
прешли Саву из Аустрије, покушали да смене уставобранитељску 
власт и врате Обреновиће на престо.11 И сигурно је још и то да је у 
току 1842. године још увек боравио у манастиру Благовештење под 
Рудником.12 Своју оданост и приврженост династији Обреновић, 
о којој је писао у својим поучним словима, платио је главом у селу 
Доња Буковица код Ваљева. 

Монах Мануил Витковић није био једини власник књиге која 
се данас налази у пожешкој библиотеци. О томе нам говоре још два 
текста, која нису писана његовим рукописом. Један је „Молитва 
од змие” и налази се на крају лекаруше: „Земља земљу пољубила 
није ради оне зле жене но ради оне праведне душе. 3 пута да се 
рекне. Земља земљу пољубила није ради оног злог човека но ради 
оне праведне душе. 3 пута”.13 Други текст је кратак и веома нечитак, 
али се са сигурношћу може тврдити да не припада монаху Мануилу, 
па због тога и није интересантан за овај рад. На основу придодатих 
текстова других аутора претпостављамо да је књига остала у 
манастиру Благовештење и после монаховог одласка из њега. 

11  АС ПО 281/133, Списакь Бунтовника, кои су изь Ц. Кр. стране, ноћу, између 
21. и 22. септь 844. У нашу страну прешли и затымь у Шабцу мирь и законныи 
поредак нарушили.

12   На списку бунтовника који су у Србију прешли из Аустрије поред имена 
монаха Мануила и сина Риста написано је „из Босне”. Мануило Витковић 
јесте био пореклом из Босне, па остаје нејасно да ли је уписано место његовог 
порекла или територија са које је пошао у Катанску буну.

13  Превод Г. Стевић.
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Закључак

Српска рукописна баштина у прошлим временима је, 
нажалост, нетрагом нестала. Велики број старих српских рукописа 
уништен је у ратовима, рукописне и штампане књиге из манастира и 
цркава углавном су покрадене, а веома често и спаљене. Описивање 
старих рукописа истовремено је и откривање тајни које се крију 
у књигама. Свака рукописна књига је драгоценост. Манастир 
Благовештење рудничко, у коме је пре учешћа у Катанској буни 
живео монах Мануил Витковић, чува неколико рукописних књига 
из прве половине 19. века. Како је књига Слово о почитании церкве 
аутора Викентија Ракића нашла пут од манастира под Рудником 
до Народне библиотеке у Пожеги, непознаница је, али и изазов за 
нека нова истраживања.  
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The oldest book in the collections of Pozega Public Library 

Abstract: The oldest book in Pozega Public Library’s Old and Rare book 
collections is Slovo o počitanii cerkve written by Vikentije Rakic and published 
in 1807. The significance of this book is that the main book is binded with three 
more manuscripts: the manuscript of Liturgija sv. Jovana Zlatoustog, Oktoih 
and a collection of folk recipes (so-called „lekaruša”) so it made this book 
rare and of great importance not just for our library. The paper describes the 
above mentioned manuscripts binded as the oldest book in our collections 
and adligat.
Keywords: Old and Rare book, manuscripts, „Slovo o počitanii cerkve”, Manuil 
Vitkovic, lekaruša.

Примљен рукопис 29. јуна 2022.
Исправке рукописа 25. јула 2022.

Прихваћено за објављивање 30. јула 2022.
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Стручни рад

АНТИЧКЕ БИБЛИОТЕКE ОД I ДО V ВЕКА НОВЕ ЕРЕ

Сажетак: У античко доба библиотеке су углавном оснивали владари 
– краљеви и цареви; поседовали су их књижевници и филозофи. Биле 
су обележје већих градова, а најпознатија и највећа била је библиотека 
у Александрији. О њој се – с правом – највише говорило, па је у уводу 
укратко описана, заједно са још две најзначајније античке библиотеке 
основане пре Христа. У раду су детаљније представљене библиотеке 
саграђене у новој ери – од I до V века – Целзијусова, библиотеке 
Трајановог форума, Вила папируса, Теолошка библиотека Поморске 
Цезареје и Цариградска библиотека. Углавном су то подаци о времену и 
месту изградње, изгледу и величини библиотека, као и њихов крај – начин 
на који су завршиле своје постојање.
Кључне речи: античко доба, библиотека, Целзијусова библиотека, 
Трајанов форум, Вила папируса, Теолошка библиотека Поморске 
Цезареје, Цариградска библиотека.

Кратак преглед најпознатијих античких библиотека 
изграђених пре нове ере

Библиотека краља Асурбанипала,1 изграђена између 668. и 
630. године п. н. е. у граду Ниниви, међу првим је и најзначајнијим 
античким библиотекама. Издваја се као једно од најважнијих 
археолошких открића икада направљених. Њен значај истиче 
Гордана Стокић Симончић у тексту „Блиски исток – колевка 
библиотека”, где наводи да се за ову библиотеку везује „постојање 
најстарије систематски уређене књижне збирке за коју се данас 
зна”.2 Садржала је преко 30.000 глинених плочица и фрагмената, а 
најпознатији текст из ове библиотеке је Еп о Гилгамешу.

1  Последњи велики владар Асирског краљевства; владао Асиријом од 668. до 
627. године п. н. е.

2  Гордана Стокић Симончић, „Блиски исток – колевка библиотека”, Читалиште, 
бр. 28 (2016): 37.
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Неколико стотина година касније, почетком V века п. н. е., 
саграђена је најпознатија и највећа библиотека античког света и 
највећа ризница знања са преко 500.000 свитака – Александријска 
библиотека. Налазила се у граду Александрији, у Египту. Њену 
изградњу први је наредио Александар Велики,3 али због преране 
смрти није доживео да је види. Оно што је Александар замислио, 
остварили су краљеви из династије Птоломеја, почетком V века 
п. н. е. Градњу библиотеке почео је бивши Александров генерал, 
Птоломеј I Сотер, а наставио Птоломеј II Филаделф, док је Грк 
Деметрије био духовни покретач и први организатор. 

Још једна значајна библиотека из овог периода и једна од 
најпознатијих хеленистичких културних институција налазила се у 
граду Пергаму,4 на територији данашње Турске. Основао ју је владар 
Пергама Атал I,5 али се она заправо развила под његовим сином, 
Еуменом II,6 између 197. и 159. године п. н. е. Имала је око 200.000 
свитака (папируса). Као једина грчка библиотека која је физички 
идентификована коришћена је као модел за реконструкцију или 
идентификацију других библиотека у хеленистичком свету.7

У раду који следи описане су најпознатије античке библиотеке 
изграђене у новој ери, за које је, захваљујући археолошким 
ископавањима током XIX и XX века, обављена реконструкција и 
омогућено да се што верније прикаже њихов изглед и деловање 
савременом човеку. Долажењем до нових информација и података 
о овим библиотекама, значајно је обогаћена њихова историја и дат 
нови поглед на културни живот античког доба.

3  Добио је инспирацију након посете Асурбанипаловој библиотеци.
4  Пергамска библиотека – следила је пример библиотеке у Александрији – у 

једном тренутку су чак ишле у корак једна са другом настојећи да прикупе 
најпотпуније збирке текстова, и практично су биле конкуренција. 

5  Оснивач и први владар Аталидске династије која је владала Пергамом – од 241. 
године п. н. е., краљ Пергама од 238. до 197. године п. н. е. 

6   Svend Dahl, Povijest knjige: od antike do danas (Zagreb: Hrvatsko bibliotekarsko 
društvo, 1979), 15.

7  У њој је сачувано неколико архитектонских елемената који су од свог открића 
били основа бројних реконструкција и анализа. Видети: Greg Woolf, Katerina 
Oikonomopoluou and Jason Konig, Ancient Libraries (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2013), 122, https://ezproxy.nb.rs:3507/eds/ebookviewer/ebook/ZTA
wMHh3d19fNTc0ODYzX19BTg2?sid=c49dd348-c73b-4c03-be67-fda45cbce7e9@
redis&vid=0&format=EB&rid=1 (преузето 19. 4. 2022).
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Целзијусова библиотека – библиотека и светилиште

Трећа највећа библиотека старог света и једна од 
најимпресивнијих грађевина Римског царства, ако не и целог 
света у то време – Целзијусова библиотека, изграђена је у II веку, у 
центру Ефеса (Турска), за време владавине цара Трајана.8 Изградња 
меморијалне библиотеке почела је на захтев Тиберија Јулија 
Аквиле 114. године (грађена је у част 
његовог оца Тиберија Јулија Целзијуса 
Полејмана)9 а завршили су је његови 
наследници. Библиотеку су градиле 
различите групе људи – од робова до 
вештих занатлија. Архитекта Вирту-
оја и главни мотиватор за изградњу 
Гај Јулије Аквила долазили су из Рима, 
као и већина радне снаге.

Архитектура ове библиотеке прилично је импресивна и 
типичан је пример стила који је преовладавао у периоду под царем 
Хадријаном10 (117‒138). Импозантан спољашњи изглед, изванредна 
фасада и материјал од кога је саграђена чине ову библиотеку посеб-
ном. Трoја улазнa врата са богато украшеним оквирима и прозорима 
изнад, двоспратна фасада зграде са стубовима у коринтском стилу 
у приземљу и балкон који је ишао око саме зграде – само су неке од 
карактеристика које издвајају ову библиотеку од осталих. Коришћен 
је оптички трик где су стубови на бочним странама фасаде краћи 
од оних у центру, дајући илузију да је зграда већа него што јесте. 
Унутрашњост библиотеке била је једноставнијег изгледа – имала је 

8  Владао од 98. до 117. године. Његова владавина окончана је након што се 
разболео и умро 117. године у граду Селинус. Познат је по својим огромним 
грађевинским пројектима и ширењу Римског царства кроз војна освајања.

9  Целзијус је умро исте године, у 70. години живота. Био је члан римског Сената 
и проконзул Ефеса од 105. до 107. године, као и конзул у Риму 92. године, 
где је био одговоран за све јавне зграде. Био је један од најбогатијих људи у 
том азијском граду. Видети: World History Encyclopedia „Library of Celsus”, Jan 
van der Crabben, 22 July 2019, https://www.worldhistory.org/Library_of_Celsus/ 
(преузето 20. 4. 2022).

10  За време цара Хадријана су, посебно на истоку, биле у моди високо декоративне 
фасаде које су имале више нивоа и масе избочина, удубљене лажне прозоре, 
стубове, фронтоне и статуе. Видети: World History Encyclopedia, „Library of 
Celsus”.

Тарабић, М. „Античке библиотеке од I до V века нове ере”, 19–31
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око 180 квадратних метара површине, а доњи спрат је био поплочан 
украшеним мермером. Садржала је већи број просторија у којима 
су се налазиле полице за књиге. 

Чињеница је да је сврха постојања ове библиотеке била 
да промовише углед чланова породице и да се сећање на 
Целзијуса одржи живим: четири статуе које су се налазиле у 
библиотеци представљале су Целзијусове врлине (мудрост, знање, 
интелигенцију и храброст). Локација библиотеке била је у једном 
од најпрометнијих делова града са тргом испред – како би била 
доступна локалним становницима; одржавали су се комеморативни 
догађаји, као и годишњи фестивал. Највише су је користили учени 
људи. Позајмљивање књига није било дозвољено јер је било тешко 
набавити копије уколико свици нестану.

Уништена је 262. године у пожару током готске инвазије, 
али фасада је преживела и библиотека је поправљена крајем IV 
века, када је поред степеница додата и фонтана. Међутим у X веку 
земљотрес је изазвао урушавање фасаде. Ископана је 1904. године и 
том приликом је откривена Целзијусова гробница: био је сахрањен 
у оловном ковчегу затвореном у мермерни саркофаг украшен 
високим рељефним фигурама Нике, Ероса, розетама и венцима. 
Налазила се у посебној просторији испод приземља, тако да је ова 
библиотека уједно била и светилиште.

Рестаурација је извршена уз помоћ Аустријског археолошког 
института. Оригинали статуа однети су у Музеј Ефеса у Бечу 1910. 
године и данас су замењене верним копијама,11 a рушевине ове 
библиотеке и даље стоје у Турској. У библиотеци се налазило 12.000 
свитака која су садржала богата сазнања старог света, а предмети 
који су ископани изложени су у Музеју Истанбула.

Библиотеке Трајановог форума – библиотека Улпија као двојна 
библиотека

Библиотека Улпија била је најпознатија библиотека Рим-
ског царства. Основао ју је владар Трајан 114. године као део 

11  World History Encyclopedia, „Library of Celsus”.
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свог монументалног форума12 – 
пространог комплекса у средишту 
града Рима, изграђеног 112. године. 
Довољно је сачувана да се обави 
скоро потпуна реконструкција 
унутрашњости.13

Библиотеке Трајановог 
форума у ствари су две хале – 
источна – у којој су се налазиле 
књиге на латинском, и западна – 
са књигама на грчком језику. И једна и друга биле су изграђене 
од бетона, мермера и гранита, а обухватале су велике централне 
читаонице и два нивоа ниша обложених полицама за књиге у којима 
се налазило око 20.000 свитака.14 Налазиле су се на супротним 
странама четвртастог трема, у чијем је центру стајао Трајанов 
стуб, можда најимпресивнији споменик икада који је украшавао 
библиотеку. „Читаоци који су хтели да користе књиге на оба језика, 
морали су да ходају неких четрдесет метара од улаза у једну од њих, 
поред портика са стубом, до улаза у другу”.15

Лајонел Касон у својој студији Библиотеке старог света 
истиче значајну разлику између грчких и римских библиотека, 
коју можемо видети захваљујући Трајановој библиотеци: „Грчке 
библиотеке су, у суштини, биле складишта. Није било никакве 
опреме за читаоце; остављени су да раде у суседној колонади која 
је била део комплекса у коме се налазила библиотека, али не део 
библиотеке. Римска библиотека је била права супротност: она 
је превасходно створена за читаоца, да им обезбеди пространу, 

12  Овај комплекс садржао је и тргове, пијаце и верске храмове. Простире се уз 
брдо Капитол а између њега и брда пролазио је модеран булевар под називом 
Виа деи Фори Империали (Via dei Fori Imperiali).

13  Библиотеку су величанствено реконструисали Џејмс Е. Паркер и његове 
колеге. Видети: Michael Lapidge, The Anglo-Saxon Library (New York: Oxford 
University Press, 2005), 13, https://ezproxy.nb.rs:3543/eds/ebookviewer/ebook/ZTA
wMHh3d19fMjE2MDM3X19BTg2?sid=695323d2-7b81-4361-99df-b41cf1f9becf@
redis&vid=1&format=EB&rid=1 (преузето 16. 4. 2022).

14  Међу њима су се налазили Трајанови радови, укључујући и коментаре о 
Дачким ратовима, као и целокупна аутобиографија Јулија Цезара.

15  Lajonel Kason, Biblioteke starog sveta (Beograd: Clio, 2004), 85.

Тарабић, М. „Античке библиотеке од I до V века нове ере”, 19–31
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привлачну околину за рад”.16 Књиге су биле смештене на полицама 
дуж зидова, што је лепо изгледало али је расипало простор (с 
обзиром на то да је средина просторије била празна), а фонд се 
стално увећавао па се повећавала и потреба за смештајем.

Већина корисника библиотеке били су људи са 
професионалним интересовањем за књижевност и учење – писци, 
правници, филозофи, наставници, научници и др. Град Рим био је 
познат као један од великих културних центара, па се претпоставља 
и да је био значајан број корисника.

 Почетком IV века ова библиотека привремено je премештена 
у Диоклецијанове терме17 – вероватно док је Форум уређиван – да 
би касније поново била враћена на своје старо место. Постојала је 
најмање 300 година – у писаном облику се помиње све до V века, 
што говори да има најдужи век трајања од свих римских библиотека.

Вила папируса – приватна вила са библиотеком

Вила папируса била је, у 
ствари, приватна кућа која се 
налазила на обали мора, у древном 
римском граду Херкулануму. У 
њој је 1750. године откривена 
библиотека у којој се налазило око 
1800 карбонизованих папирусних 
свитака, по чему је и добила име 
Вила папируса. Након ерупције 
Везува 79. године, око 30 метара вулканског пепела прекрило је 
цео Херкуланум, а самим тим и читаву библиотеку. Пепео је прак-
тично сачувао збирке и омогућио реконструкцију ових списа која 
је обављена савременом технологијом.

Предњи део виле протезао се на више од 250 метара, а била је 
окружена баштом затвореном портицима. Садржала је атријум и 
тремове – један од њих имао је по 10 стубова са сваке стране, између 
којих су биле смештене бисте, херме и мале мермерне и бронзане 

16  Исто, 88‒89.
17  Јавна купатила у старом Риму; највеће царске терме, названe по цару 

Диоклецијану и грађенe од 298. до 306. године.
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статуе – исто као на ивицама великог купалишта које се налазило 
у средини.18

Површина библиотеке била је 9m2 (просторија величине 
3x3m), дуж чијих зидова су се налазиле полице и ормари, где су 
били смештени папирусни свици – већи део на грчком, а мањи на 
латинском језику. Фонд библиотеке састојао се од збирки радова 
које се баве етиком, реториком и сличним темама, са акцентом 
на грчке филозофске текстове који потичу из личне библиотеке 
повезане са епикурејским филозофом и песником Филодемом. 
Најзначајни део чине књиге из I века п. н. е., као и књиге самог 
Филодема и других епикурејаца. Фонд је позајмљиван искључиво 
пријатељима, а многи фрагменти који су се налазили у библиотеци 
остали су непрочитани или неидентификовани.

Не може се поуздано знати ко је био власник виле, иако 
се помиње Луције Калпурније Пизон Цезонин.19 Џорџ В. 
Хјустон, професор емеритус класичних наука, у својој књизи, 
у којој пише о римским библиотекама, наводи да је Пизон био 
Филодемов патрон, и да је могуће да је Филодем живео и радио 
у Вили негде у периоду од 70. до 40. године п. н. е. Међутим, 
недавна истраживања сугеришу да зграда датира из треће 
четвртине I века п. н. е., што, ако је тачно, говори да је можда 
саграђена веома касно у Пизоновом животу или чак после његове 
смрти, па је стога могуће да је била изграђена за неког другог.20  
Током истраживања једног њеног дела путем тунела, од 1750. 
до 1764. године, откривено је 67 кипова, као и остаци стотина 
ролни књига. Скоро сви преживели фрагменти сада се налазе у 
складишту у Напуљу. 

С обзиром на то да се истраживања обављају и даље и да се на 
крају XX и почетком XXI века открило да је вила изграђена на три 

18  У овом ограђеном простору пронађена је бронзана херма Дорифора, реплика 
Поликлетовог Атлете, и херма Амазонке коју је направио Аполоније, син 
Архије из Атине.

19  Конзул из 58. године п. н. е. Таст Јулија Цезара.
20  George W. Houston, Inside Roman Libraries: Book Collections and Their 

Management in Antiquity (North Carolina: The University of North Carolina 
Press, 2014), 89, https://ezproxy.nb.rs:3543/eds/ebookviewer/ebook/ZTAwMH
h3d19fODUyMzk1X19BTg2?sid=03380f35-f3e8-45f3-97e3-bc7f99c7d288@
redis&vid=0&format=EB&rid=1 (преузето 26. 4. 2022).
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или четири нивоа, који нису још увек довољно истражени,21 када је 
у питању Вила папируса – једна од најлуксузнијих античких вила 
у Римском царству, у будућности се могу очекивати нова открића. 

Теолошка библиотека Цезареја Маритима – најобимнија црквена 
библиотека

Посебно треба поменути 
Теолошку библиотеку Цезареје 
Маритиме – најобимнију црквену 
библиотеку из овог периода, 
основану у III веку, захваљујући којој 
је Цезареја22 постала интелектуални 
центар.

У својој књизи Библиотека Јевсевија из Цезареје, Ендру 
Џејмс Карикер, доктор историјских наука, опширно говори о овој 
библиотеци – реконструише њен садржај, представља историју 
од настанка као црквеног архива и њеног правог оснивања, до 
нестанка, те истиче која дела је садржала. Представљајући први 
доказ о овој библиотеци – синодално писмо у чијој изради је 
учествовао тадашњи епископ Кесарије Теофил (претпоставља 
се да је задржао копију, заједно са другим сличним црквеним 
документима), Карикер истиче да је то у почетку била 
неорганизована збирка дела коју су сакупили рани хришћани. За 
праву библиотеку, са литерарним и научним делима, може се рећи 
да је основана када се велики александријски филозоф и богослов 
Ориген Александријски (око 185–253) настанио у Цезареји.23 
Заједно са Светим Памфилом – који је посветио живот прибављању 
древних текстова за библиотеку – скупљао је хришћанске књиге и 
био покровитељ библиотеке бринући се о увећању њеног фонда. 

21  Houston, Inside Roman Libraries, 88.
22  Цезареја Маритима – антички град и лука коју је крајем 1. века п. н. е. 

саградио Ирод Велики, тадашњи владар Јудеје; налази се у Израелу, на обали 
Средоземног мора.

23  Andrew James Carriker, The Library of Eusebius of Caesarea (Leiden: Brill, 
2003), 3, https://ezproxy.nb.rs:3543/eds/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d
19fMTMyOTM4X19BTg2?sid=6d6eba7a-d09e-4e81-ad3f-e7d0c7fe1cc0@
redis&vid=0&format=EB&rid=5 (преузето 17. 6. 2022).
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Били су у великој мери заслужни за 30.000 прикупљених рукописа 
које је библиотека поседовала.24 Свети Памфил је у скрипторијуму 
изузетно посвећено и брижно надгледао израду примерака Светог 
писма, о чему сведоче библијски рукописи. Такође је преписао 
већи део дела Оригена Александријског, која се још увек чувају у 
библиотеци Цезареје. Међу Памфиловим најзначајнијим делима су: 
Црквена историја,25 Припрема за Јеванђеље, Хроника, биографско 
дело о Константину Великом итд. „Под руководством Оригеновог 
ученика Памфила, интелектуално је стасао Јевсевије Кесаријски. 
Памфил га је усвојио и образовао у школи где се иначе налазила 
Oригенова библиотека. Увео га је у Оригенов филолошки метод 
и уопште у његову традицију, као и у организацију библиотеке. У 
знак поштовања према свом учитељу, Јевсевије Кесаријски је себе 
представљао као Јевсевије Памфилов и написао је спис у три књиге 
Живот Памфилов, који није сачуван”.26

Теолошка библиотека Цезареје Маритиме представљала 
је хришћански центар образовања и учења, јер су се у њој 
налазиле бројне збирке хришћанских и јеврејских текстова, као 
и грчке литературе – претежно из филозофије и историје. У фонд 
библиотеке убрајају се дела Светог Јеронима, Василија Великог и 
Григорија Назијанског, високо цењених религиозних филозофа, 
који су путовали у Палестину да би стицали знање у овој библиотеци. 
Дела која су читали у збиркама помогла су у обликовању њихових 
сопствених списа, помажући да утичу и инспиришу нове генерације 
хришћанских мислилаца.

Библиотечке збирке страдале су током прогона под царем 
Диоклецијаном, након чега су их епископи Цезареје поправљали. 
Библиотеку су уништили Арапи, 638. године. Ниједан каталог 
библиотечке збирке није сачуван.

24  Благо ове библиотеке користио је и Свети Јероним, након чега је основана 
школа за богословско учење.

25  Ово дело доступно је и на интернету: https://pdfcoffee.com/jevsevije-pamfil-
kesarijski-crkvena-istorija-pdf-free.html (преузето 30. 6. 2022).

26  Ненад Идризовић, „Ранохришћанска библиотека у Кесарији Палестинској”, 
Читалиште, бр. 18, (2011): 36.

Тарабић, М. „Античке библиотеке од I до V века нове ере”, 19–31
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Цариградска библиотека – последња велика библиотека античког 
света

Цариградска библиотека или Царска библиотека у Константи-
нопољу,27 главном граду Византијског царства, основана је средином 
IV века, за време владавине цара Констанција II (337‒361), сина Кон-
стантина Великог (324‒337). Била је последња велика библиотека 
античког света која је сачувала знања старих Грка и Римљана скоро 
цео миленијум након уништења других античких библиотека. Како 
је цар Констанције II био свестан пропадања текстова који су писани 
на папирусним свицима, да би их сачувао дао је да се препишу на 
пергамент и тако започео формирање Царске библиотеке. Текстови 
су преписивани и чувани у скрипторијуму, основаног за ту намену. 
Сматра се да је особа задужена за библиотеку под Констанцијем 
II био Теместиос, руководилац тима писара и библиотекара који 
су копирали текстове са папирусних ролни на пергамент или 
папирусне кодексе.28

Свој допринос развитку библиотеке дао је цар Јулијан 
Отпадник (361‒363), синовац Константина Великог, који 
је, поклонивши своју личну библиотеку библиотеци у 
Константинопољу, увећао њен фонд. Цар Валенс (364‒378) у време 
своје владавине 372. године ангажовао је седам преписивача, и то 
четири за грчке и три за латинске текстове, као и помоћнике за 
поправку књига. Не постоји тачан податак колико је тада било 
књига, али с обзиром на захтеве царске породице претпоставља се 
да је фонд био велики. 

Ова библиотека значајно је оштећена 475. године, када је 
у пожару уништено око 120.000 текстова, а затим је запаљена 
приликом пада и пљачке Константинопоља29 током Четвртог 
крсташког рата (1204), чиме су делимично уништене библиотечке 
збирке. Након тога византијска престоница премештена је у 

27  Данас Истанбул.
28  History of Information, „The Imperial Library of Constantinople, About Which 

Remarkably Little is Known”, Jeremy Norman https://www.historyofinformation.
com/detail.php?id=4134 (преузето 8. 4. 2022). 

29  Пљачкање Константинопоља из 1204. године описано је као једна од 
најпрофитабилнијих и најсрамнијих пљачки града у историји. Верује се да 
су крсташи продали неке ретке византијске рукописе италијанским купцима. 
Видети: History of information, „The Imperial Library of Constantinople”.
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Никеју, захваљујући цару Јовану III,30 где је поново успостављена 
Византијска царска библиотека (1222). Скоро четири деценије 
касније (1261) византијски цар Никеје – Михаило VIII Палеолог 
– успео је поново да освоји Константинопољ и поново успоставио 
Царску библиотеку. Део књига које су преживеле дешавања 1204. 
године изгубљен је сељењем најпре у Никеју, а затим враћањем 
у Цариград. Библиотека је доживела своју пропаст током турске 
опсаде Константинопоља (1453), када је уништена заједно са 
свим преосталим књигама. Постоје извештаји о књигама које су 
преживеле турско освајање града. Ипак, нема конкретних доказа 
да је библиотека тада била близу своје некадашње славе. Иако 
је у XIX веку професор Карлајл, лекар и оријенталиста, добио 
приступ садржају библиотеке након пада Цариграда, закључио је 
да ниједан текст не поседује довољно доказа да би се могао повезати 
са Цариградском библиотеком у Константинопољу.31

Закључак

Улога библиотека изграђених у античком добу била је 
прикупљање знања и његово коришћење у сврху побољшања 
квалитета живота. Свака од њих била је јединствена и дала је 
посебан допринос у одређеном историјском периоду захваљујући 
колекцијама које је поседовала. Зависно од њихове намене, служилe 
су владарима, књижевницима, филозофима, теолозима, а оне 
поједине, које су биле доступне јавности, углавном су користили 
научници да проучавају и копирају текстове.

Иако је ове институције уништилa или ватра или време, 
уз помоћ њих човечанство је напредовало у различитим 
областима (пољопривреди, уметности, медицини, архитектури...) 
омогућавајући нека од највећих достигнућа. Заслужују поштовање 
и велико признање за свој изузетан допринос култури, као и 
академском и књижевном животу људи у то време.

30  Никејски цар Јован III Дука Ватац владао је од 1222. до 1254. године.
31  Ancient Origins: reconstructing the story of humanity’s past, „From Papyrus to 

Parchment: The Imperial Library of Constantinople”, Veronica Parkes, 26. Decembar 
2016. https://www.ancient-origins.net/history-important-events/papyrus-parchment-
imperial-library-constantinople-007251 (преузето 30. 6. 2022).
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Ancient libraries from the 1st to the 5th century of the new era

Summary: In ancient times, libraries were mostly founded by rulers – kings 
and emperors, owned by writers and philosophers. They were a landmark of 
larger cities, and the most famous and largest was the library in Alexandria, 
which was the most talked about, so it is briefly described in the introduction, 
together with 2 more important ancient libraries founded before Christ. Тhe 
paper presents in more detail those built in the new era - from the 1st to the 
5th century – the Celsius library, the library of Trajan’s Forum, the Villa of the 
Papyri, the Theological Library of Caesarea Maritima and the Imperial Library 
in Constantinople, These are mainly data on the time and place of construction, 
the appearance and size of libraries, as well as their end/manner in which they 
ended their existence.
Keywords: ancient, library, Celsius, Trajan’s Forum, Villa of the Papyri, 
Theological Library of Caesarea Maritima and the Imperial Library in 
Constantinople.
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Стручни рад

ГОРОСТАС ОД ПЕРА И ЕМОЦИЈА: 
БИБЛИОГРАФИЈА КЊИЖЕВНИХ ПРИЛОГА МОМЧИЛА 

ТЕШИЋА (1911–1992) У ЛИСТУ ВЕСТИ (УЖИЦЕ)

Увод
Двадесет петог фебруара 2022. године, навршило се три-

десет година од смрти Момчила Тешића (1911–1992), једног од 
најзначајнијих српских писаца за децу и одрасле. Захваљујући 
његовом изузетном стваралаштву, српска књижевност је данас 
много богатија. Странице ужичких Вести 
красиле су многе његове песме и приче, као 
и велики број новинских чланака у којима је 
он извештавао о људима и догађајима везаним 
за Глумач, Пожегу и пожешки крај. Након 
смрти Момчила Тешића, остала је празнина на 
страницама овог листа и вечно питање, зашто 
нема помена о ономе који је обележио један 
период у развоју и раду овог листа? Забораву је 
писац Ненад Ристановић Стапарски посветио 
следеће стихове: 

„Постојимо
онолико колико смо у сећању
оних који су нас имали
постојимо
док заборав не стигне
а заборав стиже 
када нема оних 
који су били део нас 
и зато овај запис
нек заборав избрише...” 1

1  Петар Тешић, „Град заборава”, Вести, бр. 3377 (7. 3. 2014): 22.

Фотогр. из архиве НБУ
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Биографија Момчила Тешића

Момчило Тешић, син Десимира и Грозде, рођен је као треће 
дете у пожешком селу Глумчу 1911. године. У селу рођен, на земљи 
одрастао, земља му била судбина. Она му је многа добра дала, она га 
је хранила, она му је живот значила. Земља и село били су му вечита 
инспирација за сва поетска и прозна дела, која је неуморно ставарао 
пуних шездесет година. Прераном смрћу мајке 1927. године, престаје 
и његово осмогодишње школовање. Завршио је само четири разреда 
основне школе и четири разреда гимназије у Пожеги, због чега је 
повратак селу и земљорадњи био неизбежан. Упоредо је у Глумчу 
почео радити као помоћник књиговође Сељачке радне задруге, али 
и на месту службеника Среског одбора у Пожеги. Државна служба 
му је донела и место матичара и војног референта у родном селу. 
Градском библиотеком у Пожеги управљао је 1955–1956, када му 
је „служба од стране Општине пожешке отказана с образложењем 
да нема школске квалификације за то радно место”.2

Заслуге му се приписују за оснивање: Друштва трезвене 
младежи у Глумчу (1931), Дописног клуба за књигу и књижевност 
Србије, у Београду (1961), Дружине песника са села „Сунцокрет” 
и њиховог часописа Расковник у Горњем Милановцу (1968). За 
доживотног почасног председника проглашен је у два књижевна 
клуба: „Развигор” из Пожеге и „Прво зрно сунцокрета” из Брекова. 

Тешићева социјална поезија, коју је писао тридесетих 
година прошлог века и којом је изражавао незадовољство и 
решеност сеоске сиротиње да устане „против класног нечовештва 
грађанског друштва”,3 обезбедила му је место члана у Удружењу 
сељака књижевника (1938). На четири књижевне приредбе, које 
су одржане у Београду, 1938. и 1939. године, чланови Удружења су, 
читајући своје песме студентима и радничкој омладини, указивали 
на сиромаштво српског села, класно раслојавање и позивали на 
освешћење и бунт.

Као круна за стваралачка постигнућа, примљен је у Удружењу 
књижевника Србије (1954). Говорио је за себе да је писац који живи 

2  Момчило Тешић, „Библиографија Момчила Тешића”, Ужички зборник, бр. 3 
(1974): 508.

3  Драгољуб П. Ђурић, Момчило Тешић: песник и дело (Београд: КИЗ Култура, 
1991), 93.
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и ради на селу, док је на синтагму сељак – књижевник, како су 
га у новинама најчешће најављивали и ословљавали, дао своје 
мишљење: „Данас такав назив нема оправдања, јер ако је неко 
писац, он је писац, свеједно где живео и којим се послом уз 
„књигописање” бавио... Утолико пре, што „сељак – књижевник” 
нема и не треба да има никаквог „попуста” код критике и 
читалаца...”4

Прва песма која је почињала стиховима „Врсима плавим 
прозрачна магла пада”, објављена је у листу Ђачка дружина 
(1929). Потом, његове прилоге, песме, приче и етнографске 
белешке објављују: Венац, Југословенски расвит, Јужни преглед, 
Развитак, Наша стварност, Народна читаоница, Змај, Мале 
новине, Тик-так и многи други листови (преко 150). Велики је 
број његових новинских чланака, које је као повремени дописник 
писао двадесетак година за Политику, Борбу, Глас, Вести, Задругу 
и Сељачке новине. У листу Вести био је активан четрдесетих и 
педесетих година прошлог века. Писао је о обнови пожешког краја 
након Другог светског рата, оснивању земљорадничких задруга, 
пошумљавању, културном животу, просвети, електрификацији, 
пољопривреди и воћарству, људима. Сваком чланку дао је 
лични печат износећи свој став, похвалу или покуду, када је за 
то било потребе. И да чланак није био потписан, по стилу којим 
је записан, знало би се ко је њихов аутор. Новински прилози 
овог свестраног аутора објављени у ужичким Вестима неће ући 
у ову библиографију, већ ће бити предмет неког другог рада у 
будућности.  

Живо је био загледан у село, где су га посебно занимали 
народни обичаји и обреди. Појединачни радови угледали су 
светло дана на страницама часописа: Венац, Развитак, Сељачко 
коло, Ужички зборник. Признање и подстрек за ово студиозно 
ангажовање на сакупљању и описивању српских обичаја и 
веровања, стигло је од нашег најпознатијег етнолога и академика 
Тихомира Ђорђевића. Захваљујући његовим упутствима, Тешићев 
дугогодишњи рад сабран је у књизи Народни живот и обичаји 
пожешког краја (Развигор, 1988). 

4  Драгољуб Зорић, Књижевни прилози Момчила Тешића у титовоужичким 
листовима (Пожега: Књижевно друштво Развигор, Титово Ужице: Народна 
библиотека „Едвард Кардељ”, 1980), 3–4.
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У родном месту где је први пут угледао светло дана, престало 
је 1992. године да куца срце тихог песника из Глумча.5 

Песме и приче Момчила Тешића до данас су објављене у 18 
збирки дечје поезије, по две књиге лирске и хаику поезије, две књиге 
кратке прозе и четири сликовнице. Његова дела могу се пронаћи и 
у: читанкама, антологијама, приручницима за ученике и наставнике, 
зборницима, лектири. На текстове 20 песама Момчила Тешића 
различити аутори су компоновали музику, а уз његову песму „Лек” 
(Разболе се лисица) учиће да певају и говоре још многе генерације. 
И не само то, „међу песницима који пишу данас за децу, Тешић је 
један од најбољих моралних учитеља. Многе његове песме уче да 
је човек највише што се може бити, али и оно испод чега не сме 
да се буде”.6 О лепоти и квалитету Тешићеве књижевности која је 
препозната и у свету, најбоље говори чињеница да је она преведена 
на више од 14 језика. 

Момчило Тешић један је од добитника Вукове награде за 
изузетан допринос у развоју културе у Србији, 1971. године, као 
и Повеље змајевих дечјих игара, 1979. године. Свакако да мање 
значајне нису ни награде које је на пољопривредним изложбама 
у Пожеги добио као успешан одгајивач стоке, крава и оваца. На 
стогодишњицу рођења Момчила Тешића, 2011. године, Свитак, 
књижевне новине из Пожеге, установиле су награду која носи 
његово име. Њу имају част да заслуже они аутори у чијим књигама 
је „приметан траг реторике Момчилових јунака, чија је беседничка 
озбиљност али и блага доза хумора, потом бајковитост, она 
вредност која савремене писце спаја са књижевном баштином и 
младим читаоцима”.7 

Пошто смо подсећање на Момчила Тешића започели 
стиховима, тако и да завршимо ово писаније о животу једног 
несвакидашњег поете са ових простора. За крај, као надгробије 
самом себи, „хаику епитаф”8 Момчила Тешића:

5  Светислав Лазаревић, Тихи песник из Глумча (Пожега: Књижевно друштво 
Развигор, 1986).

6  Драгољуб П. Ђурић, Момчило Тешић: песник и дело (Београд: КИЗ Култура, 
1991), 281.

7  Зоран Јеремић, „Књижевна награда Момчило Тешић”, Вести, бр. 3430 (13. 3. 2015): 23.
8  Љубисав Милићевић, „Антејска и дионизијска моћ стиха”, Вести, бр. 2410 

(19. 2. 1994): 14.
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„Песника нема
књига звонких стихова 
чува му траг.”

Увод у библиографију

Библиографија прилога Момчила Тешића у листу Вести9 
(Ужице), као и прилога које су други аутори објавили о њему, 
представља скроман допринос проучавању књижевне историје 
ужичког краја, у периоду од 1941. до 2021. године. 

Библиографија садржи 213 јединица и рађена је de visu. Сви 
прилози су библиографски обрађени према Упутству за примену 
ISBD стандарда у опису компонентних делова ISBD(CP).10 Испис 
библиографије је урађен из COBISS.NBU базе података. У самом 
поступку рада на библиографији коришћени су подаци из: 
електронског каталога COBIB.SR, Библиографије Момчила Тешића 
објављене у Ужичком зборнику,11 Пожешком годишњаку,12 као и 
књига: Биографског лексикона Златиборског округа: Ужице, Ариље, 
Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, 
Сјеница, Чајетина и Ивањица (Београд, 2006), Књижевни прилози 

9  Први број Вести (ISSN 0350-5014) изашао је 1. октобра 1941. године као Орган 
Штаба ужичког народноослободилачког партизанског одреда. После бр. 15 
(1941) престао је да излази. Након ослобођења Ужица, од 18. октобра 1944. 
па све до 23. априла 1949. године лист је поново излазио, када уступа место 
Победи која излази од 1950‒1951. године. Од 14. фебруара 1952. године Вести 
поново излазе под старим називом.

10  Међународни стандардни библиографски опис саставних делова – ISBD(CP).
11  Момчило Тешић, „Библиографија Момчила Тешића”, Ужички зборник, бр. 

3 (1974): 507–575. (Библиографија обухвата скоро све књижевне прилоге 
и радове о Момчилу Тешићу објављени у периоду од 1929. до краја 1973. 
године, међу којима се налазе и његови књижевни прилози као и прилози о 
њему објављени у Вестима). Момчило Тешић, „Библиографија од 1974–1982”, 
Ужички зборник, бр. 11 (1982): 519–562.

12  Јасминка Ђурић, „Момчило Тешић (1911‒1992) – живот и дело”, Пожешки 
годишњак, бр. 9 (2011): 7‒26 (Ауторка је на основу књижног фонда Народне 
библиотеке Пожега урадила библиографију Момчила Тешића. Свака 
библиографска јединица садржи и садржај књига, који је био од велике 
помоћи у решавању недоумица код оних књижевних прилога који су под 
различитим насловима објављени у више листова).
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Момчила Тешића у титовоужичким листовима,13 аутора Драгољуба 
Зорића (Пожега, 1980) и Момчило Тешић Драгољуба П. Ђурића 
(Београд, 1991). Како је при изради библиографије највећи изазов 
било утврђивање идентитета и разрешење иницијала аутора за 
поједине прилоге, посебну захвалност за пружену помоћ дугујем 
колегиници Јасминки Ђурић, дипломираном библиотекару 
саветнику из Народне библиотеке Пожега, и песнику Милијану 
Дики Деспотовићу. 

Библиографија прилога Момчила Тешића садржи две целине. 
Прву целину чине Књижевни прилози Момчила Тешића и Прилози о 
Момчилу Тешићу, а друга садржи Регистар. У оквиру библиографије 
распоред библиографских јединица сређен је хронолошки – према 
години издања, а у оквиру сваке календарске године јединице су 
уазбучене према наслову, односно аутору прилога. Друга целина 
коју чине Регистри, подељена је на два дела, како би се одвојили 
прилози чији је аутор Момчило Тешић од прилога других аутора који 
су писали о песнику. Први део садржи Регистар наслова, Регистар 
аутора и Предметни регистар за прилоге чији је аутор Момчило 
Тешић. Други део целине Регистри односи се на прилоге о Момчилу 
Тешићу, и подељен је такође на: Регистар наслова, Регистар аутора 
и Предметни регистар.

Целокупно стваралаштво Момчила Тешића, као и 
обједињавање свих написа који су инспирисани његовим радом 
и стваралаштвом, заслужују да буду предмет једне свеобухватне 
персоналне библиографије. Библиографијом књижевних прилога 
Момчила Тешића (1911–1992), као и прилога о њему објављених 
у листу Вести (Ужице), учињен је корак напред ка остварењу тог 
циља.

Литература:
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Данас код лекара / Момчило Тешић.

У: Вести. – ISSN 0350–5014. – Год. 2, бр. 67 (6. окт. 1945), стр. [6].
821.163.41–36

1946

2
Моји волови дочекали „треће” / Момчило Тешић. – У рубрици: 
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3
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821.163.41–32

4
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5
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821.163.41–32

1949

6
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У: Вести. – ISSN 0350–5014. – Год. 27, бр. 1103 (20. септ. 1968), стр. 10.
821.163.41–93–1

110
Како постаје киша / Момчило Тешић. – У рубрици: Вести за децу.
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821.163.41.09"1956"

134
ТЕШИЋ, Момчило, 1911−1992    

Прво књижевно вече сељака − књижевника / М. [Момчило] Тешић. 
− Фотогр.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 12, бр. 452 (23. феб. 1956), стр. 4.
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За плугом и радним столом : књижевник Момчило Тешић одговара 
на питање анкете о свом животу и раду: од ђачког доба до данас / Милојко 
Ђоковић. − Слика М. Тешића.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 16, бр. 651/652 (1. јан. 1960), стр. 7.
821.163.41:929 Тешић М.

150
НЕСТОРОВИЋ, Стеван, 1935−1995   

Домовина : посвећено Момчилу Тешићу / Стеван Несторовић.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 16, бр. 651/652 (1. јан. 1960), стр. 10.
821.163.41−1

1961

151
ЂОКОВИЋ, Милојко П., 1926−2016    

Први кораци Дописног клуба за књигу и књижевност на селу Србије 
/ М. [Милојко] П. Ђ. [Ђоковић].
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 17, бр. 714 (16. март 1961), стр. 5.
821.163.41.09:929 Тешић М.
061:821.163.41−1(497.11)
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152
ПИЛЧЕВИЋ, Ђорђе, 1938−2017  

„Ариљска олимпијада” / Ђ. [Ђорђе] П. [Пилчевић].
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 17, бр. 725 (1. јуни 1961), стр. 7.
061.75(497.11 Ариље)"1961"

153
ПИЛЧЕВИЋ, Ђорђе, 1938−2017    

Пред велику прославу у селу Брекову / Ђ. [Ђорђе] Пилчевић.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 17, бр. 723 (18. мај 1961), стр. 5.
061.75(497.11 Бреково)"1961"

154
ПОПОВИЋ, Радован, 1938−    

Велика прослава у Брекову : у част 20-годишњице револуције / Р. 
[Радован Поповић]. − Илустр.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 17, бр. 725 (1. јуни 1961), стр. 5.
821.163.41.09:929 Тешић М.
061.75(497. 11 Бреково)"1961"

1962

155
КЊИЖЕВНО вече у Чајетини

У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 18, бр. 799 (22. нов. 1962), стр. 8.
821.163.41.09:929 Тешић М.
821.163.41.09

156
ПОПОВИЋ, Радован, 1938−    

Песник за плугом / Р. [Радован Поповић], М. [Мирко] З. [Зечић]. − 
Слика М. Тешића.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 18, бр. 765 (29. март 1962), стр. 6.
821.163.41:929 Тешић М.
929:821.163.41 Тешић М.

1963

157
ЛУЕТИЋ, И.   

Вести из Пожеге / И. Луетић.

Ристановић, Д. „Горостас од пера и емоција: библиографија књижевних прилога 
Момчила Тешића (1911–1992) у листу Вести (Ужице)”, 32–81
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У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 22, бр. 850 (7. нов. 1963), стр. 5.
821.163.41.09:929 Тешић М.

158
ПАВЛОВИЋ, Милан, 1941−2018   

Изложбе, предавања и књижевне вечери / М. [Милан] Павловић.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 22, бр. 813 (28. феб. 1963), стр. 6.
027.022(497.11)"1963"
821.163.41 Тешић М.

1964

159
ПАВЛОВИЋ, Д., 19??−   

Вести из Пожеге / Д. [Драган] Павловић.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 23, бр. 861 (23. јан. 1964), стр. 8.
821.163.41.09:929 Тешић М.

1965

160
ЂУРИЋ, Драгољуб П., 1932−1997   

Момчило Тешић: Поштарева торба / Д. [Драгољуб] Ђурић. − У 
рубрици: Прикази књига. − Приказ књиге: Момчило Тешић: Поштарева 
торба, Титово Ужице, 1964.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 24, бр. 933 (10. јун 1965), стр. 8.
821.163.41.09−1 Тешић М. (049.32)

1969

161
ТЕШИЋ, Момчило, 1911−1992    

Веран селу : четрдесет година књижевног стваралаштва / Милан 
Павловић. − Слика М. Тешића.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 28, бр. 1165/1166 (29. нов. 1969), стр. 13.
821.163.41:929 Тешић М. (047.53)

162
ШТАМПАР, Андрија, 1888−1958    

Једно признање песнику : (писмо др Андрије Штампара Момчилу 
Тешићу, 1939. године) / Андрија Штампар.
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У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 28, бр. 1165/1166 (29. нов. 1969), стр. 13.
821.163.41−6
821.163.41.09 Тешић М.

1970

163
ДОДЕЉЕНА признања и награде

У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 29, бр. 1220 (18. дец. 1970), стр. 2.
821.163.41:929 Тешић М.

164
КОСТИЋ, Стојадин, 1927−1996   

Момчило Тешић „Откуцаји” / Ст. [Стојадин] Костић. − Приказ 
књиге: Момчило Тешић: Откуцаји, Крушевац, 1970.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 29, бр. 1191 (29. мај 1970), стр. 8.
821.163.41.09−1 Тешић М. (049.32)

165
ТЕШИЋ, Момчило, 1911−1992    

Разговор с Момчилом Тешићем / Иван Цековић. − Слика М. 
Тешића. − Додатак: Вести за децу (29. мај 1970., стр. 1).
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 29, бр. 1191 (29. мај 1970).
821.163.41:929 Тешић М. (047.53)

1971

166
ТЕШИЋ, Момчило, 1911−1992    

Селу су потребни људи : делегати Конгреса културне акције говоре / 
Ст. [Стојан] М. [Максимовић]. − Слика М. Тешића.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 30, бр. 1246 (18. јун 1971), стр. 8.
821.163.41:929 Тешић М. (047.53)

1972

167
МИЋИЋ, Оливера, 1937−    

Још једна свечаност посвећена Момчилу Тешићу / Оливера Мићић. 
− Слика М. Тешића.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 31, бр. 1276 (14. јан. 1972), стр. 10.
821.163.41:929 Тешић М.

Ристановић, Д. „Горостас од пера и емоција: библиографија књижевних прилога 
Момчила Тешића (1911–1992) у листу Вести (Ужице)”, 32–81
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168
МИЋИЋ, Оливера, 1937−    

Шездесет Момчилових година / Оливера Мићић. − Слика М. 
Тешића.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 31, бр. 1274 (1. јан. 1972), стр. 11.
821.163.41:929 Тешић М.

169
ПЕТКОВИЋ, Драган, 19??−  

Свечана седница посвећена Момчилу Тешићу : поводом додељивања 
Вукове награде / Драган Петковић. − Слика М. Тешића.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 31, бр. 1275 (7. јан. 1972), стр. 2.
821.163.41:929 Тешић М.

1973

170
РАДОЈЕВИЋ, Ђ. Р., 19??−   

Момчило Тешић: „Добро јутро, добар дан, добро вече” / Ђ. [Ђорђе] 
Р. Радојевић. − Приказ књиге: Момчило Тешић: Добро јутро, добар дан, 
добро вече, Нови Сад, 1973.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 32, бр. 1365 (28. септ. 1973), стр. 8.
821.163.41.09−1 Тешић М. (049.32)

1974

171
МУРИЋ, Слободан, 1943−2008   

Песници завичају : митинг поезије на Тргу Слободана Пенезића 
Крцуна / [Слободан Мурић]. − Податак о аутору преузет из: 
„Библиографија од 1974−1982.” Момчило Тешић, објављена у Ужичком 
зборнику бр. 11, 1982.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 33, бр. 1416/1417 (24. септ. 1974), стр. 9.
821.163.41.09:929 Тешић М.
061.75(497.11 Ужице)

172
ЋЕТКОВИЋ, Слободан, 1929−1985   

Пада киша ситница / С. [Слободан] Ћ. [Ћетковић]. − Слика М. 
Тешића. − Додатак: Вести за децу (6. дец. 1974., стр. 4). − Приказ књиге: 
Момчило Тешић: Пада киша ситница, Београд, 1974.
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У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 33, бр. 1427 (6. дец. 1974).
821.163.41.09−1 Тешић М. (049.32)

1975

173
ПАВЛОВИЋ, Милан, 1941−2018   

Свечани литерарни сусрет : поводом 45. годишњице књижевног 
рада Момчила Тешића / М. [Милан] П. [Павловић].
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 35, бр. 1434 (24. јан. 1975), стр. 8.
821.163.41:929 Тешић М.

1978

174
ДЕСПОТОВИЋ, Милијан, 1952−

Свет детињства / М. [Милијан] Деспотовић. − Приказ књиге: 
Момчило Тешић: Шарени играчи, Београд, 1977. − У рубрици: Нове 
књиге.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 37, бр. 1591 (27. јан. 1978), стр. 13.
821.163.41.09 Тешић М. (049.32)

175
ЂУРИЋ, Драгољуб П., 1932−1997   

Песник изворног надахнућа : педесет година књижевног рада 
Момчила Тешића / Драгољуб П. Ђурић. − Слика М. Тешића.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 37, бр. 1604/1605 (28. април 1978), стр. 
14.
821.163.41.09 Тешић М.

1979

176
„АЛ’ је леп овај свет” : са изложбе књига за децу. − Слика М. Тешића.

У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 38, бр. 1684 (9. нов. 1979), стр. 4.
821.163.41.09:929 Тешић М.

177
МОМЧИЛО Тешић − почасни председник : скупштина књижевног 

клуба „Прво зрно сунцокрета”.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 38, бр. 1685 (16. нов. 1979), стр. [5].

Ристановић, Д. „Горостас од пера и емоција: библиографија књижевних прилога 
Момчила Тешића (1911–1992) у листу Вести (Ужице)”, 32–81
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821.163.41.09:929 Тешић М.
061:821.163.41−1(497.11 Бреково)

178
ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Милован   

Књига све траженија : уз акцију „Месец дана књиге” / Милован 
Петронијевић. − Слика М. Тешића.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 38, бр. 1681 (19. окт. 1979), стр. [7].
821.163.41.09:929 Тешић М.
027.022(497.11)"1979"

179
ПРИЗНАЊЕ песнику детињства: 50 година књижевног рада 

Момчила Тешића. − Слика М. Тешића.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 38, бр. 1661 (1. јун 1979), стр. [20].
821.163.41.09 Тешић М.

1980

180
ПЕСМЕ и пољопривреда. − Слика М. Тешића.

У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 39, бр. 1734 (17. окт. 1980), стр. [8].
821.163.41:929 Тешић М.

1981

181
ЗОРИЋ, Драгољуб, 1949−  

Село − део мене : уз седамдесети рођендан Момчила Тешића / 
[Драгољуб Зорић]. − Слика М. Тешића. − Податак о аутору преузет из: 
„Библиографија од 1974−1982.” Момчило Тешић, објављена у Ужичком 
зборнику бр. 11, 1982.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 41, бр. 1799/1800 (31. дец. 1981), стр. 17.
821.163.41:929 Тешић М.
929 Тешић М.

1982

182
ИЗЛОЖБА дела Момчила Тешића

У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 42, бр. 1821 (28. мај 1982), стр. [9].
069.02:929 Тешић М.
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183
ЛУКОВИЋ, Зоран   

Имам још доста да кажем / Зоран Луковић.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 42, бр. 1801 (8. јан. 1982), стр. [8].
821.163.41.09 Тешић М.

184
ПАВЛОВИЋ, Милан, 1941−2018   

Бројне честитке песнику : поводом 70. рођендана Момчила Тешића 
/ [Милан Павловић]. − Слика М. Тешића. − Податак о аутору преузет из: 
„Библиографија од 1974−1982.” Момчило Тешић, објављена у Ужичком 
зборнику бр. 11, 1982.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 42, бр. 1801 (8. јан. 1982), стр. [8].
821.163.41:929 Тешић М.
929 Тешић М.

185
СЕЛАКОВИЋ, Нада, 1953−   

Песници песнику : песнички сусрети у Рибашевини / Н. С. [Нада 
Селаковић].
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 42, бр. 1837 (17. септ. 1982), стр. 10.
821.163.41.09 Тешић М.
82:7.079(497.11)"1982"
7.07

1983

186
ДОБИТНИЦИ одликовања : орден заслуга за народ са 

сребрним зрацима додељен песнику Момчилу Тешићу. − Слика 
М. Тешића.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 43, бр. 1890 (30. септ. 1983), стр. 3.
821.163.41:929 Тешић М.

187
ЂУРИЋ, Драгољуб П., 1932−1997   

Бисери духа и носталгија за младошћу / Драгољуб П. Ђурић. − Слика 
М. Тешића. − Приказ књиге: Момчило Тешић: Шеретска посла, Титово 
Ужице, 1983.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 43, бр. 1895 (4. нов. 1983), стр. 8.
821.163.41.09−1 Тешић М. (049.32)

Ристановић, Д. „Горостас од пера и емоција: библиографија књижевних прилога 
Момчила Тешића (1911–1992) у листу Вести (Ужице)”, 32–81
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188
СЕЛАКОВИЋ, Нада, 1953−   

Тешићева поезија на италијанском / Н. С. [Нада Селаковић].
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 43, бр. 1863 (18. март 1983), стр. 9.
821.163.41.09 Тешић М.

1984

189
ПАВЛОВИЋ, Милан, 1941−2018   

Дан књижнице „Момчило Тешић” / М. [Милан] П. [Павловић].
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 44, бр. 1955/56 (28. дец. 1984), стр. 11.
821.163.41:929 Тешић М.
027.52.022(497.11)"1984"

1985

190
ЂУРИЋ, Драгољуб П., 1932−1997   

Низа од седам бисера / Драгољуб П. Ђурић. − Приказ књиге: 
Момчило Тешић: Мале приче, Београд, 1985.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 45, бр. 1967 (22. март 1985), стр. 7.
821.163.41.09 Тешић М. (049.32)

191
ПАВЛОВИЋ, Милан, 1941−2018   

Деведесет година Основне школе : представници Радио Београда 
уручили 3.520 књига Књижници и читаоници у Глумчу / М. [Милан] П. 
[Павловић]. − Слика М. Тешића.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 45, бр. 2007/8 (27. дец. 1985), стр. 9.
821.163.41:929 Тешић М.
027.52.022(497.11)"1984"3
73.3(497.11 Глумач) "1895/1985"

1986

192
ЂОКОВИЋ, Милојко П., 1926−2016   

Ужичани − добитници Вукове награде / М. П. Ђ. [Милојко П. Ђо-
ковић].
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 43, бр. 2042 (29. август 1986), стр. 6.
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821.163.41:929 Тешић М.
06.05ВУК::008"1964/1985"

1987

193
ПАВЛОВИЋ, Милан, 1941−2018   

Сеоски песници на француском / [М.] Милан [П.] Павловић.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 45, бр. 2064 (30. јан. 1987), стр. 9.
821.163.41.09−1 Тешић М.

1988

194
ДРАГОЈЛОВИЋ, Снежана  

Часопис „Међај” о Момчилу Тешићу : акција „Месец књиге” у 
Пожеги / С. [Снежана] Д. [Драгојловић].
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 46, бр. 2156 (4. нов. 1988), стр. 7.
821.163.41.09:929 Тешић М.

1989

195
ДЕСПОТОВИЋ, Милијан, 1952−  

Живот и обичаји : ново у „Писанкиној” библиотеци / Милијан 
Деспотовић. − Приказ књиге: Момчило Тешић: Народни живот и 
обичаји пожешког краја, Пожега, 1988. − У рубрици: Писанка.
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 47, бр. 2205 (13. окт. 1989), стр. 9.
821.163.41.09 Тешић М. (049.32)
392(497.11 Пожега)

196
ЂОКОВИЋ, Милојко П., 1926−2016   

Момчило Тешић на Коларцу / М. [Милојко] П. Ђ. [Ђоковић].
У: Вести. − ISSN 0350−5014. − Год. 47, бр. 2183 (12. мај 1989), стр. 8.
821.163.41.09−1 Тешић М.

197
ИЛИЋ, Новка, 1956−  

„Падогранци и њихови знанци” : „Писанкина” библиотека и 
књижара / Новка Илић. − Слика М. Тешића. − Приказ књиге: Момчило 
Тешић: Падогранци и њихови знанци, Титово Ужице, 1989. − Биографија 
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Стручни рад

ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ – РУЈАНСКИ: био-библиографија
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)

Биографија

Живот Љубише Р.  Ђенића 
обележили су велики ратови на Балкану. 
Pодио се пред почетак Првог светског 
рата, живео у периоду прве и друге 
Југославије, а умро у време рата и распада 
социјалистичке државе (оба светска 
рата донела су материјална разарања, 
велике људске жртве, неизмерну патњу 
и сиромаштво у Златиборском региону). 
Растао је у Чајетини, која је тих година 
имала тридесет кућа, без мушких глава, 
јер су мушкарци били одведени, или у рат, 
или у логоре. Мајка Гвозденија (рођена 
Ћирковић) бринула се о њему, али и о другим сирочадима у 
варошици. Отац Рајко био је у заробљеништву у логору Нежидер. 
Када се отац вратио из заробљеништва, неко му је рекао: „Ево ти 
тате”, на шта је он почео да плаче и да бежи јер није знао шта значи 
тата.1 Након повратка оца из заробљеништва, његова породица је 
била међу материјално имућнијим, јер је отац имао своју кафану. 
Основну школу (1921‒1925) похађао је уз честе болести и прележане 
две упале плућа. Када је требало да пође у средњу школу, имао је 
велики здравствени проблем па ће је завршити тек после Другог 
светског рата, школујући се уз рад. Једном приликом је рекао: 
„Жеља ме је вукла да продужим школовање кроз гимназију, као 

1  Љубиша Р. Ђенић, „Са цвета на цвет: био-библиографија: 1932–1977” (рукопис), 
стр. 1.

Фотогр. из архиве Народне 
библиотеке „Љубиша Р. 

Ђенић”, Чајетина

БИБЛИОГРАФИЈЕ
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многи моји другови, не даде ми се, заболеше ме очи а када оздравих 
било је већ доцкан”.2 

Иако је књига била реткост, он је између два светска рата био 
окружен књигама. Деда Маринко је „примао и читао Самоуправу, 
Одјек и Мале новине. Имао је пун сандук књига. Познавао је 
Николу Пашића, Ранка Тајсића, Перу Тодоровића, Гигу Гершића, 
попа Ђурића и ишао је њиховим путем. Био је један од оснивача 
Радикалне странке на Златибору, 1883. године. У младости је 
келнерисао, обрађивао земљу, кириџијао, кметовао, држао говоре, 
певао уз гусле, био радикални посланик”.3 Као дечак је помагао оцу у 
кафани, али се већ тада интензивно бавио књигом, историографијом 
и етнологијом Златибора. О својим интересовањима, као млад 
писац и истраживач, рекао је: „А књига ме интересовала и 
раније. И живот овај око мене, живот Златибора у прошлости и 
овај данас. Освојило ме то некако, те овако узгред, поред посла 
(у кафани), читам, пишем, цртам и прибирам разноврсну грађу 
за проучавање Златибора, који ми је тако присан”.4 Растао је уз 
усмено предање, када су „бабе деци причале страшне приче”,5 а 
старци су казивали своје успомене о знаменитим личностима 
попут књаза Милоша и сердара Јована Мићића, као и искуства из 
више ослободилачких ратова у 19. и почетком 20. века. „Речити 
су били ти старци – Васа Поповић причајући о старом Београду, 
чика Мирко Кокорина Доде о хајдуцима и сердару Мићићу, 
деда Маринко Раковић о својим многобројним познаницима и 
бунама, Петар Марић и Петар Удовичић Шиш о кириџијским 
путовањима, али и поп Ђока Поповић говорећи своје шаљиве 
причице”.6 Прикупљао је разноврсну грађу од значаја за културну 
историју и етнографију златиборског краја (стару штампу, стару и 
ретку књигу, фотографије, народне приче, песме, анегдоте, ерске 
мудролије, разноврсне предмете за музејску збирку и др.). Водио 

2  В. „Млади кафеџија у Чајетини преко дана точи пиће и узгред чита, црта и 
објављује чланке”, Политика, бр. 11329 (14. децембар 1939): 12

3  Љубиша Р. Ђенић, „Мој ђед Маринко”, Уједињено српство: лист Српске 
радикалне странке, бр. 1 (11. мај 1991): 5.

4  Исто.
5  Јеремија Џамбић, „Треба волети људе: казивања Љубише Р. Ђенића Рујанског”, 

Вести, бр. 2181 (28. април 1989): 7. 
6  Исто.

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)”, 82–119
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је белешке о свему што му се чинило да може бити важно за нека 
нова истраживања. Још у основној школи објавио је неколико 
радова у дечијој рубрици листа Правда, а озбиљније радове, две 
приче о хајдучији на Златибору, објавио је 1932. године у часопису 
Криминална библиотека.7  

Између два светска рата Ђенићу је основно занимање 
кафеџија, али упоредо ради на сакупљању разноврсне грађе о 
Златибору и Златиборцима. Многе ликове и догађаје забележио је 
фотоапаратом, или својом руком у виду цртежа. У кафани у којој 
је радио имао је библиотеку од хиљаду књига.8 Нажалост, током 
Другог светског рата већина вредних збирки књига и међуратне 
периодике уништене су тако да је по ослобођењу остала мала 
збирка од око 80, прилично оштећених, публикација.9 Никада није 
сазнао шта се десило са књигама које је имао његов ђед Маринко. 
У поратном периоду интензивно је радио на очувању усменог 
предања, сакупљао је шаљиве народне приче и анегдоте, бележио 
народне обичаје, лирске песме, пословице и здравице. Радове 
је објављивао у педесетак листова и новина, као и у стручним 
часописима, Гласнику Етнографског музеја, Ужичком зборнику, 
Библиотекару, Књижничару и др. У поратним годинама објављивао 
је прилоге о свим значајнијим догађајама и манифестацијама у 
Чајетини и шире у недељном листу Вести. Писао је и за републичке 
листове и новине попут Политике, Политике експрес, Расковника, 
Села и др. О значају Ђенићевих записа из етнологије, етнографије 
и рукописне заоставштине писао је Слободан Гавриловић.10 Ђенић 
је приредио више публикација попут књиге Златиборски мотиви,11 
збирке песама, легенди и пригодних текстова о туризму на Златибору, 
збирке шаљивих народних прича и анегдота Ерске мудролије, у више 
издања. 

7  Љубиша Р Ђенић, „Са цвета на цвет: био‒библиографија: 1932–1977” (рукопис), 
стр. 2.

8  Вук Трнавски, „Књига крстари Златибором”, Политика, бр. 18966 (24. јул 
1966): 11.

9  Исто.
10  Слободан Гавриловић, Етнографско стваралаштво Љубише Р. Ђенића 

Рујанског (Београд: Јасен, 2015), стр. 70.
11  Златиборски мотиви. Прир. Љубиша Р. Ђенић (Чајетина: Народна библиотека 

„Димитрије Туцовић”, 1970), стр. 48.
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Поред велике љубави за народно стваралаштво Ђенић је 
волео и да црта, тако да је многе грађевине и појаве забележио у 
цртежима. Посмртно му је Слободан Радовић приредио монографију 
са цртежима Цртежи и записи (2011),12 а издавач ове захтевне 
монографије је Службени гласник. Цртежи су тематски груписана 
у следеће целине: Златиборске брвнаре (42), По Златибору (43–94), 
Чајетина моје младости (95–135), Албум старог Ужица (136–213) и По 
Србији и Балкану (214–242). У монографији се налазе прештампани 
текстови о Ђенићу и неколико његових радова углавном из Гласника 
Етнографског музеја. 

Рад у библиотеци

Након ослобођења Ђенић остаје привржен књизи и писаној 
речи. Најпре волонтира у тек основаној књижници у Чајетини, од 
пролећа 1946. године, радећи као заменик, са првим изабраним 
књижничаром Алексом Пјановићем.13 Убрзо ће бити једини 
запослени у књижници у Чајетини, у којој се, као и у многим 
другим насељима у Србији у то време, чине напори у прикупљању 
књига како би се осниваале прве поратне јавне књижнице. Све 

12  Љубиша Р. Ђенић Рујански, Цртежи и записи (Београд: Службени гласник, 
2011), стр. 225; Уз цртеже у овој књизи штампани су Ђенићеви радови: 
Дрводеље – градитељи брвнара на Златибору; Златиборске кириџије и 
катранџије; Туризам и планинарство; Од сердаревог поштоноше до Фаповог 
аутобуса. 

13  Љубиша Р. Ђенић, 10 година Народне књижнице и читаонице „Димитрије 
Туцовић” Чајетина: 1945– 1955 (Чајетина: б.и. б. г.), стр. 1. У овој брошурици 
од 17 страна Љ. Ђенић даје драгоцене податке из којих читалац добија јасну 
слику тешких културно-просветних прилика код нас у току 20. века. Први 
покушаји оснивања књижнице датирају из 1904. године, затим после Првог 
светског рата и пред сам Други светски рат, 1938. године. Људи окупљени 
око тадашњег Планинарско-туристичког друштва „Златибор” били су 
прикупили око 700 књига за оснивање књижнице, али су стајале у ормару 
и чекале да се обезбеди простор. Како надлежни нису адекватно реаговали, 
збирка књига је уништена током рата. Тако у Чајетини, половином априла 
1945. године, Срески одбор Народног фронта отвара књижницу која ради у 
оквиру књижаре Народног фронта, касније књижаре „Напредак”. У пролеће 
1946, у згради Среског суда, књижница добија прве просторије и активно 
ради на повећању фонда. У том моменту има 80 публикација од којих су 
многе неупотребљиве.

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)”, 82–119
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почива на ентузијазму и залагању појединаца, а рад је углавном 
био волонтерски. У таквим условима Ђенић интензивно ради на 
популаризацији књиге и читања и то у време када је велики број 
ставновништва неписмен. Агитује у локалној заједници како би 
прикупио што већи број књига за потребе књижнице. „Фонд се 
брзо попуњава, стижу нове књиге из свих крајева земље. Цео крај 
укључује се у обнову. Један сељак из Чајетине, Михаило Ћирковић, 
упорно размишља како он да помогне. Нема књиге, али има шуму. 
И предложи да се из његовог забрана одабере бор, од чије би се 
продаје купиле књиге за библиотеку”.14

У златиборским селима и засеоцима организују се течајеви за 
описмењавање, а након њих Црвени крст организује Здравствени 
течај, са циљем да се подигне ниво хигјенских услова у сеоским 
домаћинствима и смањи могућност преношења заразних болести, 
које су харале у сиромашној и ратом разореној Србији. Културно-
просветни рад мале чајетинске књижнице био је веома значајан 
у том периоду. Ђенић се трудио да за своје Златиборце обезбеди 
здравствено-пропагандни материјал и да га бесплатно дели 
свима који сврате у књижницу, дођу на вашар, код лекара или у 
кафану. Уз здравствене брошурице и трактате делио је и спискове 
приновљених књига у библиотеци, умножене на рапидографу. У 
поратном периоду неговање читалачке публике био је захтеван 
посао, а да би био што успешнији у индивидуалном приступу водио 
је дневник, у ком је бележио интересовања корисника књижнице 
и своја запажања од значаја за неговање и усмеравање читалаца 
кроз свет литературе. Запазио је да једна старија сељанка из 
Семегњева „често враћа запрљане књиге па је закључио да у њеној 
кући не влада примерна чистоћа. Зато ће се послужити једним 
од својих средстава: убациће јој у књигу популарну брошурицу о 
чистоћи у сеоској кући”.15 Оваква поука је уродила плодом, тако 
да је корисница обратила пажњу и више није прљала позајмљене 
књиге. Савремени библиотекари могу много тога научити из 
праксе овог врсног књижничара. Предлагао је како библиотекар 
треба да се понаша према читаоцу почетнику, сугеришући да „треба 
бити опрезан, јер почетнику треба лепо прићи и наћи подесну 

14  Вук Трнавски „Књига крстари Златибором”, Политика, бр. 18966 (24. јул 
1966): 11.

15  Исто.
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књигу која ће учинити да не буде једина и последња (колико је 
читалаца изгубљено због нетактичности оних који књигу треба да 
пропагирају). Треба га некако васпитавати, просто неговати, чувати 
док не одјакне”.16 

Љубиша Ђенић Пујо је познавао и волео људе, настојао је да 
им приближи књигу, не само лепу књижевност, већ и стручну и 
популарну научну литературу. У свој дневник је забележио да му 
је један домаћин тражио пољопривредну литературу која је писана 
између два светска рата. Пујо га је питао зашто баш ту литературу, а 
он му је објаснио да су писци књига из тог периода били практичари, 
произвођачи, а сада су теоретичари од којих он нема пуно користи.17 
Популаризација књиге и читања међу вољеним Златиборцима 
дала је резултате тако да су они у зимским месецима спонтано 
организовали читалачке вечери. Раније су се људи окупљали зими 
уз гусларе, а тада уз књигу, где би неко читао а остали укућани и 
гости би нешто радили и слушали. Заинтересованост за људе, нове 
и постојеће кориснике, Ђенић је изражавао и кроз личне посете. 
Налазио је времена да „обилази своје читаоце: дође, изненада, 
некоме у кућу и заподене разговор с њим и његовим укућанима 
о књигама које су читали или читају. Тада, обично, извади из 
набреглог јанџика, без којег никуда не иде, оно што им је донео... 
Тако он крчи пут књигама које крстаре Златибором”.18 Временом 
чајетинска библиотека добија своје књигоноше, а Пујо ће књиге 
Златиборцима слати по ђацима. Користио је све прилике да дође 
до корисника, ишао би на пазарни дан у Чајетини од једног до 
другог посетиоца или продавца и разговарао са људима, на крају 
би им из пуне торбе понудио књигу рекавши: „Вратићеш кад 
прочиташ, следећи пут кад кренеш на пијац”.19 У библиотеци је 
имао и полицу са књигама, на којој би писало: „Узми и не враћај”, 

16  Миодраг Дабић, „Запажања књижничара у Чајетини: над једним дневником”, 
Вести, бр 512/513 (30. април 1957): 12.

17  Љубиша Р. Ђенић, „Над једним дневником: запажања једног књужничара”, 
Књижничар, бр 21/22 (јануар‒ јун 1957): 608.

18  Вук Трнавски „Књига крстари Златибором”, Политика, бр. 18966 (24. јул 
1966): 11.

19  Немања Бећковић, „Вук у златиборској кожи: целог живота Љубиша Р. Ђенић 
бринуо је да за поколења сачува културну и историјску баштину краја који је 
нестајао, Политикин забавник, бр. 3341 (19. феб. 2016): 4; доступно и на: http://
politikin‒zabavnik.rs/clanci/vuk‒u‒zlatiborskoj‒kozhi (прегледано 20. 5. 2022).

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)”, 82–119
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а књиге би у кратком року биле покупљене. Све ово нам говори да 
је индивидуални приступ библиотекара кориснику давао резултате, 
што је случај и данас.

Када је шездесетих година 20. века кренула иницијатива, од 
Културно-просветне заједнице Србије, да се оснују библиотеке у 
малим местима и селима, у којима су биле четворогодишње основне 
школе, овај врсни библиотекар је основао мрежу библиотека 
по златиборским насељима, која је у једном моменту имала 
чак двадесет и једну библиотеку. У својим радовима је писао о 
уређењу тих библиотека и библиотеке у Чајетини по УДК систему. 
Иницијатива је била одлична, али због неадекватног кадровског 
решења касније се говорило о огромној материјалној штети услед 
небриге о повереном фонду.

Већину свог радног века био је једини запослени. У годишњем 
извештају за 1966. годину20 Ђенић наводи да је библиотека у 
Чајетини имала запослена два службеника са средњом стручном 
школом, док су услуге рачуноводства и чишћења плаћане као 
хонорарне услуге. Те године (1. октобра) у радни однос је примљена 
Милина Раковић, свршена ученица Библиотекарске школе, што је 
знатно утицало на повећање броја услуга, обрт фонда и повећан 
број реализованих програма. Од тог периода до пензионисања, 
1975. године, Ђенић је био директор библиотеке, која је у свом 
развоју у складу са развојем варошице, периодично повећавала 
број запослених стручних радника. 

Рад на маркетингу библиотеке

Популаризацију књиге и читања, што бисмо данас назвали 
маркетингом библиотеке, развијао је у складу са околностима у 
локалној заједници, користећи све расположиве могућности и 
стално промишљајући нове начине и активности о којима ће писати 
и говорити. Ораганизовао је акције „Месец дана књиге”, „Усмене 
новине”, „Недеља музеја”, продајне изложбе књига, осмишљавао 
програме, књижевне вечери, обележавао значајне јубилеје, писао 
прилоге у локалној и републичкој штампи о библиотеци у Чајетини, 

20  Народна библиотека „Димитрије Туцовић” Чајетина (1967), Извештај о раду 
за 1966. годину, стр. 11.
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говорио у радио-емисијама. Умножавао је на рапидографу, у више 
стотина примерака годишње, извештаје, каталоге изложби, препоруке 
књига за различите групе корисника, спискове старих и ретких књига, 
спискове приновљених књига и делио их бесплатно у пригодним 
приликама. Може се рећи да је користио све што је могао у датом 
моменту да би се о библиотеци и њеном раду чуло у локалној 
средини и шире у друштву. До краја 1965. године „Библиотека је 
издала 22 публикације на тему о књизи и о свом раду”.21 Укупни 
тираж је био значајан, у Извештају објављеном 1966. године наводи 
да је у пригодним приликама до тада подељено око десетак хилљада 
примерака поменуте литературе. Уз сваку изложбу књига, или изложбе 
поводом значајних годишњица штампао је каталоге на неколико 
страница и делио бесплатне примерке посетиоцима и члановима 
библиотеке. Приређивао је разне водиче кроз литературу. „Читаоче за 
тебе” је приређени избор књига намењен младима, на списку се нашло 
по десетак најпознатијих аутора из домаће и светске књижевности. 
Материјал је приређен као водич за приватну библиотеку. Да би 
унапредио постојеће програме и покренуо нове често је анкетирао 
кориснике, желео је да сазна које би они предавање волели да чују, о 
којој теми да се говори у оквиру манифестације „Усмене новине” и сл.

Приредио је брошуру 10 година Народне књижнице и 
читаонице Димитрије Туцовић: 1945–1955, у којој је приказан рад 
у крајње оскудним условима. На 17 страна, А4 формата, приказао је 
развој установе, дајући најпре осврт на покушаје да се 1904. године 
оснује читаоница у Чајетини. Први простор књижница је добила 
1950. године у новосаграђеном задружном дому. У брошури је 
дат опис културно-просветних активности књижнице, а затим су 
наведени чланови Управе и на крају се приказује рад на прикупљању 
и отварању Музејске збирке.  

Рад на библиографијама

Ђенић је увек нешто бележио, сакупљао грађу за персоналне 
библиографије и биографије значајних личности попут: Симе 
Милутиновић Сарајлије, Саве Јовановић Сирогојна, сердара Јована 
Мићића, књижевника Милутина Ускоковића, Момчила Тешића и 

21   Исто, стр 8.

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)”, 82–119
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др. Оставио је у рукописној заоставштини записе за око педесетак 
значајних личности овог краја. Радио је на прикупљању ужичке 
периодике и старих ужичких књига. Био је то пионирски подухват 
у настојању да се изради прва завичајна библиографија. 

Ужичка штампарија „Димитрије Туцовић” објавила је, 1975. 
године, његову библиографију Ужичка штампа: (прилог грађи 
за историју ужичке штампе 1885–1941. године), а годину дана 
касније, у монографији која је изашла поводом обележавања 
30 година од почетка рада штампарије, библиографију Књиге 
и листови штампани у ужичким штампаријама 1885–1976. О 
Ђенићевом раду на библиографијама писао је Слободан Радовић,22 
наводећи да „у то време њему [Ђенићу] нису били доступни сви 
извори, иза њега није стајала институција, већ је ону грађу која 
му је била доступна пописао сводећи је на основне библиографске 
податке”.23 Библиографијама се интензивно бавио од педесетих 
година прошлог века па до пред крај живота, али због поменутих 
околности већи део пописа налази се у рукописној заоставштини. 
Рад на библиографијама био је веома захтеван, најпре би се 
приредиле картотеке из којих би касније настајале библиографије. 
Богата рукописна заоставштина чека неко боље време да буде 
објављена и тако доступна ширем кругу истраживача. Прикупио 
је све што је могао наћи о Златибору за завичајну библиографију, 
„Библиографија Златибора” (део 1 и део 2), која је такође остала 
у рукопису, као и „Библиогфију књига и штампе (ван отаџбине): 
1916–1918”. Приредио је и своју био-библиографију у рукопису 
1977. године „Са цвета на цвет”, у којој је пописао чланке и прилоге 
у стручној периодици, недељним и дневним листовима као и 
објављене цртеже. Од публикованих библиографија треба поменути 
тематску библиографију „Прилог фолклорној библиографији 
области Титовог Ужица”,24 која има пописана 92 извора из дневне 

22  Слободан Радовић „Љубиша Р. Ђенић – први ужички библиограф”, Сусрети 
библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића: зборник радова са научног 
састанка одржаног 7. новембра 2008. године, ур. Александра Вранеш (Инђија: 
Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић”, 2010), 275–287. 

23  Исто, 282.
24  Љубиша Р. Ђенић, „Прилог фолклорној библиохтсфији области Титовог 

Ужица”, Рад VIII-ог конгреса фолклориста Југославије У Титовом Ужицу 1961, 
ур. Душан Недељковић (Београд: [б. и.], 1961), 171‒175. 
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штампе, недељних листова и делови значајнијих монографских 
публикација које говоре о теми. Јединице су уазбучене на аутора.

За свој рад добио је бројне награде од којих је свакако 
највреднија Вуковa наградa, 1965. године. Награђиван је више пута од 
Црвеног крста Србије, Среског одбора Савеза културно-просветних 
друштава Среза Златиборског и Културно-просветне заједнице 
Србије. Ђенић се није бавио политиком, „политику није изгледа ни 
разумевао, али је многе последице политике осетио на својој кожи 
и на кожи своје породице. Проглашаван је за непријатеља само зато 
што је у библиотеци и читаоници имао Њујорк Тајмс”.25 Ђенић је био 
предложен за награду „Милорад Панић Суреп,”26 али је ипак није 
добио. Председница Комисије за давање предлога за награду је том 
приликом објаснила „да је Комисија за давање предлога 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”.27 На састанку се водила дискусија, али у часопису 
Заједница библиотека није наведен садржај, чињенице, због којих 
дела чињења или нечињења ова библиотечка награда није припала 
једном од највреднијих библиотекара Србије. Тих година је покренута 
иницијатива за стварање регионално-информационог центра који 
би био формиран у ужичкој библиотеци.28 Међу библиотекама 
учесницама се помиње библиотека у Чајетини која је међу првим 
јавним библиотекама у Србији имала уређен фонд по УДК систему. 

Љубиша Ђенић дао је велики допринос у развоју 
библиотекарства и очувању културне баштине златиоборског краја 
и свакако заслужује озбиљну монографију посвећену његовом 
животу и делу.

25  Ј. [Јеремија] Џамбић, „Умро је Љубиша Ђенић Пујо: културно богатство 
Златибора”, Вести, бр. 2360 (3. октобар 1992): 5.

26  „Сeдница Извршног одбора Заједнице матичних библиотека СР Србије, 
одржана 18. фебруара 1972. год. у Београду”, Заједница библиотека, бр. 1/2 
(1972): 186.

27  Исто.
28  Татјана Богојевић, „Заједница библиотека Србије као показатељ развоја 

библиотекарства у ужичком региону: 1970‒1997”, Корак библиотеке, бр. 6 
(2021): 31.

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)”, 82–119
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Прилог за библиографију Љубише Р. Ђенића

Ђенић је у рукопису „Са цвета на цвет: био-библиографија 
(1932‒1977)” написао да поред свег труда није успео да састави 
комплетну библиографију својих радова, наводећи да недостају 
радови из дечје стране Правде и Киће, као и „дописи објављени у 
Правди из времена кад је био њен дописник 1937. и 1938. године, 
као и неких радова објављених преко радија и телевизије.29 

Приликом прикупљања грађе за библиографију уочено је 
више неуписаних јединица, из овог Ђенићевог навода. Поред више 
изостављених прилога из листа Вести (Ужице), изостављен је и 
чланак у Библиотекару, објављен 1950. године. Ђенић је у својој 
библиографији у поглављу „Објављене књиге и сепарати” пописао 
и каталоге о одржаним изложбама обима до шест страница, али 
збирка поменуте грађе за сада није пронађена те је из тог разлога 
изостављена. При избору публикација за унос у библиографију 
водило се рачуна да се направи попис значајнијих Ђенићевих 
ауторских дела до којих је било могуће доћи у библиотечком 
систему Србије или их пак Народна библиотека Ужице има у својим 
фондовима. Библиографија има три целине. У првој су објављене 
монографске публикације, други део чине библиографски описи 
објављених радова у стручној и научној периодици (Гласнику 
Етнографског музеја, Ужичком зборнику, Књижничару (Нови 
Сад) и Библиотекару), а у трећој су две приређене монографске 
публикације. 

Ђенић је прикупљао и бележио усмено стваралаштво 
Златибора (пословице, приче, анегдоте, песме и сл..), често бележећи 
имена казивача и певача. У локалном недељном листу Вести Ђенић 
има преко сто објављених радова, па је због обима одлучено да 
се тај део библииографије не штампа у Кораку библиотеке бр. 7, 
већ у наредним бројевима. Ђенић је био дописник листа Република 
(Београд), а у рубрици „Са Златибора” објављивао је кратке вести о 
значајнијим догађајима у периоду од новембра 1947. до јула 1952. 
године, најчешће у само неколико реченица.30 Ђенић наводи да је 
сарађивао са 58 листова и часописа у којима је објављивао своје 

29  Љубиша Р. Ђенић, „Са цвета на цвет: био‒библиографија: 1932– 1977” 
(рукопис), 6.

30  Исто, стр. 12‒18 (редни бр. 25‒111).
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радове, вести, саопштења, ерске мудролије или цртеже и то само 
до 1977. године. Из свега наведеног се делимично може сагледати 
обим рада на састављању што потпуније библиоиграфије.

Од рукописне грађе у овом раду је објављен садржај 
„Златиборског летописа” (Прилог 1), чији се један примерак чува 
у Етнографском музеју у Београду. Рукопис „Народна лирика са 
Златибора” чува се у Архиву Српске академије наука и уметности 
а биће описан у неком од наредних бројева. Остала рукописна 
заоставштина је већим делом код породице Ђенић. За овај рад 
коришћен је и рукопис „Љубиша Р. Ђенић, 10 година Народне 
књижнице и читаонице „Димитрије Туцовић” Чајетина: 1945– 
1955”, 17 стр. Рукописи нису описани у библиографији и биће део 
наредних истраживања.

У Српској библиографији: књиге: 1868‒1944. Књ. 3, стр. 206. 
описане су две Ђенићеве публикације: Туризам и планинарство и 
Златибор.31 Књига Златибор : кратак планинарско-туристички 
водич такође нема одштампану годину издања па је година преузета 
из Ђенићеве библиографије „Са цвета на цвет” (стр. 7).

Књига Ерске мудролије има више издања, а у библиографији 
је наведен садржај првог издања и трећег допуњеног издања. У 
предговору првог издања Ђенић наводи следеће: „Кад Ера32 прича 
нешто шаљиво он се не смеје, и онај коме је жаока упућена у први 
мах он је и не осети. Кад Ера своју заједљиву жаоку избаци он 
одлази, а онај тек тада осети како је насамарен”.33 Библиографија је 
исписана из базе COBISSNBU у хронолошком распореду, одвојено 
за сваку целину. Регистри су обједињени. При обради монографских 

31  Туризам и планинарство (1939), има 8 страница, код истог издавача годину 
дана раније (1938), према подацима објављеним у био-библиографији (стр 
6) Ђенић је објавио публикацију Златибор, 43 стр. Радовић је у приређеној 
Ђенићевој публикацији, Цртежи и записи (Београд: Службени гласник, 2011), 
стр. 217. навео погрешан поднаслов код публикације Златибор: туризам и 
планинарство. 

32  Ерски хумор је присутан и у садашњем нараштају, недостају сакупљачи 
народног стваралаштва попут Ђенића који би га бележили и објавили. 
Сведоци смо да се шаљиве ерске анегдоте , с времена на време, бележе на 
друштвеним мрежама, али највећи број живи у усменом предању.

33  Ljubiša Đenić [sakupio], Erske mudrolije (Čajetina: Narodna biblioteka „Dimitrije 
Tucović”, 1967), 3.

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)”, 82–119
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публикација поштовани су постојећи стандарди ISBD(М),34 а 
при обради аналитике коришћено је Упутству за примену ISBD 
стандарда у опису компонентних делова ISBD(CP).35 

34  Међународни стандардни библиографски опис монографских публикација 
– ISBD(М).

35  Међународни стандардни библиографски опис саставних делова – ISBD(CP).
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Грађа за библиографију

Монографске публикације 

1938

1 
Златибор / Љубиша Р. Ђенић. ‒ Чајетина : Издање друштва 

за унапређење туризма Златибор, [1938] (Ужице : Ђачка књижара 
Милошевић). ‒ 43 стр. : илустр. ; 17 cm
Податак о год. изд. преузет из публ. Љубиша Р. Ђенић, „Са цвета на 
цвет: библиографија: 1932‒1977” (рукопис), стр. 6. ‒ Садржај: Златибор; 
Златиборски срез; Стопића пећина и Вапина бања; Чајетина; Црква у 
Пети; Излети; Надморска висина појединих терена; Даљинар општина; 
Клима Златибора; Индикације за лечење; Мићић (родослов); Сердар 
Мићић и ускок Жујо; Из архиве среског начелства у Чајетини; Један 
стари биџет; Кокорина; Поповићи; Попов колац; Царева вода.
(Брош.)
908(497.11 Златибор) 
338.48(497.11 Златибор)(036)

1939

2 
Туризам и планинарство / Љубиша Р. Ђенић. ‒ Чајетина : Друштво за 

унапређење туризма „Златибор”, 1939 (Чајетина : [б. и.]). ‒ 8 стр. ; 16 cm
(Брош.)
796.5

1952

3 
Златибор : кратак планинарско-туристички водич / Љубиша Р. 

Ђенић. ‒ Чајетина : Планинарско друштво „Вијогор”, [1952] (Београд : 
„Вук Караџић”). ‒ [24] стр., [1] пресавијен лист са геогр. картом : илустр. 
; 17 cm
Податак о год. изд. преузет из публ. Љубиша Р. Ђенић, „Са цвета на 
цвет:библиографија: 1932‒1977” (рукопис), стр.7. ‒ Библиографија : стр 
[24].
(Брош.)
908(497.11 Златибор)(036)

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)”, 82–119
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1960

4 
Историја Народне књижнице у Чајетини / Љубиша Р. Ђенић. ‒ 

Чајетина : [Народна књижница], 1960 ([б. м.] : Библиографски институт 
ФНРЈ). ‒ 51 стр. ; 20 cm
027.52(497.11 Чајетина)(091)

1961

5 
Прилог фолклорној библиографији области Титовог Ужица / Љубиша 

Р. Ђенић. ‒ [Б. м. : б. и., 1961] ([б. м. : б. и.]). ‒ Стр. 171‒175 ; 24 cm
П. о.: Рад 8. конгреса Савеза фолклориста Југославије; 1961, Титово 
Ужице.
016:398(497.11 Титово Ужице)(041) 
398

1964

6 
Милутин М. Ускоковић : (био-библиографска грађа) / Љубиша Р. 

Ђенић. ‒ Чајетина : Народна библиотека „Димитрије Туцовић”, 1964. ‒ 7 
листова ; 30 cm
Тираж 300. ‒ Кор. насл.
(Брош.)
012 Ускоковић М. 
821.163.41:929 Ускоковић М. 
821.163.41.09 Ускоковић М.

1965

7 
Užička štampa : (prilog građi za istoriju užičke štampe 1885‒1941. god.) 

/ Ljubiša R. Đenić. ‒ Čajetina : Narodna biblioteka „Dimitrije Tucović”, 1965. 
‒ 14 str. ; 29 cm
Tekst kucan mašinom. ‒ Sadrži: Užice u drugoj polovini devetnaestog veka 
(1–2); Užičke štamparije (2–4); Užički listovi: Zlatibor (1885–1892), Okružna 
samouprava (1892–1923), Drina (1892–?), Užičanin (1894–1895), Zlatibor 
(1907–?), Užički odjek (1907–?), Učiteljska borba (1911–1914, od 1918 izlazi 
u Kragujevcu), Rasvit (1918–1919), Era: list za ozbiljnu šalu i kiselu zbilju 
(1919–1925. poslednji godina štampan u Beogradu), Zlatibor (1920–1926), 
Narodna riječ (nije nađen ni jedan primerak), Užička demokratija (1923–?), 
Okružna samouprava, kasnije Oblasna samouprava (?– 1930), Zlatiborski 



97

Корак библиотеке 7/2022

soko (1924–1926), Učiteljski podmladak (1926–?), Trezvenost (1926–1929), 
Mlada trezvenost (1931–?), Zlatiborski skaut (1927–?, 1933––?), Užičke 
novine (1931–1932, 1935?), Jugoslovenski rasvit (1932–?), Narodni glasnik 
(1932–?), Narodne novine (1932–?), Užičke novosti (1932–1934), Užički glas 
(1935–?), Jugoslovenska misao (1935), Užički odjek (1939–?) (4–13).
(Broš.)
070(497.11 Ужице)”1885/1941”

1966

8 
Savo Jovanović‒Sirogojno : pionir narodni heroj : prilog građi za biografiju 

/ Ljubiša R. Đenić. ‒ Čajetina : Narodna biblioteka „Dimitrije Tucović”, 1966. 
‒ 11 str. ; 29 cm
929 Јовановић-Сирогојно, С.

1967

9 
ERSKE mudrolije  / [sakupio] Ljubiša R. Đenić. ‒ Čajetina : Narodna 

biblioteka „Dimitrije Tucović”, 1967 ([s. l. : s. n.]). ‒ 26 str. ; 30 cm
Str. 1‒2: Magična moć smeha / Radomir Ivanović. ‒ Str. 3‒4.: Erske mudrolije 
/ Ljubiša R. Đenić. ‒ Sadržaj: Kad je adet nek je adet (5). Era i Aga (5). Ko je 
deblji (5). Toga ti nešto ne poznajem (6). Erski poslanik (6). Miloševi regruti 
(6). Knez Mihailo među erama u Užicu (7). Joj, što nesmijem da viknem (7). 
Gospodaru, ovuda je put za Bosnu (8). Era i Đelmaš kapetan (8). Era psovao 
kapetana (8). Zna kapetan šta radi (9). Era čašćava kapetana (9).Milekić i 
Velja ban (9). Ministrov ručak (9). Baba i žandarmi (10). Hipnoza (10). Era 
i advokat (10). Era u apelaciji (11). Era se sprema za odbranu (11). Era kao 
svedok (11). Bradati Era i ćosavi sudija (11). Era ima brata koji je umro pre 150 
godina (11). Era kod ministra (12). Idem paralelno sa majkom Srbijom (12). 
Ujelo ga besno pseto (12). Era i šumar (12). Luč ne gori danju (13). Šta prodaje 
(13). Era i pijačno zakeralo (13). Pametniji popušta (13). Era pokvario hleb 
(13). Era prodaje pasulj (14). Era i lonci (14). Ko ti je na ledjima (14). Jerebica 
ko i svaka ptica (14). Idemo u konduktere (14). Era i đaci (15). Tramvaju đe 
su konji (15). Erin pozdrav (15). Era kod brice (15). Što pjevaš ero kad platiti 
moraš (15). Era i banaćanin (16). Lala i era (16). Era prilaže svoj deo (16). Era 
pred gimnazijom (16). Erina kobila (16). Era i crnogorac (17). Era nadmudrio 
trgovca (17). Daj mi večeru umesto ručka (17). Era neće pasulj (17). Kako je 
Era kupio so (18). Era jede konzerve (18). Era hoće da se potroši (18). A kako 
ja? (18). Ako je skupo baš je lijepo (19). Era i ciganin dele ručak (19). Era 
kupuje slaninu (19). Erini obojci (19). Nisam ja hajduk već Era sa Zlatibora 

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)”, 82–119
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(20). Era iz Gostilja u Pešti (20). Era trgovac u Beču (20). Era posilni (21). Ne 
trebam na svetog Iliju... (21). Era i vladika (21). Gostoljubivi Era (21). Era i 
gosti (22). Od snega voda (22). Era i turista (22). Ne valjam ja tebi prijatelju 
(22). Ne čuj Bože što Buća truća (23). Era kupuje vino (23). Ko bolje laže 
(23). Era kao šegrt (23). I mome vrancu dva kila (24). Kako je Era platio krivu 
mjeru (24). Era priča šta je video u Beogradu (24). Biće rata (24). Optimist 
(24). Aktivist na terenu (24).
(Broš.)
821.163.41‒36:398

1968

10 
Кириџије и катранџије са Златибора : прилог грађи за етнографско 

проучавање Златибора / Љубиша Р. Ђенић. ‒ Чајетина : Народна 
библиотека „Димитрије Туцовић”, 1968. ‒ 14 стр. ; 30 цм
(Брош.)
39(497.11 Златибор)

1969

11 
Димитрије Туцовић : прилог грађи за биографију / Љубиша Р. 

Ђенић. ‒ Чајетина : Народна библиотека „Димитрије Туцовић”, 1969. ‒ 9 
стр. ; 30 cm
32:929 Туцовић

12 
Историја школе у Мачкату 1859‒1969. : прилог грађи за историју 

школе у Мачкату / Љубиша Р. Ђенић. ‒ Фототипско изд. ‒ Чајетина : 
Народна библиотека „Димитрије Туцовић”, 1969 (Београд : Службени 
лист СФРЈ). ‒ 17 стр. ; 30 cm
Библиографија: стр. [18].
(Брош.)
373.3/.4(497.11)

13 
ЕРСКЕ мудролије : (Ера у шаљивим причама) / [сакупио] Љубиша 

Р. Ђенић. ‒ Чајетина : Народна библиотека „Димитрије Туцовић”, 1969 
(Титово Ужице : „Димитрије Туцовић”). ‒ 63 стр. ; 17 cm.
Стр. 5‒9: Магична моћ смеха / Радомир Ивановић.
821.163.41‒36:398
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1970

14 
Златиборске школе : прилог грађи за историју златиборских школа 

у 1859‒1969 / Љубиша Р. Ђенић. ‒ Чајетина : Народна библиотека 
„Димитрије Туцовић”, 1970 (Београд : „Службени лист СФРЈ”). ‒ 47 стр. 
; 29 cm
Садржај: Културнопросветне прилике у првој половини 19 века (1‒5); 
Школа у Мачкату (5‒16); Школа у Доброселици (17‒22); Школа у 
Сирогојну (22‒25); Школа у Чајетини (26‒30); Школа у Љубишу (30‒32); 
Школа у Шљивовици (Кесеровина) (32‒35); Школа у Гостиљу (35‒37); 
Школа у Јабланици (37‒39); Школа у Семегњеву (39); Школа у Рожанству 
(40); Школа у Алином Потоку (40); Школа у Кривој Реци (41); Школа 
у Голову; Школа у Трипкови; Школа у Дренови (42) ; Школа у Стублу; 
Основна школа у Синовини (43); Школа у Бранешцима; Школа у Горњим 
Рудинама; Школа у Мушветама (44); Школа у Трнави; Школа у доњем 
Љубишу; Школа у горњем Љубишу; Школа у Раковици (45); Школа у 
Жељинама; Школа у Увцу; Домаћинска школа у Чајетини (46); Школа за 
квалификоване раднике у Чајетини (47).
(Брош.)
373.3(497.11 Златибор)"1859/1969"

1971

15 
Златиборске брвнаре / Љубиша Р. Ђенић. ‒ Чајетина : Народна 

библиотека „Димитрије Туцовић”, 1971 (Београд : „Службени лист 
СФРЈ”). ‒ 7 стр. : илустр. ; 30 cm
(Брош.)
728.6

16 
ЕРСКЕ мудролије : (Ера у шаљивим причама) / [сакупио и цртежи] 

Љубиша Р. Ђенић. ‒ 2. проширено изд. ‒ Чајетина : Народна библиотека 
„Димитрије Туцовић”, 1971 (Титово Ужице : „Димитрије Туцовић”). ‒ 86 
стр. : илустр. ; 20 cm
Стр. 5‒15: Магична моћ смеха / Радомир Ивановић. ‒ Стр. 17‒19: Ерске 
мудролије / Љубиша Р. Ђенић.
(Брош.)
821.163.41‒36:398

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)”, 82–119
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1972

17 
ЛИРА златиборских пастира / [сакупио и илустровао] Љубиша Р. 

Ђенић. ‒ Чајетина : Народна библиотека „Димитрије Туцовић”, 1972 
(Београд : Биро за умножавање Новинске установе Службени лист 
СФРЈ). ‒ 23 стр. : илустр. ; 29 cm
Стр. [1]‒2: Неколико речи о народној лирици на Златибору / Љубиша Р. 
Ђенић. ‒ Садржај: Овде износимо неколико старијих, најрадије певаних 
песама (1‒10). Мој голубе Витомире... / [пева] Јоксим-Јуле Џавовић (10). 
Свадиле се Сава и Морава... / [пева] Рака А. Митровић (11). Вишњичица 
род родила... / [пева] Лена Нинчић (12). Ветар ружу низ поље носаше... 
/ [пева] Миле Нинчић (12‒13). Расло дрво јаворика / [пева] Јоксим-Јуле 
Џавовић (13). Бор садила Борика ђевојка / [пева] Радоје Аћимовић зв. 
Максим (13). [Посленичке, породичне и друге лирске песме] (15‒16). 
„Читање уз чашу” ‒ здравице на Златибору (17‒18). [Здравица]: славска / 
Јоко Виторовић-Шљиво (18). [Здравица]: славска / Сретен Кутлешић (19). 
[Здравица]: сватовска / Тодор Божовић ‒ Чајетина (19‒20). [Здравица]: 
сватовска / Велимир Дучић ‒ Стубло (20‒21). [Здравица]: свадбена / Јеврем 
Бућић ‒ Чајетина (21‒22). [Здравица]: ђурђевданска / Љубо Танасијевић 
‒ Раковица (22‒23). [Здравица]: шаљиво-клетвена / Миливоје Крејовић ‒ 
Дренова (23).
(Брош.)
821.163.41‒14:398

1975

18 
Ужичка штампа : (прилог грађи за историју ужичке штампе 1885‒1941. 

год.) / Љубиша Р. Ђенић. ‒ Титово Ужице : Штампарско-издавачко 
предузеће „Димитрије Туцовић”, 1975 (Титово Ужице : Штампарско-
издавачко предузеће „Димитрије Туцовић”). ‒ 38 стр. ; 20 cm
Стр. 3‒4: [Љубиша Ђенић је познати...] / Миодраг Б: Дабић. ‒ Напомене 
на крају текста. ‒ Садржај: Ужице у другој половини деветнаестог века 
(5‒6); Ужичке штампарије (7‒10); Ужички листови (11‒33); [Биографије: 
Лазар Ђ. Тришић, Рајко Дивац; Малиша Атанацковић, Милан Ф: Станић, 
Драгиша Лапчевић, Младен Ст. Ђурчић, Андрија Лојаница, Миодраг 
Верговић, Миливоје К. Тадић, Милутин Смиљанић, Јован Николић, 
Ђорђе М. Драшкић] ( 34‒38).
(Брош.)
070(497.11 Ужице)"1885/1941"
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1976

19 
Ђенићи у златиборској Негбини : грађа за породичну хронику / 

Љубиша Р. Ђенић. ‒ Чајетина : [б. и.], 1976 ([б. м. : б. и.]). ‒ 24 стр. ; 30 cm
Кор. насл.
929.52 Ђенић

20 
Knjige i listovi štampani u užičkim štamparijama : 1885‒1976 / Ljubiša R. 

Đenić. ‒ Titovo Užice : [s. n.], 1976. ‒ Str. 97‒103. ; 31 cm
P. o.: Monografija o 30-godišnjem radu štamparsko-izdavačkog preduzeća 
„Dimitrije Tucović” Titovo Užice.
(Broš.)
015(497.11 Ужице)(041)

21 
ЕРСКЕ мудролије : (Ера у шаљивим причама) / [сакупио и цртежи] 

Љубиша Р. Ђенић. ‒ 3. проширено изд. ‒ Чајетина : Самоуправна 
интересна заједница културе, 1976 (Титово Ужице : „Димитрије 
Туцовић”). ‒ 112 стр. : илустр. ; 20 cm
Стр. 5‒15: Магична моћ смеха / Радомир Ивановић. ‒ Садржaj: Магична 
моћ смеха / Радомир Ивановић (5–15). Ерске мудролије / Љубиша Р. 
Ђенић (17–19). Уз треће издање допуњених „Ерских мудролија” и додатак 
у здаравицама / Љубиша Р. Ђенић (19–20). Ђерова механа [цртеж] / 
Љубиша Р. Ђенић (20). Ера и ага (21); Кад је адет, нек је адет! (21). Ко је 
дебљи (21–22). Тога ти нешто не познајем (22). Ерски посланик (22–23). 
Поједох три дрвца (23). Мирко Дучић [фотогр.] (24). Милошеви регрути 
(25). Разбашкарио се (25–26). Кнез Михаило међу Ерама у Ужицу (26–27). 
Јој, што не смијем да викнем (27). Господару овуда је пут за Босну (28). 
Капетан Ћелмаш и Ера (28). Ера псовао капетана (29). Зна капетан шта 
ради (29). Кад си с коњем онда седи (29). Да је било на послу (29). Андрија 
Удовичић [фотогр.] (30). Ера чашћава капетана (31). Волови не пију ракију 
(31). Милекић и Веља бан (31–32). Горе суд, доле полиција! (32). Не седим 
на столици (32). Министар у Рибници (32–33). Ујело га бесно псето (33). 
Министров ручак (33–34). Чича Тришо и жандарми (34). Баба и жандарми 
(34–35). Хипноза (35). Ера и адвокат (35–36). Ера у апелацији (36). Ера се 
спрема за одбрану (36). Ера има брата који је умро пре 150 година (36–37). 
Брадати Ера и Ћосави судија (37). Ера као сведок (37). Ера код министра 
(37). Мико Фочо у Крушевцу (38). Идем паралелно са мајком Србијом 

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)”, 82–119
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(38). Ужичанин није Србин (39) Ера једе конзерве (39). А по чему ме сада 
познајете? (39–40). Ерска млада (40–41). Зашто се Ера моли (41).Мотив 
из Чавловца [фотогр.] / Инж. Стево Коларовић (42). Ера и шумар (43) 
Ера и пијачно закерало (43) Луч не гори дању (43–44). Шта продаје (44). 
Паметнији попушта (44). Ера покварио хлеб (44) Ера надмудрио Еру (44–
45). Може, куме може (45–46). Ерина клетва (46). Учитељ Ђуне и шустер 
Тадија (46–47). Ера продаје пасуљ (47). Ера и лонци (47–48). Ко ти је на 
леђима (48). Ера пред гимназијом (48–49). Метеоролози (49). Јаребица 
као и свака птица (49–50). [Вериге: цртеж] (50). Ерини обојци (51). Нисам 
хајдук већ Ера са Златибора (51–52). Ја журим (52 ). Идемо у кондуктере 
(52). Ђе су коњи трамвају? (53). Уморили смо се (53). Ерин поздрав (53). 
Ера код брице (53–54). Пошто обријеш мене и мог друга (54). Што пјеваш 
кад платити мораш (54–55). Ера и Банаћанин (55). Лала и Ера (55‒56). Ера 
прилаже свој део (56). Код куће чалабрцни (56). Снабдите се сами (56–
57). Ерина жеља (57). Ерина кобила (57). Ера и Црногорац (57). [Брвнара: 
цртеж] (58). Ера надмудрио трговца (59). Ерин рачун (59). Ако ми не даш, 
урадићу што сам наумио (59–60). Кад не може тако, не може никако (60). 
Дај ми вечеру уместо ручка (60–61). Ера неће пасуљ (61). Волим умочено 
(61). Ера прича шта је видео у Београду (61–62). Пуштај, познала ме (62). 
Како је Ера купио со (62). Ера у воденици (63). Ера хоће да се потроши 
(63). А како ја? (64). [Брвнаре: цртеж] (64). Ако је скупо бар је лијепо (65). 
Велики чин (65). Ера и Циганин деле ручак (65). Ерино поштење (66). Ера 
купује сланину (66). Ера из Гостиља у Пешти (67). Ера у хотелу „Сахер” (67). 
Е, граше добро наше (67–68). Стижу ли обе класе заједно (68). [Брвнара: 
цртеж] (68). Ера трговац у Бечу (69). Божић је јесењи светац (69). Ера и 
посилни (69–71). Не трпам на светог Илију (70). Ера и владика (70). Право 
велиш (70–71). Гостољубиви Ера (71). Ера и гости (71–72). Ера купује вино 
(72). Не чуј Боже што Дућа трућа (72–73). Како је Ера платио криву меру 
(73). Од снега вода (73). Ера и туриста (73). Мотив из Стубла / (фотогр.) 
Милоша Мишовића (74). Не велим ја теби, пријатељу (75). Ера као шегрт 
(75). И моме вранцу два кила (75). Надлагивање (76). Немој се мучити 
(76). Фризура (76). Мали одмор (77). Љубањци надмудрили Немце (77). 
Туци, жено, туци добра је то со (78). [Дрвени кућер: цртеж] (78). Добро 
је за паприку (79). До виђења, али пред твојом кућом (79). Како је Шмит 
дошао до бунде (79–80). Жене у камиону (80). Једе као комисија (80). 
Муртеница и Златибор су близу (80–81). Немој продавати пошто си купио 
(81). Живела ударна бригада (81). Бурек (81–82). Ера и саобраћајац (82). 
Нема дискусије (82). Устај дошао ти је тата (82). Неће бака ћелавог мркача 
(82–83). Не треба селу бик (83). Запиши и други нотес (83). Није нам прота 
рекао (83–84). Илијин реванш (84). Добра вода (84–85). Добар посао (85). 
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Неплатише (85). Семенке (85–86). [Торба, фрула и двојнице: цртеж] (86). 
Просидба (86–87). Таксу не плаћам (87). Не једем из принципа (87). Ја сам 
моје виле сакрио (87). Биће рата (87–88). Активиста на терену (88). Ера не 
прима отказ (88). Кључ од трезора (88). Док начиним јасле (89). Оптимист 
(89). Ера и солитер (89). Оставите мало и за шаруљу (89). Нећемо алкохол 
(90). Бревинац: златиборски лучари (фотограф.) / Милорад Милошевић 
(90). II ДЕО: ЗДРАВИЦЕ, „Читање уз чашу” – здравице на Златибору. 
Славска [здравица] / Јоко Виторовић-Шљиво (91–93). Шаљива [здравица] 
/ Бојо Милојевић (93). Сватовска [здравица] / Тодор Божовић (93–94). 
Пријатељска [здравица] / Андрија Удовичић (94– 95) . Славска [здравица] 
/ Сретен Кутлешић (95). Бројаница [здравица] / Јеврем Бућић (95– 96). 
Сватовска [здравица] / Велимир Дучић (96– 97). Ђурђевданска [здравица] 
/ Љубо Танасијевић (97). Шаљива – заједалица [здравица] / Миливоје 
Крејовић (98). Пријатељска [здравица] / Радојица Поповић – Госпавић 
(98). Петар Удовичић Шиша (фотограф.) (99). Упознајмо Златибор да 
бисмо га више волели (101). Родна кућа Димитрија Туцовића (фотограф.) 
(102). Златибор – климатско место (103–104). – [Рекламе: библиотека у 
Чајетини, Хотел „Палисад”, Туристичко-комунално предузеће „Златибор”, 
Шумска управа „Партизанске Воде”, Угоститељска радња „Чајетина”, 
Пољопривредно‒индустријски комбинат „Златибор”] (109‒112).
(Брош.)
821.163.41‒36:398 

22 
Лице и наличје хајдучије на Златибору у 19. веку / Љубиша Р. Ђенић. 

‒ Титово Ужице : [б. и.], 1976 ([б. м. : б. и.]). ‒ Стр. 121‒133 ; 23 cm
Résumé. ‒ Напомене и библиографске референце уз текст. ‒ 
Библиографија: стр. 132. ‒ П. о.: Ужички зборник ; 6, 1977.
94(497.11)"18"

1979

23 
Јован Мићић, сердар и кнез рујански / Љубиша Р. Ђенић. ‒ Титово 

Ужице : [Б. и.], 1979 ([Б. м. : б. и.]). ‒ Стр. 51‒78 : илустр. ; 24 cm
Напомене и библиографске референце уз текст. ‒ Библиографија: стр. 
77. ‒ Résumé: Jovan Mićić, chef de village et de district Rujanski. ‒ П. о.: 
Ужички зборник ; 8 ; 1979
355:929 Мићић Ј.

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)”, 82–119
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24 
Народне пословице и изреке са Златибора / Љубиша Р. Ђенић‒

Рујански. ‒ Београд : Етнографски музеј, 1979. ‒ Стр. 239‒254 ; 24 цм.
П.о. Гласник Етнографског музеја у Београду; књ. 43.
821.163.41‒84(041)

2011

25 
Цртежи и записи / Љубиша Р. Ђенић Рујански ; приредио Слободан 

Радовић. ‒ Београд : Службени гласник ; Чајетина : Библиотека „Љубиша Р. 
Ђенић”, 2011 (Београд : Гласник). ‒ 225 стр. : илустр. ; 26 cm. ‒ (Библиотека 
Сведоци епохе) (Посебна издања / [Службени гласник])
Тираж 1.000. ‒ Стр. 7‒8: Моји цртежи / Љубиша Р. Ђенић Рујански. ‒ Стр. 
203‒204: Млади кафеџија у Чајетини преко дана точи полиће и узгред 
чита, црта и објављује чланке из етнографије / Миодраг Верговић. ‒ Стр. 
205‒207: Човек у сенци / Љубомир Симовић. ‒ Стр. 208‒210: Летописац 
Златибора / Милојко П. Ђоковић. ‒ Стр. 211‒216: Белешка приређивача о 
генези цртежа Љубише Р. Ђенића Рујанског / Слободан Радовић. ‒ О аутору: 
стр. 225. ‒ Изабрана библиографија Љубише Р. Ђенића Рујанског: стр. 
217‒220. ‒ Садржи и: Дрводеље ‒ градитељи брвнара на Златибору (11‒29); 
Златиборске кириџије и катранџије (45‒85); Туризам и планинарство 
(89‒101); Од сердаровог поштоноше до Фаповог аутобуса (113‒115); 242 
цртежа: Златиборске брвнаре (1‒42); По Златибору (43‒94); Чајетина моје 
младости (95‒135); Албум старог Ужица 136‒213); По Србији и Балкану 
(214‒242).
ISBN 978‒86‒519‒0778‒7 (СГ; брош.)
74:929 Ђенић Љ. 
728.6:398(497.11) 
39(497.11)

Чланци у стручној и научној периодици

1938

26 
Гуслари на Златибору = (Die Guslaspieler in Zlatibor) / Љубша Р. 

Ђенић. ‒ Доступно и на: https://etnografskimuzej.rs/periodika/
У: Гласник Етнографског музеја у Београду. ‒ ISSN 0350‒0322. ‒ Бр.13 
(1938), стр. 140‒141.
78(497.11 Златибор)
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27 
Прикојасе = (Gespenster) / Љубша Ђенић. ‒ Доступно и на: https://

etnografskimuzej.rs/periodika/. ‒ За вукодлаке, вампире, разне утваре и 
духове Златиборци кажу Прикојасе.
У: Гласник Етнографског музеја у Београду. ‒ ISSN 0350‒0322. ‒ Бр.13 
(1938), стр. 149.
398(497.11 Златибор)

1950
28 

Народна књижница у Чајетини / Љубиша Р. Ђенић.
У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 2, бр. 1 (1950), стр. 89.
027.022(497.11 Чајетина)"1945/9"

1956

29 
Слободан приступ читалаца књигама : (кореферат) / Љубиша Ђенић.

У: Књижничар. ‒ ISSN 0450‒5778. ‒ Год. 5, бр. 17/18 (1956), стр. 500‒505.
027.022(497.11 Чајетина)"1956"

1957

30 
Један осврт на акцију „Месец дана књиге” / Љубиша Р. Ђенић. ‒ 

(Рубрика: Из рада јавних библиотека).
У: Књижничар. ‒ ISSN 0450‒5778. ‒ Год. 6, бр. 23/24 (1957), стр. 708‒709.
027.022(497.11 Чајетина)"1957"

31 
Над једним дневником : запажања једног књижничара / Љубиша Р. 

Ђенић. ‒ (Рубрика: Рад са читаоцима)
У: Књижничар. ‒ ISSN 0450‒5778. ‒ Год. 6, бр. 21/22 (1957), стр. 608‒609.
027.022(497.11 Чајетина)

1958

32 
Више бриге о књигама / Љубиша Р. Ђенић. ‒ Новоснована мрежа 

библиотека у златиборским селима није испунила очекивања, евидентна 
је небрига о књигама и о кадру, предлаже се решење у виду оснивања 
службе која би се бавила стручним надзором над библиотекама у малим 
местима.

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)”, 82–119



106

БИБЛИОГРАФИЈЕ

У: Књижничар. ‒ ISSN 0450‒5778. ‒ Год. 7, бр. 27/28 (1958), стр. 153‒154.
027.022(497.11 Златибор)

33 
Завичајна библиографија у Народној књижници и читаоници 

„Димитрије Туцовић” у Чајетини / Љубиша Р. Ђенић. ‒ (Рубрика: Из 
рада јавних библиотека)
У: Књижничар. ‒ ISSN 0450‒5778. ‒ Год. 7, бр. 25/26 (1958), стр. 25‒26.
027.022(497.11 Чајетина):01

1960

34 
Изложба Петнаест година Народне књижнице „Дим. Туцовић” у 

Чајетини 6. 11 ‒ 10. 11. 1960. г. / Љубиша Р. Ђенић.
У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 12, бр. 3/4 (1960), стр. 223‒224.
027.022(497.11 Чајетина)"1945/1960"
069:027(497.11 Чајетина)"1945/1960"

35 
Акција „Месец дана књиге” на територији НОО Чајетина / Љубиша 

Р. Ђенић.
У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 12, бр. 3/4 (1960), стр. 213.
06.075(497.11 Чајетина)"1960"

1961

36 
Изложба књига и докумената из радничког покрета у Народној 

књижници у Чајетини / Љубиша Ђенић. ‒ Илустр.
У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 13, бр. 5 (1961), стр. 520‒521.
027.022(497.15 Чајетина)"1961"
069:329.63(497.15 Чајетина)"1961"

37 
Стана Ђенић-Илић : учитељица и библиотечки радник / Љубиша Р. 

Ђенић. ‒ In memoriam. ‒ Слика С. Ђенић-Илић.
У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 13, бр. 1/3 (1961), стр. 191‒192
02:929 Ђенић-Илић С.
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1962

38 
Изложба „Наш крај кроз документа и књиге 1862‒1962. год.” / 

Љубиша Р. Ђенић.
У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 14, бр. 4 (1962), стр. 363.
027.022:094(497.11)"1862/1962"
069.53:094(497.11)"1862/1962"

39 
О издањима Народне библиотеке у Чајетини / Љубиша Р. Ђенић.

У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 14, бр. 5 (1962), стр. 438‒439.
027.022:655.4(497.15 Чајетина)
027.22:655.4(497.15 Чајетина)

1963

40 
У Чајетини изложба посвећена Његошу / Љубиша Р. Ђенић.

У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 15, бр. 6 (1963), стр. 542.
027.022:929 Петровић Његош П. II
069:[821.163.41:929 Петровић Његош П. II

41 
Фрагменти из Туцовићеве преписке у Народној библиотеци у 

Чајетини / Љубиша Р. Ђенић.
У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 15, бр. 3 (1963), стр. 191‒192.
027.002:[32:929 Туцовић Д.

1964

42 
Две значајне изложбе у Народној библиотеци у Чајетини / Љубиша 

Р. Ђенић.
У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 16, бр. 5/6 (1964), стр. 417‒418.
027.022:929 Ускоковић М.
027.022:929 Караџић В. Ст.

43 
Изложба докумената и књига о Првом светском рату у Народној 

библиотеци у Чајетини / Љубиша Р. Ђенић.
У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 16, бр. 5/6 (1964), стр. 416‒417.

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)”, 82–119
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027.022:94(100)"1914/1918"
069.02:94(100)"1914/1918"

44 
Шездесет година Народне библиотеке у Чајетини / Љубиша Р. 

Ђенић.
У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 16, бр. 3/4 (1964), стр. 253‒255.
027.022(497.11 Чајетина)"1904/1964"

1966

45 
Изложба „Ужичка штампа и књига” / Љубиша Р. Ђенић.

У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 18, бр. 1/3 (1966), стр. 227‒228.
027.022:[05:002(497.11)
069:[05:002(497.11)

1967

46 
Миодраг-Миле Верговић : учитељ, писац и библиотечки радник / 

Љубиша Р. Ђенић. ‒ Фотогр. ‒ In memoriam. ‒ Слика М. Верговића.
У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 19, бр. 5/6 (1967), стр. 380‒382.
02:929 Верговић М.

47 
Три изложбе у библиотеци у Чајетини / Љубиша Р. Ђенић. ‒ 

Изложба „Народно стваралаштво Златибора” и изложба „Златибор са 
старих фотографија: 1882‒1940” организована у библиотеци у Чајетини 
и на Партизанским Водама.
У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 19, бр. 3/4 (1967), стр. 204‒205.
069.02:39]:027.022(497.11)"1967"
027.022(497.11)"1967"

1969

48 
Изложба „Први светски рат” у Чајетини / Љубиша Р. Ђенић.

У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 21, бр. 1 (1969), стр. 146‒149.
027.022:94(100)"1914/1918"
069.02:94(100)"1914/1918"
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49 
Светислав Пантић (1910‒1969), председник Управе Народне 

библиотеке „Димитрије Руцовић” у Чајетини / Љубиша Р. Ђенић. ‒ In 
memoriam. ‒ „На Златибору је радила 21 сеоска библиотека. Стизао је да 
сваку библиотеку обиђе у току године бар једанпут”...‒‒> 620.
У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 21, бр. 4 (1969), стр. 619‒620.
32:929 Пантић С.

50 
Шездесет пет година библиотеке у Чајетини / Љубиша Р. Ђенић.

У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 21, бр. 2 (1969), стр. 303‒305.
027.022(497.11 Чајетина)"1904/1969"

1970

51 
Двадесет пет година народне библиотеке у Чајетини / Љубиша Р. 

Ђенић.
У: Библиотекар. ‒ ISSN 0006‒1816. ‒ Год. 22, бр. 6 (1970), стр. 767‒ 770.
027.022(497.11 Чајетина)"1946/1971" 
027.022(497.11 Чајетина)"1904/1971" 
373.3 (497.11 )"1959/1971"

1977
52 

Лице и наличје хајдучије на Златибору у 19. веку / Љубиша Р. Ђенић. 
‒ Résumé: Visage et revers du brigandage a Zlatibor au 19e siecle. ‒ Напомене и 
библиографске референце уз текст. ‒ Библиографија: стр. 132.
У: Ужички зборник. ‒ ISSN 0350‒8390. ‒ Бр. 6 (1977), стр. 121‒133
94(497.11 Златибор)"18"

1979

53 
Јован Мићић, сердар и кнез рујански / Љубиша Р. Ђенић. ‒ Напомене 

и библиографске референце уз текст. ‒ Библиографија: стр. 77.
У: Ужички зборник. ‒ ISSN 0350‒8390. ‒ Бр. 8 (1979), стр. 51‒58.
355:929 Мићић Ј.

54 
Народне пословице и изреке са Златибора / [сакупио] Љубиша Р. 

Ђенић ‒ Рујански. ‒ Доступно и на: https://etnografskimuzej.rs/periodika/. 

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)”, 82–119
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‒ Садржи 428 народних пословица и изрека
У: Гласник Етнографског музеја у Београду. ‒ ISSN 0350‒0322. ‒ Бр.43 
(1979), стр. 239‒254.
821.163.41:398

1980

55 
Мрежа караванских и кириџијских путева преко Златибора : 

прилог грађи за изучавање саобраћајних прилика ужичког краја / 
Љубиша Р.Ђенић. ‒ Напомене и библиографске референце уз текст. ‒ 
Библиографија: стр. 140.
У: Ужички зборник. ‒ ISSN 0350‒8390. ‒ Бр. 9 (1980), стр. 133‒140.
339
94(497.11 Ужице)"15/17"

1982

56 
Народна лирика са Златибора / [сакупио] Љубша Р. Ђенић. ‒ 

Доступно и на:  https://etnografskimuzej.rs/periodika/. ‒ Садржи и: 
Казивачи: Радоје Аћимовић из Семегњева, Добросав Барјактаревић из 
Мушвета, Сретен Буквић из Чајетине, Радован Гајевић из Доброселице, 
Велиборка Јанковић из Сирогојна, Момчило Лекић из Шљивовице, 
Петар Марић из Стубла, Радојица Марјановић из Доброселице, Рака А. 
Митровић из Чајетине, Лена Нинчић и Милорад Нинчић из Бранежаца, 
Сретен Павловић из Мушвета, Анка Петровић и Витор Петровић 
из Шљивовице, Илија Радмиловић из Чајетине, Милија П. Раковић 
из Бранежаца, Тодор Станковић из Гостиља, Чедомир Тијанић из 
Шљивовице, Радомир Ћирковић из Чајетине, Јоксим Јуле Павловић из 
Стубла :(156)
У: Гласник Етнографског музеја у Београду. ‒ ISSN 0350‒0322. ‒ Бр. 46 
(1982), стр. 143‒156.
821.163.41:398

1987

57 
Дрводеље ‒ градитељи брвнара на Златибору / Љубша 

Р.Ђенић. ‒ Рујански. ‒ Доступно и на:  https://books.google.rs/
books?id=ieSmCQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_
summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. ‒ Summary. ‒ Bibliografija: str. 
235. ‒ Садржај: Осаћанска архитектура; Прозори , пенџери и врата; 
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Унутрашњост куће; Специфична градња дрвених цркава; Златиборци 
преузимају занат; Златиборски мајстори; Грађење дрвених грађевина; 
Алат; Напомена; Казивачи.
У: Гласник Етнографског музеја у Београду. ‒ ISSN 0350‒0322. ‒ Бр. 51 
(1987), стр. 231‒236.
728.6(497.11)

Приређене монографске публикације

1970

58 
ЗЛАТИБОРСКИ мотиви / приредио Љубиша Р. Ђенић. ‒ Чајетина 

: Народна библиотека „Димитрије Туцовић”, 1970 (Титово Ужице : 
„Димитрије Туцовић”). ‒ 48 стр. : илустр. ; 20 cm
(Брош.)
821.163.41‒8(082.2) 
821.163.41‒14 
821.163.41‒34:398

1974

59 
ПУЧЕ зора изнад Златибора / [уредник, вињете и цртежи Љубиша 

Р. Ђенић]. ‒ Чајетина : Народна библиотека „Димитрије Туцовић”, 1974 
(Титово Ужице : „Димитрије Туцовић”) ‒ 110 стр. : илустр. ; 17 cm
Стр. 3‒4: Предговор / Миљко М. Станић. ‒ Стр. 5‒7: Клуб писаца 
„Друго зрно сунцокрета” Чајетина / Здравко М. Поповић. ‒ Стр. 8‒9: 
Књижевни клуб „Друго зрно сунцокрета” / Љубиша Р. Ђенић.
(Брош.)
821.163.41‒14(082.2) 
821.163.41‒32(082.2)

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)”, 82–119
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Прилог 1.

Златиборски летопис: [рукопис] / Љубиша Р. Ђенић36

Садржај: Летописац о себи и Летопису; ИСТОРИЈА, Златибор кроз 
историју, Историја нашег краја део 1–3 (1–27); Ратници са Златибора: 
I светски рат и II светски рат (27–52); Градишта (градине) историјска 
места (55‒–59); Споменици из НОБ–а (59–60); Чајетина, део 1–2 (61–68); 
Палисад (69); Партизанске воде (69–70); Чајетина, део 3 – службеници (71–
80); ПРОСВЕТА И КУЛТУРА, Културно‒просветне прилике у прв. пол. 
пр. века (82–84); Школе у: Белој Реци, Мачкату, Доброселици, Чајетини, 
Љубишу, Сирогојну, Шљивовици, Алином Потоку, Рожанству, Дренови, 
Доњем Љубишу, Стублум, Мушветама, Трнави, Рудинама, Кривој Реци, 
Голову, Саиновин и Трипкови (85–112); Просветни радници (113–118); 
Народне књижнице у: Чајетини, Доброселици, Стублу, Јабланици, 
Семегњеву, Шљивовици, Кривој Реци, Рудинама, Мачкату, Голови, 
Трипкови и алином Потоку (119–125); Црква у: Чајетини, Доброселици, 
Сирогојну, Јабланици, Љубишу, Белој Реци, Шљивовици и Семегњеву 
(126–132); ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, Планианарско друштво 
„Златибор” (133–137); Ловачко друштво (138); Друштво Црвеног крста 
(138–140); Соколско друштво (140–141); ПРИВРЕДА, Привреда између I 
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Златибор као ваздушна бања (165–168); БИОГРАФИЈЕ, Гаврило – Гариб 
Мићић (169–170); Јован Мићић (171); Мијаило Радовић (171–172); Сима 
Милутиновић (173); Стефан Митровић (173); Петрониује Шишо (174); 

36  Опис садржа је урађен према примераку рукописа Златиборски летопис 
који се чува у Етнографском музеју у Београду. Рукопис је куцан писаћом 
машином на А4 формату, има 400 страница.

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
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Златибора у изградњи земље (374–375); Прослава десетогодишњице 
омладинских радних бригада (375–376); Над гробом Сава Јовановић – 
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Сирогојна (377–379); Стари ратници на Кајмакчалану (380–382); После 
четрдесет гоцина (стари ратници на прослави четрдесетогодишњице 
солунског фронта) (383); Живи солунци у време писања Летописа (384–
385); Једна екскурзија (386–387); Електрика у постојбини луча (388–389); 
Неколико речи о исхрани Златибораца (390 –391); Неке занимљивости 
са Златибора (392); Како су грађани Ужица дочекали хајдуке мислећи да 
је српска војска (393–395); Литература (396); Садржај (397–400); Табеле 
I–VI

Примљен рукопис 30. јуна 2022.
Исправке рукописа 31. августа 2022.

Прихваћено за објављивање 2. септембра 2022.

Родаљевић, Д. „Љубиша Р. Ђенић – Рујански: био-библиографија 
(3. мај 1914 – 24. септембар 1992)”, 82–119
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Прегледни рад

УЗ БИБЛИОТЕКУ ДО СТРУЧНОГ И НАУЧНОГ РУКОПИСА

Сажетак: У раду је реч о тешкоћама и изазовима приликом писања 
стручног или научног рада, начинима за њихово превазилажење, 
као и основним техникама акадамског писања и могућностима које 
библиотеке нуде приликом писања било које публикације (претраживање, 
осмишљавање теме, библиографски алати). Идеја за рад јавила се након 
акредитованог семинара под називом „Од библиотеке до научног 
рукописа”, намењеног библиотекарима и свима који почињу да пишу, 
или се већ баве истраживачким радом. На основу идеја, добијених током 
семинара и након њега, одлучиле смо да, у скраћеном облику, скренемо 
пажњу на то да за писање стручног рада није потребан таленат, већ 
изучавање техника академског писања, искуство и много труда, како би 
од разбацаних пасуса и „набацаних” реченица рад добио одговарајућу 
форму – лако читљив текст, богат информацијама. За сваки рад (стручни 
или научни), потребна је озбиљна припрема, добар план, прецизност и 
смисао за организацију. 
Кључне речи: академско писање, библиотекари, претраживање 
информација, стручни и научни радови, библиографски алати.

Увод

Пут до књиге, или до озбиљног стручног и научног рада, 
представља велики изазов. Бескрајне су могућности које извиру 
приликом тог процеса, али и бескрајни проблеми. Написати 
један рад, из било које области, никако се не може сврстати у 
лак посао, већ изузетно озбиљан и захтеван, мада не и немогућ. 
Неки универзални савети, који би могли бити од користи, могу 
се пронаћи у данас бројној литератури, посвећеној академском 

САВРЕМЕНИ ТОКОВИ
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писању, техници научног рада уопште, као и чланцима у серијским 
публикацијама, писаним на ту тему. 

Знајући да многи библиотекари, предани свом послу и вредни 
у свакодневном раду, чије би искуство било драгоцено – уколико се 
преточи у текст и објави, имају проблем са тим да пронађу о чему 
би писали, или са самим започињањем писања, проналажењем 
литературе о датој теми, осмислиле смо акредитован семинар 
под називом „Од библиотеке до научног рукописа”, намењен 
библиотекарима, уз напомену да информације које се тамо пласирају 
могу да буду од користи свима који почињу да пишу и баве се 
истраживачким радом. Семинар је одржан 2019. године, у бројним 
библиотекама, у више градова Србије, а на основу идеја и закључака, 
добијених током семинара и након њега, настао је и овај рад.

Библиотекари и идеје за писање радова?

Бројни су разлози због којих корисници посећују библиотеку. 
Међу њима има и оних чији je циљ писање стручног или научног 
чланка, семинарског или дипломског рада, али и књиге. Корисници 
у библиотекама проналазе потребну грађу за свој будући рад или 
рукопис, а међу трагаoцима за идејом и литературом често има и 
библиотекара. И за једне и за друге битно је познавање техника 
научног рада, али и могућности претраживања грађе и проналажења 
најадекватнијих информација. 

Проналажење адекватних књига, које су свакако прва 
асоцијација на библиотеке и без којих се не може замислити ни 
историја нити било која делатност духовне или материјалне 
човекове природе, веома је значајно. „Та историјска, надисторијска, 
универзална, незаобилазна природа књиге морала је постати предмет 
човековог настојања да књига добије и одговарајући изглед, естетски 
лик и одговарајући визуелни облик. Она је, као предмет који садржи 
тако важне чињенице човекове историје, постала и сама део те 
историје. Због тога је и логично што књига с временом постаје објекат 
креативне обраде, најпре као мануелна стваралачка активност, а 
потом стиче принципе и норме графичког индустријског дизајна”.1 
Без обзира на то да ли пишу књиге или стручни чланак, питање 
које се намеће истраживачима и библиотекарима, као и свима који 

1  Миле Грозданић, Пут до књиге (Београд: Публикум, 2007), 1.

Богојевић, Т. и др. „Уз библиотеку до стручног и научног рукописа”, 120–145



122

САВРЕМЕ�НИ�ТОКОВИСАВРЕМЕ НИ ТОКОВИ

се укључе у свет писања, јесте да ли је писање ствар талента, или је 
битно искуство, настало дугогодишњом праксом. Један од одговора, 
можда и једини прави одговор, био би да научни и стручни чланак, 
као и израда и писање монографске публикације, веома мало има 
везе са талентом. Кључно је изучавање техника академског писања, 
односно искуство, као и много труда који је потребно уложити да 
наш текст од разбацаних пасуса и „набацаних” реченица добије 
форму – лако читљив текст, богат информацијама. Без обзира на 
то о ком типу рада је реч, потребна је озбиљна припрема, добар 
план, прецизност и смисао за организацију. Време као фактор може 
одиграти велику улогу приликом писања и истраживања, а што 
мање времена имамо, организација и планови морају бити бољи 
и темељнији.

У данашње време промена и нове, савременије улоге 
библиотекара, могу сe писати и објављивати: научне монографије 
(књига са минимум 50 страна по аутору, садржи библиографију, 
резиме, а може имати регистре, фотографије, факсимиле, табеле и 
графиконе), студије (прилог у часопису или зборнику, од најмање 
два штампарска табака, при чему један има 16 штампаних страница 
или прецизније 1800 карактера, уз обавезан сажетак, кључне речи, 
резиме и литературу), стручне радове или чланке, везане за одређену 
професију (познате чињенице излажу се на приступачан начин, 
сажимају се подаци из више радова). Разлике између стручних и 
научних радова најчешће су видљиве у иновативности саме теме, 
начину на који је аутор интерпретира, у грађи коју бира итд. „Научни 
чланак представља резултат научно-истраживачког рада једног или 
више аутора, у оквиру којег се третира један мањи научни проблем 
или, чешће, неки од аспеката ширег научног проблема”.2

Значајан рад библиотекара је и у области библиографије 
(уз обавезне регистре, напомене, прилоге, уводну реч, предговор, 
садржај, попис коришћене литературе). Често библиотекари 
пишу и енциклопедијске одреднице (при чему је потребна добра 
организација, много стрпљења, смисао за повезивање чињеница 
и истраживачки дух), нарочито када је потребно истраживање 
комплексног рада једног аутора (уколико је реч о биографским 

2  Урош Шуваковић, Академско писање у друштвеним наукама (Београд: Досије, 
2010), 45.
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лексиконима) или области (уколико је реч о енциклопедијским 
одредницама): „Научна лексикографска и енциклопедијска 
јединица представља текст или део текста научно лексикографске 
или научноенциклопедијске публикације која у целини, осим 
стручног, пружа и оригинални научноистраживачки допринос”.3

Осим тога, библиотекари пишу и приказе (критички 
коментар дела или чланка), постере (облик представљања идеја, 
пројеката, програма, научних достигнућа, у сажетом облику, на 
паноу), ангажовани су и у приређивању одређене грађе (рукописи, 
дневници, мемоари, писма) итд. За приређивање грађе значајно 
је да писма морају бити публикована хронолошким редом, да се у 
језику и правопису не мења ништа (осим у угластим заградама), уз 
обавезан податак о адресату (прималац) и адресанту (пошиљалац). 
Архивска грађа објављује се хронолошки, на истом језику и 
писму на којем је и настала, без измена, уз разрешења у угластим 
заградама. Измене су дозвољене уколико је реч о штиву које је 
намењено ширем кругу читалаца, уз конкретна објашњења шта се 
тачно мења и зашто.

Све чешће библиотекари имају и саопштења на научном 
скупу (конгресу, симпозијуму, саветовању и сл.), при чему је 
потребно кратко, јасно, систематично представити информације 
о истраживањима, како би се пробудило интересовање за одређен 
научни проблем). Код различитих врста саопштења, најчешће се 
дужина излагања ограничава на 15 минута (некад чак и 10), те је 
битна дикција, акценат, мисаона повезаност. Излагање често прати 
и презентација (Power Point), чиме се обједињују текст, слика и говор. 
Саопштење се може публиковати као: (1) објављено саопштење са 
нaучног скупа – предавање по позиву; (2) објављено саопштење са 
научног скупа: предавање, реферат; (3) објављен резиме саопштења 
са научног скупа. 

Саопштење се објављује у целини или скраћено у зборницима 
скупова и на веб-сајту научних скупова, односно њихових 
организатора, или у периодичним публикацијама и то ако су 
прерађена, допуњена или измењена у односу на саопштени текст. 
За ту намену саопштење мора да буде, барем у начелу, организовано 

3  Исто, стр. 49.

Богојевић, Т. и др. „Уз библиотеку до стручног и научног рукописа”, 120–145
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као научни чланак”.4 Саопштење са научног скупа може добити 
обележје научног рада уколико је рецензирано и уколико га 
прихвати уреднички (редакцијски) одбор. Може се објавити у 
целини, или скраћено, у зборницима, периодичним публикацијама 
и најчешће је допуњено у односу на сaопштени текст. Излагање на 
научном скупу може бити и по позиву организатора скупа.5 Такве 
понуде добијају експерти за поједине научне области и најчешће 
излажу свој рад на почетку скупа, концизно и јасно, уз коришћење 
техничких средстава (експозе) или имају закључна разматрања у 
оквиру организоване дискусије на научном скупу (пледоаје). 

Принципи писања и фазе рада

Универзални и значајни принципи, који би се могли 
издвојити при писању стручног или научног рада, као и озбиљније 
монографске публикације, су: објективност, прецизност, 
поузданост. Свакако, битно је придржавати се захтева редакције 
(упутства за израду радова): „Веома је важно да се аутор рада 
стриктно придржава редакцијских захтева у погледу дужине рада 
и његових делова. Често су аутори, посебно у области друштвено-
хуманистичких наука, склони дескрипцији, наративном стилу, што 
онда беспотребно повећава његов обим, а може да проузрокује 
и његово неприхватање од стране редакције или мукотрпан пут 
усаглашавања између аутора, редакције и рецензента”.6

Свака израда стручног рада има своје фазе, а оне се могу 
поделити на више начина. Једна од могућности за поделу и одабир 
фаза рада јесте: формулисање или избор теме, прикупљање и одабир 
грађе, план писања рада (наслов, поглавља, потпоглавља, слике, 
графикони, табеле…), писање првог концепта (прве верзије рада), 

4  Milenko Kundačina i Veljko Banđur. Akademsko pisanje (Užice: Učiteljski fakultet, 
2007), 108‒109.

5  При томе разликујемо: а) симпозијум (скуп ужег круга најеминентнијих 
стручњака уз излагање најновијих научних резултата); б) предавање (усмено 
се презентују резултати истраживања и може бити по позиву); в) реферат 
(предавање на семинарима, излагање на свечаностима, јубилејима и мора бити 
засновано на науци).

6  Урош Шуваковић, Академско писање у друштвеним наукама (Београд: Досије, 
2010), 57.
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читање прве верзије и додавање нових идеја, писање нове, односно 
коначне, верзије рада, процењивање текста, стилска удешавања и 
корекције, лектура и коректура, припрема рукописа за рецензију 
и штампу. 

Често се дешава да немамо инспирацију чак ни да осмислимо 
или пронађемо тему, а тема је бесконачно много, бар када је 
реч о библиотекарима. Као тема рада може се описати: рад са 
корисницима, нормативним базама, аналитичка обрада чланака, 
рад са децом, дигитализација грађе, стручни скуп који смо посетили, 
савремени изглед светских библиотека, проблем са смештајем грађе 
итд. Углавном се за библиотечке скупове унапред одреди оквирна 
тема о којој ће бити реч. Када се пронађе тема, то је пола посла до 
готовог рада. При формулисању теме увек се намеће недоумица да 
ли прво истражити тему па смислити наслов рада, или обрнуто? 
Имамо ли увек избор? За рад у одређеним зборницима или на 
научним скуповима обично се тражи да формулишемо наслов 
унапред (оквирну тему већ имамо) и да пошаљемо готов сажетак, 
који је свакако лакше написати када већ имамо готов рад. 

Без обзира на то да ли радимо на један или други начин, 
кочнице увек постоје, а оне спутавају у раду, па крај некада делује 
недостижан. Извор свих кочница често је страх од неуспеха, или 
превелике амбиције и перфекционизам, што представља проблем 
на самом почетку писању рада. Стога је добро пред собом имати 
јасан циљ шта желимо да постигнемо и шта желимо да кажемо. Да 
ли ће то бити откривање нечег новог у струци, приказивање начина 
на који ми радимо свој посао, компарација активности између 
различитих установа, анализа и приказ рада, откривање доброг 
решења за неки проблем, испитивање неке претпоставке, зависи 
од афинититета. „Подесност теме за научноистраживачку обраду 
обухвата два основна и врло битна питања. Прво од њих односило 
би се на ширину теме, а друго на могућност иновативности (…) Тема 
се у једном тренутку мора омеђити, морају се поставити границе 
и теми и истраживању и грађи, временске и просторне границе. 
Једноставно речено, мора се одредити предмет истраживања и 
проценити за то потребно време”.7

7  Марија Клеут, Научно дело од истраживања до штампе: техника 
научноистраживачког рада (Нови Сад: Академска књига, 2010), 18.

Богојевић, Т. и др. „Уз библиотеку до стручног и научног рукописа”, 120–145
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Мотивација за писање изузетно је корисна и важна. Она 
може бити уско везана са напредовањем у струци (стицање 
библиотечких звања на пример), чиме бисмо допринели решењу 
неког проблема, или са добрим осећањем да другима можемо 
пренети професионална искуства (како би и они напредовали, 
тиме и сама струка). „Много је занимљивији покушај да се енигма 
реши, него да се понавља оно што су други већ рекли. Шта вам 
изгледа проблематично, непознато, парадоксално, ново у теми 
коју обрађујете?”8 Уколико је некоме баш тешко да крене или нема 
мотивацију да пише, добар савет људи од искуства је да се одреди 
прецизно време за писање рада (нпр. субота у 10 часова). Неки 
краћи рад може се написати и без плана (изузетно ретко), али када 
саставимо план лакше долазимо до циља. Свакако морамо имати 
на уму шта желимо да откријемо, истражимо и напишемо, као и 
оно што је већ написано о том предмету, или шта би се ново могло 
додати о томе. 

Писање представља „креативан чин, чак и кад је реч о 
универзитетском тексту. И као у сваком креативном раду, постоје 
фазе застоја, сумњи, занемарености и обесхрабрености. Ово може 
добити невероватне пропорције, такозвану блокаду беле странице 
или празног екрана”.9 То је фаза која се дешава већини људи који 
пишу, а што је рад који пишемо обимнији и захтевнији, чешћи 
су моменти обесхрабрености. Значајно је рећи и да се фазе рада 
најчешће преплићу, мењају, допуњују. Писање концепта показало 
се као веома корисно јер након првог концепта или прве верзије 
(код сваког та фаза траје различито), текст би требало да „одлежи” 
неко време. Након неког времена бољи је увид у целину, када следи 
стилско сређивање, избацивање сувишног, писање коначне верзије 
рада и процењивање коначног текста. Најбоље је стилски средити 
део по део, један пасус, па други, па трећи пасус… Уколико је неки 
део непотпун, увек се може вратити на истражену литературу, или 
претражити нову и допунити текст. 

Кључно је, и при писању рада, као и у другим областима: 
поставити проблем – анализирати проблем – решити проблем. 
Даље све зависи од тога које информације желимо пронаћи. Два 

8  Marta Beglen, Akademsko pisanje: korak po korak: od haosa ideja do strukturisanog 
teksta (Novi Sad: Akademska knjiga, 2015), 41. 

9  Исто, стр. 128.



127

Корак библиотеке 7/2022

проблема се намећу када пишемо чланак или књигу: 1) нема 
довољно информација; 2) има превише информација (како у мору 
информација одабрати оне праве?). Дакле, након избора теме 
важно је подробно проверити информације. Уколико израђујемо 
персоналну библиографију морамо направити план рада (да ли ће 
сва дела неког аутора бити заступљена, сви прилози из серијских 
публикација, односно да ли ће бити селективна или комплетна); 
које изворе бисмо користили за прикупљање грађе и где се она 
налази. Ако је изабрана тема принцип израде библиографије 
неког часописа, потребно је истражити литературу о серијским 
публикацијама уопште, о библиографији серијских публикација, 
о нашој националној библиографији (уколико је наш лист), како 
би рад био поткрепљен различитим гледиштима и тумачењима, 
уз указивање на евентуалне проблеме приликом њене израде.  

Када аутор крене са прикупљањем грађе, фокусираће се на 
библиотеке, рукописна одељења, архиве, на интернет и електронске 
базе података. Потребно је забележити све референце, чак и ако то 
делује неважно и небитно. Уколико постоји превише грађе, а није 
потребна за тему која се тренутно обрађује, може се сачувати за 
неку другу прилику (у посебној фасцикли или фолдеру). Рукописи 
су значајни за припрему критичких издања дела неког аутора, за 
објављивање необјављених дела, приређивање преписке, с тим да 
се од аутора очекује „да зна читати рукописе (што подразумева 
познавање писма, графије и језика), што није лак посао и 
захтева посебну обуку. Што је рукопис старији, теже је читање и 
разумевање”.10 Таква врста грађе је драгоцен извор, међутим, у 
неким институцијама може бити ускраћен и ограничен приступ 
архивској и рукописној грађи, па морамо послати молбу и најавити 
своје истраживање.

Претраживање и трагање за информацијама

Информациона наука бави се свим облицима преноса 
информација у друштву, а те информације нису искључиво 
научне, нити их користе само научници и стручњаци. Да би порука 
стигла од извора до крајњег корисника „информациони систем 

10  Марија Клеут, Научно дело од истраживања до штампе: техника 
научноистраживачког рада (Нови Сад: Академска књига, 2010), 63.

Богојевић, Т. и др. „Уз библиотеку до стручног и научног рукописа”, 120–145
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обезбеђује канале који су укључени у произвођење, дистрибуирање, 
складиштење, проналажење и анализирање ових порука”.11 
Претраживање информација и њихово проналажење јесте „процес 
бирања информација из неког складишта”.12 Та складишта могу 
бити документа, разне базе података. Библиотеке користе системе 
за претраживање информација како би својим корисницима 
обезбедиле приступ грађи. То се ради тако што се поставља упит, 
што је формални захтев за информацијама, да би се пронашао 
објекат који чува, складишти информације. Информациона 
писменост је способност да се формулише упит за претраживање 
као и способност да се процене резултати претраживања. То 
је вештина претраживања различитих извора информација 
(штампаних, електронских). Информациона писменост није исто 
што и информатичко-технолошка писменост (која подразумева 
познавање техника и вештина руковања рачунарима).

Управни одбор ИФЛА,13 усвојио је, 2011. године, Препоруке о 
медијској и информационој писмености: „Медијска и информациона 
писменост обухвата знање, ставове и скуп вештина које су потребне 
како би се знало када и које информације су потребне; где и како 
те информације прибавити; како их критички проценити и 
организовати једном када се нађу; како их користити етички. Овај 
концепт превазилази комуникационе и информационе технологије 
и обухвата учење, критичко размишљање и интерпретативне 
способности у оквиру и изван стручних и образовних граница. 
Медијска и информациона писменост обухвата све врсте 
информационих ресурса: усмене, штампане и дигиталне”.14

Корисници услуга које библиотеке пружају, могли би се, 
условно, поделити на „спољне” и „унутрашње”. Спољни корисници 
били би сви они који долазе у библиотеку како би дошли до „објекта” 
(публикације, информације…). То су истраживачи, студенти, 

11  Brajan S. Vikeri i Alina Vikeri. Informaciona nauka u teoriji i praksi (Beograd: 
Narodna biblioteka Srbije, 2011), 14.

12  Исто, стр. 149. 
13  Међународна федерација библиотечких удружења и институција (International 

Federation of Library Associations – IFLA).
14  IFLA Препоруке о медијској и информационој писмености, доступно на: 

https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/information-literacy/
publications/media-info-lit-recommend-sr.pdf. (приступљено 13. 6. 2022).
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матуранти, професори, деца, пензионери… Унутрашњи корисници 
били би сви запослени у библиотеци који такође могу, у исто време, 
бити и корисници. Они имају предност самим тим што се налазе на 
„извору” информација, коje су им потребне за редован рад или за 
истраживање које ће презентовати на скуповима, конференцијама 
или у стручној литератури. Уколико је потребно, приликом 
писања радова, запослени у библиотеци обраћају се библиотекару 
информатору, који мора да поседује следеће вештине претраживања: 
1) да зна где да тражи информацију (у документима (књигама, 

часописима) или у базама података); 
2) да зна каква нам је информација потребна (уколико је тема 

истраживања нпр. ланац снабдевања у издаваштву, можемо 
претражити стручну литературу о ланцу снабдевања, укључујући, 
али не ограничавајући се на издавачку индустрију, или основне 
информације о издавачкој индустрији, из стручних часописа и 
других општих извора о индустрији; 

3) да зна да претражи изворе;
4) да зна да забележи све до чега је дошао.

Начини претраживања грађе

У библиотекама се може претраживати по неким од бројних 
параметара (нпр. аутор / наслов / издавач…), или по кључним 
речима, као и по принципу „снежних грудви” (Snowball search или 
Snowballing) односно ланчано.

Када се претражује преко одређених параметара (аутора / 
наслова / издавача…), у многим базама података на првом месту 
се пише презиме аутора (Андрић, Иво, а не Иво Андрић). Међу-
тим, у многим савременим базама података (електронским ката-
лозима) више нису тако стриктна правила. Што су подаци које 
претражујемо тачнији, већа је могућност да ће се брже доћи до 
жељене информације. На пример, потребно је унети наслов што је 
могуће тачније, или, ако нисмо сигурни како он гласи, најбоље је да 
пређемо на претраживање преко кључних речи. Ако претражујемо 
неку организацију или институцију, потребно је унети њено пуно 
име (нпр. Светска банка).

Помоћу кључних речи могуће је претраживање најра-
зноврснијих тема, с обзиром на то да већина библиотечких каталога 

Богојевић, Т. и др. „Уз библиотеку до стручног и научног рукописа”, 120–145
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и база података има могућност претраживања по кључној речи 
као алтернативу конкретним параметрима (аутор, наслов итд.). 
Претраживање преко кључних речи најчешће је ефикасно и доноси 
резултате, али под условом да се изаберу термини који тачно 
описују оно што се тражи. Чињеница да сами аутори најчешће 
наводе, уз апстракт, кључне речи како би описали чланак, и да се 
у базе података (електронске каталоге) многих библиотека уносе 
баш ове кључне речи, значи да се оне лакше појављују у претрази. 
Почетни избор кључних речи одредиће наслов рада.

Претраживање информацијa по принципу „снежних грудви” 
(ланчано)15 може бити од велике користи, посебно када се трага за 
литературом о теми о којој, наизглед, није превише писано. Тада сваки 
рад о задатој теми може бити од помоћи. То би био „полазни рад”, 
који ће бити користан не само по информацијама које доноси, него и 
по списку коришћене литературе. Предлог је да се књиге и радови са 
тог списка провере. У том случају, добија се један број стручних радова 
који, сваки за себе, такође имају списак коришћене литературе, коју 
би свакако требало детаљно прочитати. Такво, тзв. претраживање 
„уназад” омогућава да пратимо утицај претходних радова на 
„полазни рад” (што уједно представља критичко читање). Тако нас, 
на пример, неки податак о теми коју истражујемо, може навести 
на претраживање литературе која није била планирана на почетку 
нашег писања. Осим претраживања „уназад”, може се применити и 
претраживање „унапред” када се проверава у којим је текстовима 
цитиран „полазни рад” те се на тај начин може доћи до нових 
података о теми која се истражује.16

Уопштено, приликом претраживања, требало би водити рачуна 
о: варијацијама исте речи: тј. да ли се у претраживању користи 
једнина/множина, номинатив/остали падежи, скраћенице/акроними 

15  Појам претраживање по принципу „снежних грудви” (ланчано) долази 
из статистике. То је, у статистици познато као „узорковање по принципу 
снежних грудви”: сваки члан који је у узорку, регрутује нове чланове 
(пријатеље, познанике).

16  Claes Wohlin, „Guidelines for Snowballing in Systematic Literature Studies and 
a Replication in Software Engineering”, у Proceedings of the 18th International 
Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering - EASE ’14 (the 
18th International Conference, London, England, United Kingdom: ACM Press, 
2014), 2, https://doi.org/10.1145/2601248.2601268. (приступљено 14. 6. 2022).
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(нпр. САД/Сједињене Америчке Државе), као и речи са сличним 
значењем (нпр. евалуација/мерење, менаџмент/предузетништво).

У библиотечким каталозима за прецизније претраживање 
користе се команде претраге – оператори. Помоћу логичких 
оператора, које користимо на енглеском језику, можемо додатно 
ограничити, односно проширити наше захтеве за претраживање. 
Користећи Булове операторе (AND, OR, NOT), као и интерпункцију 
попут “”, (), повезујемо речи и на тај начин дефинишемо захтев 
за претрагу. Вишеструки оператори се могу комбиновати за фино 
подешавање упита. Логичке операције увек се изводе по тачно 
одређеном редоследу, а редослед операција може се   променити 
ако користимо заграде. Уобичајен редослед операција је: 1. заграда, 
2. контекстни оператори, 3. NOT,17 4. AND,18 5. OR.19 Ако се у појму 
за претраживање употреби резервисан знак (отворена заграда „(”, 
затворена заграда „)”, знак једнакости „=” и коса црта „/”) или 
резервисана реч (AND, OR, NOT), појам се мора написати у зна-
ковима навода.

Приликом претраживања, контекстни оператори у запису 
одређују релативну близину између речи из појма за претраживање. 
Могу се комбиновати са префиксом за претраживање KW (кључне 
речи) и суфиксима. Употребљавамо контекстне операторе на 
енглеском језику: WITH (W),20 nWITH (nW),21 NEAR (N),22 nNEAR 
(nN).23

17  Записи који садрже први појам, али не садрже појам који следи након оператора 
NOT. Види: https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/help (приступљено 12. 6. 2022).

18  Записи који садрже оба појма, односно све појмове које смо повезали са 
оператором AND.

19  Записи који садрже бар један од наведених појмова за претраживање.
20  Оба појма за претраживање појављују се заједно и у наведеном редоследу 

(Пр.: генетски (W) инжењеринг ‒ Захтев је генетски инжењеринг).
21  Оба појма за претраживање појављују се у наведеном редоследу, а између 

њих се може појавити навише „n” речи. Пр.: језик (1W) култура ‒ Захтев је 
језик и култура.

22  Оба појма за претраживање појављују се заједно, и то у произвољном 
редоследу. Пр.: Иво (N) Aндрић.

23  Оба појма за претраживање појављују се у произвољном редоследу, а између 
њих може бити највише „n” речи. Пр.: човек (1N) звер. Захтев је на пример 
човек и звер, звер и човек, човек-звер, човек/звер.

Богојевић, Т. и др. „Уз библиотеку до стручног и научног рукописа”, 120–145
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Претраживање у опсегу користимо за претраживање година 
издавања одређене публикације у неком периоду и код нумеричког 
претраживања. У прозор за претраживање унесемо две вредности у 
хронолошком редоследу и одвојимо их двотачком (1994:2000) при 
чему су резултати претраживања све публикације изашле између 
1994. и 2000. године. 

Скраћивање омогућава претраживање свих варијанти речи 
стављајући Клинијеву звезду (*) иза њеног корена. Може бити 
корисно у претраживању појмова који, због флексије српског 
језика, могу да се јаве у различитим падежима, али треба пазити 
да се не изабере корен који се односи и на многе друге речи. На 
пример, претражујући скраћену реч архив* добили бисмо, као 
резултат, записе који се односе на архивско/архивистичко као и 
оне који се односе на архиве уопште. 

Појединачне базе података, библиотечки каталози и 
претраживачи често имају различита правила о синтакси, 
операторима итд. Савет је да се прво на њиховим страницама 
погледају упутства и смернице за претраживање. Оно што смо 
претраживали требало би снимити односно сачувати, уз напомену 
да то није исто што и бележење прочитаног. Снимање претраживања 
омогућава да имамо „траг” онога што смо урадили и на тај начин 
имамо увид у оно што јесте односно није функционисало. 

Предлог је да се забележе: 1) главне фазе претраживања, 
2) алатке за претраживање које смо користили, 3) речи које смо 
користили у претраживању.

Критичко и аналитичко размишљање треба применити у 
свим аспектима – приликом одабира информација, читања, писања, 
говора и слушања. Од свега наведеног, способност да вреднујемо 
информације можда је најважнија вештина, која се, ако се стекне, 
може применити и на друге области.

Неки од значајнијих извора информација

Потребно је добро упознати изворе информација којима 
библиотека располаже. Изворе можемо поделити на класичне 
(лисни каталози, штампани извори – библиографије, садржаји 
часописа, референсна литература итд.) и електронске (електронски 
каталози, интернет, дигиталне колекције итд.). 



133

Корак библиотеке 7/2022

Када је реч о класичним изворима, најпре треба кренути 
од библиографија које, претпостављамо, имају готово све 
библиотеке. Незаобилазан извор за многе истраживаче су: 
Српска библијографија за новију књижевност 1741‒1867 (Стојан 
Новаковић; Београд 1869); Српска библиографија XVIII века 
(Георгије Михаиловић; Београд 1964); Српска библиографија књиге 
(1868–1944),24 Српска библиографија периодике (1768–2005),25  
Српска штампа (1768–1995)26 (Милица Кисић и Бранка Булатовић; 
Београд 1996); Библиографија расправа и чланака од почетка периодике 
до 1945,27 Библиографија Југославије књиге, брошуре и музикалије (1945–

24  Општа национална библиографија. Рад на њој започет 1954. године. У периоду 
1989–2008. изашло је 20 томова, а 2017. књига 21 која је, уједно, и прва књига 
допуна. Иза сваке библиографске јединице наведене су бројчане ознаке 
библиотека у којима је вршено истраживање грађе. Библиографске јединице у 
опису имају пописане садржаје публикација (монографске публикације, али и 
периодичне). Описиван је најпотпунији примерак. Прва три критеријума, по 
којима је сакупљана грађа су: 1. све књиге штампане на територији Србије без 
обзира на језик, писмо или национално порекло аутора, 2. све књиге аутора 
српског порекла штампане ван граница Југославије без обзира на језик, 3. све 
књиге штампане ван граница Југославије на српскохрватском језику без обзира 
на национално порекло аутора.

25  Критеријум за прикупљање грађе: серијске публикације издаване на 
територији данашње Србије на свим језицима и писмима. Заступљене су 
серијске публикације објављене ван Србије које су по карактеру српске, 
према језику, садржини, издавачу. Такође, ту су и „граничне” публикације 
које истовремено чине саставни део библиографија других народа и држава, 
ако су по карактеру и садржају исто тако и српске. Планирано је да садржи 
24.000 наслова, без алманаха, календара, годишњака који су, са комплетним 
садржајем, пописани у Српска библиографија књиге (1868–1944). Књига 1 
изашла је 2011.

26  У овој, селективној, библиографији можемо да пратимо хронолошки развој 
српске штампе од њених почетака до 1995. године. Грађа је распоређена 
хронолошки, а у оквиру исте године наслови су распоређени азбучно. 
Корисницима служи за проверу – да ли је нека периодична публикација 
излазила у одређеном временском периоду.

27  Године 1950. основан је Лексикографски завод ФНРЈ. Од тада је 
Лексикографски завод јединствена институција у држави. Ова библиографија 
садржи попис расправа, чланака и књижевних прилога објављених у више 
од 4.000 новина, часописа и других периодичних публикација од почетака 
периодике до 1945. године. Обухваћене су и обрађене 44 струке (историја 
и друштвене науке, политика, право, просвета, филозофија, књижевност, 
ликовна уметност, архитектура, музика, медицина, техника и поморство...). 

Богојевић, Т. и др. „Уз библиотеку до стручног и научног рукописа”, 120–145



134

САВРЕМЕ�НИ�ТОКОВИ

2004), Библиографија Југославије серијске публикације (1956–2004), 
Библиографија Југославије чланци и прилози у часописима и новинама 
(1950–1951), Чланци и прилози у часописима и новинама,28 Каталог 
страних серијских публикација у библиотекама Југославије (1977–
1988),29 Библиографија књига у Војводини.30

Као веома корисне показале су се и стручне и омеђене 
библиографије попут: Српска књижевна периодика 1768–
1941, Библиографија српских алманаха и календара (Миодраг 
Матицки; Београд 1986); Српска штампа између два рата (Вук 
Драговић; Београд 1956); Револуционарна и ратна штампа 
1871–1945 (Сава Паланчанин; Нови Сад 1986); Библиографија 
српске периодике на тлу данашње Војводине 1824–1918 (Душан 
Попов; Нови Сад 1992); Српска штампа у Војводини 1918–1941 
(Душан Попов; Нови Сад 1983); Библиографија Матице српске 
и др. Приликом истраживања одређеног периода историје 
значајне су библиографије серијских публикација као што су нпр.: 
Библиографија Српског књижевног гласника (Љубица Ђорђевић; 
Београд 1982); Српски књижевни гласник 1920–1941 (Станиша 
Војиновић; Београд 2005); Библиографија часописа Поља 1955–
2004 (Љиљана Клевернић и Меланија Блашковић; Нови Сад 2006); 
Дело: (1955–1992): библиографија (Дејан Вукићевић; Београд 2007); 
Библиографија књижевних прилога у листовима и часописима Босне 
и Херцеговине (1850–1918),31 Библиографија часописа Словинац: 

Исцрпна је, поуздана али некомплетна (најкомплетније је урађена поезија 
песника из бивше Југославије) и незаобилазна је грађа при изради 
библиографије и научног рада. Грађа је подељена по струкама: књижевност 
(књ. 1–7), историја и археологија (књ. 8–11), ликовне уметности (књ. 12), 
музика (књ. 13–14), библиографија Мирослава Крлеже (књ. 15).

28  Серија А: Друштвене науке (политика, економија, право, филозофија, историја, 
географија, педагогија, религија, војне науке итд.) (1952–2002); Серија Б: 
Природне и примењене науке (математика, физика, хемија, геологија, биологија, 
медицина, техника, пољопривреда) (1952–2002); Серија Ц: Филологија, 
уметност, спорт, књижевност, музикалије (1952–2002).

29   Објављено је кумулативно издање у 5 томова за период 1919–1968.
30  Ово је текућа библиографија која обухвата све публикације штампане и издате 

на територији Војводине. Публикације савремених аутора са територије 
Војводине у издању домаћих и страних издавача. Прва свеска изашла је 1981. 
Од 1990. претражива у електронској бази.

31  Аналитички су обрађени часописи: Босанска вила, Зора, Босанска пошта, 
Гласник Земаљског музеја, Српска штампа, Народ, Српска ријеч и др.
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1878–1884 (Бојана Бјелица и Татјана Богојевић; Београд 2018) 
и др. Персоналне библиографије изузетно су важне уколико 
је реч о претраживању дела неког аутора, његове биографије, 
књижевног, историјског рада итд. Као изузетну, темељну и 
прецизну библиографију издвојамо Библиографију Иве Андрића, 
која је најобимнија персонална библиографија у српској култури, 
а комплетно је урађена у Библиотеци Матице српске.32 Од велике 
помоћи су и скривене персоналне библиографије које се могу наћи 
у часописима (Глас библотеке, Корак библиотеке…) и у оквиру 
монографских публикација (нпр. едиција „Библиотека Змајева 
награда”).

Незаобилазан извор многих претраживања су и каталози: 
Каталог књига на језицима југословенских народа (1519–1867), 
Каталог књига Народне библиотеке Србије (1868–1972),33 каталози 
Библиотеке Матице српске: Ћирилске рукописне књиге, Каталог 
старих и ретких књига, Каталог легата, Каталог посебних 
збирки… И свакако незаобилазан извор за свако озбиљније 
претраживање представљају енциклопедије, лексикони, 
речници: Српски биографски речник,34 Српска енциклопедија,35 
Енциклопедија Југославије,36 Народна енциклопедија српско-
хрватско-словеначка,37 Лексикон писаца Југославије (I–IV),  

32  Прва књига Библиографије Иве Андрића објављена је 2011, а друга 2022. 
године.

33  Садржи 300.000 наслова монографских публикација. Ту су све књиге 
југословенских народа објављене од 1868. до 1972. које НБС поседује у својим 
фондовима.

34  Садржи биографије (са библиографијом значајних личности у историји 
српског народа до 1945. године). То је публикација лексикографског типа 
која је значајна за истраживаче свих профила.

35  Национална енциклопедија општег типа. Први том изашао је 2010, трећи 
2018. Користе је истраживачи разних профила. Подстицајна је за упознавање 
савремених вредновања традиције.

36  Југославенског лексикографског завода која је изашла у два издања: прво, 
у осам свезака (1955–1971) друго, недовршено, у шест звезака (1980–1990). 
Актуелна је и данас због поузданости података.

37  Прва свеска је објављена 1925, а последња 1929. Извор је научних и стручних 
информација из разних области. То је првенац југословенске енциклопедистике 
у Краљивини СХС. Има ћирилично и латиничнчо издање. Занимљива је због 
података о одређеним догађајима и личностима који су изостали или су у 
савременим енциклопедијама другачије интерпретирани.

Богојевић, Т. и др. „Уз библиотеку до стручног и научног рукописа”, 120–145
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Грађа за Лексикон писаца Југославије (V–VI),38 Југословенски 
књижевни лексикон39 и др.

Електронски извори информација могу бити: електро-нски 
каталози библиотека (COBISS.SR),40 дигитализоване библиографије 
и каталози, дигиталне библиотеке, каталози страних библиотека, 
енциклопедије на интернету, интернет.

Битно је подвући да није лоше уколико имамо много више 
грађе на самом почетку јер ће радна библиографија41 свакако 
бити много шира и свеобухватнија од коначне библиографије при 
завршетку рада. Када пронађемо довољно литературе о одређеној 
теми, направићемо одабир.

Критичко читање и одабир информација и критичко писање 
рада

Критички одабир информација значи да је потребно водити 
рачуна о томе да информације које користимо буду поуздане. 
Потребно је сваку информацију проверити и критички проценити, 
и као такву, проверену, цитирати. Критичким читањем процењује 
се да ли је текст поуздан и вредан пажње. 

За штампани материјал потребно је да се размотри: ко 
је издавач књиге коју користимо у литератури и да ли је то 

38  Обухвата абецедним редом биобиблиографије свих писаца Југославије 
(бивших југословенских република) од стварања словенске писмености у 9. 
веку. Заступљени су сви писци рођени на територији Југославије, они који 
су рођени у Југославији, али су живели и стварали у некој другој земљи и 
странци који су писали о њој и њеним ствараоцима.

39  Приручник о писцима, књижевно-теоријским и књижевно-историјским 
појмовима, о свим важнијим књижевним часописима и књиживним и 
научним организацијама. Садржи и критичке судове о писцима. Садржи 
преко 2000 одредница. Служи за пружање брзих и прецизних информација 
и за потребе истраживачких пројеката.

40  Библиотечко-информациони систем који користи више од 200 библиотека 
у Србији и у којем се налазе преко 70.000 линкова до е-извора, 2 милиона 
монографских публикација, 1 милион чланака, 77.000 периодичних 
публикација, 210.000 некњижне грађе…

41  Радном библиографијом назива се попис извора, примарних и секундарних, 
који се користе током истраживања и током писања рада. Види више: 
Марија Клеут, Научно дело од истраживања до штампе: техника 
научноистраживачког рада (Нови Сад: Академска књига, 2010), 36.
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реномирани академски издавач? Да ли је књига део неке колекције 
(у том случају ће имати још једну „контролу квалитета” коју ће 
извршити уредник колекције). За чланке је битно видети да ли 
се чланак појављује у научном часопису? Ко је аутор књиге/
чланка и да ли он долази из угледне академске организације, 
колико је цитиран? Када је објављена књига/чланак, да ли 
користите најновија издања? Институција која је објавила 
рад или монографску публикацију може бити гарант да су  
подаци валидни.42 Посебну пажњу треба посветити коришћењу 
информација са интернета. Потребно је размотрити релевантност 
информације, а нарочито: да ли је извор информације комерцијална 
или академска организација, а ако је ова друга, да ли је она позната 
и од угледа? Да ли је написана академским стилом, са референцама, 
поткрепљена доказима? Да ли су чланци из онлајн часописа 
рецензирани? Када је текст објављен/ажуриран?

Током читања коначне верзије рада размишљаћемо и 
проверавати више аспеката: да ли је хипотеза доказана, односно 
да ли је циљ истраживања остварен; да ли треба допунити неке 
делове рада, више описати, додати аргументе или анализирати; да 
ли је добар распоред поглавља; проверити фактографске и словне 
грешке. Колико год да имамо талента или искуства, текст се увек 
мора кориговати. Не може се из првог покушаја написати добар 
текст! Потребно је време како би наше идеје и мисли сазреле и 
биле уобличене на прави начин. Свакако, читање би требало бити 
критичко, а побољшању текста може допринети и добронамерни 
читалац (дати неком из струке ко се бави том облашћу). Многе од 
исправки не можемо урадити сами већ препустити лекторима а 
сугестије добити од рецензента.

Приликом писања свакако треба водити рачуна да сваки 
рад мора имати: име и презиме аутора, наслов рада, сажетак, 
кључне речи, текст, резиме, научни апарат. Сажетак и резиме не 

42  Научни часописи су поуздани, јер их издају реномиране институције и 
радови су ишли на рецензије (за рецензенте се узимају експерти из одређених 
области). Рецензија je критичка оцена, мишљење о неком делу. Пише се пре 
објављивања рукописа и мора садржати јасно исказан став да ли се дело 
препоручује за штампу или не, уз објашњења зашто. Рецензенти су еменинтни 
стручњаци из одређене облaсти, а давањем рецензије постају учесници у 
објављивању рада.

Богојевић, Т. и др. „Уз библиотеку до стручног и научног рукописа”, 120–145
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би требало да премаше 10% од основног текста. Кључним речима 
заинтересоваћемо читаоце за текст, али не би требало да буде 
више од десет речи (из фонда општих појмова или устаљени 
научни термини). Потребно је користити исти критички став 
према сопственом писању као и према писању других (мада је теже 
проценити сопствени рад). Нарочито је важно проверити да ли је 
образложење јасно – почети са изјавом онога што намеравамо да 
урадимо, организујемо логички своје информације и тако дођемо 
до јасног закључка. Тврдње је потребно поткрепити валидним 
доказима. Док пишемо, требало би да будемо свесни разлике између 
дескриптивног писања и аналитичког писања.43

Сваки рад мора имати: увод, разраду теме и закључак, а у 
сваком мометну важно је знати намену текста, те разликовати 
главну од споредне идеје. Потребно је писати јасно и логично, 
а најважније реченице ставити увек на почетак. Много дугих 
реченица оптерећује текст – краће реченице увек нешто битно 
истакну. Значајно је користити научну терминологију и доказати 
свoje тврдње. Рукопис мора бити граматички и стилски исправан, 
а препорука је коришћење Правописа српскога језика у издању 
Матице српске (најновије издање). Подаци о цитираном делу 
наводе се писмом и језиком које је штампано. Веза између фуснота, 
цитата и библиографије мора се пажљиво успоставити. У сваком 
случају, морамо увек резмишљати о циљу који ћемо постићи.

Наслов је веома битан за сваки текст. Мора бити језички 
коректан, једноставан, прецизан, информативан и јасан. Уколико 
из самог наслова није у потпуности приказана тема рада, било би 
добро да постоји и поднаслов. Обично се препоручује да наслов 
рада стане у један ред а да број речи буде до 10 (у неким часописима 
ограничава се на 12). При обележавању поглавља и потпоглавља 
наслов поглавља битан је готово исто као и наслов рада (може се 
прво ставити привремен а касније мењати по потреби). Може да 
садржи конкретан наслов, римске бројеве, арапске бројеве, слова 
или комбинацију наведених елемената. Једно од правила је да су 
римски бројеви надређени арапским, а када је реч о радовима мањег 

43  Видети више: Beglen, Marta. Akademsko pisanje: korak po korak: od haosa ideja 
do strukturisanog teksta (Novi Sad: Akademska knjiga, 2015); Клеут, Марија. 
Академски писање и техника научноистраживачког рада (Нови Сад: 
Академска књига, 2010).
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обима, довољни су само наслови (разликују се величином слова, 
фонта…). Уколико је рад већи, онда користимо и бројеве и слова. 
Наслови улазе у бројне каталоге, у библиографије и различите базе 
података, од наслова почиње „комуникација са претпостављеним 
читаоцима, односно корисницима научног истраживања”.44 

Увод је значајан јер прва реченица даје први утисак о тексту, а 
његова сврха је да привуче пажњу и најави оно о чему ће се писати. 
Важно је да буде упечатљив и ефектан. Увек би требало прочитати 
реченицу од почетка до краја и видети да ли је у потпуности 
разумљива. На крају сваког поглавља пишу се мали закључци, па 
се неке основе могу преузети из тог дела текста. Крајњи закључак 
резимира оне од раније. Требало би да садржи оно што смо 
најавили у уводу (повезан и са насловом рада), као и резултате рада 
до којих смо дошли. У сваком моменту можемо мењати текст, па 
и закључак. Важно је размотрити закључке до којих се дошло при 
писању текста, уз напомену да неки закључци и аспекти рада дају 
могућност за нова истраживања.  

Уколико користимо табеле подаци у табелама морају бити 
потпуно јасни на први поглед. Треба их нумерисати како следе у 
тексту: Табела 1, Табела 2, а редни број и наслов ставити изнад 
табеле (легенду ставити испод ако је потребна). Ако подаци могу 
да стану у један ред није потребно формирати табелу. Не би 
требало уносити скраћенице ако може да се напише текстом. Када 
у раду постоји низ мање јасних термина, требало би да се објасне 
у фуснотама. 

Као честе „техничке” грешке могло би се издвојити: низање 
цитата који имају везе са темом али су потпуно неповезани, без 
пропратних коментара и анализе; нагомилане слике, графикони, без 
текста између (објашњења); текст након наслова почиње цитатом 
или табелом, графиконом; наслови и поднаслови су неповезани; 
неповезаност чињеница и интерпретације; закључак се завршава 
цитатом, табелом...

За све научне и стручне радове пише се и резиме. Често се 
унапред доставља за учешће у скуповима а његов обим одређује 
организатор. „Резиме је кратко, концизно, језгровито и довољно 

44  Марија Клеут, Научно дело од истраживања до штампе: техника 
научноистраживачког рада (Нови Сад: Академска књига, 2010), 20.

Богојевић, Т. и др. „Уз библиотеку до стручног и научног рукописа”, 120–145
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информативно, тачно, кохерентно и вредносно неутрално 
приказан и организован садржај целог дела, у скраћеном облику, 
чије је циљ да покаже како је истраживање рађено и шта је њиме 
добијено”.45

Како бисмо изложили своје став потребно је и да се 
позивамо на друге ауторе, било да се слажемо или не слажемо 
с њима. Сваки аргумент требало би изнети јасно и концизно. 
„Солидна аргументација не своди се само на то да се представи 
један став: она има супротно мишљење, анализира га, сецира и 
дискутује о његовим различитим елементима. Не ради се о томе 
да се, пошто смо се суочили са разним ставовима, изјаснимо да 
смо у праву. Напротив, познавати супротно мишљење подстиче 
нас да нијансирамо нашу почетну поставку, да је уравнотежимо, 
ускладимо и да од првобитног мишљења дођемо до сигурности 
коју можемо мање-више да бранимо”.46 Цитати се наводе тачно и 
прецизно, као у оригиналном раду или монографији, уз обавезне 
наводнике, као и број стране одакле су преузети. Сам избор 
цитата посредно представља став аутора. Може се користити и 
парафразирање, односно упућивање и указивање на друге радове 
из исте области. „Писање научних радова подразумева коришћење 
научне апаратуре, тј. документационе основе рада. Документовање 
научних извора подразумева: коришћење и писање цитата, 
позивних напомена (у тексту, испод текста, на крају поглавља и на 
крају рада) и референтских јединица у списку литературе”.47 

Стилови цитирања су бројни.48 Иако библиотекари најчешће 

45  Milenko Kundačina i Veljko Banđur. Akademsko pisanje (Užice: Učiteljski fakultet, 
2007), 122.

46  Marta Beglen, Akademsko pisanje: korak po korak: od haosa ideja do strukturisanog 
teksta (Novi Sad: Akademska knjiga, 2015), 147.

47  Milenko Kundačina i Veljko Banđur, Akademsko pisanje (Užice: Učiteljski fakultet, 
2007), стр. 199.

48  Први међународни стандарди писања постоје од 1928. године, а настали су 
у Америци (када су се издавачи анторополошких и психолошких часописа 
договорили око елеменатарних инструкција за писање и објављивање радова). 
Извештај са тог састанка публикован је 1929. на 7 страница, под насловом 
Psychological Bulletin (данас познат часопис Америчке психолошке асоцијације 
(АПА). Године 1952. објављена је публикација: Publication manual. Након тога 
изашла су бројна издања: 1974, 1983, 2007. Видети више у: Nenad Suzić, Pravila 
pisanja naučnog rada: APA i drugi standardi (Banja Luka: XBS, 2010).
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користе Чикаго стил библиографског цитирања,49 најбитније је да у 
истом раду или књизи мора бити само један стил цитирања и морамо 
бити потпуно доследни од почетка до краја.50 У фуснотама и попису 
литературе наводићемо дело на оном писму и језику на ком је 
штампано, осим ако редакција неког часописа не захтева другачије. 
Може се десити да у редакцији траже да све буде написано латиницом 
(па и целокупна литература), па тада у загради наводимо да је реч 
о ћирилици (ћир.); или да је потребно да све буде ћирилично, па у 
загради наводимо да је дело написано латиничним писмом (лат.). 
Сваки стил цитирања има неке предности и недостатке. Многи 
часописи имају упутства за ауторе на сајтовима или у позивним 
писмима (Библиотекар, Зборник МС за историју, Зборник МС за 
друштвене науке, Корак библиотеке итд.). Најчешће садрже податке 
о томе који фонт се користи, који размак, колико карактера је 
дозвољено у раду, како треба да изгледа сажетак, који стил цитирања 
изабрати (дају се и примери за стил: за часописе, зборнике, књиге..), 
величина фотографија које се предају, како се стављају прилози итд. 

Који год стил да изаберемо (осим ако издавач зборника 
или часописа нема своје прецизно упутство), битно је да будемо 
доследни, односно да референце (у фуснотама и библиографији) буду 
уједначене. Многи електронски сервиси већ имају алате за сређивање 
референци, односно пружају могућност да изабране референце 
преузмемо или прикажемо у неком од најфреквентнијих стилова 
цитирања. 

49  Добио је назив према чикашком приручнику, насталом 1891. на Универзитету. 
Користи се највише у књижевности, историји и уметности. Чикаго стил настао 
је као упутство за стил цитирања 1906. у Чикагу (joш 15 издања до 2003). Он 
одваја природне и хуманистичке науке, веома је прилагодљив за разноврсне 
информације и најчешће се користи у библиотекарству.

50  Постоје још бројни стилови, попут МЛА (настао 1977, усавршен 1985. а до 
2009. изашло 7 приручника Америчке асоцијације за модерни језик Водич 
за МЛА стил. Углавном је то стил за студенте и професионалне писце, мада 
доноси стандарде академског писања), Ванкуверског (познат је као нумерички 
стил, јер се ослања на бројеве при навођењу извора и пописа литературе. Више 
се користи у биомедицинским наукама. Уместо текста иза фусноте, ставља 
се број у угластој загрaди [32]); АМА (АMА стил (креирала га је Америчка 
медицинска асоцијација); NLM стил (Национална медицинска библиотека), за 
медицинске науке; Харвад стил цитирања (подразумева коришћење кратких 
напомена у тексту, које упућују на детаљан опис референце на крају рада).

Богојевић, Т. и др. „Уз библиотеку до стручног и научног рукописа”, 120–145
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Библиографски алати (Reference management tools)

Библиографски алати51 су софтверски пакети који омогућавају 
да самостално организујемо библиографске базе података. 
Ови програми служе за аутоматско уређивање и управљање 
библиографским белешкама. Намењени су истраживачима, 
наставницима, студентима и библиотекарима за стварање 
личних база података које садрже искључиво њима најважније 
библиографске белешке.

Неки од њих, попут програма Zotero, интегрисани су у 
популарне интернет претраживаче, подржавају UNICOD интерфејс 
на различитим језицима и интегрисани су са програмима за обраду 
текста (Word, LibreOffice, OpenOffice...), те на једноставан начин 
може да се одабере један од великог броја понуђених стилова 
цитирања и изврши уношење библиографских референци у текст 
(метаподаци се могу ручно укуцавати или директно преузимати 
при чему се библиографски подаци преузимају из онлајн програма 
или из других библиографских програма путем посредничких 
формата – TXT, RIS, XML...). Ови програми омогућавају и 
синхронизацију тј. чување базе података локално и онлајн. Оваква 
база података може да се организује према потреби, да се трајно 
користи али и да функционише и као друштвена мрежа, за 
размењивање података између корисника.

Закључак

Колико год да писање рада представља проблем, одузима 
много времена или енергије, труд који је уложен увек се исплати. 
Задовољство што смо некоме пренели своје знање и искуство током 

51  Најчешће коришћени библиографски алати су: Zotero, Mendeley, EndNote, 
Docear, Citavi, Wizfolio, Paperpile, RefWorks, Papers, Sciwheel.
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рада непроцењиво је. Стога не треба размишљати о тешкоћама и 
изазовима који се јављају приликом писања стручног или научног 
рада, већ о начинима за њихово превазилажење. 

Када проучимо основне технике акадамског писања и 
могућности које библиотеке нуде приликом писања било које 
публикације, зађемо бар на кратко у област претраживања (или 
замолимо колеге за помоћ), лакше ћемо доћи и до теме и до 
литературе о њој. Критичко и аналитичко размишљање које  се 
примењује током рада – приликом одабира информација, читања, 
писања рада, као и способност вредновања информација, користиће 
свакако и у другим аспектима живота. 
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Together with library to professional and scientific manuscript

Summary: The paper presents challenges and issues of writing a professional 
or scientific paper, the ways to overcome them, as well as the basic techniques 
of academic writing and the support offered by libraries with writing any 
publication (searching, topic formulation, reference management tools). The 
idea for this paper arose after an accredited seminar titled „From Library to 
a Scientific Manuscript”, intended for librarians and anyone else starting to 
write or already engaged in research work. Based on the ideas received during 
the seminar and after it, the authors decided to draw attention, in abbreviated 
form, to the fact that writing a professional paper does not require talent but the 
study of academic writing techniques, experience, and a lot of effort. Scattered 
paragraphs and random sentences should be organized into an appropriate form 
of a paper ‒ an easy-to-read text rich in information. Any paper (professional 
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or scientific) requires serious preparation, a good plan, precision, and a sense 
of organization.
Keywords: academic writing, librarians, information search, professional and 
scientific papers, reference management tools.
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ПУТ ДО КОМПЕТЕНТНОГ БИБЛИОТЕКАРА – САВРЕМЕНИ 
СТРУЧНИ КАДАР У ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА 

ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА

Сажетак: До успостављања формалног образовања за професију 
библиотекара у Србији компетенције су се усвајале најчешће практичним 
радом. Ниво образовања стручних радника кретао се од кратке обуке, 
преко специјализованих средњих школа (1948/1987), до академског нивоа, 
који је имао прекиде (1963/65, 1980/89) успоставивши континуитет од 1991. 
године. Данашња два студијска програма библиотекарства и информатике 
доносе дипломцима основних академских студија иницијалне 
компетенције за рад у савременим јавним и другим типовима библиотека. 
Запосленима који долазе са дипломама из других области образовања 
стручни испит представља одређену доквалификацију за реализацију 
специфичних библиотечких послова. У 21. веку структура запослених 
у јавним библиотекама у Србији мења се у корист високообразованог 
кадра (у Србији око 45%, у Златиборском округу око 58%, у НБУ 95%). 
Стално стручно усавршавање доноси компетенције којима библиотекари 
кореспондирају потребама савремених корисника, а признавање 
постигнућа учења неформалним и информалним образовањем пружа 
висок ниво мотивације за учешће на овим програмима где НБУ такође 
остварује највиши резултат у округу.
Кључне речи: библиотекари, образовање, усавршавање, јавне библиотеке, 
структура, кадар Златиборски округ, Народна библиотека Ужице (НБУ).

Увод

До успостављања формалног образовања за професију библи-
отекара компетенције1 су се усвајале, најчешће, практичним радом 
у књижницама и читаоницама, разменом мишљења са колегама, а 

1  Термин компетенција у раду је посматран елементарно, као поседовање 
основног нивоа знања и вештина за обављање одређеног радног задатка, које 
се постиже образовањем, оспособљавањем или искуственим учењем.
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касније и читањем малобројне литературе. Чињеница је да су библи-
отеке оснивали, и у њима радили, најобразованији људи. Крајем 
19. и почетком 20. века2 књижничари су махом били матуранти 
гиманзија. Библиотечки посао у школама обављали су учитељи и 
професори, а у другим библиотекама високообразовани кадрови, 
углавном хуманистичко-филолошких наука, што је пракса и данас.

Четири године након што је најстарија и највећа светска 
библиотечка асоцијација – АЛА3 основала Одбор за образовање 
библиотекара, први пут у Србији дефинисана је потребна школска 
спрема и степен образовања ради запошљавања кадра, доношењем 
Правила о полагању државног стручног испита за прелаз чинов-
ника Народне библиотеке у Београду из приправних у помоћне групе 
(1928), који је касније уважен и за запошљавање у друге библио-
теке у земљи. Друштвено-политички, економски и културни услови 
између два светска рата лоше су утицали на развијање библиотека, 
па самим тим нису се могле ни сагледати функције библиотекара и 
њихове делатности. Тек након Другог светског рата народне библи-
отеке интензивно су се развијале и као одраз бриге друштва стручно 
консолидовале. Од 1950. до 1970. године дошло је до експанзије у 
образовању библиотечког кадра у свету. Најпре у Америци, а затим 
и у Европи, отварају се постдипломске и докторске студије библио-
текарства. У том периоду догодио се и прелазак са средњошколског 
на високошколско образовање у тадашњој Југославији.

Осврт кроз историју формалног образовања библиоте-
кара у Србији говори нам да је уведено доста касније у односу 
на формирање библиотека, што се суштински не разликује од 
других европских земаља.4 Ниво образовања стручних библи-
отечких радника кретао се од кратке обуке, преко специјализо-
ваних средњих школа, до академског нивоа. „Од првог декретом 
именованог библиотекара 1853. године до првог дипломираног 
библиотекара на универзитетском нивоу, протекао је цели век”.5 

2  Кнежевина Србија, а затим Краљевина Србија и Краљевина Југославија
3  АЛА – енгл. American Library Association.
4  У већини европских земаља формално образовање библиотекара уведено је 

у 20. веку.
5  Десанка Стаматовић „Катедра за библиотекарство и информатику Филолошког 

факултета у Београду: високошколско образовање библиотекара у Србији 
(1963‒2000)”, Гласник Народне библиотеке Србије, бр.1 (2000), 367.

Давидовски, Б. „Пут до компетентног библиотекара – савремени стручни кадар у јавним 
библиотекама златиборског округа”, 146–166
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Развој формалног образовања библиотекара у Србији

Године 1948. основана је прва, и то трогодишња Средња библи-
отекарска школа за образовање књижничара, која је 1950. прерасла 
у четворогодишњу, а након тринаест година добила и смер за књи-
жаре.6 Овај период карактерише педагошка и андрагошка функција 
библиотекара, јер су народне библиотеке биле један од првих инсти-
туционалних облика рада на образовању и просвећивању широких 
народних маса. Реформа образовног система у Србији условила је 
да се школске 1979/1980. Библиотекарско-књижничарска школа 
„Иво Андрић” споји са Шестом београдском гимназијом. Од тада сe, 
након такозваног усмереног образовања, настављало двогодишње 
образовање књижничара које је трајало непуну деценију.

Потреба за универзитетским образовањем кадра за рад у 
библиотекама уочена је почетком шездесетих година 20. века, али 
је била неодржива. Прва Катедра за библиотекарство основана је 
1963. године на Филолошком факултету у Београду a уписала је само 
две генерације студената. У периоду који је уследио, најзначајнији за 
образовање стручног кадра био је тромесечни курс на Коларчевом 
народном универзитету, као и предавања Друштва библиотекара и 
Народне библиотеке Србије у циљу усавршавања.7 Крајем шездесетих 
година у земљи долази до конкретнијих планова за развој свих типова 
библиотека крунисаних документом Пројекција развоја библиоте-
карства за период 1971‒ 1980. године „који је, између осталог, створио 
основне претпоставке за организовано праћење и проучавање про-
цеса бибиотечког рада”.8 Тек реформом високошколског образовања, 
1978. године, омогућено је да се на захтев групе професора отворе 
двогодишње студије библиотекарства, уз редовне четворогодишње, 
на једној од група Филолошког факултета.9 Оваква образовна форма 
била је у складу са ИФЛА стандардима (1976), према којима су се за 

6  Весна Ињац Малбаша, „Образовање библиотекара у Србији”, Глас библиотеке, 
бр. 19 (2012), 38‒39.

7  Десанка Стаматовић. „Катедра за библиотекарство и информатику Филолошког 
факултета у Београду: високошколско образовање библиотекара у Србији 
(1963‒2000)”, Гласник Народне библиотеке Србије, бр. 1 (2000), 369.

8.  Vladimir Jokanović, Savremeni bibliotekar i čitalac (Beograd: Sloboda, 1983), 10.
9  Историјат Катедре за библиотекарство и информатику, Универзитет у 

Београду: Филолошки факултет, http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/
bibliotekarstvo-i-informatika/istorijat/ (преузето 18. 5. 2022). 
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школовање библиотекара препоручивале додипломске или постди-
пломске студије. Смер је започео са радом школске 1980/81. године, 
а својим програмом пружао је прво темељно образовање студентима 
за рад у свим типовима библиотека, све до гашења 1989. године.

Неопходност редовног школовања и савремено образованог 
кадра коме су неопходна теоријска и практична знања из библи-
отекарства и информатике, убрзо су условиле покретање Кате-
дре би бли о те кар ства и ин фор ма ти ке у трајању од четири године. 
Исте 1991/92. године, уз основне, Филолошки факултет у Београду 
отворио је и специјалистичке студије за архивистику, школско и 
специјално библиотекарство.10 За тридесет година постојања Кате-
дре догодиле су се три измене програма ради имплементације нових 
теоријских знања и практичних метода, у циљу образовања компе-
тентних библиотекара-информатичара који успешно партиципи-
рају друштво информација и знања.

Након Београдског, Новосадски универзитет је школске 
2005/2006. године на Педагошком факултету у Сомбору отворио 
трогодишње студије за образовање стручних школских библиоте-
кара, са циљем унапређења рада школских библиотека. Катедра је 
2009. избрисала у свом називу „школски”, а акредитацијом од 2012. 
године постаје четворогодишњи смер основних академских сту-
дија. Ранијим студентима (2005–2012) омогућено је дошколовавање 
до звања дипломирани библиотекар-информатичар. Након деце-
није постојања, ова Катедра добила је и програме за мастер студије 
(библиотекар-информатичар) и докторске студије библиотекарства. 

Усвајање компетенција формалним образовањем

Поређењем програма основних студија два постојећа 
факултета библиотекарства у Србији11 закључује се да у погледу 

10  Десанка Стаматовић, „Катедра за библиотекарство и информатику 
Филолошког факултета у Београду: високошколско образовање библиотекара 
у Србији (1963‒2000)”, Гласник Народне библиотеке Србије, бр. 1 (2000), 373.

11  Програм Катедре за Библиотекарство и информатику, Универзитет у Београду: 
Филолошки факултет, http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/bibliotekarstvo-
i-informatika/studijski-program/; Програм Катедре за библиотекарство, 
Универзитет у Новом Саду: Педагошки факултет у Сомбору, https://pefsoso.
wordpress.com/diplomirani-bibliotekar-informaticar/ (преузето 7. 5. 2022).

Давидовски, Б. „Пут до компетентног библиотекара – савремени стручни кадар у јавним 
библиотекама златиборског округа”, 146–166
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компетенција које студенти стичу има одређених разлика. Оно 
што је заједничко односи се на стицање основних традициона- 
лних знања и савремених вештина за рад у библиотекама: 

• усвајање и примена основних знања из домена библиотекарства, 
информатичке и информацијске науке, 

• стицање функционалних вештина неопходних за самостално 
обављање основних библиотечких стручних послова (набавка 
и обрада грађе, чување и коришћење публикација, пружање 
рефералних услуга, претраживање локалног и узајамног каталога 
и глобалних база података) у библиотекама различитог типа, 

• способност пружања подршке корисницима да сами претражују 
базе података и користе публикације и информације, 

• познавање и примена норми професионалне етике,

• спремност за сопствено континуирано професионално 
усавршавање.

Разлике у погледу заступљених предмета у програмима, 
наводе на закључак да студенти библиотекарства Новосадског уни-
верзитета стичу и иницијална педагошко-психолошка теоријска 
знања, драгоцена за рад у школским и народним библиотекама, 
нарочито на Дечјим одељењима. Првенствено се мисли на позна-
вање вештине комуникације са корисницима различитих узраста 
и способност развијања читалачких укуса и навика од најранијег 
узраста.12

За разлику од Новосадског универзитета, свршене студенте 
Катедре за Библиотекарство и информатику Београдског универ-
зитета одликује виши ниво знања из библиографије с обзиром на 
темељније предметно проучавање ове облати. Такође, архивистика 
и музеологија изучавају се само у Београду, што сугерише веће 

12  За разлику од Филолошког факултета у Београду, студенти библиотекарства 
Педагошког факултета у Сомбору изучавају: Општу психологију, Школску 
и породичну педагогију, Филозофију образовања, Историју књижевности, 
Методику наставе информатике.
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иницијалне компетенције дипломаца за рад у високошколским 
и специјалним библиотекама, музејима и архивима. Осим тога, 
смер Библиотекарство и информатика на страном језику нагла-
шава учење два страна језика, стицање вештине креирања мулти-
медијалних и транскултуралних садржаја. Као одлика смера истиче 
се и оспособљавање студената за бављење маркетингом у култури, 
информационим менаџментом и културном дипломатијом. Ове 
компетенције отварају могућност запошљавања у иностранству, 
што се у пракси већ догађа.13 

Ињац Малбаша примећује да свршеним студенатима ипак 
недостају практична знања и вештине, а као могуће разлоге наводи 
„недовољан обим стручне праксе у библиотекама током студија, 
сувише теоријски и традиционално заснован концепт студија, недо-
вољно ангажовање стручњака из праксе у настави”.14 Унапређивање 
и усклађивање курикулума на факултетима за образовање библио-
текара у Србији са европским и светским програмима, неопходно 
је колико и повећавање броја уписаних студената. 

Основне категорије библиотечких послова

АЛА разликује две категорије библиотечког особља, и то 
професионалне библиотечке раднике (квалификација из библи-
отечко-информационе делатности или друге стручне области) и 
библиотекарске помоћнике (минимум две године гимназијског 
образовања, употреба нових технологија и широко опште знање). 
Библиотечко стручно особље са основним образовањем из библи-
отекарства дели се на библиотекаре (енгл. librerian) и више библи-
отекаре / библиотекаре саветнике (енгл. senior librerian).15

ИФЛА смернице за развој јавних библиотека разликују три 
основне врсте стручних библиотечких радника, и то: обучене 
библиотекаре (завршене основне академске студије на катедрама 

13  Водич за будуће студенте, Универзитет у Београду: Филолошки факултет, 
http://www.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/obavestenja/zabuduce/Filoloski%20
fakultet%20brosura%20-%20final.pdf (преузето 25. 6. 2022).

14  Весна Ињац Малбаша, „Образовање библиотекара у Србији”, Глас 
библиотеке, бр. 19 (2012), 27.

15  Dijana Machala, Knjižničarske kompetencije: pogled na razvoj profesije (Zagreb: 
Hrvatska sveučilišna naklada [etc.], 2015), 161.

Давидовски, Б. „Пут до компетентног библиотекара – савремени стручни кадар у јавним 
библиотекама златиборског округа”, 146–166
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за библиотекарство и информатику, које доносе компетенције за 
обављање најсложенијих стручних послова, аналитизу ресурса 
библиотеке и актуелних потреба корисника), библиотекарске 
помоћнике (елементарни послови трансакције са грађом и кори-
сницима, улагање враћених публикација у фонд и сл.) и квали-
фиковано специјализовано особље (специјалисти из посебних 
области, небиблиотечких, чије су услуге потребне библиотеци, као 
што су систем инжењери, веб администратори, психолози, итд).16 
У неким земљама, међу којима је и Србија, постоје и међустепени.

Закон о библиотечко-информационој делатности Републике 
Србије17 прописује обављање четири категорије библиотечких 
послова, зависно од њихове врсте и сложености. Књижничарски 
посао (четворогодишње средње образовање), виши књижничар 
(виша школа у складу са раније важећим прописима – двогодишње 
студије),18 библиотекар (трогодишње високо образовање – студије 
првог степена), дипломирани библиотекар (високо образовање у 
трајању од најмање четири године). У Србији је од 1950. године 
Законом предвиђено полагање стручног испита којим се стиче 
основно стручно звање, односно лиценца за улазак у професију.19 

Запошљавање у библиотекама Србије, осим дипломаца наве-
дених Катедри, законски је омогућено лицима са квалификацијама, 
чије је основно академско образовање из других области, а махом 
су то друштвено-хуманистичке науке. Стручни испит као припрема 
за реализацију специфичних библиотечких послова, за кандидате 
из других области образовања представља одређену доквалифи-

16  Драгана Милуновић, „Стручна звања у библиотечко-информационој 
делатности у Републици Србији у периоду 2000-2006. године”, Бележница: 
лист Народне библиотеке Бор, бр. 17 (2007) 29, http://www.biblioteka-bor.org.
rs/2009/05/strucna-zvanja/ (преузето 15. 6. 2022).

17  Закон о библиотечко-информационој делатности 52/2011-3, 78/2021-3, члан 
45, https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/
skupstina/zakon/2011/52/1 (преузето 12. 6. 2022).

18  У образовном систему у Србији укинуте су више школе, али је законски 
остављена могућност запошљавања на послове вишег књижничара лица са 
завршеним двогодишњим студијама у складу са раније важећим прописима.

19  Усвајањем Правилника о приправничком стажу, стручним испитима и 
курсевима за Савезне службенике библиотекарско-архивистичке струке, 
1949. године довело је до одржавања првог стручног библиотекарског испита 
одржаног наредне године.
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кацију. Умногоме њихов даљи напредак зависи од личних особина 
и компетенција за учење, односно спремности за стално стручно 
усавршавање. 

Узроци и могуће последице хетерогеног академског образо-
вања запослених у библиотекама Србије, од којих је тек око 10% 

са дипломом из библиотечко-информационих наука, разлог су 
многих дискусија последњих година. Често навођене чињенице да 
домаћи факултети библиотекарства уписују мали број студената 
и да је недовољан број запосленог кадра образованог у овој науч-
ној области, у односу на потребе библиотека за стручним радни-
цима, побија време чекања дипломаца на запослење. Замерке у том 
погледу стављају се на терет Националних стандарда за обављање 
библиотечко-информационе делатности,20 који не препоручују 
потребан број запослених са формалним образовањем из библио-
течко-информационих наука па се и систематизације радних места 
у библиотекама базирају на законској основи.21 

Подаци Националне службе за запошљавање Републике 
Србије показују да је ситуација у Златиборском округу по питању 
запошљавања дипломираних библиотекара-информатичара тре-
нутно другачија. У Филијали Ужице води се једно незапослено 
лице квалификације дипломирани библиотекар са пребивалиштем 
у Бајиној Башти, и тренутно је спречено за рад.22 Једноставним 
претраживањем оглашених 579 слободних радних места на сајту 
Националне службе уочава се да ни једно није библиотекар или 
књижничар.23

20  „Правилник о националним стандардима за обављање библиотечко-
информационе делатности”, Службени гласник РС, број 39 (2013); http://
www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/
pravilnik/2013/39/1/reg (преузето 14. 6. 2022).

21  Анђела Стошић, Ана Ђорђевић, „Образовна структура запослених у јавним 
библиотекама Србије”, Читалиште: научни часопис за теорију и праксу 
библиотекарства

22  Национална служба за запошљавање – Филијала Ужице, обухвата општине: 
Ариље, Бајину Башту, Косјерић, Пожегу, Чајетину и Ужицe. Филијала 
Пријепоље обухвата општине: Сјеница, Нова Варош, Прибој и Пријепоље. 
На захтев путем имејла, подаци су добијени 31. 8. 2022. године. 

23  Претрага оглашених послова, Национална служба за запошљавање Републике 
Србије https://nsz.gov.rs/employee/jobs/search (приступљено 2. 9. 2022).

Давидовски, Б. „Пут до компетентног библиотекара – савремени стручни кадар у јавним 
библиотекама златиборског округа”, 146–166
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У Народној библиотеци Ужице (НБУ) запослено је 22,2% 
дипломираних/мастер библиотекара-информатичара. Пракса 
показује да је недостатке формалног образовања у области библи-
отекарства и информатике већина запослених стручних радника 
који долазе са дипломама других факултета (77,8%) успешно 
надокнадила, уз помоћ старијих и искуснијих колега у законски 
предвиђеном року (стицањем лиценце), а специјализована знања 
и вештине усвајају континуираним неформалним и информалним 
образовањем. 

Tренд промене структуре запослених, у корист високообразо-
ваног кадра у српским јавним библиотекама, приметан је на нивоу 
државе последњих година (2018. године достигао скоро 45%).24 Ана-
лиза стручног кадра запосленог у јавним библиотекама Србије 2005. 
године показује да је 50% библиотекара у Златиборском округу већ 
било високообразовано,25 а самим тим изнад државног просека. Од 
1980. до 2021. године број високообразованих библиотекара у Зла-
тиборском округу повећао за 49, 4%.26 

Према подацима Матичне службе НБУ из 2021. године, библи-
отечки кадар у народним библиотекама округа чини највећи број 
стручних радника са високом стручном спремом (око 58%), затим 
са средњом (око 36%) и најмање са вишом школом (око 6%).27 Узроци 
наведене промене леже у дошколовавању запослених књижничара 
претходних година и попуњавању упражњених радних места факул-
тетски образованим кадром (Слика 1). 

24  Анђела Стошић и Ана Ђорђевић, „Образовна структура запослених у јавним 
библиотекама Србије”, Читалиште: научни часопис за теорију и праксу 
библиотекарства, бр. 35 (2019): 4. https://citaliste.ff.uns.ac.rs/index.php/cit/
article/view/102/56 (преузето 22. 5. 2022).

25  Бојана Вукотић, Особље у мрежи јавних библиотека у Србији у 2005. години, 
Народна библиотека Србије: Матичне функције – Анализе по типовима 
библиотека, https://nb.rs/wp-content/uploads/2021/09/OSOBLJE-U-MREZI-
JAVNIH-BIBLIOTEKA.pdf (преузето 24. 8. 2022).

26  „Народне библиотеке у СР Србији без САП у 1978. години”, Заједница 
библиотека, бр. 2 (1980): 15‒18. У зборнику са стручног скупа, у поглављу 
„Мрежа библиотека” налази се поменути податак.

27  Према подацима достављеним Матичној служби НБУ у јавним библиотекама 
Златиборског округа 2021. године на стручним пословима било је 97 запослених, 
од којих је 56 пријавило високу, 35 средњу и 6 вишу стручну спрему.
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У Народној библиотеци Ужице (НБУ) запослено је 22,2% 
дипломираних/мастер библиотекара-информатичара. Пракса 
показује да је недостатке формалног образовања у области библи-
отекарства и информатике већина запослених стручних радника 
који долазе са дипломама других факултета (77,8%) успешно 
надокнадила, уз помоћ старијих и искуснијих колега у законски 
предвиђеном року (стицањем лиценце), а специјализована знања 
и вештине усвајају континуираним неформалним и информалним 
образовањем. 

Tренд промене структуре запослених, у корист високообразо-
ваног кадра у српским јавним библиотекама, приметан је на нивоу 
државе последњих година (2018. године достигао скоро 45%).24 Ана-
лиза стручног кадра запосленог у јавним библиотекама Србије 2005. 
године показује да је 50% библиотекара у Златиборском округу већ 
било високообразовано,25 а самим тим изнад државног просека. Од 
1980. до 2021. године број високообразованих библиотекара у Зла-
тиборском округу повећао за 49, 4%.26 

Према подацима Матичне службе НБУ из 2021. године, библи-
отечки кадар у народним библиотекама округа чини највећи број 
стручних радника са високом стручном спремом (око 58%), затим 
са средњом (око 36%) и најмање са вишом школом (око 6%).27 Узроци 
наведене промене леже у дошколовавању запослених књижничара 
претходних година и попуњавању упражњених радних места факул-
тетски образованим кадром (Слика 1). 

24  Анђела Стошић и Ана Ђорђевић, „Образовна структура запослених у јавним 
библиотекама Србије”, Читалиште: научни часопис за теорију и праксу 
библиотекарства, бр. 35 (2019): 4. https://citaliste.ff.uns.ac.rs/index.php/cit/
article/view/102/56 (преузето 22. 5. 2022).

25  Бојана Вукотић, Особље у мрежи јавних библиотека у Србији у 2005. години, 
Народна библиотека Србије: Матичне функције – Анализе по типовима 
библиотека, https://nb.rs/wp-content/uploads/2021/09/OSOBLJE-U-MREZI-
JAVNIH-BIBLIOTEKA.pdf (преузето 24. 8. 2022).

26  „Народне библиотеке у СР Србији без САП у 1978. години”, Заједница 
библиотека, бр. 2 (1980): 15‒18. У зборнику са стручног скупа, у поглављу 
„Мрежа библиотека” налази се поменути податак.

27  Према подацима достављеним Матичној служби НБУ у јавним библиотекама 
Златиборског округа 2021. године на стручним пословима било је 97 запослених, 
од којих је 56 пријавило високу, 35 средњу и 6 вишу стручну спрему.

Слика 1.  Библиотечки кадар Златиборског округа према образовној 
структури

Зарад успешног обављања делатности, неопходна је и 
надоградња знања и вештина стечених основним образовањем. 

Стручно усавршавање библиотекара – неформално и 
информално образовање

Одржавање нивоа знања је, не само лична, већ професио-
нална и друштвена одговорност. „Стално стручно усавршавање је 
у интересу сваког појединца који ради у информационој индустрији 
која, наравно, укључује и библиотеке”.28 Програми сталног струч-
ног усавршавања доприносе премошћавању недостатака у знању 
усвојеном формалним образовањем, односно његову надоградњу. 
Реализују се у различитим формама и форматима као неформални 
видови организованог образовања групе (семинари, курсеви, ради-
онице, предавања) и информално учење које одликује првенствено 
лична организација, мотивација и способност, али и околности у 

28  Dijana Machala, Knjižničarske kompetencije: pogled na razvoj profesije (Zagreb: 
Hrvatska sveučilišna naklada [etc.], 2015), 199.

Давидовски, Б. „Пут до компетентног библиотекара – савремени стручни кадар у јавним 
библиотекама златиборског округа”, 146–166
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којима се ова могућност остварује. Најчешћи облици информалног 
учења библиотекара су: учење на раду, праћење стручне литературе 
из области библиотекарства, приступање онлајн дидактичким садр-
жајима и видео-туторијалима који приказују примере добре праксе, 
савети надзора матичних служби и друго. Последњих година, као 
облик директне едукације, актуелан је и тзв. „job shadowing” – сти-
цање увида праћењем / посматрањем колеге у професионалној сва-
кодневници током радног дана или недеље ради учења, најчешће 
иновативних програмa. Уз добро познавање страног језика може 
се остварити са колегама из иностранства кроз програме међуна-
родне сарадње.29

Иако је унутрашња, лична мотивисаност за надоградњу 
постојећих и стицање нових знања и вештина једно од водећих 
аксиома целоживотног учења, индивидуалне аспирације запосле-
них не воде трајним резултатима. Правилником о сталном струч-
ном усавршавању у библиотечко-информационој делатности  
дефинисана је дужаност запослених да се стално усавршавају за 
обављање стручних послова, путем акредитованих програма, нај-
мање шест радних сати на годишњем нивоу.30 Програме стручног 
усавршавања акредитује Народна библиотека Србије као централна 
– национална библиотека.31

29  Ивана Јовановић Арсић, „Улога знања, вештина и компетенција запослених 
у јавним библиотекама у развоју међународне сарадње”, у Међународна 
сарадња библиотекa: зборник радова стручног скупа са међународним 
учешћем Међународна сарадња библиотека, Краљево, 3. и 4. октобар 2019. 
(Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, 2019), 265; https://
kv-biblio.org.rs/wp-content/uploads/2020/02/21-Ivana-Jovanovic-Arsic.pdf 
(преузето 30. 6. 2022). 

30  На основу чланa 49. став 4. Закона о библиотечко-информационој делатности 
донет је Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-
информационој делатности: 18/2013-30, у Службени гласник РС бр. 18 (од 
26. фебруара 2013), којим се утврђује начин акредитације програма стручног 
усавршавања, као и начин организације и реализације акредитованих 
програма. http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/
ministarstva/pravilnik/2013/18/1/reg (преузето 17. 04. 2022).

31  Стручно усавршавање запослених, Народна библиотека Србије. https://nb.rs/
stalno-strucno-usavrsavanje-zaposlenih/ (преузето 18. 04. 2022).
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Основна и виша стручна звања

Признавање постигнућа учења путем неформалног и инфор-
малног образовања пружа висок ниво мотивације за учешће библи-
отекара на програмима сталног стручног усавршавања. Презен-
тујући међународне оквире ИФЛА смернице за развој јавних 
библиотека, др Драгана Милуновић уочава да је осим отварања 
могућности за напредовање и усавршавање на свим нивоима, препо-
ручено „успостављање схеме процене стручног радног учинка која би 
особљу омогућила на само сагледавање и оцењивање властитог тре-
нутног учинка, већ и увид у његово могуће унапређивање, односно 
сагледавање могућности за евентуални будући напредак у каријери”.32 
У Србији, као и већини земаља у окружењу, примењује се бодовни 
систем као мера за напредовање у виша стручна звања на стручним 
библиотечким пословима. Ради боље прегледности направљена је 
мрежа библиотечке каријере у Републици Србији (Слика 2).

Слика 2. Мрежа каријерног напредовања библиотекара у Србији

Спровођење процедуре стицања стручних звања у библиот-
ечко-информационој делатности ближе уређује Стручно упутство 
о поступку и начину стицања звања лица која обављају стручне 

32  Драгана Милуновић, „Стручна звања у библиотечко-информационој 
делатности у Републици Србији у периоду 2000–2006. године”, у Бележница: 
лист Народне библиотеке Бор бр. 17 (2007), 29.

Давидовски, Б. „Пут до компетентног библиотекара – савремени стручни кадар у јавним 
библиотекама златиборског округа”, 146–166
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послове у библиотеци,33 а Правилником о ближим условима за сти-
цање виших стручних звања у библиотечко-информационој делат–
ности34 дефинисани су формални услови. Познавање Правилника 
и транспарентност рада Републичке и Матичних комисија, кључни 
су за правилну процену професионалног напретка у сврху стицања 
вишег стручног звања.

Подаци Матичне службе НБУ за претходну годину говоре 
да је у народним библиотекама Златиборског округа нешто више 
од 71% запослених положило стручни испит, а 16,5% стекло више 
стручно звање, којих је највише у ужичкој библиотеци (Слика 3).35 

Слика 3.  Структура запослених у Златиборском округу 2021. по нивоу 
стручног напредовања

Податак да је више од половине од укупног броја запосле-
них са стеченим вишим стручним звањима у округу запослено у 
НБУ указује да се рад у матичној окружној библиотеци базира на 

33  Исто, стр. 31.
34  Правилник о ближим условима за стицање виших стручних звања у библиот-

ечко-информационој делатности, Службени гласник РС, бр. 22 (8. март 2013), 
http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2013_03/t03_0083.htm (преузето 
18. 4. 2022).

35  Према подацима Матичне службе НБУ у народним библиотекама Златиборског 
округа 2021. године на библиотечко-информационим пословима радило је 
укупно 97 запослених, од којих 67 има положен стручни испит, а 16 је са вишим 
стручним звањем (9 у НБУ и 7 у осталим библиотекама). 
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стручном кадру, који је посвећен континуираном професионал-
ном усавршавању, без обзира на основно академско образовање.36 
Резултати рада таквог кадра само у последњој деценији су бројни: 
реализовано је преко 20 пројеката37 у циљу унапређења технич-
ких услова рада и увођења иновативних услуга за све категорије 
корисника (укључујући и маргинализоване групе), честа излагања 
запослених о достигнућима на међународним стручним конфе-
ренцијама у земљи и ван ње, покретање електронског стручног 
часописа, израда динамичког вишејезичког сајта и апликације за 
мобилне телефоне, дигитализација завичајне грађе, објављивање 
знатаног броја стручних радова запослених... Неговање активности 
које чувају традиционалне вредности делатности (посвећен рад са 
корисницима, књижевне вечери, изложбе, конкурси...), уз праћење 
трендова водећих домаћих и европских библиотека доказују да у 
НБУ влада радна атмосфера која подстиче, мотивише и подржава 
рад запослених. 

Стицање виших стручних звања не значи крај стручног усавр-
шавања, јер савесно обављање посла подразумева активно бављење 
струком у циљу унапређења рада у свим сегментима током целог 
радног века, што је важно колико и валоризација виших звања 
кроз личне дохотке. Ентузијазам колега који су надомак пензије, 
чији пројекти добијају подршку надлежног Министарства а звање 
„саветник” има изворно значење у колективу и шире, могу бити 
добра мотивација млађим нарашатајима у струци. 

Закључак

Пут утемељења формалног образовања библиотекара у 
Србији није био мање трновит, ни спор у односу на друге европске 
земље, па ни Америку. Двадесети век је обележен тежњама за стан-
дардизовањем професије „утврђивањем компетенцијских и квали-

36  У НБУ ради 19 запослених на стручним библиотечким пословима, 18 са 
положеним стручним испитом од којих је 9 са звањем.

37  Драгана Ристановић, „Пројекти НБУ и њихов допринос у остваривању 
УН Агенде 2030”, Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-
информациону делатност бр. 6 (2021). Доступно и на https://korakbiblioteke.
biblioteka-uzice.rs/2021/11/29/dragana-ristanovic-projekti-nbu-i-njihov-doprinos-
u-ostvarivanju-un-agende-2030/ 

Давидовски, Б. „Пут до компетентног библиотекара – савремени стручни кадар у јавним 
библиотекама златиборског округа”, 146–166
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фикацијских нивоа професионалних библиотекара”.38 Сазревање 
академског образовања базирало се на утемељењу библиотечких 
компетенција у погледу експертских знања управљања грађом, а 
професионални статус градио се на каталогизацији и класифи-
кацији, али и усавршавањем вештина за пружање услуга групама 
корисника којима су библиотеке намењене. Након такорећи века 
стабилности, развој дигиталне информацијске околине уздрмао 
је струку. Поред послова са традиционалном штампаном грађом 
и изворима, професионални развој усмерен је на могућност пру-
жања услуга на свим врстама адекватних медија. С обзиром на то 
да већина крајњих корисника информација поседује елементарна 
техничка знања за претраживање извора на интернету, али не и 
за критичко просуђивање релевантности и вредности добијених 
информација, улога медијације библиотечке професије показала 
се потребнијом него икад. 

Тачно три деценије високошколског четворогодишњег сту-
дијског програма у Србији, који се мењао пратећи трендове (што је 
премиса опстанка и развоја струке), довеле су до курикулума који 
омогућава брзо и адекватно реаговање у прoмeнљивoм eлeктoнскoм 
oкружeњу, као и оспособљености зa континуирано стручно усавр-
шавање, које доводи до спремности да се одговори потребама сав-
ремених корисника иновативном услугом. Образовна структура 
запослених у јавним библиотекама Златиборског округа, почетком 
21. века, променила се у корист високообразованог кадра, око 13% 
више у односу на ситуацију у Србији, где је НБУ као и ранијих 
година водећа библиотека у округу.

Курикулуми катедри библиотекарства и информатике 
морално, али не и законски, обавезују на запошљавање.39 Ако се и 
узме у обзир претпоставка да се сви дипломирани/мастер библи-
отекари-информатичари запосле, потреба за стручним кадром у 
домаћим библиотекама је много већа. У том контексту било би 
добро у Националне стандарде за обављање библиотечко-инфор-
мационе делатности унети препоруку о потребном броју запосле-

38  Dijana Machala, Knjižničarske kompetencije: pogled na razvoj profesije (Zagreb: 
Hrvatska sveučilišna naklada [etc.], 2015), 89.

39  Карла Селихар и Жељко Вучковић, „Библиотекарство у раљама живота: од 
школовања до запослења”, у Читалиште: научни часопис за теорију и праксу 
библиотекарства, бр. 35 (2019): 12‒13.
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них са формалним образовањем из библиотечко-информационих 
наука, а сходно томе радити на повећању броја уписаних студената 
у циљу испуњавања стандарда.

Формално образовање чини се ипак недовољним у 21. веку. 
Осим темељних стручних компетенција, медијске и информаци-
оне писмености, вештине које се очекују од запослених усмерене 
су на дигиталну писменост и креативно коришћење технологије у 
правцу информацијских канала на глобалној мрежи. Истраживачи 
праксе запазили су да је у реалном окружењу неформална едука-
ција библиотекара у Србији неједнако доступна члановима једног 
колектива, нити је равномерно заступљена у свим библиотекама 
у Србији, што се одражава на квалитет пословања. Чињеница је 
да библиотекари народних библиотека запослени на позајмним 
одељењима за одрасле, која броје највише корисничких посета и 
трансакција са грађом на дневном нивоу, нису у равноправном 
положају са колегама који раде на одељењима на којима се не врши 
позајмица грађе и извора (или врши у знатно мањој мери), када су 
у питању одређени модели стручног усавршавања (писање струч-
них радова, припрема изложбе, писање и реализација пројеката...). 
Овај проблем се може решити разним организационим моделима 
рада у оквиру колектива, као што је промена радног места запо-
слених на одређени период, што малобројне јавне библиотеке и 
примењују. 

Циљ стручног усавршавања запослених је да компетентни 
појединци изграде компетентан систем. Регионално гледано, струк-
тура запослених у Златиборском округу говори да НБУ, по степену 
остварених резултата у циљу стручног усавршавања, има лидерску 
позицију. Несразмера између других окружних јавних библиотека 
и НБУ у овом погледу отвара питања којима се треба у будућности 
бавити. Овом проблему треба прићи са три аспекта, првенствено 
радити на мотивацији запослених, затим на стварању оптималних 
услова за стручно усавршавање и напредовање, и на крају обезбе-
дити сатисфакцију у материјалном смислу. Трећи аспект тиче се 
оснивача јавних библиотека који усвајају систематизације радних 
места и обезбеђују личне дохотке за запослене. 

У систематизацијама, за сада малобројних јавних библиотека 
у земљи, појавила су се и радна места која по поменутим АЛА 
категоријама и ИФЛА Смерницама за развој јавних библиотека 

Давидовски, Б. „Пут до компетентног библиотекара – савремени стручни кадар у јавним 
библиотекама златиборског округа”, 146–166
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спадају у квалификовано специјализовано особље, тј. специјали-
сти из посебних области (информатичар, графички дизајнер). Ова 
радна места најчешће су везана за послове на одељењима која се 
баве дигитализацијом грађе (чувањем, заштитом и коришћењем), 
одржавањем веб-сајтова, уређивањем страница библиотека на 
друштвеним мрежама и подршком запосленима и корисницима 
у коришћењу нових технологија.40 Одређен број библиотека по 
потреби ангажује стручњаке из наведених области као спољње 
сараднике. До успостављања ове праксе на републичном нивоу, 
у НБУ је одређени број библиотекара организовано додатно еду-
кован за ажурирање сајта, а појединци су се самообразовали како 
би усавршавали вештине за обављање послова везаних за диги-
тализацију. 

Суштински, на рад у ма ком типу библиотеке треба гледати 
као на истовремено сложен и изазован посао, који изискује високе 
стандарде професионалне компетенције и посвећености позиву. 
Без континуираног образовања и усавршавања библиотечког 
кадра, јавне, као и друге библиотеке, неће моћи у потпуности реа-
лизовати задатке који их очекују. У том контексту потребно је рећи 
да је подразумеван и уплив стручњака специјализованих области, 
ма колико образовање библиотекара било широко и мултидис-
циплинарно. Важност улагања у кадрове је неоспорна и не сме се 
заборавити да: „Најзначајнија вредност сваке библиотеке одлази 
увече кући – то је библиотечко особље”.41

40  Народна библиотека „Стефан Првовенчани” у Краљеву у Служби за опште, 
административне и информатичке послове има запосленог информатичара 
и графичког дизајнера, https://kv-biblio.org.rs/biblioteka-danas/zaposleni/ 
(преузето 8. 6. 2022).

41  Sjuzan I. Higins, Јavne biblioteke i službe za mlade, (Beograd: Narodna biblioteka 
Srbije, 2009), 93.
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The path to a competent librarian - modern professional staff in 
public libraries of Zlatibor District

Summary: Practical work was the primary method for gaining professional 
competency as a librarian in Serbia prior to the foundation of formal education. 
The education level of librarians ranged from a short training to attending 
of specialized high schools (1948/1987), up to an academic level, which had 
establishment failures (1963/65, 1980/89) but became readily available since 
1991. Today, the study programs for informatics and librarianship grant 
graduates the initial required competencies for employment in libraries 
(modern or otherwise), as well as a general readiness for continuous 
professional development. Employees who are graduates of other sectors will 
find that the professional exam serves as an extension of qualification for 
specialized librarian positions. In the 21. Century, the employment structure 
in Serbia’s public libraries has shifted towards the highly-educated (around 45% 
in Serbia, around 58% in the Zlatibor district, around 95% In Public library 
Uzice). The constant professional refinement results in competencies which 
librarians wield to meet the demands of modern customers, and the acceptance 

Давидовски, Б. „Пут до компетентног библиотекара – савремени стручни кадар у јавним 
библиотекама златиборског округа”, 146–166
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of achievements made with non-formal and informal educations results in an 
increased motivation for participation in these programs.
Key words: librarians, education, training, public libraries, employee structure, 
Zlatibor District, Public library Uzice.
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Нeбојша Цвејић                                                                                     02-051
Библиотека шабачка
nebojsacvejic@gmail.com

Стручни рад

КАКО СМО СЕ УСАВРШАВАЛИ
(Цртице из матичарске бележнице)

Сажетак: Стално учење и самообразовање од велике је важности како 
за лични развој, тако и за унапређење заједнице. На примеру рада два 
матичара из Мачванског округа, може се видети како је организован 
програм усавршавања на локалном нивоу.
Кључне речи: образовање, стручно усавршавање, семинари, библиотеке, 
библиотекари, знање.

Увод

Целоживотно учење изузетно је значајно и саставни је део 
живота. Потребно је у сваком сегменту и струци, а код библиотекара 
постаје све значајније, како се њихова улога у друштву мења. 
Библиотека од традиционалне, чије вредности је задржала, постаје 
модерна и самим тим захтева образованији кадар, који се мора 
константо усавршавати и образовати. 

Учење као саставни део човековог бивствовања обухвата 
два процеса: целоживотно образовање и целоживотно учење. 
Образовање подразумева само организовано учење, док је 
целоживотно учење (као шири појам) стицање знања током читавог 
живота.1 Осим тога такав вид учења представља „својевољан 
напредак особе током њеног живота, с тим да се знање и вештине 
константно преиспитују и надограђују, како би се тиме ишло 
у корак са сталним променама у друштву, као и у образовању и 
науци.”2

1  Celoživotno učenje. http://dodjohvidehnaucih.eu/celozivotno-ucenje/ (преузето 
27. 4. 2022).

2  Питер Брофи, Библиотека у двадесет првом веку (Београд: Clio, 2005), 228.
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Библиотеке су, због свог значаја у прикупљању и чувању 
публикација, информација, различитих извора за стицање знања, 
препознате и као заинтересоване стране и као партнери у процесу 
целоживотног учења. Резолуција Савета Европе о целоживотном 
учењу из 2002. године каже да библиотеке имају потенцијал да 
окупе ученике и могућности за учење, да подстичу и подржавају 
учење у заједницама, градовима, регионима, као и да формирају 
локалне центре за учење... Последњих година, библиотеке су 
изашле из традиционалног оквира пружања услуга, надоградивши 
своје капацитете, усавршавајући своје запослене, организујући 
едукативне и културне догађаје.3 Модерне библиотеке стога, нису 
пасиван одблесак свог окружења, него су живи и динамични 
организми, који продукују нове услуге и вредности.4 Сама пракса 
библиотекарства у себе укључује широк спектар активности: 
образовање, услужне, организационе и комуникационе процесе, 
као и иновативно и пројектно ангажовање.5

Старање о сталном стручном усавршавању библиотечко-
информационих стручњака6 саставни је део активности матичних 
служби библиотека, којима је поверена дужност обављања 
матичних функција. Поред тога, Закон обавезује запослене у 
библиотечко-информационој делатности на стално усавршавање.7 
Уз наведени Закон, донет је нешто касније и Правилник о 
сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој 
делатности.8 Тиме су библиотечки стручњаци, први у култури, 

3  Библиотеке као моћни партнери у дисеминацији и експлоатацији резултата 
пројеката целоживотног учења: методолошки материјал: модел сарадње 
са библиотекама у циљу осигурања одрживости резултата пројекта 
целоживотног учења (Београд: Библиотека града Београда, 2014), 17.

4  Добрило Аранитовић, прир. Библиотека као огледало васељене (Београд: 
Службени гласник; Инђија: Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић”, 
2009), 13.

5  Гордана Стокић Симончић, Жељко Вучковић, Библиотеке и идентитет: 
пролегомена за историју модерног српског библиотекарства (Панчево: Градска 
библиотека; Нови Сад: Филозофски факултет , 2012), 120.

6  „Закон о библиотечко-информационој делатности”, Службени гласник 
Републике Србије, бр. 52/2011. и 78/2021, чл. 21.

7  Исто, чл. 49.
8  „Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој 

делатности”, Службени гласник Републике Србије, бр. 18/2013, чл. 2.
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добили законски оквир свог деловања и потпору за даљи развој и 
усавршавање. 

Стално стручно усавршавање у Мачванском округу (2005‒2019)

Стално стручно усавршавање у Мачванском округу, где је 
Библиотека шабачка матична установа за ту област, приказано 
је у временском оквиру од 15 година (2005‒2019). Претходне две 
године изузете су из анализе, услед пандемије и обустављања свих 
програма у установи. Тај петнаестогодишњи период обухвата рад 
двојице матичара: Добрила Аранитовића (до краја 2010) и Небојшe 
Цвејића (од почетка 2011). Кроз четири сегмента образовања може 
се представити ангажовање ових матичара у процесу стручног 
усавршавања библиотечких стручњака на подручју њихове 
матичности:

1. Семинари за библиотекаре јавних и школских библиотека;

2. Семинари у оквиру окупљања Подружнице БДС за Мачванки 
округ;

3. Семинари на састанцима Секције за матичне библиотеке;

4. Матичари као едукатори.

Предисторија матичарског ангажовања у Подрињу (данас је 
то подручје Мачванског управног округа) сеже у период између два 
светска рата. Запослени у Шабачкој народној књижници и читао-
ници, све до избијања Другог светског рата, активни су у оснивању 
сеоских књижница, којима је пружана и саветодавна помоћ, као и 
помоћ у формирању књижног фонда. То наводи на закључак да су 
се кроз рад Шабачке народне књижнице и читаонице спроводиле 
одређене матичне функције за подручје града Шапца и његове око-
лине.9

9  Биљана М. Ђурашиновић, „Народне књижнице и читаонице као облик јавног 
библиотекарстсва у Србији од 1918. до 1941. године”, Читалиште, бр. 31 
(2017): 65.

Цвејић, Н. „Како смо се усавршавали”, 167–182
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1. Семинари за библиотекаре јавних и школских библиотека

Организовање семинара за јавне и школске библиотеке 
подразумева да се, поред усавршавања у самој струци, библиотекарима 
понуде и програми који излазе из тих оквира, а употпуњују њихова 
интересовања и потребу за ширим образовањем. У тежњи да се све 
библиотеке у Округу активно укључе у процес унапређивања знања, 
семинари су поред матичне библиотеке, организовани и у осталим 
библиотекама Мачванског округа. 

Увидом у Извештаје о раду Матичне службе Библиотеке 
шабачке за назначени период, види се да број организованих 
семинара износи 74 (65 за јавне и 9 за школске библиотеке). Како 
су, због величине Округа и боље видљивости поједини програми 
организовани на два места, број тих извођења је 77 за јавне, 
односно 11 за школске библиотеке. Неизоставан податак је и број 
акредитованих семинара: код јавних библиотека одржано је 25, док 
је код школских забележено 6 акредитованих семинара. 

Поделом на области које су покривене стручним образовањем 
може се уочити да је највећи број семинара у области теорије 
библиотекарства (25), а потом из каталогизације (21). Следи 
маркетинг (5), те рад са децом, пројектно планирање и 
дигитализација (4).

Хронолошки гледано, усавршавање у библиотечкој струци на 
подручју матичности Библиотеке шабачке изгледа овако:

2005.

Семинари: Од школске библиотеке до медија центра – 
предавач Бошко Влаховић (за библиотекаре и директоре школа 
– Шабац и Лозница); Примена стандарда ISBD(S) и ISBD(CR) – 
предавач Слободанка Комненић, НБС (за библиотекаре јавних 
библиотека); Упутство за обраду периодике у школским библио-
текама – предавач Бојана Вукотић, НБС (за школске библиотекаре 
– Шабац и Лозница); Аутоматизација библиотечког пословања у 
школским библиотекама – предавач Данијела Марковић, Библио-
тека шабачка (Богатић).10

10  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2005. годину.
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2006.

Едукација ученика за самостално коришћење школских 
библиотека – предавач Радован Мићић, БМС (за школске 
библиотекаре – Шабац и Лозница); Скраћени опис монографских 
публикација – предавач Светлана Јанчић, НБС (за библиотекаре 
јавних библиотека).11

2007.

Рад у дечјим одељењима народних библиотека – Катарина 
Новаковић, Градска библиотека у Новом Саду (за библиотекаре 
јавних библиотека); Рад са одраслим корисницима у народним 
библиотекама, Мирослава Дукић, БМС (за библиотекаре јавних 
библиотека); Набавка и набавна политика у јавним библиотекама, 
Добрила Бегенишић, НБС (за библиотекаре јавних библиотека).12 

2008.

Управљање фондовима: набавка, смештај и отпис 
библиотечког материјала – Владимир Шекуларац, НБС (за 
библиотекаре јавних библиотека – Шабац и Лозница); Пројекти 
библиотека: примери из праксе – Соња Бокун Ђинић, Библиотека 
шабачка; Основе дигитализације библиотечке грађе – Тамара 
Бутиган Вучај, НБС (за библиотекаре јавних библиотека).13

2009.

Јавне и школске библиотеке: сарадња и заједничко коришћење 
ресурса – Марина Митрић, НБС (за библиотекаре јавних библиотека 
– Шабац и Лозница); Аспекти комуникације у библиотеци – Бранка 
Павловић, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац (за 
библиотекаре јавних библиотека – Шабац и Лозница); Вредновање 
библиотекарског рада – Жељко Вучковић, Педагошки факултет 
Сомбор (за библиотекаре јавних библиотека); Улога школских 
библиотекара у развоју критичког мишљења ученика – Жељко 

11  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2006. годину.
12  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2007. годину.
13  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2008. годину.

Цвејић, Н. „Како смо се усавршавали”, 167–182
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Вучковић, Педагошки факултет Сомбор (за библиотекаре школских 
библиотека – Шабац и Лозница); Дигитализација завичајних 
збирки – Драган Ристић и Дуња Новаковић, Библиотека шабачка 
(за библиотекаре јавних библиотека).14

2010.

Нови стандарди за јавне библиотеке и могућности њихове 
реализације – Весна Ињац, Драгана Милуновић, НБС и Весна 
Петровић, библиотека „Глигорије Возаровић” Сремска Митровица 
(за библиотекаре јавних библиотека); Библиотеке и развој културе 
читања – Жељко Вучковић. Педагошки факултет Сомбор (за 
библиотекаре јавних библиотека); Управљање пројектним 
циклусом, Марјан Мариниковић, Библиотека града Београда (за 
библиотекаре Библиотеке шабачке); Библиографски рад у јавним 
библиотекама – Здравка Радуловић, НБС (за библиотекаре јавних 
библиотека); Пројектно планирање (основе и принципи) – Небојша 
Цвејић, Библиотека шабачка (за библиотекаре јавних библиотека); 
Приступ логичком оквиру у развијање предлога пројекта – Бранка 
Павловић, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац 
(за библиотекаре Библиотеке шабачке).15

2011.

Обрада некњижне грађе – предавачи Славен Попара и Маша 
Милорадовић, НБС (за библиотекаре јавних библиотека); Приступ 
логичког оквира и развијање предлога пројекта (тема која третира 
пројектно планирање) и Тимски рад у библиотеци (за библиотекаре 
јавних библиотека – Богатић) – предавач Бранка Павловић, Висока 
школа струковних студија за васпитаче Шабац; Правна заштита 
библиотечке грађе: инвентарисање и ревизија класичних и савремених 
носилаца информација у библиотекама – предавач Бојана Вукотић, 
НБС (за библиотекаре јавних библиотека); Примери добре праксе у 
раду Одељења за децу – семинар радионица библиотекара округа са 
гостима из Ваљева, Руме и Сремске Митровице.16 

14  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2009. годину.
15  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2010. годину.
16  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2011. годину.
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2012.

Тимски рад у Библиотеци – Бранка Павловић, Висока 
школа струковних студија за васпитаче Шабац (за библиотекаре 
Библиотеке шабачке); БИСИС у библиотекама Мачванског округа 
(за библиотекаре из 4 библиотеке у домену матичности Библиотеке 
шабачке у којима се употребљава ова база података); Референсне 
услуге у библиотекама – (предавање у Шапцу за библиотекаре 
школских библиотека са подручја Коцељеве, Владимираца, 
Богатића и Шапца и предавање у Лозници за школске библиотекаре 
са подручја Љубовије, Малог Зворника, Крупња и Лознице) – 
Ивана Тодоровић, НБС; Закони у библиотечко-информационој 
делатности одржан – Владимир Шекуларац, Оливера Стефановић, 
и Иван Обрадовић, НБС (за директоре јавних библиотека са 
подручја Мачванског и Колубарског округа); Ка кориснику са 
инвалидитатом – Драгана Милуновић, НБС (за библиотекаре 
јавних библиотека).17

2013.

Школска библиотека – место сарадње наставника и ученика 
2 (акредитовани семинар за школске библиотекаре); тренинг – 
семинар о медијској писмености Говори да те видим – Маргарета 
Мусић, новинар; Библиотеке и идентитет: пролегомена за историју 
модерног српског библиотекарства – семинар и промоција истоимене 
књиге Гордане Стокић Симончић, Катедра за библиотекарство 
Филозофског факултета Београд и Жељка Вучковића, Педагошки 
факултет Сомбор; Подзаконска акта у библиотечко-информационој 
делатности – Владимир Шекуларац и Оливера Стефановић, 
НБС (за директоре јавних библиотека са подручја Мачванског 
округа); Web окружење савременог библиотекара – Весна Вуксан, 
УБ Светозар Марковић (за библиотекаре јавних библиотека); 
акредитовани семинар за школске библиотекаре Библиотека – 
место читања, учења, истраживања – Весна Црногорац, БДС и 
Небојша Цвејић, Библиотека шабачка.18

17  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2012. годину.
18  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2013. годину.

Цвејић, Н. „Како смо се усавршавали”, 167–182
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2014.

Акредитовани семинари за библиотекаре осам јавних 
библиотека Мачванског округа: Набавка библиотечке грађе и извора 
у библиотекама – предавач Добрила Бегенишић, НБС; Изазови у 
библиосфери – предавач Весна Вуксан, УБ Светозар Марковић; 
Развојна библиотерапија – предавач Јелена Митровић, НБС (Шабац 
и Лозница); Рад са корисницима у библиотекама – предавачи 
Гордана Ђилас и др. (Шабац и Богатић); Подстицање читања код 
деце и младих – предавачи Љиљана Косијер, ГБ Нови Сад и Даниела 
Скоковић, Народна библиотека Пожега. Акредитовани семинар за 
школске библиотекаре на тему Функције школских библиотека у 
развоју креативног читања и разумевања, Весна Црногорац, БДС.19

2015.

Управљање конфликтима у библиотекама (за библиотекаре 
Библиотеке шабачке) и у библиотеци у Владимирцима, за 
библиотекаре седам јавних библиотека са подручја Мачванског 
округа – предавач Јелена Јовин, Библиотека Матице српске; стручни 
семинар (акредитован у каталогу ЗУОВ) за библиотекаре дечјих 
одељења јавних библиотека под називом Од игре до уметности 
– драмски метод у настави; Коришћење дигиталних ресурса у 
библиотекама – предавачи Новка Шокица Шуваковић и Иванка 
Клајн, БМС (Шабац и Лозница); Инкунабуле – предавачи Душица 
Грбић, Светлана Вучковић и Александра Драпшин, БМС; Пут 
завичајних фондова до корисника – предавачи Изабела Папди, Ирен 
Богнар, Рита Флеис и Миле Тасић, Градска библиотека Суботица.20 

2016.

Стручни, акредитовани семинар за школске библиотекаре 
Јачање компетенција школских библиотекара и запослених у 
образовању за коришћење ресурса школске библиотеке. Стручни 
акредитовани семинари за библиотекаре јавних библиотека 
Мачванског округа: Ауторско право у библиотечко-информационој 
делатности – предавачи Татјана Брзуловић Станисављевић и 

19  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2014. годину.
20  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2015. годину.
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Драгана Столић, УБ „Светозар Марковић”; Библиометрија и 
научни часописи – предавачи Оја Кринуловић и Дејана Каваја 
Станишић, – УБ „Светозар Марковић”; Библионица – предавач 
Весна Александровић, НБС; Каталогизација серијских публикација 
– предавачи Бојана Вукотић и Слободанка Комнанић, НБС (Мали 
Зворник); Електронска обрада старих и ретких књига – предавачи 
Новка Шокица Шуваковић, Светлана Вучковић и Финка Пјевач, 
БМС. За библиотекаре Библиотеке шабачке уприличена су два 
семинара: Грешке у комуникацији (предавач Катарина Јовановић, 
психолог) и Комуникација, презентација, јавни наступ (предавач 
Маргарета Мусић, новинар, класични филолог).21

2017.

Стручни акредитовани семинари за библиотекаре јавних 
библиотека Мачванског округа: Читалачки клубови у библиотеци 
(у Шапцу и у Малом Зворнику) – Јелена Бенић, НБС; Библиотечке 
услуге за особе треће животне доби – Добрила Бегенишић и Јелена 
Бенић, НБС; Мотивисани библиотекари покрећу свет (у Шапцу и 
у Лозници) – Јелена Јовин, БМС; Иновације и трендови у јавним 
библиотекама” – Весна Црнковић и Ивана Пешић, Народна 
библиотека Радислав Никчевић, Јагодина.

Стручни акредитовани семинар као део програма сталног 
стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности 
под називом Библиотека шабачка – примери добре праксе у очувању 
културне баштине, одржан је у Матичној библиотеци „Светозар 
Марковић” у Зајечару, у библиотеци „Глигорије Возаровић” у 
Сремској Митровици, у Народној библиотеци „Радоје Домановић” 
у Лесковцу и у Библиотеци шабачкој. Аутори и извођачи семинара 
су библиотекари Библиотеке шабачке Јелена Подгорац Јовановић, 
Драган Ристић и Небојша Цвејић.22

2018.

Акредитовани семинар за школске библиотекаре: Основе 
савременог библиотекарства за школске библотекаре – предавачи 

21  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2016. годину.
22  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2017. годину.

Цвејић, Н. „Како смо се усавршавали”, 167–182



176

САВРЕМЕ�НИ�ТОКОВИ

Станка Јовичић, Исидора Ињац, Јасна Бркић и Снежана Кавалић 
Арсенијевић, Библиотека града Београда. Стручни семинар за 
библиотекаре јавних библиотека: Креативност у библиотекар-
ству и култури – предавач Жељко Вучковић, Педагошки факул-
тет Сомбор; стручни семинар за библиотекаре јавних библи-
отека: Шта читамо и шта препоручујемо – предавач Марјан 
Маринковић, Библиотека града Београда; стручни акредитовани 
семинар за библиотекаре јавних библиотека: INELI BALKANS – 
библиотечка мрежа као пример културне дипломатије – предавачи 
Беба Станковић, НБС и Даниела Скоковић, Народна библиотека 
Пожега; стручни акредитовани семинар за библиотекаре јавних 
библиотека Мачванског округа Примена превентивне конзервације 
у библиотекама и архивима – предавачи Катарина Шућур, Славица 
Јанаћковић и Тања Лошић, НБС (Крупањ); Криза читања у 
основношколском узрасту – стручни семинар и представљање 
истоимене књиге – предавач Љиљана Косијер, Градска библиотека 
у Новом Саду; стручни семинар за библиотекаре каталогизаторе 
јавних библиотека Мачванског округа Недоумице у обради 
некњижне грађе – предавачи Маша Милорадовић и Славен 
Попара, НБС; стручни акредитовани семинар Ко то тамо прича 
– предавач: Милена Костић, УБСМ.23

2019.

Стручни семинар за библиотекаре јавних библиотека: 
Промоција библиотека и читања (предавач Гордана Стокић 
Симончић, Катедра за библиотекарство Филолошког факултета 
Београд); стручни акредитовани семинар за библиотекаре јавних 
библиотека Иновације у библиотекарству – Какву библиотеку 
желимо – предавач Беба Станковић, НБС; стручни акредитовани 
семинар за библиотекаре јавних библиотека Писање научних 
и стручних радова – реализатори Горан Траиловић, Градска 
библиотека Панчево; Гордана Стокић Симончић; Драгана 
Сабовљев, Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин” у 
Зрењанину; Бранка Драгосавац, Библиотека Правног факултета; 
стручни семинар за библиотекаре и за све раднике у култури са 

23  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2018. годину.
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подручја Мачванског округа: тема Закон о заштити података о 
личности – предавач: Златко Петровић, правник из Канцеларије 
Повереника за заштиту података. Стручни акредитовани семинар 
за школске библиотекаре: Школски библиотекар у савременом 
образовном окружењу.24

2. Семинари у оквиру окупљања Подружнице БДС за Мачва-
нски округ

Подружница БДС за Мачвански округ, у оквиру својих 
састанака и окупљања, практиковала је и организовање стручних 
семинара. Примери из 2013. и 2016. године илустративни су 
примери такве праксе. Тема Завичајни фондови и предавач Дејан 
Вукићевић, НБС,25 гостовали су у Малом Зворнику на редовном 
годишњем састанку Подружнице. Вредне помена су и Бојана 
Вукотић и Слободанка Комненић, НБС са темом Каталогизација 
серијских публикација.26

Семинари у оквиру Подружнице прилика су како за стручно 
усавршавање, тако и за неформално окупљање колега из јавних 
библиотека Округа. Тиме се јача заједништво и учвршћује 
солидарност и изграђује свест о припадности библиотекарској 
професији.27

3. Семинари на састанцима Секције за матичне библиотеке

Секција за матичне библиотеке, као место окупљања 
библиотекара који се старају о едукацији својих колега на 
територији своје матичности, посветила је пажњу и усавршавању 
самих библиотекара – матичара.

Предавање на тему Писање стручних и научних радова, а које 
је касније прерасло у стручни акредитовани семинар, реализовани је 
2018. године. Предавачи су били Гордана Стокић Симончић, Бранка 

24  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2019. годину.
25  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2013. годину.
26  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2016. годину.
27  Гордана Стокић, Ка филозофији библиотекарства (Панчево: Мали Немо 

2002), 199.
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Драгосавац и Драгана Сабовљев.28 Наредне сезоне уприличена 
су два стручна предавања: Обрада рукописне грађе – предавач 
Иван Обрадовић, НБС, као и стручно предавање на тему Закона 
о заштити података о личности. Гост је био Златко Петровић, 
правник из Канцеларије Повереника за заштиту података.29

Састанци су и прилика да се, поред осталог, чује одређено 
стручно предавање и да се матичарима предоче и препоруче 
поједини програми, који би могли бити од помоћи и користи 
библиотекарима у локалу. Матичари усавршавајући себе преносе 
поруку и идеју да прихватањем библиотечког професионализма 
као свог интереса, долази до побољшања положаја и угледа 
библиотекарства у друштву.30

4. Матичари као едукатори

Библиотекари матичних служби неретко су непосредни 
актери у процесу преношења знања. Неколико је примера такве 
активности и у Мачванском округу. Семинар Пројектно планирање 
(основе и принципи), реализован је 2010. године за библиотекаре 
Мачванског округа. Наредне године, на позив Матичне службе 
библиотеке у Сремској Митровици, организовано је предавање 
за библиотекаре Сремског округа.31 Као помоћ у одржавању 
акредитованог семинара за школске библиотекаре Библиотека – 
место читања, учења, истраживања (предавач Весна Црногорац, 
БДС; година 2013), учествовао је и библиотекар Матичне службе 
Библиотеке шабачке.32

Стручни акредитовани семинар под називом Библиотека 
шабачка – примери добре праксе у очувању културне баштине, 
први је акредитовани семинар Библиотеке шабачке. Програм је 
2017. године изведен у Матичној библиотеци „Светозар Марковић” 
у Зајечару, у Библиотеци „Глигорије Возаровић” у Сремској 
Митровици, у Народној библиотеци „Радоје Домановић” у Лесковцу 

28  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2018. годину.
29  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2019. годину.
30  Гордана Стокић, Ка филозофији библиотекарства (Панчево: Мали Немо 

2002), 200.
31  Извештаји о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2010 и 2011. годину.
32  Извештаји о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2013. годину.
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и у Библиотеци шабачкој. Семинар су осмислили и реализовали 
библиотекари Библиотеке шабачке, Јелена Подгорац Јовановић, 
Драган Ристић и Небојша Цвејић.33

Закључак

Из свега изложеног, можемо рећи да учење није пасиван 
процес и да утиче на појединце и на друштво у целини, а како 
су библиотеке места у којима се учи, библиотекари сами морају 
уложити напоре како би били образовани и како би пратили нове 
трендове у струци. Питер Брофи наводи да учење није пасиван 
процес, а да је саставни део учења учити како се дели, како се 
превазилази стање простог конзумента образовања и постаје члан 
онога што би се могло назвати мрежа учења.34

Развој стручњака у библиотечко-информационој делатности 
неопходно је започети од првог радног дана. Савремене библиотеке 
подразумевају развој стручњака као систематски, континуиран 
и сталан процес који обухвата све запослене. Обука и развој 
кадрова јесу важни моменти у успешној реализацији мисије једне 
организације.35 Добро обучен и јако мотивисан стручни кадар 
главни је елемент развоја и подизања квалитета услуга. Јачање 
и побољшање људских ресурса је сталан системски процес који 
упућује библиотекаре ка развоју и усвајању нових знања и вештина. 
Тај процес је од велике вредности и за појединце и њихове каријере, 
али и за саму библиотеку као учешћу организацију.36

Поменути образовни програми и активности показују 
колика је пажња посвећена њиховом организовању и реализацији. 
Из наведених примера, поред бројности (највећи број програма 
сталног стручног образовања остварује се управо на подручју 
Мачванског округа), може се видети и разноврсност тема, као и 
пораст броја самих едукативних садржаја. У програме је укључен 
највећи број запослених библиотекара, јер велики број годишњих 
семинара (тежи се да буде 6 у току календарске године), омогућава 

33  Извештај о раду Матичне службе Библиотеке шабачке за 2017. годину.
34  Питер Брофи, Библиотека у двадесет првом веку (Београд: Clio, 2005), 239.
35  Гордана Стокић Симончић, Жељко Вучковић, Менаџмент у библиотекама 

(Београд: Г. Стокић Симончић; Ж. Вучковић, 2003), 129.
36   Исто, 133.
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присуство минимум једном образовном курсу. Пажња је у великој 
мери посвећена и малим библиотекама, те су и оне биле домаћини 
једног броја семинара. То је пропраћено извештајима у локалним 
медијима, било у виду присуства ТВ екипа, или као новински 
чланак у локалној штампи. 

Резултат процеса стручног усавршавања огледа се у сталном 
подизању квалитета услуга у јавним библиотекама на подручју 
матичности Библиотеке шабачке. У 7 библиотека (од 8 колико их 
има), имплементиран је библиотечки систем БИСИС; библиотеке 
активно и успешно учествују на конкурсима Министарства 
културе и информисања, те на тај начин побољшавају услове рада 
и своје услуге. Као подршка целом том концепту, уочљиво је и 
незаобилазно активно учешће библиотекара – матичара у свим 
наведеним сегментима библиотекарског усавршавања. Матичари 
су и организатори и подршка, али и едукатори у процесу сталног 
стручног усавршавања и образовања.
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How we improved ourselves
(The notes from librarians diary)

Summary: Constant learning and self-education is very important both for 
personal development, and for the improvement of the community. The 
example of two  librarians from Mačva’s county, shows how the improvement 
programme is being organized in one local community.
Key words: education, professional improvement, seminaries, libraries, 
libraraians, knowledge.

Примљен рукопис 29. јуна 2022.
Исправке рукописа 2. септембар 2022.

Прихваћено за објављивање 9. септембра 2022.
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Прегледни рад

КЊИГА КАО ЛЕК
Примена библиотерапије у Домском одељењу за смештај 

одраслих и старијих лица на Забучју

Сажетак: Јавне библиотеке, место за окупљање корисника свих генера-
ција, организују и културне програме прилагођене различитим старосним 
групама. Народна библиотека Ужице је, током 2021. године, реализовала 
пројекат на тему библиотерапије за старије особе смештене у Дому на 
Забучју. Терапија књигом или библиотерапија, циљана употреба писане 
или говорене речи како би се изазвало лечење, развој или позитивна 
промена у људском бићу, показала се успешном код особа свих узраста, 
у институцијама и ван њих, као и код здравих људи. Кроз овај пројекат 
на Забучју остварена је сарадња између Библиотеке, Медицинске школе 
у Ужицу, Српске православне цркве и психолога из Здравственог центра. 
Циљ је био да се старијим људима побољша квалитет живота и располо-
жење током изолације праћене пандемијом. С обзиром на тo да пројекат 
није било могуће реализовати у просторијама Дома, дошло се на идеју да 
се спроведе путем видео позива, односно преко Zoom апликације.
Кључне речи: Библиотерапија, стари, књига, библиотека, Дом за стара 
лица, библиотекар, поезија, психолог, свештеник, Библија.

Увод

Књига може утицати на човека, усмерити га, охрабрити га, па 
чак и променити. „У неким случајевима књига одвлачи човека од 
лошег утицаја и усмерава његову енергију на постизање позитивних 
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циљева, спасава од досаде, буди жељу за сазнањем; у другим слу-
чајевима књиге нас приморавају да преиспитамо читав свој живот, 
да променимо не само однос према нечему, већ и целокупно своје 
понашање”.1 Египатски фараон Рамзес II је једну од својих бројних 
одаја посветио књигама и именовао је „Кућом за лечење душе”.2 
Дакле, књига je помоћно средство које се користи у терапеутске 
сврхе, јер читање одговарајућих књига изазива позитивне промене 
у људском бићу.

Терапија књигом или библиотерапија је употреба одређене, 
правилно одабране, литературе као средства за одржавање мен-
талног здравља. Јефтин је, применљив и забаван начин терапије и 
користи се првенствено за лечење симптома везаних за промене 
расположења и стања која из њих произилазе. Није замишљена 
као основни облик терапије, већ као додатак другим методама. 
Књиготерапија (библиотерапија) покушава да отвори људима свет 
задовољства, да им учини живот богатијим, и да то задовољство 
пренесу другим људима.3 Може се примењивати код појединачних 
и групних терапија и користи људима свих доба. 

Како положај старих одавно заокупљa пажњу друштава, тако 
јавне библиотеке, као места за окупљање свих генерација, поку-
шавају да адекватно одговоре на потребе корисника и да одређене 
програме прилагоде управо тој циљној групи. Стари, односно  
генерације  плус су хетерегоне групе у друштву и имају различита 
интересовања. У њиховим животима појављују се здравствени 
проблеми, желе пажњу и разумевање, теже проналажењу личног 
мира и стабилног животног баланса. Код старијих особа је смањен 
осећај социјалне ефикасности, а повећана рањивост и изложеност 
стресу и депресији.4 Све више постају зависни, смањује се њихова 

1  Наталија Томовна Огенесјан, „Библиотерапија као средство самоактуелизације 
психичких стања”, Библиотека као огледало васељене, прир. Добрило Арани-
товић (Београд: Службени гласник, 2009): 533.

2  Тања Зеленика, Библиотерапија за особе треће животне доби (дипломски 
рад, Свеучилиште у Загребу, Филозофски факултет, 2020), 3 https://urn.nsk.hr/
urn:nbn:hr:131:995815 (преузето 18. 4. 2022).

3  Tanja Šešum, Iscelite se... čitajući: knjigoterapija kao lek za dušu i telo (Beograd: 
Esotheria, 2018), 18.

4  Tanja Zelenika, Biblioterapija za osobe treće životne dobi (diplomski rad, Sveučilište 
u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2020), 12 https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:995815 
(preuzeto 18. 4. 2022).
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самосталност, зато је веома важно да одржавају социјалне везе. У 
раду са старијим лицима не треба имати предрасуде јер то утиче 
на њихов квалитет живота. Активно старење огледа се у инди-
видуалном развоју, самоостварењу и благостању током година. 
Друштво као целина треба да им се посвети како би смислено 
искористили своје године за себе и окружење, а да се при томе 
не осећају изоловано. „Највећи културни успех једне нације су 
задовољни стари”.5

Дефиниција и врсте библиотерапије 

Kорени библиотерапије сежу у најдубљу прошлост када су 
људи окупљени око логорских ватри причали приче у којима су 
слушаоци могли да препознају своје проблеме или саосећају са 
проблемима других људи. Током читаве историје, усмена и писана 
реч била је једно од најмоћнијих оруђа лечења рањене душе, што 
могу посведочити натписи на библиотекама старог света као што 
су лек за душу или место за исцељење душе. Питагора, Платон и 
Аристотел указивали су на важност књижевности у исцелитељске 
сврхе. У средњем веку, са првим црквеним библиотекама и књи-
гама религиозне тематике нудио се корисницима духовни мир.6 Са 
употребом књига као средствима која се користе како би се људи 
лакше носили са сопственим проблемима започето је крајем 18. 
века у Европи. Тада су у Француској, Енглеској и Италији књиге 
почеле да се користе у лечењу менталних стања психичких болес-
ника. Све до 1900. године библиотеке широм Европе постале су оба-
везни, саставни део менталних установа. У Америци лекар Бенџа-
мин Раш препоручује Библију и друге верске списе у лечењу својих 
болесника. Убрзо све менталне болнице у САД почињу да оснивају 
библиотеке које служе као интелектуалне и емоционалне апотеке за 
пацијенте. Научно утемељење библиотерапија добија тек у 20. веку, 
па се термин први пут употребљава 1916. године, када је доктор 
Семјуел Кротерс, у свом познатом чланку, реч библио повезао са 
терапијом. Према Оксфордовом речнику термин се први пут поја-

5  Гудрун Кулцер, Библиотечке услуге за особе трећег животног доба: понуде за 
старије особе (Београд: Народна библиотека Србије, 2017), 108.

6  Даница Савић, „Настанак, развој и значај библиотерапије”, Библиотекар, бр. 
2 (2021): 10.
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вио 1920. у „Уклетој књижари” (The Haunted Bookshop) Kристофера 
Морлија, док је Илустровани медицински речник Њумана Дорланда 
прихватио библиотерапију, 1941. године, дефинишући је као „упо-
требу читања књига у лечењу нервних болести”.7 Дакле, након 1916. 
године библиотерапија почиње брзо да се развија. Двадесетих и 
тридесетих година прошлог века вршена су бројна истраживања о 
благотворном дејству књиге на здравље. Уз музикотерапију, тера-
пију писања, терапију биљака, психотерапију, библиотерапија је 
постала веома ефикасан начин решавања као и превенције раз-
них проблема са којима се сусрећу особе из различитих старосних 
група. Психијатри, психолози, библиотекари, социјални радници 
убрзо схватају да је књига важно терапеутско средство у раду са 
хендикепираним особама, деликвентима, имигрантима, па је тако 
уследила и појава групних третмана, али и бројних дефиниција 
библиотерапије.

Према веома истакнутој дефиницији аутора Џона Пардека 
(John T. Pardecka), из 1993. године, библиотерапија је самопропи- 
тивање као и оставривање које се открива читањем без обзира на 
извор. То уствари значи да када особа чита у њему се догађају разни 
процеси, он пропитује себе, као и ситуације у којима се налази. 
Појам библиотерапије је широко распрострањен.8 Према дефини-
цији Aмеричког библиотекарског друштва, библиотерапија је упо-
треба бираних материјала за читање у терапеутске сврхе и вођење 
до решавања личних проблема кроз директно читање. Дефиницију 
библиотерапије дала је и Керолин Шруд (Caroline Shrodes), која 
сматра да је библиотерапија процес динамичке интеракције између 
личности читаоца и литературе као психолошког подручја које се 
може користити за лични раст и развој.9 Семјуел Кротерс (Samuel 
Crothers) је библиотерапију описао као процес вођења читања у 

7  Hefziba Anderson, Biblioterapija, ili mogu li nas knjige usrećiti?, 12. 8. 2019. http://
www.glif.rs/blog/biblioterapija-ili-mogu-li-nas-knjige-usreciti/ (преузето 12. 5. 
2022).

8  Tanja Zelenika, Biblioterapija za osobe treće životne dobi [diplomski rad], Sveučilište 
u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2020), 5 https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:995815 
(preuzeto 18. 4. 2022).

9  Maja Radanović, ,,Biblioterapija kao edukativna i terapijska alatka i prikaz 
portretisanja psihopatoloških fenomena u jednom knjižеvnom delu, sa posebnim 
osvrtom na depresiju”, Timočki medicinski glasnik, br. 2 (2015) http://scindeks-clanci.
ceon.rs/data/pdf/0350-2899/2015/0350-28991502106R.pdf (preuzeto 23. 8. 2021).
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коме је литература веома моћно средство у борби против разних 
обољења и стања.10

У званичној науци изостаје једнообразна дефиниција, 
али једном речју, библиотерапија представља циљану употребу 
писане или говорене речи како би се изазвало лечење, развој 
или трансформација, нека позитивна промена у људском бићу. У 
данашње време, и поред неуједначених парадигми библиотерапије, 
постоји тенденција за њеним теоретизовањем и истраживањем.11 
Собзиром на циљеве, програме и водитеље може се поделити 
на: институционалну, клиничку и развојну. Институционална 
библиотерапија спроводи се искључиво код хоспитализованих 
особа и реализује се индивидуално или групно. Терапију спроводи 
тим психијатара и посебно едукованих библиотекара унутар 
институције. Клиничка библиотерапија је групна терапија и односи 
се на особе које имају емоционалне проблеме у понашању. 

Најбоље резултате даје тимски рад психијатара, социјалних 
радника и библиотекара. Главна сврха је омогућити особи да најбоље 
искористи свој потенцијал. Код ове врсте библиотерапије улога 
библиотекара је највећа јер он својим искуством као и познавањем 
књига и корисника може дати вредне препоруке за одређена 
стања. Развојна библиотерапија је мање формалног карактера и 
подразумева групне активности у којима појединци добровољно 
учествују. Спроводи се како би се предупредила стања која 
настају као резултат кризних ситуација у којима се особа налази. 
Библиотерапеути су библиотекари и учитељи, а улога библиотекара 
огледа се у избору одговарајуће литературе у складу са терапијским 
захтевима, јер се пажња посвећује дискутовању о прочитаном.12 
Међутим, условно библиотерапију можемо поделити на ону која је 
усмерена на одређени циљ, односно помаже у учвршћивању вере у 
себе и изграђивању оптимизма и ону која није усмерена ни на какав 
циљ, односно која служи да се поправи расположење и корисник 
одвуче од констатног размишљања о проблему.

10  Tanja Zelenika, Biblioterapija za osobe treće životne dobi [diplomski rad], Sveučilište 
u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2020), 5 https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:995815 
(preuzeto 18. 4. 2022).

11  Даница Савић, „Настанак, развој и значај библиотерапије”, Библиотекар, 
бр. 2 (2021): 11.

12  Исто, стр. 14.
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Фазе и циљеви библиотерапије

Процес библиотерапије може се поделити у три фазе. Оно 
што је на самом почетку важно је идентификација. У овој фази се 
читалац поистовећује са главним ликом у делу и неким његовим 
особинама. Неке ситуације у којима се главни лик у делу нашао 
наводе читаоца да размисли како би се он понео уколико би се 
нашао у таквој позицији. Следећа фаза је катарза. У њој читалац 
преиспитује све поступке лика, рационалније размишља и увиђа 
проблеме као и могућа решења. Катарза је синоним душевног и 
интелектуалног прочишћења. Трећа фаза је увид и представља 
рационалнији поглед на читаву ситуацију и тада појединац 
схвата своје проблеме као и могуће начине да их реши. Да би 
библиотерапија била успешна потребно је да читалац прође све 
три фазе.

Читањем књига повећава се саморазумевање и превазилазе 
страхови, проналазе се нове идеје и информације које се могу 
применити у различитим ситуацијама. Такође читање помаже у 
усавршавању комуникацијских вештина, стицању самопоуздања, 
ослобађању од напетости и наводи на позитивно размишљање. 
Библиотерапија се користи с циљем да се повећају социјалне 
вештине, читалачке способности и да се промовишу промене у 
приступу према људима и ситуацијама. Џон Пардек наводи седам 
циљева библиотерапије:

– пружање информација о проблемима
– омогућује увид у проблеме
– подстиче дискусију о могућим потешкоћама
– омогућује откривање нових вредности и ставова
– пружа решење за проблеме
– повећава емпатију и разумевање за друге и њихове потешкоће
– развија свест да се и остали боре са сличним проблемима. 13

13  Tanja Zelenika, Biblioterapija za osobe treće životne dobi (diplomski rad, Sveučilište 
u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2020), 9 https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:995815 
(preuzeto 18. 4. 2022).
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Библиотекар као библиотерапеут

Велику полемику у јавности изазива сам термин библиоте-
рапија. Да књиге могу помоћи читаоцу, многи ће се сложити, али 
спорно је питање ко могу бити библиотерапеути и треба ли се ова-
кав облик рада спроводити у склопу библиотека.14 У пракси тер-
мин библиотерапија не даје увек јасну слику о томе ком подручју 
метода припада –да ли је то простор психологије, психотерапије 
или психијатрије, или је пак реч о простору педагога, наставника 
и библиотекара или свих њих заједно.15

Библиотекари код нас тек почињу да промишљају могућ-
ности деловања у подручју библиотерапије. Сматра се да немају 
довољно знања да би се бавили библиотерапеутским радом, јер им 
најпре недостаје добра теоријска анализа која би осмислила до ког 
нивоа област књиготерапије може бити библиотечки посао.16 Овде 
се поставља питање колико су библиотекари спремни да се баве 
психолошким аспектом своје професије? С једне стране, психо-
лози су неопходни у свакој библиотеци, али не поседују довољно 
знања из библиотечке професије. А с друге стране, библиотекари 
не воле да мењају своју устаљену праксу рада, недостаје им амби-
циозност и мотивација како би се прилагодили потребама савре-
меног друштва. Многи библиотекари, који раде са корисницима 
себе сматрају психолозима, а при том не усавршавају своје знање 
и компетенције неопходне за психолошку професионализацију 
библиотечке делатности. Мало је и курсева, семинара, округлих 
столова и конференција посвећених психолошком аспекту библи-
отекарства. У Србији постоје два таква акредитована семинара 
чије су ауторке Јелена Бенић и Јелена Јовин. Формално образо-
вање у Србији, такође потпуно занемарује психолошку сферу, 
док је образовање библиотекара у Русији знатно другачије. Више 
пажње усмерено је на психолошки аспект у библиотекарству, па 
су тако разрађени самостални курсеви (Библиотечка комуника-
ција, Библиопсихологија, Психологија читања итд.) и оформљене 

14  Sanja Milovac, Biblioterapija (diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski 
fakultet, 2014), 63. http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/4739/1/Sanja%20
Milovac_Diplomski%20rad.pdf (preuzeto 24. 5. 2022).

15  Isto, str. 7.
16  Драгослава Родаљевић, „Библиотерапија и библиотекари”, Корак 

библиотеке, бр. 5 (2020): 173.
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су специјализације: библиотекар-психолог, библиотекар-социолог, 
информационо-психолошки консалтинг.17

Када говоримо о библиотекару као библиотерапуту који се 
бави психолошким аспектима своје професије, као и психолошким 
профилима, односно типовима корисника, неопходно је поменути и 
соционику – младу науку коју је 1978. године утемељила Литванка, 
А. Аугустинавичјуте, на основу типологије Карла Јунга који у свом 
делу Психолошки типови описује осам типова. Конкретизујући 
његову поделу људи на интровертне (окренуте унутрашњем свету) 
и екстровертне (окренуте спољашњем свету) и основне психолошке 
функције – мишљење, осећање, интуиција и опажање, А. Аугусти-
навичјуте је као крајњи продукт добила шеснаест типова личности 
у законитости дуалитета.18 Она соционику дефинише као „науку 
о шеснаестотипској природи људи и закономерностима односа 
између њих”.19

Свакако, није довољно само волети књиге и познавати лите-
ратуру како би се водиле радионице читања. Јасно је да је улога 
библиотекара веома важна јер они на креативан начин воде про-
граме читања. Развојна или интерактивна библиотерапија је про-
стор где би библиотекари, учитељи, професори и социјални рад-
ници могли да делују. Просторa има и за остале који имају жељу да 
у људима изазову различите психолошке процесе, тако што користе 
спој уметничких текстова и свакодневних тема. На почетку је јако 
важно упознати се са психолошким аспектом групе, осмислити 
програм за вођење радионица и одабрати адекватну литератуту 
која одговара циљној групи. Дакле, реч је о зближавању и раз-
мени идеја и осећања. Библиотерапеут је данас „професионалац 
који поседује изванредна знања и из области књижевности и из 
области психологије, а разуме се и у групну динамику”.20 Како би 

17  Јелена Бенић, „Психолошки аспект библиотечке делатности”, Гласник 
Народне библиотеке Србије, бр. 18 (2016): 179.

18  Више о томе: Јелена Николајевна Исајева, „О соционичкој библиопсихологији 
и соционичкој библиотерапији”, у Библиотека као огледало васељене, приредио 
Добрило Аранитовић (Београд: Службени гласник, 2009): 543‒556.

19  Јелена Николајевна Исајева, „О соционичкој библиопсихологији и 
соционичкој библиотерапији”, Библиотека као огледало васељене, прир. 
Добрило Аранитовић (Београд: Службени гласник, 2009): 547.

20  Наталија Томовна Огенесјан, „Библиотерапија као средство самоактуе-
лизaције психичких стања”, Библиотека као огледало васељене, прир. 
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спровођење библиотерапије било успешно  неопходна је додатна и 
стална едукација библиотекара. У недостатку образовних курсева 
и семинара, који би библиотекарима пружили адекватно усаврша-
вање из области библиотерапије, не треба занемарити могућност 
сарадње библиотекара и психолога, професора, социјалних рад-
ника, педагога. Уколико библиотекари поседују жељу и амбиције 
да се баве библиотерапутским пословима, онда треба да се упусте 
у дуг процес путовања кроз различите сфере знања и константног 
стручног усавршавања. Али, са друге стране, могу бити и посред-
ници, односно могу пронаћи одређене професионалце из области 
психологије, књижевности, социологије који ће водити библиоте-
рапеутске радионице. Особа која води радионицу треба да буде 
ведра, приступачна, стрпљива и комуникативна, а атмосфера на 
радионицама опуштена. Добар библиотерапеут је онај који има 
жељу да помаже другима.

На основу сарадње Народне библиотеке Ужице и Дома за 
старе на Забучју и разговора библиотекара са радним терапеутом, 
настала је идеја о примени библиотерапије у Дому у време пан-
демије. Наиме, дошли су на идеју да књигом покушају да ораспо-
ложе кориснике Дома, али и да им пруже могућност да се суоче са 
новонасталом ситуацијом. С обзиром на то да су библиотекари 
имали велику жељу да помогну, али нису имали искуства и довољно 
знања из области психологије и библиотерапије, дошли су на идеју 
да пронађу стручњаке (психолога и професорку књижевности), 
који ће програм водити. Идеја да се укључе и свештеници дошла 
је касније, када се, у разговору са радним терапеутом, сазнало да 
је велики број корисника окренут вери и религији и да би их зани-
мили и текстови религиозног карактера. Заједничким снагама ода-
брана је адекватна литература и осмишљене су теме за радионице. 
Сарадњом је постигнута примена, не само једног вида библиотера-
пије, већ је спојена клиничка и развојна библиотерапија, а комби-
нована је и условна подела библиотерапије – изабрана је литерара 
са одређеним циљем, да им се укаже на одређене проблеме и како 
да постигну стање оптимизма, али и она без икаквог циља, која има 
је поправила расположење.

Добрило Аранитовић (Београд: Службени гласник, 2009): 541.
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Примена библиотерапије у Дому за стара лица у Ужицу

Особе смештене у Домовима за стара лица имају осећај 
социјалне изолације па се самим тим ограђују и одстрањују од 
друштва. Из тог разлога се код њих примењује библиотерапија 
коју спроводи радни терапеут. Обично се праве групне радионице 
са лицима која показују интересовање за читање. Примена 
библиотерапије за особе треће животне доби један је од примера 
бриге о старима, и она се издваја од осталих облика библиотерапије. 
Неки од облика су и писање дневника или аутобиографије, музичка 
терапија и ликовна терапија.

Неретко, Домови за стара и одрасла лица у Србији имају 
сопствене библиотеке. Међутим, главни проблем тих библиотека 
је неадекватан простор, јако скроман фонд, недостатак техничке 
опреме и стручног особља. Стога је веома важна сарадња са 
библиотекама у окружењу.21 Дом за старе на Забучју поседује 
библиотеку у склопу радно-окупационе терапије22 која има добру 
сарадњу са Народном библиотеком Ужице. Углавном се та сарадња 
сводила на бесплатне чланарине и услуге, као и поклоне у виду 
књига и богаћења фонда њихове библиотеке.

У децембру 2021. године започет је пројекат под називом 
„Библиотерапија у Дому за стара лица”. Трајао је до краја 
фебруара наредне године. На основу спроведеног истраживања 
међу корисницима и разговора са радним терапеутом Драганом 
Стевановић, дошло се до закључка да је потребно организовати 
програм који ће станарима поправити расположење у време 
пандемије COVID-19. Без икакве сумње, они су трпели највећа 
ограничења и забране, јер је процењено да спадају у групу највећег 

21  Сњежана Фурунџић, Милена М. Милинковић, Сања З. Сланкаменац, 
,,Библиотеке у домовима за стара и одрасла лица установе Геронтолошки 
центар Београд”, Баштина, св. 45 (2018): 89‒107.

22  Радно-окупациона терапија има за циљ психосоцијалну и функционалну 
рехабилитацију. Основни циљ је очување и унапређење потенцијалаособе. 
Радним активностима се утиче на одржање покретљивости, побољшање 
моторичких способности, посебно после болести или повреда. Такође, 
радним активностима утиче се на задовољење људских потреба, 
посебно потребом за припадношћу, уважавањем, самопоштовањем и 
поштовањем. Према: http://www.gerontoloski-kg.rs/index.php?option=com_
content&view=article&id=36&Itemid=133 (преузето 20. 6. 2021).
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ризика. Увођењем ванредног стања у Србији, 2020. године, 
забрањене су им посете и излазак из установа, а изузетак су чиниле 
само одлазак у болницу или другу здравствену установу. Изолација, 
према истраживањима, умногоме је утицала на њихово ментално 
и физичко здравље. Како није било могуће реализовати пројекат 
у самом Дому, примена библиотерапије путем видео позива преко 
Zoom апликације, у том тренутку била је прави „лек за душу”.

У почетку, постојала је бојазан да корисници Дома неће лако 
прихватити овакав начин вођења програма, с обзиром на то да 
старије особе теже прихватају технолошке иновације. Међутим, 
испоставило се да је њима, у периоду изолације, било потребно 
да неко на њих обрати пажњу на било који начин, па проблема 
око прихватања вођења онлајн програма није било. Неадекватна 
техничка опрема у Библиотеци и слаба интернет конекција у 
Дому, указивала је на то да може доћи до проблема у реализацији 
програма. Међутим, већих сметњи није било, а оне мање (прекид 
интернета, слабији звук и слика) брзо су решаване. 

Пројекат је реализован у сарадњи са психологом, 
свештеницима Српске православне цркве, професорком 
српског језика и књижевности и ученицима Медицинске школе 
у Ужицу. Одржано је укупно 26 радионица (осам са ученицима, 
девет са психологом и девет са 
свештеницима). Од укупног броја 
штићеника Дома којих је, у том 
тренутку било око 80, радионицама 
је присуствовало њих 20, а неки су 
повремено бирали радионице које 
су им више пријале.

Терапија поезијом

Књижевна дела можемо посматрати као превентивна средства 
у доживљавању и проживљавању сопствених емоција. Као најбоља 
литература за рад с корисницима истичу се уметнички текстови 
– поезија, драма, роман, приповетка... С обзиром на то да су кори-
сници старе особе, као најделотворнија показала се поезија која 
активира делове мозга повезане са меморијом и кратке приче које 
могу да утеше и изазову самопосматрање.

Димитријевић Станковић, М. и др. „Књига као лек”, 183–207
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Поезија додирује душу читалаца много дубље од других 
облика литературе. Без увода и неважне приче одмах говори о 
суштини и открива дубок увид у осећања. Читање поезије има 
опуштајуће дејство и инспирише људе да се надају бољем у животу. 
Предност је што се не очекује никаково предзнање и анализа. 
Читајући поезију стари постају свесни својих потенцијала и почињу 
да схватају своја унутрашња размишљања. Овај метод омогућава 
им да истражују своја осећања и да дођу до суштине, на који начин 
се та осећања односе на њихове тренутне животне околности.

Велику улогу у организацији и спровођењу радионица имали су 
библиотекари. Уз консултације са психологом и професорком српског 
језика и књижевности бирали су литературу адекватну за читање ста-
ријим особама. Психолог је указала на неопходност дела која буде 
оптимизам и одвлаче од тужних мисли и свакодневног досадног окру-
жења, па су библиотекари у ту сврху бирали хумористичку литера-
туру која ће изазвати осмех и добро расположење. С друге стране 
бирана су књижевна дела где они могу да препознају свој проблем 
и трауматску ситуацију, као и образац изласка из таквих ситуација 
– текстови где су описане ситуације сличне околностима у којима 
се налазе, како би се постигао јачи терапеутски ефекат. Водило се 
рачуна да песме и приче, па и драмски текстови буду кратки и њима 
разумљиви. Интерпретатори овог дела програма били су ученици 
Медицинске школе у Ужицу, чланови Рецитаторске и Драмске секције. 
Укључило се око 30 ученика, а програм је осмишљавала професорка 
српског језика и књижевности Валентина Златановић Марковић.

Одабир интерпретатора овог дела програма није случајан, с 
обзиром на то да је већина стручњака сагласна да је библиотерапија 
„наука на граници медицине и библиотекарства”.23 За обављање 
послова медицинске струке, поред знања и вештине, потребно је 
развити осећај према пацијенту, односно старој особи. Шетњом 
кроз стихове Љубомира Симовића, Момчила Тешића, Душка Радо-
вића, Милоша Црњанског, затим Десанке Максимовић, Мирослава 
Антића, Иве Андрића и Исидоре Секулић, као и наше народне лир-
ске поезије, ученици су подсетили наше најстарије суграђане на 
добру поезију, а самим тим поправили њихово расположење.

23  Н. В. Аверјанов, „Лек за душу: примена библиотерапије у библиотеци”, 
Корак библиотеке, бр. 2 (2017): 130.
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Поезија Десанке Максимовић има моћ лековите промене, кроз 
топлу реч љубави која све превазилази, свему превасходи, у свему 
преоваладава. То је Слободан Ж. Марковић у својој критици „Пое-
зија Десанке Максимовић” лепо описао: „У њеним песмама воли 
се живот, радује живљењу и људски страхује од смрти, ори се смех 
и цвили туга, пружају руке ка извесности и стрепи у очекивању 
одгонетања тајни. Управо тим супротним половима расположења 
и осећања налазе се полазишта емотивних нити чијим је амплиту-
дама треперења прожето биће песникиње, које је везују са животом 
и са људима”.24

„...Само сам ја преживела
смрт вољених бића,
и много ми се драгих пријатеља
изгубило у дубини мрака,
преживела низ издаја, и клевета,
и растанка,
и опет ми се хоће
сунца и света”.25

Опхрвана човековим страдањима она је увек проналазила 
начин да се одржи. Читајући њену песму „Човек”, корисници су 
схватили колико је снажна људска везаност за живот, па и у најте-
жим тренуцима.

Стихови песме „Плави жакет” Душка Радовића и његова рази-
грана љубав са девојком Васиљевић Цветом, кориснике је раздра-
гала и вратила у младост. Интерактивно су учествовали препри-
чавајући своја лична искуства на тему љубави. Песма „Ex Ponto” 
Иве Андрића настала је као плод горког искуства самоће и страха 
двадесеттрогодишњег младића који се нашао у тамници од јесени 
1914. до половине 1915. године. Ова лирска проза је разговор песника 
са душом: „Нерањиви су само они који ништа немају...”26

24  Слободан Ж. Марковић, Поезија Десанке Максимовић (Београд: Завод за 
уџбенике и наставна средства, 1990), 10.

25  Десанка Максимовић, Избор из поезије (Пирот: Pi-press, 2012), 72.
26  Иво Андрић, ExPonto (Београд: Књига Комерц, 1995), 81.

Димитријевић Станковић, М. и др. „Књига као лек”, 183–207
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На основу прочитаних делова песме, корисници су схватили 
да у животу сваког човека постоје тешки тренуци и да сваки човек 
има право да пати, тугује, плаче. Такође, човек има у себи и довољно 
снаге да превазиђе све своје слабости. Потребно је да има свест да 
је све пролазно и да ће се после кише појавити сунце и да Бог није 
заборавио ниједно људско биће.

Субјективни тон исповедања Андрић подиже на ниво уни-
верзалног људског искуства, те се проналазимо у његовим стихо-
вима и понекад имамамо осећај тескобе и тамнице. Појавом вируса 
COVID 19, у свима нама појачано је осећање тескобе, одвојености 
од света и људи, самоће, тишине и ћутања. Андрић својим сти-
ховима помаже да се све то превазиђе. Тему за своје  приповетке 
Лаза Лазаревић је преписао из живота. Све имају реалну основу. 
Стварност је преламао у свакој прози кроз призму своје душе, која 
је најчешће била идеалистичке природе. Ликови одишу пуном сна-
гом живота. Порука Лазаревићевих прича је да се све препреке 
могу превазићи заједништвом, односно да је човек човеку најпо-
требнији.

Ученици су имали запажену улогу јер су подсетили да су 
велики умни људи тешке животне ситуације превазилазили 
читањем, писањем, размишљањем и да читање поезије оплемењује 
душу. Представљали су се и глумом, читајући драмске текстове, па 
су станари имали осећај да присуствују онлајн представама. Међу 
ученицима било је и чланова хора и радионице су често заврша-
вали весело уз песму, што је додатно чинило да се боље осећају. 
Текстови су понекад изазивали осећај туге и сете, а чешће радости 
и смеха.



197

Корак библиотеке 7/2022

Читање поезије и прича одржавало се једном недељно у 
трајању од 30 до 45 минута. Након прочитаног, без притиска, кори-
сници су могли да поделе утиске и размишљања. Потврду да им 
радионице пријају добили смо од радног терапута и управнице 
Дома Слађане Рогић, али и од самих станара који су увек имали 
спремна питања и показивали жељу да учествују, па су и сами при-
премали песме које су рецитовали. Циљ радионица био је да се 
постигне психолошко оздрављење и изазове емоционални одговор 
на прочитано, као и само уживање.

Радионице са психологом

Старији људи се суочавају са посебним изазовима физичког 
и менталног здравља које треба препознати. Често старије особе, 
иако то није нормалан део старења, обољевају од депресије,27 анк-
сиозности28 и деменције.29 

Свако од ових стања може изазвати велику патњу и довести до 
нарушеног функционисања у свакодневном животу. Узроци оваквих 
психичких стања могу бити разни, а један од њих је смештај у Дом 
за старе. Често тај догађај буде окидач за покретање ових болести. 

27  лат. depressio = спуштање, опадање, снижавање. У психијатрији депресија 
подразумева тежак психички поремећај који обухвата опште снижење 
животног тонуса, губитак апетита и интересовања, непрестану забринутост, 
несаницу, успореност мишљења, затим безвољност, обесхрабреност, 
потиштеност, умор, осећање снажне туге, безнадежности, мање вредности 
и осећање празнине. Често је удружена са анксиозношћу. Према: Жарко 
Требјешанин, Речник психологије (Београд: Агапе књига, 2018), 121.

28  лат. anhietas = узнемиреност, забринутост. Лебдећи дифузни страх, тескоба. 
Анксиозна особа је често испуњена осећајем безразложне стрепње, 
узнемирена и обузета црним слутњама. То је страх који нас онемогућава 
да обављамо свакодневне активности. Према: Жарко Требјешанин, Речник 
психологије (Београд: Агапе књига, 2018), 40.

29  лат.dementia = суманутост, лудило. Стечено свеопште, прогресивно и 
неповратно пропадање интелектуалних способности. Како психолог 
Александра Брковић објашњава, деменција представља губитак памћења 
који је стечен. То је губитак интелектуалних капацитета са нагласком на 
поремећај памћења, мишљења и понашања које у великој мери ометају 
обављање свакодневних активности особе. То је процес који траје и може да 
се успори одређеним лековима и вођењем активног живота. Према: Жарко 
Требјешанин, Речник психологије (Београд: Агапе књига, 2018), 119. 

Димитријевић Станковић, М. и др. „Књига као лек”, 183–207
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Смештајем у Дом, старије особе имају осећај одбачености од својих 
најближих и искључености из друштва, а принудна изолованост 
којој су били изложени током пандемије појачала су негативна 
осећања. Због тога се дошло на идеју да се укључи психолог. 

Одржанo je девет радионица са психологом. Вођени идејом 
ауторке Тање Шешум у књизи „Исцелите се… читањем: књиготе-
рапија као лек за душу и тело” радионице са психологом су реали-
зоване као тематске целине: Срећа, радост и љубав; Смех као лек; 
Живети овде и сада; Депресија; Страхови, анксиозност, паника; 
Стрес; Деменција – заборавност; Осећање кривице и стида; Сло-
бодне активности (индивидуални разговори, питања итд.). Уз 
помоћ прилагођене литературе, психолог Александра Брковић, 
водила је разговоре са њима и давала препоруке за читање, али је 
и корисницима остављала простор да теме сами бирају.

Радионице посвећене одређеним болестима, односно емоци-
налним стањима, имале су едукативни карактер. Објашњено им 
је како могу да препознају одређене болести и стања, али се већи 
део односио на причу о самопомоћи, односно превенцији – шта 
они могу да ураде како би себи помогли да до одређених стања 
не дође. Циљ је био да се упознају са оним што може да их задеси, 
како би на време превентивно реаговали, а уколико већ јесте, како 
себи да помогну. Навела их је да размисле о начину живота који 
воде и колико је важна физичка и ментална активност: решавање 
укрштених речи, играње шаха, читање књига...

Подстакла их је да позитивно гледају на ствари и да смехом и 
добрим расположењем превазилазе проблеме, јер смех позитивно 
утиче на психофизичко стање и може помоћи у очувању памћења и 
смањењу стреса. Поручила им је да не размишљају превише о 
прошлим догађајима, као и да не брину због онога што их у будућно-
сти чека, већ да се труде да уживају у садашњем тренутку – пронаћи 
ситна задовољства која ће им испунити дан и тако ће осећај доброг 
расположења потрајати. „Обављање свакодневних животних задатака 
крије у себи лепоту живљења и може представљати непоновљиви 
ужитак. Бити овде и сада, значи уживати у моменту који је неповратан. 
Пронађите лепоту у свакодневним пословима и будите захвални за 
сваки уздах и покрет који начините, јер је тај тренутак непоновљив”.30

30  Речи психолога Александре Брковић посвећене корисницима Дома за старе 
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Смештајем у Дом, старије особе имају осећај одбачености од својих 
најближих и искључености из друштва, а принудна изолованост 
којој су били изложени током пандемије појачала су негативна 
осећања. Због тога се дошло на идеју да се укључи психолог. 

Одржанo je девет радионица са психологом. Вођени идејом 
ауторке Тање Шешум у књизи „Исцелите се… читањем: књиготе-
рапија као лек за душу и тело” радионице са психологом су реали-
зоване као тематске целине: Срећа, радост и љубав; Смех као лек; 
Живети овде и сада; Депресија; Страхови, анксиозност, паника; 
Стрес; Деменција – заборавност; Осећање кривице и стида; Сло-
бодне активности (индивидуални разговори, питања итд.). Уз 
помоћ прилагођене литературе, психолог Александра Брковић, 
водила је разговоре са њима и давала препоруке за читање, али је 
и корисницима остављала простор да теме сами бирају.

Радионице посвећене одређеним болестима, односно емоци-
налним стањима, имале су едукативни карактер. Објашњено им 
је како могу да препознају одређене болести и стања, али се већи 
део односио на причу о самопомоћи, односно превенцији – шта 
они могу да ураде како би себи помогли да до одређених стања 
не дође. Циљ је био да се упознају са оним што може да их задеси, 
како би на време превентивно реаговали, а уколико већ јесте, како 
себи да помогну. Навела их је да размисле о начину живота који 
воде и колико је важна физичка и ментална активност: решавање 
укрштених речи, играње шаха, читање књига...

Подстакла их је да позитивно гледају на ствари и да смехом и 
добрим расположењем превазилазе проблеме, јер смех позитивно 
утиче на психофизичко стање и може помоћи у очувању памћења и 
смањењу стреса. Поручила им је да не размишљају превише о 
прошлим догађајима, као и да не брину због онога што их у будућно-
сти чека, већ да се труде да уживају у садашњем тренутку – пронаћи 
ситна задовољства која ће им испунити дан и тако ће осећај доброг 
расположења потрајати. „Обављање свакодневних животних задатака 
крије у себи лепоту живљења и може представљати непоновљиви 
ужитак. Бити овде и сада, значи уживати у моменту који је неповратан. 
Пронађите лепоту у свакодневним пословима и будите захвални за 
сваки уздах и покрет који начините, јер је тај тренутак непоновљив”.30

30  Речи психолога Александре Брковић посвећене корисницима Дома за старе 

Свака радионица са психологом одржана је једном недељно у 
трајању од 45 минута до сат времена и подстакла је на размишљање 
и жељу за следећим разговором. Поједини корисници имали су 
потребу за индивидуалним разговором, па је једна недеља (радио-
ница) посвећена томе у склопу слободних активности.

Интерактивни разговори са свештеницима

Духовност даје смисао значењу живота. Уско је везана за 
религију али може означавати и душевно стање у којем човек своју 
пажњу окреће према ономе што се налази у његовом непосредном 
окружењу.31 Бројне истраживачке студије доказале су везу између 
вере, побожности и здравља, као и да се духовност повећава након 
средњих педесетих година.

Психијатар Мартин Џонс (Martin Jones), са Универзитета Хар-
вард, проучавањем везе између вере и оздрављења, каже: „Пот-
пуно објаснити како долази до учинка духовности на здравље није 
толико важно. Исто тако, ми не разумемо механизам деловања мно-
гих лекова. Али знамо, посматрајући узрок и учинак, да они делују. 
Слично томе, ми можемо видети учинке личне духовне свести на 
коначни резултат, па према томе, зашто је не користити? То је попут 
плацебо дејства. Веровање. То је врло снажна снага”.32

Како станари Дома нису у могућности да присутвују органи-
зованим религијским обредима, а вођени дефиницијом Бенџамина 

на Забучју, радионица „Живети овде и сада”, јануар 2022.
31  Tanja Šešum, Iscelite se... čitajući : Кnjigoterapija kao lek za dušu i telo (Beograd: 

Esotheria, 2018), 171.
32  Ivo Belan, „Zašto doktori sada vjeruju da vjera liječi”, Online Vijesti, Zabava, 

Religija i medicina, 22. 11. 2015. https://www.vijesti.me/zabava/153595/zasto-
doktori-sada-vjeruju-da-vjera-lijeci (preuzeto 12. 5. 2022).

Димитријевић Станковић, М. и др. „Књига као лек”, 183–207
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Раша, да Библију и друге верске списе треба користити у терапе-
утске сврхе, дошло се на идеју да овај део програма, односно инте-
рактивне онлајн разговоре воде свештеници Српске православне 
цркве у Ужицу (Владимир Дуканац, Душан Томић, Милан Луковић, 
Милић Драговић, Љубан Петровић). Одржано је девет радионица, 
а неке су биле посвећене празницима. Период реализације обух-
ватао је време новогодишњих и божићних празника. Празници 
се доживљавају као време када са блиским особама размењујемо 
честитке, па су радионице за циљ имале да корисницима пруже 
садржај који ће им помоћи да изађу из колотечине свакодневног и 
да им пруже осећај припадности заједници у којој живе. Помирење 
са самим собом комбиновано са молитвом пружа им утеху и осећај 
повезаности са другима.

Беседе свештеника, разговори са њима, као и читање све-
тоотачке литературе, може и те како помоћи старим особама у 
поправљању расположења и тражењу смисла и начина за прева-
зилажење одређених проблема. Свештеници су прочитали неке 
приче, које су на њих оставиле утисак: 

– „Јосиф у Египту”33 – прича о пророку Јосифу који је био 
једанаести од дванаест синова Јаковљевих. Браћа су га због љубо-
море продала и он је одведен у Египат где је робовао, а касније га 
је египатски фараон примио на двор и поставио га за управника 
краљевства, постао је најутицајнија особа у Египту. На крају је 
својој браћи опростио и целу породицу преселио у Египат. Прича 
говори о праштању и да не треба бурно реаговати на осуде других, 
већ бити стрпљив и реаговати промишљено и смирено.

– „Прича о добром Самарићанину”34 – иако су Самарићани и 
Јевреји били у непријатељским односима, прича говори о добром 
Самарићанину који је помогао рањеном Јевреју, онда када се то 
очекивало од припадника његовог сопственог народа. Поука је да 
треба да будемо праведни и искрени и да добра дела треба увек 
чинити и пружати помоћ без обзира коме је она потребна. Да се 

33  Дмитар Луковић, Библијска читанка: основи веронауке (Чачак: Легенда, 
2005), 35. Информације о Јосифовом животу се могу читати у Библији, 
Књига постанка, од 30 до 50 главе.

34  Еванђеље по Луки, 10: 25‒37 (превод Вука Караџића) ‒ Јеванђеље по Луки 
једно је од четири канонских јеванђеља и трећа књига Новог завета у Библији 
(или Светом Писму).
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ближњима, поред породице и пријатеља, сматрају они који су 
према нама милостиви. Овом причом су корисници наведени да 
размишљају о томе кога сматрају ближњим, да су то они са којима 
проводе највише времена, односно особље и корисници Дома.

– „Бог се брине за сиромашне”35– прича говори о дечаку по 
имену Стево, о губитку члана породице, односно оца и о томе да 
он остаје са мамом и млађом сестром да живи у немаштини. На дан 
Божића он пише писмо у коме се моли Богу да им да мало хране, 
лутку за његову сестру и једну лепу књигу за њега. Писмо је послао 
без поштанске марке, а адреса је гласила „Боги на небу”. Поштар је 
писмо пронашао у сандучету и прочитао га, па је решио да заједно 
са својом женом награди Стевину породицу. Однео је све оно што 
је Стево у писму тражио и обећао да ће на сваки Божић од њега 
добијати топлу и свежу храну. Ова прича показује колико је моћ 
молитве јака, а у исто време говори о доброти, милости и даривању.

‒ „Прича о блудном сину”36 – прича говори о млађем сину 
који од оца узима свој део имања, продаје га и са новцем одлази од 
куће где доживљава неуспех за неуспехом, а пошто потроши сав 
новац због блудног начина живота, враћа се кући где га отац доче-
кује са великодушношћу коју није заслужио. Пошто се старији син 
побунио отац му одговара да је син, односно његов брат био мртав, 
а сада се вратио. Поука је да је у животу јако важно покајати се за 
учињене грешке, али и да са друге стране, онима који се искрено 
кају, треба и опростити.

После сваке прочитане приче било је реакција, понекад оду-
шевљења, а понекад чак и суза. Постављали су бројна питања на 
основу прочитаног, а одговоре су добијали тако што су им свеш-
теници причали одређене анегдоте, учећи их тако да некада нема 
идеалних одговора на одређени проблем, већ да их треба тражити 
у прочитаном и кроз проживљене ситуације. Када се читалац иден-
тификује са животним искуствима лика или неком ситуацијом из 
књиге схавата да није усамаљен у тешким околностима и да из тих 
ситуација постоји излаз.

Интерактивни разговори са свештеницима одржавали су се 
једном недељно у трајању од 45 минута. Циљ ових разговора био је 

35  Веронаука живота, прир. Љубомир Ранковић (Шабац: Глас цркве, 2003), 155. 
36  Еванђеље по Луки, 15: 11‒32 (превод Вука Караџића).
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да корисници Дома науче да прихвате своју ситуацију, да са собом 
и другима поступају на другачији начин и да задрже осећај мира 
и истрајности у суочавању са проблемима. Овај вид програма за 
њих је представљао терапијску молитву. Показали су велико инте-
ресовање за црквене обреде и обичаје који се код нас спроводе. 
Разговарали су о посту и начину на који се пост спроводи, па су 
их упућивали на значај исхране у њиховим годинама, али и на 
оно најважније што пост подразумева, а то је пружање и примање 
љубави, праштање и чињење добрих дела. 

По завршетку радионица корисници Дома изразили су жељу 
за поновним сусретом, у нади да ће оваквих пројеката бити више и 
да ће друштво у целини кроз овај пример осмислити програме који 
ће водити бригу о старима. Најављено им је спровођење анкете, где 
ће у великој мери моћи да се измери учинак реализованих ради-
оница, а на основу тога размотрити и евентуална даља сарадњу 
и спровођење библиотерапије у Дому као редовног програма 
Народне библиотеке Ужице. Водитељи су у први мах страховали 
да се корисници неће снаћи, али ипак су са лакоћом прихватили 
коришћење нових технологија у спровођењу библиотерапије. Иако 
навикнути на контакт лицем у лице, на крају кроз реализоване 
активности обогаћени су једним новим искуством.
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Закључак

Као терапеутско средство књиге су се користиле још у 
старим цивилизацијама, али и поред тога, библиотерапија је данас 
методологија која се и даље развија. Уколико се осврнемо на „златна 
правила” која је формулисао Шијали Рамамарита Ранганатан, а 
на којима почива библиотечка делатност, као и на слоган Н. А. 
Рубакина и Ш. Р. Ранганатана: „Сваком читаоцу – његова књига”, 
јасно је да је најважнија одлика библиотека брига о кориснику. 
Императив библиотерапије је различит приступ кориснику и 
адекватан одабир литературе. „Исправно одабрана књига готово 
исто је важна као правилно одабран лек”.37 У том смислу, потребно 
је развити психолошке аспекте библиотекарства, и у формалном 
образовању, и путем конференција, семинара, стручних текстова 
на тему библиотерапије.

Библиотекарима који желе да се баве библиотерапеутским 
радом неопходно је стално стручно усавршавање. Да би 
библиотерапија заживела, потребно је да буде призната као 
самостална терапеутска метода. У свету (САД-у, Великој Британији, 
Русији) библиотерапија се нешто брже развијала, док код нас 
предњачи земља у окружењу, Хрватска. Као пример добре праксе 
у спровођењу библиотерапије у Србији, издвојила се Народна 
библиотека у Краљеву. Године 2015, поводом Светског дана књиге, 
на градском тргу организовала је књиготерапију. Љубитељима 
књиге и читања придружили су се лекари Медицинског центра 
„Студеница” који су уместо лекова суграђанима преписивали 
књиге. У Златиборском округу, отворена је болничка библиотека, 
а болница у Пријепољу је у оквиру неуропсихијатрије, отворила 
огранак градске библиотеке „Вук Караџић”, са циљано одабраним 
књижевним делима која се користе у свакодневном раду на 
побољшању здравља пацијената. У оквиру терапије спроводи се и 
на Институту за ментално здравље у Београду, у Дневној болници 
за адолесценте. 

Поред групне и породичне психотерапије, терапијске 
заједнице, радне и арт терапије и фитнеса, примењује се и 
библиотерапија која обухвата планско читање и психолошку 

37  Даница Савић, „Настанак, развој и значај библиотерапије”, Библиотекар, 
бр. 2 (2021): 16.
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обраду одговарајуће литературе и текстова у третману особа са 
емоционалним или менталним тешкоћама.38 Када су у питању 
стручни текстови и семинари из области библиотекарства, а који се 
баве темом библиотерапије и психолошких аспеката библиотечке 
делатности, треба споменути ауторку Јелену Бенић. Ипак, 
библиотерапија се код нас веома споро развија. Нема довољно 
едукативних садржаја и стручних радова који би библиотекарима 
пружили могућност да се у овом правцу развијају. Катедра за 
библиотекарство и информатику на Филолошком факултету, 
требало би да обогати свој садржај по узору на модел образовања 
који се спроводи у Русији. Такође, сарадња са другим установама 
и стручним лицима показала се као добра пракса и може помоћи 
да се развој библиотерапије убрза.

Када је у питању брига о старим особама, друштво у 
целини треба више пажње да посвети организовању културних и 
едукативних програма намењених управо особама трећег животног 
доба како би се побољшао квалитет њиховог живота. Управо је то 
био циљ пројекта „Библиотерапија у Дому за стара лица”.

Литературa

1. Аверјанов, Н. В. „Лек за душу: примена библиотерапије у библи-
отеци”. Корак библиотеке, бр. 2 (2017): 128‒148.

2. Anderson, Hefziba, Biblioterapija, ili mogu li nas knjige usrećiti?, 12. 
8. 2019 http://www.glif.rs/blog/biblioterapija-ili-mogu-li-nas-knjige-
usreciti/ (преузето 12. 5. 2022).

3. Андрић, Иво. ExPonto. Београд: Књига Комерц, 1995.
4. Belan, Ivo, „Zašto doktori sada vjeruju da vjera liječi”. Online Vijesti, 

Zabava, Religija i medicina, 22. 11. 2015. https://www.vijesti.me/
zabava/153595/zasto-doktori-sada-vjeruju-da-vjera-lijeci (preuzeto 
12. 5. 2022).

38  Љиљана Симић, Улога библиотеке у библиотерапији, Стручна библиотека 
Института за научне информације ВМА file:///C:/Users/korisnik/Downloads/
biblioter%20(2).pdf (преузето 28. 3. 2022).



205

Корак библиотеке 7/2022

5. Бенић, Јелена, „Психолошки аспект библиотечке делатности”. 
Гласник Народне библиотеке Србије бр. 18 (2016): 171‒181.

6. Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta. London: Biblijsko 
društvo, 1974.

7. Веронаука живота. прир. Љубомир Ранковић. Шабац: Глас 
цркве, 2003.

8. Zelenika,Tanja, Biblioterapija za osobe treće životne dobi. Diplomski 
rad, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2020, dostupno na: 
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:131:995815 (preuzeto 18. 4. 2022).

9. Исајева, Јелена Николајевна, „О соционичкој библиопсихоло-
гији и соционичкој библиотерапији”, у Библиотека као огледало 
васељене, приредио Добрило Аранитовић. Београд: Службени 
гласник, 2009: 543‒556.

10. Кулцер, Гудрун. Библиотечке услуге за особе трећег животног 
доба: понуде за старије особe. Београд: Народна библиотека 
Србије, 2017.

11. Луковић, Дмитар. Библијска читанка : основи веронауке. Чачак: 
Легенда, 2005.

12. Максимовић, Десанка. Избор из поезије. Пирот: Pi-press, 2012.
13. Марковић,Слободан Ж. Поезија Десанке Максимовић. Београд: 

Завод за уџбенике и наставна средства, 1990.
14. Milovac, Sanja. Biblioterapija. Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, 

Filozofski fakultet, 2014. Dostupno na: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/
eprint/4739/1/Sanja%20Milovac_Diplomski%20rad.pdf (preuzeto 
24. 5. 2022). 

15. Огенесјан, Наталија Томовна. „Библиотерапија као средество 
самоактуелизације психичких стања”, у Библиотека као огледало 
васељене, приредио Добрило Аранитовић. Београд: Службени 
гласник, 2009, 531‒542.

16. Radanović, Maja. ,,Biblioterapija kao edukativna i terapijska alatka i 
prikaz portretisanja psihopatoloških fenomena u jednom knjižеvnom 
delu, sa posebnim osvrtom na depresiju”. Timočki medicinski 
glasnik, br. 2 (2015) http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-
2899/2015/0350-28991502106R.pdf (preuzeto 23. 8. 2021).

17. Родаљевић, Драгослава. „Библиотерапија и библиотекари”, 
Kорак библиотеке, бр. 5 (2020): 171‒174.

Димитријевић Станковић, М. и др. „Књига као лек”, 183–207



206

САВРЕМЕ�НИ�ТОКОВИ

18. Савић, Даница. „Настанак, развој и значај библиотерапије”. 
Библиотекар, бр. 2 (2021): 9‒17. Доступно на: http://doi.
org/10.18485/bibliotekar.2021.63.2.1 (преузето 5. 6. 2022).

19. Симић, Љиљана, Улога библиотеке у библиотерапији. 
Стручна библиотека Института за научне информације 
ВМА. Доступно на: http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:3PNvkizSjIAJ:www.vma.mod.gov.rs/biblioter.
pdf&cd=1&hl=sr&ct=clnk&gl=rs (преузето 28. 3. 2022).

20. Требјешанин, Жарко. Речник психологије. Београд: Агапе књига, 
2018.

21. Фурунџић, Сњежана, Милена М. Милинковић и Сања З. Слан-
каменац. ,,Библиотеке у домовима за стара и одрасла лица уста-
нове Геронтолошки центар Београд”. Баштина, св. 45 (2018): 
89‒107.

22. Šešum, Tanja. Iscelite se… čitajući: knjigoterapija kao lek za dušu i 
telo. Beograd: Esotheria, 2018.

A book as a medicine 
implementation of bibliotherapy in nursing home for the adult and 

elderly people in Zabucje

Summаry: Public libraries have always represented a gathering place for 
users of all generations,so over time they tried to organize cultural programs 
adapted to different age groups.So, in 2021, the Uzice Public Library realized 
a project on the topic of bibliotherapy for elderly people housed in Nursing 
home in Zabucje. Bibliotherapy's main goal is that trough usage of the written 
or spoken word, it induces healing, personal growth, or some positive change 
in human being. It is often used in social work group or group therapy. It 
has been proven successful with people of all ages, people from and out of 
institutions, and with healthy people who want to share literature as a tool 
for personal growthand development.It is often used in nursing homes as a 
therapy carried out by occupational therapists. Group workshops are usually 
held with people who show an interest in reading. In this paper, in addition 
to the very concept of bibliotherapy, it is shown the application in Nursing 
home in Zabucje. Cooperation between the Library, Medical school in Uzice, 
Serbian Orthodox Church and a psychologist from the Health Center was 
established. The goal was to improve quality of life and mood of elderly people 
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during the isolation caused by coronavirus pandemic. Given that the project 
could not be implemented in the premises of the nursing home, we came up 
with an idea that the implementation is carried out via video call, i.e. via the 
Zoom application.
Key words: Bibliotherapy, elderly people, book, library, Nursing home, 
librarian, poetry, psychologist, priest, The Bible.
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Кратки научни рад

УЛОГА КЊИГОВЕЗНИЦЕ У ЈАВНИМ БИБЛИОТЕКАМА 
СРБИЈЕ

Сажетак: Највећи део библиотечког фонда у јавним библиотекама 
налази се на папиру и дуготрајном позајмицом склон је хабању. Да би 
се продужио период чувања и коришћења књижног и периодичног 
фонда непоходно је примењивати превентивне и куративне мере. Оне 
се реализују у књиговезницима које се налазе у саставу библиотека или 
преко спољних субјеката. У раду је представљен кратак историјат израде 
и производње папира ради лакшег увида у могућа оштећења књига и 
периодике. Анкетом у којој је учествовало 25 од 28 јавних матичних 
библиотека, са територије централне Србије и Војводине (89,29%), 
анализирана је улога књиговезнице у очувању и репарирању библиотечке 
грађе. Јавне библиотеке које у свом саставу имају активну књиговезачку 
делатност наводе да је она изузетно корисна и да представља уштеду за 
књижни фонд и очување, посебно локалне периодике, ретких и вредних 
издања. Улога књиговезнице у јавним библиотекама не може се само 
гледати кроз финансијску исплативост, већ се мора бринути и о очувању 
културног наслеђа.
Кључне речи: књиговезница, јавне библиотеке, штампана грађа, 
периодика, заштита књижног фонда.

Увод

У јавним библиотекама важну улогу у очувању и заштити 
библиотечке грађе имају књиговезнице. Библиотеке које у свом 
саставу имају књиговезницу у предности су, јер превентивне и 
куративне мере могу да спроводе непосредно у установи. Већина 
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грађе која се користи у јавним библиотекама налази се на папиру, 
тако да ће главна тема рада бити очување штампаног књижног фонда 
и штампане периодике. У процесу њиховог хабања и чувања велику 
улогу имају и корисници „који треба да воде рачуна да би дела која су 
им на располагању, и то захваљујући пажњи и обазривом руковању 
онога ко их је претходно имао у рукама, могла дуже да трају и да 
користе другима у њиховим изучавањима и истраживањима”.1 
Такође важан фактор у очувању грађе представљају и услови у 
којима се чува и складишти библиотечка грађа, квалитет папира 
на коме се штампа и повез. Постоје међународни стандарди у 
којима је јасно дефинисана трајност и издржљивост писаних, 
штампаних и копираних папирних докумената,2 као и захтеви 
за материјале за повез и методе које се користе у изради књига.3 
ISO 14416:2003 прописује услове за увезивање књига, периодике, 
серијских публикација и других папирних докумената за архивску 
и библиотечку употребу.4 Анексима који се доносе, у оквиру 
стандарда, указује се на појединости као што је нпр. предност 
шивеног повеза над лепљеним, минималних захтева за величину 
унутрашњих маргина, методама и материјалима који се користе за 
поправку и др. На основу процене о коришћењу грађе и очекиваном 
веку трајања, библиотеке одлучују о начину заштите и чувања 
књига, часописа и осталих папирних докуменaта.

Библиотечка грађа требало би да буде направљена према 
прописаним стандардима и да испуњава предвиђене захтеве, такође 
требало би да остане у добром физичком стању све док је њен садржај 
вредан чувања, јер је то од општег интереса за јавност. 

1  Antonio Đardulo, Zaštita i konzervacija knjiga (Beograd: Clio: Narodna biblioteka 
Srbije, 2005), 33.

2  International Organization for Standardization, ISO 11798:1999 Permanence and 
durability of writing, printing and copying on paper — Requirements and test 
methods, https://www.iso.org/standard/20031.html (преузето 3. 9. 2022).

3  International Organization for Standardization, ISO 11800:1998 Requirements for 
binding materials and methods used in the manufacture of books, https://www.iso.
org/standard/20033.html (преузето 3. 9. 2022).

4  International Organization for Standardization, ISO 14416:2003 Requirements 
for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive 
and library use Methods and materials https://www.iso.org/standard/36235.html 
(преузето 3. 9. 2022).

Маринчић, Б. и др. „Улога књиговезнице у јавним библиотекама Србије”, 208–223
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Папир – од ручне израде до индустријске производње

Пратећи историју развоја писма и књиге, поред података о 
различитим подлогама на којима су се бележиле информације, 
сусрећемо се и са првим превентивним мерама за њихово очу-
вање. Народи Старог века покушавали су да пронађу начин како 
би књига што дуже могла да се користи и остане у добром стању. 
„Међу такве мере можемо убројити нпр. умакање папируса, једне 
од најстаријих подлога за писање, у кедрово уље. Овај обичај, који 
се уврежио у старом Египту и одатле прешао и к’ другим тадашњим 
културним народима, имао је сврху, да књигу заштити од црва, који 
су, по мишљењу старих, били највећи непријатељи књиге”.5 Кедрово 
уље није употребљавано без основа, јер је у то време коришћено за 
балсамовање покојника с обзиром на његово антибактеријско и 
инсектицидно својство.

Мењајући облик и материјале на којима је бележена, књигa од 
папира првобитно је направљена у Кини, и то 105. године пре нове 
ере. Кинез Кај Лун, који је за производњу користио лан, конопљу и 
влакна издвојена од старих крпа, сматра се проналазачем папира. 
Читав процес производње одвијао се ручно: смеса се кувала са кре-
чом, испирала у води и сушила на сунцу. Тајна писања на папиру 
од европских књижара скривана је чак 10 векова. Године 610. ову 
велику цивилизацијску тајну открили су Јапанци и Кореанци. Ипак, 
заслуге што је прва папирна књига донета на европско тло припа-
дају Арапима. Почетком 12. века донели су је у Шпанију, а касније 
је неминовно почела да се преноси у друге земље. У Француску и 
Италију стигла је у 13. веку, а касније у Немачку, Енглеску и Русију 
(у 14, 15. и 16. веку). 

„Свети Сава је почетком 13. века довео своје ученике да пре-
веду књиге, које је он донео из Солуна. Ова околност ће много ути-
цати и на повез српске књиге, књиговесци су почели повезивати 
рукописну књигу по узору на византијски повез”.6 Мајсторство 
књиговезачког заната српски књиговесци су учили у венецијан-
ским, а касније у бечким и пештанским радионицама. „У Европи се 
појављују уметничке радионице – књиговезнице већ у 15. веку као 

5  Dana Čučković, Čuvanje i zaštita knjiga u knjižnicama: predavanja održana na 
Tečaju za knjižničare šk. god. 1954/55 u Zagrebu (Zagreb: Kultura, 1956), 3.

6 Драган Бараћ, Кратка историја књиге (Београд: Нолит, 2008), 53.
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грађански занати, док се код Срба повез књиге, обавља искључиво 
у манастирским скрипторијумима и радионицама, све до 18. века”.7

Када је реч о повезивању табака, обично је започињало про-
шивањем „на начин који је углавном преузет од византијских 
мајстора. За коричење је коришћена танка дрвена плоча. За њу 
је причвршћивана пришивена књига, а преко плоче најчешће је 
лепљена кожа. За повез је коришћено буково, јасеново дрво. По 
врсти дрвета, од кога је направљена плоча за повез, могло се утвр-
дити и порекло повеза, пошто су монаси најчешће користили дрво 
које су могли да нађу у шумама око манастира”.8 Како се наводи 
у литератури, мајстора књиговезаца било је „у манастирским 
скрипторијумима и при старим српским штампаријама у Милешеви 
и Београду. Милешевски књиговесци су, поред својих гораждан-
ских књига, повезивали и књиге Божидара Вуковића, венецијанског 
штампара, који је у манастиру имао складиште својих књига”.9

Већина библиотечке грађе, као што је већ поменуто, налази 
се на папиру. Током времена, од ручне израде прешло се на инду-
стријску производњу. Главни састојак папира на којима су се 
штампале књиге увек је била целулоза, чије порекло и начин про-
изводње се мењао кроз историју. Данас су најчешће у употреби 
„бездрвни и средње фини писаћи и штампарски папири, разли-
читих граматура, различитог степена туткалисања и различитог 
степена површинске обраде”.10 Средње фини папир је назив за све 
папире који у свом саставу имају дрвењачу, механичку смесу која 
се добија из четинарског дрвећа, дрвећа које има крупно лишће и 
једногодишњих биљака (трске, памука, коприве ...), док се бездрвни 
папир производи од целулозних влаканаца. „Извесно познавање 
технолошког процеса је нужно, не само да би се разумео материјал 
као такав, већ и оштећења папира (а то значи грађе), чији је корен 
баш у индустријском начину производње”.11 

7  Исто, 53‒54.
8  Исто, 54.
9  Исто, 55.
10  Dragoljub Novaković, Sandra Dedijer, Neda Milić, Grafički procesi: praktikum za 

vežbe (Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2012), 21.
11  Radmila Petrović, Preventivna konzervacija arhivske bibliotečke građe (Beograd: 

Društvo konzervatora Srbije, 2015), 20.
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На квалитет хартије штампаних публикација, које стижу у 
библиотеку, библиотекари и књиговесци не могу да утичу, стога 
морају да знају како да чувају и штите библиотечку грађу. Пра-
вилно складиштење и превенција од физичких оштећења, која могу 
настати од светлости, врућине, влаге и прашине, мере су које се 
свакодневно спроводе у библиотекама. Њихов циљ је да продуже 
век трајања одређене грађе како би се она што дуже користила, пре 
слања у књиговезницу. „Најчешће се оштећују монографске публи-
кације које су предвиђене за коришћење ван Библиотеке, а посебно 
оне које су најчитаније. Услед хиперпродукције у издаваштву, све 
је ређи прошивени повез, већ преовладава изузетно неквалитетни 
броширани, који се често распада већ током обраде новоприспеле 
публикације. Приликом коришћења таквих публикација, стране 
се одвајају и често изгубе, тако да се у Књиговезници пре повези-
вања врши и фотокопирање страна које недостају, ако Библиотека 
поседује дупликат”.12 Често се дешава да се код најпозајмљиванијих 
књига одвоје коричне стране, па се у књиговезници израђује нови 
картонски омот на који се лепе сачувани подаци са оригиналног 
издања. Такође се у њима може урадити и елементарна заштита 
старих и ретких књига, као и повезати и укоричити књиге инвен-
тара библиотечке грађе.

Веома је битно да библиотекари корисницима, који свако-
дневно позајмљују књиге, дају практичне савете везане за очување 
штампаних публикација. Указују им на процедуре у случају губитка 
или оштећења публикација. Посебно сугеришу избегавање само-
сталних санирања оштећења књига. Осим усменом комуникацијом, 
слична обавештења би требало штампати и истаћи на видно место 
(огласне табле, инфо пултове), било самостално, било као делове 
Правилника. Овде је важна сарадња између књиговезаца и библи-
отекара (посебно на позајмним одељењима). Библиотекари би на 
конкретан и јасан начин требало да обележе о каквим оштећењима 
је реч и која грађа је приоритетна.  

Када је реч о периодичним публикацијама, задатак књиговез-
нице је да повеже издања која се чувају, изради заштитне омоте и 
укоричи их. У зависности од опремљености, књиговезница може 

12  Гордана Бацотић, „Књиговезница”, Прилози за историју Народне библиотеке 
Ужице: 2006‒2016: поводом 160 година од оснивања (1856‒2016), гл. Ур. Анђа 
Бјелић (Ужице: Народна библиотека Ужице, 2016), 82.



213

Корак библиотеке 7/2022

да има и додатне послове, али и приходе. Неки од њих су скени-
рање и фотокопирање библиотечке грађе и извора који не могу 
да се износе из библиотеке. Осим тога, у књиговезници се обавља 
главни део техничких послова везаних за свакодневни рад (сечење 
папира за међаше и граничнике и самолепљиве налепнице), као и 
за припрему различитих дешавања – изложби и радионица за децу 
(обрада картона, пластифицирање и каширање папира).

Анализа анкете о улози књиговезнице у јавним библиоте-кама 
Србије

Анкета која је направљена у виду упитника састојала се од 
дванаест питања затвореног типа, са понуђеним одговорима, и 
два отвореног типа, од којих се последњи односио на уопштене 
сугестије. Обавезно је било одговорити на три питања, а тицала су 
се обима књижног фонда библиотеке, броја наслова периодике и 
постојања књиговезнице у оквиру установе.

Упитник је упућен свим јавним матичним библиотекама на 
територији централне Србије и Војводине, зато што мале општин-
ске библиотеке већином немају књиговезнице. Обрада добијених 
података имала је за циљ да покаже предности или недостатке 
(не)постојања књиговезница у библиотечкој делатности. Анкета 
је урађена помоћу гугл упитника и послата на 28 имејл адреса, 
преузетих са званичних веб-сајтова. У пропратном тексту, поред 
појашњења у коју сврху се користе подаци, прецизирано је и до 
када треба да буду попуњени. Потешкоћа на коју се наишло при-
ликом слања везана је за прегледност и информције на званичним 
веб-презентацијама библиотека. Многе адресе су неактивне или 
се редовно не прегледа електронска пошта. Само представници 
две библиотеке одговорили су директно без претходног усменог 
контакта. Ова дигресија, иако није тема рада, односи се на бит-
ност електронске комуникације, на коју треба посебно обратити 
пажњу због видљивости у виртуелном свету. Узимајући у обзир да 
је број стручног кадра у библиотекама знатно смањен, обављена је 
усмена консултација и захваљујући ажурности колега добијено је 
25 одговора (89,29%).

Обрадом информација, добијених из упитника, сагледава се 
обим библиотечког фонда на папиру који користе читаоци и учинак 

Маринчић, Б. и др. „Улога књиговезнице у јавним библиотекама Србије”, 208–223



214

САВРЕМЕ�НИ�ТОКОВИ

књиговезачког рада у њиховом очувању. Књижни фонд је уједно 
најобимнији и најпозајмљиванији део библиотечке грађе, било да 
се користи у читаоницама или ван установе. Самим тим је и дуго-
рочним коришћењем најизложенији хабању. Највећи проценат 
библиотека које су учествовале у анкетирању поседује књижни 
фонд од 100 до 200 хиљада књига ‒ 52%, преко 200 хиљада ‒ 36%, 
од 50 до 100 хиљада ‒ 8% и до 50 хиљада  ‒ 4% (Графикон 1).

Графикон 1‒ Књижни фонд јавних библиотека

Поред величине књижног фонда значајно је било и указати 
на број наслова периодичних публикација којима библиотеке 
располажу јер су и оне веома подложне оштећењима. Резултати 
показују да 80% библиотека има преко 200 наслова периодике, 16% 
поседује до 50 наслова, а 4% од 50 до 100 (Графикон 2).

Графикон 2 ‒ Број наслова периодике

Иако се анализом веб-сајтова дошло до податка да 12 матичних 
библиотека има књиговезницу, статистички увид показује другачије 
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резултате. Од укупног броја анкетираних 60% је потврдно одговорило 
(петнаест библиотека), 40% негативно (Графикон 3). Мора се истаћи 
да је приликом прегледања веб-података о књиговезницама, само на 
сајту једне веће јавне библиотеке јасно дефинисан и ценовник 
књиговезачких услуга за трећа лица.

Графикон 3 ‒ Да ли имате књиговезницу у библиотеци?

Поред физичког простора који обухвата књиговезница, потребно 
је било знати и колико стручних радника ради на тим пословима. Већина 
јавних библиотека има по једног запосленог – 78,6%, два запослена има 
– 14,3%, а више од два – 7,1% (Графикон 4). 

Графикон 4 ‒ Број запослених стручних радника у књиговезници

Питање о коричењу и заштити публикација из фонда 
библиотеке похабане позајмицом односило се на општу 
превентиву штампане грађе, а не искључиво на куративне мере 
које се спроводе у књиговезницама библиотека. На ово питање 
одговорили су запослени из двадесет две библитеке. Потврдан 

Маринчић, Б. и др. „Улога књиговезнице у јавним библиотекама Србије”, 208–223
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одговор дало је 81,8% библиотека док су негативно одговориле  
18,2% (Графикон 5). 

Графикон 5 ‒ Општа превентива штампане грађе у јавним 
библиотекама

Веома битан податак представља број монографских публи-
кација које се годишње „поправe” у књиговезници. На основу 
увида у просечну цену књиге можемо извести закључак о улози 
књиговезачке делатности у сегменту продужења „животног века” 
грађе пре него што буде отписана и расходована. Процентуално 
гледано 41,2% јавних библиотека годишње репарира од 500 до 1000 
књига, 29,4% од 100 до 500, 17,6% преко 1000 и 11,8% до 100 књига 
(Графикон 6).

Графикон 6 ‒ Број књига који се „поправи” у књиговезници
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Поред интервенција на монографским публикацијама, 
повезивање и коричење периодике је важан сегмент књиговезачког 
рада, поготову ако су у питању новине и часописи. Лакше се чува 
и користи периодика повезана у свеске. У циљу увида у статистику 
коричења периодике у јавним библиотекама 72,7% од 22 библиотеке 
рекло је да се бави тиме, док 27,3% не обавља ову делатност 
(Графикон 7).

Графикон 7 ‒ Статистика коричења периодике у јавним библиотекама

Периодичне публикације које се дистрибуирају на територији 
једне државе често немају иста издања за различите регионе земље, 
тако да се кориче ради очувања информација везаних за одређену 
област. Питањем које се односило на коричење националних гласила 
увидели смо да се више од три наслова чува у 41,2% библиотека, два 
у 23,5%, три наслова се кориче у 11,8% библиотека, један у 5,9%, а 
ниједан у 17,6% (Графикон 8).

Графикон 8 ‒ Статистика коричења националне периодике у јавним 
библиотекама

Маринчић, Б. и др. „Улога књиговезнице у јавним библиотекама Србије”, 208–223
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Не само ради лакшег коришћења грађе, већ и као „сведока 
догађаја минулих времена” коричи се и локална периодика. Од 15 
библиотека, које имају књиговезницу, већина повезује по један 
наслов – 40%, три наслова локалне периодике коричи 33,3%, два 
наслова 20%, док 6,7 % библиотека коричи преко пет наслова 
(Графикон 9). 

Графикон 9 ‒ Статистика коричења локалне периодике у јавним 
библиотекама

Анкетом је предвиђена и статистика везана за услуге 
коричења која не укључује библиотечку књиговезницу као 
извршиоца мера заштите и очувања књижног фонда и периодике, 
већ то раде спољни субјекти. На питање ко обавља ове послове од 
десет библиотека 50% је одговорило да то раде привредни субјекти 
уз финансијску надокнаду, 40% да то не ради нико, а 10% да то раде 
други (Графикон 10).

Графикон 10 ‒ Статистика коричења књижног фонда и периодике без 
библиотечке књиговезнице
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Један од добијених података анкетирањем је да поједине 
библиотеке никада нису имале књиговезницу, а да су многе угашене 
одласком стручних радника у пензију. У већини случајева гашење 
књиговезачке делатности десило се у протеклих 10 до 15 година. 
Кључни проблем за наставак рада био је у недостатку образовног 
профила, који је предвиђен систематизацијом за радно место књи-
говесца. Данас, смер књиговезац се школује искључиво у специјал-
ним школама и школама за глуве и наглуве и траје три године.13 У 
Графичко-медијској школи у Београду постоји редовно одељење чет-
ворогодишњег смера Техничар графичке дораде,14 који одговара раду у 
књиговезници модерног библиотекарства. Техничар графичке дораде 
се може уписати и у једној школи за глуве и наглуве, али има и редовно 
одељење у Политехничкој школи у Суботици, које не уписује ученике 
сваке године. На сајту Академије Оксфорд (Akademije Oxford)15 могу 
се наћи у образовној понуди детаљи о овом смеру, али још увек се није 
кренуло у реализацију програма.

Последње питање у упитнику је такође било отвореног типа 
и добијени одговори дали су бољи појединачни увид у сврху (не)
постојања књиговезнице у очувању библиотечке грађе и рад књи-
говесца.  

Јавне библиотеке, које у свом саставу имају активну књиго-
везачку делатност, наводе да су се репарација и коричење моно-
графских публикација показале корисном јер се на тај начин про-
дужава век трајања често позајмљиваних књига и представљају 
уштеду за књижни фонд. Узимајући најнижи задати критеријум у 
питању које је приказано на слици шест, долази се до закључка да 
се годишње „поправи” преко 6000 књига у књиговезницама јавних 
библиотека Србије. Претпоставком да је просечна цена књиге из 
библиотечког фонда половина просечне цене нове публикације, 

13  Министарство просвете, науке и технолошког развоја, „План уписа ученика 
у средњу школу за школску 2022/2023. годину”, https://mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2022/05/Plan-upisa-2022-2023-1905.pdf (преузето 10. 08. 2022).

14  Графичко-медијска школа, „Школа креативне индустрије: Откријте 
образовне профиле наше школе”, https://grafickomedijska.edu.rs/smerovi/ 
(преузето 15. 8. 2022).

15  Akademija Oxford, „Tehničar grafičke dorade – četvrti stepen stručne spreme”, 
https://www.akademijaoxford.com/tehnicar-graficke-dorade-cetvrti-stepen.php 
(преузето 15. 8. 2022).
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око 400 динара, добија се резултат од око два милиона и 400 хиљада 
динара. Наравно да у крајњи износ треба урачунати употребљени 
материјал, одржавање књиговезачких машина и просторија, као и 
финансије потребне за стручног радника. 

Најбројније књиге за интервенцију у јавним библиотекама 
су формата А5 и везане су за књижевност, популарну психологију, 
здраву исхрану и друге теме које интересују ширу јавност. Ређе се 
оштећују публикације са одељења која монографску грађу издају 
на коришћење у читаоницама. Претпоставком да материјална и 
финансијска улагања за репарацију књига највише могу достићи 
половину исказане новчане вредности, крајња уштеда је око милион 
и 200 хиљада динара. Закључак се односи искључиво на библио-
теке које у установама располажу простором, опремом и кадром за 
књиговезачку делатност. Из анкете се увиђа да поједине библиотеке 
изнајмљују простор за смештај књиговезнице, а има и оних који 
комплетну поправку и коричење препуштају трећим лицима, па је 
и њихова исплативост веома упитна.

Што се периодике, било националне или локалне тиче, иска-
зани ставови у анкети су различити, већином због ширења диги-
тализације. Тренутно више сугестија даје предност постављању 
информација на интернет, али доста је оних који се залажу за тра-
диционални начин чувања. 

Веома занимљиву сугестију упутиле су колеге из једне јавне 
библиотеке указујући на затварање књиговезница. Предлог је да 
се у библиотекама организује низ семинара на коме би се вршиле 
обуке за савладавање основа књиговезачке делатности.

Закључак

Да ли ће у будућности књиговезница задржати своје место 
у јавним библиотекама зависи од мноштва чинилаца. Пажњу, пре 
свега, треба усмерити на две врсте мера, у којима се огледа рад 
сваке књиговезнице – на превентивне и куративне мере. Када је 
реч о превентивним мерама, оне се махом односе на коричење 
периодичне штампе. Многе библиотеке напуштају овакав вид 
чувања грађе и својим корисницама нуде дигитализоване изворе. 
Користи су очигледне: уместо сталног недостатка физичког 
простора, библиотекарима су на располагању велики меморијски 
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капацитети, информације су доступне широј јавности и брже се 
деле са корисницима који нису у могућности да дођу у библиотеку. 
Такође, време коришћења извора не зависи од физичког радног 
времена установе. С друге стране, дигитализовани и електронски 
извори подложни су хакерским нападима и могу бити трајно или 
делимично онеспособљени за употребу. Може доћи и до оштећења 
носача на којима се чувају информације. 

Технолошко застаревање складишта података може довести до 
тога да текст похрањен, на пример на флопи диску, буде нечитљив. 
Пример Народне библиотеке Ужице показује да је најбоље 
комбиновати употребу штампане и дигитализоване грађе како би 
се прва заштитила од хабања, а друга сачувала за можда неку „нову” 
дигитализацију. Ово посебно важи за локалне листове, који се чувају 
у завичајним одељењима и садрже информације којих нема у другим 
гласилима. Између осталог, могу да буду корисне суграђанима за 
различите сврхе, нпр. остварење права везаних за радно ангажовање, 
или неко друго ангажовање. 

Књиговезнице у јавним библиотекама још увек функци-
онишу, али недостатком смештајних капацитета установа, 
дигитализацијом и другим чиноицима упитан је њихов опстанак. 
Поред наведених физичких препрека, кључно је и незапошљавање 
стручног кадра, што проузрокује гашење радних места. Да ли је 
улога коју имају и која је приказана анкетом у раду, оправдана 
или превазиђена, остаје на библиотечкој стручној јавности да се 
изјасни у циљу (не)постојања књиговезачке делатности. Посебно 
треба обратити пажњу на значај везан за већ поменуту заштиту 
и коричење завичајне периодике, ретких ратних издања као и 
стручних књига које су имале само једно издање па се не могу 
поново купити. На основу искуства из Народне библиотеке Ужице 
може се закључити да су то обично старија издања СКА.16

Улога књиговезнице у јавним библиотекама не може се само 
гледати кроз финансијску исплативост, већ се мора бринути и о 
очувању културног наслеђа.

16  Српска краљевска акдемија наука, данас Српска акдемија наука и уметности.

Маринчић, Б. и др. „Улога књиговезнице у јавним библиотекама Србије”, 208–223
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The role of the bookbinder in the public libraries of Serbia

Summary: Most of the library collection in public libraries is on paper and is 
prone to wear and tear due to long-term loan. In order to extend the period 
of storage and use of the book and periodic fund, it is necessary to apply 
preventive and curative measures. They are realized in bookbinders that are 
part of libraries or through external entities. The paper presents a brief history 
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of paper making and production for easier insight into possible damage to 
books and periodicals.
A survey in which 25 out of 28 public register libraries from the territory 
of central Serbia and Vojvodina (89.29%) participated, analyzed the role of 
bookbinders in the preservation and repair of library materials. Public libraries 
that have an active bookbinding activity in their composition state that it is 
extremely useful and that it represents savings for the book fund and the 
preservation, especially of local periodicals, of rare and valuable editions. The 
role of bookbinders in public libraries cannot only be seen through financial 
profitability, but must also take care of the preservation of cultural heritage.
Key words: bookbinder, public libraries, printed material, periodicals, 
protection of book collection
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Прегледни рад

УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА ЧИТАЊЕМ ‒ ФОНД 
ПУБЛИКАЦИЈА НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ НAРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ

Сажетак: Читање је сложена вештина која примарно зависи од знања 
читаоца и његовог разумевања прочитаног. Узимајући у обзир потребу 
савременог човека за знањем бар једног страног језика, рад упућује 
на врсте читања које се користе за постизање успеха код различитих 
нивоа знања (интензивно и екстензивно читање) и примену одређених 
стратегија у циљу разумевања текста. Корисници фонда књига на 
страним језицима у Народној библиотеци Ужице на располагању имају 
око 6500 наслова из различитих области, које су најзаступљеније на 
енглеском, руском, немачком и француском језику, а у мањем броју и на 
преко педесет других језика. За учење су посебно значајне двојезичне и 
вишејезичне публикације, када је један од језика српски. Одабир књиге, 
који би требало да буде усклађен са нивоом знања језика на ком се чита, 
може олакшати библиотекар, адекватном препоруком и упућивањем 
на ефикасне претраге фонда у електронској бази НБУ, што је у раду и 
приказано.
Кључне речи: читање, књига, страни језици, Народна библиотека Ужице, 
претрага, позајмица.

Вештина читања 

Читање је вештина старија од пет хиљада година, а највише 
зависи од компоненти језичког знања читаоца, које он примењује да 
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би разумео смисао писаног текста. Елвира Петровић истиче Гудма-
нову дефиницију читања, по коме је то психолингвистички процес 
у којем читалац који познаје језик на најбољи начин реконстру-
ише поруку коју је писац енкодирао у графичком облику. За саму 
Елвиру, то је интеракција мисли и језика, као и интеракција знања 
о свету који нас окружује и језичног знања.1 

Јагода Топалов у књизи Читање на страном језику наводи 
више дефиниција читања од којих Колтарт за читање каже да пред-
ставља обраду информација и прелазак штампане речи у говор, 
тј. штампане речи у значење, док лингвиста Вилијам Грејб истиче 
да је основни циљ читања увек разумевање написаног.2 Топалов 
појашњава читање као сврсисходан процес при ком су „сви ког-
нитивни процеси активни приликом читања суштински повезани 
с разумевањем текста”3 и повезује ову карактеристику са страте-
гијама читања: Процеси који се одигравају приликом читања од 
читаоца захтевају „да користи вештине како би формирао прет-
поставке о информацијама у тексту, обратио пажњу на кључне 
информације, како би их организовао и направио ментални сиже, 
како би надгледао своје разумевање текста, а када дође до прекида 
у разумевању, предузео неопходне кораке да то поправи, пазећи 
притом да се циљ читања поклапа с процесом”.4 Евидентно је да при 
читању било на матерњем или страном језику, не само да повремено 
долази до прекида у разумевању текста, већ слаби и мотивација за 
читање или се мења сама сврха читања. Топалов наглашава да је у 
том контексту важна флексибилност читаоца „како би ускладио 
процес са сврхом”.5

Овладавање овом вештином доноси вишеструке добробити, 
било да се чита на матерњем језику или страном језику, што је 
опште познато. Упркос томе што представља једну од четири главне 
вештине учења језика, читање се најчешће занемарује. Узимајући 
у обзир потребу савременог човека за знањем бар једног страног 

1  Elvira Petrović, Teorija nastave stranih jezika (Zagreb: Školska knjiga, 1988), 36‒37.
2  Jagoda Topalov, Čitanje na stranom jeziku – uloga samoregulacije u razumevanju 

teksta (Novi Sad: Filozofski fakultet Novi Sad, 2021), 13‒14, https://digitalna.ff.uns.
ac.rs/sites/default/files/db/books/978-86-6065-648-5.pdf (преузето 27. 6. 2022).

3  Исто, 14.
4  Исто, 14‒15.
5  Исто, 15.

Давидовски, Б. и др. „Учење страног језика читањем ‒ фонд публикација на страном језику 
Нaродне библиотеке Ужице”, 224–239
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језика, нарочито енглеског који је у свету свеприсутан, рад упућује 
на врсте читања које се користе за постизање успеха код нижих и 
виших нивоа знања страног језика. Такође, на примеру књижог 
фонда на страним језицима Народне библиотеке Ужице,6 приказује 
како библиотеке могу одговорити на ову потребу корисника.

Читање на нематерњем језику 

На процес усвајања нематерњег језика, примарно утиче 
писменост на матерњем језику.7 Иако знање страног језика често 
подразумева познавање граматике и лексике, да би се савладао 
један језик потребно је усавршити све четири језичке вештине које 
познавање језика подразумева, а то су: читање, писање, слушање 
и говор. 

У току школовања ученици би требало да достигну ниво 
компетенције који би им омогућио самостално усавршавање знања 
страног језика помоћу приручника, излагањем аутентичним језичким 
изворима, слушањем, читањем… Чињеница је да, уколико публи-
кација обилује непознатим вокабуларом и реченицама комплексне 
граматичке структуре, читање може да обесхрабри. У том контексту 
важно је објаснити да постоји више врста читања у зависности од 
предзнања нематерњег језика, а с тим у вези одређена врста је кори-
снија у неким случајевима, док у другим није.

Не улазећи дубље у методичке приступе учења страног језика 
читањем, уочава се пракса да се у настави на почетним ступњевима 
користе краћи текстови за увежбавање и илустровање појединих 
делова језичког система, са сврхом усвајања механичке вештине 
читања (препознавање графема и повезивање у звучну слику 
речи, уочавање односа гласова и графичких симбола који их пред-
стављају). На напреднијим ступњевима у употреби су дужи тек-

6  У даљем тексту НБУ.
7  Осим писмености на матерњем језику на процес усвајања страног језика  

утичу и: биолошки фактор (млађи узраст лакше усваја изговор), општа 
интелигенција (већу улогу има код одраслих који свесно уче језик), наслеђене 
склоности (способност фонетског кодирања, граматичка осетљивост, 
индуктивно закључивање, механичко памћење), познавање још једног језика, 
мотивација и различити фактори средине. Elvira Petrović, Teorija nastave 
stranih jezika (Zagreb: Školska knjiga, 1988), 17‒18.
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стови који се користе ради комуникације и преношења поруке 
писца читаоцу.8 

Енглески лингвиста и фонетичар Харолд Палмер објашњава 
разлику између две врсте читања: интензивног (проучавање текста 
ред по ред, са свесном пажњом, користећи речник и граматику) и 
екстензивног (брзо читање текстова, без напора, верујући да ће 
квантитет надокнадити недостатак пажње и интензитета). Једна од 
могућности учења страног језика је усвајање првог начина читања, 
а одбацивање другог. Друга могућност је постизање компромиса 
између ова два начина читања. Палмер истиче трећу, бољу могућ-
ност – коришћење оба истовремено, али не у једној те истој опера-
цији (у одговарајућим ситуацијама максимално користити све врсте 
превођења, у другим потпуно избацити превод),9 а код интензив-
ног читања „ученикова пажња је усредсређена на наставу језичких 
обележја, која му омогућују да декодује поруку. Код екстензивног 
читања приступ је сличан ономе у читању на матерњем језику.”10 

Оба приступа читању корисна су код учења страног језика. С 
обзиром на то да се рад бави читањем ван учионица, ближе ће бити 
објашњен значај екстензивног читања – према нивоу личног знања у 
циљу разумевања значења садржаја – које искључује помоћ настав-
ника. По речима Мирјане Прице-Соретић, реч је о „учењу читања 
путем читања”,11 у чију сврху се обично користе дужи текстови с при-
марним циљем уживања у радњи, или учењу прочитаног садржаја. 
Бенефити овог приступа читања часописа и књига су бројни: 

- интуитивно разумевање функционисања језика,
- развијање позитивних ставова према страном језику и 

мотивисаност за учење,
- несвесно усвајање правописа и граматичких структура, 

обогаћивање вокабулара.12

8  Elvira Petrović, Teorija nastave stranih jezika (Zagreb: Školska knjiga, 1988), 36.
9  Harold E. Palmer, The principles of language-study (Yonkers, New York: World 

Book Company, 1921), 165-167, https://www.gutenberg.org/files/46961/46961-
h/46961-h.htm#Page_165 (преузето 9. 8. 2022).

10  Mirjana Prica-Soretić, Kognitivne sposobnosti i sposobnost čitanja na engleskom 
kao stranom jeziku (Beograd: Prosveta: Institut za pedagoška istraživanja, 1983), 
61.

11  Исто, 61.
12  Leonarda Lovrović, „Ekstenzivno čitanje kao priprema za kreativno pisanje”, 

Давидовски, Б. и др. „Учење страног језика читањем ‒ фонд публикација на страном језику 
Нaродне библиотеке Ужице”, 224–239
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Проблем на који се често наилази при екстензивном виду 
читања на страном језику је тај што се често примењује принцип 
интензивног читања, тј. што се покушава разумети свака реч. Често 
консултовање речника одузима доста времена, што може имати 
фрустрирајући ефекат. Проблем се може превазићи избором књиге 
или других текстова сa темама које су читаоцу познате и занимљиве, 
читањем без оптерећења да се разуме свака реч и реченица – фокуси-
рати се на контекст из кога се обично може схватити значење речи. 
Речи у чије значење читалац није сигуран могу се записивати и про-
верити у речнику касније, не током читања. 

Стога екстензивно читање „може бити темељ за читав низ 
активности које се темеље на другим језичким вештинама, тј. на 
вештини слушања, говора и писања.”13 Креативно писање само је 
једна од могућности примене. 

Одабир одговарајуће литературе за читање на страном језику

Као што је већ поменуто, одабир правог штива за читање на 
страном језику требало би да буде усклађен са нивоом језичког 
знања. Тај ниво могуће је оквирно одредити без одласка у 
приватне школе решавањем онлајн бесплатних тестова.14 Табела 
за самопроцену заједничког европског референтног оквира за језике15 
може помоћи при одређивању нивоа знања нематерњег језика 
(разумевање, говор и писање). 

Екстензивно или опширно читање захтева мању фоку-
сираност, дуже време проведено над књигом, без повременог 
задржавања на непознатим речима (осим када је то апсолутно 
нужно за разумевање текста). Уколико читалац не разуме већи 
део контекста то значи да није одабрао адекватано штиво. Уколико 
је опредељење интензивно читање, које захтева велики ментални 
напор јер подразумева потпуно деконструисање текста у циљу 

Strani jezici, br. 36 (2007): 278, https://stranijezici.ffzg.unizg.hr/wp-content/
uploads/2019/06/SJ_36_3_9.pdf (преузето 21. 6. 2022).

13  Исто, 277.
14  https://www.britishcouncil.rs/english/online-test,  

https://www.akademijaoxford.com/placement-test-za-engleski-jezik.php и сл.
15  Zajednički evropski referentni okvir za jezike – Tabela za samoprocenu, https://

europass.rs/wp-content/uploads/2018/09/EuropassLangSkillsGrid-SRlat.docx.
pdf (преузето 30. 6. 2022).
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разумевања сваке речи и фразе до најситнијих детаља, важно је 
одабрати текст који је занимљив и кратак. Идеалан материјал за 
интензивно читање су новински чланци и вести, чије читање не 
би требало да траје дуже од тридесет минута. 

Препоруке за читање на страним језицима од најранијег 
узраста могу се добити од библиотекара задуженог за фонд књига 
на страним језицима. Кроз разговор са потенцијалним читаоцем 
библиотекар би требало да сазна важне чињенице – ниво знања 
страног језика, узраст, сферу интересовања, и у складу са добијеним 
информацијама препоручи одговарајућу књигу или часопис из 
одређене области. Фонд књига на страним језицима би требало да 
буде у отвореном приступу како би  корисник могао самостално 
да одабере књигу, као што је случај у НБУ. На корицама новијих 
публикација се, осим наслова и имена аутора, често налазе и кратки 
описи садржаја, изводи из рецензија, награде и слично, што може 
привући пажњу, олакшати одабир и мотивисати на читање.

Фонд публикација на страном језику у НБУ

Фонд књига на страним језицима је посебан део књижног 
фонда Одељења стручне књиге и тренутно постоји око 6500 наслова 
из следећих области: књижевност, популарна литература, наука, тех-
ника и методике страних језика на: енглеском, руском, француском, 
немачком, италијанском, холандском, шпанском и др. Број публика-
ција и заступљеност језика се константно увећава (Табела 116).

16  Податке из прве колоне табеле 1. видети у: Биљана Ристовић, „Опис фонда 
стране књиге Народне библиотеке Ужице”, Гласник Народне библиотеке 
Србије, бр. 1 (2014/2015): 186.

Давидовски, Б. и др. „Учење страног језика читањем ‒ фонд публикација на страном језику 
Нaродне библиотеке Ужице”, 224–239
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Табела 1.  Приказ броја публикација на страним језицима у НБУ 2015. и 
2022. године

Поред наведених књига, заступљене су и књиге на преко 50 
других језика у мањем броју. Често су штампане двојезично или 
тројезично, а од заступљених језика један је обично српски, што 
директно олакшава евентуално неразумевање текста.

Фонд садржи преводе дела домаћих писаца на стране 
језике: „И. Андрића на енглеском, румунском, мађарском језику, 
М. Селимовића на мађарском, румунском и руском, Д. Киша 
на мађарском, енглеском и румунском језику и многих наших 
савременика. Од страних аутора ту су дела класика: Шекспира, 
Толстоја, Достојевског, Мана, Цвајга, Пруста, али и савремених 
писаца белетристике попут: Ладлама, Коеља, Гордера, Кинга”.17

Сликовни речници су драгоцени за учење првих речи на 
страном језику као што је Енглески кроз песму: певам, играм се, 
разумем, говорим аутора Лорик Жанет и Леру Жан-Франсоа (за 
узраст од 3 до 6 година), након којих је најмлађим корисницима на 

17  Биљана Ристовић, „Одељење стручне књиге”, Прилози за историју Народне 
библиотеке Ужице: 2006‒2016: поводом 160 година од оснивања (1856‒2016), 
(Ужице: Народна библиотека Ужице, 2016), 50.

Језик 2015. годинa 2022. годинa
Енглески 1546 3116
Руски 992 1240
Немачки 481 759
Француски 305 573
Словеначки 49 148
Италијански 36 135
Холандски 30 30
Мађарски 26 38
Македонски 19 100
Румунски 19 37
Бугарски 19 41
Чешки 10 14
Турски 9 14
Шпански 8 59
Грчки 5 29
Јапански 3 9
Скандинавски језици 2 4
Кинески 1 15
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располагању богата збирка сликовница и књига на француском и 
енглеском.

За учење енглеског језика за децу и омладину посебно су 
значајне 22 двојезичне публикације јер већина, осим превода, 
садржи и речник, нпр. Алиса у Земљи чуда, Том Сојер и Гуливерова 
путовања. За најмлађе се могу издвојити и двојезичне сликовнице: 
Деда и репа, Јежева кућица, Вук и седам јарића, Пачја школа и други. 
Поред савремених романа за децу као што је превод Аги и Ема на 
француски, у фонду се могу наћи и бајке браће Грим, Х. К. Андерсена, 
Ш. Пероа, српске и руске народне бајке и басне као што су Лисица и 
рода и Зец и корњача на енглеском.

Вредан део фонда стране књиге чине енциклопедије на 
енглеском, француском, руском и немачком језику. Тако Народна 
библиотека Ужице „у свом поседу има Енциклопедију Британику у 
30 томова из 1974. године”.18 Често је користе ученици и студенти као 
поуздан извор информација при изради семинарских, матурских и 
дипломских радова из енглеског језика.

„Библиотека поседује преко 70 бибилиографских јединица 
часописа на страним језицима”,19 из области књижевности, културе, 
уметности, кинематографије, библиотекарства и информатике, 
историје, географије итд. (двојезичним и вишејезичним), који у 
потпуности одговарају захтевима интензивног читања. Ова врста 
грађе расположива је на дванаест језика. Више о фонду серијских 
публикација на страним језицима се може наћи у раду Биљане 
Ристовић.20

Фонд НБУ је формиран од поклона суграђана, амбасада, 
невладиних организација и куповином. Поред књижевности и 
стручне књиге из медицицинских наука (углавном на енглеском), 

18  Биљана Ристовић, „Опис фонда стране књиге Народне библиотеке Ужице”, 
Гласник Народне библиотеке Србије, бр. 1 (2014/2015): 184.

19  Биљана Ристовић, „Одељење стручне књиге”, Прилози за историју Народне 
библиотеке Ужице: 2006‒2016: поводом 160 година од оснивања (1856‒2016), 
(Ужице: Народна библиотека Ужице, 2016), 50.

20  Биљана Ристовић, „Серијске публикације на страним језицима у Народној 
библиотеци Ужице”, Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-
информациону делатност, бр. 1 (2016), 52‒70, https://korakbiblioteke.
biblioteka-uzice.rs/wp-content/uploads/2021/01/Serijske-publikacija-sa-UDC.
pdf (преузето 23. 06. 2022).

Давидовски, Б. и др. „Учење страног језика читањем ‒ фонд публикација на страном језику 
Нaродне библиотеке Ужице”, 224–239
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фонд садржи и литературу из машинства на руском и немачком 
језику. 

Библиотека је добила значајан поклон са Новог Зеланда, 2021. 
године, од суграђанке која ради као библиотекар и специјалиста из 
области едукације на Универзитету у Окланду. Обухвата 366 књига, 
18 часописа, 13 каталога и 15 дискова, већим делом на енглеском 
језику, али и на шпанском, француском и немачком. Дела класика, 
Хемингвеја, Џојса, В. Вулф, Сервантеса, Мопасана и других, значајна 
су нарочито за студенте филолошких факултета и средњошколце 
који имају амбицију да студирају стране језике.21 У 2015. години 
Библиотека је добила на поклон и 40 наслова јапанских аутора 
на енглеском језику, дар Амбасаде Јапана и Народног позоришта 
Ужице.

Без обзира на увећање фонда књига на страном језику, број 
позајмица публикација у последњих седам година опада (Табела 2).

 

Табела 2.  Приказ коришћења фонда књига на страном језику у последњих 
седам година

Један од разлога за то препознајемо у пандемији Ковид-19 
која је утицала на број позајмљених публикација целокупног фонда 
НБУ. Други разлог су ограничена средства за набавку, па се фонд 
публикација на страном језику углавном допуњава поклоном, који 
није увек у складу са актуелним потребама корисника. Према томе, 
требало би радити на обезбеђивању средстава за планско допуња-
вање фонда тако да се задовоље претходно испитана интересовања 
корисника, првенствено тинејџера. 

21  Народна библиотека Ужице, „Поклон са Новог Зеланда” https://www.
biblioteka-uzice.rs/2021/02/17/poklon-sa-novog-zelanda/ (преузето 23. 6. 2022).

Година Број корисника Број коришћених књига
2015 142 233
2016 139 182
2017 144 168
2018 76 105 (+4цд)
2019 35 50
2020 39 55
2021 44 63
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За већи обрт постојећег фонда важно је и његово популари-
сање. Сарадња са наставницима страних језика у школама, који 
могу истаћи важност читања књига на страном језику ради његовог 
лакшег савладавања, једна је од могућих активности. Успешан при-
мер сарадње је реализован са ОШ „Душан Јерковић” 2018. године, 
поводом Дана франкофоније.22 Школа је део програма реализовала 
у Читалишту НБУ. Том приликом приређена је изложба публика-
ција на француском језику из фонда библиотеке, у складу са узрас-
том посетилаца програма.23 

У плану је изложба публикација на страним језицима – поме-
нути поклон суграђанке са Новог Зеланда, где ће корисницима бити 
представљени интересантни наслови и издања светских издавача, у 
различитим форматима. Овакав вид промоције могао би да заинте-
ресује постојеће кориснике за овај део фонда НБУ, и привуче нове 
читаоце.

Претрага публикација на страним језицима у COBISSNBU бази 

Корисници се сами могу информисати о фонду публикација 
на страним језицима претрагом електронског каталога,24 коме се 
може приступити и директно преко сајта НБУ. Најједноставнији 
вид претраге је Основно претраживање при ком се у претраживач 
може унети један или више познатих података о траженој 
публикацији са размаком између речи (нпр: сликовница енглески). 
Изборно претраживање смањује обим претраге јер даје могућност 
постављања једног или више познатих података као што су: аутор, 
наслов, предметна одредница, језик оригинала, литерарни жанр 
и друго. Да би претраживање било што ефикасније примењују се 
филтери који ограничавају резултате, односно сужавају претрагу. 

22  „Франкофонија је појам којим се означава заједница свих народа који користе 
француски језик”. Више о томе: Јасмина Луковић, Мирјана Радовановић 
Пејовић и Ана Дуковић, „Славље француске књижевности, језика и 
културе; приказ изложбе публикација поводом Дана франкофоније у Ужицу 
2018”, Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону 
делатност, бр. 3 (2018), 239‒242, https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/
wp-content/uploads/2021/01/16.-Slavlje-francuske-knjizevnosti.pdf (преузето 
09. 08. 2022).

23  Исто.
24  https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/search

Давидовски, Б. и др. „Учење страног језика читањем ‒ фонд публикација на страном језику 
Нaродне библиотеке Ужице”, 224–239
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Код Основног претраживања филтери врше претрагу по већ 
издвојеној групи записа. Приликом Изборног претраживања 
филтери се могу одмах укључити, а овај ниво омогућава 
претраживање базе и само уз помоћ филтера (нпр.: селектовањем 
језика, врсте грађе, узраста корисника, врсти садржаја и сл.). 

Командно претраживање омогућава креирање прецизног 
захтева за одабир грађе и извора употребом индекса за 
претраживање (префикса или суфикса), у комбинацији са логичким 
и контекстуалним операторима. Уколико у командном 
претраживању упишемо захтев за претраживање: SU=engleski jezik 
and LA=eng, добићемо адекватну литературу (уџбеници, наставна 
грађа, приручници, граматике и речници) за учење страних језика 
које поседује библиотека. Већина публикација садржи текст на 
страном језику и српски превод (Слика 1).

Слика 1.  Командно претраживање грађе за учење енглеског језика у 
фонду НБУ

Комбиновањем префикса за језике (LA=eng and LA=srp) и 
УДК броја (821.111 – енглеска књижевност) добијају се двојезичне 
публикације из одређене области. Претраживање уз помоћ УДК 
броја за одређену књижевност може се конкретизовати додавањем 
специјалних помоћних бројева (нпр: -3 – проза, LA=srp and LA=eng 
and DC=821.111*-3*). С обзиром на то да  корисници НБУ за 
усавршавање знања страних језика читањем најчешће потражују 
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белетристику, формирани израз за командну претрагу пружа 
ефикасан и прецизан начин доласка до тражених информација у 
фонду (Слика 2).

Слика 2.  Претрага двојезичних публикација уз помоћ префикса за језике 
и УДК броја

Постоји могућност искључивања одређеног језика (Слика 3) 
као и бројне могућности комбиновања израза у циљу формирања 
што прецизнијег захтева.

Слика 3.  Претрага публикација на страном језику које искључују 
одређени језик: (bajke OR basne) AND engleski* NOT srpski  

Више о наведеним врстама претраживања може се пронаћи 
на следећем линку 

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/help#cobiss-info.

Давидовски, Б. и др. „Учење страног језика читањем ‒ фонд публикација на страном језику 
Нaродне библиотеке Ужице”, 224–239
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Закључак

Уз писање, читање је фундаментална цивилизацијска 
вештина неопходна за човеков напредак у животу. Глобализација и 
континуиране демографске промене намећу потребу за развијањем 
језичких компетенција. Данашњим младим људима у потрази 
за послом знање бар једног страног језика пружа могућност 
конкурентности у професионалном окружењу, у иностранству и 
у земљи. Потреба за знањем енглеског језика, као доминантног 
језика у домену међународне комуникације, у нашој земљи је 
„посебно изражена услед државних и друштвених тежњи ка 
приступању Европској унији, као и услед брзог развоја привредне 
гране информационо-комуникационих технологија и раста броја 
запослених”.25

Примаран циљ учења страног језика је стицање компе-
тенција за самостално читање и писање. У настави страног језика 
читање се посматра као самостална врста говорне активности, 
која заузима водеће место по свом значају и доступности. Читање 
није само дешифровање написаног и тачна артикулација, већ 
подразумева разумевање прочитаног, и није само когнитивни, већ 
и културолошки чин. Осим што пружа основу за писање, говор и 
слушање, доприноси самосталности у раду, проширује хоризонте 
и улива љубав према књизи.

На овладавање читањем и разумевање текста на нематерњем 
језику, осим индивидуалних карактеристика, утиче и претходно 
знање о читању уопште, о читању на матерњем и на страном језику, 
о теми коју текст обрађује. „Приликом читања, како на матерњем 
тако и на страном језику, контекст као и ситуација која дефинише 
читалачки акт имају важну улогу у конструисању смисла текста”.26 
Вештина разумевања текста на страном језику развија се вежбањем 
и упорношћу. Аутоматизовање процеса нижег нивоа које се заснива 
на добром владању лингвистичким елементима „омогућава читаоцу 

25  Jagoda Topalov, Čitanje na stranom jeziku – uloga samoregulacije u razumevanju 
teksta (Novi Sad: Filozofski fakultet Novi Sad, 2021), 7; https://digitalna.ff.uns.ac.rs/
sites/default/files/db/books/978-86-6065-648-5.pdf (преузето 27. 6. 2022).

26  Vesna Simović, „Čitanje na stranom jeziku: uloga konteksta u konstruisanju smisla 
teksta”, u Književnost u nastavi stranog jezika, 425. ur. Vesna Lopičić i Biljana 
Mišić Ilić (Niš: Filozofski fakultet, 2020), 425‒438. https://digitalna.ff.uns.ac.rs/
sadrzaj/2021/978-86-6065-648-5  (преузето 30. 6. 2022).
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да користи контекст и своја претходна знања и тако успешно 
конструише смисао текста”.27

Дакле, када се савлада интензивно читање, потребно је читати 
сложеније и дуже текстове ради усвајања реченичних конструкција 
и организације текста, који се разликују од матерњег језика. 
Осим тога, што се више чита то је већа изложеност језику којом 
се активира пасивни вокабулар и надограђује. Код екстензивног 
читања фокус је на разумевању текста на основу контекста, а 
узимање речника је пожељно тек након читања целог пасуса. 
Уколико нису физички доступни речници, неопходно је водити 
рачуна да се користе онлајн речници из проверених извора.28 

Фонд књига НБУ на страном језику садржи публикације 
адекватне и интересантне за читање, у складу са различитим 
нивоима знања страног језика и за различите узрасте корисника. 
За учење језика путем читања (осим уџбеника, приручника и сл.), 
нарочито су значајне двојезичне публикације, које осим превода 
на матерњи, садрже и речник. 

Планско попуњавање фонда и компетентан библиотекар 
који њиме руководи могу бити добра подршка заинтересованим 
корисницима за правилан избор штива. Попут ужичке библиотеке, 
већина јавних библиотека у Србији у својим збиркама садржи 
публикације на страним језицима које треба на адекватан начин 
промовисати како би корисници, који имају потребу за учењем и 
усавршавањем језика, били информисани и заинтересовали се за 
његово коришћење.
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least one foreign language, the paper refers to the types of reading that are 
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Стручни рад

БИБЛИОТЕКА У СЕЛУ – СЕЛО У БИБЛИОТЕЦИ: 
КРЕАТОРИ СОПСТВЕНЕ КУЛТУРНЕ СТВАРНОСТИ 

ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19

Сажетак: Циљ овога рада јесте да се укаже на значај културне ревитали-
зације сеоских подручја и развој библиотека. Полазна тачка јесте да сеоске 
библиотеке знатно учествују у многим социо-економским, демографским, 
еколошким, иновативним и технолошким изазовима. Одржавање ради-
оница у библиотеци у селу Ратају, огранку Јавне библиотеке „Бора Стан-
ковић” из Врања, током кризe COVID-19 имало је позитивне ефекте на 
кориснике који су добили прилику да проведу квалитетно време. Постиг-
нути резултати проверени су анкетом код учесника пројекта. Анкета је 
показала да су ефекти пројекта за чланство значајни јер је библиотека 
у врло тешким условима испунила своју друштвено важну функцију и 
остала место комуникације. Поред тога, утицала је на раст културног 
нивоа локалног становништва, допринела развоју интелектуалног потен-
цијала свог чланства, организовала активности на промоцији читања и 
књиге и својим залагањем привукла локалну креативну интелигенцију. 
Кључне речи: сеоске библиотеке, Јавна библиотека „Бора Станковић”, 
Врањe, COVID-19, корисници, читањe, књиге.

Увод

Сеоске библиотеке имају специфичну улогу су јер се у њима 
збивају и културни догађаји. Културно наслеђе тих библиотека 
веома је богато и има важан национални и међународни значај. 
У условима формирања информационе цивилизације, једна од 
главних компонената успешног друштвено-економског развоја је 
слободан приступ информацијама за све грађане. Пример кори-
сника услуга библиотеке у огранку Ратаје потврђује једну од првих 
америчких дефиниција јавних библиотека, која гласи „да су то 
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библиотеке отворене јавности, то јест публици”.1 Док је била акту-
елна пандемија COVID-19 било је важно очувати свест грађана о 
важности здравља али и интелектуалног развоја. Схватили смо да 
постоји потреба за ревизијом односа према информисању и кул-
тури у сеоској средини и да услуге јавних библиотека почивају на 
начелу равноправног приступа за све, без обзира на старосно доба, 
расу, пол, веру, националност, језик или друштвени положај.2 

У складу са поменутим начелом равноправности и доступности, 
библиотечке активности током трајања пандемије измештене су из 
градске средине (централне библотеке), на село – у огранак Ратаје. 
Рад ове библиотеке био је усмерен на социјално осетљиве категорије 
становништва, припаднике националних мањина, на део чланства 
који је ретко био на листи приоритета. Током трајања пандемије, 
корисницима библиотечких услуга понуђени су садржаји везани 
за свет знања, информација и културе. Спроведене активности 
садржале су креативне читалачке радионице, биле су место сусрета 
љубитеља књиге и писане речи што се добро одразило и на посете 
библиотеци након пандемије.

Пројекат „И сеоске библиотеке живе”

Јавна библиотека „Бора Станковић” Врање основана је 1879. 
године. Данас се састоји од Централне библиотеке и пет огранака, 
од којих је један у Ратају, основан 1964. године. Рад и постојање 
библиотеке на овом простору веома су значајни као и редовна 
библиотечка делатност јер је сеоска читалачка публика једнако 
важна као и градска.

Библиотека у селу није само читаоница или место у којем 
се позајмљују књиге него и центар културног живота. Пројекат 
„И сеоске библиотеке живе”, који је одобрило Министарство 
културе и информисања РС, 2020. године, имао је за циљ да кроз 
разноврснe радионицe иницира дружење са читаоцима како би се 
популарисала књига и чланство у библиотеци. Радионице су биле 
одличан спој савремених технологија и класичног библиотекарства. 
Потврдиле су да је књига и даље модерна и веома важна за све 

1  Жељко Вучковић, Јавне библиотеке и јавно знање (Нови Сад:Библиотека 
Матице српске; Футура публикације, 2003), 22.

2  IFLA/UNESCO Манифест за јавне библиотеке. 

Бундало, С. „Библиотека у селу – село у библиотеци: креатори сопствене културне стварности 
током пандемије вируса Covid-19”, 240–252
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оне који свакодневно користе савремене технологије. Пројекат је 
реализован кроз садржај следећих радионица:

1. Цицибан – Развијање читалачких навика код деце предшколског 
узраста и богаћење речника;

2. Квиз „Погоди о којој књизи је реч” – Игра погађања наслова 
књиге на основу кратког описа, асоцијација, главних јунака и 
подсећање на прочитана дела;

3. С писцима кроз Србију – Упознавање Србије кроз градове из 
којих потичу наши писци и утицај средине одакле су поникли 
на њихово стварање; 

4. Међугенерацијска радионица „Омиљена књига – некад и сад” 
– Разлике и сличности између омиљених књижевних дела код 
чланова старије генерације и код младих;

5. Негујмо свој дијалекат – јачање свести о значају очувања и 
неговања призренско-тимочког дијалекта као једног од обележја 
језичке културе;

6. Стрип-прича „Мој измишљени јунак” – представљање 
имагинарног јунака кроз цртеж;

7. Жаргонизми и стране речи у нашем језику – критички осврт 
на непотребну употребу туђица која утиче на промену српског 
језика, нарочито код младих људи јер су они најподложнији 
некритичком усвајању страних речи;

8. Оживљавање омиљеног јунака из књига на сцени –  подразумевала 
је приказ књижевног јунака кроз драматизацију.

Огранак библиотеке у селу Ратају има одличну сарадњу 
са сеоском основном школом као и са одељењем предшколске 
установе. У библиотеку деца долазе организовано са васпитачицама, 
учитељицама и наставницима и представљају наше најверније 
читаоце. Поред деце, у библиотеку долазе и остали мештани, 
међу којима су и припадници мањина, Роми и Бугари. Чланство 
чине и запослени, пензионери, мештани и земљорадници. У тој 
чињеници лежи могућност библиотеке да буде промотер културне 
разноликости и у исто време центар културних догађаја у селу. 
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Библиотекари који су радили на пројекту, имали су увид у 
потребе и интересовање корисника сеоске библиотеке. Директним 
учешћем у подизању културне понуде током пандемије, рад 
у огранку Ратаје испунио је функцију библиотеке као важног 
друштвеног ресурса за културне потребе становништва. У овом 
случају акценат је стављен на децу из сеоских средина, покренут 
је уметнички израз деце, што је утицало на сам развој њихове 
личности. Поред деце, у радионицама су учествовале и друге 
старосне групе, од адолесцената до пензионера. 

Све наведено се реализовало непосредним радом током 
COVID-19 пандемије, чиме се створила јасна слика колико је под-
ршка библиотекара била неопходна чланству на селу. Коначно, још 
једном се потврдило да је библиотека идеалан партнер локалној 
заједници, јер штити културно-историјско наслеђе заједнице и обе-
збеђује доступност информација. 

Заштита од короне – књигама

Реализацију поменутог пројекта пратила је пандемија вируса 
COVID-19. И поред тога, чланови библиотеке долазили су редовно, 
пројекат се одвијао у директном контакту, уз поштовање свих епи-
демиолошких мера које су биле на снази. Тренутна ситуација зах-
тевала је модификацију улога библиотеке – појавила се очигледна 
контрадикција између потребе за пружањем традиционалних 
услуга и нових потреба да се одговори на атмосферу која је завла-
дала избијањем пандемије. „Библиотека је целоживотна учионица, 
место иновација, а ми библиотекари, осим традиционалних зада-
така које обављамо, дошли смо у ситуацију да, услед новонасталих 
услова, будемо организатори и водитељи радионица. Библиотекар 
је полифункционална професија. Једна од најзначајнијих његових 
делатности јесте педагошка делатност, нарочито када је реч о библи-
отекама за децу и омладину”.3

С појавом нових технологија и интернета, информационе 
потребе корисника у огранку Ратаје изједначиле су се са потребама 
градског становништва. У јавности се много говори о појави 

3  Вера Ивановна Черњиченко, „О педагошкој компоненти библиотекарске 
професије” у Библиотека као огледало васељене, приредио Добрило 
Аранитовић. Београд: Службени гласник, 2009, стр. 204.

Бундало, С. „Библиотека у селу – село у библиотеци: креатори сопствене културне стварности 
током пандемије вируса Covid-19”, 240–252
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секундарне неписмености у земљи, као о и паду занимања за читање. 
У времену када је ударна тема посленика који се баве књигом 
криза читања, „библиотеке се, свака на свој начин, боре за сваког 
корисника који се, нажалост, у све мањем броју опредељују за књигу, 
а међу њима су најбројнији адолесценти, којима су виртуелни свет 
и друштвене мреже много интересантније и привлачније од боравка 
у библиотеци”.4 Током ове пандемије, активности у библиотеци 
биле су једине организоване активности за становништво у овој 
заједници. Знајући да се мрежа предшколских установа, посебно 
вртића на селу, у највећој мери ослања на библиотеке, водило се 
рачуна и о  најмлађим члановима, имајући на уму чињеницу да се 
корисници библиотеке негују од најранијег детињства. 

Током литерарних, језичких, драмских и ликовних радионица 
рађено је на унапређењу важних друштвених функција као што су: 
подстицај креативности код чланства и ширење спектра културних 
потреба. Код полазника је постигнуто да им време буде испуњено на 
смислен начин, потпуно другачији од свега што их је окруживало. 
На тај начин огранак библиотеке у Ратају је испунио, поред своје 
основне културне улоге, и социјалну улогу у заједници. 

Према мишљењу многих истраживача, књига формира 
духовну, образовну и друштвено вредну особу. „Данашњем 
читаоцу стоји на располагању велики број информација, који се 
сваког тренутка увећава геометријском прогресијом...Он мора бити 
у стању да за што краће време читањем дође до што већег броја 
података, да има способност брзог прилагођавања разноврсном 
читалачком материјалу итд”.5 За децу и адолесценте библиотека је 
извор знања потребног за образовање, а током пандемије огранак 
у Ратају био је место комуникације. Тиме се потврђује мишљење 
да „библиотеку неће суштински одредити ни број књига којима 
располаже, нити број корисника који је посећује, већ само начини 
на које ће библиотека као универзални и недвосмислени простор 

4  Елизабета Георгијев, „Селфи из библиотеке – јавне библиотеке и тинејџери 
у савременом информационом окружењу”, у Тинејџери-захтевни корисници 
и библиотеке за нове генерације: зборник радова са међународног стручног 
скупа одржаног у Лазаревцу, 15–16. септембра 2015, прир. Милица Матијевић 
(Лазаревац: Библиотека „Димитрије Туцовић”, 2015), 71.

5  Далиборка Пурић. Унапређење квалитета читања: [код ученика млађег 
школског узраста] (Ужице: Учитељски факултет, 2006), 5.
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културе осмислити своју нову друштвену улогу из које ће црпети 
ауторитет, видљивост и непомериве разлоге властите мисијe.”6

Резултати анкете спроведене након завршеног пројекта

Да би се добио што бољи увид у резултате, шест месеци након 
завршетка пројекта спроведена је анкета код учесника на пројекту. 
Анкетом је обухваћено 100 корисника, што је релевантан узорак у 
односу на број чланова које броји огранак. Сви анкетирани били су 
полазници радионица. Полазна основа за ове задатке је била идеја 
да сви догађаји попут овог пројекта током пандемије доприносе 
афирмацији читања и библиотеке.

Резултати анкете требало је да потврде следеће хипотезе: 

1. Библиотека је својим програмима допринела посећености и 
промоцији читања.  

2. Пројектне активности су позитивно утицале на превазилажење 
стреса током пандемије COVID-19.

Анкета је имала сврху да утврди чињенице које се односе 
на читалачке навике и потребе чланства пре и после реализације 
пројекта. Добијена је јаснија слика због чега је дошло до пада 
интереса за читање у претходном периоду, утврђене су потребе за 
информацијама код различитих старосних група корисника као и 
начини за побољшање рада након повратка у „нормалне” животне 
токове. Одговори су дали јаснију слику о пројектним активностима 
у огранку Ратаје у којима је библиотека постала снажан партнер у 
трансформацији друштва. 

Анкетни лист je садржао 15 питања, која одражавају ставове 
корисника у односу на њихову старосну доб (Графикон бр. 1). 
Испитивани су ефекти које је реализација пројекта произвела 
код чланова, отвореност установе за сарадњу са чланством, оцена 
улоге коју је библиотека преузела током пандемије. Подаци су 
прикупљени анкетним упитником током месеца маја, 2021. године. 

6  Gojko Božović, Biblioteke u kulturnom životu Srbije: zbornik radova stručnog 
skupa Biblioteke u kulturnom životu srbije Kraljevo, 8. i 9. oktobar 2018. (Kraljevo: 
Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani”, 2018), 21.

Бундало, С. „Библиотека у селу – село у библиотеци: креатори сопствене културне стварности 
током пандемије вируса Covid-19”, 240–252
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Анкетирање је спроведено у две фазе. У првој фази су чланови 
обавештени о циљу и начину спровођења анкете и о томе на који 
начин ће се те информације користити. У другој фази се приступило 
анализи добијених података. Тврдње које немају статистички значај 
нису интерпретиране пошто разлика није значајна, него случајна. 

Резултати анкете су потврдили обе постављене хипотезе, што 
говори да је пројекат испунио постављени циљ.

Графикон бр. 1

Прва тврдња у анкети односила се на прву хипотезу, пројекат 
и његове резултате у целини: Пројекат, у целини, је испунио моја 
очекивања. Резултат анкете показује да је 97% испитаних дало 
највишу оцену за поменуту тврдњу. Један од циљева током свих 
активности у време пандемије био је да се чланство наведе на 
креативно читање, да се актуализују садржаји књижевности. Ни 
током пандемије није изостало стваралачко читање и додир са 
књигом. Највећа потреба за књигом је била код млађе популације, 
па је друга тврдња: Радионице су биле забавне и корисне оцењена 
највишом оценом у популацији од 8 до 10 година (Графикон бр. 2). 
Ова тврдња је такође била везана за исходе прве хипотезе, а анализа 
одговора у анкети је необориво потврђује.



247

Корак библиотеке 7/2022

Шеста тврдња: Водитељи радионица су радили на 
популаризацији књиге и читања, односила се на задатак да се све 
категорије корисника укључе у активну сарадњу како би се 
пробудио интерес за књиге и читање. Одговори анкетираних били 
су једногласни. 

Графикон бр. 2

Седма тврдња: Водитељи радионица су код мене развили 
читалачке способности, као и девета: Пројекат је утицао да 
развијем навике и потребе читања, имале су сврху да пруже 
одговор на прву хипотезу. Како подстицати читалачке навике 
у 21. веку када је целокупно чланство, захваљујући савременим 
технологијама, окружено разноврсним занимљивим садржајима и 
активностима? Нове генерације одрастају уз модерну технологију, а 
као последица тога јавља се да деца уче интуитивно и нелинеарно, 
те читање није основа учења као претходним генерацијама. Управо 
због тога је било важно да се читање не супротставља употреби 
рачунара, телефона и других уређаја, што је пројектом и било 
предвиђено. Развој љубави према читању не треба да значи да се 
чланство мора одрећи технологије. Технологија није непријатељ, 
напротив, само треба да се искористи на прави начин. 

Бундало, С. „Библиотека у селу – село у библиотеци: креатори сопствене културне стварности 
током пандемије вируса Covid-19”, 240–252
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Осма тврдња: Овај пројекат ми је омогућио да се упознам са 
библиотеком и могућностима које она пружа, на неки начин сумира 
делатности које библиотека модерног доба треба да пружи. Огранак 
Ратаје током пандемије није био само центар културног живота већ 
и средиште комуникације мештана.

Пре реализације овог пројекта, библиотека у Ратају била је 
врло сиромашна, без модерних електронских уређаја, адекватног 
намештаја и услова за рад. Обновљена библиотека је постала 
омиљени кутак мештана. Рад на промоцији и унапређењу читања 
није могао бити одвојен од амбијента и окружења у коме чланови 
бораве. Десета тврдња: Након пројекта библиотеку сам прихватио/
ла као место где могу увек доћи и пријатно се осећати, имала је 
да потврди или оповргне прву хипотезу. Њеном анализом, дошло 
се до података да је реновиран и обновљен простор пробудио 
интересовање код чланства (за књиге и библиотеку). Библиотека 
је постала „посебно место” у коме се корисници осећају пријатно 
и заштићено. Дванаеста тврдња: Да ли библиотеку посећујете 
чешће након реализације пројекта током COVID-19 пандемије? 
једногласно је потврђена. За наше испитивање, ово је била још 
једна потврда прве хопотезе, да су библиотекари недвосмислено 
допринели промоцији читања у огранку Ратаје. 

Учешћем у реализацији пројекта, корисници су учили да 
истражују, поштују интелектуалну имовину, науче да цитирају 
и што је најважније да то презентују вршњацима. Зато је трећа 
тврдња: Током трајања пројекта радио/ла сам нешто корисно за 
себе, дала резултате који потврђују другу хипотезу да пројектне 
активности јесу утицале на превазилажење стреса током COVID-
19 кризе (Графикон бр. 3). 
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Графикон бр. 3

Тврдње четири и пет, које се тичу библиотеке као простора 
за превазилажење кризе потврдиле су другу хипотезу. Резултати 
анкете потврђују да је библиотека током трајања пандемије COVID-
19 представљала пријемчив простор за све становнике села, а 
пројекат је имао за циљ и да подстакне дух заједнице и омогући 
пријатно место за окупљање грађана.

Једанаесто питање: У којој мери су вам активности у 
наведеном пројекту помогле да превазиђете овај период може бити 
одговор на есенцијално питање данашње библиотечке делатности 
а то је да се са правом визијом, може радикално унапредити 
досадашњи рад ширењем врста услуга које библиотека нуди. У 
време пандемије постало је јасно колико су библиотеке важне као 
незаменљиви стубови културе у друштву. 

Тринаесто питање: Читање је, након завршетка пројекта, 
ваша „одбрана” од навале страха и разних непријатности које 
ово време короне доноси тиче се ефеката пројектних активности 
током короне и друге хипотезе. Потврда друге хипотезе огледа 
се у резултатима који говоре да посезање за књигом људе чини 
саосећајнијим, креативнијим. Читање помаже боље разумевање и 
комуникацију са другима. 

Бундало, С. „Библиотека у селу – село у библиотеци: креатори сопствене културне стварности 
током пандемије вируса Covid-19”, 240–252
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На основу резултата анкете долази се до важног закључка. 
Библиотекари посебну пажњу треба да посвете осмишљавању 
и организовању садржаја којима би привукли чланство, да 
искористе све своје образовне ресурсе у циљу иновације и 
унапређења рада. Мора се изаћи из оквира који су дуго били на 
снази и прихватити чињеница да промене које се дешавају на 
глобалном нивоу неће заобићи библиотеке. Потврђивањем обе 
постављене хипотезе пројекат је испунио своју оправданост и 
указао на значај развијања и унапређења рада библиотеке на селу. 
То значи да је коначан исход пројекта, популаризација читања и 
књижевности у доба пандемије, поред културолошке мисије, била 
идеалан начин да се веома напета атмосфера растерети, што је 
свима било потребно у том периоду. 

Основна идеја овог пројекта била је унапређење културе 
читања у селу Ратају. Корисницима библиотеке пројектом је 
постигнуто ново читалачко искуство, могућност непосредне 
размене информација о књигама, опција директне комуникацијe 
између корисника, рангирање књига, могућност коментарисања 
дела и његова драматизација, што потврђује обе постављене 
хипотезе. 

Закључак

Током пандемије COVID-19, рад у огранку Ратаје подразуме-
вао је модификацију библиотечке делатности осигуравајући кон-
тинуитет услуга. Радионице су одржане у специфичним условима 
а водило се рачуна о сваком учеснику. 

Резултати анкете потврдили су обе постављене хипотезе. То 
значи да је чланство у библиотеци пронашло место за креативан 
израз, иако су и друштво и индивидуа током реализације пројекта 
били суочени са примарним страховима. Мислило се о будућно-
сти огранка у Ратају и након пандемије, будући да се радило на 
одржавању постојећег и привлачењу новог чланства. Анкетом је 
потврђено да су библиотекари, упркос тешким временима за књигу 
и читање, радили на њиховој популаризацији. 

Значај огранка у Ратају огледа се у односу према чланству, 
принципима и начину на који је одговорено изазовима на панде-
мију COVID-19. Резултати пројекта показали су да је библиотекар-
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ство, као струка, незаменљиво. Након кризе COVID-19 библиотека 
је суочена са новим улогама које би требало да испуњава у времену 
које долази.  
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Library in the village - village in the library: creators of their own 
cultural reality during the covid-19 pandemic

Abstract: The aim of this paper is to point out the importance of cultural 
revitalization of rural areas. The research subject of the paper is the need for 
new solutions which would support the development of rural libraries in the 
future. The key hypothesis which is the fundamental is that rural libraries 
have a powerful impact when facing many socio-economic, demographic, 
environmental, innovative and technological challenges. Running workshops 
in the library in the village of Rataje, a branch of the Public Library „Bora 
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Stanković” in Vranje, during the COVID-19 crisis, benefitted both the 
children and young people who were given the opportunity to spend quality 
time during the pandemic. The results achieved were evaluated according to 
the survey among the project’s participants. The survey has shown that the 
effects of the project for the membership are significant because, despite very 
difficult conditions, the library managed to fulfill its important function in the 
society and remain the place of communication. In addition, it has influenced 
the growth of the cultural level of the local population, contributing to the 
development and implementation of the intellectual potential of its members 
and, attracted the localcreative intellectuals.
Keywords: Rural libraries, Public Library „Bora Stanković”, Vranje, COVID-19 
pandemic, users, reading, books.
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ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ, КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКЕ 
АКТИВНОСТИ И СОЦИЈАЛНА УКЉУЧЕНОСТ1

Сажетак: Овај рад бави се књижевноуметничким активностима у 
јавним библиотекама. Циљ је да се подстакне расправа о томе како 
књижевноуметничке радионице унапређују друштвено одрживи 
развој, осећај заједништва и социјалну укљученост. Јавне библиотеке 
у Финској организују књижевноуметничке активности основног нивоа 
које подстичу писани и говорни израз, кроз књижевноуметничке 
клубове, реп и стрип радионице, као и групе за креативно писање. 
Књижевноуметничке активности пружају могућност за побољшање 
писмености, напредак у изражавању сопствене личности и развој 
друштвене зрелости, јачају самопоуздање, идентитет а могу унапредити 
и дух заједништва. Библиотеке одговарају тренутним друштвеним 
изазовима и потребама посебних група, прилагођавајући активности 
имигрантима, људима са посебним потребама, људима са ризиком 
од социјалне искључености. За унапређење друштвених циљева, 
битно је да библиотеке допру до људи који нису активни корисници 
библиотека. У чланаку се представља и текуће докторско истраживање 
о књижевноуметничким активностима у финским, шведским, данским, 
норвешким и исландским јавним библиотекама, у коме је постављена 
хипотеза да ове активности спречавају социјалну искљученост и 
промовишу равноправну социјалну укљученост и благостање. 
Кључне речи: књижевноуметничке активности, социјална укљученост, 
јавне библиотеке, креативно писање, писменост.

1  Превод дела: Hanna Kleemola: „Public libraries, literary art activities and 
social inclusion”. http://library.ifla.org/id/eprint/2564/ (преузето 26. 7. 2022). 
Рад је заштићен Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC 
BY 4.0). Хана Клемола ради на Одељењу за музику, уметност и културу 
на Универзитету Јивескиле у Финскoj. Рад је презентован на Светском 
библиотечком и информационом конгресу IFLA-е који је одржан у Атини 
2019. године, под називом Библиотеке: дијалог за промене, у сесији 156 – 
Околина, одрживост и библиотеке. 
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Увод

Могу ли јавне библиотеке учествовати у превенцији социјалне 
искључености и унапређењу социјалне укључености помоћу 
књижевноуметничких активности? Расправљаћу о овом питању 
првенствено из перспективе финских библиотека. Не намеравам 
да дам опсежне одговоре, нити је то могуће. Mој циљ је да 
подстакнем расправу о томе како књижевноуметничке активности 
у јавним библиотекама могу унапредити друштвени развој, осећај 
заједништва и социјалну укљученост. 

Термин књижевноуметничке активности има неколико 
дефиниција, зависно од контекста, језика и културе. Близак 
је концепту креативног писања. Према једноставној и често 
коришћеној дефиницији у Финској, књижевноуметничке 
активности исто су што и креативно језичко изражавање. Често 
се прожимају са другим облицима уметности нпр. музиком, 
извођачким или визуелним уметностима. Нећу се даље бавити 
терминологијом, већ углавном кроз примере илустровати шта 
подразумевам под књижевноуметничким активностима.

Јавне библиотеке организују разноврсне књижевноуметничке 
активности

У Финској, књижевноуметничке активности које организују 
библиотеке традиционално су више усмерене ка рецепцији 
књижевности него ка њеном стварању. Примери активности 
оријентисаних ка рецепцији су: читање прича, књижевни клубови, 
разговори о књигама, посете аутора. Ипак, књижевноуметничке 
активности које су усмерене ка експресији имају све снажније 
упориште у библиотекама.

Библиотеке организују књижевноуметничке активности 
које подстичу и писано и говорно изражавање, на пример: 
дружење уз песмице за најмлађе, дечје мултидисциплинарне 
књижевноуметничке клубове, стрип радионице за адолесценте, 
групе за креативно писање за одрасле, прилике за подсећање 
и приповедање – сторителинг за старије, језичке кафе-сусрете 
за имигранте. Ове активности заједно могу спровести локална 
удружења и други партнери за сарадњу. Књижевноуметничке 
активности у Финској су иновативне. На пример, библиотеке у граду 
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Ванта (Vantaa) увеле су интерактивни сторителинг, комбинујући 
програмирање, дизајн видео-игрица и креативно писање (Hyytiäinen 
& Mäensivu 2017). Доказано је да су реп радионице одличан начин 
да се посебно дечаци заинтересују за језичко самоизражавање и 
читање. Тренутно, open mic2 догађаји – где учесници јавно могу 
читати своје текстове – добијају све већу популарност. Библиотеке 
приређују књижевноуметничке активности у својим просторијама 
али и у школама, домовима за старе и све више у дигиталном 
окружењу. За унапређење друштвених циљева важно је да 
библиотеке допру до људи који нису активни корисници њихових 
услуга (Hokkanen 2015, 12–13). То може бити урађено, на пример, 
коришћењем мобилних библиотека како би књижевноуметничке 
активности биле представљене у селима и околини.

Велика препрека у организацији ових активности је мањак 
средстава. Делимично из тог разлога, библиотеке морају користити 
свој основни буџет, чак и екстерно финансирање пројеката. 
Регистар за пројекте финских јавних библиотека је онлајн 
сервис који се бави развојним пројектима јавних библиотека и 
добром праксом. Опис пројеката у Регистру показује постојање 
књижевноуметничких радионица за децу, адолесценте, запослене 
и старије. Књижевноуметнички пројекти увек су повезани са 
промоцијом читања али и медијском писменошћу, окружењем за 
учење, заједницом и побољшањем услуга. Опис пројеката у Регистру 
показује да библиотеке одговарају текућим друштвеним изазовима 
и потребама посебних група, прилагођавајући књижевноуметничке 
активности имигрантима, људима са посебним потребама и људима са 
ризиком од социјалне искључености (Ministry of Education and Culture 
& Council for Public Libraries 2019). 

Појачана друштвена улога јавних библиотека

Кроз своје постојање, финске библиотеке имале су друштвену 
улогу у унапређивању писмености и образовања. Ипак, имиграција 
и промена старосне структуре приморале су библиотеке да понуде 
разноврсније услугe намењене различитим групама корисника. 
Фински Закон о јавним библиотекама, Закон о културним 
активностима на општинском нивоу и Стратегија за друштвено 

2  Скраћеница од open microfone – отворени, слободни микрофон. (Прим. прев.)

Клемола, Х. „Јавне библиотеке, књижевноуметничке активности и социјална укљученост”
(превела Гордана Бацотић), 253–261
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одрживу Финску 2020 извори су за даље проучавање друштвене 
улоге библиотека.

Фински Закон о јавним библиотекама ступио је на снагу 2017. 
а посебно истиче заједницу, плурализам и културну разноликост. 
Закон промовише једнаке могућности за све што се тиче 
доступности образовања, културе и доживотног учења, подржава 
грађански активизам, демократију и слободу изражавања. Јавне 
библиотеке задужене су да дају смернице и подрже развој вештина 
писмености, обезбеде простор за учење, слободне активности, 
рад и грађанске активности, промовишу друштвени и културни 
дијалог. Закон такође наглашава широку сарадњу, а библиотеке се 
могу похвалити сарадњом са секторима за образовање и културу, 
сервисима за младе и службама социјалне и здравствене заштите 
као главним партнерима (Public Libraries Act 1492/2016). По мом 
мишљењу, интерактивне и инклузивне књижевноуметничке 
активности изузетно добро су прилагођене духу новог Закона о 
јавним библиотекама.

Фински Закон о културним активностима на општинском 
нивоу ступио је на снагу 2019. године и има доста циљева. Према 
финском Министарству за обрзовање и културу, Закон „настоји 
да подржи могућности креативног изражавања и креативних 
активности, као и стварања и доживљавања уметности и културе. 
Настоји да негује једнаке могућности свих група становништва 
да се ангажују у уметности, култури и образовању. Требало би 
да унапреди благостање и здравље локалног становништва поред 
њихове инклузије и друштвеног ангажмана. Коначно, закон 
настоји да створи добре услове за побољшање виталности локалне 
средине” (Ministry of Education and Culture 2019; Laki kuntien 
kulttuuritoiminnasta 166/2019). Библиотеке у Финској су централне 
културне институције на општинском нивоу, самим тим, одговорне 
су за промовисање циљева поменутог закона. Оне не само да 
осигуравају приступ књижевној уметности већ могу пружити и 
могућност за њено стварање. 

Сврха Стратегије за друштвено одрживу Финску 2020 јесте 
да тежи социјално одрживом друштву, где се свако третира без 
дискриминације и предрасуда, да ојача социјалну укљученост 
и заједницу, подржи здравље и функционални капацитет 
свих људи и омогући им неопходну заштиту и услуге. Према 
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Стратегији, морамо улагати у здравље, функционални капацитет 
и превенцију друштвених проблема. На пример, мора се спречити 
дискриминација незапослених, док интеграција имиграната у 
финско друштво мора бити подржана. Темељне услуге комбиноване 
са блиском сарадњом између административних сектора могу да 
понуде рану интервенцију код различитих проблема. Поред тога, 
мањинским групама и људима који живе у тешким условима 
потребне су циљане услуге. Трећи сектор је кључни играч у 
унапређењу здравља и благостања, спречавању проблема и 
развијању нових начина деловања. Један од свеобухватних 
општих циљева Стратегије је заједнички рад власти и невладиних 
организација на повећању друштвене ангажованости (Ministry of 
Social Affairs and Health 2011).

Јавне библиотеке могу, на много начина, да унапреде 
социјално одрживо друштво и оснаже његов друштвени 
и културни капитал. Међусекторске књижевноуметничке 
активности основног нивоа обезбеђују могућност за побољшање 
самоизражавања и писмености, јачање самопоуздања и идентитета 
и развијање друштвене зрелости. Библиотеке и њихови партнери 
могу користити књижевноуметничке активности да оснаже дух 
заједништва у регији, подрже здравље и функционални капацитет 
свог становништва. Штавише, те активности омогућавају 
успостављање и неговање људских односа. Усамљеност старијих 
особа велики је проблем у Финској и те активности могу, са своје 
стране, ублажити усамљеност и омогућити стварање пријатељстава.

Библиотеке такође спроводе глобалне циљеве који су 
повезани са једнакошћу и одрживим развојем. Организовањем 
књижевноуметничких активности, библиотеке могу унапредити 
универзално право слободног учествовања у културном животу 
заједнице и уживања у уметности, како је наведено у Универзалној 
декларацији о људским правима Уједињених нација (Уједињене 
нације 1948) и у неколико конвенција. Оне такође испуњавају 
циљеве одрживог развоја изнете у Агенди 2030 за одрживи 
развој (УН 2015). Са своје стране, библиотеке могу промовисати 
мирољубива и инклузивна друштва и обезбедити могућност 
доживотног учења за све. 

Друштвена улога библиотека и сарадња међу различитим 
актерима била је позитивно представљена кроз пројекат Невидљива 
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младост, заједнички подухват Универзитетā примењених наука 
Турку и Сејнејоки и Универзитета Јивескиле (Turku and Seinäjoki 
Universities of Applied Sciences and the University of Jyväskylä). 
Пројекат је развио модел услуге који омогућава библиотекама 
да допру до младих који су у опасности да буду искључени из 
заједнице. Такође је обучавао и повезивао библиотекаре и усмеравао 
их како да препознају потребе младих и охрабре их да постану 
активни чланови друштва, уз помоћ метода које се заснивају на 
уметности, као што су реповање, стрипови, креативно писање, 
дигиталне приче3. Омладински активисти чине главну везу између 
библотекара и адолесцената (Hyttinen & Salmela 2017; Hyttinen 
& Tanskanen 2018). Невидљива младост је одличан пример како 
књижевноуметничке акти-вности у библиотекама могу унапредити 
друштвено благостање.

Истраживање открива утицај активности

Радила сам као инструктор у књижевноуметничком клубу 
за ученике основних школа, који су организовале три општинске 
библиотеке 2009. Захваљујући томе, постала сам свесна колико је 
важно да библиотеке организују бесплатне књижевноуметничке 
активности основног нивоа за све, без обзира на финансијску 
ситуацију учесника. Вредело је видети децу која се нису бавила 
читањем и писањем како се придружују клубу (Kleemola 2019, 94). 

Тренутно водим истраживање за докторску дисертацију на 
Универзитету Јивескиле о књижевноуметничким активностима 
у финским, шведским, данским, норвешким и исландским 
јавним библиотекама. Моја хипотеза је да књижевноуметничке 
активности спречавају социјалну искљученост и промовишу 
социјалну укљученост, једнакост и благостање. У дисертацији, која 
се заснива на интеракцији креативног писања и библиотекарства и 
информатичких наука, истражују се врсте књижевноуметничких 
активности организованих у нордијским библиотекама, као и 

3  Мултимедијалне презентације, које комбинују различите дигиталне елементе 
у оквиру нарације (приче). Медији могу садржати текст, слике, видео, аудио 
елементе, елементе друштвених мрежа (нпр. твитове) и интерактивне елементе 
(нпр. дигиталне мапе). https://library.cths.nsw.edu.au/read/digital-storytelling/ 
(преузето 9. 8. 2022).
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њихов друштвени утицај. Као део свог истраживања, разматрам 
повезаност између читања и писања. У Финској су вештине 
писмености код дечака константно опадале. Пошто неразвијене 
вештине писмености могу водити до социјалне искључености, битно 
је испитати да ли књижевноуметничке активности у библиотекама 
могу подржати развој различитих вештина писмености.

Уз то, битно је нагласити утицај књижевноуметничких 
активности, посебно када се дође до општинских доносилаца одлука 
и распоређивања оскудних финансијских средстава. Позитивно је 
што библиотеке могу да искористе финансирање кроз пројекте и на 
тај начин развијају те активности. Ипак, сматрам да је неопходно 
установити активности које подржавају креативност и то као 
један од значајнијих сегмената основних функција библиотеке. 
Активности често замиру са завршетком пројекта и учесници остају 
разочарани кад се радионице, које су им значиле, приведу крају. У 
смислу унапређења друштвеног благостања, било би корисно за 
библиотеке када би могле да обезбеде већи број континуираних 
активности, поред пројеката.

Закључак

У свом чланку разматрала сам књижевноуметничке 
активности у Финској, али подразумевам да се активности 
попут креативног писања организују свуда у свету. Нажалост, 
нема свеобухватних података о томе колико су раширене и 
устаљене у финским библиотекама. Упркос томе, усуђујем се да 
закључим да активности усредсређене на креативно писање јесу 
устаљене у јавним библиотекама. Верујем да оне у библиотекама 
могу унапредити социјалну укљученост, без обзира да ли су то 
циљано оријентисане активности, прилагођене одређеној групи, 
или активности без дефинисаних циљева у смислу унапређења 
друштвеног благостања и инклузије. Надам се да сам успела да 
пружим савете за практичан рад у библиотекама. Мој циљ је да 
инспиришем промишљање, ширим информације и применим 
нордијску добру праксу и кроз своју дисертацију.

Библиотеке се мењају и по питању свог простора и своје 
делатности. Како значај традиционалних збирки опада због 
дигитализације, наглашена је улога библиотека као организатора 
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активности. Модерне библиотеке нису складишта књига, оне су 
дневне собе за суграђане. Финска је добила своју водећу институцију, 
крајем 2018. године, када је у Хелсинкију свечано отворена 
вишенаменска централна библиотека Оди (Oodi). Град жели да 
нови концепт библиотеке оснажи заједницу и својим становницима 
пружи могућност да стварају уметност и културу (Helsinki City 
Executive Office 2016; City of Helsinki 2019). Текућа транзиција у 
библиотекама пружа могућност да књижевноуметничке активности 
које подстичу креативно изражавање добију још значајније место у 
раду библиотека, како у Финској тако и у свету.

Превела с енглеског Гордана Бацотић
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Е. О. Матвејева                                                  028-056.26/.36-053.5(470)

ДЕФЕКТОЛОШКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ СТРУЧЊАКА У 
БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ1

Проблем универзитетске припреме стручњака, чије је 
занимање организација и руковођење читањем младих у наше 
време је у центру пажње не само библиотекара него и представника 
других области знања, којa су у уској вези са библиотекарством: 
психолога, педагога, социолога, естетичара, историчара уметности. 
Велико интересовање за читање младих, које је порасло у 
последњим деценијама, веома је оправдано, али много зависи од 
реалне актуелне социокултурне ситуације, одражава правац развоја 
хуманитарног знања и педагошке мисли.

Данас се стратегија универзитетског образовања стручњака 
из области руковођења читањем деце и омладине остварује кроз 
реализацију задатака „Националног програма за развој и подршку 
читању”. На различите начине методолошког приступа сви 
стручњаци који истражују утицај читања на формирање личности 
слажу се у мишљењу да од тога шта и како наша деца читају данас 
зависи сутрашњи дан Русије, будућност земље. Овакав приступ 
истиче велики социјални значај професије библиотекара-педагога, 
ставља акценат на њен позитивни потенцијал. В. Ј. Аскарова с 
правом тврди: „Питање школовања студената у области подршке 
и развоја читања директно је повезано са тим ко ће и на ком 
нивоу реализовати „Национални програм развоја и подршке 
читању”. Од тога не зависи само успех програма, већ и дугорочна 
перспектива развоја читања у нашој земљи, одређени важни 

1  Превод дела: Матвеева Е. О. „Дефектологические компетенции спе- 
циалистов библиотечно-информационной сферы”. Вестник Московского 
Госудраственного университета культуры и искусств, ISSN 1997-0803, 
Г. 4, бр. 42, (2011), 223-227. доступно: https://cyberleninka.ru/article/n/
defektologicheskie-kompetentsii-spetsialistov-bibliotechno-informatsionnoy-
sfery/viewer (преузето 30. 5. 2022).
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параметри културног нивоа нације, образовања и различитих 
аспеката писмености наших сународника”.2

Данас су у центру пажње истраживача сложена питања 
садржаја факултетске припреме библиотекара-педагога, али и 
проблем формирања њихових професионалних компетенција, које 
се неизбежно морају модификовати с обзиром на реформу високог 
образовања и приступање Русије Болоњском процесу.

Компетентност, која укључује четири групе професионалних 
компетенција стручњака (опште професионалне компетенције, 
специјалне компетенције, лични квалитети стручњака, спремност 
за извршавање одређене професионалне делатности), може бити 
проширена и на сферу високог библиотечког образовања, ако 
се уопште може довољно комплетно описати модел стручњака 
у области промовисања читања код младих. Размишљајући о 
могућности примене приступа компетентности у образовању 
библиотекара, М. Г. Вохришева истиче: „У свакој историјској етапи 
развоја неког друштва актуелизује се проблем професионализма 
будућих стручњака и њихова припрема за обављање одређених 
функција. Методолошки је важно истицање фактора који ће 
формирати систем оцене квалитета, који су неопходни једном 
човеку у одређеној професији. У један од најважнијих фактора 
треба сврстати захтеве друштва и специфичност практичне 
делатности, тј. потребу за информацијом и карактеристике система 
њиховог проналажења.3 У контексту размишљања М. Г. Вохришеве 
интересовање научне заједнице за припрему библиотекара у 
области дефектологије изгледа сасвим основано, јер одражава бригу 
друштва за особе са инвалидитетом и социјално угрожене слојеве 
становништва, која је појачана у последњој деценији. 

У наше време се живот особа са инвалидитетом и проблеми 
са којима се сусрећу наши сународници са ограниченим 
могућностима, на срећу, не прикривају, већ постају предмет 

2  Аскарова, В. Я. „Подготовка специалистов по развитию и поддержки чтения 
в вузах: кто помогает России вновь стать читающей страной, Поддержка 
и развитие чтения в библиотечном пространстве России”. Сб. научно-
практических работ. Челябинск, 2007, 271.

3  Вохрышева, М. Г. „Методология определения ключевых компетенций 
библиотечно-информационного специалиста”. Академические тетради, бр. 
5, Самара (2007): 98.
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жучних публицистичких и научних дускусија, о њима се 
расправља на Интeренет-форумима, у телевизијским студијима, 
на научним конференцијама. Расправљајући о могућим начинима 
социокултурне рехабилитације особа са инвалидитетом, 
истраживачи долазе до закључка: само заједничким напором свих 
социјалних институција, а међу њима је свакако и библиотека, 
могу се створити услови за успешно самоостварење човека са 
ограниченим интелектуалним или психофизичким могућностима, 
помоћи му да превазиђе „осећање социјалне ниже вредности”, о 
коме је као о једној од психолошких последица инвалидности 
писао родоначелник руске дефектологије Л. С. Вигодски. Не треба 
доказивати: данас озбиљна психолошко-педагошка припрема 
особа које су задужене за читање младих постаје потреба времена, 
она одговара захтевима социјалне праксе (само у Москви више 
од четрдесет библиотека има статус центра за социокултурну 
рехабилитацију особа са инвалидитетом), одговара очекивањима 
послодаваца који би у свом колективу хтели да имају не само 
стручњака који влада традиционалним комплексом знања умећа 
и навика за библиотечку делатност, већ сарадника оспособљеног за 
заједнички рад с посебним читаоцем, који при том влада и  умећем 
његове социокултурне рехабилитације.

Први пут је у нашој земљи питање неопходности специјалне 
дефектолошке обуке библиотекара настало на преласку из 
прошлог у овај век. Тада је познати руски библиотечки стручњак, 
представник научне школе Московског државног универзитета 
културе и уметности А. Е. Шапошников припремио програм за 
специјални курс „Библиотека и социономија”, који је трајао 96 
часова. Говорећи о неопходности обогаћивања професионалне 
припреме студената дисциплином која формира системску 
представу о раду са читаоцима са инвалидитетом, Шапошников 
је истицао да услуге таквим читаоцима пружају различити типови 
библиотека: „То су библиотеке специјално направљене за пружање 
услуга слепима, глувима, онима који уче у специјалним школама-
интернатима, али и библиотеке које се отварају у стационарима, 
домовима, болницама, где се стално или повремнено збрињавају 
особе са инвалидитетом, стари, психички болесници, бескућници, 
људи који су преживели неку природну катастрофу”.4 А Е. 

4  Шапошников, А. Е. Библиотека и социономия, Москва, 1998, 27.
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Шапошников је наглашавао и да са посебним читаоцима, или по 
његовом мишљењу, са људима који су доспели у „ризичну групу”, у 
наше време раде и сарадници многих јавних библиотека.

Из свега до сада реченог може се закључити следеће: због 
чињенице да је у процес социокултурне рехабилитације читалаца с 
ограниченим могућностима и посебним потребама, са различитим 
физиолошким, психолошким и социјалним проблемима укључен 
широк круг библиотека; да је неопходно изградити професионалне 
компетенције библиотечко-информационог стручњака, решити 
проблеме његовог стручног усавршавања на нивоу система, који 
сједињује филозофске и социјалне представе о значају професије 
библиотекара и конкретне захтеве од библиотекара, које поставља 
савремена социокултурна ситуација и социјална пракса.

У том контексту немогуће је посматрати професионалне 
компетенције засебно. Са наше тачке гледишта свака дисциплина 
која отвара тему „Библиотека и социономија” треба на одређен 
начин, не само да формира дефектолошку и психолошко-педагошку 
компетентност будућег стручњака, него и да помогне у формирању 
његове личности, да изгради психолошку спремност на интеракцију 
са сваким засебним читаоцем. М. Г. Вохришева примећује да 
„формирање личности стручњака не догађа се тренутно, људски 
квалитети се формирају у процесу грађења професије често 
успешније него на начин који је за то предвиђен, и обрнуто. 
Личност је комплексна и јединствена. Баш тај фактор лежи у тој 
фундаменталној идеји образовања и васпитања, која је означена 
као хуманитаризација”.5

Данашњи студенти Московског државног универзитета 
културе и уметности (МГУКИ) изучавају дисциплине које им 
омогућавају озбиљну дефектолошку припрему али и васпитавају 
код будућих библиотекара толерантност, алтруизам, милосрђе. 
Посебна пажња се поклања раду библиотекара са дететом 
са инвалидитетом, јер интересовање за читање, тежња за 
самореализацијом у читалачкој активности, жеља да се посећује 
библиотека настају у првим годинама живота. Деца са ограниченим 
могућностима, по правилу улазе у свет књижевности мало касније 

5  Вохрышева, М. Г. „Методология определения ключевых компетенций 
библиотечно-информационного специалиста”. Академические тетради, бр. 
5, Самара, 2007, 7.

Матвејева, Е. О. „Дефектолошке компетенције стручњака у библиотечко-информационој 
делатности” (превела Гордана Стевић), 262–268
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од својих вршњака који се нормално развијају. Та тужна чињеница 
је условљена низом разлога: као прво, успешном читалачком 
развоју препрека су недостаци у физиологији, психи, интелекту 
(глувоћа, слепило, заосталост у умном развоју, аутизам); као 
друго, слаба заинтетресованост или чак неприхватање читања 
могу бити условљени неповољним социјалним окружењем у коме 
дете живи (већина питомаца школа за ометене у развоју долази из 
девијантних породица); најзад, сметња за успешно увођење детета 
у свет уметничке књижевности може да буде и слаба педагошка 
компетенција учитеља и библиотекара, недостатак методичких 
приступа за рад на читању код деце са ограниченим могућностима. 
Дисциплине које помажу усавршавању праксе руковођења читањем 
(„Корективно-васпитни рад у библиотеци за децу”, „Терапија 
бајкама”, „Библиотерапија”, „Естетско васпитање у библиотеци 
за децу”, „Педагошко умеће”) помажу да се формира вишезначна 
представа о социокултурној рехабилитацији читаоца, процеса који 
се темељи на анализи психолошких особености детета, његових 
социјалних потреба, који води рачуна о карактеру узајамног односа 
детета са његовим најближим окружењем. 

У току реализације курса „Корекционо-васпитни рад у 
библиотеци за децу” посебна пажња се поклања социјално-
психолошким карактеристикама читаоца: Студенти користе радове 
домаћих дефектолога и психолога (првенствено научна истраживања 
Л. С. Виготског), а на практичном раду у библиотеци, проучавају 
читалачке биографије деце са ограниченим могућностима, 
обраћајући пажњу на то како одређене црте њихове психе, интелекта, 
физиологије или неповољна социјална средина коче приближавање 
деце књизи. У том контексту се изучава тема „Формирање круга 
читања детета-инвалида”, када студенти анализирају специфичност 
прихватања неких врста уметничке књижевности од стране 
читалаца. На пример, за читаоце који уче у специјалној школи 
осмог типа6 (специјална школа) у току читавог школовања, а не 
само у првим разредима омиљени књижевни жанр остаје бајка 
са јасним конфликтом између добра и зла, са прецизном поделом 
ликова на позитивне и негативне и обавезно са срећним крајем, 

6  Специјална школа осмог типа је установа за обучавање и васпитавање 
деце заостале у интелектуалном развоју и њихову социјално -психолошку 
рехабилитацију ради каснијег укључивања у друштво (Прим. прев.)
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који дете толико очекује. На предавањима се студенти упознају са 
најделотворнијим методама приближавања детета бајкама а потом 
самостално разрађују могући облици организовања читања, који 
су засновани на интересовањима деце за народну или уметничку 
бајку. Навешћемо неке, које су реализовали студенти на пракси у 
библиотекама различитих региона Русије: „У гостима нам је јунак 
омиљене бајке”, „Моја вобразилија”7, „Ко је у бајци најхрабрији, 
најбољи, највештији?”, „Бајка је лаж, али у њој је наговештај”, „На 
страницама омиљених бајки”, „Магија добрих бајки”.

Формирање професионалних вештина библиотекара-педагога 
не може се замислити без сарадње библиотекара који руководи 
читањем са дететом које чита. Приступ „субјекат-објекат” који 
је некада доминирао у пракси васпитног рада дечје библиотеке  у 
последње време је уступио место антропоцентричном принципу у 
коме у центру пажње библиотекара није методика увода у читање, 
већ дете са његовим реалним бригама, невољама, проблемима и 
постигнућима. Овај принцип, као основа сарадње са дететом које 
чита је утемељен у радовима педагога који су се бавили васпитним 
утицајем књиге на личност и стваралачки потенцијал детета: В. А. 
Сухомлинског, Т. Д. Полозове, Л. И. Беленке, В. А. Левина.

На курсевима који су усмерени ка дефектологији, студенти се 
обучавају за стваралачку интеракцију са инвалидним дететом: на 
практичним вежбама у библиотеци они помажу детету да илуструје 
књигу, баве се заједно са децом ручним радом, помажу да деца 
направе наставак омиљене бајке. Овде је реч управо о сарадњи, 
јер оваква комуникација обогаћује и дете и библиотекара, отклања 
психолошке баријере код студената, помаже да се отклоне негативни 
стереотипи о томе да човек са интелектуалним недостатком или 
неким особеностима физичког развоја није способан за стварање.

Логика изградње научних дисциплина постепено 
доводи студенте до закључка о великом социјалном значају 
професије библиотекара који ради са децом инвалидима, гради 
психолошку спремност, а најважније – тежњу за професионалним 
самоостварењем те врсте. Познато је да одређени број 

7  Назив „вообразилия” смислио је Б. Заходер и тако назвао своју збирку 
песама, а означава замишљену земљу, у коју доспевају само они који умеју да 
маштају. (Прим. прев.)

Матвејева, Е. О. „Дефектолошке компетенције стручњака у библиотечко-информационој 
делатности” (превела Гордана Стевић), 262–268
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библиотекара који одбијају сарадњу са децом-инвалидима, свој 
став објашњавају недостатком знања и професионалних вештина 
као и неразумевањем карактеристичних особина детета, а у неким 
случајевима чак и страхом од различитости детета. У пракси, 
узајамна сарадња библиотекара и читаоца, која помаже да настане 
заједничка стваралачка страст и узајамна симпатија не само да 
формира професионалну компетенцију, него и усавршава личност 
студента, омогућава духовни развој будућих библиотекара, који 
раде са младима, формира њихове моралне квалитете и гради 
принципе социјалне интеракције.

Користећи дела Владимира Галактионовича Корољенка, 
Нодара Владимировича Думбадзеа, Сомерсета Мома или Виктора 
Игоа, студенти схватају да социјално благостање детета са 
ограниченим могућностима не зависи само од дијагнозе, записане 
у историји болести, већ и од односа људи који га окружују, од 
њихове способности да створе нормалне услове за његов живот и 
стваралачко самоостварење.

Превела са руског Гордана Стевић
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IFLA Metadata Newsletter је међународни часопис који објављује 
рецензиране чланке о библиотечким и информационим услугама 
и активностима, као и о друштвеним, политичким и економским 
питањима која утичу на приступ информацијама кроз библиотеке. 
Сврха и циљ покретања овог часописа, по речима издавача и 
редакције, је обезбеђивање референтних полазишта и вредности 
на пољу активности, како самог удружења IFLA (Међународне 
федерације библиотечких асоцијација и институција), тако и на 
пољу свеукупног библитекарства, пружајући инспирацију и правац 
за све будуће активности и истраживања у струци. 

Намера издавача, Међународне федерације библиотечких 
асоцијација и институција, је стварање снажног и глобалног 
библиотечког окружења, које покрећу писмена, информисана и 
партиципативна друштва. IFLA, покретањем ове публикације, има 
намеру да инспирише, ангажује и омогући повезивање глобалног 
библиотечког друштва. IFLA Metadata Newsletter представља један 
корак у процесу подржавања чланица IFLA-е, а и шире, кроз 
обезбеђивање алата и материјала, форума за дискусију и учење, 
одржавање бројних међународних конференција из области 
библиотекарства и дељења њихових закључака и резултата, док 
истовремено обавља битну улогу у обезбеђивању дугорочне 
одрживости Федерације. 

Још 2015. године Одељење IFLA за каталогизацију, заједно 
са Одељењем за класификацију и индексирање, као и Одељењем 
библиографије, покренуло је ову публикацију. Часопис излази 

1  IFLA Metadata Newsletter, доступно на: https://www.ifla.org/g/cataloguing/
newsletter/ (28. 5. 2022).

ПРИКАЗИ



270

ПРИКАЗИ

полугодишње – у јуну и у децембру, дате године. Први број 
је објављен јуна 2015, а последњи издати број је од јуна 2021. 
године. Уопштено посматрајући, уочавају се три тематске целине 
објављених радова, сходно деловању различитих секција саме 
Федерације: радови из секције библиографије, каталошке секције 
и секције за класификацију и индексирање. Што се саме структуре 
часописа тиче, она није била конзистентна све време, али је у свакој 
публикацији, по структури објављених радова, била заступљена 
проблематика из три претходно поменуте области (каталогизација, 
класификација и индексирање, библиографија). С почетка часопис 
није имао сталне рубрике, већ су се у сваком броју првенствено 
представљале или новости из струке, или извештаји и новине 
о доброј пракси из различитих држава и са одржаних стручних 
конгреса и конференција. Почевши од издања 2018. године, 
учврстила се структура рубрика у објављеном броју, па тако све 
будуће публикације садрже: обраћање уредника, радове који 
представљају националне и/или регионалне новости, радове који 
износе извештаје и закључке са састанака, комитета и одржаних 
конгреса, као и радове о новостима у стандардизацији, али и 
вести о новим члановима Федерације и најаве будућих дешавања 
и стручних конгреса.

Просечан број обављених радова, почевши од првог броја 
часописа, креће се од најмање 14 (број из јуна 2016. године) до 
највише 35 радова (децембар 2016. године). Квалитет објављених 
радова у потпуности задовољава високе критичке, научне стандарде. 
Слободно се може рећи да је важност једног оваквог часописа 
заиста значајна за подручје библиотекарства. Наиме, у пристојном 
временском сегменту (два пута годишње), шира стручна јавност 
упознаје се са кретањимам у струци, уведеним новитетима, као и 
примерима добре праксе примене решења у практичном раду, или 
са проблема са којима се поједина локална библиотечка удружења 
и институције сусрећу у својој свакодневици. Кроз публикације, 
струка је упозната са текућим изменама у стандардима. Такође, увид 
у објављене радове омогућава колегама да уче на туђем искуству 
и да, на тај начин, унапреде своје деловање или избегну замке и 
непријатности увођења новитета у неким обласним деловањима. 
Размена искустава, путем једне овакве публикације, веома је 
значајна, посебно што је приступ архиви часописа и актуелним 
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бројевима омогућен и у онлајн окружењу, као и за преузимање и 
потпуно је бесплатан.  

Искрено сматрам да стручна јавност, као и сама Федерација 
IFLA, у потпуности испуњавају зацртану визију и мисију овог 
часописа. Сам термин metadata (метаподаци) у називу часописа, 
упућује на пружање информација о другим подацима, информација 
које помажу у управљању ресурсима, информација о садржају и 
квалитету, информације које могу описивати процесе прикупљања, 
обраде, уређивања или креирања других података... Овако 
широко постављен термин, може деловати збуњујуће, али када се 
размотри да се метаподаци дефинишу као подаци који пружају 
информације о једном или више аспеката података, који се користе 
за сумирање основних информација о подацима, а који могу 
олакшати праћење и рад са одређеним подацима, онда се схвата и 
ширина библиотекарске области деловања. Тиме је већ оправдана 
неопходност постојања једне овакве стручне публикације, као што 
је IFLA Metadata Newsletter.  

 
 

 

Арсовић, Б. „IFLA metadata newsletter”, 269–271
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Народна библиотека Пожега
daniela.skokovic@gmail.com 

„ПРОШЛОСТ, САДАШЊОСТ, БУДУЋНОСТ – УЗЛЕТ КА 
НОВИМ ВИСИНАМА”

50. Конференција уметничких библиотека Северне Америке 
(ARLIS/NA), Чикаго, САД, 5–9. април 2022.

Током седмодневне посете Чикагу, у априлу 2022. године, 
имала сам велику привилегију и част да будем учесник јубиларне 
50. златне годишње конференције Друштва уметничких библио-
тека Северне Америке АРЛИС (Art Libraries Society North America 
ARLIS/NA) под називом „Прошлост, садашњост, будућност – узлет 
ка новим висинама” (Past, Present, Future – aspiring to new heights), као 
један од четири награђена међународна учесника, а  уз финансијску 
подршку Фондације Семјуел Крес (Samuel H. Kress Foundation award 
for International Exchange 2022).

Након што сам почетком марта 2022. године добила лепу 
вест да сам награђена стипендијом за одлазак на јубиларну 
конференцију, било је неопходно да се добро припремим за 
учествовање, као и да спроведем све процедуре у вези са визом 
и путовањем. Овај, ни мало једноставан процес, у великој мери 
ми је олакшала претходна председница АРЛИС-а Ејми Трендлер, 
која је активно учествовала у избору награђених, али и решавала 
све моје недоумице, кроз свакодневну имејл комуникацију. Осим 
што користим ову прилику да јој се захвалим, желим да истакнем 
колико је важно да професионалац, који обавља овакав посао, нађе 
времена да веома брзо и исцрпно одговори на свако питање које ви 
као странац упутите. Сам веб-сајт конференције био је много раније 
и на време ажуриран, са великим бројем корисних информација и 
савета, као и детаљним програмом, за који сте могли да се пријавите 
и тако унапред организујете своје време. Циљ је да вам се олакша 
планирање како бисте од саме конференције извукли оно најбоље. 
Добро организован програм и одабрана предавања, уз богате 
пратеће програме, учинили су да ова конференција буде драгоцено 
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искуство, иако није било ни мало лако извршити одабир од великог 
броја изузетно одабраних стручних тема и квалитетних предавача. 

Кроз различите формате, од предавања у оквиру тематских 
сесија, преко округлих столова, пленарних заседања, до лаганих 
дискусија и практичних радионица, обухваћен је читав спектар 
тема – од формирања колекција, каталогизације и класификације до 
представљања иновативних примера из праксе и питања повезаних 
са маргинализованим групама. За оне који воле практичан рад 
припремљен је и велики број радионица, па сте тако могли да се 
пријавите и да израдите стрип са познатим америчким илустратором. 
Занимљиво је да се многе активности додатно плаћају (пре свега 
радионице), без обзира на већ уплаћену, не тако приступачну, 
регистрацију. Право је умеће да од мноштва понуђених тема, које 
се истовремено одвијају у више од пет сала, одаберете оне које вас 
највише интересују и тако склопите свој програм, у коме ће сигурно 
недостајати времена за све што желите да чујете. На овом линку могу 
се погледати сви понуђени формати и обиље стручног садржаја: 
https://arlisna50thannualconference.sched.com/

Још једна велика погодност за међународног госта, била је и 
могућност да пре самог одласка будете „упарени” са библиотека-
ром-волонтером. Ја сам као водича за конференцију и сваку врсту 
помоћи имала задовољство да добијем професорку Меган Лотс са 
Рутгерс универзитета. Као веома срдачна и расположена особа била 
ми је идеалан партнер за размену стручних знања и упознавање 
са различитим библиотечким пословима које обавља. Како је ово 
био мој први одлазак у САД, све ово што сам навела учинило је да 
ми боравак тамо буде лакши и пријатнији. Сусрет са веома дру-
жељубивим колегиницама и колегама, у неформалним разгово-
рима за време сесија и након њих, допринео је да се умањи и онај 
незнатни културолошки шок, који ме је обузео по самом доласку у 
Чикаго. Програм Конференције је, поред редовних сесија, пружао 
и прилику да будете део вођених тура, као што је и она коју сам 
ја одабрала, а то је обилазак првих небодера изграђених у Чикагу 
(Chicago's First Skyscrapers), са посебним освртом на њихову архитек-
туру и дизајн. Осим што смо се упознали са архитектуром Чикага, 
имала сам прилику да будем у друштву библиотекара из целе САД 
и на тај начин сагледам велику разноврсност послова којима се они 
баве. Верујем да није потребно да наводим како сваки разговор, 

Скоковић, Д. „Прошлост, садашњост, будућност – узлет ка новим висинама”, 272–278
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након упознавања, почиње са питањима о библиотекама из којих 
долазите и специфичностима вашег стручног рада.

Већ првог радног дана учествовала сам у радионици, која је 
била посвећена теми климатских промена и одговорима библиотека 
на те изазове. Сесија је била хибридног типа, са два присутна преда-
вача и два предавача која су се укључила онлајн. Након предавања 
уследила је једносатна радионица кроз рад у групама са максимално 
обезбеђеном интеракцијом за сваког учесника. Ова тема, глобално 
препозната као изузетно важна, доноси у наш свет библиотекар-
ства потребу да се за њу више интересујемо и учимо. Користећи 
мапе ума веома брзо смо успели да дефинишемо које су то услуге 
које библиотеке могу да пруже својим корисницима по питању ове 
изузетно значајне теме. То је прилика да позиционирате сопствено 
знање и програме који се већ организују у нашим библиотекама. 
Можда је то почетно „одмеравање снага” први предуслов да отво-
рите свој ум за нове информације и прихватање добре стручне 
праксе из других окружења. Након првог радног дана уследио је 
мање формалан вид дружења – пријем за оне који су први пут на 
Коференцији, као  и међународне учеснике. Идеална прилика за 
међусобно лично упознавање и умрежавање. И ту се показује, да 
без обзира на крај одакле долазите и величину библиотеке, библи-
отекаре повезује та универзална посвећеност кориснику и знању, 
као и визија и мисија коју зеједнички делимо. Претпостављам да 
то дељење знања и искустава важи и за остале професије, али мени 
је увек лепо када помислим да је то исконски повезано управо са 
нама библиотекарима.

Други дан конференције за мене је започео шетњом по самом 
центру Чикага. Стручна знања која се стичу на сесијама увек је 
препоручљиво допунити и туристичким обиласком места где сте 
допутовали. Моја пракса је да се пре самог путовања добро припре-
мим, како бих, ионако ограничено, слободно време искористила за 
обиласке знаменитости, музеја, библиотека, паркова и то, углавном, 
у рано преподне или након предавања, а у овом случају и без обзира 
на изузетно екстремне временске услове. За почетак другог радног 
дана изабрала сам да посетим простор који је назван Makerspace, 
намењен за стимулисање кретаивности свих учесника. У том про-
стору сте могли да се одморите, али и да стварате – направите 
сопствену разгледницу из Чикага, или да на малом раму за ткање 



275

Корак библиотеке 7/2022

покажете каква осећања су повезана са вашим боравком на конфе-
ренцији. Ја сам одабрала и у заједнички рад уткала боје одређене 
као „обновљена енергија” и „пробуђена креативност”, јер сам се 
заиста тако и осећала. Ово је само још један од начина уз помоћ 
којих можете да ступите у интеракцију, комуникацију и искажете 
своје мишљење и осећања.

Дан започет буђењем креативности наставила сам учество-
вањем у сесији под називом: „Без новца? Без довољно запослених? 
Није порблем! Развијање специјалних колекција уз минимални 
буџет” (No budget? No staff? No Problem! Developing Special Collections 
on a Shoe-String Budget). Један од предавача била је и Барбара Прајор, 
са којом сам претходни дан радила у групи на радионици о кли-
матским променама. Као изузетно искусан предавач она је веома 
занимљиво говорила о начинима на којима је пионирски започела и 
годинама стварала колекцију уметничких јединица које су повезане 
са поштом и слањем пошиљки. Формирање колекције као збирке 
1800 уметника из 60 земаља био је дуготрајан посао, али је она 
подробно описала читав процес, као и како изгледа када немате 
довољно финансијских средстава, али имате ентузијазма и љубави 
према послу који обављате. Управо таква одређеност према послу 
универзална је карактеристика библиотекара из целог света по којој 
смо препознатљиви. Послеподне сам одредила за посету изложби 
у оквиру конференције и постерским излагањима. Оно што је на 
мене оставило утисак је да су колегинице и колеге изузетно заинте-
ресоване, те да се око постера воде изузетно занимљиве дискусије 
и разговори. Чини ми се да нама у Србији недостаје заинтересо-
ваности за разговор као и виши степен радозналости, јер код нас 
нисам видела такву живост када је реч о постерима.

Трећи дан је, осим сесија, обележила и свечаност посвећена 
додели награда. Било је право задовољство наћи се на подијуму, 
уз сво поштовање и уважавање, са још две колегинице из Грчке и 
Немачке и колегом из Велике Британије који су такође добили грант 
за учествовање на овој конференцији. Сама свечаност започела је 
позваним излагањем Керол Рос Барни која је главни архитекта града 
Чикага. Она је представила архитектонске напоре да се у самом 
центру града, упркос недостатку простора, сиђе до реке и да се у 
тај нови амбијент уклопе многобројни културни садржаји, који су 
донели нови квалитет живљења и учинили овај град јединственим.

Скоковић, Д. „Прошлост, садашњост, будућност – узлет ка новим висинама”, 272–278
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Морам да признам да сам последња два дана пропустила 
неколико планираних предавања како бих чак два пута посетила 
Јавну библиотеку „Харолд Вaшингтон” у Чикагу. Када желите да 
обиђете једну од највећих библиотека у САД, која се простире 
на 10 спратова, потребна су вам бар два обиласка. Отворена је 
октобра 1991. године и њена изградња је тада коштала 144 милиона 
долара. Спољашност зграде изгледа веома колосално, изграђена 
је од великих црвених блокова цигли, мермера, бакра и зелених 
великих прозора. У унутрашњости такође преовладавају  при-
родни материјали, пре свега мермер и дрво, а простор је оплемењен 
уметничким делима у вредности преко милион долара. Библиотека 
је отворена свакога дана (недељом у послеподневним часовима). 
Сама пространост омогућава многобројне садржаје – од сала, 
видео позоришта, пријемних и просторија за одмор до колекција 
подељених по спратовима, са изузетно пространим читаоницама. 
На самом врху зграде налазе се изложбени простори, музичке собе 
и дивна зимска башта испод стакленог крова у облику куполе. 
На инфо-пулту добијете штампану публикацију, која вам буде од 
изузетне помоћи када желите да самостално обилазите целу библи-
отеку. У самом приземљу налази се одељење са популарном и акту-
елном грађом на полицама које нису претрпане, већ са корицама 
књига окренутим ка кориснику због боље видљивости. Одељења 
за децу и младе изузетно су пространа и лепо уређена, са колек-
цијама издељеним по узрасту, уз адекватан и модеран намештај. 
Ова одељења су веома посећена и посебно је лепо видети читаве 
породице како ту заједнички проводе време у читању и разговору. 
Сваки спрат има велике читаонице, као и тихе собе за индивиду-
ално учење. Део са персоналним рачунарима је у време моје посете 
био комплетно попуњен многобројним корисницима. Приметила 
сам да је једна од улога савремене библиотеке, она социјална, у 
овој библиотеци изузетно изражена. Велики градови, па тако и 
Чикаго, познати су по великом броју бескућника, те је чест призор 
да их видите у згради библиотеке како дремају изнад отворених 
новина или књиге. Осим пространости, богатих колекција, на мене 
је највећи утисак оставио начин на који се корисници обавешта-
вају о самом фонду, али и предстојићим догађајима и програмима. 
Када закорачите у ову библиотеку, отворите огромна дрвена врата, 
заиста имате онај добар осећај да сте добродошли, да сте безбедни 
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и да само од вас зависи колико знања или креативности ћете да 
преузмете или колико ћете да се забавите.

На мене је подједнак утисак оставио и Музеј америчких 
писаца у коме сам провела три сата, а да нисам била тога ни свесна. 
Смењивање поставки и њихова изразита интерактивност пред-
стављају посебан квалитет овог музеја и то је карактеристика која 
недостаје нашим музејима.. Чак и за оне посетиоце који нису толико 
упућени у књижевност, америчке писце и њихова дела, овакав 
изложбени простор буди знатижељу и позива на читање.

Завршетак конференције уприличен је у Галерији Музеја 
модерне уметности Чикага. Подстицајно окружење, колегинице 
и колеге увек спремни за срдачан разговор и размену искустава, 
учинили су да ми ова конференција заузме посебно место у дугого-
дишњем стручном усавршавању. Непроцењиво је знање и искуство 
које стекнете на оваквим местима, упознате нове људе и оства-
рите контакте за неку нову, будућу сарадњу. Осетите тај заједнички 
дух и схватите да вас од развијеног света понекад деле само бољи 
финансијски и просторни услови, али да у себи имате тај инова-
тивни и креативни дух библиотекара, без обзира одакле су они са 
којима се упознајете.

Моја стручна посета АРЛИС конференцији и Чикагу омо-
гућила ми је још неколико приватних обилазака, између осталог 
и поглед на цео град из стаклене кабине на 103. спрату. За неког ко 
има благи страх од висине, ово је био само још један изазов. Ако 
тако схватите свој раст, како у професионалном тако и у личном 
животу, као игру у којој савладавате препреке, али и унапређујете 
и оплемењујете себе, онда имате прилику да усавршите своје радне 
способности и на тај начин оплемените своју библиотеку и средину 
у којој живите. Негде сам прочитала да 99% процената библиоте-
кара на својим приватним путовањима обавезно посете библио-
теку. Ни ја нисам била изузетак па сам тако по одласку у приватну 
посету у Калифорнији, где год видим зграду библиотеке обавезно 
је и посетим. Занимљивост је што су неке од њих, било да су про-
сторно мале или нове и велике, добро посећене и да у свакој од 
њих можете да стичете различита знања, испољите своје креативне 
потребе, разонодите се и дружите.  

Скоковић, Д. „Прошлост, садашњост, будућност – узлет ка новим висинама”, 272–278
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Учествовање на овој конференцији била је још једна потврда, 
да упркос свим различитостима и израженој социјалној неједна-
кости, библиотеке у САД, као и широм света, представљају дивна 
демократска, слободна места, отворена за свакога ко жели да постане 
боља верзија себе, а ја сам срећна што кроз своје професионално 
ангажовање могу бар мало да допринесем томе.  



279

Корак библиотеке 7/2022

Јелена Мијатовић
Народна библиотека Ужице
biblio981@gmail.com

ЗЕЛЕНА БИБЛИОТЕКА – БИБЛИОТЕКА СЕМЕНА
Приказ књиге: Даниела Скоковић, Младен Мајсторовић. Зелена 
библиотека. Пожега: Народна библиотека Пожега, 2022, 138 стр.

Штетни утицаји људских активности на животну средину 
узимају свој данак. Планета Земља се давно суочила са разним 
еколошким проблемима, који се из године у годину умножавају 
и све више забрињавају светске стручњаке. Сви смо сведоци 
загађености нашег окружења, почевши од ваздуха, воде, земљишта, 
преко исцрпљивања ресурса и нестајања појединих угрожених 
врста, па до глобалног загревања и климатских катастрофа. Како 
су се штетни утицаји уочавали у окружењима, тако је почела да 
се развија и свест човека о заштити природне средине. Средином 
19. века, у доба индустријске револуције, настају први „зелени” 
покрети. Они су били директни, организовани у виду протеста, а 
улога им је била да скрену пажњу државе и у најбољем случају да 
зауставе акције које су имале штетан утицај. 

Приступ овом проблему данас је свеобухватнији и темељнији. 
Стратегије су се знатно промениле и оне сада укључују пре свега 
образовање јавности, медијске кампање, одрживи развој, јавна 
еколошка заговарања, која би за резултат требало да имају еколошко 
описмењавање и освешћивање људи. Када се помене образовање, 
у било којој области, не можемо а да не укључимо и библиотеке 
у тај процес. Народна библиотека Пожега са својим Дечјим 
одељењем је, одавно, препознала потребу да се свест заједнице мора 
окренути у „зеленом” правцу. Као резултат дугогодишњег рада у 
области екологије родио се стручни семинар „Зелене библиотеке” 
Народне библиотеке Пожега, који је 2022. године акредитовала 
Народна библиотека Србије. Аутори су издали приручник Зелена 
библиотека – Библиотека семена, како би олакшали праћење 
семинара и упутили нас у основну терминологију, а затим и низ 
активности и циљеве који се односе на еколошко образовање. Кроз 
приручник о зеленим библиотекама прожима се велика жеља аутора 
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да подстакне и друге библиотеке да крену у формирање својих 
Зелених библиотека. Циљ је да се креира мрежа и унапреди сарадња 
библиотека у овој области а самим тим библиотечка делатност ће 
добити своје ново „зелено” рухо.

У првом делу приручника аутори су навели да се појам 
„зелене библиотеке” мора двојако тумачити: као одржива зграда 
која у најмањој могућој мери штетно утиче на околину, и као 
установа која кроз своје услуге и активности понајвише доприноси 
еколошком образовању корисника. С обзиром на то да постоје 
само препоруке за зелену градњу, али не и званични стандарди, 
библиотеке би требало да буду иницијатори неких мањих зелених 
пројеката који би били доступни, изводљиви и занимљиви 
корисницима свих узрасних доби. Треба напоменути да су прво 
Америчко удружење библиотекара, а потом и ИФЛА (Међународна 
федерација библиотечких удружења и институција) били зачетници 
„Зеленог покрета у библиотекама”. ИФЛА је 2008. године оформила 
Специјалну радну групу за заштиту животне средине, која је касније 
добила статус самосталне секције. Уједињене нације су, 2015. године, 
усвојиле Агенду 2030, која представља 17 циљева одрживог развоја 
које је неопходно испунити да бисмо остварили одрживи развој, 
а то је развој који испуњава потребе популације у овом тренутку 
али и који осигурава да ћемо очувати животне услове и за следеће 
генерације. Да би помогла у спровођењу Циљева одрживог развоја, 
ИФЛА је расписала конкурс за пројекте којима библиотеке могу 
значајно да унапреде спровођење Агенде 2030 и конкурс за награду 
„Зелена библиотека”. Информације о конкурсима, критеријумима 
за пријаву и неким награђеним зеленим библиотекама, могу се наћи 
у приручнику.

Други део приручника односи се на све реализоване 
активности Библиотеке које су, прво, самостално организовали, а 
касније су се укључивали у званичне регоналне пројекте посвећене 
Циљевима одрживог развоја. Народна библиотека Пожега је прва 
у Србији спровела у дело идеју о оснивању Зелене библиотеке. 
Њихов први корак био је да направе мали зелени фонд, који 
садржи стручну литературу и информације из области екологије, 
пољопривреде и одрживог развоја. Библиотека семена је изузетна 
креација, по угледу на светске библиотеке, где се промовише 
основна улога библиотеке да чува и даје на коришћење више пута 
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исту грађу па је самим тим одржива. Овде се даје на коришћење 
семе биљке које корисник након узгоја враћа у библиотеку на даљу 
размену. Занимљиво је да су искористили стари дрвени каталошки 
ормар за чување семена, а на ормару су направили малу зелену 
башту.

Свој Међународни фестивал сликовница „Чигра” 
искористили су за промоцију Циљева одрживог развоја тако што 
су организовали изложбе на којима су се износили предлози како 
да се примене Циљеви у школама (од предшколског узраста до 
средње школе). Стаза здравља и знања „Читај и шетај” је битан 
сегмент Зелене библиотеке. На отвореном простору око цркве 
постављени су сталци који садрже делове сликовнице. Деца, а и 
сви заинтересовани, шетају од сталка до сталка да би прочитали 
целу сликовницу. Важно је поменути и Читалачки клуб посвећен 
Циљевима одрживог развоја, први такав у Србији. Похвално је рећи 
да он окупља младе око литературе којa се тичe Циљева. Осим тога, 
праве се дебате, сликовнице и преводи на стране језике. Медијски 
је пропраћено оснивање Клуба, а објављено је и на сајту УН. 

Описане су многобројне радионице које су спроведене на 
Дечјем одељењу протеклих година. То су биле тематске радионице 
и обухватале су: рециклажу, упознавање деце са растом и развојом 
биљке од семена до плода, гајењем микробиља и његовом употребом 
у здравој исхрани, затим и едукативне радионице о алергенима у 
виду коровских биљака, о врстама земљишта која постоје, као и 
експерименталне радионице.  приручник обилује илустрацијама 
и сликама. Уз сваку радионицу приложен је и QR код, чијим 
учитавањем добијамо линк који нас води до видео приказа 
радионица. Последњи део приручника садржи прилоге сарадника 
са којима је Народна библиотека Пожега делила идеје и искуства. 
Прилози обухватају стручне радове, пројектне наставе, приказе 
радионица инспирисаних зеленом библиотеком, упитницима и 
сл. Као што и сами аутори наглашавају, веома је битна сарадња 
библиотеке са образовним институцијама, локалном заједницом 
и стручним службама.

Потребно је било много ангажованости и труда да се покрене 
овакав један пројекат, а да не говорим о потребној количини 
иновативности, креативности и стрпљења да би опстао и даље. 
Образовање деце од најмањег узраста врло је важно, јер као мали 

Мијатовић, Ј. „Зелена библиотека – библиотека семена”, 279–282
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стичу еколошка знања која ће се развијати са годинама. Још битније 
је да то знање не буде пасивно, већ да га користе сврсисходно, 
активно, у циљу заштите животне средине. Са друге стране, 
одрасли су такође носиоци велике одговорности која се тиче 
очувања природних ресурса. Библиотека је управо то место где 
би корисници свих старосних доби могли добити информације и 
подршку како могу да помогну својој околини и како да је у највећој 
могућој мери сачувају.

Не каже се без разлога да ако желимо нешто да променимо из 
корена, прво морамо да пођемо од себе. Свакоме ко прочита овај 
приручник јавиће се потреба да нешто предузме, а у њему ће наћи 
смернице одакле да почне. Аутори су несебично поделили изворе 
до којих су дошли, идеје и планове које имају. Свака библиотека је 
углавном имала радионице тог типа, они су отишли мало даље и 
позивају нас да их пратимо и удружимо се у том зеленилу без кога 
живота нема. 
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Мирјана Димитријевић Станковић
Народна библиотека Ужице
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БИБЛИОТЕКЕ И КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ
  
Приказ књиге: Библиотеке и културни туризам: зборник радова стручног 
скупа Библиотеке и културни туризам, Краљево, 6, 7, 8. октобар 2021. 
уредник Катарина Јаблановић. Краљево: Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани”, Врњачка Бања: Народна библиотека „Др Душан Радић”, 
2021, 631 стр.

Стручни скуп „Жички сабор библиотекара 2021” одржан 
је 6, 7. и 8. октобра 2021. године у Народној библиотеци „Стефан 
Првовенчани”, и Народној библиотеци „Др Душан Радић” у Врњачкој 
Бањи. Зборник радова „Библиотеке и културни туризам” објављен је 
уз помоћ Министарства културе и информисања Републике Србије, 
Града Краљева и Општине Врњачка Бања. 

Зборник садржи 42 рада, чији су аутори имали за циљ да 
представе различите могућности којима библиотеке располажу, 
а које доприносе развоју туристичке привреде, конкретно 
културног туризма. Радови су међународног карактера, јер су поред 
бројних библиотекара из различитих типова библиотека Мреже 
библиотека Србије, учешће узеле колеге из Русије, Пољске и Црне 
Горе. Циљ културног туризма јесте да се представе националне и 
локалне културне вредности, а самим тим да се многе туристичке 
дестинације обогате културним садржајима.

У уводном раду „Нематеријално наслеђе и гастрономија као 
ресурс за развој одрживог туризма” аутор Дејан Загорац говори о 
културном туризму који одавно није само ствар институција које 
се баве туризмом, већ је предмет истраживања и интересовања 
многих институција културе. Такође објашњава гастрономску 
културу као важан део културне баштине сваког народа. Катарина 
Грујовић Брковић описује, у свом раду „Културно наслеђе као 
ресурс културног туризма”, преплитање природне, културне 
и гастрономске баштине, пратећи зачетке културног туризма 
од 1984. године па до данас. Постоје разни културни програми 
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библиотека као што су: тематске изложбе, предавања, трибине, 
књижевни разговори као и промоције књига итд. и они су често у 
сарадњи са туристичком организацијом повезани, као део њеног 
програма. Баш на ту тему говори Марина Митрић у свом раду 
„Културно-образовни програми јавних библиотека у Србији и 
њихова туристичка промоција”. О вези између културног туризма 
и установа културе Јасмина Нинков у раду „Културни туризам и 
установе културе” објашњава да је битан део туризма културни 
туризам, који се може дефинисати као посете туриста привучених 
историјским, уметничким, научним занимљивостима неког 
подручја. Она истиче важност библиотека, музеја и архива у 
информационим услугама које пружају јавности. 

У раду Гордане Станчић описан је допринос Андрићевог 
института и његове библиотеке у развоју културног туризма 
Андрићграда, који је настао по идеји Емира Кустурице. Вишеград 
не само да је проширио своју културну понуду већ је добио место 
у низу светских градова. Интересантне податке о Руској државној 
библиотеци дали су Марија Викторовна Алексеева и Антон 
Александрович Пурник, који су запослени у наведеној библиотеци. 
Простор руске библиотеке за младе је значајна туристичка 
атракција. Стално се баве увођењем нових услуга и ресурса као и 
обукама библиотекара. Још један занимљив рад написала је Јелена 
Петровска из Националне установе Универзитетске библиотеке 
„Св. Климент Охридски ” у Битољу.  Библиотека у Битољу је по 
својој функцији универзитетска и типично градска, али нуди 
бројне садржаје који туристи не заобилазе. Она нуди добро обучене 
библиотекаре као и библиотечки музеј у коме посетиоци могу да 
виде како је изгледала једна мала сеоска библиотека. 

Да бање могу бити атрактивна туристичка места, пише Бојана 
Вукотић у раду „Бањске библиотеке и њихова улога у развоју 
културног туризма у Србији”. Говорећи о најпосећенијим бањама 
и њиховим библиотекама које привлаче туристе, анализира рад 
библиотека Врњачке Бање, Сокобање, Матарушке Бање и многих 
других. У раду је навела да је на основу анализа уочен напредак у 
развоју библиотека у бањама, решени су бројни проблеми и услови 
рада. Шетњом кроз делове Новог Сада као и Суботице уочавају се 
бројне акције које спроводе библиотеке и библиотекари из овог дела 
Србије. О томе су причале Блаженка Марковић, Сања Арбутина 
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и Драган Јовановић уз осврт на активности Градске библиотеке 
у Новом Саду. Библиотекари из Суботице читаоце су одвели до 
Палића и посете Палићкој библиотеци. У ванредним околностима 
насталих пандемијом Ковид-19, на Палићу је сређен простор где 
је започет пројекат „Библиотека на отвореном”, који је привукао 
велики број туриста. 

Ана Полус је представила примере добре праксе које 
реализује регионалана и градска библиотека „Кипријан Норвид 
” у Зеленој Гори. У њеном раду представљене су три библиотеке: 
градска библиотека у Новој Соли, градска и месна библиотека у 
Вшову и градска библиотека у Иловеју. Библиотека је потенцијални 
објекат интересовања туриста а културни туризам значајно утиче 
на формирање свести учесника. Сваке године од 21. до 28. јула 
одржава се Међународни сајам књига Трг од књиге на Тргу Белависта 
у Херцег Новом, о чему је говорила Јелена Ђоновић. Сајам има 
велику важност јер се држи три основна фактора туристичке 
понуде: традиције, образовање и планирања. Весна Андријашевић 
у средишту рада „Жички духовни сабор „Преображење” драгуљ 
традиције једног града али и културног туризма” пише о културно-
научној манифестацији, која има циљ да привуче што већи број 
посетилаца, као и да заинтересује публику за садржаје из културног 
живота. 

Ужице је на културној туристичкој мапи препознато кроз 
низ манифестација. Део активности се спроводи у Народној 
библиотеци у Ужицу: Књижевни конкурс „Милутин Ускоковић” 
и „Одзиви Пауну” имају за циљ да сачувају успомену на значајне 
личности нашег краја, али уједно и да допринесу развоју културног 
туризма. О значају културног туризма као и о промоцији завичаја 
у организацији Народне библиотеке Ужице говорила је директорка 
Душица Мурић. Колико Златиборски округ привлачи туристе 
сведоци смо и по статистичким подацима о броју посета, а бројне 
културне установе свакако су томе допринеле. 

Народна библиотека „Љубиша Ђенић” из Чајетине има велику 
мисију за развој културног туризма. Бројни туристи који посете 
Златибор не пропусте а да не посете Библиотеку и Музејску збирку. 
Библиотека Љубиша Р. Ђенић поседује фонд од близу 55000 књига, 
поседује вредну збирку старе и ретке књиге а смештена је у једну 
од најлепших и најстаријих зграда у вароши која је подигнута 1910. 

Димитријевић Станковић, М. „Библиотеке и културни туризам”, 283–287
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године. О мисији библиотеке „Љубиша Р. Ђенић” и културном 
туризму написала је рад Снежана Ђенић. На Златибору се налази 
Специјална болница „Чигота” у оквиру које се развила специјална 
библиотека. Један од радова бави се развојем ове библиотеке а то 
је рад „Специјална библиотека Чиготе у функцији здравственог 
и културног туризма” аутора Мирјане Црнчевић, Анђе Бјелић и 
Илије Смиљанић. Они пишу о самом настанку ове библиотеке као 
и њеним активностима. Библиотека је својим вишедеценијским 
деловањем постала информациони водич за кориснике који трагају 
за новим сазнањима и информацијама. Циљ ове библиотеке и 
запослених у њој је да задовољи потребе чланова, првенствено 
лекара и медицинског особља, али и других особа, туриста који 
траже информацију више.

Поред Златиборског округа важно је истаћи допринос 
Библиотеке града Београда развоју туризма, који је приказала 
Љубица М. Ћоровић у раду о српској престоници 1919–2021. 
године. Мало је познато колике су заслуге књижевника Симе 
Пандуровића као шефа Културног одсека Београдске општине. 
Један од важнијих задатака, према Пандуровићу било је снабдевање 
Библиотеке града Београда корисним научним, уметничким и 
информативним делима од историјске вредности. У Библиотеци 
града Београда одржавају се бројне манифестације, низ тематских 
изложби и промоција монографских публикација. Библиотека 
има добру сарадњу са Јавним предузећем „Београдска тврђава”, 
организовала је значајне изложбе, у сарадњи са Музејом града 
Београда на калемегданском Савском шеталишту од 2017. до 2021. 
године.

Објављивање овог зборника важно је за све библиотекаре 
и истраживаче. Искуства стручњака који се баве развојем и 
унапређењем култтурног туризма веома су значајна. Предавачи 
су својим излагањима проблематизовали и понудили одговоре 
на актуелна питања везана за развој и унапређење културног 
туризма. Публикације чији су издавачи јавне библиотеке, а чији 
су аутори запослени у њима представљају примере добре праксе 
који су презентовани на скупу. Закључено је да библиотекари поред 
бројног усавршавања и додатног образовања треба да у свој рад 
укључе и културно наслеђе и да дају већи допринос културном 
туризму јер ће то утицати на повећање броја корисника и услуга 
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које пружа библиотека. Како је претходни период био праћен 
пандемијом Ковид-19 и бројним мерама које су увођене, учесници 
скупа су истакли своје задовољство због могућности окупљања 
и размени искустава. Сви радови су у потпуности одговорили на 
тему и постигнута је одлична организација радова у публикацији.

Димитријевић Станковић, М. „Библиотеке и културни туризам”, 283–287
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Драгана Петрић
Народна библиотека „Вељко Петровић” Бачка Паланка
bibl.zavicajno@gmail.com

Душанка Папић
Народна библиотека „Вељко Петровић” Бачка Паланка
dudapapic@gmail.com

ЗАЛАГАЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗАШТИТУ И ПРОМОЦИЈУ 
БАШТИНСКИХ ВРЕДНОСТИ

(Трећа међународна конференција библиотекара, архивиста и 
музеолога „Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), 

Montenegro, 2022.”, Цетиње, 17. и 18. мај 2022. године)

Национална библиотека Црне Горе „Ђурђе Црнојевић”, у 
сарадњи са Министарством културе Црне Горе, организовала је 
Трећу међународну конференцију библиотекара, архивиста и 
музеолога на Цетињу, 17. и 18. маја 2022. године. 

Тема овогодишње конференције била је: „Европске смернице 
за сарадњу библиотека, архива и музеја – УН Агенда 2030 за одрживи 
развој – Библиотеке, архиви и музеји као посредници, креатори и 
партнери у подизању културолошке свести и разумевање заједнице”.

Конференцију је отворила Драгица Ломпар, директорица 
Националне библиотеке Црне Горе „Ђурђе Црнојевић”, а присутним 
се обратила и Добрила Влаховић из Министарства културе и медија 
Црне Горе. На овогодишњој конференцији истакнута је потреба за 
континуираним подстицањем сарадње између баштинских установа 
– библиотека, архива и музеја, ради остваривања заједничке мисије 
– заштите и промоције културне и научне баштине.

Конференцији је присуствовало педесетак учесника из 
Црне Горе, као и из: Србије (Београд, Нови Сад, Обреновац, 
Бачка Паланка, Лазаревац, Краљево, Крагујевац, Јагодина), 
БиХ (Сарајево), Словеније (Цеље, Чрномељ), Хрватске (Сисак), 
Македоније (Битола, Струмица, Кочани).
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Радни део конференције, која је била хибридног типа, првог 
дана био је подељен на четири сесије, на којима су представљена 
23 стручна рада:

Дигитално доба у баштинским установама (Вјенцеслава 
Шеваљевић, Зорица Сјеклоћа: „Дигитализоване старе црногорске 
новине и часописи – драгоцен извор података из политичког 
и културног живота Црне Горе с краја ХIХ и прве половине ХХ 
вијека”; Роберт Ожура: „Камра – дигитализована културна баштина 
словенских регија”; Миланка Бабић Вукадинов, Зоран Здравковић: 
„Дигиталне збирке Библиотеке града Београда”).

Културна баштина, промоција и очување (Весна Ковачевић: 
„Читалачка писменост у Црној Гори и значај библиотека”; 
Ивана Јаношевић: „Научно наслеђе Обреновца у завичајном 
фонду библиотеке”; Софија Јеловац: „Издавачка продукција 
Међурепубличке заједнице за културно-просветну делатност у 
фонду НБ ’Стеван Самарџић’ Пљевља”; Ана Гвозденовић, Марина 
Вучинић, Кристина Девеџић: „Умрежавање – у ланцу културних и 
образовних институција”).

Улога баштинских институција (Јасмина Иванковић, Драгана 
Маринковић: „Ослањањем на традицију, стварамо будућност”; 
Јелица Илић Минић, Владимир Брбовић: „Нитима писана прошлост, 
садашњост, будућност”; Олга Јечменица: „Дигитална колекција као 
инструмент очувања културне баштине”).

Библиотеке, архиви и музеји као посредници, креатори 
и партнери у подизању културолошке свести и разумевању 
заједнице (Јелена Манојловић: „Музеј за историју фармације 
нови пaртнер у подизању културолошке свести заједнице”; 
Ламија Хатибовић, Амер Масло: „Библиотека и архив Орјенталног 
института у Сарајеву”; Наташа Шпадијер: „Очување и промоција 
културне баштине на примјеру могућности сарадње библиотеке и 
локалне заједнице”).

У оквиру друге сесије предавач по позиву – др Дуња Холцер, 
из Народне библиотеке и читаонице „Владо Готовац” из Сиска, 
обратила се присутним видео позивом и презентовала рад на тему 
„Књижнична карта света”. Другог дана скупа учесници су излагали 
у две сесије:

Петрић, Д. и др. „Залагање за образовање, заштиту и промоцију баштинских вредности”, 288–291
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Сарадња између баштинских установа (Ања Пањан: 
„Povezivanje knjižnic, muzejev, arhivov za razvoj vseživljenjskega 
učenja”; Жељко Мирановић: „Државни архив Црне Горе као извор 
истраживања – представљање кроз појединачна документа”; Тамара 
Малешев, Ирена Зечевић, Оливера Топалов: „Могућност сарадње 
Удружења Адлигат и библиотека на очувању и промоцији културне 
баштине”; Љиљана Станимировић: „Storytelling in Difficult Times: 
accessing the past during a pandemic”; Јелена Петровска: „Књижница 
– место сусрета у ’дневном боравку’ града”; Ивана Пешић, Сузана 
Танасијевић, Марко Бојић: „Нова перспектива јавне библиотеке у 
савременом библиотекарству – креирајте свој дигитални свет”).

Библиотека и образовање (Аница Глигорова Милева: 
„Библиотеке и образовање”; Ђина Бајчета: „Библиотека и 
образовање”; Драгана Петрић, Душанка Папић: „Библиотека као 
подстицај и подршка у образовању деце и младих”; Магдалена 
Кочовска Салтирова: „Библиотеке и образовање”; Бојана 
Јоксимовић: „Друштвене мреже у својству пријатеља библиотечког 
фонда”).

Другог дана конференције, у сарадњи са Удружењем 
библиотекара Црне Горе, одржана је панел дискусија на тему: 
„(Ре)конструкција улоге савременог библиотекара/ке: изазови и 
(успешне) праксе”, чији је модератор била Јасмина Бајо, председница 
Удржења библиотекара Црне Горе. Учесници конференције могли 
су да погледају изложбу „Нобелова награда за књижевност: 1901–
2021”, у холу библиотеке домаћина, као и да посете нека од одељења, 
уз стручно вођство колега. Након успешно завршеног радног дела, 
учесницима су прочитани закључци и препоруке конференције и 
подељени сертификати. По завршетку конференције за све учеснике 
организован је обилазак културних знаменитости Цетиња: Двора 
краља Николе, Галерије, Музеја новца, Владиног дома и Биљарде.

Скуп је био прилика да се кроз разговор дође до смерница 
које ће баштинским установама бити од користи, а тичу се 
дигитализације као савремене форме заштите и презентовања 
баштине. Сарадња институције и заједнице на истим задацима, 
омогућава укључивање ових институција у све облике образовања: 
формалног и целоживотног. Истицање важности сарадње свих 
институција културе из различитих држава, кроз размену искуства, 
доприноси заузимању значајније позиције на културној мапи света.



291

Корак библиотеке 7/2022

Пред стручне скупове и конференције библиотекари се често 
питају имају ли нешто ново да понуде, да ли је већ све испричано 
о књигама, библиотекама, колекцијама и активностима. Трећи 
Међународни скуп у Цетињу показао је да на причу о књизи 
и библиотеци не може бити стављена тачка. Сваки радни дан 
проведен у библиотеци, на било ком одељењу, полазиште је за нову 
причу и новo искуство, које ће бити подстрек за усавршавање у 
библиотечкој делатности.

Петрић, Д. и др. „Залагање за образовање, заштиту и промоцију баштинских вредности”, 288–291
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СТРУЧНИ СКУП У ТРЕБИЊУ: ИЗ УГЛА БИБЛИОТЕКАРА

Анђа Бјелић
Народна библиотека Ужице
abjelic@biblioteka-uzice.rs

Изградња и видљивост фондова – улога нове генерације 
библиотекара у развоју библиотекарства

Савремени трендови у свакој струци, па и у библио-
текарству, захтевају праћење новина, како законских, тако и 
примера добре праксе. Управо томе служе и стручни скупови. 
Један од занимљивијих, и до сада најпосећенији, био је Семинар 
Друштва библиотекара Републике Српске у Требињу, одржан 
27. и 28. априла 2022. године. Теме скупа биле су: „Улога нове 
генерације библиотекара у развоју библиотекарства” и „Фондови 
– изградња и видљивост”. Присуствовало је преко 300 библиотекара 
из свих типова библиотека: јавних, школских, високошколских, 
универзитетских, специјалних, из Републике Српске, Србије, Црне 
Горе и региона.

Разноврсне теме презентовало је 56 излагача, говорећи о томе 
шта све поседују у својим фондовима, али и како виде развој модерног 
библиотекарства. Завичајна одељења и блага која они чувају имају 
посебно место у свакој библиотеци, па је дигитализација завичајне 
грађе била у фокусу овог семинара. Посебна пажња посвећена 
је заштити и чувању фондова, њиховој изградњи и видљивости, 
заштити културних добара које библиотеке поседују и конзервацији 
библиотечке грађе. Такође, говорило се о библиографијама, зеленим 
библиотека, улози библиотекара у „новој стварности”, иновацијама 
у образовању. Младе колеге библиотекари имали су прилику да 
представе своје радове и искажу своје мишљење о свом виђењу 
библиотеке у будућности.

Постоји извесна законска неусаглашеност између рада 
библиотекара у јавним библиотекама и школских библиотекара. 
Управо то је била једна од тема овог саветовања која се односила на 
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законске регулативе за школске библиотекаре, полагање стручног 
испита, промену норматива при формирању радних места за 
стручне сараднике библиотекаре итд. Ово је посебно важно јер 
библиотекари у матичној служби имају проблема при вршењу 
стручног надзора у школским библиотекама, управо из ових 
разлога.

Закључак је да библиотеке, као мултикултуралне установе, 
морају пратити савремена дешавања у струци али и чувати и 
заштитити традиционалне фондове и културна добра, јер је то услов 
за формирање дигиталних збирки; осавремењавати образовање 
библиотекара за потребе савремених корисника; неговати односе са 
јавношћу, а посебно имиџ јавних библиотека и њихову видљивост.

Ирена Зечевић
Библиотека Матице српске, Нови Сад
irena.zecevic.bp@gmail.com

Александар Радовић
Библиотека Матице српске, Нови Сад
araddovic@gmail.com

Четврт века мисије Друштва библиотекара  
Републике Српске

Стручни скуп Друштва библиотекара Републике српске 
„Фондови изградња и видљивост – улога нове генерације 

библиотекара у развоју библиотекарства”, Требиње, 27–28. април 
2022.

У организацији Друштва библиотекара Републике Српске и 
Народне библиотеке Требиње, у хотелу „Леотар”, 27. и 28. априла 
2022. године, одржан је 25. по реду стручни скуп библиотекара из 
Републике Српске, Србије и Црне Горе. Организација стручњака 
са књигом у руци, са седиштем у Вишеграду, већ четврт века 
ради, организујући сусрете, а овогодишњи се одвијао под 

Бијелић, А. „Изградња и видљивост фондова – улога нове генерације библиотекара у развоју 
библиотекарства”, 292–293
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радним насловом „Фондови изградња и видљивост – улога нове 
генерације библиотекара у развоју библиотекарства”. Стручњаци 
из свих типова библиотека су, по први пут након „ковид кризе”, 
на дводневном саветовању, размотрили низ важних питања из 
библиотечко-информационе теорије и праксе.

Стручни скуп уприличен поводом јубилеја – 25 година  од 
оснивања и рада Друштва библиотекара Републике Српске отворен 
је наступом вокалног квартета Гимназије „Јован Дучић” из Требиња. 
Речи добродошлице упутили су директорка Народне библиотеке 
из града домаћина Милосава Супић Вуковић, као и Милица 
Котур из Одјељења за културу, породицу, спорт и образовање. 
Јован Цвјетковић, у име агенције СРНА, прочитао је поздравну 
реч академика САНУ Мира Вуксановића, а скупу су се обратили и 
Стојка Мијатовић, председница ДБРС, као и Владимир Пиштало, 
управник Народне библиотеке Србије. 

На овом стручном скупу, који је окупио преко 300 
библиотекара из свих типова библиотека: јавних, школских, 
високошколских, универзитетских и специјалних, представљено 
је 56 радова. У радним председништвима учествовали су: Љиљана 
Зечић Петровић, Негослава Стјепановић, Наташа Кулашинац, 
Бранка Ковачевић, Данијела З. Мандић, Славица Гостимировић, 
Жељана Арсеновић, Сњежана Галинац, Милосава Супић, Татјана 
Дуновић, Славиша Капуран, Добрила Бегенишић и Стојка 
Мијатовић. Дводневна излагања библиотечких стручњака одвијала 
су се у неколико сесија, на којима су размењена искуства о заштити 
старе и ретке библиотечке грађе, обавезном примерку публикација, 
библиографском раду, као и дигитализацији издања. Део изложених 
радова скренуо је пажњу на рад са децом и тинејџерима, а 
дискутовало се и како помоћи особама са посебним потребама 
у коришћењу библиотечке грађе и извора. Посебна сесија била 
је посвећена школском библиотекарству и темама значајним 
за школске библиотекаре у Републици Српској, где су школски 
библиотекари разматрали законска и организациона решења за 
свој још бољи и ефикаснији рад у просветним установама РС. 

Добрила Бегенишић изложила је рад о потреби за иновацијама 
приликом организовања стручног испита у библиотечко-
информационој делатности у Србији (организују НБС и БМС), 
a о библиографији књига са посветама које се налазе у „Збирци 
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Радована Поповића” у НБ Ужице информисала је Анђа Бијелић. 
Татјана Дуновић представила је оквире набавне политике која 
се примењује у библиотекарству Републике Српске. Протокол 
Крагујевачког читалишта (1854–1857), настарији документ о раду 
данашње Народне библиотеке „Вук Караџић” из града на Лепеници, 
описао је Мирко Демић. Овај скуп обележила су и излагања 
о завичајним збиркама српских библиотека (Миланка Бабић 
Вукадинов о Завичајној збирци Библиотеке града Београда, Ивана 
Јаношевић о завичајним фондовима у Палежу и Обреновцу...), а да су 
многе завичајне колекције књига и другог библиотечког материјала 
дигитализоване сведочиле су Јелка Панић из Градске библиотеке 
„Божидар Кнежевић” из Уба, Олга Јечменица из Библиотеке 
„Милутин Бојић” из београдске општине Палилула и многи 
други. О том „другом библиотечком материјалу” презентовали 
су радове стручњаци Народне библиотеке Србије и Библиотеке 
Матице српске, говорећи о посебним збиркама у оквиру поменутих 
установа културе. Славен Попара и Горана Стевановић изложили 
су рад о Графичкој збирци НБС, а Ирена Зечевић и Александар 
Радовић сведочили су о богатству посебних збирки БМС. Рад са 
децом и њихову везу са Народном библиотеком „Вељко Петровић” 
из Бачке Паланке документовала је Драгана Петрић, а о поклону 
Јеврејске општине Матичној библиотеци у Источном Сарајеву 
реферисала је Маријана Петронић. Маја Аћимовић и Љиљана 
Башић изложиле су рад о легатима и библиотекама-целинама на 
Православно-богословском факултету Београдског универзитета. 
Говорило се о ретким издањима у Народној библиотеци „Радослав 
Никчевић” из Јагодине (рад Наде Димитријевић), док је Желимир 
Радиновић говорио о специјалним библиотекама са слепе и 
слабовиде особе у Републици Српској.

Другог дана скупа изложени су стручни радови о 
библиотекарству у Бијељини (Валентина Живић), а о Завичајној 
збирци фотографија у Народној библиотеци „Љубомир Ненадовић” 
у Ваљеву присутне је информисала Виолета Милошевић. Пројекат 
те библиотеке „Слике града 365” скреће пажњу на посебне збирке 
установа културе ваљевског краја. О старој и реткој књизи 
у фонду Универзитетске библиотеке у Крагујевцу причала је 
Љиљана Станимировић, а Јелица Илић Минић и Владимир 
Брборић известили су о међуратним издањима српских издавача 

Зечевић, И. и др. „Четврт века мисије Друштва библиотекара Републике Српске”, 293–296
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у библиотеци Учитељског факултета у Београду. О библиотеци 
Музичке академије у Сарајеву говорили су Сњежана Галинац и 
Горан Капор, а Наташа Филип из Народне библиотеке „Доситеј 
Обрадовић” из Старе Пазове о збирци словачких и чешких 
књига из књижевности и уметности „која је у формирању” у тој 
књижници. Излагали су још Милијана Бојић (о „универзитетској 
јединици” у НУБРС-у), Маша Младеновић (Повеља Марије Терезије 
у Градској библиотеци Суботица), Александра Рендић и Оријана 
Вуковић (Етика у библиотекарству), као и Соња Шуковић, Славица 
Младеновић и Гордана Ивковић из Ниша (О видљивости фондова 
јавних библиотека...). 

Закључујући овај скуп, организатори су истакли „да је посебна 
обавеза библиотекара заштита традиционалног фонда као основе за 
формирање дигиталних збирки, промоција библиотека као начин 
савременог функционисања, изградња завичајних фондова и рад 
на обради и промоцији ове грађе, осавремењавање образовања 
библиотекара и његово усклађивање са потребама модерних 
библиотекара и савремених корисника, пошто је услов нашег 
опстанка на тржишту информација непрекидно усавршавање”.

У оквиру сусрета библиотекара у „Дучићевом граду” 
промовисана је и књига Изабрани радови Љубинке Петрић Башовић 
(1930–2002), коју је приредио Војислав Максимовић, познавалац 
дела првог доктора библиотекарства из Босне и Херцеговине, а свим 
учесницима подељени су сертификати о учешћу. 

Поруке послате са овог скупа биле су јасне – перманентно 
усавршавање библиотекара, размена информација и њихово 
повезивање кроз заједничке пројекте, а све у служби корисника. 
Стручни скуп у организацији Друштва библиотекара Републике 
Српске оправдао је, и ове године, високи углед који ужива међу 
библиотекарима на нашим просторима. 
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ПОЛИТИКА ЧАСОПИСА „КОРАК БИБЛИОТЕКЕ: ЧАСОПИС ЗА 
КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ”

Народна библиотека Ужице је, у години значајног јубилеја (1856–
2016) – 160 година од оснивања Читалишта у Ужицу, на предлог Стручног 
већа и Подружнице Библиотекарског друштва Србије за Златиборски 
округ, покренула електронски часопис „Корак библиотеке: часопис 
за културу и библиотечко-информациону делатност”. Захваљујући 
средствима Министарства културе и информисања Републике Србије 
Библиотека је, поводом 165 година од оснивања Читалишта у Ужицу, 
штампала репринт првих пет бројева часописа, а број 6 има штампано и 
е-издање. План је да и наредни бројеви имају оба издања.

Часопис објављује оригиналне радове из библиотечко-
информационе теорије и праксе, као и из културне историје. Посебну 
пажњу посвећује истраживању културне историје Златиборског округа 
и развоју библиотечко-информационе делатности. Без обзира на 
територијалну везаност, објављује и радове који обрађују значајне теме за 
унапређење савремене библиотечке теорије и праксе. Бави се савременим 
токовима у библиотечко-информационој струци, усмерава пажњу 
библиотечке заједнице на значајније учешће библиотека у друштву знања 
и развоју локалне заједнице. Такав ангажман библиотекама омогућује 
већу повезаност са заједницом и бољу прилагођеност услуга савременим 
корисницима. Посебну пажњу посвећује подстицању младих стваралаца 
и стручних радника да дају пун допринос развоју струке и адекватној 
презентацији својих постигнућа кроз објављивање прилога у часопису. 

О избору чланака који ће бити објављени одлучује Редакција а 
коначни избор доноси главни и одговорни уредник. Редакција настоји 
да обезбеди квалитетну рецензију стручних и научних радова, искључује 
мишљење рецензента ако процени да је дошло до сукоба интереса, па у 
том случају рад прослеђује другом рецензенту. Редакција се обавезује да ће 
вршити стручну евалуацију радова и том приликом поступа непристрасно 
при одабиру радова. Име аутора остаје непознато рецензенту, као и аутору 
име рецензента, током процеса рецензије све до момента објављивања рада 
(како би се утицај субјективности и пристрасности свео на најмању меру).

Информације добијене у рукописном материјалу морају се чувати 
као поверљиве и не смеју се користити у ауторским радовима рецензената 
и чланова редакције без дозволе аутора, и то изричито у писаној форми, 
нити се на основу њих сме стицати било каква корист. Приспели радови 
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се не враћају а Редакција је дужна најкасније до краја септембра текуће 
године да одговори аутору да ли је рад прихваћен. Редакција подржава 
ауторе да слободно изражавају своје идеје и ставове, против је било 
ког облика цензуре и није одговорна за изнете идеје и ставове за које 
искључиву одговорност имају аутори. Рецензенти достављају у писаном 
облику своје мишљење о раду (рецензију) Редакцији, најкасније 15 дана 
од пријема рада.

Обавезе аутора

Аутори су дужни да се држе Упутства за писање радова, које је 
саставила Редакција и да предају само оригиналне (необјављене), стручне, 
научне, прегледне радове, преводе и приказе. Рад и превод рада не сме 
имати елементе повреде права ауторске својине. Ако ауторско дело 
подлеже заштити, по Закону о ауторском и сродним правима Републике 
Србије и другим правним актима у тој области, препорука Редакције 
је да преводилац обезбеди писану изјаву о сагласности издавача или 
аутора како би се превод објавио. Аутори су дужни у раду навести, према 
упутству, референце и литературу, како би читаоци могли проверити 
коришћене изворе. 

Забрањено је приписати ауторство особама које нису допринеле 
настанку рада као и прикривање ауторства особа, које су у значајној мери 
учествовале у заједничком истраживању или настанку рада. Као први 
аутор у коауторским радовима наводи се аутор који је највише допринео 
настанку рада.

Уколико је тема рада била излагана на конференцији, семинару, 
округлом столу, или је на неки други начин била доступна јавности, тај 
податак треба навести у фусноти након прве реченице у раду.

Уз рад је неопходно доставити попуњену па скенирану Изјаву 
аутора. Формулар изјаве доступан је на: https://korakbiblioteke.biblioteka-
uzice.rs/izjava-autora/

Аутори објављених радова у часопису Корак библиотеке, уколико 
желе или имају потребу, могу их депоновати на сајту установе у којој 
раде, личној интернет страници или на други начин учинити доступним 
јавности, уз обавезно навођење библиографских података о раду и 
часопису, са тачно уписаним линком до чланка на интернет страници 
часописа. О свему овом дужни су обавестити Редакцију.
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Поштовање принципа добре научне праксе при објављивању 
радова у часопису Корак библиотеке

Аутори који желе да објављују радове у часопису Корак библиотеке 
дужни су да се држе високих етичких принципа у складу са добром 
научном праксом.1 Редакција часописа, по сазнању да се неки од аутора 
огрешио о поменуте принципе, дужна је да предузме неопходне мере у 
спречавању непоштења у публиковању стручних и научних радова, што 
укључује и повлачење већ објављеног рада и обавештавање шире стручне 
и научне заједнице о огрешењу аутора о поменуте принципе.

Кршење правила добре научне праксе обухвата: непоштене 
поступке у процесу истраживачког рада и публиковање кривотворених 
резултата, као што је лажно представљање научних резултата, стварање 
научних заблуда кроз фалсификовање података, одбацивање нежељених 
резултата или метода евалуације, прикривање и манипулисање 
резултатима, повреде ауторског и сродних права, што се најчешће чини 
кроз плагијат.

Шта све обухвата плагијат
Према Правном лексикону2 плагијат представља: „присвајање 

ауторства на туђем делу”. Плагијатором се сматра ,,лице које неовлашћено 
објави, прикаже или изведе туђе дело под својим именом”, чиме чини 
повреду права ауторске својине.

Научна и универзитетска заједница у Србији бави се овим питањем 
и у сврху смањења плагијата и његовог откривања донела је више 
упутстава добре научне праксе кроз усвајање „Етичког кодекса научно-
истраживачког рада”, што се може погледати на званичним сајтовима 
наших факултета. Национални савет за науку и технолошки развој 
Републике Србије усвојио је „Кодекс понашања у научноистраживачком 
раду”.3

1  Национални савет за науку и технолошки развој донео је Кодекс понашања 
у научноистраживачком раду као и наши универзитете и научни институти 
су донели своја документа више о овим документима погледајте на: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/02/Rada-SKEN-novo.pdf (преузето 
22. 3. 2021) http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/dokumenti/Pravilnici/
Kodeks-profesionalne-etike_2016.pdf (преузето 22.3.2021). https://kobson.nb.rs/
mozda_vam_zatreba/plagijarizam.794.html (преузето 22. 3. 2021).

2  Pravni leksikon (Beograd: Savremena administracija, 1964), 625.
3  Исто као под 1.
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Најчешћи видови плагијата су:
–  дословно преузимање текста другог аутора, у деловима или у целини, 

без навођења имена аутора и података о извору из ког је текст преузет;
–  препричавање и сажимање текста другог аутора без навођења имена 

аутора извора у ком је објављен текст и објашњења или образложења 
о коришћењу текста;

–  у кршење правила добре научне праксе спада и самоплагијаризам4 када 
аутор публикује већ раније објављен рад без јасне назнаке о подацима 
када и где је рад публикован, већ се представља као оригиналан „нови” 
рад. Непоштеним понашањем сматра се и публиковање више сличних 
радова на једну тему у којима се јасно уочава коришћење истог текста 
у циљу увећања сопствене библиографије.5

У законима Републике Србије везаним за заштиту ауторског и 
сродних права не користи се реч плагијат, плагирање или плагијаризам 
већ се Законом дефинише ауторско право и сродна права, морална и 
материјална права, која из њих проистичу и њихова заштита, што у 
суштини представља забрану свих облика плагирања.6

Народна библиотека Ужице, покретањем стручног часописа, 
настоји да допринесе унапређењу савремене библиотечке теорије и праксе, 
као и заштити и афирмацији културног наслеђа. Подстиче стручњаке 
у библиотекарству и другим областима културе да се баве научно 
истраживачким радом у областима библиотекарства, информационе 
и медијске писмености, организације знања, библиографије, културне 
историје и заштите културне баштине.

За стручне и научне радове издавач обезбеђује израду CIP-а код 
Народне библиотеке Србије.

4  LjiljanaVučković-Dekić, „Plagijarizam–najčešća naučna prevara”. Halo: naučni časopis 
urgentne medicine, god. 22, br 3(2016), 371–372, dostupno http://www.beograd94.rs/
images/casopis/2016/Halo194_br_3_2016.pdf (преузето 22. 3. 2021).

5  Исто.
6  Република Србија, „Закон о ауторском и сродним правима”. Службени гласник 

РС, бр. 104 (2009), бр. 99 (2011), бр. 29 (2016) – УС и бр. 66 (2019). 
Доступно: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_autorskom_i_srodnim_pra-
vima.html (преузето 24. 3. 2021).
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УПУТСТВО АУТОРИМА

Прилози који ће бити објављени у часопису „Корак библиотеке: 
часопис за културу и библиотечко-информациону делатност” треба 
да буду из библиотечко-информационе теорије и праксе, као и из 
културне историје. Предност ће имати радови који су тематски везани 
за Златиборски регион, али ће бити објављени и радови који нису везани 
за зaвичај, а значајни су за библиотечко-информациону струку. Молимо 
ауторе да имају у виду да се њихов прилог може уклопити у следеће 
рубрике:

•  Из прошлости – радови из историје библиотекарства и културне 
историје, 

•  Истраживања – истраживачки радови из библиотечко-
информационе струке, 

•  Библиографија – библиографије и библиографска истраживања, 
•  Савремени токови – радови из области савремених библиотечких 

услуга, програми и пројекти у библиотекарству, примери добре 
праксе и сл. 

•  Преводи – преводи стручних радова, стандарда, смерница и 
других докумената, 

• Прикази – прикази стручних монографија и часописа. 

Рад треба да је писан на српском (ћирилицом) у фонту Times New 
Roman, величина фонта 12 и да има до 30.000 карактера са размацима. 
Изузетно, у договору са редакцијом, могу се објавити и обимнији радови. 
На самом почетку, у горњем левом углу, наводи се име и презиме аутора, 
установа из које долази, место и е-адреса аутора. Радови чије су верзије 
излагане на стручним и научним скуповима могу се објавити уз назнаку 
у првој фусноти (на крају прве реченице рада). У часопису се не могу 
објављивати већ објављени радови. 

Наслове писати великим словима (фонт 16 и болдовано), поднаслове 
малим (фонт 14 и болдовано), сажетак и кључне речи фонт 11, а напомене 
и фусноте 10. Сажетак треба да има до 150 речи, а кључне речи до 10 речи. 
Превод наслова, сажетка и кључних речи на неки од светских језика наводе 
се на крају рада након литературе. Користити Чикаго стил библиографског 
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цитирања.7 Фусноте се дају на дну странице и могу садржати допунска 
објашњења или податке о коришћеној литератури и изворима на пример:

Књиге:

У фусноти (у даљем тексту Ф:) редни број. Име Презиме, Наслов 
књиге (Место: Издавач, година), страна/-е.

Ф: 1.Радомир Андрић, Бели извор (Београд: Београдска књига, 2001), 
21. 

У библиографији (у даљем тексту Б:) редни број. Презиме, Име. 
Наслов књиге. Место: Издавач, година.

Б: 1. Андрић, Радомир. Бели извор. Београд: Београдска књига, 2001.

Књиге које имају до три аутора:

Ф: Име Презиме, Име Презиме, Име Презиме, Наслов књиге (Место: 
Издавач, година), страна/-е.

Ф: Светлана Јанчић, Ана Савић, Каталози Народне библиотекер 
Србије (Београд: Народна библиотека Србије, 2021), 134–135.

Б: редни број. Презиме, Име, Име Презиме, Име Презиме. Наслов 
књиге. Место: Издавач, година.

Б: 3. Јанчић, Светлана, Ана Савић. Каталози Народне библиотеке 
Србије. Београд: Народна библиотека Србије, 2021.

Четири или више аутора:

Ф: Име Презиме, и др. /et al., Наслов књиге (Место издања: Издавач, 
година), страна/е

Ф: Dane Žigić, et al., Metodologija naučno-istraživačkog rada u opštoj 
medicini (Beograd: Nova prosveta; Beograd; Zagreb: Medicinska knjiga, 1985), 
252–254.

Б: редни број. Презиме, Име, Име и Презиме, Име и Презиме, Име 
и Презиме, Име и Презиме. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.

7  Овај стил је делимично превела Драгана Сабовљев. „Чикаго стил 
библиографског цитирања”, Панчевачко читалиште, бр. 13 (нов. 2008): 
111–115; бр. 15 (нов. 2009): 86–90, види и Chicago Style Citation Quick Guide 
доступно на: https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
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Б: 15. Žigić, Dane, Slobodanka Janošević-Dotlić, Dragoljub Ivanković, 
Vera Pertot, Dejan Konstantinović. Metodologija naučno istraživačkog rada u 
opštoj medicini. Beograd: Nova prosveta; Beograd; Zagreb: Medicinska knjiga, 
1985.

Чланак у зборнику или неки други део књиге:

Ф: Име и Презиме аутора, „Наслов поглавља или чланка” у Наслов 
књиге, ур. Име и Презиме (Место: Издавач, година), страна/-е.

Ф: Миленко Мисаиловић, „Осећање трагичне кривице у делима 
Милутина Ускоковића” у Књижевно дело Милутина Ускоковића: зборник 
радова са научног скупа одржаног 19. новембра 1984. године у Титовом 
Ужицу, уредник Слободан Радовић (Титово Ужице: Народна библиотека 
„Едвард Кардељ”, 1985), 57–58.

Б: редни број. Презиме, Име аутора, „Наслов поглавља или чланка” 
у Наслов књиге, ур. Име и Презиме, страна/-е. Место: Издавач, година.

Б: 7. Мисаиловић, Миленко, „Осећање трагичне кривице у делима 
Милутина Ускоковића” у Књижевно дело Милутина Ускоковића: зборник 
радова са научног скупа одржаног 19. новембра 1984. године у Титовом 
Ужицу, уредник Слободан Радовић, 49–87. Титово Ужице: Народна 
библиотека „Едвард Кардељ”, 1985.

Чланак у часопису:

Ф: редни број. Име и Презиме, „Наслов чланка”, Наслов часописа, 
бр. свеске (година): страна/е.

Ф: Илија Мисаиловић, „Железница Ужица у ратним условима 1941. 
године”, Историјска баштина, бр. 20 (2011): 175

Б: редни број. Презиме, Име., „Наслов чланка”. Наслов часописа, 
бр. свеске (година): страна/е.

Б: 4. Мисаиловић, Илија. „Железница Ужица у ратним условима 
1941. године”. Историјска баштина, бр. 20 (2011): 171–186.

Чланак у онлајн часопису:

Ф: редни број. Име Презиме, „Наслов чланка”, Наслов часописа, бр. 
свеске (година): страна/е, http://адреса (преузето датум).
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Ф: 1. Марија Радуловић, „Библиотека и тинејџери”, Глас библиотеке, 
бр. 20 (2014): 99–100, http://www.cacak-dis.rs/elektronska_izdanja/ gb20/97-
114-gb20-marija-radulovic.pdf (преузето 21. 9. 2017).

Б: редни број. Презиме, Име., „Наслов чланка”. Наслов часописа, бр. 
свеске (година): страна/е, http://адреса (преузето датум).

Б: 7. Радуловић, Марија. „Библиотека и тинејџери”. Глас библиотеке, 
бр. 20 (2014): 97–114. http://www.cacak-dis.rs/elektronska_izdanja/gb20/97-
114-gb20-marija-radulovic.pdf (преузето 21. 9. 2017).

Остале примере можете погледати у часопису Читалиште 
бројеви 13 и 15, или на сајту https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_
citationguide.html (Chicago Style Citation Quick Guide).

Коришћену литературу и изворе навести азбучним редом на крају 
текста и не преводити на језик рада (дела писана ћирилицом наводе се 
ћирилицом, дела на латиници латиницом, као и у фуснотама). Извор који 
нису коришћени у раду не могу бити наведени у литератури. Наслов, 
резиме и кључне речи, преведени на неки од страних језика, дају се након 
наведене литературе. 

Фотографије, табеле и илустрације достављају се уз текст у 
атачменту. Они морају бити у доброј резолуцији погодној за штампу 
(резолуција слике 1024x768 пиксела, односно да фотографија буде у 
300dp у размери 1:1 (9x6 cm и мање). Резолуција се односи на оригиналну 
илустрацију, а не на компјутерски повећану. Обавезно обележити у тексту 
место илустрације истом ознаком коју има илустрација.

Како бисмо избегли да се у сваком тексту појављује различит тип 
наводника, потребно је да се наводе према Правопису српског језика 
(пример: „Наводници”), као и црте између бројева – искључиво дужа црта 
(1922–1978). Молимо ауторе да воде рачуна о размацима (после знакова 
интерпункције обавезан је размак, а пре знакова интерпункције не 
треба). Уколико аутори буду наводили другачије, текстове ћемо вратити 
на дораду. 

Упутство за писање приказа публикације за часопис  
„Корак библиотеке”

Приказ треба да садржи основне библиографске податке о 
публикацији или библотечко-информационој грађи и изворима. У самом 
поднаслову приказа навести аутора, наслов, издавача и број стране, 
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односно материјални опис извора као и интернет адресу ако је извор 
доступан на интернету.

Пример: Јасмина Нинков, Библиотека у XXI веку. Београд: Чигоја, 
2010, 103 стр.

Приказ треба да садржи следеће елементе или целине:
а)  Кратак уводни део у ком се објашњава зашто је аутор изабрао одређену 

тему и шта је желео да покаже њеном елаборацијом.
б)  Кратак садржај, без улажења у детаље, како би се читалац приказа увео 

у критичка разматрања која следе.
в)  Критичка разматрања у којима се садржај аргументовано критички 

процењује, било позитивно или негативно. Идентификују се основне 
тезе које аутор заступа или аргументи и докази које аутор користи 
у поткрепљивању својих тврдњи. У овом делу треба показати коју је 
методологију аутор користио при изради рада и о којој врсти дела је 
тачно реч (стручно, научно есејистичко и сл.), коме је дело намењено и 
по чему завређује посебну пажњу, које дилеме или теоријске поставке 
предлаже. Потребно је истаћи занимљивости због чега би аутор 
приказа то дело препоручио стручној јавности, односно изнети лични 
став о делу које се приказује. Одредити место публикације међу раније 
објављеним делима из те области, уколико постоји мало дела из те 
области и ту чињеницу треба истаћи.

г)  Закључак приказа треба да садржи оцену огранизације грађе у 
пубуликацији, стила писања и коментар да ли је тема у потпуности 
обрађена или који је аспект теме приказан. 

Приказ не треба да садржи више од 9000 карактера (укључујући и 
размаке), изузетно када су научне рецензије у питању радови могу бити 
обимнији. 

Молимо вас да назначите своје име, телефон, имејл адресу, 
афилијација (назив установе у којој радите) и да текстове доставите у 
дигиталној форми – видети Упутство ауторима https://korakbiblioteke.
biblioteka-uzice.rs/uputstvo-autorima/ имејл адреса korakbiblioteke@
biblioteka-uzice.rs
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