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Сажетак
Рад се бави односима и везама између књижевника, књижевности и библиотеке, при чему библиотеку одликује двојака 
улога – радионице и инспирације. Библиотека као радионица посматра се као мјесто које нуди информације и неопходну 
грађу за настајање књижевног дјела, али и као физички простор у коме књижевност настаје. Библиотека у контексту 
извора инспирације за књижевнике сагледана је из неколико аспеката, уз приједлог могућих начина даљег проучавања. 
У раду се анализира у којој мјери и на који начин се преплићу наука и умјетност, библиотекарство и књижевност, а 
посебна пажња рада посвећена је заступљености библиотеке као теме, мотива и инспирације у дјелима писаца. Такође, 
предмет анализе је утицај библиотеке као радионице и инспирације на савремено стваралаштво писаца и књижевника–
библиотекара у Србији и Републици Српској.
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Уводна разматрања

Од нос би бли о те ке и књи жев но сти из у зет но је ком плек сан и мо гу ће га је са гле да ти кроз ра-
зно вр сне оку ла ре. Због то га и при сту пи из у ча ва њу овог од но са мо гу да бу ду раз ли чи ти: кроз 
при зму те о ри је и прак се у би бли о те кар ству, кул ту ро ло шки, ан тро по ло шки, со ци о ло шки, ко му-
ни ко ло шки, са аспек та ин фор ма ци о них те о ри ја и др. У за ви сно сти да ли се го во ри о јав ној или 
при ват ној би бли о те ци, о би бли о те ци као из во ру ин фор ма ци ја и гра ђе нео п ход них за на ста нак 
књи жев ног дје ла, о би бли о те ци као про сто ру у ко јем се ства ра, или про сто ру ко ји је на дах ну ће 
за чин кре а тив ног ства ра ња, ис пре пле те ност ве за и ути ца ја је фа сци нант на. Сло же ност ових 
ути ца ја, на при мјер, мо же да се уочи при ли ком ана ли зе дје ла ко ја об ра ђу ју те му би бли о те ке, 
а ко ја је услов но мо гу ће по ди је ли ти на пет под гру па – фи ло зоф ска про за, дје ла со ци јал но-
пси хо ло шке те ма ти ке и те ма ти ке сва ки да шњег жи во та, фан та стич ни ро ма ни и при по ви јет ке, 
де тек тив ска књи жев ност и ро ма ни стра ве и ужа са.1 Ме ђу тим, овај рад фо ку си ран је на је дан 
зна ча јан и из дво јен сег мент по ме ну тих ве за и од но са ко ји под ра зу ми је ва по сма тра ње би бли-
о те ке као ра ди о ни це (мје ста у ко јем се ства ра или у ко јем се при ку пља гра ђа) и би бли о те ке 
као ин спи ра ци је.

Осно ву те о риј ског окви ра за са гле да ва ње дво ја ке функ ци је би бли о те ке као ра ди о ни це и 
ин спи ра ци је пред ста вља ши ри кон текст од но са у тро у глу пи сац – би бли о те ка – чи та ње. У цен-
тру овог тро у гла на ла зе се ин фор ма ци је, од но сно ко му ни ка ци ја. Прем да су уло ге књи жев ни ка 
и би бли о те ке у овом сми слу на из глед не дво сми сле не, по треб но је на гла си ти да се би бли о те ка, 
би ло јав на или при ват на, ов дје до жи вља ва као фи зич ки про стор у ко ме се ства ра, али и као 

1   Ми ха ил Јур је вич Ма тве јев, „Моћ сте ре о ти па или ра зно вр сност при сту па?”, у Би бли о те ка као огле да ло ва си о не: огле ди из са вре ме не 
ру ске на у ке о би бли о те кар ству, иза брао, при ре дио и пре вео До бри ло Ара ни то вић, уред ник из да ња Ми лој ко Кне же вић (Бе о град: 
ЈП Слу жбе ни гла сник; Ин ђи ја: На род на би бли о те ка „Др Ђор ђе На то ше вић”, 2009), 109–118. 
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из вор ин фор ма ци ја и на дах ну ћа, те као ме та фо ра или сим бол у са мом умјет нич ком дје лу. 
По ме ну та ду ал на функ ци ја би бли о те ке у не рас ки ди вој је ве зи с књи жев ни ком ко ји у овом кон-
цеп ту та ко ђе мо же има ти ви ше уло га: као аутор ко ји је ујед но и би бли о те кар, као не ко ко ме 
би бли о те ка слу жи као ин спи ра ци ја за књи жев но дје ло, као осо ба ко ја по треб не ин фор ма ци је 
за спи са тељ ски чин про на ла зи у би бли о те ци, или као аутор ко ји тај спи са тељ ски чин спро во ди 
у би бли о теч ком окру же њу.

По себ но је ва жно раз ја сни ти на шта се ми сли у кон тек сту чи та ња и ин фор ма ци је. Ов дје се 
под чи та њем, ко је се при род но ве зу је за би бли о те ке, књи ге и пи сце, ми сли на ак тив но, ду бин ско, 
ис тра жи вач ко чи та ње. То је чи та ње с олов ком у ру ци, јер је, ка ко ре че Ан дрић „чи та ти без бе ле-
жа ка исто што и чи та ти на јед но око”.2 Ова кво чи та ње до во ди до ди ску си је с тек стом и по ти че на 
ства ра ње но вог књи жев но у мјет нич ког дје ла, или на пи са ње есе ја, књи жев не кри ти ке и сл. Алек-
сан дар Ге нис по др жа ва ова кву вр сту чи та ња, ис ти чу ћи да је чи та ње с олов ком у ру ци оба ве зно. 
Упра во због то га пред ност да је лич ним би бли о те ка ма, јер „књи га мо ра би ти тво ја: ту ђу тре ба 
вра ти ти и сра мо та је пр ља ти је. Бе ле шку обич не олов ке, на рав но, мо гу ће је обри са ти гу ми цом, 
али то ни по што не тре ба ра ди ти. Би бли о те ку не тре ба по се до ва ти, њо ме се тре ба слу жи ти, ко-
ли ко год њу то ко шта ло”.3 

О срод но сти и по ве за но сти би бли о те ка и ин фор ма ци ја на пи са но је мно го, али су шти на се 
огле да у сље де ћем: „Би бли о те ке су ме ста на ко ја љу ди иду због ин фор ма ци ја. Књи ге су са мо 
врх тог ле де ног бре га”.4 До и ста, не књи жна би бли о теч ка гра ђа мо же књи жев ни ци ма да пру жи 
ин фор ма ци је од не про цје њи ве ва жно сти за на ста нак књи жев ног дје ла. У не до стат ку ста ти стич-
ких по да та ка о то ме у ко јој мје ри се књи жев ни ци слу же би бли о те ком као из во ром ин фор ма-
ци ја за по тре бе ства ра ња књи жев ног дје ла и у ко јој мје ри се про цес пи са ња од ви ја у фи зич ком 
про сто ру би бли о те ке, ме то до ло шки оквир не мо же да се осло ни на ма те ма тич ко-ста ти стич-
ки аспект. Исто риј ски ме тод ни је до ми нан тан и у ра ду је пар ци јал но при су тан, пр вен стве но у 
кон тек сту уви да у рад пи са ца–би бли о те ка ра у про шло сти. Због то га се те о риј ско-ме то до ло шка 
осно ва углав ном осла ња на ана ли тич ки ме тод кроз увид у са др жај са мих књи жев них дје ла или 
опу са по је ди них ауто ра, узи ма ју ћи у об зир и чи ње ни це о то ме да ли је аутор исто вре ме но и 
би бли о те кар или ни је.

При ли ком по и ма ња би бли о те ке као ра ди о ни це и ин спи ра ци је, да кле, мо гу ће је де фи ни-
са ти не ко ли ко основ них ве за и од но са из ме ђу би бли о те ке и књи жев но сти, од но сно пи са ца и 
би бли о те ке:

– пи сци ко ји ни су би бли о те ка ри, али пи шу о би бли о те ка ма;
– пи сци–би бли о те ка ри ко ји пи шу у би бли о те ци;
– пи сци–би бли о те ка ри ко ји пи шу о би бли о те ка ма.
По ред на ве де них по јав них об ли ка мо гу ћи су и ра зни ва ри је те ти, али овај рад ће се за др жа-

ти на ана ли зи ова три у окви ру ко јих ће по себ на па жња би ти по све ће на ства ра ла штву са вре-
ме них књи жев ни ка и пи са ца–би бли о те ка ра у Ре пу бли ци Срп ској и Ср би ји.

Би бли о те ка као ра ди о ни ца

Исто ри ја би бли о те ка по ка зу је да је тра ди ци ја би бли о те кар ске про фе си је од дав ни на у не рас-
ки ди вој ве зи с број ним књи жев ни ци ма и на уч ни ци ма.5 Ан хел Есте бан је при је не ко ли ко го ди на 
у књи зи Пи сац у свом ра ју из дво јио три де сет ве ли ких књи жев ни ка ко ји су би ли би бли о те ка ри, 
об у хва та ју ћи пе ри од од 16. ви је ка до да на шњих да на. Уви дом у жи во то пи се пред ста вље не у овој 

2  Па вле Ивић и др., „Чи та њем ка ства ра њу – ства ра њем ка чи та њу” (Но ви Сад: Град ска би бли о те ка, 2013), 16.
3  Алек сан дар Ге нис, Ча со ви чи та ња, ка ма су тра за љу бље ни ка у књи гу (Бе о град: Ге о по е ти ка, 2015), 98. 
4   Нил Геј мен, „За што на ша бу дућ ност за ви си од би бли о те ка, чи та ња и са ња ре ња (2)”, Кра гу је вач ко чи та ли ште бр. 38 (де цем бар 

2014): 22–25.
5  Ма ри ја Мла де но ва, „Че му нас учи исто ри ја би бли о те ка?”, Пан че вач ко чи та ли ште бр. 18 (2011): 8–14.
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књи зи, мо же се за кљу чи ти да је зна ча јан број оних пи са ца–би бли о те ка ра ко ји су ко ри сти ли рад но 
мје сто у би бли о те ци за по тре бе вла сти тог ства ра ла штва, би ло да се ра ди о до ступ но сти књи жног 
фон да, бо љем при сту пу гра ђи за по тре бе ис тра жи ва ња, или о фи зич ком про сто ру би бли о те ке 
ко ји пру жа нај оп ти мал ни је усло ве за рад. У том сми слу, за све ове ауто ре би бли о те ка пред ста вља 
ра ди о ни цу, ам би јент у ко ме се ства ра и не за мје њив из вор гра ђе и ин фор ма ци ја. Ро берт Бар тон, 
на при мјер, био је окс форд ски би бли о те кар и пи сац чи ји су из во ри би ли из ра зи то књи жев ни и 
књи шки. Ис тра жи вач ким ра дом у број ним би бли о те ка ма (у не кима од њих би ли су и за по сле ни) 
за по тре бе свог ра да ба ви ли су се и бра ћа Грим. Ма рио Вар гас Љо са ис ти че ка ко је до бар дио 
сво га дје ла на пи сао у би бли о те ка ма или ба ро ви ма. Ге те је по вре ме но у би бли о те ци на ла зио тре-
нут ке ми ра ка ко би in si tu оба вљао свој књи жев ни рад, а по зна то је да је Бор хес у би бли о те ци 
на пи сао не ке од нај бо љих при ча: „Лу три ја у Ва ви ло ну”, „Смрт и бу со ла”, „Or bis Ter ti us”.6

Ипак, без об зи ра на ове илу стра тив не при мје ре, ве о ма је те шко без кон крет них по да та ка и 
(ауто)би о граф ских уви да утвр ди ти у ко јој мје ри књи жев ни ци–би бли о те ка ри ства ра ју у окруж ју 
би бли о те ке. Мо гу ће је, ме ђу тим, кроз њи хо ва дје ла от кри ти тра го ве или чак ја сне до ка зе ис тра жи-
ва ња, кон крет не те ме, на сло ве или ауто ре ко ји ма се че сто, та ко ре ћи оп се сив но, вра ћа ју. Ана ли-
зи ра ју ћи рад не ких би бли о те ка ра–пи са ца, до ла зи се до за кључ ка да су њи хо ва дје ла у од ре ђе ној 
мје ри за че ци за себ них ма лих би бли о те ка или пак би бли о теч ких цје ли на. Ови пи сци–би бли о те ка-
ри су у мо гућ но сти да у окви ру би бли о те ке–ра ди о ни це ко ри сте гра ђу и до ступ не ин фор ма ци је 
ка ко би при ре ђи вач ким, есе ји стич ким или кри ти чар ским ра дом скре ну ли па жњу на не ке ма ње 
по зна те чи ње ни це или на скрај ну те књи жев ни ке и њи хо ва дје ла. У овом про це су, би бли о те ка као 
ра ди о ни ца да је нео п ход не иде је, гра ђу и ин фор ма ци је, а за уз врат би ва обо га ће на но вим са зна-
њи ма, син те за ма, ра ни је нео бја вље ним ру ко пи си ма и др. Као при мјер мо же мо да на ве де мо ви-
ше стру ки ан га жман Мир ка Де ми ћа у скре та њу па жње на дје ла Ми ла на Бу ди са вље ви ћа, Ми ла на 
При би ће ви ћа, Ни ка Бар ту ло ви ћа, Мил ке Жи ци не, Ста ни сла ва Кра ко ва, Вла да на Де сни це, Ђор ђа 
А. Пе тро ви ћа, Сло бо да на Па ви ће ви ћа...7 Наш по зна ти књи жев ник и ди рек тор На род не би бли о те ке 
„Вук Ка ра џић” у Кра гу јев цу на овај на чин као да ства ра јед ну на да све осо бе ну би бли о те ку, ко ли ко 
ин тим ну и лич ну, то ли ко и јав ну. Слич но, прем да у знат но ма њем оби му, Пре драг Ла за ре вић, не-
ка да шњи управ ник На род не би бли о те ке „Пе тар Ко чић” у Ба ња Лу ци, дао је до при нос за ви чај ној 
збир ци по што је при ре дио књи ге скрај ну тих и го то во за бо ра вље них ауто ра као што су Ми ле Бе кут 
и Вла до Ди јак.8 У овом кон тек сту мо же се по ме ну ти и Бе ла Хам ваш ко ји је по сао би бли о те ка ра 
оба вљао од 1927. до 1948. го ди не у Се че њи На ци о нал ној би бли о те ци Ма ђар ске у Бу дим пе шти.9  
Не ма ни ка кве сум ње да је за ње го во зна ње и им по зан тан опус ба рем дје ли мич но за слу жан упра во 
по сао у би бли о те ци. Свје до че ћи ра за ра њи ма у Дру гом свјет ском ра ту, Хам ваш 1945. осми шља ва 
из да вач ки про је кат Сто књи га као иде ју да је, уко ли ко би све дру ге књи ге не ста ле, са мо на осно ву 
тих књи га мо гу ће ус по ста ви ти књи жев ну ли ни ју чо вје чан ства.10 Овај про је кат мо же се по сма тра ти 
и као ства ра ње сво је вр сне би бли о те ке – би бли о те ке Суд њег да на.

Ови при мје ри ука зу ју ка ко се под син таг мом би бли о те ка као ра ди о ни ца не мо ра ну жно ми-
сли ти на кон кре тан спи са тељ ски рад у од ре ђе ном фи зич ком про сто ру, јер су код би бли о те-
ка ра–књи жев ни ка чи та ње, ис тра жи ва ње, пи са ње и би бли о те кар ство ис пре пле те ни на до и ста 
спе ци фи чан на чин. Ме ђу тим, ка ко пр во бит но и нај о чи глед ни је схва та ње би бли о те ке као ра ди-
о ни це прет по ста вља од го ва ра ју ћи про стор под окри љем ове уста но ве у ко ме се ства ра, тре ба 
ис та ћи да не ке би бли о те ке по сје ду ју та кве на мјен ске про сто ри је. Као је дан од мно го број них 

6  An hel Este ban, Pi sac u svom ra ju� Tri de set ve li kih pi sa ca ko ji su bi li bi bli o te ka ri (Be o grad: De re ta, 2016).
7   Мир ко Де мић, Под отров ним пла штом – есе ји, (п)огле ди, мар ги на ли је (Но ви Сад: Про ме теј, 2010) и Мир ко Де мић, На ни чи јој зе мљи 

– есе ји, мар ги на ли је и је дан пу то пис (Но ви Сад: So la ris, 2016).
8  Дан ка Де лић, Би бли о гра фи ја Пре дра га Ла за ре ви ћа (Ба ња Лу ка: Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци, Фи ло ло шки фа кул тет, 2011).
9   Széchényi-Na ti o nal bi bli ot hek  (Országos Széchényi Könyvtár), http://www.wi ki wand.com/en/Na ti o nal_Sz%C3%A9ch%C3%A9nyi_

Li brary# (pre u ze to 16. 7. 2017).
10  Бе ла Хам ваш, Сто књи га (Бе о град: Тар дис, 2011).
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при мје ра мо же мо на ве сти The Wri ters’ Ro om у окви ру To ron to Re fe ren ce Li brary ко ја је на ми је-
ње на ис кљу чи во књи жев ни ци ма. Ова „со ба за пи сце” об у хва та че ти ри за себ на рад на про сто ра, 
при ступ ин тер не ту, фон до ви ма би бли о те ке, а за по тре бе ис тра жи ва ња, књи жев ни ци ма струч ну 
по моћ пру жа ју би бли о те ка ри.11 На рав но, би бли о те ка као ра ди о ни ца се ов дје не ис цр пљу је, јер 
пре о ста је да се ис тра жи и де ла ње у окви ру при ват них, од но сно, кућ них би бли о те ка.

Би бли о те ка као ин спи ра ци ја

Прем да је, као што је при ка за но, би бли о те ка би ла и још је сте мје сто у ко ме се ства ра, она 
је спи са те љи ма мно го че шће ин спи ра ци ја. У за да тим пој мов но-те о риј ским окви ри ма, мо же се 
го во ри ти о би бли о те ци као ин спи ра ци ји за пи сце–би бли о те ка ре, те за пи сце ко ји ни су би бли о-
те ка ри. Мо гу ће је из дво ји ти ауто ре у чи јем опу су би бли о те ка као ин спи ра ци ја за у зи ма зна чај-
но мје сто, књи жев ни ке чи је су ком плет не ру ко пи сне цје ли не (ци клу си пје са ма, при по вје дач ке 
збир ке или ро ма ни) ин спи ри са не би бли о те ком, те оне ко ји су у свом кре а тив ном ра ду би ли 
фраг мен тар но по све ће ни би бли о те ка ма и би бли о те кар ству. Ва жно је ис та ћи и пи сце ко ји су 
у од ре ђе ним тек сто ви ма (у днев ним но ви на ма, струч ним или књи жев ним пе ри о дич ним пу-
бли ка ци ја ма и др) афир ма тив но пи са ли или го во ри ли о би бли о те ка ма и њи хо вом зна ча ју.12 
Та ко ђе, мо гу ће је из вр ши ти и де таљ ну по дје лу пре ма ко јој је би бли о те ка ин спи ра ци ја за дје ла 
у ко ји ма се рад ња од ви ја у њој, или она у ко ји ма је би бли о те кар/ка глав ни ју нак, или пак дје ла 
гдје се би бли о те ка тре ти ра као мит, сим бол и слич но. По ред ових, при сут на су и дје ла умјет-
нич ке књи жев но сти ко ја се ба ве не по сред ним про бле ми ма би бли о те кар ства, као на при мјер 
ро ман Бу ри да нов ма га рац Гин те ра де Број на.13

Упр кос по сто ја њу мно го број них ана ли тич ких при сту па у про у ча ва њу би бли о те ке као ин спи-
ра ци је, у фо ку су овог ра да је са вре ме но ства ра ла штво књи жев ни ка и пи са ца–би бли о те ка ра у 
Ре пу бли ци Срп ској и Ср би ји. Од ауто ра ко ји ма је би бли о те ка би ла ин спи ра ци ја за цје ло куп не 
књи ге, из два ја ју се, на при мјер, Зо ран Жив ко вић и ње го во дје ло Би бли о те ка,14 те Ран ко Па вло-
вић са збир ком при по вје да ка Би бли о те кар и Књи га.15 У обје књи ге се те ма ти ке књи га, чи та ња, 
пи са ња и би бли о те ка об ра ђу ју на за ни мљи ве на чи не, по ка зу ју ћи ши ри ну ко ју пру жа би бли о-
те ка као ин спи ра ци ја. По је ди нач них при ча или пје са ма ин спи ри са них би бли о те ком у на шој 
књи жев но сти има ре ла тив но мно го. Ан то ло гиј ски из бор при ча Зо на би бли о на ко ји је при ре дио 
Ми лен ко Сто ји чић, а об ја ви ла На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка Ре пу бли ке Срп ске ве о ма 
до бро илу стру је про зно бо гат ство ин спи ри са но и по све ће но би бли о те ка ма – од Иве Ан дри ћа, 
Бран ка Ћо пи ћа, Ми ло ра да Па ви ћа и Да ни ла Ки ша, пре ко Да ви да Ал ба ха ри ја, Го ра на Пе тро ви-
ћа, до Је ле не Лен голд, Ла у ре Бар не и мно гих дру гих. У овом из бо ру на шле су се и при че не ко ли-
ци не ауто ра из Ре пу бли ке Срп ске (Сло бо дан Бо шко вић, Ра до Ди ми три је вић, Ран ко Па вло вић), 
али и би бли о те ка ра–пи са ца као што су Мир ко Де мић и Ран ко Ри со је вић.16 И ко а у тор овог ра да 
при па да књи жев ни ци ма–би бли о те ка ри ма из Ре пу бли ке Срп ске ко ји су че сто у про зним дје ли-
ма пи са ли о би бли о те ка ма.17 Би бли о те ка се у са вре ме ном ства ра ла штву че сто ја вља у фор ми 
есе ја, мар ги на ли ја и крат ких про зних цр ти ца, као што је то слу чај са тек стом „Би бли о те ка” у 

11  To ron to Pu blic Li brary, The Wri ters Ro om, http://www.to ron to pu blic li brary.ca/ser vi ces/the-wri ters-ro om.jsp (pre u ze to 18. 7. 2017).
12   Да вид Ал ба ха ри, „Кућ на би бли о те ка ра сте са сво јим вла сни ком”, Кра гу је вач ко чи та ли ште бр. 36 (2014): 11–12 и Ва са Пав ко вић, 

„Мо ја би бли о те ка, мо ја ауто би о гра фи ја”, Кра гу је вач ко чи та ли ште бр. 36 (2014): 13–14.
13  Гин тер де Бројн, Бу ри да нов ма га рац (Бе о град: Фа бри ка књи га, 2007).
14  Zo ran Živ ko vić, Bi bli o te ka (Be o grad: Eve rest me di ja, 2008).
15  Ран ко Па вло вић, Би бли о те кар и књи га (Ис точ но Са ра је во: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2006).
16   Ми лен ко Сто ји чић, Зо на би бли о на – ан то ло ги ја при ча о би бли о те ка ма (Ба ња Лу ка: На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка Ре пу бли-

ке Срп ске, 2013)
17   Бе ри слав Бла го је вић, „Су срет”, Књи жев ник бр. 25/26 (2010): 100–104; Бе ри слав Бла го је вић, „Ви кенд са гро фом Мар си љи јем”, 

Квар тал бр. 22/23 (про ле ће/ле то 2014): 22–23; Be ri slav Bla go je vić, Bu me rang (Mla de no vac: Pre sing, 2016). 
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књи зи Љу бав на пи сма и дру ге лек ци је Ми ли са ва Са ви ћа.18 Као мо тив, би бли о те ка је при сут на и у 
са вре ме ној по е зи ји ауто ра из Ре пу бли ке Срп ске. Алек сан дра Чво ро вић, спи са те љи ца–би бли о-
те кар ка из Ба ња  Лу ке, у пје сми „По сто ји ли чи та лац” из збир ке Над ра ста ње пи ше: „Има ли га / 
Иза се дам го ра / Иза се дам мо ра / У де ве том кру гу нај ду бље би бли о те ке / У не до ђи ји књи жев-
ног ра ја...”.19 Жељ ко Ђур ђе вић у по ет ској књи зи Из најм ље на ту ђи на има сље де ће сти хо ве: „На 
рас кр шћу по е зи је у про зу / са по гле дом на бе о град ске би бли о те ке пу не књи га / ко је се кра ду 
чи та њем и од но се да ле ко у сви јет...”.20 Та тја на Би је лић, пје сни ки ња из Ба ња Лу ке, увр сти ла је у 
збир ку Два пу та из Окс фор да пје сму под на сло вом „Де серт у би бли о те ци”.21

На ве де ни књи жев ни ци и пи сци–би бли о те ка ри пред ста вља ју ма њи из бор оних ко ји ма је 
би бли о те ка по слу жи ла као ин спи ра ци ја. Ва жно је до да ти и то да је по себ на па жња по све ће на 
пи сци ма из Ре пу бли ке Срп ске, али да је и овај пре глед тек по ла зи ште за не ка бу ду ћа ис тра жи-
ва ња у овом кон тек сту.

За кљу чак

Пред ло же ним те о риј ским окви ром, чи је је ис хо ди ште у ре ла ци ја ма из ме ђу би бли о те ке, пи-
сца, чи та ња, гра ђе и ин фор ма ци ја, по ку ша ло се с пру жа њем уви да у мо гу ћа раз ма тра ња иде је 
би бли о те ке као ра ди о ни це и би бли о те ке као ин спи ра ци је. У окви ру по сма тра ња би бли о те ке 
као ра ди о ни це, мо гу ће је из дво ји ти два бит на еле мен та: би бли о те ка је из вор ин фор ма ци ја и 
гра ђе за на ста ја ње књи жев ног дје ла, али ујед но пред ста вља и про стор у ко ме на ста је књи жев-
но дје ло. На раз ли чи тим при мје ри ма кроз исто ри ју по ка за ни су ути ца ји окру же ња би бли о те ке 
на ства ра ла штво књи жев ни ка, на ро чи то пи са ца–би бли о те ка ра. Би бли о те ка као ин спи ра ци ја 
пр вен стве но је по сма тра на кроз при зму пи сца – у за ви сно сти да ли је аутор ујед но би бли о-
те кар или ни је. По том је из вр ше на и ана ли за сво је вр сне кван ти та тив не уло ге би бли о те ке као 
ин спи ра ци је, при че му су да ти при мје ри дје ла у ко ји ма би бли о те ка за у зи ма цен трал но мје сто, 
те она дру га про зна и по ет ска оства ре ња у ко ји ма се би бли о те ка по ја вљу је фраг мен тар но. У 
кон тек сту би бли о те ке као ра ди о ни це и ин спи ра ци је по себ но су на гла ше на дје ла са вре ме них 
срп ских књи жев ни ка, уз апо стро фи ра ње би бли о те ка ра–књи жев ни ка. У том сми слу, дат је и 
пре глед ства ра ла штва не ких књи жев ни ка и пи са ца–би бли о те ка ра из Ре пу бли ке Срп ске као 
осно ва за не ка бу ду ћа про у ча ва ња о пре пли та њу сло же них ве за и од но са из ме ђу би бли о те ке, 
књи жев но сти, кре а тив ног ства ра лач ког про це са, чи та ња и ис тра жи ва ња.
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Library as a Workshop and Inspiration

Summary
The paper deals with relations and connections between writers, literature and library, with the library appearing 
in a dual role – as a workshop and inspiration. As a workshop, the library is seen as a place that provides information 
and material for creating a literary work, but also as a physical space in which literature is being created. In the 
context of the source of inspiration for writers, the library is examined from several aspects, with the suggestion of 
possible ways of further studies. The paper analyzes the extent to which science and art, librarianship and literature 
interweave, and the special attention is paid to the presence of the library as a theme, motive and inspiration in the 
works of writers. An analysis of the quantitative role of the library as an inspiration was also made, with examples 
of the literary works in which the library occupies a central place, as well as the prose and poetic works in which it 
appears fragmentarily. Also, the subject of the analysis is the influence of the library as a workshop and inspiration 
on the contemporary work of writers and writers–librarians in Serbia and especially in the Republic of Srpska. In this 
sense, the work gives a review of the literary works of some writers and writers–librarians from the Republic of Srpska 
(R. Risojević, R. Pavlović, T. Bijelić, M. Stojičić, A. Čvorović, P. Lazarević, Ž. Đurđević, S. Bošković , R. Dimitrijević, 
B. Blagojević) as a basis for some future studies on the interweaving of complex connections and relations between 
the library, literature, creative process, reading and research.
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information, material, literary work
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