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Сажетак
У раду се анализира начин представљања библиотека и библиотекара у савременој српској књижевности. Мада се 
ретко појављују као мотив у делима домаћих аутора, они су ипак присутни, како у у књижевности за децу, тако и у 
свим родовима књижевности за одрасле. Разматрају се уобичајени стереотипи на којима се заснива слика библиотека 
и библиотекара. Такође, откривају се нови, савремени стереотипи који постепено замењују оне из ранијих периода. 
Приказом одређених књижевних дела истражује се улога књижевног стваралаштва на креирање слике о библиотекама и 
библиотекарима у јавности, као и у којој мери савремена српска књижевност доприноси или се супротставља постојећим 
стереотипима. Рад преиспитује у којој мери су сами библиотекари свесни уврежених представа о себи и својој професији 
у савременој домаћој уметничкој књижевности и популарној литератури.
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Увод

У де ли ма са вре ме них срп ских пи са ца би бли о те ке и би бли о те ка ри не по ја вљу ју се че сто. У 
са вре ме ној до ма ћој књи жев но сти при пад ни ци би бли о те кар ске про фе си је рет ко су ју на ци и 
као спо ред ни, а по го то во као глав ни ли ко ви. Ка да су за сту пље ни у умет нич кој књи жев но сти 
и по пу лар ној ли те ра ту ри, би бли о те ке и би бли о те ка ри су пред ста вље ни кроз уоби ча је не сте-
ре о ти пе. Ин те ре сант но је да сте ре о тип не ка рак те ри сти ке по сто је и у де ли ма пи са ца ко ји ову 
про фе си ју са гле да ва ју озбиљ ни је и схва та ју ши ре. Из бо ром упра во тих де ла у ра ду ће би ти 
раз мо тре на мо гу ћа уло га књи жев ног ства ра ла штва на кре и ра ње сли ке о би бли о те ка ма и би-
бли о те ка ри ма у јав но сти, као и у ко јој ме ри са вре ме на срп ска књи жев ност до при но си или се 
су прот ста вља по сто је ћим сте ре о ти пи ма. Сто га је пред мет овог ра да при каз пред ста ва би бли о-
те ка и би бли о те ка ра у до ма ћој књи жев но сти, са свим сво јим спе ци фич но сти ма.

Сте ре о ти пи о би бли о те ка ри ма

Мно ги на уч ни ци и ис тра жи ва чи на је дин ствен на чин са гле да ва ју сте ре о ти пе као ка рак те-
ри сти ке ко је опи су ју при пад ни ке од ре ђе не гру пе. Сте ре о ти пи су нај че шће за сно ва ни на уоп-
ште ним уве ре њи ма и прет по став ка ма. Пред ста вља ју ис кри вље не или по јед но ста вље не иде је 
или сли ке о од ре ђе ној гру пи. Би ли по зи тив ни или не га тив ни, сте ре о ти пи се при ме њу ју не се-
лек тив но на све чла но ве гру пе.

Ај лин Р. Атер бу ри ука зу је да је тра ди цо нал ни сте ре о тип о про фе си ји би бли о те ка ра по 
ко јем је она сла бо пла ћен жен ски по сао ко ји оба вља ју не у да те ста ри је же не са пун ђом, 
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на о ча ри ма и у сук њи од тви да, по ву че не и не дру же љу би ве, јед на ко не при хва тљив као и сте-
ре о тип но вог до ба по ко ме је би бли о те кар ка сек си усе де ли ца, те то ви ра на, са ко сом у свим 
бо ја ма ду ге.1

Тра ди ци о нал ни сте ре о ти пи пре све га су усме ре ни на же не, али и му шкар ци у на шој про-
фе си ји има ју сво је сте ре о тип не ка рак те ри сти ке. Oни су не дру штве ни, пре те ра но стре ме ре ду, 
стро го во де ра чу на о пра ви ли ма. Ова кве осо би не до во де до јед ног од уоби ча је них сте ре о ти па 
– би бли о те ка ра–по ли цај ца ко ји ви ше бри не о за шти ти ко лек ци ја не го о мо гућ но сти ма њи хо-
вог ко ри шће ња. Екс трем ни об лик овог сте ре о ти па је пси хо би бли о те кар, ко ји се ја вља и у до-
ма ћој на уч ној фан та сти ци.2 Осо би не ко је се че сто ве зу ју за би бли о те ка ре су ин те ли ген ци ја и 
сти дљи вост, та ко да се као је дан од сте ре о ти па ја вља и би бли о те кар–штре бер ко ји је са сво јим 
тај ним жи во том не ка вр ста но вог ју на ка.3

Нај при сут ни ја сте ре о тип на сли ка у јав но сти је би бли о те кар–књи шки мо љац. Сте ре о ти пи на 
не ки на чин по ка зу ју шта јав ност оче ку је од ове про фе си је, па се та ко ја вља и сли ка иде ал ног 
би бли о те ка ра ко ји је обра зо ван, љу ба зан, ен ту зи ја ста ко ји жи ви за би бли о те ку.

По сто ја ње од ре ђе ног сте ре о ти па, по зи тив ног или не га тив ног, има ути ца ја и на са му про-
фе си ју и на сва ког ње ног при пад ни ка. Сто га не чу ди што су би бли о те ка ри за бри ну ти за сво ју 
про фе си о нал ну сли ку у јав но сти. Још је Мел вил Дјуи из ра жа вао на ду да ће би бли о те ка ри по-
ста ти по но сни на сво ју про фе си ју и да ће до по чет ка 20. ве ка не га тив ни сте ре о ти пи не ста ти.4

Сте ре о ти пи и пер цеп ци ја би бли о те ка ра у књи жев но сти ути чу на сли ку ко ју о се би има ју 
при пад ни ци на ше про фе си је, али и јав ност. Не по сто ји мно го ра до ва ни ти ис тра жи ва ња на 
те му за сту пље но сти би бли о те ка и би бли о те ка ра у умет нич кој књи жев но сти и по пу лар ној ли-
те ра ту ри. Ова вр ста ис тра жи ва ња за би бли о те кар ство као про фе си ју од из у зет ног је зна ча ја 
јер ка да тра га мо за од го во ром ка ко нас јав ност ви ди, од по себ ног зна ча ја су од ре ђе не вр сте 
јав но сти, у овом слу ча ју књи жев ни ства ра о ци. За уло гу и ста тус би бли о те ка и би бли о те ка ра 
у дру штву из у зет но је ва жно да јав ност схва ти ка ква је при ро да по сла ко ју ин фор ма ци о ни 
струч ња ци оба вља ју. У су прот ном, сте ре о ти пи о би бли о те ка ри ма ко ји сти ша ва ју гла сне ко ри-
сни ке и са мо за ду жу ју и раз ду жу ју књи ге на ста ви ће да по сто је.

О сте ре о ти пи ма и пер цеп ци ји би бли о те ка ра у књи жев но сти 

У свет ској књи жев но сти об ра де мо ти ва би бли о те ке и би бли о те ка ра има ју ду гу исто ри ју и 
ши рок ра спон. Не мо гу ће је об у хва ти ти све об ја вље не књи ге у ко ји ма се по ми њу би бли о те ке 
и би бли о те ка ри. За при чу о сте ре о ти пи ма о би бли о те ка ри ма у књи жев но сти јед но од нај зна-
чај нијих де ла је Име ру же5 Ум бер та Ека. Не га тив ни сте ре о тип би бли о те ка ра дат је у ли ку бра та 
Ма ла чи ја, ко ји пре те ра но шти ти сво је збир ке и осе ћа по тре бу да љу де за шти ти од зна ња. Ни-
шта ма ње сте ре о ти пан је и Књи жнич ки по ли ца јац,6 ро ман Сти ве на Кин га у ко ме глав ни ју нак 
но ћу по се ћу је и ка жња ва љу де ко ји ка сне са вра ћа њем књи га. Још од сре ди не 20. ве ка и по ја-
ве де тек тив ског ро ма на Леш у би бли о те ци7 Ага те Кри сти пи сци во ле да рад њу сво јих ро ма на 
сме сте у ам би јент би бли о те ке. Би бли о те ка као ме сто не пред ви ди вих де ша ва ња и по тен ци-
јал не опа сно сти мо же се на ћи у са вре ме ном три ле ру, ве о ма по пу лар ном ме ђу ти неј џер ском 

1   Ile ne Ramirosе At ter bury, ”Per cep ti ons of a pro fes sion: Li bra ri ans and ste re otypes in on li ne vi de os”, Li brary Phi lo sophy and Prac ti ce 
(e-jo ur nal) (2010): 433, http://di gi tal com mons.unl.edu/lib phil prac/433 (pre u ze to 20. 6. 2017).

2  При мер за овај сте ре о тип мо же се про на ћи у ро ма ну Би бли о те ка Зо ра на Жив ко ви ћа, у по гла вљу „Ноћ на би бли о те ка”.
3   Sha heen Ma jid and Azim Ha i der, ”Ima ge pro blem even ha unts hi-tech li bra ri es: Ste re otypes as so ci a ted with li brary and in for ma tion 

pro fes si o nal in Sin ga po re”, Aslib Pro ce e dings 60, 3 (2008): 229–241.
4   Је ле на Ја ћи мо вић и Ру жи ца Пе тро вић, „Сте ре о ти пи би бли о те ка ра у јав но сти, по пу лар ној кул ту ри и струч ној ли те ра ту ри”, Ин фо-

те ка год.15, 1 (2014): 57.
5  Um ber to Eko, Ime ru že (Be o grad: No vo sti, 2004).
6  Step hen King, Knji žnič ki po li ca jac (Vi ro vi ti ca: TWIN PRES, 2012).
7  Aga ta Kri sti, Leš u bnog gro bi bli o te ci (Be o grad: BIGZ, 1991).
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по пу ла ци јом, Ни кад не ре ци ни кад,8 аме рич ке аутор ке Ке ти Зан. Jош је дан са вре ме ни увре же-
ни по глед на би бли о те кар ску про фе си ју за ти че се у ро ма ну Фра јер са су сед ног гро ба,9 швед ске 
аутор ке Ка та ри не Ма зе ти, у ко ме је глав на ју на ки ња мла да, обра зо ва на и са вр ше но ор га ни-
зо ва на би бли о те кар ка Де зи ре. Она жи ви у бе лом и ми ни ма ли стич ки уре ђе ном ста ну, чи та 
про бра не књи ге, но си ор ган ски па мук, хра ни се ве ге та ри јан ски, дру жи се са от ме ним љу ди ма 
и уда ла се за чо ве ка слич ног се би. За плет на ста је ка да по сле пре ра не смр ти му жа упо знаје чо-
ве ка ко ји је пот пу но су про тан њој. Упра во кроз при зму тих су прот но сти на по вр ши ну из ра ња ју 
сно бов ске осо би не ове ју на ки ње. До бар при мер ро ма на ко ји ве ли ча уло гу би бли о те ка у ства-
ра њу па си о ни ра ног чи та те ља је Гро бље за бо ра вље них књи га,10 пр ви део три ло ги је Сен ка ве тра� 
То је при ча о де ча ку ко ји тра га за не по зна тим пи сцем и сла ви књи ге и љу бав пре ма чи та њу. 
Са фон би бли о те ку пред ста вља као ми стич ну, дру га чи ју, ме сто ве ли ке ва жно сти за ду хов ни 
раз вој чо ве ка.

Мно ги би бли о те ка ри ко ји ра де са де цом во ле ли би да су у књи жев ним де ли ма пред ста вље-
ни као љу ба зне, ср дач не, пред у сре тљи ве, кре а тив не осо бе. Ипак, не тре ба се мно го из не на-
ди ти ако се у ли те ра ту ри за де цу „ба ба-ро га” ка кву сре ће мо у аван ту ри стич ком ро ма ну Де мон 
школ ске би бли о те ке11 аутор ке Мо рее Ба ни ће вић по ја ви баш у ли ку би бли о те ка ра. Би бли о те-
кар ка Со вић има та ко не згод ну на рав да је се и осма ци пла ше и кло не, а би ла је страх и тре пет 
ге не ра ци ја ма уче ни ка, па и са мом про фе со ру је зи ка и књи жев но сти. Ју на ци овог ро ма на су 
два на е сто го ди шња ци, за ко је је ула зак у би бли о те ку у ко јој их че ка ова кав би бли о те кар ка зне-
ни за да так и пра ва аван ту ра.

При ка зи би бли о те ка ра у са вре ме ној срп ској књи жев но сти

Као што је ра ни је по ме ну то, об ра да мо ти ва би бли о те ка и би бли о те ка ра у до ма ћој са вре-
ме ној књи жев но сти ве о ма је шту ра, али се они ипак ја вља ју као ју на ци. Ка ко би се от кри ли 
по сто је ћи ста во ви и ис тра жи ла евен ту ал на про ме на сте ре о ти па у са вре ме ној до ма ћој књи-
жев но сти, ва жно је кре ну ти од нај мла ђе по пу ла ци је и ли те ра ту ре на ме ње не њој.

Ма да се ли ко ви би бли о те ка ра у књи жев но сти за де цу ја вља ју из у зет но рет ко, мо гу се на ћи 
у до ма ћој ли те ра ту ри и об ра ђе ни су са по зи тив ним ко но та ци ја ма. Лик по све ће ног би бли о те-
ка ра, ко ји је пра ви ми си о нар зна ња, бе о чуг из ме ђу књи га и чи та ла ца, увек спре ман да де цу 
под сти че на чи та ње, на ла зи мо у пе сми Дра го ми ра Ћу ла фи ћа „Мој та та ли чи на би бли о те ку”.12 
Ова пе сма чи та о ци ма ну ди сли ку о би бли о те ка ру–хе ро ју ко ји „на књи ге са свим ли чи, на сли-
ков ни це, лек ти ре, пе сму ме ку, кад ју тром ра но са је да на е стог спра та кре не са њи ма у би бли о-
те ку”. Осим што ру ши увре же ну пред ста ву о на мр ште ном би бли о те ка ру, пе сма у ко јој, из ме ђу 
оста лих, на ла зи мо и сти хо ве „јер књи ге су вред ни је од зла та. Ко чи та књи ге, тај уме да ле ти, 
оне му отва ра ју вра та” пред ста вља при мер да афир ма ти ван став о би бли о те ка ри ма не рет ко 
по вла чи за со бом исти од нос пре ма књи зи и чи та њу.

При чу о би бли о те ци ко ја обо га ћу је жи во те де це и би бли о те кар ки–до број ви ли, али и о књи-
га ма и књи шким ју на ци ма на ла зи мо у при по вет ки Оли ве ре Не дељ ко вић „Кад се та ма спу сти 
на глав ни град ски трг”.13 У овој при чи би бли о те ка је ис пу ње на сме хом, жа го ром и све тло шћу 
у ко јој вас оче ку је на сме ја на, мла да и ле па би бли о те кар ка, али и би бли о те кар са бр ко ви ма и 

8   Ke ti Zan, Ni kad ne re ci ni kad (Be o grad: Vul kan, 2015). 
9  Ka ta ri na Ma ze ti, Fra jer sa su sed nog gro ba (Be o grad: Odi se ja, 2012).
10  Karl Lu is Sa fon, Gro blje za bo ra vlje nih knji ga (Be o grad: Ča rob na knji ga, 2017).
11  Mo rea Ba ni će vić, De mon škol ske bi bli o te ke (Be o grad: La gu na, 2016).
12   Дра го мир Ћу ла фић, „Мој та та ли чи на би бли о те ку”, у Да ти шап нем (Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 

2010), 83.
13   Оли ве ра Не дељ ко вић, „Кад се та ма спу сти на глав ни град ски трг”, Сло ва на стру ју 20 (2016), http://www.ja bo o ka.org.rs/pro duct/

ca so pis-br-20/ (пре у зе то 10. 7. 2017).
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ши ро ким осме хом ис под њих. Ова кве при че по би ја ју сли ку би бли о те кар ки као на мр ште них 
усе де ли ца ко је ућут ку ју сво је ко ри сни ке, а по пра вља ју имиџ би бли о те кар ства као по жељ не и 
уз бу дљи ве про фе си је.

По чет ком 20. ве ка би бли о те кар ство, ко јим су се пре те жно ба ви ли му шкар ци, пре ра ста у 
про фе си ју у ко јој се у нај ве ћој ме ри за по шља ва ју же не. Свет ре да, ка та ло га и пра ви ла као да је 
ре зер ви сан за стро ге и су здр жа не би бли о те кар ке. Род ни сте ре о ти пи при сут ни су и у умет нич-
кој ли те ра ту ри за де цу. Та ко, пи сац Бран ко Сте ва но вић при чу „Де ча ци из би бли о те ке” ду хо ви-
то за по чи ње пи та њем „Ка ква је ово глу пост од на сло ва? Шта ће де ча ци у би бли о те ци? До бро, 
мо же и то, али са мо ако су ушто гље ни или ња ња ви. Би бли о те ке су за де вој чи це, за раз ма же не 
прин це зе, за сти дљи ве све зна ли це...” Пи сац у на став ку об ја шња ва да се „са мо ша лио, да су 
би бли о те ке пра ва ме ста за све, па та ко и за де ча ке, да је у би бли о те ка ма го ми ла књи га пу них 
пу сто ло ви на, не ста шлу ка и да зна за не ке де ча ке ко ји го то во ни ка да не из ла зе из би бли о те ке”.14

У пе сми Оли ве ре Не дељ ко вић „Би бли о те кар ке”15 ви дљив је сте ре о тип по ко ме је то про-
фе си ја ко ја стре ми ме ри и ре ду. Јед но ли чан ри там, оби чан из глед, па сив но жи вље ње, са мо су 
ма ска. Иза озбиљ не, кру те, стро ге „књи жни чар ке ти ши не” са „књи шком пра ши ном” кри је се 
же на све сна да

„... о књи га ма ша пу ће мо и кад не го во ри мо
о не љу ба ви...
ни шта не про пу стив ши, осим жи во та”.

Но ви лик би бли о те кар ке, ко ји ну ди ова пе сма, је стра сна же на ко ја се на да за ни мљи вом 
за пле ту. Са ста но ви шта ути ца ја на јав но мње ње, за би бли о те ка ре је зна чај но да их ко ри сни ци 
и сре ди на до жи вља ва ју као по у зда не и озбиљ не, али је од из у зет не ва жно сти да их ви де као 
кре а тив не ен ту зи ја сте ко ји се, осим ор га ни за ци је, ба ве по ма га њем љу ди ма и да про на ђу пра-
ве ин фор ма ци је. А за то је по треб но и ма ло ем па ти је и стра сти.

Ин те ре сант но је да се у стра ној ли те ра ту ри би бли о те ка ри му шког по ла че шће ја вља ју као 
глав ни ју на ци, док су у до ма ћој ли те ра ту ри глав ни про та го ни сти нај че шће же не.

У пе сми Ми ро сла ва Мак си мо ви ћа „Осмех из би бли о те ке”,16 ко ја се на ла зи у ан то ло ги ји Пе-
сме о би бли о те ци,17 глав на ју на ки ња је 

„...у би бли о те ци пла вој ка
у ста рој ру шев ној згра ди...
...са по лу о сме хом што ми ри ше на
пра ши ну”.

Са вр ше но се укла па у сте ре о тип би бли о те кар ке (да ме) у не во љи ко ја чи тав жи вот че ка да 
је не ко осло бо ди ње не кру то сти и су здр жа но сти и

„истом па жњом
ослу шки ва ла ко рак пи сца у са ли
И вар љи ви ко рак у веч ној ре че ни ци”.

Ова кав жен ски лик убе дљи во је нај че шћи сте ре о тип о по ву че ној, скром ној, сек су ал но фру-
стри ра ној усе де ли ци. Тај ар хе тип при су тан је и у пе сми Ра ше Ли ва де „Би бли о те кар ка”.18

14  Бран ко Сте ва но вић, „ Де ча ци из би бли о те ке”, у Ова ко је то би ло (Но ви Сад: Днев ник, 2010), 7–8.
15  Из нео бја вље ног ру ко пи са
16  Ми ро слав Мак си мо вић, „Осмех из би бли о те ке”, у Пе сме о би бли о те ци (Бе о град: НБС, 2003), 57–58.
17  Љи ља на Ђур ђић, прир., Пе сме о би бли о те ци (Бе о град: НБС, 2003).
18  Ра ша Ли ва да, „Би бли о те кар ка”, у Пе сме о би бли о те ци (Бе о град: НБС, 2003), 59–60.
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„Џе џи у ме мли...
А дух јој та јан ствен       Огра ни чен
Ку ља у ноћ            Уред но свр ста ну
На по ли ца ма...”.

При ме ћу је се ка ко се њен свет ре да окре нуо про тив ње и кон тро ла ко ју она ус по ста вља над 
би бли о те ком кон тро ли ше и њу са му. Пи сац јој, са под сме хом и са жа ље њем, од у зи ма су штин-
ске атри бу те жен стве но сти, али и људ ско сти, сти хо ви ма

„Пре жи ве ће је ди но она  у
Сво ме ра ју  Ме ђу жо ха ри ма
И ска ме ње ним ма ља ма...”

Не сре ћу се че сто ова ко не га тив ни сте ре о ти пи о би бли о те ка ри ма. Са ја ча њем де лат но сти 
од но са са јав но шћу у би бли о те ка ма они по сте пе но иш че за ва ју.

У са вре ме ној до ма ћој умет нич кој књи жев но сти по сто је и де ла у ко ји ма су при пад ни ци 
на ше про фе си је пред ста вље ни из у зет но по зи тив ним атри бу ти ма, што пру жа до бру осно ву и 
олак ша ва про мо ци ју стру ке. При по вет ка „Шта ли са да ра ди Оли ве ра Је ре мић”,19 ауто ра Вла-
да на Ма ти је ви ћа, ду хо ви та је сли ка у ко јој се ви ди би бли о те кар ка као по ву че на, не дру штве на, 
сла бо пла ће на (швер цер ка кроз чи ју при чу се упо зна је лик би бли о те кар ке за ра ди за јед ну ту ру 
ви ше не го она за ме сец да на), дру штве но де гра ди ра на осо ба, али ин те ли гент на, ду хо ви та, за-
до вољ на сво јим жи во том. Она је не ко ко се за ла же за сво ју про фе си ју, сто ји чвр сто иза свог 
си сте ма вред но сти и уме да га од бра ни са осме хом.

Те шко је про на ћи лик из са вре ме не срп ске поп кул ту ре ко ји је оста вио ја чу сли ку о при-
пад ни ца ма би бли о те кар ске про фе си је од ли ка Оље Ми ра нов ске из фил ма Вар љи во ле то 1968, 
ра ђе ног по исто и ме ном сце на ри ју Гор да на Ми хи ћа. По ја ва ова кве ју на ки ње укла па се у сте-
ре о тип но вог до ба о сек си би бли о те кар ки, а ко ји је на стао као по сле ди ца „сла вље ња жен ске 
сек су ал но сти у по пу лар ној кул ту ри”.20

И у ро ма ну Тр пе за ри ја Ви о ле те Ив ко вић раз от кри ва се још је дан тра ди ци о нал ни сте ре о-
тип да би бли о те ка ри ве ћи део рад ног вре ме на про во де удоб но сме ште ни у фо те ља ма, чи та-
ју ћи за ни мљи ва шти ва. По сло ви ин фор ма ци о них струч ња ка, сло же ни си сте ми скла ди ште ња 
и чу ва ња ин фор ма ци ја, ко ји че сто не под ра зу ме ва ју не по сре дан до дир с књи га ма, ши ро кој 
јав но сти оста ју не до ку чи ви. Ову по ја ву нај бо ље је опи сао Иво Ан дрић, ре кав ши да је би-
бли о те кар ве о ма сли чан не ком вред ном се ља ку, ко ји од број них по сло ва на њи ви не сти же 
да ужи ва у ле по ти при ро де, а да мно ги би бли о те ка ри од дру гих оба ве за че сто не стиг ну на 
по слу да ужи ва ју у ле по ти пи са не ре чи. Ова чи ње ни ца не рет ко по ста је узрок раз о ча ра ња и 
са мих би бли о те ка ра. То, у по је ди ним де ло ви ма, пре до ча ва упра во по ме ну ти ро ман. „Ни је 
ова ко за ми шља ла по сао би бли о те кар ке. На да ла се не по сред ном до ди ру с књи га ма, бли-
ско сти ко ја би мо гла да из не дри ви ше од бес крај них ни зо ва скра ће ни ца и број ки. Ску пи не 
не му штих та бли ца под се ти ле су је на оп се ну ку ће књи га, пре о бли че ну у број ча не за пи се за 
збра ја ње ши фро ва них на сло ва. Ствар не су би ле је ди но књи ге, и при че у њи ма. Али, ни њих 
ви ше не ма. Вир ту ел не би бли о те ке на цир ку ској вр те шци са убро ја ње ним пи сци ма у глав ним 
тач ка ма”.21

У по тра зи за књи жев ним де ли ма у ко ји ма су би бли о те ка ри и би бли о те ке књи жев ни ју на-
ци, уоча ва се да се они нај че шће ја вља ју код пи са ца ко ји су и са ми би ли или су још увек 

19  Вла дан Ма ти је вић, „Шта ли са да ра ди Оли ве ра Је ре мић”, у При ста ни шта (Зре ња нин; Но ви Сад: Аго ра, 2014), 69.
20  Ile ne Ra mi ros At ter bury, ”Per cep ti ons of a pro fes sion: Li bra ri ans and ste re otypes in on li ne vi de os”, 433. 
21  Ви о ле та Ив ко вић, Тр пе за ри ја (Пан че во: Ма ли Не мо, 2009), 7–8.
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би бли о те ка ри.22 Овај фе но мен мо гао би се про ту ма чи ти на сто ја њем би бли о те ка ра да и овим 
пу тем по ку ша ју да при бли же јав но сти би бли о те кар ство као про фе си ју. У јав ним би бли о те ка-
ма, ба рем на на шим про сто ри ма, ни је рет кост да се ме ђу за по сле ни ма на ђу пи сци. Од го вор 
на пи та ње да ли је реч, пре све га, о пи сци ма ко ји ра де као би бли о те ка ри или би бли о те ка ри ма 
ко ји се ба ве и пи са њем, пре пу сти ће мо њи ма са ми ма. Ов де је мно го ва жни ји мо ме нат, ко ји је 
по треб но још јед ном ис та ћи, да су упра во би бли о те ка ри–пи сци осо бе ко је сво ју про фе си ју 
нај че шће уно се у књи жев на де ла, ва ја ју би бли о те ка ре као књи жев не ли ко ве и ути чу на кре и-
ра ње и ру ше ње и по зи тив них и не га тив них сте ре о ти па.

У тра га њу за де лом у ко ме се би бли о те ка, књи га и чи та ње по ја вљу ју као цен трал не те ме, 
ко нач но, на и ла зи мо на де ло овен ча но свет ском на гра дом за фан та сти ку 2004. го ди не, ро ман 
Би бли о те ка Зо ра на Жив ко ви ћа, про фе со ра, књи жев ног те о ре ти ча ра, пре во ди о ца и свет ски 
при зна тог ауто ра фан та сти ке.23 Oнa спа да у јед но од нај пре во ђе ни јих де ла но ви је срп ске про-
зе.24 Књи га об је ди ња ва шест при ча: „Вир ту ел на би бли о те ка”, „Кућ на би бли о те ка”, „Ноћ на би-
бли о те ка”, „Па кле на би бли о те ка”, „Нај ма ња би бли о те ка” и „От ме на би бли о те ка”. Кроз ових 
шест вре мен ски и про стор но из ме ште них при ча, ко је ни су стро го по ве за не, али чи не ком-
пакт ну це ли ну, сли ка би бли о те ке се че сто на ла зи на гра ни ци из ме ђу ре ал ног и фан та стич ног. 
Мо жда нај ка рак те ри стич ни ја при ча је „Ноћ на би бли о те ка”, где је би бли о те ка пред ста вље на 
као ме сто где је ну жно до ћи тач но у окви ри ма рад ног вре ме на, где ми нут ка шње ња по се ти о ца 
осу ђу је на гнев би бли о те ка ра и где ни ка ко ни је по жељ но до ћи у по след њи час, док се, са дру ге 
стра не, би бли о те ка по ја вљу је као ме сто ко је је да но ноћ но отво ре но, где мо же мо у пот пу но-
сти на нај бо љи и нај све о бу хват ни ји на чин са гле да ти и упо зна ти се бе, као и од нос нас са мих и 
окол ног све та. Сли ка би бли о те ке као све зна ју ћег и све ви де ћег ор га ни зма, мо же се ре ћи, ов де 
се на ла зи на клац ка ли ци из ме ђу рај ског и па кле ног ме ста.

За кљу чак

Ана ли зи ра ње и раз от кри ва ње пред ста ва би бли о те ке и би бли о те ка ра у умет нич кој књи жев-
но сти и по пу лар ној ли те ра ту ри ис по ста вља се као на да све за ни мљив, али и зах те ван по ду хват. 
Оте жа ва ју ћи мо ме нат је што се у де ли ма са вре ме них до ма ћих пи са ца би бли о те ке и би бли-
о те ка ри по ја вљу ју рет ко, а као глав ни ли ко ви још ре ђе. За го ва ра ње и ло би ра ње код пи са ца 
са ко ји ма су би бли о те ка ри че сто у свом ра ду ве о ма бли ско по ве за ни, ов де се на ме ће, ре кли 
би смо, као по треб на и по све ле ги тим на по ја ва, јер уло га књи жев ног ства ра ла штва на кре и-
ра ње сли ке о би бли о те ка ма и би бли о те ка ри ма у јав но сти ни је за не мар љи ва. На осно ву де ла 
на ве де них у овом ра ду, кроз ко ја смо са гле да ва ли сли ку о би бли о те ка ма и би бли о те ка ри ма, 
те шко је од ре ди ти та чан сте пен пре о вла да ва ња по зи тив них, од но сно не га тив них сте ре о ти па. 
Су ми ра ња ра ди, мо гло би се ре ћи, да је у књи жев но сти за де цу тре нут но при мет на тен ден ци ја 
ја ча ња по зи тив них сте ре о ти па. Та ко сли ка мла дих, ле пих и обра зо ва них и услу жних би бли о-
те ка ра пре у зи ма пре сто стро гим, су здр жа ним и на мр ште ним при па д ни ци ма ове про фе си је. У 
књи жев но сти за од ра сле сре ћу се озбиљ не, кру те, стро ге, по ву че не, не дру штве не, сла бо пла-
ће не осо бе сме ште не у „би бли о теч кој ти ши ни”. Но, са ја ча њем де лат но сти од но са са јав но шћу 
у би бли о те ка ма по сте пе но ти тра ди ци о нал но не га тив ни сте ре о ти пи иш че за ва ју, а по ја вљу је се 
сли ка би бли о те ка ра ко ји се за ла жу за сво ју про фе си ју, сто је чвр сто иза свог си сте ма вред но-
сти и уме ју да га од бра не са осме хом.

22   Дра го мир Ћу ла фић био је ду го го ди шњи управ ник  у би бли о те ци „Ла за Ко стић” на Ба но вом бр ду. Оли ве ра Не дељ ко вић ра ди у 
би бли о те ци „Вла ди слав Пет ко вић Дис” у Чач ку. Љи ља на Ђур ђић, при ре ђи вач ан то ло ги је Пе сме о би бли о те ци, би ла је за по сле на у 
На род ној би бли о те ци Ср би је.

23  Zo ran Živ ko vić, Bi bli o te ka (Be o grad: Eve rest me dia, 2008).
24   Auto sto per ski vo dič kroz fan ta sti ku, https://fan ta stic ni vo dic.com/2017/06/05/na uc na-fan ta sti ka/bi bli o te ka-zo ran-ziv ko vic/ (pre u ze to 

26. 8. 2017).
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У до ма ћој ли те ра ту ри за де цу и од ра сле би бли о те ка ри и би бли о те ке ја вља ју се као књи жев-
ни ју на ци у де ли ма пи са ца ко ји су и са ми би ли или су још увек би бли о те ка ри. Овај фе но мен би 
се мо гао про ту ма чи ти на сто ја њем би бли о те ка ра да и овим пу тем по ку ша ју да при бли же јав-
но сти би бли о те кар ство као про фе си ју. Ко ри сте ћи не фор мал ни раз го вор као ме то ду ан ке ти-
ра ња, у ци љу про на ла же ња што ве ћег бро ја књи жев них де ла у ко ји ма се по ја вљу ју би бли о те ке 
и би бли о те ка ри, из не на ђу је и да се са ми би бли о те ка ри ни су ла ко мо гли се ти ти књи га у ко ји ма 
је у фо ку су про фе си ја ко јом се ба ве. Је дан од за кљу ча ка ко ји про из и ла зи иза ове ана ли зе је 
да би бли о те ка ри има ју моћ да ру ше сте ре о ти пе и об ли ку ју пред ста ве о се би, али да је мо ра ју 
ја ча ти и осве шћи ва ти. Књи жев ни свет функ ци о ни ше по соп стве ним пра ви ли ма, али пре пли та-
ња би бли о теч ког и умет нич ког све та су не ми нов на. Ко ја ће оп ци ја да пре ваг не на клац ка ли ци 
из ме ђу би бли о те ке као рај ског или па кле ног ме ста за ви си у нај ве ћој ме ри од оних ко ји су се, 
на мер но или слу чај но, на шли у про фе си ји би бли о те ка ра.
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Libraries and Librarians in Artistic and Popular Literature

Summary 
This paper analyses the depiction of libraries and librarians in contemporary Serbian literature. Although rarely used 
as a motif in works of Serbian authors, they are still present, in both children’s literature and different literary genres 
for adults. The paper examines the typical stereotypes upon which the image of libraries and librarians is generated. 
Furthermore, it reveals some new, contemporary ones, which have been gradually replacing those from previous 
times. By presenting some works of literature, we are investigating the role of literature in creating a public image 
of libraries and librarians, as well as the extent to which contemporary Serbian literature contributes to the existing 
stereotypes or opposes them. Based on the works listed in this paper, through which we observe the image of libraries 
and librarians, it is difficult to determine the exact prevalence of either positive or negative stereotypes. However, 
it could be said that in children’s literature there is a visible tendency of strengthening the positive stereotypes, 
while in literature for adults, the negative stereotypes are still widely used. The paper reviews the extent to which 
librarians are aware of prevailing image of themselves and their profession in contemporary Serbian artistic and 
popular literature. In it, librarians and libraries are presented as literary heroes mostly in the works by authors who 
were, or still are, librarians. This phenomenon could be explained as their attempt to shed light upon librarianship 
as a profession. Librarians–writers are those who most often bring the profession of a librarian into literary works. 
They make librarians literary characters and influence the creation and breaking down of both positive and negative 
stereotypes.
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