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НОВИ ЛЕГАТ

САЖЕТАК: Рад представља документовани приказ оснивања Народне
књижнице и читаонице у Лесковцу 1935. године. Њеном оснивању
претходило је стварање бројних просветних и културно-образовних
установа које су имале своје библиотеке и читаонице и које су, након
вишедеценијског рада, на иницијативу културне и интелектуалне елите
у граду, уступиле део свог књижног фонда ради отварања прве народне
библиотеке у Лесковцу. Лесковачка народна књижница и читаоница била је
у саставу и под управом Народног универзитета у Лесковцу и представљала
је, у периоду између два светска рата, значајан чинилац развојa културнопросветног миљеа града и околине.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Лесковац, Народна књижница и читаоница, просветне и
културно-образовне установе, читаоницe и ђачкe књижницe, Правила Народне
књижнице и читаонице, Удружење студената, Народни универзитет.

Увод

Лесковац, поникао на темељима средњовековне трговачке вароши,
био је крајем 19. века један од јачих индустријских центара на Балкану.
Свој привредни развој засновао је на производњи конопље, трговини
кудељом, оснивању многобројних заната, од којих су посебно ужарски и
производња вуненог, а затим и свиленог гајтана, претходили оснивању и
развоју лесковачке текстилне индустрије. Даљи развој, не само у домену
привреде, занатства и трговине, него и у областима политике, културе,
просвете, здравства, Лесковац је доживео одмах након ослобођења од
турске власти 1877. године.1 Ушавши тада у састав српске државе, успешно
се укључио у привреду тадашње Kнежевине Србије, која је већ била
повезана са развијеним европским капиталистичким земљама. Железничка
пруга, која је 1886. године прошла кроз Лесковац и повезала га са Нишом,
а временом и са Београдом, Скопљем и Солуном, такође је погодовала
његовом снажном привредном развоју.
Успешан развитак привреде и трговине у ослобођеном Лесковцу и
околини условио је, између осталог, и изразиту потребу за све интензивнијим
6

1 „Лесковац је за време своје дуге трговачке историје под Турцима акумулирао једну огромну привредну снагу,
која је на дан ослобођења подједнако од турске владавине и феудалних односа одједном неиздрживо избила.“ У:
Миливоје Перовић, Лесковац: трговачки и индустриски град (Лесковац: Народни музеј, 1954): 36.
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описмењавањем локалног становништва и даљим развијањем његовог
културно-просветног миљеа.

Књижнице и читаонице у Лесковцу од 1879. до 1935. године

„По попису који је извршен одмах по ослобођењу од Турака, 1879.
године, види се да је у Лесковцу, који је бројао 9.718 становника, било 848
писмених мушкараца и 79 писмених жена.“2
Просветни систем у Лесковцу, по попису из 1882. године обухватао је
„...једну мушку основну школу са 11 наставника и 444 ученика, једну женску
основну школу са три наставнице и 83 ученице и једну нижу гимназију са 6
наставника, 85 ученика и 17 ученица.“3
Поред постојећих основних школа и ниже Гимназије, основане 1879.
године, у Лесковцу су се почеле отварати и средње стручне школе: Државна
ткачка школа (1890), Женска занатска школa (1894) и Пољопривредна
школа (1904). Развијање просветно-образовног система, који је успостављен
под изразитим утицајем политичких и друштвено-економских прилика у
тадашњој Кнежевини, а од 1882. године Краљевини Србији,4 као и оснивање
бројних културно-уметничких друштава, омогућило је отварање првих
читаоница и ђачких књижница у Лесковцу и околини.
Читаонице су, иначе, у 19. веку на територији Кнежевине, а затим и
Краљевине Србије, представљале значајне институције културе доступне
народу, које су својим ангажовањем на „народном просвећивању“ деловале
и као образовне институције. Биле су средишта културно-просветног
препорода, средишта очувања националног идентитета у којима се путем
књиге неговао народни језик, одржавали курсеви, јавна предавања и
беседе, оснивале вечерње школе.
Почетак развоја библиотекарства у Лесковцу и околини везује се
првенствено за рад школских, просветно-образовних установа и културноуметничких друштава, али и за рад црквених књижница, које су постојале
још за време турске власти и које су у свом фонду поседовале и црквене и
световне књиге.
Прва читаоница у ослобођеном Лесковцу основана је, на иницијативу
грађанства, 1879. године под називом „Уједињење“. Током прве године свог
постојања, Читаоница је имала 76 чланова и само 12 књига. Примала је и

8

2 Сергије Димитријевић, Стари Лесковац као просветни и културни центар (Лесковац: Градски народни музеј,
1950), 10.
3 Миливоје Перовић, Лесковац: трговачки и индустриски град (Лесковац: Народни музеј, 1954): 49, 50.
4„Законом од 1880. године извршена је реорганизација Министарства просвете у смислу унапређења
организације, садржаја и метода рада, а формиран је и Главни просветни савет који је требало да буде
стручно саветодавно тело министра.“ У: Десанка Стаматовић, Читалишта у Србији у XIX веку (Београд: Народна
библиотека Србије, 1984), 118.
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11 најзначајнијих листова и часописа тога времена, као и два инострана
– један на бугарском и један на немачком језику5. Читаоница је својим
активностима, које су се огледале у организовању јавних беседа за своје
суграђане, као и у раду на неговању народног језика и ширењу националне
свести, представљала претечу вишедеценијском напору који ће уследити
у развијању институционалног библиотекарства и оснивању прве Народне
књижнице и читаонице у Лесковцу 1935. године.
Оснивањем прве Читаонице, грађани Лесковаца су наставили
са развијањем већ започетог културног препорода у граду и околини,
иницирајући, између осталог, и оснивање читаоница и ђачких књижница
при новооснованим културно-образовним институцијама.
Лесковачко Певачко друштво „Бранко“ (1886) оснива читаоницу
1890. године, која ће као самостална установа радити у једном друштвеном
локалу све до 1892. године. Не зна се тачно колико је књига, листова и
часописа, као и чланова имала, али се поуздано зна да је својим активностима
одиграла значајну улогу у културном развоју Лесковца и описмењавању
становништва на југу Србије.
По затварању ове читаонице, њену улогу преузеће Грађанска касина,
која ће успети да формира библиотеку6 мањег обима. Грађанска Касина
је била културни клуб, и по речима Сретена Динића, истакнутог писца и
културног радника, представљала је, пре Првог светког рата, једну „...од
најсолиднијих предратних установа“.
У лесковачкој Гимназији је 1896. године, на иницијативу профeсора,
формирана Ђачка књижница, којом је руководио познати српски писац
Радоје Домановић7. Књижница је располагала скромним књижним фондом
од 346 књига и незнатним бројем часописа8. Књижница је престала са радом
јуна 1898. године, након затварања Гимназије од стране Министарства
просвете и црквених дела. Гимназија је свој рад обновила 1902. године.
Исте године, са фондом од 310 књига, рад наставља и Ђачка књижница,
чији су чланови били сви редовни и свршени ученици Гимназије. На
иницијативу ученика шестог разреда Гимназије, школске 1912/13. године,
основано је литерарно друштво „Истрајност“, које 1913. године мења назив
у „Светислав Вуловић“. Ђачка књижница тада са фондом од 458 књига
улази у састав овог Друштва.
Међу првим културним организацијама које су имале своју књижницу
била је и литерарна ђачка дружина „Гундулић“, основана 1907/8. године.
5 Читаоница „Уједињење“ била је претплаћена на следеће часописе и листове: Српске новине, Видело, Глас
Црногорца, Застава, Исток, Јавор, Обзор, Порота, Словинац, Српска зора, Хришћански весник, као и бугарски
Државен вjесник и немачки Politik.
6 Грађанска касина је поред домаћих часописа примала и часопис на руском језику Њива и часопис на
француском језику Илустрасион.
7 Радоје Домановић је као професор српског језика радио у лесковачкој Гимназији од 1896. до 1898. године.
8 Бранково коло, мостарска Зора, босанска Вила, Голуб, Ласта…
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Први њен књижничар био је ученик Љубомир Алексић, који је по завршетку
студија постао професор српског језика и књижевности, а затим и директор
лесковачке Гимназије. Ђачка дружина „Гундулић“ „... је окупљала све ђаке
Лесковца и околине који су учили више разреде гимназије и друге средње
и стручне школе. Дружина је радила само за време школског распуста, кад
се у Лесковац врате они који су средње школе учили ван ње.“9 Дружина
је била позната по томе што је својим радом активно деловала у ширењу
културе и јачању националне свести младих у Лесковцу и околини.
У Лесковцу је 1903. године, под утицајем идеја истакнутог социјалисте
Светозара Марковића, основана Радничка књижница и читаоница. Под
притиском тадашње власти, брзо је престала с радом, не оставивши, при
том, значајнији траг у образовању радничке класе у Лесковцу.
Књижницу са читаоницом имало је и Удружење трговаца. По речима
Драгољуба Трајковића књижница је „пропала“ за време Првог светског
рата, али је након рата обновљена.10
За време балканских ратова и Првог светског рата, културноуметничка друштва и просветне установе у Лесковцу и околини нису
радиле. Библиотеке које су биле у њиховом саставу су, током ратних година,
делимично или у потпуности биле уништене. Њихово обнављање уследило
је убрзо након ослобођења Лесковца 1918. године. Захваљујући, пре свега,
брзом економском опоравку града и околине, посебно успешном развоју
текстилне индустрије, и привреде уопште, створили су се тада одговарајући
услови за обнављање старих и оснивање нових културних, просветних,
уметничких, спортских, хуманитарних друштава и организација.
Гимназија је, након ослобођења, основала три књижнице, једну наставничку
и две ученичке – једну за више и једну за ниже разреде. Између два светска
рата, од свих школских библиотека, Гимназија је имала најбоље снабдевену
библиотеку, чији се фонд формирао куповином књига из сопствених
средстава, поклоном појединаца, као и поклоном од стране Министарства
просвете.
Средња Трговачка школа (1922) је књижницу са читаоницом
основала 1923. године. Извештаје о раду библиотеке, Лесковачка трговачка
омладина је објављивала у Лесковачком гласнику, у коме је износила своје
ставове о народном просвећивању и значају књиге за коју је истицала да је
„она исто што и добар пријатељ и саветник“.11
Средња Текстилно-техничка школа је убрзо по отворању 1927.
године формирала наставничку и ученичку библиотеку. Библиотека је
10

9, 10 Драгољуб Трајковић, „Предратне организације студената лесковачког краја и стварање Народне књижнице
и читаонице у Лесковцу“, Лесковачки зборник , 6, 6 (1966): 165.
10 Исто, 171.
11 „Члановима Лесковачке Трговачке Омладине и пријатељима народног просвећивања“ ,Лесковачки гласник, бр.
22 (26. мај 1923): 3.
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располагала солидним књижним фондом у којем је имала и књиге на
руском, француском, немачком и чешком језику и била претплаћена на 7
страних часописа.
Грађанска касина је свој културни клуб обновила 1921. године
у једној од лесковачких кафана у којој је обновила и рад читаонице и
временом успела да формира солидну библиотеку. Примала је домаће
дневне листове и часописе, као и часописе на руском и француском језику.
За своје чланове је организовала касинске вечери, матинее, игранке
и концерте, чиме је, својим бројним активностима, постала једна од
доминантнијих установа културе у Лесковцу. Међутим, током 1923. године,
Касина престаје да прима часописе и престаје да организује књижевне
вечери, а рад библиотеке своди само на издавање књига. Године 1926.
Касина своју Читаоницу сели у просторије Француско-српског клуба, да би
већ крајем 1928. године уследила нова „сељења“ и почетак стагнирања рада
библиотеке; осипање књижног фонда, као и њено гашење 1935. године.
Своју библиотеку имао је и Француско-српски клуб. Клуб је на
иницијативу „француских ђака“ и професора француског језика, с циљем
да афирмише француску културу и језик и укаже на јаке пријатељске везе
двају народа – српског и француског, поникао 1921. године у просторијама
Грађанске касине. Убрзо се осамосталио и преселио у један од друштвених
локала. Клуб је имао библиотеку са читаоницом и у свом књижном фонду
углавном је располагао књигама, часописима и новинама на француском
језику, најчешће добијаним од стране француске владе и француских
установа. „Друштво пријатеља Француске је већ на почетку свог рада унело
нове, свеже тонове у друштвени и културни живот Лесковца, најављујући да
ће и убудуће бити његов важан и незаобилазан чинилац.“12
Након Првог светског рата, основан је 20. новембра 1920. године и
Студентски клуб „Гундулић“. Клуб је поникао из истоимене предратне Ђачке
дружине „Гундулић“, чији су чланови у међувремену постали студенти,
због чега је и променио име у студентски. На редовној скупштини, Клуб
је изабрао управу и поставио своја Правила, Најважнији задатак, који су
студенти себи у Правилима поставили, био је оснивање Народне књижнице
и читаонице у Лесковцу када Клуб буде сакупио преко 1.000 књига. Да
би остварио свој циљ, Клуб је одмах по оснивању отворио књижницу и
свој књижни фонд почео да формира куповином књига од чланарине и
добровољних прилога сакупљених на музичким концертима, као и путем
бројних поклона.
Међутим, и поред свих залагања, рад Студендког клуба „Гундулић“
на оснивању народне библиотеке у Лесковцу одвијао се прилично споро.
11
12 Душан А. Јањић, Француски клуб у Лесковцу (Лесковац: Народни музеј, 2006), 34.
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У априлу 1927. године, клупска библиотека имала је свега 830 наслова,
што је било недовољно за оснивање народне библиотеке. Клуб је наставио
са радом све до завођења шестојануарске диктатуре 1929. године, када је
забрањен рад, не само политичким партијама, него и свим удружењима у
Крљевини СХС, међу којима и Студентском клубу „Гундулић“.
Након доношења новог Устава Краљевине Југославије 1931. године13,
лесковачки студенти су решили да обнове свој Клуб. На редовној скупштини
одржаној крајем септембра 1931. године14 студенти су изабрали нову управу.
Убрзо су променили и назив Студентског клуба „Гундулић“ у Удружење
студената, донели нова Правила и преузели од укинутог Студентског клуба
„Гундулић“ не само његову збирку књига него и његову иницијативу за
оснивање народне књижнице и читаонице у Лесковцу. Међутим, на усвајање
Правила и почетак рада своје организације, студенти су чекали скоро две
и по године. Министарство просвете Краљевине Југославије је Правила
Удружења потврдило тек 1. маја 1934. године15, након чега је Удружење
студената 11. јула 1934. године одржало ванредну скупштину на којој су
прочитана Правила и изабрана нова управа. За председника Удружења
постављен је Предраг Ђорђевић, студент права.
Једна од значајних културно-образовних организација, која је
дуги низ година деловала на културно-просветној сцени у граду, био је и
Народни универзитет основан 13. јануара 1924. године на иницијативу
„Савеза Земљорадничких задруга за округ врањски“16. Универзитет је у
циљу „народног просвећивања“, уз учешће еминентних предавача, редовно
организовао „популарна“ предавања из свих научних области. На дан
отварања Универзитета, у сали лесковачке Реалке, прво предавање одржао
је др Никола Вулић, професор и ректор Народног универзитета у Београду,
на тему „О прачовеку и преисторијском времену“. О његовом предавању
и говору о потреби оснивања народних универзитета, јавност је известио
Лесковачки гласник 19. јануара 1924. године.
Народни универзитет је у континуитету радио све до почетка Другог
светског рата и својим деловањем на пољу културе и образовања одиграо
значајну улогу у оснивању Народне књижнице и читаонице у Лесковцу
1935. године.

12

13 Устав Краљевине Југославије, познат и као Септембарски или Октроисани устав, донео је краљ Александар I
Карађорђевић и тако окончао шестојануарску диктатуру. Устав је ступио на снагу 3. септембра 1931. године када
је објављен у Службеним новинама под бројем 200.
14 „Нова управа студенстког клуба „Гундулић“, Лесковачки гласник, 38 (26. септембар 1931): 3.
15 „Удружење студената у Лесковцу основаће народну књижницу“, Недељне новине, 20 (20. мај 1934): 1.
16 „Народни универзитет у Лесковцу“, Лесковачки гласник, 1 (5. јануар, 1924): 2.
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Оснивање Народне књижнице и читаонице у Лесковцу
1935. године
У периоду између два светска рата, Лесковац је имао велики број
културно-уметничких и просветних установа, као и велики број библиотека
и читаоница, које су биле у њиховом саставу. Међутим, ситуација у култури
била је на незавидном нивоу. Више пута је покретано, али не и реализовано
питање „концентрације“ свих библиотека и установа културе у граду.
У тексту под називом „Концентрација библиотека“ објављеном у
Лесковачком гласнику јануара 1934. године, износи се чињенично, нимало
повољно стање за тадашње културне прилике у Лесковцу. У тексту, између
осталог, пише: „Међу тим установама има их много које су поникле без
икакве потребе и нужде, али су зато успеле да угуше друге установе, које
имају одређене и оправдане циљеве. Тако су ...угушене, закржљале, или
бар стављене на последње место: Грађанска касина, Црвени крст, Друштво
Св. Сава, позориште... Тој судбини подлегле су и библиотеке... Ретко која
установа да нема своју библиотеку, чији се ормани са затвореним књигама
чувају у појединим ходницима или кујинама кафанским, којима се нико не
може да користи “.17
С обзиром на то да се, у догледном периоду, установе културе нису
ујединиле, кренуло се ка томе да се бар делом обједине њихове библиотеке
и да се коначно у Лесковцу оснује народна књижница и читаоница попут
већ постојећих у другим местима у Србији.18
Удружење студената је, у сарадњи са Народним универзитетом, 26.
августа 1934. године, у просторијама Француско-српског клуба19, који је,
такође, био један од иницијатора оснивања Народне књижнице у Лесковцу,
организовало конференцију представника установа културе у граду с
циљем да исте уступе део свог књижног фонда будућој народној књижници
и читаоници.
Седницом је председавала госпођа Дара Ђ. Крџалић20, која је била
председница Народног универзитета у Лесковцу од 25. јануара 1930.
године до 6. јуна 1937. године, када је на редовној годишњој скупштини
17 „Концентрација библиотека“, Лесковачки гласник, 35 (1. септембар 1934): 2.
18 У периоду од 1919. до 1941. године на територији Србије постојало је 1218 читаоница и народних књижница
и читаоница, чији је рад био усаглашен, са правилима која је прописивало надлежно министарство. На основу
архивске грађе може се утврдити да је највећи број Народних књижница и читаоница основан од 1929. до 1935.
године...“. У: Биљана М. Ђурашиновић, „Народне књижнице и читаонице као облик јавног библиотекарства у
Србији од 1918. до 1941. године“, Читалиште, год. 16, бр. 31 (2017): 63.
19 Француско-српски клуб је Народној књижници уступио део свог књижног фонда на француском језику.
20 „...У наредних седам година на том положају, она је потпуно променила и начин рада (усвојивши новине попут
цикличних предавања, предавања за село, усмене новине и музичке и књижевне вечери) и успела да организује
локалне интелектуалце који дотад нису показивали превелико интересовање за ову установу.“ У: Перица Хаџи
Јованчић, Европеизација српског Манчестера : 1918-1941. (Београд: Удружење за друштвену историју, 2010), 119.
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Универзитета изабрана за почасну председницу ове установе. Седницу
је отворио Предраг Ђорђевић, председник Удружења студената, који је
говорио о историјату Удружења и упознао присутне са идејом о оснивању
Народне књижнице и читаонице у Лесковцу.21 Ради раелизације ове
дугогодишње идеје, на састанку је од представника појединих установа
културе и известаног броја студената, основан Организациони одбор, чија
је дужност била „...да прикупи књиге, уједини књижнице и изради пројекат
правила Народне читаонице“.22 На седници је, такође, решено да будућа
Народна књижница буде у саставу и под управом Народног универзитета.
Убрзо је, на седници Народног универзитета одржаној 3. септембра 1934.
године, Организациони одбор поднео извештај о томе да је сакупљено
1.200 књига, чиме је постављен темељ за отварање Народне књижнице и
читаонице у Лесковцу. Том приликом Организациони одбор је за будућу
народну књижницу, поднео и пројекат Правила23 која су израђена по узору
добијених „Правила књижнице и читаонице у Шапцу“ .24
На следећој седници Народног универзитета, одржаној 14.
децембра 1934. године, предложени пројекат Правила Народне књижнице
и читаонице усвојен је од стране чланова Универзитета, да би на ванредној
скупштини, одржаној 17. децембра 1934. године у сали Француско-српског
клуба, Правила била званично прочитана и одобрена. Председница Дара
Ђ. Крџалић истакла је том приликом од колике је важности за Лесковац
оснивање Народне књижнице и читаонице рекавши, измећу осталог,
следеће: „Лесковац, веома напредни град у индустрији и трговини, изгледа
да приметно изостаје у културном погледу; живот грађана, њихово главно
интересовање кроз ток година, а и данас, управљено је у главном стицању
материјалних добара. Књига у Лесковцу је ретка; може се наћи у кућама
чиновника, док ће се узалуд тражити код већине становништва... Међутим,
и за индустрију и трговину су неопходна знања која тангирају те гране;
не може град бити сасвим напредан кад се нема појма о томе како се та
индустрија и трговина може унапредити. За све је потребна књига и знање...
Из тих разлога крајње је време да се оснује Народна књижница и читаоница
која ће свима грађанима без разлике пружити оно за чим се осећа велика
потреба“ .25
На скупштини је једногласно захтевано да се Правила одмах пошаљу
Министарству просвете на одобрење што је и учињено. Правила су у три
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21 О овом заједничком састанку установа културе у Лесковцу, јавност су обавестиле локалне новине Лесковачки
гласник (1. 9. 1934) и Недељне новине (2. 9. 1934).
22 АЈ-66-302-521, Фонд Министарства просвете Краљевине Југославије (документ бр.103).
23 АЈ-66-302-521, Фонд Министарства просвете Краљевине Југославије (документ бр.103).
24 Тридесет пет година рада Народног универзитета у Лесковцу (1924-1959), (Лесковац: Народни универзитет,
1962), 30.
25 Део говора Даре Ђ. Крџалић преузет из Записника са ванредне скупштине Народног универзитета у Лесковцу
одржане 17. децембра 1934. године (документ бр. 103).
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примерка, уз молбу и оверени препис записника са ванредне скупштине
Народног универзитета, одржане 17. децембра 1934. године, достављена
Начелству среза лесковачког26, који је иста проследио Општем одељењу
Министарства просвете Краљевине Југославије за њихово одобрење.
Молбу, оверени препис записника са ванредне скупштине Народног
универзитета и Правила будуће Народне књижнице, заведене под бројем
103, потписали су Дара Ђ. Крџалић, председница Народног универзитета,
секретар Милица Ж. Младеновић, суплент Гимназије у Лесковцу и Сретен
Динић, члан Управе Народног Универзитета.

Молба (слика лево) и Препис записника са ванредне скупштине
Народног универзитета у Лесковцу упућени Министарству просвете Краљевине
Југославије ради одобрења Правила Народне књижнице и читаонице у Лесковцу
(слика десно)

Иначе, у опсежној Молби, коју је Народни универзитет упутио
Министарству просвете, записано је: „Народни универзитет се нада да ће
Министарство просвете изаћи у сусрет овој молби тим пре што у Лесковцу
не постоји ниједна установа ове врсте која је неопходна за народно
просвећивање овога краја. Моли се Министарство просвете за хитно
одобрење ових правила како би се одмах приступило даљој организацији
Народне књижнице и читаонице“.
Министарство просвете Краљевине Југославије (Опште одељење –
Одсек за народно просвећивање) примило је на разматрање 22. децембра
1934. године Правила27 Народне књижнице и читаонице у Лесковцу и у
26 Начелство среза лесковачког је дана 20. децембра 1934. године завело, под бројем 48087, Предмет: Народни
универзитет у Лесковцу моли потврду Правила.
27 Министарство просвете Краљевине Југославије (Опште одељење – Одсек за народно просвећивање) донело
је, дана 22. децембра 1934. године, под бројем 45094, решење за Предмет: Одобрење правила Народне књиж. и
читаонице у Лесковцу среза: лесковачког.
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истом дану, „на основу 156. Закона о народним школама и члану 19 Уредбе
о уређењу Министрства просвете“28 одобрило, не само Правила, већ и
отварање Народне књижнице и читаонице у Лесковцу.
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Документи Министарства просвете Краљевине
Југославије (Опште одељење – Одсек за народно
просвећивање ) у којима се, по овлашћењу министра
просвете, одобравају Правила и отварање Народне
књижнице и читаонице у Лесковцу

Документ Министарства просвете Краљевине Југославије
у којем пише да је 2 примерка одобрених Правила Народне
књижнице и читаонице у Лесковцу проследило Просветном
одељењу Краљевске банске управе у Скопљу (слика лево) и
Документ у којем Начелство среза лесковачког потврђује
да је одобрена Правила даље предало Управи лесковачке
Народне књижнице и читаонице (слика десно)

Министарство просвете29 је, затим, два примерка одобрених Правила,
преко Просветног одељења Краљевске банске управе Вардарске бановине
у Скопљу30, доставило Начелству среза лесковачког, које је Правила даље
предало Управи Народне Књижнице и читаонице у Лесковцу ради потписа
и потврде њиховог пријема. Управа Књижнице је била дужна да иста, у
овереном препису, достави лесковачком Начелству у чијем се подручју
налазила и тако своју установу пријави управној власти. Приложена
одобрена Правила је, 23. јануара 1935. године, примила Дара Ђ. Крџалић,
председница Народног универзитета у Лесковцу, обавезујући се да ће „у
року од три дана донети оверен препис истих за архив Начелства“.31

Акт о овереним Правилима32 је, затим, Начелство среза лесковачког
послало Просветном одељењу Краљевске банске управе Вардарске
бановине у Скопљу33, које је акт, даље, „с молбом на надлежност“, упутило
31. јануара 1935. године Министарству просвете Краљевине Југославије.
Дана 5. фебруара 1935. године комплетан предмет везан за Правила
и оснивање Народне књижнице и читаонице у Лесковцу архивиран је
у Општем одељењу – Одсеку за народно просвећивање Министарства
просвете Краљевине Југославије34, чиме су, на крају, тако биле испуњене
све законске норме и дефинитивно постављене правне основе за почетак
рада Народне књижнице и читаонице у Лесковцу.

28 AJ -66-302-521, Фонд Министарства просвете Краљевине Југославије, Опште одељење, (документ бр. 45094).
29 AJ-66-302-521, Фонд Министарства просвете Краљевине Југославије, Опште одељење, (документ бр. 45094).
30 AJ-66-302-521, Фонд Министарства просвете Краљевине Југославије, Опште одељење, (документ бр. 41509).
31 AJ-66-302-521, Фонд Министарства просвете Краљевине Југославије, Опште одељење, (документ бр. 1599).

32 AJ-66-302-521, Фонд Министарства просвете Краљевине Југославије, Опште одељење, (документ бр. 1599).
33 AJ-66-302-521, Фонд Министарства просвете Краљевине Југославије, Опште одељење, (документ бр. 2800).
34 AJ-66-302-521, Фонд Министарства просвете Краљевине Југославије, Опште одељење, (документ бр. 3887).
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Документ Просветног одељења Краљевске банске управе Вардарске бановине
у Скопљу упућен Министарству просвете Краљевине Југославије (слика лево)
и Документ Министарства просвете Краљевине Југославије (Опште одељење
– Одсек за народно просвећивање) у којем се потврђује да је предмет везан
за Правила и оснивање лесковачке Народне књижнице и читаонице завршен.
(слика десно)

Правила35 која је за народне књижнице и читаонице одобравало
Министарство просвете, уз сагласност Министарства унутрашњих послова,
установљена још 1920. године, а допуњена 1924. и 1931. године, била су
јасно дефинисана поглављима и члановима унутар поглавља. Правила
Народне књижнице у Лесковцу састојала су се од четрнаест поглавља и 40
чланова: I Име; II Задатак; III Средства; IV Фонд; V Чланови; VI Органи; VII
Управни одбор; VIII Надзорни одбор; IX Управник књижнице и читаонице;
X Књижничар; XI Благајник; XII Скупштина; XIII Намена имовине и XIV
Прелазна наређења. 36
У првом поглављу (Име), у члану 1. одобрених Правила стоји да се „за
потребе народног просвећивања, среза Лесковачког, Бановине вардарске,
оснива Народна књижница и читаоница, која ће носити назив – Лесковачка
народна књижница и читаоница“. У шестом поглављу (Органи), у члану
22. стоји да је Народна књижница и читаоница под управом Народног
универзитета у Лесковцу и да су „према томе органи Народног универзитета
истовремено и органи Народне књижнице и читаонице“.
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35 „Одлуке Министарства просвете биле су обавезујуће за управни, надзорни одбор и скупштину одређене
народне књижнице и читаонице, а на крају године, управљачке структуре подносиле су му извештај о раду и
примерак годишњег рачуна. Сва преписка са државним властима вршила се преко среског начелства надлежног
за одређено подручје.“ У: Биљана М. Ђурашиновић, „ Народне књижнице и читаонице као облик јавног
библиотекарства у Србији од 1918. до 1941. године“, Читалиште год. 16, бр. 31 (2017): 64.
36 Види Прилог: Правила Лесковачке народне књижнице и читаонице.
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Рад на формирању Библиотеке трајао је неколико месеци да би
на годишњој скупштини Народног универзитета, одржаној 23. јуна 1935.
године, у локалу који се налазио у улици Краља Петра бр. 139, резултирао
свечаним отварањем Народне књижнице и читаонице у Лесковцу.
Том приликом је професор Гимназије Велимир Телебаковић одржао
предавање под називом „О књизи и читању“, истичући од коликог је значаја
отварање народних књижница, док је Сретен Динић, члан управе Народног
универзитета, поднео извештај о историјату оснивања Народне књижнице
и читаонице у Лесковцу.37
Књижница је, након отварања, имала око 1.600 прикупљених дела
„или приближно 1.800 свезака“38. Чланови Народне књижнице могли су бити
редовни, утемељивачи, добротвори, велики добротвори и почасни чланови.
Сви редовни чланови Народног универзитета и Удружења студената били су
у исто време и редовни чланови Лесковачке народне књижнице и читаонице
и, за разлику од осталих редовних чланова, нису плаћали чланарину.39
Чланови су књиге, са дозвољеним задржавањем до 15 дана40,
изнајмљивали четвртком и недељом од 10 до 12 часова пре подне, док су
листове и часописе могли да читају сваког дана од 10 до 12 часова пре подне
и од 15 до 18 часова поподне. Чланарина је на месечном нивоу износила 2
динара, а на годишњем 20 динара; за раднике и ђаке износила је 1 динар
месечно или 10 динара на годишњем нивоу. Упис су вршили Сретен Динић,
књижевник, Данило Тепавац, учитељ и Предраг Ђорђевић, студент права.
Народни универзитет се непосредно након отварања Књижнице, у чланку
„Из Народне књижнице и читаонице и Народног универзитета“, објављеног
29. јуна 1935. године у Лесковачком гласнику, захвалио свима који су
прилозима помогли њеном отварању,41 апелујући том приликом и на остале
грађане „да својим уписом у добротворе, велике добротворе, утемељиваче
и чланове омогуће опстанак и рад ове корисне установе намењене свим
слојевима грађанства“.

37 „Свечано отварање Народне читаонице у Лесковцу“, Лесковачки гласник, 25 (22. јун 1935): 1.
38 Из Народне читаонице“, Лесковачки гласник, 29 (20. јул 1935): 3.
39 Правила Лесковачке народне књижнице и читаонице, V Чланови, члан 13.
40 Правила Лесковачке народне књижнице и читаонице, V Чланови, члан 16.
41 „Народни универзитет у Лесковцу најлепше захваљује својим првим прилагачима, који су прилозима
допринели отварању Народне књижнице и читаонице и то:
1. Утемељивачима, са улогом од 100 динара, г. г. Љубици Јовановићки, Таси Стојановићу, адвокату, Ђорђу
Јањићу, трговцу, Сретену Динићу, уреднику Лесковачког гласника, др Жаку Конфину, лекару, Дари Ђ. Крџалић,
Мици Младеновић, супленту, Данилу Тепавцу, учитељу и
2. На прилозима у стварима: г. г. Браћи Ђорђевић – Кукару за поклоњену фирму, радњи „Будућност“ за две
столице, Душану Шабинчету за две завесе, Николи Петровићу, штампару за две мастионице са прибором,
књижари „Просвета“ за два упијача, Браћи Војводић за једну завесу за врата, Жики Обреновићу за куцаћу
хартију и Таси Стојановићу трговцу за две сијалице, флашу за воду и две чаше.“ У: Лесковачки гласник, 26 (29.
Јун 1935): 3.
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Народна књижница је званично почела „са издавањем књига
за читање“ 15. августа 1935. године42, након адекватног смештаја и
инвентарисања целокупне библиотечке грађе. Наставила је да увећава свој
књижни фонд, углавном путем поклона или куповином књига од чланарине
и новчаних прилога добијених од стране угледних појединаца.43 Такође,
према члану 5. одобрених Правила, Књижница је „средства за набавку
књига, часописа и новина, као и осталих потреба“ требало да добија и од
стране државе, бановине, среза или општине, као и од стране Министарства
просвете у виду откупа „у књигама и листовима“.
Међутим, у каквој је финансијској ситуацији била Књижница
непосредно након отварања, говори и податак да је Народни универзитет
„молио општину за новчану помоћ Народној читаоници“, али је општински
одбор одбио молбу с образложењем да „... нема пара ... иако је по Закону
(општина) дужна то чинити“ 44, обећавши да ће новчана средства за
Књижницу унети у буџет за наредну годину.
Нема података да ли је дато обећање испуњено, али зато, из
докумената добијених из Архива Југославије, сазнајемо да је Краљевина
Југославије преко Министарства просвете, Одељења за народно
просвећивање, као један од начина финансирања појединих библиотека
у земљи, у виду посебних буџетских кредита, доделила исти Народној
књижници и читаоници у Лесковцу 31. марта 1939. године у износу од 1.000
динара „на име помоћи ради успешнијег рада на народном просвећивању“.45
Званично, писмено саопштење министра просвете о додели новчане помоћи
у виду кредита примио је и потписао 25. маја 1939. године господин Сретен
Динић, члан Управе Народног универзитета у Лесковцу.
Одлука Министарства просвете Краљевине
Југославије (Одељење за народно просвећивање)
о додели новчане помоћи од 1.000 динара
Народној књижници и читаоници у Лесковцу
(бр. 2220) (слика лево) и Документ о додељеној
новчаној помоћи Народној књижници у
Лесковцу, који је примио и потписао Сретен
Динић, члан Управе Народног универзитета у
Лесковцу (бр. 12019) (слика десно)
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42 „Народна књижница и читаоница“, Лесковачки гласник, 32 (10. август 1935): 3.
43 Септембра месеца 1935. године госпођа Гана Илић, супруга Сотира К. Илића, индустријалца, поклонила је
у његово име Народној књижници и читаоници 300 динара на чему јој се Управа Народног универзитета јавно
захвалила. У: „Први добротвор Народне књижнице и читаонице“, Лесковачки гласник, 39 (28. септембар 1935): 3.
44 „Укинута помоћ Народном универзитету“, Лесковачки гласник, 48 (30.новембар 1935): 5.
45 АЈ–66-2504-2318 Фонд Министарства просвете Краљевине Југославије, Одељење за народно просвећивање
(документ бр. 2220).

Часопис за библиотекарство, науку и културу

НОВИ ЛЕГАТ

Управа Народне књижнице и читаонице је 30. маја 1939. године46 проследила
допис Министарству просвете Краљевине Југославије, Одељењу за народно
просвећивање, у којем их обавештава да им представља „..част...доставити
признаницу на 1.000 динара, с молбом да се...додељена помоћ исплати“.
Акт о достављању признанице Министарство просвете је примило 23. јуна
1939. године и исти завело под бројем 4787,47 након чега је уследио налог
за исплату новчане помоћи Народној књижници и читаоници у Лесковцу.

Допис Народне књижнице и читаонице у Лесковцу о достављању признанице
на 1.000 динара на име помоћи упућен Министарству просвете Краљевине
Југославије, Одељењу за народно просвећивање
(слика лево) и Акт Министарства просвете о приспећу новчане признанице 23.
јуна 1939. године (слика десно)

Од свог оснивања, па све до почетка Другог светског рата, Народна
књижница и читаоница је извештаје о свом раду подносила на редовним
годишњим скупштинама Народног универзитета у Лесковцу. У складу са
чланом 36. тачка 2. (Прелазна наређења) одобрених Правила, Управа је
била дужна да сваке године, по одржавању годишње скупштине, поднесе
Министарству просвете – Одељењу за народно просвећивање, под чијом је
влашћу и надзором била, „извештај о своме раду за минулу годину и један
примерак годишњег рачуна“48. Нажалост, увидом у доступну архивску грађу
46 АЈ–66-2504-2318 Фонд Министарства просвете Краљевине Југославије, Одељење за народно просвећивање
(документ бр. 13).
47 Предмет: Доставља признаницу на 1000 динара – Додела помоћи Народној књижници и читаоници у Лесковцу,
по одлуци Vбр. 2220/39. архивиран је у Одељењу за народно просвећивање Министарства просвете Краљевине
Југославије 23. јуна 1939. године.
48 Правила Лесковачке народне књижнице и читаонице, XIV Прелазна наређења, члан 36. тачка 2.
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и штампане изворе, ови извештаји, као и посебни обрасци49 за евидентирање
библиотечких услуга, које је прописало Министарство просвете Краљевине
Југославије, нису сачувани, тако да податке о броју корисника и броју
прочитаних монографских и серијских публикација на годишњем нивоу
не можемо знати, чак ни претпоставити. Оно што засигурно сазнајемо
из локалних новина јесте то да је Народна књижница, поред рада са
корисницима, организовала или, с обзиром да је била под покровитељством
Народног универзитета, представљала део организације многих научних
и књижевно-уметничких програма. Разноврсни културни програм чинила
су јавна предавања из скоро свих научних области, приредбе, концерти,
позоришне представе, књижевне и музичко-поетске вечери, које су се
најчешће завршавале игранком или балом.50
***
Народна књижница и читаоница основана је у Лесковцу захваљујући
великом ентузијазму и деценијском ангажовању знаменитих поклоника
писане речи, као и значајних представника предратног грађанског културнопросветног миљеа. Представљала је, не само у локалном окружењу, него
и шире, претечу развоја будућег савременог библиотекарства. Народна
књижница није радила за време Другог светског рата. Од коликог је
културно-историјског значаја било њено оснивање и деловање пре рата,
говори нам податак да је на њеним темељима, у послератним годинама,
створена нова градска библиотека, данашња савремена установа културе
– Народна библиотека „Радоје Домановић“ у Лесковцу, која је достојно
наставила да реализује и даље развија, у складу са новим, савременим
токовима у библиотекарству, све започете идеје и активности прве народне
библиотеке у Лесковцу, основане давне 1935. године.
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49 Обрасци које је прописало Министарство просвете Краљевине Југославије обухватали су: списак књига,
часописа и новина (образац 1, 2,3); списак намештаја – ствари (образац бр. 4); дневник примања и издавања новца
(образац бр. 5); дневник о позајмљеним књигама (образац бр. 6); списак чланова народних књижница и читаоница
(образац бр. 7); књига наплате чланских улога (образац бр. 8). У: Биљана М. Ђурашиновић, „Народне књижнице и
читаонице као облик јавног библиотекарства у Србији од 1918. до 1941. године“, Читалиште (2017): 64.
50 Један од заједничких културно-образовних програма Народног универзитета и Народне књижнице и
читаонице у Лесковцу, непосредно након њеног оснивања, била је прослава одржана поводом десетогодишњице
рада Народног универзитета у Лесковцу 24. новембра 1935. године.
„Управа Народног универзитета у Лесковцу решила је да у част десетогодишњице свога рада приреди
као прво предавање у овој сезони, јубиларно предавање г. Сретена Динић, народног просветитеља, у спомен
четрдесетогодишњице његовог културног, просветног, књижевног и новинарског рада.
Па је с тога заказала на дан 24. новембра ове године у сали овдашње гимназије у 3 сата по подне
свечану академију са овим дневним редом: 1. Отварање академије; 2. г. Величко Живановић, проф. о културном
раду г. Динића; 3. Г. Драг. Миловановић, о школском и просветном раду г. Динића; 4. Мрвице са Св. Савске
трпезе, јубиларно предавање г. Ср. Динића.
Истог дана увече Народни универзитет приређује у сали хотела „Плуг“ књижевно-забавно вече, у корист
Народне књижнице и читаонице са овим програмом: 1. Поздрав гостима г-ђе Даре Крџалић, председнице
Народног универтитета; 2. О књижевном стварању у Лесковцу и књижевном раду г. Ср. Динића, г. Велимир
Телебаковић, професор; 3. Г. др Раде Свилар, о раду г. Динића, на пољу социјалне хигијене; 4. „Проглас
Уједињења“, позоришни комад у једном чину, изводи школска омладина. Режија г. Љуба Динић; и 5. Игранка. У:
„Народни универзитет у Лесковцу“, Лесковачки гласник, 47 (23. новембар 1935): 3.
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ПРИЛОГ: Правила Лесковачке народне књижнице и читаонице51
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51 АЈ-66-302-521, Фонд Министарства просвете Краљевине Југославије, Опште одељење (документ бр. 103).
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Marija M. Jugović

A REVIEW OF THE FOUNDING OF THE LESKOVAC PUBLIC
LIBRARY AND READING ROOM IN 1935
Summary: This paper is a review of the founding of the Leskovac Public library and reading room in 1935. Its founding was preceded by the creation of
numerous educational and cultural institutions that had their own libraries
and reading rooms, and which, after decades of work, at the initiative of the
city’s cultural and intel-lectual elite, ceded part of their book fund to open
the first public library in Leskovac. Leskovac public library operated under
the Public university of Lesko-vac and, in the period between the two world
wars, represented an important fac-tor in the cultural and educational development of the city and its environment.
Keywords: Leskovac, Public library and reading room, educational and cultural
institutions, reading rooms and student libraries, Public library and reading room
rules, Student association, Public university.
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Јасмина С. Видић С (1964)

БИБЛИОТЕКА „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У ЛЕБАНУ:
од кућне библиотеке до установе културе
САЖЕТАК: У раду је представљен развој библиотекарства у општини
Лебане и њеним већим насељеним местима (Бошњацу, Слишану и Бувцу).
Почетак библиотекарства у Лебану датира од 1945. године. Прва званично
регистрована Јавна матична библиотека основана је 1961. године. Почетак
рада одвијао се у отежаним условима са малим фондом књига. Изливањем
реке Јабланице у Лебану, 6. јуна 1976. године, уништен је објекат Библиотеке
са фондом књига и инвентаром. Након овог периода настаје нова етапа
развоја библиотечке делатности у Лебану. Библиотека „Бранко Радичевић“
у Лебану није увек радила као самостална установа културе, мењала је
правни статус и често била премештана на различите локације. Од 1979.
године Библиотека је трајно смештена у просторијама Дома културе
„Радан“ у Лебану. Као савремена, самостална установа културе, чија је
основна библиотечко – информациона делатност, Библиотека „Бранко
Радичевић“ у Лебану фунционише од 27. фебруара 1998. године.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: библиотекарство, Библиотека „Бранко Радичевић“ Лебане,
библиотечки огранци.

Увод
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На насловној корици књиге – цртеж Захарије Орфелина а корица
Славено-сербског магазина (Венеција 1768)

Библиотека „Бранко Радичевић“ у Лебану је јавна библиотека
општине Лебане. Своју основну библиотечко – информациону делатност
Библиотека обавља кроз рад Одељења за одрасле и Дечјег одељења.
У Библиотеци постоји завичајни фонд, фонд серијских публикација и
референсна збирка. Библиотека је од 6. јуна 1976. године започела са
формирањем потпуно новог фонда и данас располаже са 39.000 књига и
има 1.000 чланова.
Библиотека „Бранко Радичевић“ у Лебану непрекидно ради 70
година. Традиција њеног постојања, по казивању старијих мештана Лебана,
датира и много раније. Значај развоја културе читања, становници Лебана
спознали су давно. Поучени мудрим сазнањима трговаца, које су чинили
виђенији становници Лебана, започиње организовано прикупљање књига и
издавање заинтересованим мештанима, што указује на почетак библиотечке
делатности у Лебану.
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Почетак развоја библиотекарства у Лебану

Оснивање прве Библиотеке у Лебану - Јавна матична библиотека

Библиотека у Лебану основана је одмах после Другог светског рата,
1945. године, захваљујући залагању уског круга образованих људи у Лебану.
Услови у којима је Библиотека настала и развијала се били су јако необични.
Залагањем малог броја људи који су били пуни ентузијазма и веровали да
и Лебане заслужује кутак у коме ће се наћи публикације доступне свим
љубитељима књиге и писане речи, покреће се прикупљање књига. Прве
публикације у фонду Библиотеке биле су поклон мештана Лебана. Фонд
књига био је јако скроман, али довољан да побуди интересовање мештана
Лебана да и сами донирају сувишак из својих приватних библиотека. Тако је
књижни фонд у почетку бројао свега хиљаду књига.
На самом почетку рада Библиотека није имала сталну зграду.
Захваљујући интелектуалцима ондашњег времена и њиховој свесрдној
помоћи, фонд Библиотеке је био врло брзо попуњен. Међу њима, посебне
заслуге имају Бора Ковачевић и Јелица Илић. На „Вечерима завичајних
стваралаца“ Библиотеке у Лебану, 29. августа 2012. године, проф. др Стеван
Ђорђевић поклонио је Библиотеци своју књигу „Дипломатско и конзуларно
право“ у којој је записао: „Сећам се дана из 1945. и 1946. године када
ми је љубазна и вредна Јелица Илић, библиотекарка позајмљивала књиге
из приручне библиотеке у Лебану“. Јелица Илић је имала своју приватну
библиотеку из које је радо позајмљивала књиге заинтересованим читаоцима.
Проф. др Стеван Ђорђевић је радо посећивао и читао књиге приватне
библиотеке Јелице Илић и сматра да је она била претеча данашње Библиотеке
у Лебану. Јелица је свесрдно позајмљивала књиге, али је очекивала да јој се
исте уредно врате. Радознали Лебанчани били су добродошли гости госпође
Илић.
Посебан значај у развоју библиотекарства у Лебану био је тренутак
када је Библиотека добила посебну просторију у приватној кући. Власници
куће били су браћа Света и Блашко Ћирић, пореклом из Грчке, колевке културе.
Кућа се налазила у садашњој улици Цара Душана у Лебану. На вратима куће
браће Ћирић, писало је: Зрно знања боље се пробија од челичног зрна, што
свакако указује на спознају браће Ћирић о утицају културе на развој личности.
Библиотека је касније била премештена у просторије приватне куће банкара
Дине Поповића у Лебану. Први књижничари били су брачни пар Јелена и
Јосиф. Даривање просторије за смештај публикација и формирање фонда
Библиотеке, био је историјски тренутак у развоју библиотекарства у Лебану.
Интересовање за књигама расте, али како је фонд био јако мали, покренута
је акција прикупљања књига не само од појединаца, већ и институција и
аутора. Библиотечки фонд се врло брзо попуњава.

Веће Скупштине општине Лебане је 1961. године донело одлуку да
се Народна библиотека и читаоница региструју под именом „Јавна матична
библиотека“ општине Лебане. Јавна матична библиотека у Лебану уписана
је у судски регистар 4. фебруара 1961. године у Окружном привредном
суду у Нишу1, као самостална радна организација. У судском регистру,
као оснивач Јавне матичне библиотеке у Лебану, уписан је Народно
ослободилачки одбор Лебана (НОО Лебана). Исте године, Јавна матична
библиотека у Лебану формирала је стационарне огранке у насељеним
местима: Бошњаце, Слишане и Бувце.
Своје просторије Библиотека добија у згради Задружног дома у
Лебану 1965. године2 и формира Дечје одељење, Одељење за одрасле са
читаоницом, магацински простор и канцеларије. Јавна матична библиотека
општине Лебане интензивно наставља развој библиотечке делатности. За
увећање књижног фонда, Библиотека велику заслугу дугује донаторима. Из
године у годину повећава се број корисника библиотеке, читаоница бележи
већу посећеност читалаца, развија се културно – просветна активност
Библиотеке, а већ у 1974. години на Дечјем одељењу Библиотеке оснива се
и прва дечја секција „Ђурђевак“ .3
На основу Закона о конституисању и упису у судски регистар
Организација удруженог рада, Збор радника Јавне матичне библиотеке
у Лебану дана 12. децембра 1973. године доноси Одлуку4 да ће се Јавна
матична библиотека у Лебану конституисати као радна организација
која у свом саставу нема основне организације удруженог рада (ООУР).
На основу донешене Одлуке, Јавна матична библиотека у Лебану је 27.
децембра 1973. године уписана у Окружном привредном суду у Нишу као
Радна организација без основних организација.

Опстанак рада Јавне матичне библиотеке
после поплаве у Лебану 1976. године
Јавна матична бибиблиотека у Лебану, пре кобне ноћи 6. јуна
1976. године, била је једна од развијенијих библиотека у Јужноморавском
региону. Била је смештена у згради Задружног дома и располагала је са 108
m2 површине. Имала је Читаоницу за децу, Читаоницу за одрасле, Одељење
1 Окружни привредни суд у Нишу, Извод из судског регистра, бр. 01 - 528/28 (Ниш, 1961).
2 Библиотека „Бранко Радичевић“, Допис Председнику Извршног одбора Скупштине општине Лебане, дел. бр. 15
(Лебане, 1998).
3 Јавна матична библиотека, Извештај о раду Јавне матичне библиотеке Лебане за 1974. годину (Лебане, 1973).
4 Јавна матична библиотека, Одлука, (Лебане, 1973).
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за књиге за одрасле и Одељење за књиге за децу. Библиотека је поседовала
око 32.000 књига5, часописе и дневне новине разних издавача. Све књиге
су биле класификоване по међународној децималној класификацији, сва
штампа и периодика била је уредно смештена у уређеним, пространим,
функционалним просторијама опремљеним адекватним намештајем
(полице, столови, столице). Радници Јавне матичне библиотеке имали
су мотива и радили су са пуним еланом. Уз њихово свесрдно залагање
на промовисању књига код широке читалачке публике, број читалаца
је био све већи. Читаонице су биле изузетно посећене јер су поседовале
актуелне наслове и штампу за децу и одрасле. Својим унутрашњим
изгледом и пријатном угодношћу, Јавна матична библиотека привлачила је
и задржавала читаоце различите структуре. У то време била је привилегија
постати члан библиотеке, имати чланску карту и читати штампу и остале
публикације у читаоници.
Услед налета бујице хировите реке Јабланицe, изазване
катастрофалним временским непогодама, 6. јуна 1976. године, у Лебану
долази до поплаве која је оставила пустош на целој територији општине
Лебане, а посебно у самом месту. Настрадали су многи инфраструктурни
објекти, а огромна материјална штета нанета је свим привредним и
ванпривредним радним организацијама. Последице су биле катастрофалних
размера. Водена стихија није мимоишла ни Јавну матичну бибиблиотеку
у Лебану која је најтеже оштећена. Поплавом су демолиране просторије
Библиотеке, уништено је скоро 90% књижног фонда, опреме и инвентара.
Потпуно уништене књиге и полице за смештај књига су одстрањене, а
други део основних средстава привремено је измештен у зграду Дечјег
обданишта у Лебану. Формирана је Комисија која је имала задатак да
изврши процену могућности даљег коришћења ових средстава. Мали број
књига које су остале и биле за употребу, уступљене су огранку у Бошњацу.
Уништена је опрема и намештај у вредности од 300.000,00 динара и књижни
фонд вредности 3.000.000,00 динара, око 32.000 књига за одрасле и децу,
сликовнице, дневни листови и часописи6. На основу рада комисије за
процену штете у поплави у Јавној матичној библиотеци у Лебану је учињена
штета у вредности од укупно 5.000.000,00 динара7.
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5 Јавна матична библиотека, Извештај о раду Јавне матичне библиотеке у Лебану за 1976. годину (Лебане, 1977).
6 Јавна матична библиотека, Преглед штете у Јавној матичној библиотеци у Лебану настале од поплаве и потреба
за нову Библиотеку, дел. бр. 2 (Лебане, 1976).
7 Извештај о раду Јавне матичне библиотеке у Лебану за 1976. годину
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Јавна матична библиотека у Лебану након поплаве 6. јуна 1976. године8

У Дечјем обданишту у Лебану, Јавна матична библиотека добила је
две мале просторије у којима је сместила преостали инвентар и прикупљене
књиге путем акције солидарности (око 3.000 књига). Зграда у којој је Јавна
матична библиотека била смештена порушена је после поплаве, а на том
месту изграђен је нови објекат – Дом културе „Радан“. У новоизграђеном,
савременом објекту, Јавна матична библиотека добила је своје просторије.
Поплава је уништила и документацију и картотеку Библиотеке. У само
једној ноћи изгубила је 90% своје имовине. Пословни губитак Библиотеке
по завршном рачуну у 1976. години био је велики. Да би Јавна матична
библиотека у Лебану могла да почне са радом била је неопходна хитна
интервенција и ангажовање шире друштвено-политичке заједнице, а
посебно организација које се баве културом. Представници Народне
библиотеке СР Србије, на челу са начелником одељења за унапређење
библиотечке делатности Србије као и представника Библиотеке у Лесковцу,
обишли су уништену Јавну матичну библиотеку у Лебану и били затечени
катастофом коју су видели. Тада је константовано да је Библиотека у Лебану
доживела сличну судбину као и Народна библиотека у Београду, 4. априла
8 Дом културе „Радан“, Архива фотодокументације (Лебане, 1976).
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1941. године. Њиховим залагањем Библиотека је добила просторије за
рад, али то није било довољно да се њена библиотечка делатност настави.
Последица свега било је велико незадовољство и оправдан револт корисника
Библиотеке9.
Скупштина општине Лебане и Самоуправна интересна заједница
културе у Лебану нису биле у могућности да материјално и финансијски
помогну уништену Јавну матичну бибиблиотеку. У тим кризним месецима
општина Лебане је јако тешко функционисала што се одразило и на рад Јавне
матичне библиотеке. Делатност Библиотеке у том периоду финансирала
је Самоуправна интересна заједница културе (СИЗ за културу) општине
Лебане, али су опредељена финансијска средства била недовољна за
редовну делатност Библиотеке што је допринело да у периоду од 6. јуна 1976.
године до 14. јуна 1977. године Библиотека искаже губитак у пословању.10
За обнову и попуњавање књижног фонда Библиотека се обратила свим
релевантним органима у култури за солидарну помоћ. У целој бившој СФРЈ
покренута је акција солидарности за прикупљање књига за Јавну матичну
Бибиблиотеку у Лебану. Скоро сва издавачка предузећа одазвала су се овој
акцији. Посебно се издваја издавачко предузеће „Просвета“ из Београда
које поклања велики број књига у вредности од сто хиљада динара.
Значајан број књига Библиотека добија и захваљујући акцији „Књиге
солидарности“, коју је организовала Секција за културу при ССРН Србије,
Културно – просветна заједница Србије и дневни лист „Вечерње новости“.
Поклонима и удруживањем средстава са Републичком заједницом културе
(РЗК), оформљен је потпуно нови књижни фонд Библиотеке, тако да у
1979. години броји 7500 књига11. Јавна матична Библиотека, након јунске
поплаве 6. јуна 1976. године, није радила годину дана са корисницима,
јер није поседовала основне услове за рад, од материјалних средстава до
образаца за обраду књига, каталошких листића, карте књига, инвентарних
књига, нити је имала могућности да до унифицираних образаца дође.
Савет Народне библиотеке СР Србије је, 7. септембра 1976. године,
на основу поднете информације о стању библиотека у општинама на
југу Србије које је задесила јунска поплава 1976. године, донео Одлуку
да из фондова Народне библиотеке СР Србије поклони Јавној матичној
библиотеци у Лебану 700 књига12. У жељи да се књижни фонд што пре
обнови, Основна организација Савеза синдиката Народне библиотеке СР
Србије покренула је акцију прикупљања књига међу својим запосленима за
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9 Јавна матична библиотека, Извештај директора Јавне матичне библиотеке у Лебану (Лебане,1977).
10 Служба друштвеног књиговодства у СР Србији – филијала 62100 Лесковац, Информација о пословању и
оствареним резултатима Јавне матичне библиотеке у Лебану за 1976. годину (Лебане, 1977).
11 Преглед штете у јавној матичној библиотеци у Лебану настале од поплаве и потреба за нову Библиотеку (Лебане,
1976).
12 Народна библиотека Србије, Обавештење, дел. бр. 2881/1 (Београд, 1976).
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потребе Библиотеке у Лебану.
Нова епоха развоја библиотекарства у Лебану била је запажена
након поплаве, када се и општина Лебане интезивно развијала. Након
санације последица насталих услед поплаве, у Лебану је изграђен нови
објекат Дома културе са просторијама наменски пројектованим за потребе
Библиотеке. Свечано отварање било је 8. новембра 1978. године на Дан
општине Лебане, а пуним капацитетом почиње са радом у другој половини
фебруара месеца 1979. године13. Јавна матична библиотека креће са радом
у условима који су одговарали стандардима за то време. Формирала је нову
поставку фондова, одељења и служби, на задовољство њених корисника и
становника општине Лебане.

Облици организовања рада Јавне матичне библиотеке
Функционисање Јавне матичне библиотеке и њен опстанак, као
самосталне институције културе, стално је био изазов друштвено –
политичким чиниоцима у општини Лебане. Наиме, још 1971. и током 1972.
године, Јавна матична библиотека у Лебану суочавала се са још једним
проблемом, друштвено – политичке организације у општини Лебане
покренуле су иницијативу интеграције свих радних организација у области
културе у општини Лебане: Јавне матичне библиотеке, Биоскопа „Радан“
и Радничког универзитета „Вукајло Кукаљ“. Директор Јавне матичне
библиотеке, Гојко Младеновић, оштро се супротставио овој иницијативи.
Подршку је добио од Народне библиотеке СР Србије, која је потврдила
да Јавна матична библиотека у Лебану врши своју матичну функцију као
организација удруженог рада, што је у складу са постојећим законским
прописима. Посебно су истакли да Библиотека, програмски и функционално,
нема ничег заједничког са Биоскопом и Радничким универзитетом у Лебану
и да само као засебна Организација удруженог рада може да унапређује
библиотечку делатност14.
На седници Извршног одбора Самоуправне интересне заједнице
културе општине Лебане, 24. јануара 1977. године, на основу Статута
Самоуправне интересне заједнице културе на територији општине Лебане,
Извршни одбор донео је Закључак о интеграцији установа културе на
територији општине Лебане: Јавне матичне библиотеке и Радничког
универзитета „Вукајло Кукаљ“. Закључак Извршног одбора Самоуправне
интересне заједнице културе општине Лебане подразумевао је образовање
и регистрацију нове радне организације под називом „Дом културе“ у
13 Дом културе, Извештај о раду Дома културе у Лебану за 1979. годину (Лебане, 1980).
14 Јавна матична библиотека, Записник са седнице Савета радне заједнице Јавне матичне библиотеке у Лебану
(Лебане, 1977).
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Лебану. Регистрација је извршена 11. јануара 1978. године. Дом културе
у Лебану чиниле су три организационе јединице: Центар за образовање,
Центар за културу и Јавна матична библиотека.
Основна делатност Дома културе била је:
· културно – образовна,
· библиотечка и
· приказивање филмова.
Конституисани Дом културе у Лебану већ у следећој години мења
назив у Дом културе „Радан“ у Лебану. Самостална и самоуправна радна
организација, са својством правног лица Дом културе „Радан“, регистрована
је код Окружног привредног суда 15. јануара 1979. године15. Основна
делатност радне организације била је: културно-образовна делатност,
библиотечка делатност и приказивање филмова. Своју делатност Дом
културе „Радан“ реализовао је преко три радне јединице:
· Центра за културу,
· Центра за образовање и
· Јавне матичне библиотеке.
Од овог датума, Јавна матична библиотека се гаси као независна
радна организација, а библиотечка делатност одвија се у оквиру Дома
културе „Радан“ у Лебану.
Са престанком важења Закона о друштвеним делатностима, креће
примена Закона о јавним службама, а Скупштина општине Лебане 2. априла
1993. године доноси Одлуку о оснивању установе Дом културе „Радан“ у
Лебану чије су основне делатности: културно-образовна, библиотечка и
приказивање филмова.
У складу са Законом о библиотечкој делатности из 1994. године16,
1994. године Министар културе донео је Решење о одређивању библиотека
које ће обављати матичне функције у библиотечкој делатности. У складу
са тим, Јавна матична библиотека у Лебану од 1994. године изгубила је
формално статус матичне библиотеке, али наставља са библиотечком
делатношћу у обиму и садржају који је предвиђен Законом17.
У току 1995. године, у складу са Законом о библиотечкој делатности,
покреће се питање конституисања Библиотеке као самосталне установе
на начин како је прописао Закон о јавним службама. Скупштина општине
Лебане имала је две могућности: да се библиотека Дома културе „Радан“
формира као посебна установа културе која ће се бавити само библиотечком
делатношћу или да се конституише Библиотека као установа културе, под
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15 Дом културе „Радан“, Анализа резултата пословања Дома културе „Радан“ Лебане у периоду јануар септембар 1979. године (Лебане, 1979).
16 Закон о библиотечкој делатности, Службени гласник РС бр. 34 (1994).
17 Дом културе „Радан“, Извештај Дома културе за 1994. годину (Лебане, 1995).
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чијим ће се окриљем обављати укупна делатност Дома културе у Лебану.18
Прво осамостаљивање Библиотеке било је почетком 1997. године, на основу
Одлуке оснивача, али само након пар месеци, Скупштина општине Лебане
ставља ван снаге своју Одлуку и Библиотеку поново сублимише са Домом
културе „Радан“.
Самосталну Библиотеку, Скупштина општине Лебане је у складу са
одредбама Закона о јавним службама и Закона о библиотечкој делатности,
основала Одлуком о оснивању Библиотеке „Бранко Радичевић“ у Лебану,
донетој на седници Скупштине општине Лебане дана 27. фебруара 1998.
године19. Од тог дана Библиотека је издвојена из Дома културе и добија
статус самосталне установе културе. На самом почетку свог самосталног
рада, Библиотека се суочила са многим проблемима. Због тешке економске
ситуације у држави, попуњавање књижног фонда свело се на откуп
Министарства културе и поклон појединаца, аутора, издавача. Овај проблем
трајао је десетак година. Данас је Библиотека савремена установа културе
која пружа услуге својим корисницима у складу са Законом о библиотечкоинформационој делатности20. Од 2012. године Библиотека „Бранко
Радичевић“ у Лебану ради у узајамној библиографско-каталошкој бази
података COBISS.SR у сегментима: каталогизација, обрада, преузимање
записа, позајмица и m COBISS. Процес дигитализације завичајне збирке
Библиотека је започела 2019. године.

Стационарни огранци Библиотеке у Лебану
Јавна матична библиотека у Лебану, од 1961. године, покреће рад три
стационарна огранка у насељеним местима: Бошњаце, Слишане и Бувце. У
Слишану и Бувцу огранци су активно радили до неког периода, зависно од
броја чланова Библиотеке и услова за обављање библиотечке делатности.
Огранци Библиотеке у Слишану и Бувцу били су смештени у просторијама
основних школа наведених насељених места и радили су без стручних
радника за библиотечке послове. Њихове послове обављали су просветни
радници основних школа у Слишану и Бувцу. Док је било таквих ентузијаста
и огранци су радили. Књижни фонд је претежно био намењен ученицима
осмогодишњих школа. Ипак, из године у годину, у Слишану и Бувцу било
је све мање становника, па је и опстанак огранaка био доведен у питање.
Настојање директора Јавне матичне библиотеке у Лебану да огранци опстану
и раде у складу са прописима који се односе на библиотечку делатност,
није уродио плодом. Огранци су кратко функционисали и на крају били
18 Дом културе „Радан“, Извештај о раду Дома културе „Радан“ у Лебану за 1995. годину (Лебане, 1996).
19 Библиотека „Бранко Радичевић“, Статут Библиотеке „Бранко Радичевић“ Лебане (Лебане, 2011).
20 Закон о библиотечко - информационој делатности, Службени гласник РС бр. 52 (2011).
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затворени, а књиге су предате на коришћење школама у Слишану и Бувцу.
Стационарни огранак у Бошњацу, основан 1961. године, радио
је јако успешно све до 2003. године. Огранак је на почетку користио
две просторије у Дому културе у Бошњацу. Рад се одвијао у Читаоници,
са пријемним одељењем, и Одељењу стручне литературе. Огранак је био
опремљен неопходним инвентаром и имао је све услове за несметани рад, на
опште задовољство мештана Бошњаца, али и околних насељених места која
гравитирају ка Бошњацу. У то време, а и данас, Бошњаце је административни
центар за девет околних насељених места и приближно 9.000 становника.
У месној заједници Бошњаце ради центална осмогодишња школа коју
похађају деца наведених насеља. Потреба за опстанком овог огранка
била је велика, али су настали проблеми када се зграда Дома културе у
Бошњацу урушила и била стављена ван употребе. Огранак је остао без
својих просторија и привремено био измештен у ОШ „Радоје Домановић“ у
Бошњацу, а затим, 2000. године, целокупна библиотечка грађа и инвентар
премештају се у једну просторију Ловачког удружења у Бошњацу. То је био
почетак краја рада стационарног огранка у Бошњацу Библиотеке „Бранко
Радичевић“ из Лебана. На састанку директора и секретара матичне
Народне библиотеке „Радоје Домановић“ из Лесковца, потпредседника
Скупштине општине Лебане, начелника опших послова општине Лебане и
директора Библиотеке „Бранко Радичевић“ у Лебану, донешена је Одлука
да се одређени број књига, примерених деци школског узраста, уступи на
коришћење ОШ „Радоје Домановић“ у Бошњацу. Одлуком је установљено и
да се целокупни инвентар са раф полицама смести у школску библиотеку у
Бошњацу. Септембра 2003. године, све публикације и целокупни инвентар
из просторије Ловачког удружења, поново се враћају у школску библиотеку
ОШ „Радоје Домановић“ у Бошњацу, а део фонда преузима Библиотека
у Лебану21. Стално премештање књига оставило је трајне последице на
библиотечку грађу и онемогућило адекватну заштиту фонда књига у огранку
библиотеке у Бошњацу.
У огранку у Бошњацу радио је стручни радник, у почетку књижничар,
а касније и библиотекар. Публикације, које је огранак у Бошњацу
поседовао, биле су усклађене са потребама деце основног образовања,
средњошколаца, одраслих разних образовних структура. У фонду је била
заступљена белетристика, стручна литература из разних области, посебно
из области пољопривреде, али и дневна штампа. Број публикација, пре
затварања огранка, достигао је цифру од приближно 7.500 јединица.
38
21 Библиотека „Бранко Радичевић“, Извештај о раду за 2010. годину, дел. бр. 12/11 (Лебане, 2011).
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Закључак
Током своје историје, Библиотека у Лебану је библиотечку делатност
обављала углавном као самостална установа. У саставу Дома културе, а
потом Дома културе „Радан“, функционисала је пуне 22 године. Статус
самосталне радне организације добила је одлуком Скупштине општине
Лебане на седници одржаној 27. фебруара 1998. године и регистрована је
под називом: Библиотека „Бранко Радичевић“ у Лебану.
На путу од кућне библиотеке до савремене установе културе –
Библиотеке „Бранко Радичевић“ у Лебану, било је пуно изазова и препрека.
Опстанку Библиотеке и даљем осавремењавању њеног рада допринос
су дали управници и директори Библиотеке у периоду од 1961. до 2020.
године:
1. Гојко Младеновић (од 1961 до 1975)
2. Данило Ружић (око 1975 до 1983 и око 1987 до 1993)
3. Слободан Митић (око 1983 до 1987)
4. Синиша Трајковић (око 1993 до 1996)
5. Влада Ивковић (око 1996 до 1997 и око 1997 до 1998)
6. Гордана Миљковић (1997, 1998 – 2001, 2013 – 2016)
7. Душко Цветановић (1997)
8. Зоран Филиповић (2001 – 2010)
9. Мр Јасмина Тошић (Видић) (2010 – 2013)
10. Михајло Илић (2016 – 2020)
11. Татјана Петровић (2020 – )
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Jasmina S. Vidić

“BRANKO RADIČEVIĆ” LIBRARY IN LEBANE:
from house library to the culture institution
Summary: Here is presented the development of library work in Lebane
munici-pality and its bigger settlements (Bošnjace, Slišane and Buvce). The
start of the library work in Lebane is in 1947. First public official registered
main library was founded in 1961. The start of the work was in very difficult coНditions and the number of books was very small. When the Jablanica
river flood happened on the 6th of June, 1976. library object, its books and
inventory were destroyed. After these times, a new period of library development started in Lebane. “BrakoRadi-cevic” library has not always worked as
an independent culture institution. Its legal status was often changed as so
it’s location. Since 1979. the library is permanent-ly located in the rooms of
cultural Center “Radan” in Lebane. As a contemporary, independent cultural
institution, which basic work is library and information activity, “BrankoRadicevic” library in Lebane has been working since 27th of Feb-ruary, 1998.
Keywords: librarywork ,“Branko Radičević” library, library branches.

41

Часопис за библиотекарство, науку и културу

Часопис за библиотекарство, науку и културу

НОВИ ЛЕГАТ

Венеса Питулић
Ирена Зечевић
Александар Радовић

БИБЛИОТЕКЕ КАО ПРЕ(НОСИОЦИ) ЗНАЊА У 21. ВЕКУ:
искуства стручњака из Србије

ОСВЕТЛЕЊА ОСВЕТЛЕЊА

НОВИ ЛЕГАТ

Сажетак: Пут људског искуства и трајања у времену бележе музеји, архиви и
библиотеке, које се, у новије време, називају баштинске установе културе.
Чувајући тренутке историјског тока, иду у корак са новим начинима
преношења знања, првенствено користећи информационе технологије,
свака у домену у којој су оне прилагођене пословању и пружању
информација специфичних за сваку од ових делатности. Нове технолошке
могућности у раду баштинских установа културе у Србији омогућују да
њихов рад буде уочљивији широком кругу корисника, односно садашњим
и будућим члановима библиотекa и других институција културне сцене.
Информатичко друштво није само технолошка категорија, већ подразумева
правилну обраду, чување и коришћење прикупљених са(знања). Да би
оно било сврсисходно мора постојати добра организација пословања
(баштинских установа културе) која специфичним пројектима у области
маркетинга доприноси да се са(знања) шире. Средства библиотечког
маркетинга су сајтови библиотека и њихови налози на друштвеним
мрежама. С друге стране, пројекти непрофитних институција културе
омогућују организовано присуство библиотека, музеја и архива у Србији у
друштвеном животу заједнице.
Кључне речи: библиотеке, библиотекар, корисник, библиотечке услуге,
библиотечки маркетинг, информациона писменост, друштвене мреже, Србија.

Увод

Милорад Вицановић, Славенска богиња Весна
мотив за етикету (дигитална техника 21 x 24, 2018.)
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При помену термина „библиотека“ прва помисао је збирка књига,
новина и часописа. Поред ових колекција, одређен број библиотека поседује
издања старих и ретких књига, као и јединице некњижне библиотечке грађе.
Током историје људског друштва термин „књига” стекао је нова значења,
па данас означава много више од низа наслова на полицама. Према
речима Жељка Вучковића „књигу“ заправо одређује сложено и динамично
јединство њених материјалних одређења, интелектуалног садржаја дела
које је у њој представљено, као и разноврсних функција које књига има у
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животу појединца и друштва у целини.“1 Међународни стручњаци потврђују
ове Вучковићеве речи јер се, данас, библиотечко-информациона делатност
одвија у динамичном друштвеном окружењу. Библиотеке, уколико желе да
буду сервиси грађана у савременом добу, према речима Питера Брофија,
„нису само складишта књига разбацаних било како по полицама, већ је
свака јединица пажљиво одабрана да буде део фонда“2.
Последње две деценије 20. и прве две декаде 21. века одликује снажан
уплив нових информационих технологија у свакодневни живот. Aутори овог
текста настоје да, руководећи се променом парадигме рада са књигом, којој
сведоче, објасне „трансфер“ од класичне (књиге на полици) до дигиталне
(текстови на екрану) библиотеке. Књига је кориснику потребна, не само
да увећа своја са(знања), него и да стечена са(знања) може употребити
у свакодневном животу, раду и науци. Књига и библиотека су, одувек,
имале изузетан значај за појединца и заједницу, не само као „укоричени
вид знања” него и као средство свакодневне друштвене комуникације. Ако
је књига симбол библиотеке и ако се њоме стичу са(знања), она је место
где је знање сакупљено. Међутим, да би то знање допрло до корисника и
било употребљено у корист заједнице у којој живи, потребно је да, данас
више него икад, уважимо промену парадигме пословања библиотека.
Библиотекари дају свој допринос развоју информационе писмености
свакодневним радом у установама у којима послују, доприносећи да се
теоријски постулати о универзалној доступности информација и „новом“
односу према кориснику у 21. веку примене у пракси. Теоријска упоришта
библиотечко-информационе делатности важећа су још од времена песника
и библиотекара Калимаха, а данас се посебно инсистира на универзалној
доступности информација. Приступ да је информација, тај ресурс 21. века,
доступан свакоме потврђује свакодневни рад библиотечко-информационих
стручњака у Србији и иностраном културном окружењу о чему ће бити речи
у наставку текста.

Пренос са(знања) у библиотекарству:
од библиотекара до корисника

Ширење знања, односно његов „пренос“ из књига/екрана до
корисника, посматрано је као садејство неколико чинилаца. Да би се што
комплексније сагледао овај однос, прво се мора остварити комуникација
између корисника и библиотекара. Под комуникацијом подразумевамо
вид преношења поруке са једне особе на другу, при чему порука која се
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1 Гордана Стокић Симончић и Жељко Вучковић, Менаџмент у библиотекама (Београд: Г. Стокић Симончић;
Нови Сад: Ж. Вучковић, 2003), 36.
2 Piter Brofi, Biblioteka u dvadeset prvom veku (Beograd: Cliо, 2005), 62.
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преноси мора бити разумљива и исправно схваћена. Данас је, за трансфер
библиотечке грађе и извора од полицa до екрана, потребно набавити и
умети правилно користити техничку опрему за адекватан пренос података
из физичког у дигитални облик. Међутим, пре неопходне опреме за рад
важно je да посредник знања (библиотекар) буде обучен да, директно
и прецизно, пренесе са(знање) кориснику. Да би у томе успео требало
би да поседује одговарајућа општа, али и сцецијализована са(знања) о
одређеним друштвеним областима. На тај начин, библиотекар и корисник су
у интерактивном односу, спремни да, савлађујући информационе изазове
данашњице, помогну један другом у овом сложеном процесу. Да бисмо
изазове употребили у корист заједнице у којој живимо користимо се „новим
медијима“3 који се одликују комбинацијом речи и слика (фотографије),
графичких презентација уз употребу тона (тонски записи). Њихова главна
предност је учешће корисника и подразумева не само технолошку већ
и друштвену иновацију. Тако уз помоћ Web 2.0 технологије добијамо
могућност да се интеракција између библиотекара и корисника обавља без
дирекног контакта уз помоћ неких од сервиса интернет презентација као
што су: YouTube, Facebook, Twitter, Library Thing и др. Код нас је највише
у употреби Facebook, YouTube, скоро свака библиотека, поред интернет
презентације у виду сајта библиотеке, има своју Facebook страницу, неке
и YouTube канал (попут Народне библиотеке Србије, види на: https://www.
youtube.com/channel/UCJWmoo-96h4Ta6bqazbibUyA).
Тако библиотеке престају да буду искључиво места окружена
полицама на којима се чувају књиге и друга грађа. Применом Web 2.0
настаје интеракција између библиотеке тј. библиотекара и корисника.
Наравно да овакав концепт комуникације поставља питање информатичког
знања библиотекара, као и рачунарске опремљености да се путем скенера
дигитализује библиотечка грађа. „Данас библиотеке бирају физичку грађу
коју ће чувати у магацину, као и виртуелну грађу коју не поседују али до
које могу да обезбеде приступ и о чијем квалитету и доступности могу
да пруже извесне гаранције (или макар мишљење).“4 Коришћење Web
2.0 подразумева и да се руше зидови које је традиционална библиотека
имала у коришћењу доступних информација, и да поље рада преноси у
универзални простор дигиталног света, који физичке границе не познаје.
Стално ширење знања налик је ширењу кругова у води када се у
њу баци камен. На почетку је незнатно, али се, сваким следећим кругом,
знање све више и више увећава. Повећањем степена са(знања) о свету
који нас окружује, увећаван је и простор у којем се ово са(знање) чува. Од
почетака прикупљања музеолошке и библиотечке грађе у Ниниви, главном
3 Извори информисања који се користе употребом рачунара.
4 Piter Brofi, Biblioteka u dvadeset prvom veku (Beograd: Cliо, 2005), 126–127.

45

НОВИ ЛЕГАТ

46

Часопис за библиотекарство, науку и културу

граду Асирије у VII веку п.н.е. и глинених плочица које су у њој чуване,
затим Александријске библиотекe (коју је основао Птоломеј I Сотер око
300 година п.н.е.), библиотеке су биле центри у којима се знање шири.
Данас, преношење информација путем нових медија сугерише разливеност
(дисперзивност) информационих платформи на којима се „чувају” подаци
о историјским токовима и савременим тенденцијама друштвеног развоја.
Да би и корисник и библиотекар „ухватили ритам“ приликом међусобне
размене информација, битно је да обе стране знају да потрага за са(знањем)
није једносмерна. Један од задатака, који се под новим светлом стасавања
савремених генерација намеће библиотекарима, јесте да кориснику укажу
на квалитет и валидност информације за којом трага, јер пречица у њеном
проналаску на интернет претраживачу значи само брзину проналаска,
али не и компетенцију тако пронађене информације. Зато кориснику
треба указати на носиоце информација са одговарајућим критеријумима.
Прво што морају научити је то да није све знање у једном клику на Google претраживачу. Приликом претраге морају се ослонити на штамане и
на електронске изворе, водећи се поузданом и провереном информацијом
која даје вредност њиховом раду. Електронски извори су доступнији и можда
ће њихова употреба корисницима нове генерације бити занимљивија. То
су, пре свега, базе пуних текстова у отвореном приступу, једна од њих
је КоБСОН (Конзорциjум библиотека Србиjе за обjедињену набавку),
оформљен 2002. године. Циљ његовог оснивања је набавка страних
научних информација, прелазак са папирних издања на електронска,
унапређење приступа електронским информацијама, промоције
домаћег научног издаваштва. КоБСОН активно учествује у промовисању
културе читања у сврхе образовања и науке. Дигитални репозиторијуми
Библиотеке Матице српске, Народне библиотеке Србије и Универзитетске
библиотеке „Светозар Марковић“ чувају велики број докумената књижне и
некњижне грађе. Критеријуми дигитализације грађе јасно указују на њену
историјску и уметничку вредност. Питање које се последњих деценија често
поставља јесте: да ли ће библиотеке да нестану уколико буду пословале
без дигитализованих садржаја? Одговор је негативан, али је и исто тако
неопходно да постоји квалификовани библиотекар који ће, уз коришћење
дигиталних извора информисања, разумети корисничке захтеве, настојати
да његова помоћ кориснику буде правовремена и што конкретнија.
Заједно са другим баштинским установама културе и библиотеке
мењају свој начин рада, прилагођавајући га савременим условима
пословања које, у великој мери, „диктира“ дигитална технологија. Изазови
технолошког напретка друштва (и културне сцене као његовог саставног
дела) не могу да заобиђу библиотеке. Економски раст и развој једног
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друштва неодвојив је од технолошких и информационих потреба и промена
које се у тој заједници одвијају. Њен део су и библиотеке, чији рад, започет
још у античко доба, јесте успешан уколико прате захтеве својих корисника.
Уз адекватну инфраструктуру, пресудан чинилац данашњег успеха
библиотечко-информационог рада мери се и способношћу библиотекара
да, увиђајући потребу за стицањем нових са(знања), у комуникацији са
корисником унапреди и свој друштвени углед.
Да би интеракција корисника библиотеке са заједницом у којој
он/она живи и ради била што плодотворнија, битно је и да стручно лице
буде информисано (али да и оно информише) о социјалним збивањима
у насељеном месту, граду или региону. Библиотечка грађа и извори
у штампаном издању морају бити ажурно и адекватно набављени,
правовремено каталошко-библиографски обрађени и, ако је потребно,
подвргнути књиговезачко-рестауратoрској заштити. Упоредо са описаним
процесима рада носиоце са(знања) у виду монографија, континуираних
издања и јединица некњижне грађе у библиотекама, нужно је поставити на
сајтове (и друге онлајн платформе) у чему пресудну улогу има Web 2.0 као
носилац информација које афимишу библиотеку. Након дигитализације
„садржаја” који се налазе у библиотекама и другим баштинским установама
културе важнa је, такође, промоција издања библиотеке да би одређене
публикације, временом, постале део вредне културне баштине. Библиотекар,
осим својих редовних послова, има могућност да информише корисника о
актуелним изложбама, књигама које вреди прочитати и концертима које,
неизоставно, ваља посетити. Преношење информација које он поседује и
њихова дистрибуција ка кориснику библиотечких услуга требало би да буде
правовремена и свакодневна, јер тиме библиотека постаје информациони
центар заједнице. Библиотекар самообразовањем, „учењем на даљину“
и евалуацијом рада увећава своје интелектуалне и стручне потенцијале.
Упоредо сa овим процесима, корисник би требало да настоји да садржаје, за
које је заинтересован, потражи на интернету. Користећи сајтове библиотеке,
као и странице на којој је постављена дигитализована библиотечка грађа и
извори, стиче увид у богатство библиотечких колекција.
Систематизација са(знања) која је (била) циљ библиотечкоинформационог рада до 21. века данас уступа место његовој дифузности
(распршености). Дисперзивност информација путем сајтова, друштвених
мрежа и других дигитализованих платформи омогућава да она стигне до више
корисника истовремено. Образовни, културни и информациони концепт
рада библиотека данашњице није ни могућ без „двосмерне комуникације“
између библиотекара и корисника. Пружајући неопходне информације и
настојању да помогне кориснику да до њих дође, савремени библиотекар
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учествује у ширењу са(знања) чланова библиотечко-информационе
заједнице. О неопходности ширења информација, процени вредности
научних информација у савременом свету науке указала је и Стела Филипи
Матутиновић5, истичући да: „...информације нису реле-вантне ако нису
објављене и тако стављене на увид светској научној заједници, како би се
могле проверити, проценити и користити за даља истраживања“.
Информациони модел рада у библиотечко-информационој
делатности подразумева „библиотеку без зидова“, онлајн платформу,
када библиотека од места за позајмицу књига постаје простор за размену
информација. Дигитализацијом библиотечке грађе и извора у библиотекама
данашњице грађа стиче још један вид постојања и трајања, овога пута на
интернету, чиме је прилагођена савременим друштвеним токовима.
У средишту пажње библиотекара јесте корисник тј. читалац, његова
интересовања, потребе, пружање неопходних информација у потрази
за знањем. Пружајући неопходну информацију, библиотекар даје први,
неопходни импулс, у процесу ширења знања корисника. Он има посредничку
улогу, мост је који спаја извор знања и корисника. Проналажење потребних
информација (које се односе на тему рада или учења) није данас само
усмерено ка фондовима библиотека. Информационе услуге су сваким
даном све шире и разноврсније, док су библиотечке услуге одавно прешле
у свет виртуелних информација. Употреба рачунара, пре свега интернета
у свакодневном раду и комуникацији, омогућила је библиотекама да
промене свој традиционални начин рада. Виртуелизацијом можемо било
који објекат информација, који постоји у физичкој форми, претворити у
дигиталну форму, и путем интернета пустити да заживи у виртуелном свету.
Слободан приступ информацијама, отворен приступ базама
података, мења концепт учења и израде научних радова, али и улогу
библиотеке као извора знања и места из ког потичу информације. Настанком
електронских каталога OPAC (Online Public Access Catalogue) почиње шира
употреба термина – виртуелне библиотеке. О оспособљености библиотека
и дигиталних библиотека да набаве, каталогизирају и чувају грађу коју
поседују, пишу библиотечко-информациони стручњаци из Србије, али
и ван њених граница. Како примећује Питер Брофи „данас библиотеке
бирају физичку грађу коју ће чувати у магацину, као и виртуелну грађу коју
не поседују али до које могу да обезбеде приступ и о чијем квалитету и
доступности могу да пруже извесне гаранције (или макар мишљење).“
Три питања за библиотекаре и за њихове кориснике иницирају
најмање три могућа одговора: Која су знања и ресурси потребни (неопходни)
за ефикасније пружање услуга у библиотекарству у дигитализованом свету
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5 Stela Filipi Matutinović, Naučne informacije u Srbiji: protok, dostupnost, vrednovanje (Beograd: Srpsko biološko
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данашњице? Које су психолошке и сазнајне карактеристике (компетенције)
потребне библиотекару да би правовремено и прецизно одговорио захтевима
корисника? Које су додатне сервисе баштинске установе културе осмислиле
као помоћ корисницима у времену када је „дигитална парадигма“ преузела
примат у комуникацији између библиотекара (архивисте, музеолога) и
корисника?
Каталози, „инструменти“ библиотечког пословања до 20. века,
данас су трансформисани у електронске каталоге и друге дигиталне изворе
информисања. Дигиталне библиотеке и архиви постали су стварност
савременог света и човека у њему.

Књиге, библиотеке и информациона писменост у Србији
Дигитална и дигитализована стварност одвија се и у библиотекама
и другим баштинским установама културе у Србији. Библиотеке у нашој
земљи пружају и додатне услуге социјалног карактера, о којима је у својој
докторској тези писала Весна Црногорац.6 Основа промене парадигме
рада српских библиотека у садашњем и будућем времену је рад базиран
на концепту информационе писмености о којем Весна Црногорац пише:
„Информациона писменост омогућава да у мору бескрајно много
информација уз помоћ вештина одредимо када су нам информације
потребне и где можемо да их нађемо брзо и ефикасно“ 7. Она не подразумева
само познавање рада на компјутеру, већ је то концепт рада баштинских
установа културе примерен времену у којем живимо.
На основу поменутог концепта израђене су, у српском библиотекарству
у последње две деценије, бројне платформе, програмски, стручни и други
садржаји са циљем да се библиотечко-информациона делатности приближи
савременом кориснику и свету у којем он живи и ствара.
Стручна јавност у Србији свакодневно ради у програмским пакетима
на интернету, а њихова бројност, мултифункционалност и разуђеност
у библиотечко-информационом раду у библиотекама у нашој земљи,
ауторима рада не оставља могућност за њихову сложенију анализу. У
питању је велики број програмских пакета и мобилних апликација , а
њихова примена у раду јавних, универзитетских и депозитних библиотека у
Србији биће теме нових научних и стручних радова.
6 Весна Црногорац, Библиотеке и демократија (Београд: Clio, 2018).
7 VesnaCrnogorac, „Svetlost aleksandrijskih svetionika: informaciona pismenost, doživotno učenje i biblioteke”, Кulturа
br. 129 (2010): 272.
https://www.uns.ac.rs/index.php/c-nauka/otvorena-nauka/bibliografske-citatne-baze; https://kobson.nb.rs/kobson/o_konzorcijumu.1.html;
https://unilib.libguides.com/c.php?g=660498&p=4664229;
http://registar.nb.rs/scc/;
https://pretraziva.rs/pretraga
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Видови стручног усавршавања јесу и „учење на даљину“ и учешће
библиотечко-информационих стручњака на домаћим и међународним
скуповима, „профили“ на друштвеним мрежама где се говори и пише о
библиотечкој науци. Као пример учешћа у стручним расправама који се
одвијају у Србији постоје акредитовани семинари који се, у организацији
депозитних, јавних и универзитетских библиотека, организују нарочито у
последњих десетак година.
Умрежавањем са осталим баштинским установама културе,
презентација рада библиотека стиче нову основу, нарочито када сајт садржи
информације о друштвеним догађајима (промоције, изложбе, концерти...)
организованим у граду у којем установе послују. Утицајно средство за
промоцију библиотечког рада су и друштвене мреже, о којима Драгана Д.
Јовановић пише: „Нови медији засновани на web-u 2.0 омогућавају лакше и
брже повезивање и размену информација путем неформалне, непосредне
комуникације – у приватном, али и пословном домену. Тако и у области
библиотекарства нови комуникациони канали могу бити корисно средство
за размену искустава, знања и идеја, развијање осећаја припадности
професији, као и дељења заједничких вредности“.8
Kao први предуслов напредовања можемо истаћи образовање.
Систем образовања је одговоран за усвајање знања, друштвених норми,
вредности и свести. Наука као сазнајни процес трага за истином. За
извођење научног мишљења потребне су форме као: појам, суд и закључак.
Елиминацијом субјективног става, предрасуда и емоција у истраживачком
процесу, долази се до објективног сазнања, а можемо га имати само ако
смо добили објективну информацију, која чини почетак истраживања.
Поузданост научног сазнања зависи од чињеница које су прикупљене у
току истраживачког процеса. Оне морају бити део истинских вредних дела,
пречишћених из лавиринта информација, добијених у току истраживачког
процеса.
Библиотекар више није само особа која вам издаје књигу, већ и особа
од које можете добити информацију о књизи, или о низу података који
вас интересује. Време је да посматрамо библиотеке као место за размену
информација „кoje одликује интеракција између људи, без обзира на
технологију коју користе – употпуњују информациони ланац и претварају га
у позитивно окружење у којем обjaвљивање пoдстиче учење, а учење постаје
позитивно искуство које деле сви учесници.“9 Потреба за информацијама
управља свешћу појединца. Сваки појединац је део друштва и преноси
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8 Драгана Д. Јовановић, „Савремена комуникација као основ за јачање професионалног идентитета библиотекара:
један француски пример”, Библиотеке и идентитет: зборник радова са Научног скупа одржаног 25.и 26. маја 2017.
године у Панчеву, гл. ур. Гордана Стокић Симончић, одг. ур. Горан Траиловић (Панчево: Градска библиотека,
Центар за културу и екологију ПанАрт; Нови Сад: Универзитет, Педагошки факултет у Сомбору, 2018), 143.
9 Piter Brofi, Biblioteka u dvadeset prvom veku (Beograd: Clio, 2005), 239.
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информације члановима не само своје друштвене заједнице. Информације,
као део друштвеног система, тако чине основ културе појединца и друштва.
Ниво свести и културе сваког члана друштва зависи управо од информација
које су му доступне. Потрага за тражењем смисла човековог бивствовања
у свету и мерила вредности су почетни импулси који су довели до настанка
културе и цивилизација, а оне пак до жеље за сабирањем са(знања) на
једном месту. „Очигледно је да информационе мреже и технологије из
основа мењају наше навике и искуства, производећи нову културу и нове
институционалне моделе, образовне системе и друштвене парадигме.“10
Библиотеке су својеврсни вид људске комуникације који опстаје
упркос протицању времена. Писана реч, као и звучни и визуелни записи
који путују кроз време, уче нас прошлости, остављајући трагове за
будућност људске цивилизације. Свако сазнање човек може да изрази и
саопшти другом човеку. Одувек се тежило да то сазнање буде и сачувано,
да се пренесе будућим генерацијама. Глас се губи, има своја ограничења,
док сазнање сабрано и сачувано у материјалном (писаном) облику остаје.
Записи људског искуства у времену драгоцено су сведочанство материјалне
културе и уметничких стремљења током човековог трајања у историји. Ови
записи трају током читаве историје људског рода, али мењају свој облик
да би се (само) прилагодили времену у којем човек ствара материјална и
културна добра.

Закључак
Комуникационе технологије данашњице, базиране на концепту
информационе
писмености,
омогућују
неслућене
могућности
трансформације сазнајних процеса из аналогног у дигитални облик.
Дефинисана као сврсисходно коришћење информација у контексту
решавања проблема, информациона писменост налази примену и у
библиотекама. Она је темељ истраживачког рада. Концепт образовања се,
као основни ниво стицања вештина информационе и медијске писмености,
променио. Некадашњи традиционални облик, елементарну писменост –
читање, писање и рачунање, данас замењује информациона писменост,
као основ перманентног учења.
У савременом друштву, информација је ресурс и богатство, а
способност проналажења информација, њен правилан одабир и коришћење
јесте информациона писменост. Улога библиотека у данашњем времену се,
током времена, такође променила, и данас има много комлекснију улогу
него у прошлости. Бележећи записе од Калимахових таблица до дигиталних
10 Жељко Вучковић и Гордана Стокић Симончић, „Парадокси знања у дигиталном свету”, Читалиште, бр. 20
(2012): 13.
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платформи данашњице, библиотекари и корисници, на различите начине,
популаризују библиотечко-информациону и сродне културне делатности.
Следећи доминантни научни модел о доступности електронских књига и
других извора информација не заборављамо речи Хорхеа Луиса Борхеса
који наоводи: „Говори се о нестанку књиге; мислим да је то немогуће.“11
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Ирена Зечевић
Александар Радовић

ОГЛАСИ – СВЕДОЦИ МИНУЛИХ ВРЕМЕНА
Огласи Библиотеке Матице српске: 1868 - 1918. Приредила
Светлана Довниковић, редактор Марија Јованцаи. Нови Сад:
Библиотека Матице српске, 2013.
Својеврсна „лична карта“ сваке библиотеке су њени фондови.
Њихова популаризација одвија се кроз разне изложбе, предавања,
презентовања грађе, објављивања научних радова библиотекара, који као
промотери своје „куће“ доприносе да се корисници и јавност упознају са
садржајем и важношћу библиотечке грађе.
Књига Огласи Библиотеке Матице српске: 1868-1918. ауторско је
дело библиотекарке Посебних збирки Библиотеке Матице српске Светлане
Довниковић. У издању Библиотеке Матице српске штампана је 2013. године
у Новом Саду, у редакцији Марије Јованцаи, под уредничком руком Мира
Вуксановића. Овим каталогом, ауторка је наставила рад Јасне Карталовић
и Светлане Вучковић које су, 2010. године, објавиле књигу Огласи Библиотеке
Матице српске: 1803-1867.
Појава овог издања важан је моменат у издаваштву Библиотеке
Матице српске, а и библиотека у Србији. Назначена као прва у едицији
Каталог посебних збирки Библиотеке Матице српске, презентује део
богате некњижне грађе, која се налази у фонду Ситно-штампаног и
документационог материјала БМС. Књига којом је Довниковић обухватила
период од четрдесет година (1868-1918) на јужнословенским просторима,
а сагледала кроз призму ситно-штампаног и документационог материјала
Библиотеке Матице српске, има вишеструки значај. Први је, свакако, значај
ових огласа као библиотечко-информационог извора. Од велике важности
је и њихов историографски значај, јер представљају сведочанства минулих
времена, турбулентних друштвено-политичких и културних дешавања на
прелазу из 19. у 20. век. Временски оквир настанка огласа обухвата период
од стицања самосталности Краљевине Србије, до стварања Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца.
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Део су културног наслеђа и садрже бројне информације које
је потребно сачувати за будуће коришћење. Грађу чини корпус од 364
документа - огласа, поређаних хронолошким редоследом. Садржај ове
специфичне врсте некњижне грађе на једнолисном или дволисном папиру
је различит. Информише грађанство о месту и времену одржавања
одређеног културног или друштвеног догађаја, позива и бележи политичка
дешавања, историјске догађаје. Већина библиографских јединица, уз
главни опис, садржи и додатне информације у виду напомена (анотација).
Осим огласа на српском језику, који су најбројнији, у каталогу су
заступљени и огласи на мађарском или немачком језику, а део огласа
је и двојезичан, упоредо штампан на поменутим језицима, што је било у
складу са вишенационалним срединама у којима су ова изузетно важна
документа објављена. Најбројнији су огласи штампани у Војводини, затим
Србији, Хрватској, Мађарској, а мањи број је штампан у Црној Гори, Босни
и Херцеговини, Аустрији и Румунији. Листајући огласе, уочавамо да је
издавачка и штампарска делатност била најразвијенија у Новом Саду, где
су, између осталих, деловале Платонова штампарија, Штампарија Игњата
Фукса, Штампарија Арсе Пајевића и др, затим у Руми, Сомбору, Панчеву,
Београду, Земуну, Крагујевцу...
Борба српског народа за национално ослобођење и уједињење
са осталим Јужним Словенима тематски је најдоминантнији део Огласа
Библиотеке Матице српске: 1868 - 1918. У предговору издању Светлана
Довниковић истиче да се „својим значајем истичу прогласи настали за време
ратова Србије и Црне Горе против Турске 1876-1878“. Ауторка бележи
оглас о „Прокламацији мом драгом народу“ књаза и будућег краља Србије
Милана Обреновића из 1877. године, а примерак је објављен на једном
листу димензија 48 x 32 cm (Дк III 121). Исте године је и владар Црне Горе
и Брда, Никола I Петровић Његош, објавио „Проглас о наставку рата са
Турском после неуспешних преговора о примирју“ како стоји у напомени
издања овог огласа. Стварање политичких странака у Краљевини Србији
је, осим у бројној историографској литератури и драгоценим часописима
и листовима, „присутно“ и у огласима Библиотеке Матице српске. Од
изузетног историјског значаја су огласи који осветљавају живот и рад неких
важних личности политичке и културне сцене на овим просторима. Позиви
на састанке страначких органа, спискови чланова новоформираних
политичких странака, имена бројних политичких активиста, кандидата на
изборима који су били предложени за посланичке позиције у Парламенту,
били су део страначког пропагандног материјала руководства Српске
радикалне, Напредне, Либералне и Странке социјалиста, и др. Тако
сазнајемо да је посланик у Угарском сабору у том периоду био и песник Лаза
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Костић1. Неколико огласа сведочи и о политичком деловању председника
Српске народне слободоумне странке др Светозара Милетића2. Грађанство
Новог Сада и других градова је, у више наврата, у знак подршке, позивано
на протесте и јавне зборове поводом његовог хапшења и утамничења. Оглас
поводом протеста Срба због забране власти да се др Светозару Милетићу,
после изласка из затвора, приреди свечани дочек, објављен је на мађарском
језику (Дк II 762), док је златнотискани једнолисни програм венчања
књаза Данила Петровића са кнегињом Јутом од Мекленбург-Стрелиц, на
Цетињу 1899. године, исписан упоредо на српском и француском језику
(Дк IV 195). Документациони материјал у виду огласа сведочи и о раду
Уједињене омладине српске, када су се током 1868. године, у Београду
и Великом Бечкереку, одржавали скупови ове организације која је, у
кратком временском року, успела да сублимише тежње српске омладине
за слободом. Одлуке проглашене и утврђене Другом Скупштином Уједињене
омладине српске у Београду на Преображење 1867. године (Дк III 95) и Предлог
Устава за Уједињену омладину српску у издању Фр. П. Плајца из Зрењанина
(Дк II 710) омогућују данашњим истраживачима да допуне сазнања о
националној прошлости.
Осим венчања значајних личности српске друштвене и културне елите,
Огласи Библиотеке Матице српске: 1868-1918 објављивале су информације
о смрти и сахранама угледних личности. Ауторка истиче огласе поводом
упокојења Михаила М. Обреновића (1868), Јосифа Панчића (1888) и
министра просвете Краљевине Србије Јована Бошковића (1892). Своје
место у овој књизи нашла су и два огласа из 1883. године, поводом преноса
земних остатака песника Бранка Радичевића из Беча у Сремске Карловце
(Дк I 350, Дк III 41).
Бројни огласи и најаве издања књига, позиви на претплату, разни
књижевни огласи, потврђују нам да је тадашњи „књижни маркетинг“ био
веома успешан. Готово да нема српског издавача, из Краљевине Србије или
са простора Аустроугарске монархије, који се није оглашавао, а залагањем
библиотекара БМС ова драгоцена грађа је сачувана за будућност.
Каталошком јединицом са редним бројем 1 из 1868. године, Светлана
Довниковић бележи двострани „списак књига и музикалија са ценама“ (Дк
II 978) у издању штамапарије Игњата Фукса из Новог Сада, уз „обавештења
о квалитету хартије, повезу, корицама, цени...“ До краја Првог светског
рата огласима су, о пословању с књигама и другом библиотечком грађом,
сведочили Ана, удовица Вука Стефановића Караџића за његове „Српске

народне приповијетке“ (Беч, 1869), док Стеван В. Поповић („чика
Стева“), српски школски известилац у Аустроугарској монархији, оглас
за новопокренути лист Српске народне школе почиње речима „Родољубиви
господине!...“
Огласи као значајни информациони ресурси документују рад
бројних културних установа на овим просторима. Једна од њих је и Српско
народно позориште из Новог Сада, о чијем раду је деценијама уназад
писано у стручној и популарној литератури. Називано је „националним
мезимчетом“ у временима борбе за националну и културну самосвест Срба
ван матичне земље. Све ове околности бележи ауторка каталога Огласа
Библиотеке Матице српске: 1868-1918, презентујући 30 позоришних објава
Српског народног позоришта у датом времену, од „посрбе“ дела француског
драматурга Динамоара Ћушке по што по то из 1869. године, до најаве
гостовања ансамбла националног театра у градовима Војводине. На основу
каталога огласа у издању Библиотеке Матице српске, домаћа јавност има
прилику и да се подсети 11 најава позоришних драма, како Довниковић
запажа, „неправедно заборављеног песника“ Мите Поповића. Међу
бројним огласима у овој књизи, који су неми сведоци значајних културних
дешавања из тог периода, вредан помена је и оглас вишедеценијског
„часника“ Матице српске Антонија Тона Хаџића из 1868. године, којим је
позвао грађанство Новог Сада на прославу „Савиндана“ (14/26. јануара),
чиме је настављена традиција прославе школске славе у Матици српској
и у српском народу. Уместо у дворани Друштва за радиност код „Царице
Јелисавете“ прослава је одржана код „Зеленог венца“....
Огласи Библиотеке Матице српске: 1868-1918, прва књига у едицији
Каталог посебних збирки Библиотеке Матице српске, приређена је у складу
са свим међународним стандардима ISBD(M). Штампана у тврдом повезу,
на 140 страна, књига је употпуњена са четири регистра: Регистар наслова
(на ћирилици и латиници), Именски, Предметни и Регистар издавача и
штампарија. Презентацији сакупљене грађе доприносе свакако илустрације,
одабрани скенирани примерци огласа са посебном нумерацијом на 16
страна (с таблама), о којима је ауторка написала инструктиван предговор.
Тираж Огласа Библиотеке Матице српске: 1868-1918 је 600 примерака, а
публикација је доступна на Дигиталној Библиотеци Матице српске3.
Овом књигом Светлана Довниковић дала је значајан допринос
сагледавању ове још недовољно представљене некњижне грађе Посебних
збирки Библиотеке Матице српске.

1 Лаза Костић (Ковиљ, 31. јануар / 12. фебруар 1841 — Беч, 26. новембар 1910) српски књижевник, песник,
доктор правних наука, адвокат, полиглота, новинар, драмски писац и естетичар.
2 Светозар Милетић (Мошорин, 22. фебруар 1826 — Вршац, 4. фебруар 1901) адвокат, градоначелник Новог
Сада, председник Српске народне слободоумне странке.

3 http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&id=2497&m=2#page/4/
mode/2up
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Наташа Ј. Симић

НЕКАДА И САД - ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
ПРИШТИНА – ГРАЧАНИЦА

Рад Алексе Гајића, настао у оквиру пројекта “РАДИОВИЗИЈА”

АПСТРАКТ: Приче о библиотекама увек су приче о вредностима које једно
друштво заступа. Познато је да пре Другог светског рата на територији Косова
и Метохије скоро и да није било библиотека, само понеко читалиште. После
ослобођења ова ситуација се нагло променила. Фебруара 1945. године, отворена
је библиотека у Приштини. Зграда у којој се налазила Градска библиотека
Приштине саграђена је 1930. године, а 1947. године у њу се уселила библиотека
са 14.000 књига. Градска библиотека омогућава приступ библиотечкој грађи
свим корисницима града Приштине са околином, без обзира на националност,
вероисповест и језик. Градска библиотека у Приштини бројала је пре 1999.
године око 600.000 наслова на српском, турском и албанском језику и тако
била једна од највећих библиотека на простору Косова и Метохије. Народнa
библиотека у Грачаници је након бомбардовања постала правни следбеник
Градске библиотеке из Приштине. Целокупан фонд библиотеке остао је
у Приштини, сачуване су само књиге које су се тада налазиле у истуреним
одељењима у Грачаници, Лапљем селу, Чаглавици и Доњој Брњици. Фонд
књига у Народној библиотеци у Грачаници, заједно са истуреним одељењима,
износи око 30.000 наслова. Народна библиотека у Грачаници послује у оквиру
Дома културе Грачаница, у једном веома скученом простору са малим бројем
полица, али се може похвалити веома ретким издањима, као што су Шекспиров
„Сан летње ноћи“ из 1895. године, „Кумова клетва“ Јанка Веселиновића из
1923. године и легатом Ђорђа Лекића. Одлуком Министарства државне управе
и локалне самоуправе почела је изградња нове зграде у коју ће се на лето
2021. године уселити Народна библиотека Грачанице.
KЉУЧНЕ РЕЧИ : Библиотека, Приштина, Грачаница, Косово и Метохија

Развој библиотеке
Приштина је главни, највећи и најзначајнији град на Косову и
Метохији. Трагови насељавања града датирају из праисторије, а доказ за то
су археолошка налазишта у Матичану, Грачаници и Улпијани. Први списи
за Приштину појавили су се давне 1342. од стране византијског цара Јована
Кантакузина, који град Приштину описује као село са краљевским дворцем1.
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8 Kosovo : turistički vodič / [autori teksta Musa Gaši, Milutin Folić, Djuro Trbović]. (Priština : Turistički savez Kosova,
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Приче о библиотекама увек су приче о вредностима које једно друштво
заступа. Библиотека је културна, васпитна и информациона институција која
прикупља, обрађује и чува своје колекције из разних области стваралаштва
и интелектуалне делатности. Библиотека служи ширењу знања, културе,
образовања, науке и пружа корисницима могућност стручног, стваралачког
и грађанског развоја.2
Кроз пример развоја библиотека на простору Косова и Метохије
може се пратити укупан културни развој. У XIX веку, при основним и средњим
школама почеле су да се формирају скромне збирке књига намењене ђацима
и професорима. Национално ослобођење Срба од турске власти и улазак
Косова и Метохије у састав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца дали су
нови замах култури књиге и читања. У следећим десетлећима осниване су
читаонице, а после Другог светског рата јавне библиотеке и национална
библиотека, са идејом да негују књигу свих косовско-метохијских народа и
народности.3
Познато је да пре рата на територији Косова и Метохије скоро и
да није било библиотека, само по неко читалиште. После ослобођења
ова се ситуација нагло променила. Приштина је 1946. године постала
административни центар Косова. У граду је након Другог светског рата
почела да се изграђује институционална и урбана инфраструктура.
Широм Косова и Метохије отварају се библиотеке. Оне се оснивају по
градовима, селима, установама и предузећима. Тако је већ средином 1947.
године на територији Косова и Метохије било око 200 библиотека.4 Прва
јавна библиотека на Косову основана је у Призрену 25. децембра 1944.
године. Према писању дневне штампе тог доба, у фебруару 1945. године,
у присуству великог броја људи, отворена је библиотека у Приштини.
Библиотеку је отворио Исмет Шаћири, који је у то време обављао многе
одговорне дужности на Косову, а пригодан говор одржала је Лепосава
Протић.5 Библиотека у Приштини тада је имала фонд од 1.300 књига, на
српском и албанском језику.

Градска библиотека Приштина
Зграда у којој се налазила Градска библиотека Приштине саграђена је
1930. године. Радмила Тодић Вулићевић у својој књизи „Приштина, Приштевци
и време“ даје кратак преглед историје зграде у којој је смештена Градска
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2 Наташа Ј. Симић, „Школска библиотека и програм рада школског библиотекара“. Библиотекарство Српске,
год. 7, бр. 7 (2018): 253.
3 Гордана Стокић Симончић и Зоран Ч. Вукадиновић, „Српска књига и библиотеке на Косову и Метохији“.
Панчевачко читалиште, бр. 15 (2009): 58.
4 Адем Блаца, „Библиотеке Косова и Метохије у периоду 1948–1958. године”. Библиотекар, бр. 1/2 (1959): 59.
5 Rilindja”, Vjeti I, Numër 1, 12 Fruer 1946, f. 4
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библиотека. Наиме, она каже: „Газда Јован Минић је био богати трговац који
је марио за лепо. Милосрдан према сиротињи, волео је да покаже и луксуз.
У Приштини је поседовао чак девет кућа. Очигледно су му биле мале, па је
решио да изведе архитектонско “чудо” и гради десету „на кат“, на плацу у
близини Битлијске чесме и Покривене чаршије. О овом подвигу цео град је
причао. Тек што је стављена под кров 1930. године и таман се газда Јован са
породицом уселио, дошао је још један рат, а са њим се уселили Италијани,
па ОЗНА6, КОС7 и напослетку, 1947. године и библиотека са 14.000
књига“.8 Она познатија прича о згради у којој се налазила библиотека јесте
да је то кућа у којој је 1945. године убијен народни херој, лидер Косовског
регионалног комитета Комунистичке партије, Миладин Поповић, чије је
име ова библиотека дуго носила.
Народна и Универзитетска библиотека Косова основана је 1944.
године у Призрену као Обласна библиотека која од 1946. године прима
обавезни примерак свих штампаних публикација на територији Републике
Србије. Одлуком о престанку рада Обласне библиотеке 1952. године,
функције Обласне библиотеке преузима Градска библиотека, која ту
улогу обавља наредних десет година. У тих десет година ова библиотека
има веома значајну улогу у културном животу развоја града. У том
временском периоду значајно се увећао књижни фонд ове библиотеке.
Градска библиотека у сложеном систему културног живота и културних
установа једног града заузима централно место и централну улогу. Добро
организована библиотека, библиотека која дејствује систематски а не
случајно, која просто не представља магацин за смештај и чување књига9,
има своје место у друштву.
До 1948. године библиотеке на Косову и Метохији радиле су без
одређеног система. Добар део библиотечких радника није познавао
ни основне појмове из библиотекарства. Међутим, већ од 1954. године
библиотеке Косова и Метохије крећу са сређивањем књижног фонда. Уз
помоћ Библиотечког центра Народне Републике Србије сређена је Градска
библиотека из Приштине, а касније и остале библиотеке. Врло позитиван
утицај у развоју библиотека на Косову и Метохији има и оснивање
Библиотичког центра AKMO10 1956. године. Оснивањем Библиотичког
центра AKMO библиотеке добијају једно стручно тело које ће решавати
њихове проблеме. Библиотечки центар у више наврата организује курсеве
6 ОЗНА - Одељење за заштиту народа, то је била контраобавештајна служба НОВЈ у Другом светском рату у
Југославији и ФНРЈ.
7 КОС - Контраобавештајна служба
8 Радмила Тодић-Вулићевић, Приштина, Приштевци и време. (Нови Сад : Матица српска ; Приштина : Градска
библиотека : Народна и универзитетска библиотека, 1999), 100.
9 Бранислава Поповић, “Нава зграда Народне и Универзитетске библиотеке Косова”. Библиотекар, бр. 1-3
(1982): 85.
10 АКМО - Аутономна Косовско-Метохијска област
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за књижничаре како би библиотеке добиле што стручнији и образованији
кадар.
Градска библиотека „Миладин Поповић“ је културна, образовна и
информативна установа која сакупља, обогаћује, обрађује, и чува своје
колекције из различитих области креативних и интелектуалних делатности
како би их учинила доступним корисницима за читање, истраживање,
проучавање и препуштање будућим генерацијама. Градска библиотека у
Приштини, одлуком Општине Приштина 1963. године добија назив Јавна
библиотека „Миладин Поповић“. Од 1993. до 1999. године, библиотека
носи назив Градска библиотека Приштина.
Током свог дугогодишњег рада библиотека је имала неколико
успона и падова. У првим годинама приметан је спор развој у кадровском
и књижном фонду. На самом почетку било је јако мало запослених, али
се тај број повећавао, тако је 1977. године библиотека имала 25 радника
различитих националности.
Следи период наглог развоја библиотеке. У овом периоду долази до
развоја саме структуре библиотеке. Тако је 1986. године библиотека имала
седам сектора:
1. Сектор за истраживање и развој библиотеке,
2. Сектор за обогаћивање колекције и прераду,
3. Сектор за одрасле,
4. Дечији сектор,
5. Периодични сектор,
6. Сектор књижне баштине и очувања,
7. Сектор финансија, администрације и заједничких послова11
Градска библиотека „Миладин Поповић“ је једна од најстаријих и
највећих на Косову. Руководство библиотеке је изузетну пажњу поклањало
обогаћивању књижног фонда, проширивању библиотечке мреже и
повећању броја читалаца. У овом периоду библиотека поседује веома богат
фонд књига, нешто више од 200.000 библиотечких јединица. Упоредо са
увећањем књижног фонда, дошло је и до отварања 25 нових огранака у граду
и приградским насељима. Највеће и најстарије библиотеке у приградским
насељима су библиотеке у Обилићу и Косову Пољу, обе библиотеке су
смештене у згради Дома културе и имале по 13.000 библиотечких јединица.
Оно што је веома значајно за овај период јесте то што се велика пажња
посвећивала професионализацији библиотечке делатности. Библиотекари
су одлазили на обуке за обраду књига по стандарима IFLA/UNESCO12.
Градска библиотека омогућава приступ библиотечкој грађи свим
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11 Tahir Foniqi, Tipat e bibliotekave në Kosovë 1944-1986 . (Prishtinë : Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e
Kosovës, 2008), 19
12 International Federation of Library Associations/ Уједињене нације за образовање, науку и културу
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корисницима града Приштине са околином, без обзира на националност,
вероисповест и језик. У својим просторијама библиотека организује
културне и образовне активности: изложбе, промоције књига, литералне
часове, састанке са писцима и још пуно тога.
Посебна пажња у Градској библиотеци се посвећивала најмлађим
члановима. У насељу „Улпијана“ у Приштини, налазила су се два дечија
одељења „Бајка“ и „Лектира“. Фонд ових одељења Градске библиотеке
„Миладин Поповић“ бројао је близу осам хиљада наслова на српском,
албанском, турском, енглеском и осталим језицима. У овим одељењима
највише је било енциклопедија, приручника, лексикона, бајки, сликовница
и остале литературе прилагођене предшколском и основношколском
узрасту. За време распуста организоване су разне активности и радионице
за кориснике ових огранака библиотеке.
У жељи да књига буде доступна свим корисницима из околине
Приштине, библиотека је покренула иницијативу да се у свим околним
селима и свим предузећима отвори адекватно одељење библиотеке. Тако
су настала истурена одељења у Лапљем селу, Чаглавици, Доњој Брњици,
Омладинском дому „Боро и Рамиз“, као и у Фабрици амортизера, Фабрици
тапета „Фазита“ и свуда где су постојали услови за то.
За свој велики рад и труд у побољшању библиотичке активности
Јавна библиотека „Миладин Поповић“ добија Сурепову награду. Награда
„Милорад Панић-Суреп“ је награда која се додељује у циљу одавања
признања појединцима и колективима за постигнуте резултате у развоју
библиотекарства. Додељује је Заједница библиотека Србије у сарадњи са
Библиотекарским друштвом Србије. Награда се библиотекама додељује за
запажене резултате на унапређењу библиотечке струке, богаћењу књижног
фонда, проширењу и оплемењивању библиотечких просторија и ширењу
мреже библиотека.13 Награда је први пут додељена 25. јуна 1971. године у
свечаној сали Коларчевог народног универзитета.

Народна библиотека Грачаница
Градска библиотека у Приштини је пре 1999. године бројала око
600.000 наслова и тако била једна од највећих библиотека на простору
Косова и Метохије. По завршетку бомбардовања 1999. године живот на
Косову и Метохији значајно се променио. Као што су се људи расејали по
свету, исто то се десило и са многим културним институцијама.
Народна библиотека Грачаница, одлуком Скупштина града
Приштине, од 13. децембра 2000. године постала је правни следбеник
13 https://www.wikiwand.com/ (приступљено мај 2020).
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Градске библиотеке из Приштине. Целокупан фонд књига остао је у
Приштини. Сачуване су само књиге које су се и тада налазиле у истуреним
одељењима у Грачаници, Лапљем селу, Чаглавици и Доњој Брњици. Фонд
књига, у све четири библиотеке, износио је у том тренутку 30.000 наслова.
Народна библиотека у Грачаници послује у оквиру Дома културе Грачаница
у једном веома скученом простору са малим бројем полица, али се могу
похвалити веома ретким издањима, као што су „Сан летње ноћи „ из
1895. године и „Кумова клетва“ Јанка Веселиновића из 1923. године.14
Библиотека има 18 стално запослених радника и 5 радника на привремено
повременим пословима. Сви запослени поседују лиценце за рад COBISS –
у.15 Стручно усавршавање запослених је важан предуслов за функционисање
библиотеке. Стечена стручна знања се примењују у свакодневном раду са
корисницима.
Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике
Србије из Фонда за локални развој издвојило је новац за изградњу нове
зграде у којој ће се преселити библиотека. Пројекат за изградњу нове
библиотеке у Грачаници урађен је у Народној библиотеци Србије. Радови
су почели 2019. године, а планирани завршетак радова је лето 2021.
године. Изградњом нове зграде Народне библиотеке у Грачаници знатно
ће се променити културни и друштвени живот Грачанице и целе Централне
енклаве на Косову и Метохији.
Народна библиотека Грачаница ће по завршетку радова имати 450
квадрата корисног простора. Поред простора за запослене, библиотека ће
имати читаонице како би читаоци могли више времена да проводе у самој
библиотеци, поготово деца која ће у овом новом простору имати читаоницу
за себе. Део библиотеке биће посвећен најстаријим суграђанима, који
ће своје време у библиотеци проводити читајући новине, играјући шах и
учествујући у разним пројектима.
У оквиру развоја Народне библиотеке Грачаница планира се и
дигитализација. Имајући у виду да је са развојем друштва потреба грађана
за информацијама у сталном порасту,16 библиотека се спрема да одговори
овом изазову будућности. Постоји више разлога зашто је дигитализација
библиотечке грађе важна, али заштита оригиналних штампаних
публикација од даљег пропадања и повећање доступности грађе преко
интернета свакако су најзначајнији. Критеријум на основу којег ће се
вршити одабир грађе односи се на вредност коју грађа има за наш завичај
и људе са Косова и Метохије. Предност дигитализоване грађе је управо
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(приступљено мај 2020).
15 COBISS – Кооперативни онлине библиографски систем и сервиси.
16 Софија Грба и Драгана Илић. „ Дигитална завичајна збирка Народне библиотеке Смедерево“. Монс Ауреус,
год. 9, бр. 31 (2011): 151.
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у доступности сваком кориснику са било ког места. Дигитализација је
за Народну библиотеку Грачаница гаранција опстанка и очувања грађе
која ће се једино тако спасити од уништења и отргнути од заборава.
Дигитализација грађе имала би вишеструке предности. То је, свакако,
један од начина да многи расељени са Косова и Метохије широм земље и
света остану у контакту са својим завичајем, и да својим потомцима пруже
комплетну причу о свом Косову и Метохији, његовој лепоти, прелепим
средњовековним манастирима, о људима који су тамо живели и стварали.
Један од најважнијих задатака Народне библиотеке Грачаница у новој
згради јесте оснивање Завичајног одељења. У Закону о библиотечкоинформационој делатности Републике Србије17 пише да се у библиотеци,
поред основног фонда, може формирати и завичајна збирка у којој ће се
чувати по један примерак свих штампаних и на други начин умножених
публикација. У методском упутству за формирање и вођење завичајних
фондова у општинским народним библиотекама, наглашава се да је за
израду концепције завичајног фонда најважније питање одређивање
граница.18
Завичајна одељења оснивају се не само за садашњост, него и за
будућност. На формирању завичајног фонда континуирано се ради већ
неколико година. У приземљу нове зграде досад прикупљен завичајни
фонд имаће своје место. У завичајни фонд Народне библиотеке Грачаница
улазе штампани и остали носиоци информација који се својим тематским
садржајем односе на територију Косова и Метохије, стваралаштво аутора
који су рођени или су стварали на том подручју, сва грађа која је издата
и штампана у издавачким кућама и штампаријама на Косову и Метохији.
Завичајна збирка обухвата и писце националних мањина који су рођени
или су стварали на простору Косова и Метохије.
Посебно место у Завичајном одељењу Народне библиотеке има
легат Ђорђа Лекића, доктора педагошких наука и оснивача Катедре за
педагогију на Филозофском факултету у Приштини. Легат Ђорђа Лекића је
први легат који ће се уселити у нову зграду Народне библиотеке Грачаница,
на лето 2021. године.
Библиотекари и управница, заједно са челницима општине
Приштина, Канцеларијом за Косово и Метохију и Међународним снагама
мисије на Косову и Метохији, већ годинама покушавају да из некадашње
Градске библиотеке Приштина и Покрајинске библиотеке добију књиге које
су након бомбардовања остале у тим зградама. Тамо је остао велики број
књига од којих би већина могла бити саставни део завичајног фонда. Број
17 Службени гласник Републике Србије, 2011, бр. 52, чл. 6.
18 Десанка Стаматовић, Методско упутство за формирање и вођење завичајних фондова у општинским народним
библиотекама : нацрт. (Београд : Народна библиотека Србије, 1982), 3.
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библиографских јединица који се потражује је око 600.000, на српском,
турском и албанском језику.
Градске библиотеке као јавне установе су у правом смислу речи
мапе времена. Оне морају постојати, не само извесно време, већ много
дуже, како би мисија била у потпуности испуњена. У супротном култура
садашњости и будућности биће изгубљена.
Овај рад нам показује да и мала истурена одељења градских
библиотека, могу постати водећи у свом месту уколико постоји добра воља
руководства библиотеке и локалне самоуправе. Библиотекари нису хтели
да дозволе да се угаси Библиотека отворена пре седамдесет и пет година.
Жеља свих запослених у овој Библиотеци јесте да се Библиотека развија и
постане водећа библиотека на Косову и Метохији.
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фондова у општинским народним библиотекама : нацрт. Београд : Народна
библиотека Србије, 1982.
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Надица Д. Костић
Бојана А. Митић

ДЕВЕТА УМЕТНОСТ КАО ЧУВАР КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА ПИРОТА
Сажетак: Сведочанство о прошлости једног народа неопходно је да живи у
садашњости, да се негује и третира као нераскидиви део друштвене свести.
Стога је и питање очувања и заштите културног наслеђа у времену када се
оно из различитих разлога урушава, актуелније него икада.
Данас се културно наслеђе свеобухватније посматра и све више се ради
на истицању његовог значаја као кичме културе, као и неопходности да га
појединци и установе сачувају од заборава. Библиотека игра важну улогу у
очувању културне баштине, а библиотекари су ти који својим радом преносе
одговорност у очувању културног наслеђа и на појединце.
У овом раду биће представљени различити начини на које пиротска
Библиотека чува и промовише материјална и нематеријална културна
добра Пирота: издавање књига на пиротском дијалекту и научног часописа
Пиротски зборник који објављује радове из природних и друштвенохуманистичких наука који су тематски везани за Пирот и околину;
организовање књижевних вечери завичајних стваралаца и округлих столова
посвећених завичајним темама; чување вредних легата; посебни осврт на
функцију стрип културе у циљу очувања и промовисања културног наслеђа
Пирота, кроз вишегодишњу организацију манифестације Фестивал стрипа.
Кључне речи: стрип, културно наслеђе, Пирот, Народна библиотека Пирот,
Момчилов град, ћилим, Јабучило, таин, Музеј Понишавља

Увод
Чување културе једног народа је задатак не само институција
културе, већ и сваког појединца који има развијену свест о вредностима
своје средине. Уз музеје, архиве, галерије, библиотеке као културни
центри у којима се чува знање и културна баштина имају важну улогу у
очувању културног наслеђа. Према Закону о културним добрима ,,културна
добра, у зависности од физичких, уметничких, културних и историјских
својстава, јесу: споменици културе, просторне културно-историјске целине,
археолошка налазишта и знаменита места - непокретна културна добра;
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уметничко-историјска дела, архивска грађа, филмска грађа и стара и ретка
књига - покретна културна добра. 1
Пирот, град на југоистоку Србије који последњих година све више
напредује у културном, привредном и индустријском погледу, и даље одише
традицијом, има сачувану своју душу и идентитет. Поред препознатљивих
брендова као што су ћилим, качкаваљ, пеглана кобасица, гумени опанци,
заштитни знак града је и значајно културно наслеђе оличено у бројним
материјалним и нематеријалним културним добрима. Сведочанство о том
наслеђу похрањено је у културним установама као што су Музеј Понишавља,
Историјски архив, Галерија ,,Чедомир Крстић” и Народна библиотека
Пирот, а неке од тих установа су и саме својеврсни културни споменици.
Народна библиотека Пирот настоји да чува и промовише културно
наслеђе свог града, осветљавајући и на различите начине оживљавајући
прошлост Пирота. Поред књижевних вечери и округлих столова посвећених
завичајним писцима, радионица и изложби, библиотека се труди да културну
баштину негује и кроз издавачку делатност. Завичајни писци и библиотекари
препознали су значај пиротског говора као богатства нашег краја, а књиге
на дијалекту саставни су део издавачке продукције Библиотеке (међу
најчитанијим књигама у пиротској Библиотеци у 2019. години нашло се и
једно такво издање „Оратете уста да несте пуста“ ауторке Добриле Незић).
Публикујући хронике села, Библиотека постаје чувар не само говора, него
и историје Пирота и околине, јер се у њима ,,описују сви значајни догађаји
из привредног и друштвеног живота села, обичаји, посебно порекло
становиштва и родослови, школство, задругарство, учешће у ратовима,
спорт...“2
,,Најозбиљнији прилог очувању културне баштине даје Пиротски
зборник, годишњак радова о Пироту и Пироћанцима, који излази од
1968. године.“3 Пиротски зборник је научни часопис који обрађује теме
из природних и друштвених наука (књижевности, лингвистике, историје,
географије...). Сва издања Пиротског зборника су дигитализована и налазе
се на посебном сајту Народне библиотеке Пирот (www.digitalna.nbpi.org.
rs) и на сајту националне библиотеке. С циљем да се културна баштина
одржи живом, поред Зборника, дигитализоване су и пробране завичајне
монографске и серијске публикације, дописне карте, разгледнице и
фотографије.
Још један вид очувања културног наслеђа у библиотекама су легати.
Легат је непроцењиво благо и значајан документ о једном периоду.
Дарујући легат библиотеци, дародавац оставља сведочанство и о себи,
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1 Закон о културним добрима (,,Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закони и 99/11 – др. закон)
2 Момчило Антић, ,,Публиковање завичајне грађе“, у Народна библиотека Пирот: прилози за монографију
(Пирот: Народна библиотека Пирот, 2012), 86.
3 Исто.
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својим навикама и интересовањима, али и материјал за даља истраживања.
Народна библиотека Пирот је чувар четири легата: Љубодрага и Момчила
Момчиловића, Предрага Поповића, Миодрага Милића, а у скорије време
у библиотеци се чува и легат пиротске филмске и позоришне глумице и
сликарке Душице Јонић - Дуње Чинче. Наведени легати садрже монографске
и серијске публикације из различитих друштвених и природних наука,
књиге са посветама великана српске књижевности, фотографије, писма,
аутентичне полице за књиге.
Ипак, ако не највећи, несумњиво најоригиналнији допринос
Библиотеке у очувању култуног наслеђа, који је имао и значајан туристички
потенцијал, био је Фестивал стрипа, манифестација коју је Народна
библиотека Пирот организовала у периоду од 2009. до 2016. године.

Девета уметност у функцији очувања културног наслеђа
Свест о значају културне баштине и поимање важности њеног
очувања, Библиотека је желела да пренесе и на најмлађе Пироћанце. У жељи
да промовисање културног наслеђа нашег краја буде што занимљивије, уз
то и поучно, Народна библиотека Пирот је у сарадњи са УГ ,,Догматика“,
уз финансијску помоћ швајцарске организације „Златни рудник“, 2009.
године довела у Пирот девету уметност, што је означило почетак Фестивала
,,Пирот - град стрипа“. Циљ ове манифестације је био промовисање девете
уметности у граду који у том тренутку нема ниједног стрип цртача и
сценаристу. Шест година касније на XIII Међународном салону стрипа у
Београду, двојица пиротских аутора који су стасали уз Фестивал стрипа
освојиће Гран при Салона. Сам Фестивал је конципиран и направљен тако
да се кроз форму стрипа млађи нараштаји упознају са стрип културом и
књижевношћу, са библиотеком, али и да на нетипичан начин промовише и
негује културно наслеђе града. Влада Весовић, руководилац Школе стрипа
и илустрација ,,Ђорђе Лобачев“, али и други окупљени стрип цртачи,
водили су школу стрипа за заинтересовану децу и тинејџере, представљали
акутелна стрип издања, уз пратеће изложбе стрип табли, округле столове,
берзу стрипа.
Прва публикација-каталог овог Фестивала, у издању Народне
библиотеке Пирот, са до тада необјављеним стриповима како реномираних,
тако и још увек неафирмисаних стрип аутора и текстовима посвећеним
деветој уметности, изашла је 2013. године и биће пратећи садржај
Фестивала све до 2016. године када је ова манифестација, која је постала
заштитни знак Библиотеке, одржана последњи пут. Намера Библиотеке и
стрип уметника је била да се на сваком цртежу нађе неки препознатљив
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пиротски мотив, обележје града. У нашем случају то су били ћилим, тврђава
Момчилов град, коњ Јабучило, Музеј Понишавља, таин, Споменик пиротским
ослободиоцима, једна необична скултура и, наравно, специфичан пиротски
говор. Стрип цртачи су ове културне вредности представили на оригиналан
начин, спајајући традиционално са модерним, измештајући их из давних
времена у простор садашњи.

Пиротски ћилим
Ако тражите нешто тако лепо као моје слике
– то може бити само ћилим. Пикасо
У време првог Фестивала стрипа у Пироту, велику пажњу публике
привукао је први домаћи дугометражни анимирани филм Едит и ја, чији
је аутор Алекса Гајић. Како је Гајић био гост пиротског фестивала, главна
јунакиња овог филма, Едит на летећем ћилиму, савршено се уклопила у
амбијент нашег културног блага – пиротскe тврђавe.

Пиротски ћилим, који је временом због својих особености и
раскошне лепоте постао симбол града, израђује се ткањем на вертикалном
разбоју. Оно што га чини специфичним јесте да је рађен техником клечања
и да је исти с лица и наличја. За фарбање су се користиле биљне боје, тек
касније и индустријске. Орнаментика је геометријска са стилизацијама.
Узор су предмети из пиротског краја, али и комбинације од узорака донетих
са путовања (ромб, софре, амајлике...). ,,Један од најчешћих мотива на
пиротском ћилиму је корњача. Корњача има своју симболику. Представља
слику универзума и доприноси његовој постојаности. Њено главно
својство је дуг живот.“4 О његовој важности и културној вредности говори
податак да су Османлије, промућурни трговци, још од давнина увидели
значај и вредност овог производа па се он данас налази на дворовима и
у богомољама. Први пут је приказан на изложби у Бечу 1886. године. Од
јуна 2003. године пиротски ћилим је заштићен у Заводу за интелектуалну
својину, а 2012. године пиротско ћилимарство је уписано у Регистар
нематеријалног културног наслеђа Србије.
Због своје традиционалне вредности, ћилим је културно обележје
нашег града, па се неретко може видети и у Читаоници Библиотеке
приликом промоција књига које за тему имају Пирот и пиротски крај.

Момчилов град
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Ћилим је сигурно био главна инспирација стрип ауторима који су се
сваке године смењивали у изради плаката који су најављивали Фестивал,
јер готово да није било цртача који га није овековечио на свом плакату,
макар и у виду детаља.

Уз ћилим, стрип цртаче је највише инспирисала пиротска тврђава.
Својом величином она одолева времену и чини прошлост још увек живом.
Легенда каже да је Момчилов град подигао војвода Момчило,
велможа са јужних Родопа, па отуда и овај назив. Пиротска тврђава, Кале
4 Радмила Влатковић, Ћилим сликовито писмо, (Пирот: Музеј Понишавља Пирот, 2013): 71.
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или Градић, настајала је у периоду од 14. до 19. века. Подигнута је на
темељима утврђења из римског периода, који је био познат као Турес у 3.
в. н. е. Грађена је по угледу на византијске фортификације и представља
комплекс који чине: Горњи, Средњи и Доњи град. У народу је град наставио
да живи као град кршног јунака Момчила који јаше на свом коњу Јабучилу
и који је као такав опеван у нашој народној књижевности. Специфичан
је по томе што је једини митолошки коњ са крилима која се виде, ,,која
сваког дана, у зору, Јабучило пушта себи до копита“. Као признање војводи
Момчилу и његовом крилатом коњу Јабучилу, у парку код Тврђаве 2017.
године направљена је уметничка инсталација, дело Зорана Мојсилова,
истакнутог уметника из САД-а, пореклом из Пирота. Момчилов град је
проглашен културним добром 29. 3. 1953. (Р. РЗЗСК бр.115), а спомеником
културе од великог значаја 29. 12. 1979. (Сл. гл. СР Србије 14/79).
Главне звезде 2. Фестивала стрипа били су Бранислав Бане Керац и
Светозар Тоза Обрадовић, чији је Били Д Пљуц (Billy the Pljuc) освануо на
фестивалском плакату са незаобилазном тврђавом као поприштем већине
„фестивалских“ дешавања.
Четврти Фестивал стрипа био је иновативан по томе што су сви
цртачи цртали на платну великих димензија. Своје место на плакатима
добили су чланови ,,Дружине Дарданели“, тим хероја, протагониста српске
и европске књижевности у издању Систем комикса из Београда, који су се
савршено уклопили у дух 19. века и простор пиротске тврђаве.
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Захваљујући дугогодишњој доброј прекогра-ничној сарадњи коју
Пирот има са бугарским градом Монтаном, до сада су реализовани бројни
заједнички пројекти, а како је тврђава у прошлости у више наврата рушена
и разарана, круна те сарадње била је реконструкција Момчиловог града
2018. године. Пирот и Монтана су препознали важност овог непокретног
културног добра, као необновљивог ресурса. Овим пројектом заокружен је
комплекс средњовековне тврђаве Момчилов град и парка на Калеу. Желећи
да тврђаву оживи, Библиотека је у току Пиротског културног лета 2019.
године организовала промоције књига у Средњем граду, који се показао
као савршен простор за књижевне вечери, уједно и позоришна сцена на
којој је играна представа „Хасанагиница“.

Музеј Понишавља и таин
Стрип цртач Драган Пуновић, у више наврата гост Фестивала, уклопио
је Коштану као једног од чланова ,,Дружине Дарданели“, у оријентални
амбијент Музеја Понишавља.
Музеј Понишавља у Пироту отворен је 1956. године. Смештен је
у кућу балканско-оријенталног стила из 1848. године, која је припадала
познатом пиротском трговцу Малом Ристи. Изложбена поставка приказује
богату градску кућу с краја 19. и почетка 20. века, где доминирају вредне
колекције пиротских ћилимова и грнчарије.
Овај музеј, такође, од 1979. године
представља и споменик културе од изузетног
значаја и место које, због свог аутентичног
амбијента, често служи као сценографија
за снимање филмова („Зона Замфирова“,
„Ивкова слава“, „Врати се Зоне“). У дворишту
Музеја у летњим месецима одвијају се и
књижевне вечери и други културни програми,
те је тако 2010. Музеј био, уз Библиотеку,
домаћин 2. Фестивала стрипа.
У Музеју Понишавља у Пироту чува
се и јединствен експонат који се ретко може
наћи као део музејских збирки у Србији. Ради
се о војничком хлебу - таину, који је умешен
1912. године, а који је пиротски војник Алекса Здравковић носио са
собом као амајлију кроз ратове 1912-1918. Наиме, пре поласка у Први
балкански рат, Алексу је мајка заветовала да сачува прво следовање
таина које добије у касарни, јер је веровала да ће га на тај начин хлеб
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сачувати од смрти. Алекса је испунио обећање и стално носио таин уз себе,
у војничкој торбици. Рат је доносио мноштво несрећа, које су чудесно
заобилазиле Алексу па је почео да верује у своју амајлију. Убрзо се вест
проширила па су Алексини другови ратници, пред сваку битку, љубили таин
као икону. На Солунском фронту 1916. Алекса је премесио таин јер се
почео ронити. И савезници су сазнали за заштитничку моћ таина и нудили
власнику велике паре да га купе, што се није десило. Алекса и таин су
безбедно преживели Први светски рат, а његови потомци су овај чудесни
хлеб поклонили Музеју Понишавља 60-их година 20. века. Пироћанци,
стрип цртач и илустратор Игор Крстић и Ненад Пејчић, надахнути овом
причом, урадили су стрип који је приказао голготу српског народа током
Првог светског рата, који ће се наћи у публикацији у оквиру 6. Фестивала
стрипа у Пироту. Главни актери стрипа су Алекса и његова мајка, а оно
што, такође, чини вредним овај стрип јесу реплике писане на пиротском
дијалекту. Аутентичан говор пиротског краја представља право богатство
које је неопходно сачувати од заборава, било путем стрипа, било путем
издавања публикација на дијалекту.
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Стрип цртачи су препознали вредност и лепоту овог уметничког дела па се оно
нашло на корицама публикације која је пратила 8. Фестивал стрипа. Поред
оригиналне скулп-туре, на корици се налази и жена ратник, са заставом у
рукама, предводећи војску. Оно што сами можемо да претпоставимо је да
је аутор овог цртежа, Жељко Пахек, желео да жену прикаже и у другачијем
светлу: жена као нежна фигура, окружена музиком, може бити вођа и
ратник.

,,Жена и музика“
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Једна од највећих фабрика не само у Пироту, већ и у тадашњој
Југославији 80-их година прошлог века, била је фабрика текстила ,,Први мај“.
Индустрија одеће ,,Први мај“ се међу првим радним организацијама упустила
у значајан пројекат који је превазилазио локалне оквире и уклапао се у
европска размишљања. Поред изузетно опремљене библиотеке која је била
отворена за све Пироћанце, фабрички екстеријери, ентеријери и паркови
испуњени су уметничким делима врхунског квалитета југословенских и
светских уметника, с циљем „хуманизације односа уметникове мисли, радног
простора и посматрача.“5 Тако је 1975. године у дворишту фабрике постављена
мермерна статуа ,,Жена и музика“, дело француског уметника Доминика
Лабовиа из Париза. Ово дело је купљено на аранђеловачкој манифестацији
,,Мермер и звуци” где је Лабови био учесник на међународном симпозијуму
скулптуре ,,Бели венчац“ и на коме је реализовао скулптуре за Аранђеловац,
Крагујевац и Пирот.
Ова и још две скулптуре су Одлуком о уступању од 11. 10. 2011. године
постављене на Тргу пиротских ослободилаца како ,,би дошло до лепшег изгледа
градског центра, а уједно би се формирао и јединствени музеј на отвореном
што је од општег интереса за све грађане Пирота, а и за многобројне посетиоце
који би имали прилику за разгледање скулптура светски признатих уметника.“6

Још један од значајних споменика културе у Пироту, који се нашао
на страницама стрипа, јесте Споменик ослободиоцима Пирота у Српскотурском рату 1877. године. Представља симбол ослобођења града од
Османлија. Градња споменика започета је 1904. а завршена је 1924.
године. ,,Споменик се састоји из два дела, постамента у форми обелиска и
скулптуре на врху.“7 Током Другог светског рата споменик је оскрнављен, а
скулптура, која је првобитно била од бакра, је нестала. Данас је споменик
крунисан скулптуром од бронзе – орлом са распоном крила од три метра
који је усмерен према југу.
Стрип цртач Милорад Вицановић Маза, учесник 7. Фестивала стрипа,
представио је овај споменик као симбол историјске победе и утицао на
креирање културног сећања уз помоћ визуелне културе. Уметничко дело, у
нашем случају стрип, и споменик културе, сведоче о пресудном историјском
догађају који живи у колективној свести народа.
Споменик ослободиоцима Пирота од Турака проглашен је за
културно добро 9. 6. 1987. године (Међуопштински Сл. лист Ниш бр. 15/87).

5 Радмила Влатковић, Уметничка збирка Првог маја (Пирот: Музеј Понишавља Пирот, 2013): 9.
6 Исто.

7 Тијана Зебић, ,,Споменик ослободиоцима Пирота у Тијабари“, Пиротски зборник бр. 42 (2017): 77.
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Закључак
Градећи и стварајући, човек све творевине оставља у аманет генерацијама
које долазе. Задатак тих генерација је да препознају праве вредности
и да сва вредна дела, материјална или нематеријална, заштите, негују и
сачувају од заборава. Очување културних тековина је задатак и установа
културе, а Народна библиотека Пирот је кроз Фестивал стрипа још једном
показала да су библиотеке стуб културе, заједнице које својим марљивим
радом креативно оживљавају и чувају прошлост, а да је Пирот град који
има богату културну традицију.
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Јасмина T. Живановић

ЖИВОТ И ДЕЛО ЈАГОДИНСКОГ КЊИЖЕВНИКА
БАЈА ЏАКОВИЋА
САЖЕТАК: Бајо Џаковић (1960-2018) био је српски новинар, књижевник и
главни уредник Информативног портала „Српско перо“, познати јагодински
писац и публициста. Meђу песницима уживао је репутацију неприкосновеног
владара песничког света. Бајо Џаковић је рођен 27. маја 1960. године у
Светозареву (Јагодина). Завршио је Педагошку академију и први степен
Правног факултета у Крагујевцу. Званично је био новинар Новог пута
(21 годину), али је пуних деветнаест година пре тога био сарадник Радио
Светозарева и листа Нови пут и других српских гласила у Србији: Вечерњих
новости, Политике експрес, Борбе, Радио Београда, Наше борбе, Дневног
телеграфа, Времена и других.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Бајо Џаковић, биографија, библиографија.

Биографија
Песници су, кажу, големи несрећници, створени да свет воле лепотом.
Несрећа им неподношљивља, тешка, мрска од тривијалности баналног.
Онда они беже у светове своје, ткају нити свог поетског језика, ткају своје
лепе речи, звездане, росом јутарњом задојене.
Тако је и Бајо Џаковић свој прави живот живео у својој поезији. Овај
банални, малограђански свет за њега је често био неподношљив, тесан,
лажан, издајнички. Сву љубав је у речи смештао и од њих градио себи
вечиту кућу, ону што траје док има речи и људи који речи воле.
Рођен у плодној моравској равници, уснулој све до хоризонта осећао
је у себи предачку планину и Дурмитор. Овај равничарски планинац је
носио сету као део свог идентитета „Сета ко ветар кроз кости јечи“. Његови
„небокрузи“ су снажни, дивљи, плаховити, јачи од скандала и погледа
боема. Његов цео живот је био између дна и бескраја. Најлепше су његове
песме о љубави, различитој, универзалној, вечној. А и како би другачије
кад у песми „Сан о мајци“ Бајо каже:
„Долази са посла и доноси звезде
На трпезаријски сто приноси месечину
За ручак ми сервира бескрајно много љубави“.
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Песме и приче су му преведене на руски, енглески, француски,
пољски, немачки, македонски и словеначки језик. Заступљен је у бројним
антологијама и књижевним зборницима.
Џаковићевом монодрамом „Прича о побратиму“, Слободан Тешић
родом из Јагодине, глумац Југословенског драмског позоришта из Београда,
дипломирао је 1991. на Позоришној академији у Новом Саду.
Добитник је више значајних књижевних и друштвених награда: „Смели цвет“
(1982), „Светозар Марковић“ (1988), „Душан Срезојевић“ (1990), повеље
„Свети Сава“ (1994), почасне повеље „Карађорђевић“ (1994), Годишње
награде за културу СО Јагодина „Кристална призма“ (1996), „Поморафски
орфеј“ (1996), „Блажо Шћепановић“ (1998), Специјална награда Културно–
просветне заједнице Јагодине, Повеља Књижевног клуба „Ђура Јакшић“ за
живото дело и других, као и бројних награда са домаћих и међународних
књижевних конкурса и југословенских фестивала поезије младих.
Био је први председник Књижевне омладине Јагодине, председник
Књижевног клуба „Ђура Јакшић“, председник Подружнице Удружења
књижевника Србије за Поморавски округ, један од уредника књижевног
часописа за децу и младе Гороцвет, одговорни уредник књижевних часописа
Доба и Дани и главни и одговорни уредник књижевне ревије Гамбит. Један
од уредника часописа за књижевност, уметност и културу Акт, главни
уредник књижевног листа Ново Доба, директор књижевног фестивала
„Српско перо“. Бајо Џаковић је умро 2018. године у Јагодини.
Сматра се једним од најистакнутијих књижевника са подручја
Поморавског округа, најпознатијих српских песника средње генерације, а
Јагодинци могу да се поносе што је живео и стварао у њиховом граду.
Бајо Џаковић је написао рецензије, предговоре и поговоре за преко
100 публикација. Библиографијом су обухваћени радови Баје Џаковића:
поезија, проза, књижевни прикази, монографије и уредништво антологија
и зборника. Библиографске јединице су сложене хронолошки и азбучно у
континуитету од 1 до 149. Као извор грађе за библиографију коришћена
је узајамна библиографско-каталошка база COBIB.SR. Каталошка обрада
публикација рађена је у складу са ISBD(M) стандардом за монографске
публикације и ISBD(CP) за саставне делове серијских публикација и других
континуираних извора.
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81. Стихована биографија / Бајо Џаковић. - О збирци песама “Импресија
Црњански” Александра Корбутовског.У: Борба. - ISSN 0350-7440. - 78, 356
(2001), стр. III.

Часопис за библиотекарство, науку и културу

НОВИ ЛЕГАТ

82.Стихована искуства / Бајо Џаковић. - О збирци песама “Небеска окарина”
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Дарови српског пера / приредили Слободан Жикић, Бајо Џаковић. Јагодина : Књижевна омладина : Гамбит, 2002. - 70 стр. - (Едиција Српско
перо)
86.Ђурђевак гледа у небо = Lily of the Valley looks at the Sky = Ландыш
смотрит в небо = Maiglöckchen schaut zum himmel / Бајо Џаковић ; [уредник
и рецензент Дејан Богојевић ; превод Раде Видић и Микица Вуловић]. [Ваљево] : Лотос, [2002]. - [20] стр.
*Поезија
87.Књижевни зборник Српско перо 2002. / 17. свесрпски фестивал младих
писаца “Српско перо 2002” Јагодина ; [уредник Бајо Џаковић]. - Јагодина
: Књижевна омладина : Гамбит, 2002. - 60 стр. Из с а д р ж а ј а: Танано,
деликатно, безнадежно / Жикица Милошевић (37). Цесте / Златко Васић
(57).
88.Тумачење / Бајо Џаковић. - Садржи песму: Борба ; Возови/Возови/
Возови ; Хармонија,...[и др.]. У: Књижевне новине. - ISSN 0023-2416. - Год.
54, бр. 1059 (2002.), стр. 12.
2003.
89. Дани дечаштва и младости / Б. Џаковић. - Приказ књиге: Адам Нинковић:
Дечаци у срцу века, Јагодина, 2002. У: Борба. - ISSN 1451-6608. - Год. 81,
бр. 177 (2003), стр. 19.
2003.
90.Доживљаји малог Владе / Бајо Џаковић ; [илустровао Пеђа Трајковић]. Београд : МВ графика : Беосинг, 2003. - 16 стр.
*Дечје песме, сликовница
91.Књижевни дани : алманах поезије поморавских књижевника /
приредили Слободан Жикић, Бајо Џаковић. - Јагодина : Подружница УКС-а
за Поморавски округ, 2003. - 86 стр.
92.Књижевни зборник Српско перо 2003. / 18. свесрпски фестивал младих
писаца “Српско перо 2003”, Јагодина, 2003. год. ; [уредник Бајо Џаковић].
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- Јагодина : Књижевна омладина Јагодине : Књижевни клуб “Ђура Јакшић”
; Београд : МВ-Графика, 2003. - 61 стр.
93. Наивна уметност у Србији / Б[ајо] Џаковић. - Приказ изложбе: Наивна
уметност у Србији. У: Борба. - ISSN 1451-6608. - Год. 82, бр. 323 (2003), стр.
8.
94.Одблесци живота / Б. Џаковић. - Приказ књиге: Предраг Стефановић:
Широм отворене очи, Јагодина, 2002. У: Борба. - ISSN 1451-6608. - Год. 82,
бр. 351 (2003), стр. 9.
95.Па, шта? / Бајо Џаковић ; [илустровао Пеђа Трајковић]. - Београд : МВ
графика : Беосинг, 2003. - 19 стр.
*Дечје песме, сликовница
96.Приче из Русије / Бајо Џаковић. - Приказ књиге: Добрица Милићевић:
Приче из Русије, Београд, 2002.У: Борба. - ISSN 1451-6608. - Год. 82, бр. 30
(2003), стр. III.
97.Сонети/приче / Бајо Џаковић. - Садржи песме: (Свако)дневни сан ;
Сонет о плавом ; Стари - нови сонет ; Сопствени знаци ; Сонет о пролећу ;
Сонет о Пеци рокеру из Јагодине. У: Савременик плус. - ISSN 0354-3021. Бр. 109/110 (2003/2004), стр. 40-42.
98.Стварно и измаштано / Бајо Џаковић. - Приказ књиге: Слободан Жикић:
Моја прва писаћа машина, Београд, 2003. У: Борба. - ISSN 1451-6608. Год. 81, бр. 261 (2003), стр. 19.
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2004.
99.Антикварница и друге приче / Бајо Џаковић. - Београд : Беосинг : МВ
Графика, 2004. - 150 стр. - (Библиотека Савремени српски писци)
100.Бубе ; Лечилиште / Бајо Џаковић. У: Стиг. - ISSN 0350-834X. - Год. 34,
бр. 92 (2004), стр. 14.
101.Књижевни зборник Српско перо 2004. / 19. свесрпски фестивал младих
писаца “Српско перо 2004”, Јагодина ; [уредник Бајо Џаковић]. - Јагодина
[и др.] : Савет фестивала младих писаца “Српско перо” [и др.], 2004. - 62
стр.
102.Лиризована прошлост / Бајо Џаковић. - Приказ књиге: Ковиљка
Смиљковић: Растанци и сећања, Јагодина, 2003. У: Борба. - ISSN 14516608. - Год. 83, бр. 205 (2004), стр. 13.
103.Поетизоване приче / Бајо Џаковић. - Приказ књиге: Небојша
Петронијевић: Оно што бих волео да знаш, Јагодина, 2003.
У: Борба. - ISSN 1451-6608. - Год. 83, бр. 156 (2004), стр. 9.
104.Сонет о Пеци рокеру из Јагодине / Бајо Џаковић. - Зајед. ств. насл.:
Теби / мени. - Белешка о аутору. U: Липар. - ISSN 1450-8338. - Год. 6, бр.
19/20 (2004), стр. 96.

Часопис за библиотекарство, науку и културу

НОВИ ЛЕГАТ

105.Сонети / приче / Бајо Џаковић. - Садржи песме: За столом песници ;
Акрил на прозору ; Сопствени знаци,... [и др]. У: Стиг. - ISSN 0350-834X. Год. 34, бр. 91 (2004), стр. 7-9.
106.Тајне ватре / Бајо Џаковић. - Зајед. ств. насл.: Теби / мени. - Белешка
о аутору. U: Липар. - ISSN 1450-8338. - Год. 6, бр. 19/20 (2004), стр. 96-97.
107.Тематски контрапункт / Б. Џаковић. - Приказ књиге: Рада Стефановић:
Између сна и јаве, Јагодина, 2004.
У: Борба. - ISSN 1451-6608. - Год. 83, бр. 312/313 (2004), стр. 20.
108.Трептослови / Бајо Џаковић ; [илустровао Пеђа Трајковић]. - Београд :
Беосинг : МВ графика, 2004. - 20 стр.
*Поезија
2005.
109.Авангардни хаику / Бајо Џаковић. - Приказ књиге: Дејан Богојевић,
Путник постањем - Шумадијске метафоре, Младеновац, 2005. У: Акт. ISSN 1451-544X. - Год. 5, бр. 17/18/19 (2005), стр. 65-66.
110.Бадње вече ; Фреквенције / Бајо Џаковић. - Антологија најкраће
необјављене приче. - Белешка о аутору. У: Акт. - ISSN 1451-544X. - Год. 5,
бр. 17/18/19 (2005), стр. 9; 10.
111.Ваљан хаику преглед / Бајо Џаковић. - Приказ књиге: Рањена дубина
неба - зборник Хаику друштва Србије, приредио Дејан Богојевић, Ваљево,
2005. У: Акт. - ISSN 1451-544X. - Год. 5, бр. 17/18/19 (2005), стр. 73-75.
112.Крај славске ... / Бајо Џаковић. У: Паун. - ISSN 0353-3239. - Год. 18, бр.
34/35/36 (2003/2005), стр. 63.
113.Наопако рођен : сонети/приче / Бајо Џаковић. - Београд : Беосинг : МВ
Графика, 2005. - 62 стр. - (Библиотека Савремени српски писци)
114.Њено тело ми ... / Бајо Џаковић. - Упоредо срп. текст и енг. превод.
У: Цвет шљиве. - ISSN 1452-4228. - Год. 1, бр. 1/2 ([2005]), стр. 22.
115.Прича о навици / Бајо Џаковић. У: Акт. - ISSN 1451-544X. - Год. 5, бр.
17/18/19 (2005), стр. 51-52.
116.Промичу злости / Бајо Џаковић. У: Акт. - ISSN 1451-544X. - Год. 5, бр.
17/18/19 (2005), стр. 41-42.
117.Сазвучја : алманах Књижевног клуба “Ђура Јакшић” - Јагодина /
приређивачи Ратко Стојиловић, Слободан Жикић, Бајо Џаковић. - Јагодина:
Књижевни клуб “Ђура Јакшић” : Графос, 2005. - 202 стр. Запис на насл. стр.
у рукопису: “Поклон Б. Џаковић”.
118.Сонети/Приче / Бајо Џаковић. - Садржи: Један не баш тако обичан
дан ; Тајне ватре ; Бубе ; Комшијска песма ; Зрења ; Код протомајстора из
Стублине. У: Багдала. - ISSN 0005-3880. - Год. 47, бр. 465 (2005), стр. 48-51.
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119. Сонети/приче / Бајо Џаковић. - Садржи песме: (Свако)дневни сан ;
Сонет о Пеци рокеру из Јагодине. У: Стиг. - ISSN 0350-834X. - Год. 35, бр.
93 (2005), стр. 30.
120. Цвркут првих ласта - ... / Бајо Џаковић. - Упоредо срп. текст и енг.
превод. У: Цвет шљиве. - ISSN 1452-4228. - Год. 1, бр. 1/2 ([2005]), стр. 40.
2006.
121. Луталице ; Сам / Бајо Џаковић. У: Акт. - ISSN 1451-544X. - Год. 6, бр.
20 (2006), стр. 20-21.
122. Небогледи : (осамљене песме) / Бајо Џаковић. - Београд : БеоСинг,
2006. - 132 стр. - (Библиотека Савремени српски писци)
2007.
123.Најлепше песме о кнегињи Милици : (избор) : [(антологија)] / [приредили
Слободан Жикић, Бајо Џаковић]. - Јагодина : Народна библиотека :
Подружница УКС за Поморавски округ, 2007. - 65 стр.
124.Приче о навици : (кратке приче) / Бајо Џаковић. - Београд : Беосинг,
2007. - 77 стр.
2008.
125.А шта би друго ? : песме / Бајо Џаковић. - Јагодина : Народна библиотека
“Радислав Никчевић” : Удружење књижевника Србије, Подружница за
Поморавски округ : Књижевни фестивал “Српско перо”, 2008. - 55 стр.
126.Богојевићево мајсторство сажетог / Бајо Џаковић. - Напомене и
библиографске референце уз текст. У: Савременик плус. - ISSN 0354-3021.
- Год. 50, Бр. 163/164/165 (2008), стр. 113-114.
127.Само сан / Бајо Џаковић. - Садржи: Фреквенција ; Буђење ; А “вулкана”
нема па нема...и др. У: Савременик плус. - ISSN 0354-3021. - Бр. 166/167
(2008), стр. 24-25.
2009.
128.Губилиште / Бајо Џаковић. - Београд : Беосинг, 2009. - 48 стр.
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2010.
129.Књига сећања : 150 година позоришног живота у Јагодини / Бајо
Џаковић ; [фотографије Александар Добросављевић ... и др.]. - Јагодина :
Градско позориште : Народна библиотека, 2010. - 181 стр.
130.Мајсторство сажетог / Бајо Џаковић. - Приказ књиге: Дејан Богојевић: Варнице по ободу пропланка/Искре по обробју јасе, Крањ, 2008. У:
Савременик плус. - ISSN 0354-3021. - Бр. 184/185/186 (2010), стр. 108-109.
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131. Свевремени сан / Бајо Џаковић У: Векотрај Лазе Костића / приредио и
обрадио Хаџи Зоран Лазин. - Нови Сад : Завод за културу Војводине, 2010.
- ISBN 978-86-85083-45-7. - 279 стр.
132. Светковина писане речи : 25 година “Српског пера” : (незаборавник)
/ Бајо Џаковић ; [фотографије Александар Добросављевић ... и др.]. Јагодина : Књижевни фестивал “Српско перо” : Народна библиотека ;
Београд : БеоСинг, 2010. - 152 стр.
2011.
133. Кап сланог мастила : (песме) / Бајо Џаковић. - Београд : Беосинг, 2011.
- 78 стр. - (Библиотека Савремени српски писци)
134. Књижевни фестивал “Српско перо” / 26. књижевни фестивал “Српско
перо” Јагодина ; [приредио Бајо Џаковић ; уредник Слободан Жикић ;
рецензент Предраг Пеца Стефановић]. - Јагодина : Књижевни фестивал
“Српско перо” : Народна библиотека “Радислав Никчевић”, 2011. - 48 стр.
2012.
135.I opet san : kratke priče / Bajo Džaković. - Beograd : Print shop, 2012. 106 str.
136.Коло српских сестара у Јагодини : (1903 - 2012.) : монографија /
Нинослав Станојловић, Бајо Џаковић. - Јагодина : Саборни храм светих
апостола Петра и Павла : Коло српских сестара : Народна библиотека,
2012. - 72 стр.
137. Свевремени сан / Бајо Џаковић У: Сонетница Лази Костићу / одабрао
и приредио Хаџи Зоран Лазин. - Нови Сад : Мало историјско друштво :
Градска библиотека, 2012. - ISBN 978-86-87513-10-5. - 46 стр.
2013.
138.Дневник : (стихови) / Бајо Џаковић. - Београд : БеоСинг ; Јагодина :
Књижевни фестивал “Српско перо”, 2013. - 55 стр.
2014.
139.Изазови превода : Кад прште брезе - руковет руске поезије, избор
и превод Миливоје Баћовић / Б. [Бајо] Џаковић У: Акта за сива вакта /
Миливоје Баћовић. - Београд : Беосинг, 2014. - ISBN 978-86-7686-197-2. 230 стр. - (Библиотека Трагања)
140.Цепај Каталински! : песме / Бајо Џаковић. - Београд : Беосинг ; Јагодина
: Књижевни фестивал “Српско перо”, 2014. - 62 стр.
2015.
141. Енграми/снови : (стихови, проза, нешто између...) / Бајо Џаковић. -
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Јагодина : Народна библиотека “Радислав Никчевић” : Књижевни фестивал
“Српско перо”, 2015. - 54 стр.
142.[Тридесет] 30 година “Српског Пера” : антологија / Бајо Џаковић. Јагодина : Српско перо, Народна библиотека јагодина, 2015. - 147 стр.
2016.
143. Певам живот свој : најлепши стихови / Бајо Џаковић ; [фотографије
Александар Добросављевић ... [и др.]]. - Београд : Беосинг, 2016. - 207 стр.
2017.
144. Жврљке : (записи из снова) / Бајо Џаковић. - Београд : Беосинг ;
Јагодина : Информативни портал књижевног фестивала “Српско перо”,
2017. - 22 стр.
*Кратка проза
2018.
145.Гробослов / Бајо Џаковић. У: Соко у лирском кавезу / изабрао и
приредио Милисав Миленковић. - Мало Црниће : Библиотека “Србољуб
Митић” ; Београд : Просвета, 2018. - (Савремена поезија). - ISBN 978-8687003-77-4. - Стр. 184.
146. Зар то ја причам / Бајо Џаковић. У: Соко у лирском кавезу / изабрао
и приредио Милисав Миленковић. - Мало Црниће : Библиотека “Србољуб
Митић” ; Београд : Просвета, 2018. - (Савремена поезија). - ISBN 978-8687003-77-4. - Стр. 182.
147.Моћ ватре / Бајо Џаковић. - Садржи песме: Звездопис ; Ватрослов ;
Слике ; Сонет о светлосном путу. У: Траг. - ISSN 1451-9437. - Год. 14, Kњ. 16,
св. 53 (март 2018), стр. 28-30.
148.Певам живот свој / Бајо Џаковић. У: Соко у лирском кавезу / изабрао
и приредио Милисав Миленковић. - Мало Црниће : Библиотека “Србољуб
Митић” ; Београд : Просвета, 2018. - (Савремена поезија). - ISBN 978-8687003-77-4. - Стр. 183.
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2. Бајо Џаковић : монографија, Јагодина, Српско перо, 2019.

Jasmina T. Živanović

THE LIFE AND WORK OF THE WRITER
BAJO DŽAKOVIĆ FROM JAGODINA
Summary: Bajo Džaković was serbian journalist, literate and chief editor of Informational portal Srpsko pero, famous Jagodina writer and publicist. He had
the status of an inviolable ruler of the poetic world. Bajo Džaković was born
27.05.1960 in Svetozarevo. He graduated from the Pedagogical academy. He
also studied law. Bajo was officaly journalist (21 years), but he had been an
associate of Radio Svetozarevo and newspaper Novi put and other serbian
newslatters: Večernje novosti, Politika ekspres, Borba, Radio Beograd, Naša
borba, Dnevni telegraf, Vreme and others, for nineteen years before that.
Keywords: Bajo Džaković, biography, bibliography.

2019.
149.Бајо Џаковић : монографија / приредили Раде Милосављевић, Миљурко
Вукадиновић, Иван Лаловић. - Јагодина : Српско перо, 2019. - 333 стр.
Из садржаја: Бајови текстови из Новог пута ; Текстови Баја Џаковића са
портала “Српско перо” ; Бајове рецензије ; Певам живот свој.
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Марко Стојановић

BEST OF MIVEL
Не бих могао да кажем да сам био пријатељ са Миодрагом
Величковићем Мивелом. Познавао сам га петнаест година, био сам на
једном његовом предавању у Лесковачкој школи стрипа и, у више наврата
кући, видео оно што је сликао за своју душу и што, иначе, није показивао,
добијао од њега оригинале радова које је давао ретко коме и подршку
коју је ускраћивао готово читавом лесковачком културном естаблишменту
– о њему, као уосталом и сви његови пријатељи, говорио просто као о
„Милету“... Али се ни у најлуђим сновима не бих усудио да о себи говорим
као о његовом пријатељу. Само зато што ме је један од најнаграђиванијих
српских карикатуриста и стрип цртача годинама третирао као себи равног,
не значи да сам за тренутак помислио да то заиста и јесам – а то не кажем
зато што о себи имам лоше мишљење, већ зато што о Милету имам, заправо,
најбоље могуће.

Милисав Банковић, Овај викенд
(Дигитално сликање 30 x 40, 2020.)
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Људе волите, по правилу, због њихових људских квалитета, али их
поштујете због онога што чине. Један од разлога због којих сам толико
поштовао Милета, дакле, јесте његов стриповски магнум опус, недељни
каиш „Боцко“ којим је он сваког петка двадесет и пет година уредно
украшавао задњу страну лесковачког недељника Наша реч. Док је за своје
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друге стрип табле и каишеве побрао масу награда на, како ми се бар чини,
свим континентима света, стрип на коме је највише и најупорније радио
остао је некако готово непознат и непримећен ван граница Јабланичког
округа... Што је огромна штета јер је „Боцко“, као ни један други стрип на
овим просторима, чак две и по деценије био неумољиви хроничар домаћих
друштвених слика и (не)прилика, неустрашиви дијагностичар бољки од
којих пати васцели људски род, али и непогрешиви (иако песимистичан)
прогнозер будућности. Није онда ни чудо што је управо „Боцко“ у себи тако
успешно комбиновао све оне разлоге зашто је Милета било лако волети и
ценити...

Кад сада, десет године након што нас је напустио, размишљам о Милету,
прво што ми пада на памет јесте његова храброст вредна дивљења. Онако
нижег раста и обазривог, неповерљивог погледа којим је стално одмеравао
сваког саговорника, приликом првог сусрета Миле је остављао утисак
неког ко је увек на опрезу, ко је бојажљив. Имао је и доброг разлога за то,
кад се узме у обзир да је у лесковачки недељник Наша реч стигао након
велике чистке у којој је читава претходна редакција, према његовим
речима, „најурена“ (и то не само из листа, већ, у случају још једног врсног
лесковачког карикатуристе Миодрага Стојановића Дунђера, чак у други
град!), те да је приликом примања у „Нашу реч“ прошао ригорозну проверу
подобности и чак без питања учлањен у Комунистичку партију Југославије.
Нико му стога не би замерио да је доласком на ново радно место погнуо
главу и играо на сигурно, али Милету тако нешто није ни пало на памет.
Напротив, одмах по доласку у лист решио је да „чачка мечку“ убацивши у
лист провокативан стрип каиш „Боцка“ и с тим „чачкањем“ није престајао
до краја свог века, без обзира на то што су се „мечке“ временом мењале.
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То што су му разноразни потенцијални цензори вазда вирили преко
рамена, а отказ увек висио над главом, није га обесхрабрило, већ само
натерало да боцкању на које се одважио приступи на један довитљивији
и тиме посреднији начин... Начин који је поменутим душебрижницима на
положајима, заузврат, везао руке и који их је, ако је судити по њиховим
приватним реакцијама на „Боцка“, с којима се Миле према својим речима
стално сусретао, тим више болео!

Управо тај индиректни начин којим је кроз „Боцка“ успевао да
додирне недодирљиве, а да сам избегне да ти исти недодирљиви, заузврат,
не додирну њега, најбоље осликава колико је заправо Миле био домишљат.
Његово најубојитије оружје биле су управо његове идеје и он им је свесно
подредио све, па и свој цртеж. Схватио је Миле на време да од њега
има бољих цртача и да ће их увек бити, али да оно у чему мало ко може
да му парира јесу ствари које му „падају на памет“ кад дотичну једном
упрегне у жељеном правцу. Да би из тих замисли у којима је био без
премца, управо онолико колико је био без длаке на језику (и перу), извукао
максимум, своју ликовност и графизам свео је на својеврсни ликовни хаику
– минималистички, брз потез који је у тренутку грабио ту толико варљиву
и неухватљиву поенту, и заувек је остављао заробљену између ивица
кадрова његових стрип каишева... Свима нама на радост и уживање, али
и размишљање. Кажу да гром не удара двапут на исто место, али је Миле
успео у томе да на последњу страну Наше речи удари више од хиљаду пута,
и то сваког петка, без изузетка. У Милетов лични успех убрајам то што је
редовно успевао да кроз „Боцка“ учини да нам стабилизација, инфлација,
девалвација, корупција, војна интервенција, приватизација, транзиција,
санкције, рестрикције и друге животне компликације измаме осмех на
лице, а у наш колективни неуспех то што нисмо успели да, тридесет година
од његовог настанка, „Боцка“ учинимо макар мало мање актуелним...
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Донка Петковић

КЊИГА О НОВЦУ
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Милета сам, на крају, ценио због његове потпуне преданости раду. Почео
је одмалена да радом крчи свој пут, радећи као илустратор и карикатуриста
у школском часопису основне школе „Јосиф Костић“ у Лесковцу. Без знања
родитеља уписао је Средњу уметничку школу „Богдан Шупут“ у Новом Саду,
одатле за време школовања чак и новчано помагао своје родитеље, а за време
војног рока у Скопљу успео је да добије и целодневну дозволу за изласке – све
искључиво сопственим радом на карикатури и стрипу. Двадесет пет година
уложио је у недељни рад на стрипу који је читао један веома ограничен број
људи и који, за све то време, није наишао ни на какав критички одјек како у
Лесковцу, тако и ван њега, хиљаде и хиљаде сјајних идеја преточио је у гег
стрип високог квалитета за који, малтене, нико ван Лесковца није знао до пре
годину дана... А није морао. Био је технички уредник Наше речи, као и аутор
карикатуре на насловној страни, то су била задужења за која је примао плату.
Рад на „Боцку“ – као и писање афоризама, те приказа изложби – радио је
две и по деценије јер је тако хтео, и за то никада није добио ни динара преко
редовног личног дохотка! У свом последњем интервјуу, који сам имао ту (не)
срећу да водим, Миле је за свој ангажман у Нашој речи рекао: „Свашта сам
радио, волео сам да радим.“ – што боље од било чега што ја могу да срочим о
њему осликава његов став према раду. Његов приступ послу није се променио
ни након што је остао без матичне куће у коју је уложио готово читав свој
радни стаж (Наша реч угашена је месец дана након што је Миле отишао у
заслужену пензију), без националне пензије за коју је конкурисао (105
освојених награда широм света није био валидан критеријум да му Србија
врати макар мало за све што је урадио на њеној промоцији у иностранству),
што доказује чињеница да је после Милетове смрти на његовом радном столу
породица пронашла гомилу карикатура уредно завршених и спремљених за
слање на неколико међународних конкурса чији су се рокови приближавали...
Милета више, нажалост, нема, али нам је, срећом, оставио „Боцка“
да нас још дуго сећа на једну људску и уметничку величину, да нас (горко)
насмеје... И да нас боцка, шта друго.

Данас, када је због пандемије, убрзани живот на планети „заустављен“,
размишљати и писати о будућности је незахвално. Свако доноси закључке
на основу искуства. Овакво, да је цела планета стала, није забележено. Сви
се питамо докле ће „ово да траје“ и када ћемо се „вратити у нормалу“, шта
год то било.
Недавно сам прочитала књигу која носи наслов „Сретан новац –
јапанско умијеће склапања мира с новцем“, а написао је јапански писац Кен
Хонда (преведена и издата у Сплиту, 2020. године; издавач „Књиготека“).
Као финансијски стручњак уочио је правила између зарађивања, штедње и
трошења новца. Уочио је да је однос према новцу на планети исти, независно
од културе и континента. Веровања, предрасуде, чак и изреке о новцу су
идентичне; на пр. „како дошло, тако отишло“. Без амбиције да анализирам
књигу која је написана да свако разуме, осврнућу се само на последње
поглавље „Будућност новца“ на глобалном нивоу. Његов оптимизам, када
је о будућности реч, делује лековито.
Подвлачи да има много песимистичних и мало оптимистичних
сценарија. Цели финансијски систем модерног света се темељи на страху. И
највероватније завршићемо у средини, између тамних и светлих представа
о будућности.
Између ова два ментална склопа постоји стална напетост. Из
перспективе будућег света, све што се догађа резултат је нечијих одлука.
Да ли имамо идеју на који начин улазимо у будућност? Знамо ли шта нам
је стварно важно? Многи од нас су притиснути апокалиптичним мислима о
будућности и страхом. Тај страх, ако дозволимо, додатно ће појачати ионако
негативан начин размишљања. Шта је могуће? Шта се може догодити? Да
ли ћемо сачувати здравље и живот? Како да мењамо начин размишљања
и циљеве, тако да осветлимо слику будућности са могућим напретком
и срећом? Страх. Ако изгубим посао, пријатеље, како ћу преживети?
Помажем ли некоме и на који начин?
Знамо да је ово време екстрема и глобалних промена, а доминантно
осећање је страх. Највећи број људи данас верује у мит о подељености и
неправди. Страх је преплавио новине и интернетске портале широм света
само да би продубио разлику између богатих и сиромашних. Страх од
будућности стоји на путу нормалног живота. Када знамо шта нам је посебно
важно, можемо да одлучимо да не дозволимо да нас страх заустави. Циљ,
оно према чему стремимо, одређује како ће се свет развијати. У томе има
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ослобађајуће истине. Зато, усмеримо се ка најбољем што нам пада на памет.
Ствари које сматрамо важним за опште добро постаће свима доступне, а
новац ће постепено губити значај као енергија која контролише живот.
За новац у будућности постоје, такође, два гледишта, тамно и светло.
Оптимистичан ум видеће могуће доступне послове у будућности: свемирска
технолигија, управљање отпадом, инжењерство, здравство, храна, уметност
и дизајн као и многе делатности повезане са вештачком интелигенцијом.
Сви ови послови ће бити потребни, развијаће се и гранати на нова подручја.
Многе делатности ће захтевати људску присутност. Дизајн и рукотворине
ће увек бити на цени, а образовање ће бити свуда доступно и зависиће од
нових система.
Песимистички поглед види вештачку интелигенцију као извор свих
проблема. Обузет је страхом јер велики део послова које смо узимали
здраво за готово, скоро ће нестати. Доминира веровање да ће свет, који
се ослања на вештачку интелигенцију, донети отуђено и непријатељско
друштво, где ће интерес корпорације поништити основна људска права.
Страх и застрашивање преплавио је штампана гласила, електронска издања
и продубљује јаз између богатих и сиромашних. Узрок сукоба је новац.
Богати имају осећај да им се новац отима неправедно да би се помогли
сиромашни, док су сиромашни убеђени да их богати експлоатишу
(искоришћавају). Сви су уплашени и нема срећних.
Ако је ово време „ресетовања“, може се рећи да није да ћемо живети
у свету без новца, али ће бити свет без страха да га нема довољно или да ће
нестати. Приближавамо се тачки колективне свести када нећемо повезивати
новац са слободом. Новац неће бити услов за осећај несигурности. Тако ће
се, засигурно, и страх од оскудице смањивати.
„U našoj povijesti novac nije uvijek bio neodvojivi dio našeg preživljavanja. Ne smatram da će on to zauvijek i biti. Nema sumnje, novac je koristan.
Mi ćemo uvijek trebati neko sredstvo za razmjenu energije. Ali, novac će kod
ljudi polako izgubiti svoj značaj kao energija koja kontrolira njihovu sudbinu“
(Кеn Honda, „Sretan novac“, 219).
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Стеван Милошевић

OПЕЛО ЗА ПОЗОРИШТЕ
(Посвећено позоришту „Бора Станковић“
у Врању, страдалом у пожару)
Згариште свето, гробнице пуста,
руино наша дична и мила,
памтиш ли шта си некада давно
у своме граду публици била.
Даске ти ћуте, нема ни псовки,
нема ни плача, нема ни смеха,
ничега више, старино знана,
сада си грђа од самог греха.
Немамо стида, не питај више,
ћути и трпи у чађу и смоли,
ових те дана, срамото наша,
само самоћа љуби и воли.
Чами ту јадна, труни и јецај,
увела ружо раскошног лета,
ништа нам ниси, видиш и сама,
ни мањи злочин, па чак ни штета.
Пригрли време, јер друго немаш,
над тобом само пепео руди,
ни Богу лако у Рају није
кад га напусте вољени људи.
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БИЛО ИМ ЈЕ МАЛО

КАД МЕ ЈЕДНОМ НЕМА

Мењали нам име, палили тапије,
на нашем имању градили капије,
ломили нам кости, рушили светиње,
нису се стидели ни сузе детиње;
своје су имали, туђе им се дало,
и упркос томе – било им је мало!

Кад ме једном нема коначно ћу стићи
корак свога срца, побећи од сене,
из дубине земље чежњом се уздићи
да бих био трептај ока једне жене.

Гонили нас мучки, без обзира где смо,
све док смо и даље оно што и јесмо,
надали се паду, смрти наших бића,
и коначном крају лозе Немањића.
Ох, колко је крви из те злобе пало!
Tражили су више – било им је мало.
Са толиком мржњом, дубоко у бити,
губили су разум, били незасити,
поштедели нису ни сабље, ни метке,
вадили нам очи, изорали претке;
и кад би се с патњом на тренутак стало –
почели би опет – било би им мало!

НОВИ ЛЕГАТ

Кад ме једном нема, а неће ме бити,
оставићу другом шапат својих муза,
ја ћу у том оку своје гнездо свити
и канути тихо као сетна суза.
Кад ме једном нема део душе моје
пашће јој на груди, уморан од бдења,
ни кроз те даљине не би били двоје
јер су нам и душе сродне од рођења.
Кад ме једном нема, не бојим се тога,
далеко од гроба свој ћу сан да снивам,
као никад живљи, уз благослов Бога,
на њеној ћу усни мирно да почивам.
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СОНЕТ О ИЗГУБЉЕНОЈ РЕЧИ

(Преподобним оцима – Јустину Поповићу и Прохору Пчињском)
Кад муња плане и својим бичем
расрди окна звезданог неба,
а ветар хуком призове немир
који нас кришом пакосно вреба,
у некој шуми, или на гори,
где ехо страха пркосно јечи,
уз бедем мутних капљица кише
чуће се мило шаптање речи.
Погнуте главе, здружених шака,
са питком сузом што лако буја,
свако ће слово шапутања тог
красити ноћ ко песма славуја.
Није то цвркут, ал’ ветар мири,
гони и зрна киселих соли,
са Мајком Божјом, скрушеног срца,
монах се то за опроштај моли.

Чији си немир, чија мисао,
и шта те је то ноћас опило,
ко те је први чежњом дисао
док те још време није попило.
Тражиш ли име, спомен у лири,
можда си део прошлости гнусне,
или у теби потајно вири
последња жеља нечије усне.
Чекаш ли да те мој говор вине
у светлуцави вал месечине,
све моје мисли о теби слутиш.
Кажи ми словом шта да ти пружим,
свим својим бићем верно ти служим,
или пак хоћеш са мном да ћутиш.

Док хорде сени дивљају криком
и траже пораз његовог чина,
празног стомака, ал’ ситог духа,
молиће свеце и Божјег Сина,
за зрно чуда, за искру наде
и мирни расплет људскога века,
у таквој молби синуће јарко
из дна блата у богочовека.
И оно мало што му је дато
радо ће увек делити свима,
подвигом овим имаће за се
више од оног што злато има.
Славиће Бога и кад све мине,
трени без вере њему су шкрти,
молитвом својом, у судњем часу,
лишиће душу терета смрти.
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Елизабета Георгиев

НЕБО ЋИРИЛОВО
***
Упаковане речи ређам на полице.
Љубав са великим Љ – етикета за вечност.
Вера са покорним В – рок трајања неограничен.
Нада са поносним Н – произведено у Србији.
Поређане речи ми се смеше.
Познајем им очи, шарице у њима,
И душе им знам, пећинице векова,
Путујемо у истом правцу, годинама
И лепо нам је.
То су гласови пуни као око
А у душама небо Ћирилово.
Глас по глас удише небо.
Уздах од оца на сина,
Поглед ог мајке ка кћер,
Сладак ветар за слатку реч...
За сутра А као аманет, па Ф као фијук
Лутајућих гласова аброноша:
„Еј, децо, памтите, волите, поштујте
Знате већ кога и шта...
Да,
Небо ово
Наше, Ћирилово!“
За опомену још једно О,
Па Ж за живот
За писмо наше во вјек и вјеков...

Борислав Маљеновић, Мали принц
(Оловка/маркер 21 x 29,7, 2021.)
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***
Буди путник брода, светолуталице,
И поносан плови, чедо Ћирилово,
И у поносу не дај на реч твоју,
Не дај на слово ока твог,
Не дај да ти ишврљају име, и крст и част
Шарама туђе душе,
Не дај на писмо своје, светолуталице,
На понос-књигу и речи-птице,
Не дај на небо Ћирилово!
Јер ако некад и негде
Доживиш словолом,
Умрећеш као изгубљено псето
Без имена, дедова и синова,
Без крштенице и причешћа,
Ко просјак са трга јадника беземљаша.
Ако ти разум обезбоји
Туђе слово и туђи дах,
Остаће ништа и страх
И прхнуће сва друга слова
Ко поплашене ласте,
Остаће само ране и грозне красте
Међ обогаљеним гласовима имена твог.
Зато не дај на реч,
Буди човек-бог,
А оно наше Вуково,
А оно наше Савино,
Оно наше Ћирилово
Смешиће ти се са жице
Ко три сунца и три прста
Које склопиш да се прекрстиш.
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АКО СЕ ЛАЖЕМО
или ПЛАНОВИ ЗА МОЋНЕ РЕЧИ
Припалила сам оловку
Уместо цигарете.
Сав отров јутра и дана
Претворићу у насликане речи.
Једноставно ћу ко
Брљива девојчица нашкрабати
Свој живот уз гласну музику...
Зато сам се настанила
Испред прозора своје собе ЈА споља
И ЈА унутра...
Једна реч на ветру и киши,
Друга у загрљају собе...
Провирујем кроз замагљено стакло,
И гледам себе незрелу
И чупаво озбиљну
Како биштем поређане жеље,
Чупам једну по једну као латице беле раде
И гомилам моћне речи:
Отпутоваћу на Малдиве.
Завршићу факс.
Наћићу супер посао.
Удаћу се за бизнисмена...
Речи се ређају као одговорни војници!
Лепе речи упаковане у лепе жеље,
Лепе мисли и лепе снове,
Речи што снагу дају,
Марширају у колону по једна.
Док ме киша упорно шамара
ЈА спољашња цвокоћем од тога.
ЈА унутрашња шкиљим
Кроз знојаво окно
И питам се107
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Одакле леденице на тараби
Под прозором?!
Реч „сумња“ разрогачених очију ме гледа,
Па ми после намигује,
„Кулирај, мала!“

Да сакријем сву гнусобу неочекиваних одговора.
Забацим косу ко ватрену гриву
И онако ватрена и речју чиста
Ушетам у дан.
Ако се лажемо.

А ноћас сам игром крај отвореног прозора
Припитомила месец и све залутале речи.
Прво сам га звала очима,
Ужареним грожђицама душе,
А после сам потковала све умилне речи
И звала га, звала, звала:
„Окуси моју мекану сласт,
Бледи коњаниче! Окуси!
Ја сам мекано твоја и чврсто свачија!
Не љути се на нажуљане речи
Знам да их не чујеш целе,
Ал’ послушај само парченце!“
Он ме пророчки погледа
А ја га још пророчкије опсовах,
Нежном псовком сатканом од нежних речи,
Ако се лажемо.

СТВАРАЊЕ
HIEROS GAMOS

Распричана су моја јутра!
Уз прву шољицу кафе
Чаврљам са огледалом
И блебећем са буљавим спикером на ТВ-у.
„Добро јутро! Шта има?
Како си ноћас паковала снове?
Где су ти кутије случајних снова?
А кутијице кошмара?
Полако их пребацуј.
Оне су много тешке.
Пази да не ушинеш леђа!
Како си гужвала паперје у глави?
Зар ти јастук није био на сметњи?
А како си тек речи слагала,
Стално нешто жваћеш, добра моја!“
Тако се избрбљам
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Слава теби земљо, мајко човекова,
само ти расти у Божијем наручју, испуни себе плодовима за човека...
Есхил
Усидрила се вечност у једно зрно.
ПРАХ
Из буџака мрака отима се крик.
КАМЕН
Зелена страна сунца за сва времена куца.
ЗЕМЉА
Осипају се речи довољно снажне
Да пробуде пророке дубина,
Да чак и оне крње, и оне што су буктиње,
И оне које вапе и онда кад нису изговорене,
Да све оне савршене и оне празне
Кажу шта значи земља.
Док се над облаком лебди
И кроз ваздух корача,
Док снени видици успављују жеље,
Док бриде страсти и додири
И гуде грешне мисли,
Све почиње и све се урања у њу,
Мајку свих наших мајки.
Грче се по ћошковима набрекле мисли.
И ћошкови су она, земља.
Камен, прах, црница, глина
Жива да живот и облик ваја
Да душу из метежа рађа,
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Да дах и светлост спаја
У икону од снова
Где Син зрневљем из мајчиног скута
Осликава свет
И знамења нова развија
За још једно сунце
Бурмом светог брака ограђено.

Да свету свадбу ко невеста млада
Најбоље спреми
И да дарове да
Куму-камену, старом свату-реци
Свекрви-роси, свекру-ватри
А мужу-небу да пород слути.
Мајка наша.

Буне се речи. Преплићу. Саплићу.
Земља је врх,
Почетак краја и конац почетка,
Родитељица и живих и неживих очију,
Хлеб, со и вода,
Ораница, њивица, ливадица,
Плодна мајчица, света материца...
Земља је богиња –
Савршена у свом несавршеном складу
Наличја и лица.

Расточене зраке невеста у косу уплиће.
Младожења маглом призива бескрај
И најдубљим дахом
Целива свежу младу.
Земља и небо.

Говори прошлост,
Пирамиде, тврђаве, дворци,
Ратници и витезови,
Свете војске јунака,
Говори прошлост
А трагови грме уз мајчин врисак.
Сваки корак је утиснут на њене груди,
Сваки табан и копито су један печат
И једна жеља.
И моје и ваше уздахе, поштовани земљани,
И дланове наших нерођених чеда
Пригрлиће ОНА.
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Из мраморне чаше мајка испија нове облике,
Нове ликове наискап гута
И праг, и кров и зид,
И колевку од жеља исплетену.
Из завежљаја шума пепео се враћа ватри.
Прах праху...
Само једно семе кад мајка прими
У висину га шаље

НОВИ ЛЕГАТ

Усидрила се вечност у једно зрно.
ПРАХ
Из буxака мрака отима се крик.
КАМЕН
Зелена страна сунца за сва времена куца.
ЗЕМЉА
И моје и ваше уздахе, поштовани земљани,
И дланове наших нерођених чеда
Пригрлиће ОНА.
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Драган Радовић

ИГРА

Борислав Маљеновић, Мали принц
(Оловка/маркер 21 x 29,7, 2021.)
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Ту где нико никад ником није пожелео да прави друштво, где вране
једине долазе без цвећа и свећа, где певају попци и попови, ту где се ровци
једини приближавају новосаграђеним домовима, ту је небо, тог поподнева,
имало све своје мене.
Кад је престала грмљавина, ветар се смирио, облаци су испразнили
свој препуњени сунђер, а сунце је одвукло половину јулског дана до гробља.
Два гробара су загртали крстачу иловачом, а стасит, снажан, више збуњен
него тужан човек, гледао је около. Очекивао је да му се иза неког споменика
појави мајка чије име је читао на крстачи.
Иако је видео мртву, иако је тек затрпани ковчег био њен, за младића
мајка није умрла. Никоме није јавио за њену смрт, не зато што није имао кога
да обавести, већ зато што није веровао у смрт, што је веровао да је сахрана
која је обављена само једна од уобичајених фаза у давно започетој игри у
којој су се болови много пута повређиваног сина надјачавали са боловима
мајчине забринуте душе. Игра коју је почео, настављена је. Додуше, помало
је збуњен чињеницом да се мајка игра онако како се он са њом играо.
Више од двадесет година, он је мајку припремао за своју смрт тако
што јој је слао најтрагичније вести о себи. Сада она почиње њега да рањава.
Али, он није наиван да поверује. Није боловала, осим што је бринула о
њему. А није много ни стара. Неко други је са њеним ликом закопан, а она
га сада гледа из прикрајка и смеје се његовој недоумици. Није луд да жали
живу мајку; не сме да плаче јер не верује ономе што види. Можда је мајка
схватила његове намере, па је сада, да би га призвала памети, она почела
да чини, грубље и смишљеније, оно што је он годинама радио.
- Да ли је стварно умрла? - питао се син и тај дан, до дубоко у ноћ,
провео трчеће од гробља до куће, од куће до гробља. Међутим, иако није
веровао својој лажи и својој лажљивости, иако не верује крстачи са њеним
именом, свежој хумци и празној кући. Мајка се није појављивала.
Почело је давно. Био је дан слично овом. Мама је спремала ручак, а
син је у дворишту ломио стаклене боце и комадиће иситњеног стака бацао
по коси, не би ли му коса светлуцала на сунцу. Из сећања мајке је ишчилело
све до синовљевог вапаја:
- Моје очи!
Чије су очи тада биле пуније? Ко је бацио крвавији поглед? Тек, мајка
је комадиће стакла из косе видела у очима сина, томе придодала незнано
како обојене црвене зенице, потамнеле беоњаче… Целу вечност касније,
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тако јој се учинило, видела је у оку обичан трун. Син, недовољно одрастао
да схвати, али довољно мали да не примети бригу, из дана у дан се трудио
да мајци приређује све тежа искушења.
Оно што се у игри до његове седамнесте године дешавало, било је
тек зрно у поређењу са стеном коју је годинама товарио на мајчино срце.
Упознавао је мајку са двојником давно умрлог супруга, људску лобању јој
поклонио за рођендан, дошао је са летовања са штакама које су носиле
здравог сина.
Једном је лутки из излога продавнице текстила искидао леву руку и
однео кући. Своју левици је, пред вратима, извукао из рукава и ставио иза
леђа. Ушавши у кућу, мајци је пружио, уместо своје шаке целу украдену
руку. Она је вриснула. Погледала је празан рукав. Можда је видела и крв.
Потом се бацила сину у загрљај, ридајући онако како само мајке умеју.
Пластичну руку није испуштала из својих. И тек кад је принела уснама,
син је помиловао мајку сакривеном левицом. Тек тада је мајка, литарским
сузама, поквасила насмејано синовљево лице.
После тога син је, из чиста мира, питао мајку:
- Мама, волиш ли моје прсте?
Мајка се зачудила питањи и казала истину. Он је устао, узео сатару
из ормара и на дасци за сечење хлеба одсекао кажипрст, пружио га мајци
и одмах отрчао лекару.
Био је неуморан. Долазио је крвав без рана, одлазио рањав, без крви;
празним пиштољем је окидао у слепоочнице, пуним пиштољем неколико
пута рањавао мишиће. Ножевима је секао она места на телу која је некада
посипао бојом.
Једоном је, сетивши се детињства, поломљном боцом избо себи око.
- Мама, моје очи!
Мајци је дубоко у сећању остала она давна превара, па је пречула
узвик. После тога је дуго оплакивала лево око сина и горко се кајала због
неверице. Као да би му њено веровање помогло.
На ове сулуде игре мајка се, временом, привикла. Знала је да је он
жив, без обзира што је рањаван, сакат, полуслеп… Све би му опростила и
ништа је не би изненадило. Можда чак и… Тој речи никако није дала да
дође.
Почетком овог лета, син је једног јутра отишао да купи хлеб и десетак
дана месио мајци погачу коју она није могла да прогута. Можда ни он сам
не зна где је био. Тек, једног дана је послао телеграм: Vas sin je poginuo stop
O svemu cemo vas obavestiti stop.
Мајка је добила телеграм и, зачудо, поверовала. Није веровала да
ће се син играти и смрћу. Избегавала је такву мисао, јер је знала да ће, ма
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како припремана, тој вести поверовати.
И поверовала је. После тога је живела са једном једином жељом да
га сахрани. Постојао је, додуше, и зрачак наде да је жив. Зато је ћутала о
тој смрти. Хтела је, ако је истина, да је сама поднесе. Нећа ни са ким своју
наду и своју тугу да дели. Плакала је дуго. На друго није навикла. Својим
изгледом је сведочила о томе да је син уништио и њу и себе. То, наравно,
није признавала. Само је признавала да сина, упркос свему, воли.
И све би било лакше да се он, једног дана, није вратио мајци. Видеши
га живог, она је умрла.
Није веровала у вампире и ускрснуаћа. Није се уплашила, није му
желела смрт нити се помирила са смрћу. Али је ипак променила свет.
Од чега је умрла? Од туге сигурно није. Од радости, можда, мада је
временом, навикла на лудорије. А можда је, на прелазе из туге у радост,
њено срце, као стакло ком врелина замени студен, испуцало и претворило
се у комадиће.
Син се није осећао кривим, можда зато што није смрт мајке схвато
озбиљно. Њему се чинило да је мајка прихватила игру.
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Иван Милошевић

СПАСИЛАЦ СИГУРНЕ СМРТИ
Прича је истинита и врло занимљива у складу са данашњим животом,
а то је отуђеност и немогућност препознавања праве вредности живота.
Вреди је прочитати до краја, бићете богатији за још једно животно
размишљање. Пошто су прича и догађај доста стари, морао сам да измислим
имена и додам моју маштовитост. Међутим, смисао и суштина су идентични.
Истинити догађај се догодио у Београду, у једном великом гиганту –
хладњачи, где је радило неколико хиљада запослених.
Све се добри завршило, а могло је и смрћу.

ПОРТИРА НИКО НИЈЕ ПРИМЕЋИВАО
Сви запослени, ујутру, када су долазили на посао и када су завршавали
посао, морали су да прођу крај портирнице. Испред портирнице увек је
стајао, дочекивао и испраћао раднике портир Миле. Био је врло педантан
и пристојан, што би и требало да приличи сваком портиру. Баш из тих
разлога би требао портир Миле да буде примећен. Да буде цењен од
сваког упошљеника. Колико се наш портир Миле трудио да буде љубазан
и насмејан, то нико није примећивао. Јер сви су некако ујутру мрзовољно
долазили на посао и уморно излазили из гиганта.
Много пута је Миле био због тога тужан и понижен, јер му није било
јасно зашто се тако људи понашају и зашто су тако сурови.
Нико му месецима није казао „добро јутро“ или „довиђења“.

ЈЕДНОГ ЈУТРА СЕ ДЕСИЛО ЧУДО,
НЕКО МУ ЈЕ КАЗАО „ДОБРО ЈУТРО“

Радoви Алексе Гајића, настали у оквиру пројекта “РАДИОВИЗИЈА”
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Милан се и овога јутра, на свом радном месту, тако понашао...
Стајао је поред портирнице док су упошљеници пролазили. Није ништа
ново очекивао.
И гле чуда, неко из оне масе проговори: ,,Добро јутро вам желим,
вама са портирнице и срећан нови радни дан“. Милан се збуни, не може
да верује да је неко из оне масе њему казао: „Добро јутро...“. Међутим, све
је то некако брзо било и док је Милан покушао да примети особу која му
је казала добро јутро, како би јој узвратио, маса је већ отишла. Милан је
остао сам и размишљао да ли се можда њему то учинило, јер није могао ни
лик да уочи.
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ИПАК НЕКО МУ ЈЕ КАЗАО „ДОБРО ЈУТРО“
Са нестрпљењем је Милан чекао крај радног времена, јер је
очекивао да би га та особа опет поздравила. Радници су почели да излазе,
јако уморни, једва су чекали да оду кући. Скоро су сви изашли, а нико му
се није јавио. Сада је био сигуран да је погрешно чуо. Једна велика нада и
ишчекивање је пропало.
Хтео је да уђе у портирницу када му се неко иза његових леђа јави:
,,Добар дан!“
Милан се окрену, пријатно изненађен, угледа једну младу особу,
насмејану и расположену за разговор. Био је толико збуњен да није могао
реч да каже. Ова млада особа је то приметила и опет му се обрати врло
љубазно:
,,Ја сам Милена, технолошки инжињер, данас ми је први радни дан,
редно је да се упознамо, јер ћемо се сваког дана виђати“. И пружила му је
руку.
Милан је, како народ каже, просто занемео. Брзо се прибрао и
пружио јој руку.
,,Опростите, зовем се Милан. Јесте ли се ви мени јутрос јавили? Мало
сте ме збунили, јер ми се дуго од упошљеника нико није јављао“.
„Хтела сам да вас частим кафом, јер ми је ово први радни дан“, опет
понови Милена.
Милан јој се љубазно захвали и понуди јој да попију заједно кафу.
Пристала је, лепо су се кроз причу упознали. Милан је тог дана био
најсрећнији човек.

ПРИЈАТЕЉСТВО СЕ НАСТАВЉА
Дани су пролазили, Милан и Милена су се свакога дана један другоме
јављали. Наравно, када су имали времена увек су разменили и по коју реч.
Милена је упознала и многе колеге, који су почели, такође, Милану да се
јављају. Убрзо је Милена постала врло запажени стручњак у колективу.

ЗЛО УВЕК ПРАТИ ДОБРО
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Тако је, зло увек прати добро. Тог дана Милена је, при крају радног времена,
ушла у комору за дубоко замрзавање меса. Хтела је да провери да ли је
све у реду са техником. Не могу да се сетим шта се ту догодило, врата од
коморе су се аутоматски затворила. И светла су се угасила. Милена је онако
спонтано потрчала ка излазним вратима. Покушала је да их отвори. Није
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успела. Затим је почела да удара по вратима не би ли некоме скренула
пажњу да неко тражи помоћ. Све је то било узалуд, нико је није чуо јер је
био крај радног времена. Упошљеници су већ излазили из гиганта.

МИЛЕНА ДОЖИВЉАВА АГОНИЈУ СМРТИ
Милена је почела да схвата своју позицију, јер ако у комори остане
до јутра, смрзнуће се, умреће.
Зато је почела из све снаге да удара у врата и виче колико је могла,
да би је неко чуо ако је случајно пролазио поред коморе. Схватила је да је
нико неће чути.
Бризнула је у плач. Руке су полако почеле да клизе низ врата све док
се није спустила на колена. Села је на хладан бетон поред врата, склупчала
се колико је могла и почела да размишља колико има шанси да преживи до
сутра ујутру. Сетила се родитеља, који ће се сигурно забринути ако се не
врати кући. Сигурно ће пријавити случај.
На жалост, језа је ухвати и изгуби одмах наду, јер је родитељима
казала да ће ићи код другарице. Посебно их је замолила да је не зову и да је
стално не проверавају јер није мало дете. Сада је видела колику је грешку
направила, јер родитељи је сигурно неће звати. Почела је да се каје и имала
је жарку жељу да им се извини.

МИЛАНОВА СУМЊА
Милан је испратио и задњег упошљеника и одмах је приметио да
Милена није изашла. Сматрао је да је можда мало дуже остала и да ће
се свакога часа појавити. Прошло је скоро сат времена, а Милене нема.
Немогуће да се није јавила. Дошао је до закључка да се Милена још налази
у погону. Ухвати га страх да се Милени нешто није страшно десило. И прва
му је помисао била да се није случајно сама закључала у хладној комори.
Сетио се да је о тим стварима и на курсу за портире нешто учио. Језа га је
ухватила када је помислио шта све може да се деси Милени.
Почео је да отвара комору по комору, дозивао је Милену, залазио у
саме коморе. Милена се није одазивла.

МИЛЕНА ЧУЈЕ ЊЕГОВ ГЛАС, НЕМА СНАГЕ ДА МУ СЕ ЈАВИ.
ПОЧЕЛА ЈЕ ДА НАСТУПА БЕЛА СМРТ
Милена је све више почела да губи снагу. Сваки покрет је био болан.
Све више је осећала како хладноћа улази у њено тело и хлади га. Почело је
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смрзавање. Јављају се прве халуцинације, почиње цео живот да јој се
сликовито показује. Од првих детињастих несташлука, па све до сада. Очи
су почеле полако да се затварају и она замисли ватру. Осетила је неку
топлоту и опуштање. Одједном, учини јој се да чује да је неко дозива. Глас
је све јачи био и продорнији, јер се Милан приближавао комори у којој се
налазила Милена.
Препознала је Миланов глас, нада за спас је била ту, само их врата
деле. Милена је покушала да му се одазове, али није имала снаге и гласа.
Касније је Милена казала да је то био најјезивији тренутак.
Одједном врата се отворише од коморе. Дневна светлост осветли
Милену. Милан је одмах узео у наручје и трчећи је донео до портирнице.
Одмах је позвао хитну помоћ. Сам топао ваздух, пошто је било лето, Милену
мало поврати. У међувремену је наишла хитна помоћ. Милена је остала у
болници неколико дана.

МИЛАН ПОСТАЈЕ ХЕРОЈ ГИГАНТА
Сутрадан је цео гигант знао шта се десило, посебно за Миланово херојство.
Убрзо се и Милена вратила на посао. Милени и Милану је приређен
величанствен дочек у гиганту. Посебно су то медији пропратили. Добио је
и орден хероја.
Милан више није било незапажен. Сви су га са једним великим поштовањем
поздрављали.
Милена му је посебно била захвална. Такође и њени родитељи. Милена се
убрзо и удала за једног дивног човека, који је ценио Миланово добро дело.
Сваке године се тај дан обележавао свечано. Надам се да то чине и њихова
деца. Не знам да ли су Милан и Милена још живи.

ШТА РЕЋИ ЗА КРАЈ
Као што Бог примећује наше свако добро и лоше дело, исто и ми
треба да примећујемо људе које свакодневно сусрећемо.
То су наша породица, пријатељи, колеге и многи други које смо
ми одабрали. Наравно, треба примећивати и оне које нисмо одабрали, а
присутни су у нашим животима.
Друге људе треба гледати са уважавњем и никако оно „када ће ми та
особа требати у животу“.
НАРОДНА БАСНА „ ЛАВ И МИШ“ ДАЈУ ПОДРШКУ ОВОМ ТЕКСТУ.
120

Марко Серафимовић, Нела, Сташа и Кинг
(Туш на папиру 15 x 18, 2017.)
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2010. године као в.д. директора Библиотеке, а од 2011. године изабрана
је за директора Библиотеке и ту функцију обавља до 2013. године. Од
2013. године ради као дипломирани библиотекар. Радила је на писању и
имплементацији пројеката у разним областима. Успешно је реализовала пет
пројеката код Министарства културе који су омогућили осавремењивање
рада Библиотеке: „Опремање и адаптација Дечјег одељења“, „Електронска
читаоница и COBISS“, „Вечери завичајних ствараоца“, „Дигитализација и
презентација завичајне грађе Библиотеке у Лебану“ и пројекат „Градови
у фокусу“ са подпројектом Библиотеке („Електрификација и осветљење
Библиотеке „Бранко Радичевић“ у Лебану). Од 2015. године води ЕУ кутак
у Библиотеци и ту успешно реализује пројекте у сарадњи са Канцеларијом
делегације ЕУ у Србији за шта је и награђена.
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Јасмина Т. Живановић (1970, Јагодина), завршила Факултет политичких
наука у Београду, смер социјални рад и социјална политика. У Народној
библотеци у Јагодини ради од маја 1995. године. Стручни испит у библиотечко-
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информационој делатности положила новембра 2001. године. Шеснаест
година радила као дипломирани библиотекар на Одељењу стручне књиге.
Од 2011. године ради као дипломирани библиотекар на Дечјем одељењу
јагодинске библиотеке. Воли рад, пре свега са децом. Обавља све стручне
послове у библиотеци, аутор је више стручних радова и пројеката.
ИРЕНА ЗЕЧЕВИЋ (1969, Цетиње). Дипломирала на Филозофском факултету
у Новом Саду, на Одсеку за југословенске књижевности и српскохрватски
језик. У досадашњем раду учествовала на бројним конференцијама и
курсевима из библиотечко-информационе делатности, аутор-сарадник у
Српском биографском речнику у изради биографија знаменитих личности.
Објављује радове из области библиотечко-информационе делатности у
стручним и научним часописима (Годишњак библиотеке Матице српске,
Читалиште, Савремена библиотека, Корак библиотеке, Библиотекарство
српске, Библиозона, Bosniaca). Учествује у изради библиографије Боривоја
Миросављевића.
Ради као виши дипломирани библиотекар у Библиотеци Матице српске у
Новом Саду.
Марија М. Југовић (1962, Лесковац), дипломирала на Филолошком факултету
у Београду на Групи за српскохрватски језик и југословенске књижевности.
Ради као дипломирани библиотекар на Одељењу стручне књиге у Народној
библиотеци „Радоје Домановић“ у Лесковцу. Учествује на реализацији
многобројних културно-уметничких програма и ради на лектури књижевноуметничких и научних текстова. Аутор је текста о лесковачком говору у делима
завичајних писаца, као и текстова из историје библиотекарства у Лесковцу.
Надица Д. Костић
(1972, Пирот), дипломирала на Катедри за
библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду.
Радила је у библиотеци Основне школе “Душан Радовић”, а од 2000. године
запослена је у Народној библиотеци Пирот. Директор Библиотеке је од 12.
марта 2009. године.
Непосредно је ангажована на развијању и афирмацији библиотечкоинформационе професије кроз израду стручних анализа и организацију
семинара и стручних скупова (међународни стручни скуп “Деца у
библиотеци”, 2009; међународне конференције “Библиотеке без граница”
2010. и “Библиотеке и тинејџери”, 2012). Са тимом стручних сарадника
успешно је, уз подршку Министарства културе и информисања и Локалног
плана акције за децу, реализовала велики број пројеката. Иницирала је
повратак, после две деценије паузе, “Читалачке значке” која је наишла
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на изузетан одјек међу ђацима пиротских основних школа, покренула
манифестацију Фестивал стрипа (2009-2016). Аутор је бројних радова
објављених у стручној периодици.
Иван Милошевић (1959, Лесковац), студирао на Универзитету у Београду.
Завршио Високе медицинске студије, одсек Струковни медицински радиолог.
При Медицинском факултету, завршава специјалистичке струковне студије
чиме стиче научни назив: Специјалиста струковни медицински радиолог.
На Институту за онкологију и радиологију Србије у Београду, стиче
међународни сертификат за рад са техником за позиционирање дојке.
Ради у Дому здравља у Лесковцу, на Радиолошком одељењу.
Стеван Милошевић (1987, Врање), дипломирао на Учитељском факултету
у Врању. Ради у просвети као наставник верске наставе. Дуги низ година
координатор Јустинове омладине у Врању, која има за циљ да се реч оца
Јустина Поповића прошири међу младим људима. Организатор књижевних
вечери, али и радионица које су намењене деци и младима. Објављиван
у многим књижевним часописима у земљи и иностранству. Вишеструко
награђиван на песничким конкурсима из области књижевности за децу
и одрасле. Има две књиге за децу, поему „Легенда о лептировом срцу“ и
збирку песама „Аждаја напушта бајку“.
Бојана Митић (1990, Пирот), професор књижевности и дипломирани
библиотекар. Дипломирала је на Катедри за србистику Филозофског
факултета у Нишу. Звање мастер професор српског језика и књижевности
стекла је на Филозофском факултету у Новом Саду. Од 2017. године
запослена је у Народној библиотеци Пирот на Позајмном одељењу за
одрасле. Бави се културном и јавном делатношћу. Аутор је неколико радова
из области библиотечко-информационе делатности.
Венеса Питулић (1968, Кула), у Сомбору завршила Средњу педагошку
школу. Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду, Одсек за
југословенске књижевности и српскохрватски језик. Радила као наставник
српског језика у основној школи у Сомбору. Од 2009. године ради као
библиотекар на Факултету за европске правно-политичке студије у Новом
Саду.
Присуствовала је на више акредитованих семинара и курсева из
библиотечко-информационе делатности.
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Александар Радовић (1976, Нови Сад), виши дипломирани библиотекар.
Дипломирао на Филозофском факултету у Новом Саду, Одсек Српска
књижевност и језик (2000) стекавши звање професор српске књижевности
и језика. У Библиотеци Матице српске ради од марта 2001. запосливши се
у Одељењу набавке и размене публикација БМС. Новембра 2003. године
прелази у Одељење каталошко-библиографске обраде Библиотеке где
је распоређен за рад са некњижном библиотечком грађом. У посебним
збиркама Библиотеке Матице српске каталогизира публикације ликовног
тематског опредељења, додатно профилишући Ликовно-графички фонд
БМС. Упоредо с тим, у стручној периодици пише текстове и приказе књига из
библиотечко-информационе делатности. Звање дипломирани библиотекаринформатичар-master стиче јула 2010. одбранивши рад Библиотека Матице
српске (1826-1859) на Филолошком факултету Универзитета у Београду.
Драган Радовић (1955, Добра Вода - 2021, Лесковац), школовао се у
Лесковцу и Београду. Објавио је и приредио неколико књига. Био је уредник
листа за књижевност и уметност Наше стварање. Живео је и стварао у
Лесковцу.
Наташа Симић (1972, Приштина), дипломирани историчар и виши
дипломирани библиотекар. Дипломирала на Катедри за историју Филозофског факултета Универзитета у Приштини. Академске мастер студије
завршила је на истом факултету. Ради у Народној библиотеци Србије на
пословима каталогизације и класификације у Одељењу монографских
публикација. Пре тога је шест година била руководилац Службе за
Каталогизацију у публикацији – CIP служба. Иза себе има значајан
број објављених стручних и научних радова из области библиотечкоинформационе делатности, историје српског библио-текарства, селективних
библиографија и монографију „Библиографија едиције Десанкини мајски
разговори (1993-2018)“. Била је члан стручног тима за превођење УДК
таблица.
Марко Стојановић (1978, Лесковац), професор енглеског језика у Лесковцу.
Више од двадесет година црта и преводи стрипове („Hellboy”, „Hardboiled“,
„Raptors“, „Sky Doll“). Сценариста је стрип албума „Макс Дебрис“, „Црне
душе“, „Постеља од глога“, „Реквијем“, „Пасији животи“, „Прах“, „Пепео“,
„Бајка и друге истине“, „Мртва стража“, „Духови у боци“, „Чудовишта“,
„Зла крв“, „На крају крајева“, „Каинов сој“, „Трећи чин“, као и серијала
„Вековници“ и „Бескрвни”, „Le Dico des Hommes“, „Le Dico des Femmes“,
„Les 69 secrets à savoir sur les Femmes“, „Les 69 secrets à savoir sur les Hom
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mes“, „Savoir bien s’y prendre pour tout obtenir de lui!“ и „Savoir bien s’y prendre pour tout obtenir d’elle!“, „MAX DEBRIS Confession d’un véritable faussaire“. Своје текстове и стрипове објављивао је у Македонији, Црној Гори,
Хрватској, Босни и Херцеговини, Румунији, Великој Британији, Француској,
Чешкој, Уругвају, док је у Сједињеним Америчким Државама заступљен
у „Shock 1“ и „Shock 2“ издавача „Af-tershock“. Аутор је књига есеја о
стрипу „Јужњачка Утеха“ (2009) и „Стриповање“ (2018), у издању Нишког
Културног Центра. Приредио је и уредио монографије „Лесковачки стрип
1950-2010“, „Зајечарски стрип“, „20 година Лесковачке школе стрипа“, „15
година Strip Pressinga“. Приређивач је и сценариста албума „До пакла и
назад”, у издању Народног позоришта Тимочке крајине, Центра за културу
„Зоран Радмиловић” Зајечар. Главни је и и одговорни уредник нишког стрип
часописа Strip Pressing и идејни творац и суорганизатор Балканских смотри
младих стрип аутора. Води лесковачку школу стрипа „Никола Митровић
Кокан”. Добитник је преко седамдесет награда у сфери девете уметности,
између осталих и награда за допринос српском, македонском и бугарском
стрипу, награде Амбасадор бугарског стрипа ван граница Бугарске, као и
Октобарске медаље града Лесковца и три Октобарске похвалнице града
Лесковца. Марта 2019. године је са Драженом Ковачевићем , Даном
Ианосом и Десимиром Миљићем објавио први албум из серијала “Croix
Sanglante” за франуцуског издавача “Delcourt”.
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