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Па ви ћа (Пи та ња дру ге вр сте) и Да ни ла Ки ша (Књи га кра-
ље ва и бу да ла). Кишeва при ча из Ен ци кло пе ди је мр твих 
је, са сво јих че тр де сет стра ни ца, нај о бим ни ја у збир ци, 
а на су прот њoj сто је јед но стра нич не ми ни ја ту ре Го ра на 
Пе тро ви ћа (Би бли о те ка, кључ на реч) и Алек сан дра Про-
ко пи е ва (Град књи га). Срп ске пи сце из Бо сне и Хер це-
го ви не пред ста вља ју Не над Ра да но вић (Љу ља шка), Ран-
ко Ри со је вић (Би бли о те кар на бри је гу), Ран ко Па вло вић 
(По вра так Дон Ки хо та) и Ра до Ди ми три је вић (Уто пље-
ник у би бли о те ци). Ди ми три је ви ће ва при ча пред ста вља 
ври јед но ли те рар но свје до чан ство и по тре сну при по ви-
јест о би бли о те ци у Гра ди шци, ко ја је 2005. го ди не не-
ста ла у по жа ру. 

Зо на би бли о на да ље на ра ста уз по моћ при ча „ствар-
но сња ка” Ми ли са ва Са ви ћа (Би бли о те ка), Ра до ва на Бе-
лог Мар ко ви ћа (Би бли о те ка у Бе лом Ва ље ву), Ра до сла ва 
Бра ти ћа (Би бли о те ка ко ја но си име Да ни ла Ки ша) и Са-
ше Ха џи Тан чи ћа (Срем чев, у Ни шу, пче ли њак од књи га). 
Ра зно ли кост и раз и гра ност овог из бо ра Сто ји чић упот-
пу њу је фан та сти ком Зо ра на Жив ко ви ћа (Кућ на би бли о-
те ка), при чом Ла у ре Бар не (Би бли о те кар ка), ко ја је на 
тра гу фан та сти ке, те но во на пи са ном при чом Да ви да 
Ал ба ха ри ја (Го спо ђи ца Б. у би бли о те ци), ко ја на ка рак-
те ри сти чан на чин по ве зу је еро ти ку и страст са књи га ма 
и би бли о те ком. По ред Ла у ре Бар не, сво је „со бе” у овој 
ан то ло ги ји при ча ма су из гра ди ле још че ти ри спи са те љи-
це – Сне жа на Бу кал (Је ле нак), Ве сна Ка пор (Снег у ста-
кле ној ку гли), Ем су ра Хам зић (Љу ди из књи га) и Је ле на 
Лен голд (Под пла штом ле пе књи жев но сти). 

Еки пу не и ма ра-пост мо дер ни ста из осам де се тих 
го ди на пред ста вља ју Ми ло ван Мар че тић (Из ла зак), 

Рај ко Лу кач (Мла дић с књи гом), Ми хај ло Пан тић (По-
друм), Ђор ђе Пи са рев (У ку ћи књи га), те Фра ња Пе-
три но вић (Ви со ко ква ли фи ко ва ни пе њач), ко ји цр но ху-
мор ном при чом при по ви је да о сми слу и бе сми слу и 
упо зо ра ва на про ла зност и обез ври је ђи ва ње све га, па 
и књи га. Тре ба ис та ћи и при че Јо ви це Аћи на (Ла жни 
би бли о те кар), Ва се Пав ко ви ћа (Сво ја нај бо ља при ја те-
љи ца), Ир фа на Хо ро зо ви ћа (Кроз не пред ви ди ве ход ни-
ке књи га), Сло бо да на Бо шко ви ћа (Ода би ра ње ри је чи), 
Мир ка Де ми ћа (Леш у би бли о те ци) и Му ха ре ма Ба зду-
ља (Ка кву ка фу пи је те) ко је упот пу њу ју ово спе ци фич-
но ли те рар но зда ње. 

Умје сто по го во ра при ре ђи ва ча, збир ку по ма ло ати-
пич но за тва ра ју два тек ста по зна тих књи жев ни ка – Књи-
га Ми ра Вук са но ви ћа и Ла ви ринт са здан од књи га Ми-
ле те Про да но ви ћа. Сим бо лич но, Про да но ви ћев текст 
на са мом кра ју пу бли ка ци је не са мо да не пред ста вља 
за вр ше так из град ње ове књи ге-би бли о те ке, већ упра во 
су прот но, су ге ри ше на по сто ја ње „ла ви рин та” и „тај них 
ода ја” ко је чи та о ци тек тре ба да от кри ју. „Древ на ал хе-
ми чар ска из ре ка ве ли да ‘књи га књи гу отва ра’”, ри је чи 
су ко ји ма за по чи ње Про да но ви ћев текст; и за и ста, Зо на 
би бли о на има по тен ци јал да за ин те ре су је чи та о це и да 
их на ве де да до слов но отво ре књи ге из бо га тих опу са 
ауто ра за сту пље них у овој ан то ло ги ји. По сма тра но на 
ова кав на чин, ври јед ност овог из да ња ко је на три сто 
стра ни ца ну ди при че три де сет и че ти ри пи сца, мно го-
стру ко се умно жа ва. Та ко, Зо на би бли о на на ста вља да 
жи ви и ра сте сло бод но и из ван окви ра ко ри ца, што је и 
оче ки ва но, има мо ли у ви ду без гра нич ну сло бо ду ко ју 
ну де књи ге, би бли о те ке и до бра књи жев ност. 
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Ова пу бли ка ци ја је упра во то: „бес ко нач ни ити не-
рер”, днев ник са пу то ва ња кроз свет стрип-ал бу ма, ко ји 
опи су је сва ме ста ко је је аутор по се тио, са ис цр та ним 
ру та ма и ин фор ма ци ја ма ко је мо гу би ти од по мо ћи дру-
гим пут ни ци ма. Тво рац нео бич ног „бе де ке ра” је Вла ди-
мир То по ло вач ки, ко лек ци о нар ко ји чи та вог жи во та чи-
та и са ку пља стри по ве. На стра ну ода кле му но вац за 

то, пра во пи та ње је шта је то тач но стрип-ал бум. Не ка да 
се под ти ме под ра зу ме ва ло лук су зни је ко лор-из да ње, 
уко ри че но и штам па но на кун сдру ку. Ка сни је су „сви 
стан дар ди про ши ре ни” и ово од ре ђе ње ви ше ни је би ло 
до вољ но по у зда но. Ко лек ци о на ри су се окре ну ли свом 
лич ном осе ћа ју, па су се ру ко во ди ли ти ме шта же ле да 
има ју у сво јој збир ци. 
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Аутор овог нео бич ног из да ња ну ди чи та о ци ма ду хо-
ви ту де фи ни ци ју: „Стрип-ал бум је из да ње ко је ни је ку-
пље но на ки о ску и за ко је вам ва ша (ро ђе на) же на не ће 
пу но гун ђа ти да сте ба ци ли но вац и за у зе ли још про-
сто ра у иона ко оскуд ној сре ди ни у ко јој жи ви те”. Оно 
об у хва та не са мо ње го ву ко лек ци ју, већ пред ста вља ис-
црп ну би бли о гра фи ју ал бу ма, (ова ко де фи ни са них), са 
це ло куп ног про сто ра екс-Ју го сла ви је, из у зи ма ју ћи Ма-
ке до ни ју и Сло ве ни ју. Прин цип је био пре је зич ки не го 
про стор ни и аутор је од у стао од ма ке дон ских и сло ве-
нач ких стри по ва је ди но због не мо гућ но сти да их „са си-
гур но шћу ту ма чи”.

То по ло вач ки је овом по ду хва ту при сту пио са же љом 
да по ка же „да ни у европ ским окви ри ма стрип са сред ње-
бал кан ског го вор ног под руч ја ни је мач ји ка шаљ”. Се ћа 
се да су у зе мља ма у окру же њу стри по ве има ли Аустри-
јан ци, Ита ли ја ни и још са мо ми. Са на шег, ге о граф ски 
и по пу ла циј ски не ве ли ког про сто ра, по ни као је ве ли ки 
број умет ни ка, ко ји и да ље да ју зна ча јан до при нос „де-
ве тој умет но сти”. Та ко ђе, сма тра да је стрип пот це њен и 
да још увек не ма за слу же но ме сто ни у би бли о те ка ма ни 
у дру штву. За то на сто ји да ис так не све бит не мо мен те у 
у ње го вом раз во ју и да скре не па жњу на ауто ре ко ји су 
до при не ли угле ду и умет нич кој вред но сти стри па.

Аутор при ме ћу је да се не ка да на стрип-ал бум че ка-
ло ме се ци ма, у прет пла ти, а да нас ни спе ци ја ли зо ва ни 
стрип-сај то ви не сти жу увек да их све ис пра те. Ка ко се 
ни ко дру ги ни је од лу чио да из ра ди би ло ка кав це ло вит 
спи сак ових из да ња, ре шио је да за поч не свој Бес ко-
нач ни ити не рер. Узео је у об зир све ал бу ме об ја вље не 
у пе ри о ду од три де се тих го ди на про шлог ве ка до кра-
ја 2009. го ди не, укљу чу ју ћи и „пи ра те”. Мно га од по-
бро ја них из да ња, упр кос За ко ну о оба ве зном при мер ку, 
ни су ниг де еви ден ти ра на, што Ити не ре ру да је до дат ну 
вред ност.

На по чет ку сва ке „би бли о граф ске је ди ни це” на ла-
зи се ске ни ра на на слов на ко ри ца, кла си фи ко ва на пре-
ма пре зи ме ну цр та ча, глав ном ју на ку или еди ци ји (код 
ве ћих се ри ја). Од пр во бит не за ми сли да сво ју лич ну 
ко лек ци ју и ову „би бли о гра фи ју” сор ти ра пре ма из да-
ва чи ма, од у стао је због њи хо вог не ма ра, ко ји се огле да 
у раз ли чи то сти фор ма та и не до след ној ну ме ра ци ји. На-
слов је пре у зет из стри па (она ко ка ко га је из да вач на-
вео у ори ги на лу или пре во ду), за пис са др жи ред ни број 
у окви ру се ри је, име на цр та ча и сце на ри сте, из да ва ча, 
ме сто из да ња, го ди ну, ти раж, пи смо, ди мен зи је, по вез, 
ин фор ма ци ју да ли је про да ван на ки о ску и дру ге на по-
ме не (вр ста штам пе, број стра на). По себ но су на ве де ни 
стра ни ауто ри, а по себ но до ма ћи – и пр ви и дру ги свр-
ста ни по абе це ди. По је ди не вр сте стри по ва, као што су 
вер ски и еду ка тив ни стри по ви, из дво је ни су као за себ не 
це ли не и, ка ко ни је би ло мно го та квих из да ња, стра ни и 
до ма ћи ауто ри да ти су скуп но.

При ре ђи вач је све стан да ни је ус пео да за бе ле жи 
сва об ја вље на из да ња, по себ но ка да је реч о до ма ћем 
стри пу. Бе де кер не са др жи на сло ве из пе де се тих, ше-
зде се тих и се дам де се тих го ди на, па аутор упу ћу је ис-
тра жи ва че на већ об ја вље не књи ге Зу па на, Дра гин чи ћа, 
Крул чи ћа, Бог да но ви ћа и дру ге. Све стан је мно го број-
них про пу ста и за то по зи ва чи та о це да му по ша љу при-
мед бе, ис прав ке и ин фор ма ци је ко је сам не по се ду је. 
За сту пље ни су од ре ђе ни ча со пи си, ма га зи ни, фан зи ни 
и сл. ко ји ни су би ли про да ва ни на ки о сци ма (и ко ји су 
би ли те шко до ступ ни и ма ње по зна ти). Аутор је на кнад-
но уочио по тре бу да и они бу ду пред ста вље ни, јер су у 
њи ма об ја вљи ва ли ауто ри ко ји су за сту пље ни у ал бу ми-
ма или су пак да ли зна ча јан до при нос раз во ју стри па. И 
ов де је на пра вљен од ре ђен из бор, па мно ги ни су на ве-
де ни из раз ли чи тих раз ло га (Комик стрип, Стрип-Арт, 
Наш стрип, Q стрип, Стрип бур гер итд). За стри по ве ко је 
ни је увр стио, То по ло вач ки  ка же да ће их „ра до пре пу-
сти ти” не ком дру гом (Ни кад ро бом, Лун краљ по но ћи, Тај-
ни агент Изи, От пи са ни, Цр ни Ро ко... и ли цен цни: Ве ли ки 
Блек, Тар зан, Том и Џе ри...). 

Пре глед ста ња до ма ће стрип-сце не упот пу њен је на-
во ђе њем књи жев них ча со пи са, од ре ђе них те о риј ских и 
дру гих пу бли ка ци ја, ко је су у це ли ни или ве ћим де лом 
по све ће не стри пу. И у ње му се на шло ме ста за све до-
ма ће цр та че ко ји су об ја ви ли ал бум или има ли сво ју 
из ло жбу. „На рав но, не мам по дат ке о све му што је об ја-
вље но и по сто ји мно го ‘ру па’ у овој це ли ни”, при знао је 
аутор. Ипак, ја сно је да смо до би ли до бар пре сек стрип-
сце не у ра спо ну од осам де се так го ди на, од пр вих об ја-
вље них стри по ва до да нас. Ве ли ки број по да та ка је дат 
пре ма из да њи ма ко ја при ре ђи вач чу ва у сво јој ко лек-
ци ји, на осно ву про ве ре них по да та ка из при ме ра ка ко-
је је имао у ру ка ма, за пи са ко је је ску пљао де це ни ја ма, 
али и уви да у веб-пре зен та ци је књи жа ра, би бли о те ка и 
из да ва ча.

Се ћам се да ми је јед ном, на Сај му књи га у Бе о гра-
ду, при шао при ре ђи вач, ин те ре су ју ћи се за јед но ома-
ле но стрип-из да ње ко је има са мо пан че вач ка Би бли о те-
ка, (што сам тек та да са знао), и за мо лио ме да ске ни ра 
ко ри цу и про ве ри по дат ке о из да њу. Та ква озбиљ ност, с 
ко јом је аутор при сту пио „те рен ском” ис тра жи ва њу при 
из ра ди Ити не ре ра, пре по ру чу је га на шој па жњи. У уво ду 
овог дво том ног де ла, као и у на по ме на ма,  ја сно је из-
ра же но да је хтео да  пред ста ви, пре све га, вред на де ла 
и цр та че, па је за то би ло нео п ход но да из вр ши из бор и 
се лек ци ју гра ђе.

 Бес ко нач ни ити не рер са др жи пре ко че ти ри хи ља де 
од ред ни ца, цр пе них из стри по ва, ча со пи са, фан зи на 
(по не кад у из да њи ма од са мо не ко ли ко при ме ра ка), 
нео бја вље них ди плом ских ра до ва итд. Те ин фор ма ци је 
су не до вољ но по зна те чак и по кло ни ци ма чу де сног све-
та стри па.


