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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.
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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. 



91

Корак библиотеке 7/2022

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 
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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
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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 
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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 
и II светског рата (142–150); Привреда после II светског рата (статистика) 
(151–152); Привреда после II светског рата (152–158); Земљорадничке 
задруге у: Чајетини, Доброселици, Семегњеву и Јабланици (159–165); 
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.
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Поток, Стубло, Доброселица, Јабланица, Семегњево (204–228); Стара и 
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омладинских радних бригада (375–376); Над гробом Сава Јовановић – 
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