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Сажетак
Рад се бави односом поља књижевности и делатности јавних библиотека у Србији у историјској перспективи и 
савременом тренутку. Проучавајући феномен књижевног дела (али не улазећи у вредносно одређивање високе и 
тривијалне књижевности) и развој јавних библиотека, аутори настоје да покажу њихову блиску повезаност. Она се 
посматра кроз структуру фондова јавних библиотека и однос различитих чинилаца поља књижевности (писци, читаоци, 
издавачи). Објашњење ове везе проналази се и у дефиницији и функцијама јавних библиотека и структури њихових 
корисника. Представљају се промотивне активности, традиционалне манифестације и издавачка делатност засноване на 
књижевности. Истакнута је и образовна структура запослених и менаџмента у јавним библиотекама која такође сведочи о 
вези са пољем књижевности.
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Увод

Књи жев ност и би бли о те кар ство су те сно по ве за ни, го то во нео дво ји ви, прем да она чи ни са-
мо је дан сег мент би бли о теч ких фон до ва и осно ву за пру жа ње услу га ко ри сни ци ма. Те ма ово га 
ра да је од нос бур ди је ов ског по ља књи жев но сти1 и би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти у 
јав ним би бли о те ка ма у Ср би ји. То зна чи да су у тек сту са гле да ни не са мо број књи жев них де ла 
у фон до ви ма јав них би бли о те ка (од но сно свих оних са озна ком 8 пре ма уни вер зал ној де ци-
мал ној кла си фи ка ци ји – УДК) на спрам оста лих, не го и од но си раз ли чи тих чи ни ла ца по ља књи-
жев но сти (пи сци, чи та о ци, из да ва чи) и би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти. Ауто ри се не 
упу шта ју у де фи ни ци ју књи жев но сти као обла сти умет нич ке прак се, ни ти вред ну ју књи жев на 
де ла у сми слу ви со ке и ни ске, од но сно три ви јал не књи жев но сти,2 већ по ку ша ва ју да по ка жу 
ка ко ве ли ки део ак тив но сти у јав ним би бли о те ка ма сво ју осно ву на ла зи у књи жев ном по љу. 

1   „Про стор књи жев ног или умет нич ког за у зи ма ња по зи ци ја, од но сно струк ту ри ра ни низ по јав но сти дру штве них чи ни ла ца укљу че них 
у по ље – књи жев них или умет нич ких де ла, на рав но, али и по ли тич ких чи но ва ис ка за, ма ни фе ста, по ле ми ка итд. – нео дво јив је од 
по ља књи жев но сти или умет нич ких по зи ци ја де фи ни са них по се до ва њем од ре ђу ју ћих ко ли чи на спе ци фич ног ка пи та ла (пре по зна-
ва ње) и, у исто вре ме, за у зи ма њем од ре ђе них по ло жа ја у струк ту ри ди стри бу ци је овог ка пи та ла. Књи жев но или умет нич ко по ље 
је по ље си ла, али и по ље бор би ко је те жи да про ме ни или очу ва ово по ље си ла. Мре жа објек тив них од но са из ме ђу по зи ци ја под вр-
га ва и ори јен ти ше стра те ги је ко је они ко ји за у зи ма ју раз ли чи те по ло жа је при ме њу ју у сво јој бор би да за шти те или уна пре де сво је 
по зи ци је (од но сно за у зи ма ње тих по зи ци ја), стра те ги је ко је за ви се од њи хо ве си ле и вр сте по ло жа ја сва ког чи ни о ца ко ји за у зи ма 
у од но си ма мо ћи [rap ports de for ce]”. – Pi er re Bo ur di eu, The Fi eld of Cul tu ral Pro duc tion: Es says on Art and Li te ra tu re, edi ted and in tro du-
ced by Ran dal Johnson (New York: Co lum bia Uni ver sity Press, 1993), 30; Пјер Бур ди је, Пра ви ла умет но сти: ге не за и струк ту ра по ља 
књи жев но сти (Но ви Сад: Све то ви, 2003).

2   Ви ше о то ме у нпр. Reč nik knji žev nih ter mi na: dru go, do pu nje no iz da nje, glav ni i od go vor ni ured nik Dra gi ša Živ ko vić (Be o grad: No lit, 
1992).
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Уви дом у књи жне фон до ве, де лат но сти пре зен то ва не на веб-сај то ви ма јав них би бли о те ка и 
њи хо вим стра ни ца ма на дру штве ним мре жа ма, усме ном ко му ни ка ци јом са ко ле га ма, про у-
ча ва њем ли те ра ту ре, ауто ри по ла зе од чи ње ни це да су са вре ме не јав не би бли о те ке спрем не и 
спо соб не да ко ри сни ци ма по ну де чи тав низ раз ли чи тих услу га, али је од нос ко ри сни ка пре ма 
овим уста но ва ма углав ном не про ме њен. То зна чи да нај ве ћи део ко ри снич ке по пу ла ци је лич но 
до ла зи у би бли о те ку са на ме ром да по зај ми штам па не мо но граф ске пу бли ка ци је, пре те жно 
књи жев ног са др жа ја. Чи ње ни ца је, та ко ђе, да иако са вре ме ни би бли о теч ко-ин фор ма ци о ни 
си сте ми пру жа ју мо гућ но сти он лајн пре тра жи ва ња, ко ри шће ња фон до ва и пру жа ња ин фор-
ма ци ја, ак тив но де лу ју као сер ви си гра ђа на у ра зним сег мен ти ма жи во та, ко ри сни ци јав них 
би бли о те ка се нај ра ди је опре де љу ју за не по сре дан кон такт са за по сле ни ма, до ла ском у са му 
згра ду јав не би бли о те ке. У том сми слу је би ло ва жно под се ти ти на де фи ни ци ју и функ ци је јав-
них би бли о те ка, кроз исто ри ју и у са вре ме ном тре нут ку, и на струк ту ру њи хо вих ко ри сни ка.

На да ље, ува жа ва се чи ње ни ца да по ну ду ве ћи не из да вач ких ку ћа чи не де ла из књи жев но-
сти. От куп Ми ни стар ства кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је нај ве ћим де лом по ти че из ове обла сти, те 
је и то раз лог што се би бли о теч ки фон до ви, ка да су у пи та њу штам па не мо но граф ске пу бли ка-
ци је, по пу ња ва ју упра во де ли ма из књи жев но сти. Слич но је и са штам па ним пе ри о дич ним пу-
бли ка ци ја ма – у јав не би бли о те ке у Ср би ји нај ве ћим де лом сти жу књи жев ни ча со пи си. Ка да су 
у пи та њу про мо тив не ак тив но сти јав них би бли о те ка, ауто ри при ме ћу ју да су нај ви ше по се ће-
не књи жев не ма ни фе ста ци је (про мо ци је књи га и ча со пи са, ра ди о ни це итд). Ве ли ки део ових 
ак тив но сти пред ста вља ју оне на ме ње не де ци, али се та ко ђе за сни ва ју на књи жев ним де ли ма 
из обла сти деч је књи жев но сти. Јав не би бли о те ке у Ср би ји има ју ве о ма раз ви је ну из да вач ку 
де лат ност, те је, уви дом у њи хо ву про дук ци ју, ја сно и очи глед но да је, у ве ћи ни слу ча је ва, реч 
о об ја вљи ва њу мо но граф ских пу бли ка ци ја књи жев не са др жи не. Слич но је и са пе ри о дич ним 
пу бли ка ци ја ма у из да њу јав них би бли о те ка. На кра ју, по сма тра на је и обра зов на струк ту ра 
за по сле них, као и ме наџ мен та и мо же се ре ћи да ве ли ки број свр ше них сту де на та раз ли чи тих 
сту диј ских гру па је зи ка и књи жев но сти по сао на ла зи упра во у јав ним би бли о те ка ма.

Од нос књи жев но сти и јав них би бли о те ка у исто риј ској пер спек ти ви 

Књи жев ност се то ком исто ри је раз ли чи то де фи ни са ла,3 али је сва ка ко нео дво ји ва од је зи ка 
и од ње го ве ма те ри ја ли за ци је у ви ду тек ста ко ји тра жи да бу де на из ве стан на чин фик си ран, чак 
и ка да је реч о усме ној књи жев но сти. У том сми слу, по сто ја ње књи жев но сти је не за ми сли во без 
по сто ја ња ме ди ја кроз ко ји се она пре но си, а ме ди ји су се чу ва ли и чу ва ју се у би бли о те ка ма.

Пр во бит не би бли о те ке су на ста ја ле као чу ва ри ре ли гиј ских, ад ми ни стра тив них, при вред-
них и књи жев них за пи са. Ме ђу тим, кроз исто ри ју ова гра ђа по чи ње да би ва пред ме том про-
у ча ва ња раз ли чи тих на уч них ди сци пли на, ме ђу њи ма и фи ло ло шких. Због то га се до бар део 
пи са ног на сле ђа из про шло сти у да на шње вре ме по сма тра као део књи жев но сти, чак иако ни-
је на ста јао као књи жев но де ло. Он је оп стао и остао са чу ван до да нас упра во за хва љу ју ћи би-
бли о те ка ма, нај пре грч ким, а за тим хе ле ни стич ким, рим ским, ра но хри шћан ским, арап ским, 
сред њо ве ков ним ма на стир ским, ре не сан сним и та ко да ље. Те би бли о те ке ни су би ле на ме ње не 
нај ши рем сло ју ста нов ни штва. Оне су на ста ја ле у за тво ре ним кру го ви ма, што због из ра же не 
кла сне при ро де дру шта ва у ко ји ма се ја вља ју, што због ве о ма ма лог бро ја пи сме них љу ди.4

Тек са по ја вом штам пе, по ло ви ном 15. ве ка, до ла зи до ши ре ња пи сме но сти, а књи га као 
пре но си лац зна ња, ин фор ма ци ја или књи жев них са др жа ја по ста је до ступ ни ја. „За по тре-
бе но вог сло ја чи та лач ке пу бли ке, ко ја не ма ве ли ког ин те ре са за на уч на де ла на грч ком и 

3  Isto.
4   Ви ше о то ме у Би бли о те ка кроз вре ме: при ло зи оп штој исто ри ји би бли о те ка до 16� ве ка, при ре ди ла Гор да на Сто кић Си мон чић (Пан-

че во: Град ска би бли то е ка; Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, 2017).
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ла тин ском је зи ку, штам па ју се и из да ју ко ри сне, јеф ти не, ла ко ра зу мљи ве и по пу лар не књи ге. 
Не ка по зна та књи жев на де ла пре во де се на на род не је зи ке и при ре ђу ју у об ли ци ма ко ји су 
при сту пач ни ји град ском ста нов ни штву.”5

Ва жно је ис та ћи да на кон по ја ве штам пе до ла зи до по сте пе не про фе си о на ли за ци је у по љу 
ма ни пу ла ци је књи га ма, па се та ко из два ја ју штам па ри је, из да вач ке ку ће, књи жа ре и књи жар-
ски лан ци. Ипак, ку по ви на, по се до ва ње, чи та ње књи га пред ста вља ли су при ви ле ги је ви ших 
дру штве них кла са. Из те жње да се књи га учи ни до ступ ном што ши рем сло ју ста нов ни штва 
по те кла је иде ја о осни ва њу дру шта ва за чи та ње у Фран цу ској, Не мач кој, Ен гле ској и дру гим 
европ ским зе мља ма. „Иако се ка би не ти за чи та ње у Фран цу ској ја вља ју већ по чет ком XVI II 
ве ка, они ће тек у пр вих пет де це ни ја XIX ве ка до жи ве ти свој вр ху нац, а за тим ће по че ти да се 
сма њу је њи хов зна чај и по пу лар ност. На ста ли у вре ме ка да су књи ге, но ви не и ча со пи си би ли 
су ви ше ску пи за ве ћи ну чи та ла ца, ка да се у ли те ра ту ри по ја вљу је ро ман као но ви књи жев ни 
об лик, а јав не би бли о те ке још не по сто је – ка би не ти за чи та ње ће има ти из ван ред ног успе ха и 
број ну чи та лач ку пу бли ку.”6

Прем да се не ки об ли ци и функ ци је јав них би бли о те ка мо гу на ћи и ду бље у исто ри ји, по чев 
од Грч ке и Ста рог Ри ма, тек сре ди ном 19. ве ка у ан гло-аме рич ким зе мља ма на ста ју пр ве мо-
дер не јав не би бли о те ке. Оне су по сле ди ца раз во ја гра ђан ског дру штва и ње го вих по ли тич ких 
иде а ла про све ти тељ ства и де мо кра ти је, као и обра зо ва ња до ступ ног нај ши рем сло ју дру штва. 
„Њи хо ве збир ке има ле су уни вер зал ни ка рак тер и би ле су бес плат но до ступ не свим ка те го-
ри ја ма чи та ла ца. У пр во вре ме на зва не су free pu blic li brary (бес плат не јав не би бли о те ке), а 
ка сни је pu blic li brary (јав не би бли о те ке). Кључ на тер ми но ло шка од ред ни ца упу ћу је на по јам 
јав но сти као кон сти ту тив ног еле мен та мо дер ног гра ђан ског и де мо крат ског дру штва у ко јем 
су јав не ин сти ту ци је у на че лу сви ма до ступ не под јед на ким усло ви ма. Јед на од пр вих аме рич-
ких де фи ни ци ја јав них на род них би бли о те ка гла си да су то би бли о те ке отво ре не јав но сти, то 
јест пу бли ци.”7 За ни мљи во је при ме ти ти да су от пор осни ва њу јав них би бли о те ка пру жа ли из-
да ва чи и књи жа ри у стра ху да ће опа сти про да ја књи га. Ме ђу тим, до го ди ло се упра во су прот-
но, би бли о те ке су се по ка за ле као нај ве ћи про мо те ри књи га и чи та ња, та ко да је про да ја књи га 
за пра во ско чи ла, а са ме јав не би бли о те ке су их ку по ва ле за по пу ња ва ње сво јих фон до ва.8

У пр вим де це ни ја ма 19. ве ка по чи ње кул тур ни раз вој Ср би је осло ба ђе њем од тур ске вла сти 
и ус по ста вља њем кне же ви не 1815. го ди не. Еле мен ти гра ђан ског жи во та ме ђу Ср би ма по сто ја-
ли су на те ри то ри ја ма под аустро у гар ском упра вом, док је на род под тур ском вла шћу жи вео у 
фе у дал ном дру штве ном уре ђе њу. У Вој во ди ни се су о ча вао са опа сно шћу аси ми ла ци је и гу бит-
ка на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, иако су еко ном ски и по ли тич ки усло ви би ли при лич но 
по вољ ни. При пад ни ци гра ђан ског дру штва из ових кра је ва че сто су се обра зо ва ли у ве ли ким 
европ ским цен три ма (Беч, Пе шта, Грац, Лај пциг, Па до ва итд) и ода тле до но си ли но ве кул тур-
не вред но сти. Са дру ге стра не, на род на те ри то ри ји под тур ском упра вом жи вео је у те шким 
еко ном ским усло ви ма, био је пре те жно не пи смен, ни је имао сво је шко ле, ни ти би ло ка кве 
дру ге кул тур не ин сти ту ци је, штам па ри је или књи жар ске мре же. Оне по чи њу да се осни ва ју 
тек осло бо ђе њем од Ту ра ка. На фор ми ра ње шко ла, чи та ли шта и би бли о те ка ути ца ја су има ли 
и обра зо ва ни су на род ни ци са се ве ра, по зва ни да по мог ну њи хо вом кон сти ту и са њу. Та ко ђе, 
пу бли ка ци је по треб не за опи сме ња ва ње и про све ћи ва ње на ро да штам па не су у ино стран ству, 
ода кле су по че ли да при сти жу и но ви не и ча со пи си.

У 19. ве ку у Ср би ји ра ди ло је 95 чи та ли шта ко ја су „ево лу и ра ла од пр во бит ног дру штва за чи-
та ње но ви на, ме ђу соб ног са ста ја ња и раз ме не ин фор ма ци ја, пре ко ин сти ту ци је за обра зо ва ње 

5  Жељ ко Вуч ко вић, „За кљу чак или за што је штам пар ство за у век пре о кре ну ло исто ри ју би бли о те ка”, у Би бли о те ка кроз вре ме, 209.
6   Де сан ка Ста ма то вић, Чи та ли шта у Ср би ји у XIX ве ку: дру го до пу ње но из да ње (Пан че во: Град ска би бли о те ка, 2011), 83. Де таљ ни је 

о ор га ни зо ва ним об ли ци ма чи та ња у европ ским зе мља ма ви де ти по гла вље „Глав не ка рак те ри сти ке чи та о ни ца на европ ском тлу”.
7  Жељ ко Вуч ко вић, Јав не би бли о те ке и јав но зна ње (Но ви Сад: Би бли о те ка Ма ти це срп ске; Фу ту ра пу бли ка ци је, 2003), 21-22.
8   Da vid H. Tuc ker et al., ”Hi story of Pu blis hing”, in Encyclo pe dia Bri tan ni ca, https://www.bri tan ni ca.com/to pic/pu blis hing (pre u ze to 2. 9. 2017).
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и про све ћи ва ње на ро да и кул тур них цен та ра ши ро ко за ин те ре со ва них за са ку пља ње на род ног 
бла га и му зеј ских вред но сти, по ди за ње по зо ри шта, осни ва ње пе вач ких дру жи на, по кре та ње 
но ви на и ја ча ње би бли о те ка, до по ли тич ких цен та ра ан га жо ва них на бу ђе њу и не го ва њу на-
ци о нал не све сти, по кре та њу ак ци ја за сло бо ду штам пе и уво ђе ње ре фор ми, да ва њу мо рал не и 
ма те ри јал не по др шке бор би вој во ђан ских Ср ба и оку пља њу на пред них сна га око иде је осло-
бо ђе ња срп ског на ро да од ту ђин ске вла сти.”9 Њи хо ве фон до ве са чи ња ва ле су мо но граф ске и 
се риј ске пу бли ка ци је на срп ском и стра ним је зи ци ма. Удео књи жев них де ла ни је за не мар љив 
и она су слу жи ла не са мо за обра зо ва ње, не го су се из во ди ле дра ме, пе ва ла и чи та ла по е зи ја, 
а „са ку пља ње на род ног бла га” под ра зу ме ва ло је за пи си ва ње и об ја вљи ва ње усме не на род не 
књи жев но сти, чи ји је зна чај при бу ђе њу на ци о нал не све сти и гра ђе њу иден ти те та Вук Ка ра џић 
уочио и пре да но ра дио на ње ној по пу ла ри за ци ји.

Пр ва јав на би бли о те ка осно ва на је у Кра гу јев цу 1866. го ди не и озна чи ла је по че так ра ђа ња 
ових ин сти ту ци ја, по ни клих на тра ди ци ја ма чи та ли шта, „би бли о те ка ко је осни ва ју и фи нан-
си ра ју ло кал ни ор га ни вла сти, а не при ват на ли ца, би бли о те ка ко је су до ступ не свим гра ђа-
ни ма уз ми ни мал ну на док на ду, ко је има ју ор га ни зо ван фонд би бли о теч ке гра ђе и струч но 
ли це ко је у њи ма ра ди”.10 Пе ри од од по чет ка 20. ве ка обе ле жи ло је осни ва ње нај зна чај ни јих 
јав них би бли о те ка на ини ци ја ти ву др жа ве, као и ви ђе ни јих по је ди на ца и те о риј ско уте ме ље ње 
њи хо ве де лат но сти.11 Њи хо во де ло ва ње су пре ки ну ла два свет ска ра та ко ја су до не ла до та да 
не ви ђе на ра за ра ња. Пе ри од од за вр шет ка Дру гог свет ског ра та до де ве де се тих го ди на 20. ве-
ка и гра ђан ског ра та на под руч ју бив ше Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
до нео је убр за ни раз вој би бли о теч ке стру ке, уте ме ље ње фор мал ног обра зо ва ња би бли о те-
ка ра, за кон ско ре гу ли са ње про фе си је и уста но вља ва ње на уч них осно ва де лат но сти. Та ко ђе 
је пред ста вљао и пе ри од ма те ри јал ног бла го ста ња, ка да се гра де згра де јав них би бли о те ка и 
по пу ња ва ју њи хо ви фон до ви. Од де ве де се тих го ди на 20. ве ка до да нас, би бли о те кар ство је 
при зна то као на уч на ди сци пли на, де лу ју две ка те дре за фор мал но обра зо ва ње би бли о те ка ра 
(на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду и на Пе да го шком фа кул те ту у Сом бо ру), а убр за ни 
раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја до нео је ве ли ке про ме не у ра ду јав них би бли о те ка, ка да 
се њи хо ве функ ци је при ку пља ња, чу ва ња, об ра де и да ва ња на ко ри шће ње би бли о теч ке гра ђе 
ме ња ју, а оне по ста ју ин фор ма ци о ни цен три и сер ви си раз ли чи тих по тре ба гра ђа на.12

Ро ман ти зам и бу ђе ње на ци о нал не све сти, на кон Фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је, до во-
де до про ме не уло ге књи жев но сти. Она по ста је про стор за иден ти тет ске по ли ти ке, ко хе зи о на 
си ла ко ја ује ди њу је на род. Сва ки жа нр у то ме има сво ју уло гу, а ро ман по себ но. Иако не по-
сто ји на чин да се до ка же ја сна ве за из ме ђу ја ча ња ро ма на и отва ра ња чи та о ни ца, чи та ли шта 
и јав них би бли о те ка, ин ди ка тив но је да њи хо ва по ја ва ко ин ци ди ра, од но сно они се раз ви ја ју 
с по ја вом гра ђан ског дру штва.

Исто вре ме но, не тре ба из гу би ти из ви да и чи ње ни цу да су чи та о ни це, чи та ли шта и јав не 
би бли о те ке би ли ме ста ко ја су, по ред обра зов не, кул тур не и по ли тич ке, вр ши ла и функ ци ју за-
ба ве. Дру гим ре чи ма, љу ди ни су до ла зи ли у њих са мо да би чи та ли но ви не, гле да ли пред ста ве, 
слу ша ли и пе ва ли пе сме ко је су бу ди ле осе ћај при па да ња од ре ђе ном на ро ду или дру штве ном 
сло ју, већ и да би у њи ма про ве ли сво је сло бод но вре ме ко је, од сре ди не 19. ве ка на о ва мо, 
ви ше ни је при ви ле ги ја бо га тих. То зна чи да су чи та о ни це, чи та ли шта и јав не би бли о те ке по се-
ћи ва ни да би се љу ди про сто ре че но – за ба ви ли. Због то га се у њи ма на ла зе и де ла та ко зва не 

9  Де сан ка Ста ма то вић, Нав. де ло, 14.
10   Гор да на Сто кић Си мон чић и Жељ ко Вуч ко вић, Би бли о те ке и иден ти тет: Про ле го ме на за исто ри ју мо дер ног срп ског би бли о те кар-

ства (Пан че во: Град ска би бли о те ка; Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2012), 49.
11   Де таљ ни је о то ме у Бран ка Дра го са вац, Јав не би бли о те ке у Ср би ји од 1901� до 1918� го ди не (Пан че во: Град ска би бли о те ка; Ниш: 

На род на би бли о те ка „Сте ван Сре мац”; Не го тин: На род на би бли о те ка „До си теј Но ва ко вић”, 2016).
12   Ви ше у Гор да на Сто кић Си мон чић и Жељ ко Вуч ко вић, „Основ ни прав ци раз во ја би бли о те кар ства у Ср би ји 1945–1990”, у Би бли-

о те ке и иден ти тет, 45–71.
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три ви јал не књи жев но сти. Њи хо ва по ја ва је омо гу ће на раз во јем и по јеф ти ње њем штам пе, од-
но сно по ве ћа њем ти ра жа бро ши ра них пу бли ка ци ја, се ри ја ли за ци јом у ча со пи си ма и ал ма на-
си ма и ши ре њем чи та лач ке пу бли ке.

По ље књи жев но сти и јав не би бли о те ке у Ср би ји

У IFLA/UNE SCO смер ни ца ма за раз вој јав них би бли о те ка оне су де фи ни са не као ор га ни за ци је 
ко је осни ва и из др жа ва ло кал на за јед ни ца, ко је су до ступ не свим гра ђа ни ма и ну де им при ступ 
зна њу, ин фор ма ци ја ма и про из во ди ма људ ског ду ха на раз ли чи тим ме ди ји ма.13 Јав на би бли-
о те ка је нај де мо крат ски ји тип би бли о те ке јер је на ме ње на нај ши рем сло ју ста нов ни штва, али 
и спе ци фи чан, оно ли ко ко ли ко је сва ка за јед ни ца у ко јој де лу је по себ на и са мо свој на. Она 
при ку пља, чу ва и пре зен ту је кул тур на до стиг ну ћа сре ди не у ко јој на ста је. С дру ге стра не, уло-
га јој је да пре по зна ши ре по тре бе за јед ни це и да на све на чи не иза ђе у су срет ко ри сни ци ма.

Јав не би бли о те ке као ин сти ту ци је у ко ји ма се са ку пља ју и чу ва ју ин фор ма ци је ко је би тре-
ба ло од мах да бу ду на рас по ла га њу ко ри сни ци ма има ју, из ме ђу оста лих, и сле де ће за дат-
ке: ства ра ње и не го ва ње чи та лач ких на ви ка код де це од ра ног уз ра ста; пру жа ње мо гућ но сти 
за лич ни кре а тив ни раз вој; под сти ца ње ма ште и кре а тив но сти код де це и мла дих; по ве ћа ње 
све сти о кул тур ном на сле ђу, раз у ме ва ња умет но сти, на уч них до стиг ну ћа и от кри ћа; уна пре-
ђи ва ње ди ја ло га ме ђу кул ту ра ма и не го ва ње кул тур не ра зно ли ко сти и, ко нач но, по др шку и 
уче ство ва ње у књи жев ним ак тив но сти ма и про гра ми ма на ме ње ним свим ста ро сним гру па ма 
и по кре та ње та квих ак тив но сти, ако је нео п ход но.14 Ови за да ци, за пра во, по ка зу ју ве зу из ме ђу 
јав них би бли о те ка и књи жев но сти јер се код де це од нај ра ни јег уз ра ста под сти чу и не гу ју чи-
та лач ке на ви ке, ма шта и кре а тив ност упра во чи та њем нај ра зли чи ти јих књи жев них де ла при-
ла го ђе них њи хо вом уз ра сту. По том, на ро чи то у мул ти кул ту рал ним и мул ти ет нич ким сре ди на-
ма, по ље књи жев но сти слу жи да се по ка же ра зно ли кост кул ту ра, али и њи хов су жи вот у јед ној 
сре ди ни, као и за по ве ћа ва ње све сти о кул тур ном на сле ђу. Књи жев ност по ка зу је тра ја ње и 
при пад ност кул ту ри. Нај и зра же ни ја ве за је упра во у ор га ни зо ва њу и одр жа ва њу про гра ма и 
раз ли чи тих ак тив но сти на ме ње них нај ши рем кру гу ко ри сни ка.

Фон до ви, на бав ка, про мо тив не ак тив но сти,  
тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је и из да вач ка де лат ност јав них би бли о те ка

Пре ма по да ци ма из Цен трал ног ре ги стра би бли о те ка Ср би је и из ба зе Мре жа би бли о те ка 
Ср би је (МБС) уку пан број јав них би бли о те ка у Ср би ји из но си 564.15 Уку пан удео фон да књи-
жев но сти у свим јав ним би бли о те ка ма Ср би је из но си 77,2%.16 Ове по дат ке је могуће тумачити 
ис пу ња ва њем по тре ба и же ља ко ри сни ка, али и по ну дом из да ња до ступ них би бли о те ка ма. 
Ве ћи ну про дук ци је из да вач ких ку ћа чи не упра во књи жев на де ла. До вољ но је по гле да ти њи-
хо ве ка та ло ге, па уочи ти да нај ве ћи број об ја вље них пу бли ка ци ја чи не де ла из обла сти књи-
жев но сти. То по вла чи за со бом и ста ње у фон до ви ма јав них би бли о те ка, ко је и не ма ју ве ли ку 
мо гућ ност из бо ра ка да је на бав ка гра ђе у пи та њу.

13   IFLA/UNE SCO Смер ни це за раз вој јав них би бли о те ка (Бе о град: На род на би бли о те ка Ср би је; Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 2005), 9.
14   IFLA/UNE SCO Ма ни фест за јав не би бли о те ке, https://www.ifla.org/fi les/as sets/pu blic-li bra ri es/pu bli ca ti ons/PL-ma ni fe sto/pl-ma ni-

fe sto-sr.pdf (пре у зе то 3. 9. 2017).
15   Сви по да ци ис ко ри шће ни у овом ра ду до би је ни су од Ма тич не слу жбе На род не би бли о те ке Ср би је. „Об у хва ће ни су сви об ли ци 

јав них би бли о те ка: оп штин ске/град ске јав не би бли о те ке, огран ци јав них би бли о те ка у на се љи ма (ор га ни за ци о но на ла зе се у са-
ста ву оп штин ских јав них би бли о те ка, да кле ни су са мо стал не уста но ве/прав на ли ца), ме сне јав не би бли о те ке (са мо стал не уста но-
ве, прав на ли ца), би бли о те ке у са ста ву кул тур них цен та ра и до мо ва кул ту ре, јав не би бли о те ке оп штег ти па у пред у зе ћи ма (на ла зе 
се у са ста ву раз ли чи тих ор га ни за ци ја, пред у зе ћа, фа бри ка, удру же ња, уста но ва...).”

16   „Тре ба ипак има ти у ви ду да ни су све би бли о те ке да ле по дат ке о УДК струк ту ри фон да (за око 30% укуп ног фон да ни је да та струк-
ту ра по УДК). Уку пан број књи га у свим јав ним би бли о те ка ма на кра ју 2016. из но сио је 13.934.530 књи га. По да так о УДК струк ту ри 
дат је за 9.288.208 књи га (од то га 7.168.559 књи га, укљу чу ју ћи и деч је, при па да гру пи 8).”
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Илу стра ти ван при мер пред ста вља ли ста по ну ђе них на сло ва на Кон кур су от ку па за на бав ку 
пу бли ка ци ја за јав не би бли о те ке у Ср би ји, ко ји се сва ке го ди не по на вља и на ко јем опет ве ли ку 
ве ћи ну чи не упра во књи жев на де ла. На жа лост, због ве о ма ло ше фи нан сиј ске си ту а ци је у би бли о-
те ка ма, оне су при ну ђе не да сво је фон до ве до пу њу ју ма хом на ова квим и слич ним кон кур си ма.17

Узму ли се у об зир про мо тив ни и оста ли про гра ми (три бин ски, ра ди о ни чар ски, пре да ва-
ња...) ко је јав не би бли о те ке с ма њом или ве ћом ре дов но шћу оба вља ју уну тар сво је де лат но сти, 
за па жа се вр ло слич на си ту а ци ја. Ве ли ка ве ћи на про гра ма по све ће на је про мо ци ји књи жев них 
де ла и њи хо вих ауто ра. У јед ном ин тер вјуу, Фи лип Да вид, до бит ник НИН-ове на гра де за 2015. 
го ди ну, из ја вио је: „У ма њим ме сти ма по уну тра шњо сти Ср би је све је за мр ло, не ма по сла, ве ли-
ке фир ме су се уга си ле, али би бли о те ке по сто је и ту се оку пља ју љу ди. За хва љу ју ћи њи ма по-
сто ји кул тур ни жи вот и у ма лим сре ди на ма. Апе ло вао сам, кад год сам био у при ли ци и на власт 
и на оне ко ји кро је кул тур ну по ли ти ку да по мог ну би бли о те ка ма...”18 Без об зи ра што ово ни је 
изо ло ван случaј, већ пре пра ви ло, јав не би бли о те ке у Ср би ји ну де мно го раз ли чи тих са др жа ја 
ко ји не по ти чу пре вас ход но из по ља књи жев но сти. Ипак, од нос ко ри сни ка и јав них би бли о те ка 
је и да ље та кав да они до ла зе у ове уста но ве, у лич ном кон так ту са за по сле ни ма вр ше из бор 
штам па них мо но граф ских пу бли ка ци ја нај че шће из књи жев но сти, сто га је ло гич но што у нај ве-
ћем бро ју пра те про гра ме ко ји се ба ве про мо ци јом упра во књи жев них де ла и ауто ра. 

Та ко ђе, го то во да не ма јав не би бли о те ке у Ср би ји ко ја не ма не ки тра ди ци о нал ни про грам на-
ме њен упра во про мо ви са њу књи жев но сти и књи жев ног ства ра ла штва на ме њен раз ли чи тим уз-
ра сним гру па ма. „Из ло жбе, про мо ци је књи га, пре да ва ња и три би не ор га ни зу је 98% јав них би-
бли о те ка у Ср би ји, а по себ но оде ље ње или слу жбу чи ји је за да так кул тур но-обра зов на де лат ност 
ор га ни зо ва ло је 45% би бли о те ка. Пре ма из ве шта ји ма би бли о те ка, ко је ста ти стич ки еви ден ти ра ју 
по се ће ност кул тур но-обра зов них про гра ма и ма ни фе ста ци ја, од ра сли ко ри сни ци нај ви ше су за-
ин те ре со ва ни за раз ли чи та пре да ва ња и три би не ко је би бли о те ке ор га ни зу ју у са рад њи са еми-
нент ним струч ња ци ма за од ре ђе ну област, за про мо ци је књи га и књи жев не про гра ме, као и за 
тра ди ци о налне ви ше днев не ма ни фе ста ци је раз ли чи тог ка рак те ра. Де ца су нај че шћи ко ри сни ци 
еду ка тив них и кре а тив них ра ди о ни ца, а го то во све би бли о те ке бе ле же из у зет но ве ли ки од зив де це 
школ ског уз ра ста при ли ком оп штин ских и окру жних смо три ре ци та то ра или дру же ња са деч јим 
пи сци ма. По во дом ‘Де чи је не де ље’ ко ју ско ро све би бли о те ке обе ле жа ва ју по чет ком ок то бра сва-
ке го ди не, ор га ни зу ју се број ни књи жев ни су сре ти де це са за ви чај ним пи сци ма и пе сни ци ма.”19

Ве ли ки број јав них би бли о те ка у Ср би ји има ве о ма раз ви је ну из да вач ку де лат ност. 
Она је на ста ла пр вен стве но из по тре бе да се јав но сти пред ста ви за ви чај на кул ту ра и зна-
ме ни ти по је дин ци ко ји су је обе ле жи ли, а по том се по ка за ло да је про да ја соп стве них 
из да ња јав ним би бли о те ка ма омо гу ћи ла при сто јан при ход за по тре бе њи хо вих ак тив-
но сти и на бав ку но вих пу бли ка ци ја. Уви дом у књи жну про дук ци ју јав них би бли о те ка, на-
ме ће се за кљу чак да је из да вач ка по ли ти ка нај ви ше усме ре на ка об ја вљи ва њу књи жев них  

17   Ауто ри под се ћа ју да је ру бри ка Те ма бро ја 27 ча со пи са Чи та ли ште по све ће на од но су би бли о те ка и из да ва ча у Ср би ји (Чи та-
ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства го ди на XIV, број 27 (но вем бар 2015)). Том при ли ком об ја вљен је 
за пи сник са три би не „На бав на по ли ти ка би бли о те ка и спро во ђе ње от ку па пу бли ка ци ја за би бли о те ке Ми ни стар ства кул ту ре и 
ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је” одр жа не у Град ској би бли о те ци у Пан че ву 7. сеп тем бра 2015. го ди не.

18   Fi lip Da vid, „U ma njim mje sti ma umi re sve sem bi bli o te ka”, Glas Srp ske, 6. 1. 2017., http://www.glas srp ske.com/kul tu ra/vi je sti/Fi lip-
Da vid-za-Glas-Srp ske-U-ma njim-mje sti ma-umi re-sve-sem-bi bli o te ka/lat/226520.html (pre u ze to 6. 9. 2017).

19   Ма ри на Ми трић, „Ко ри шће ње фон до ва и услу га јав них би бли о те ка у Ср би ји”, Са вре ме на би бли о те ка го ди на XXVII, бр. 32 (2015): 
26. Аутор ка на да ље на бра ја тра ди ци о нал не ви ше днев не кул тур не ма ни фе ста ци је са ве о ма уоч љи вим књи жев ним са др жа ји ма: 
„Ма ти ће ви да ни у Ћу при ји, Ди со во про ле ће у Чач ку, Мај ски да ни књи ге у Пан че ву, Да ни Де жеа Ко сто ла њи ја и Да ни Ба лин та Вуј-
ко ва у Су бо ти ци, Да ни На ста си је ви ћа у Гор њем Ми ла нов цу, Вељ ко ви да ни у Сом бо ру, До га ђа ња у дво ри шту у Ва ље ву, Фе сти вал 
ху мо ра за де цу у Ла за рев цу, Жич ки ду хов ни са бор у Кра ље ву, Лет њи фе сти вал књи ге у Аран ђе лов цу, Да ни срп ско га ду хов ног 
пре о бра же ња у Де спо тов цу, Ра шке ду хов не све ча но сти, Мај ски да ни кул ту ре у Ари љу”, а ми до да је мо Пе снич ку шта фе ту, Чи-
та лач ку знач ку или Књи жев ни кон курс ча со пи са Ула зни ца у Град ској на род ној би бли о те ци „Жар ко Зре ња нин”, Сти хо ви зи ју у 
Би бли о те ка ма у Сме де ре ву и Пан че ву, Јед ну књи гу – је дан град Град ске би бли о те ке у Пан че ву, мно го број не књи жев не клу бо ве 
и шко ле кре а тив ног пи са ња у Ди ми тров гра ду, Вра њу, Ужи цу и мно ге дру ге. Де таљ ни је о деч јим про гра ми ма и тра ди ци о нал ним 
ма ни фе ста ци ја ма и у Ми ли ца Ма ти је вић и Ели за бе та Ге ор ги ев, Кул ту ра чи та ња: Пра во де те та и оба ве за би бли о те ка (Ла за ре вац: 
Би бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић”, 2014).
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де ла.20 По ка за ло се, та ко ђе, да оне, бу ду ћи да ни су пр вен стве но усме ре не тр жи шно, мо гу се би да 
до зво ле да об ја вљу ју по е зи ју, есе ји сти ку, те о ри ју, пу то пи се и дру ге књи жев не ро до ве и вр сте ко је 
ко мер ци јал ни из да ва чи углав ном за о би ла зе. У окви ру из да вач ке де лат но сти јав них би бли о те ка из-
ла зе и не ки од нај зна чај ни јих и нај у ти цај ни јих књи жев них ча со пи са.21 Ја сно је да без њих, од но сно 
јав них би бли о те ка као из да ва ча, на жа лост, у Ср би ји го то во да и не би по сто ја ла књи жев на сце на.

За по сле ни и ме наџ мент у јав ним би бли о те ка ма

По гле дом на ме наџ мент и струк ту ру за по сле них, ја сан је за кљу чак да се и у том сег мен ту 
ја сно ука зу је не рас ки ди ва ве за из ме ђу књи жев но сти и би бли о те кар ства.22 Ве ли ки број за по-
сле них, као и са да шњих и бив ших ди рек то ра јав них би бли о те ка у Ср би ји, до ла зи са ка те дри 
за књи жев ност и је зик, или се ба ви књи жев ним ра дом као пе сни ци, пи сци или кри ти ча ри. На 
Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву по сто ји сту диј ски про грам Оп шта 
књи жев ност и би бли о те кар ство, а на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву Од сјек за ком па-
ра тив ну књи жев ност и би бли о те кар ство, што све до чи о то ме да и уну тар обра зов ног си сте ма 
по сто ји свест о ве зи из ме ђу би бли о те кар ства и књи жев но сти.

Овај тренд ни је са мо ка рак те ри сти чан за би бли о те ке у Ср би ји. Мно ги по зна ти књи жев ни-
ци, по пут Ге теа, бра ће Грим, Хел дер ли на, Стринд бер га, Му зи ла, Пру ста, Љо се, Бор хе са, би ли 
су би бли о те ка ри.23

За кључ на раз ма тра ња

По да так до би јен од Ма тич не слу жбе на ци о нал не би бли о те ке да 77,2% фон до ва јав них би бли-
о те ка чи не пу бли ка ци је из обла сти књи жев но сти већ сам по се би по ка зу је да су ак тив но сти би-
бли о те ка умно го ме ве за не за ову област. То ли ко сна жна ве за из ме ђу би бли о теч ко-ин фор ма ци о не 
де лат но сти и са мо јед не обла сти људ ско га зна ња мо же да бу де пу на мо гућ но сти, али и пре пре ка.

Јав не би бли о те ке, на ста ле по ло ви ном 19. ве ка, у Ср би ји не што ка сни је, као ре зул тат про-
све ти тељ ских те жњи ка обра зо ва њу и зна њу до ступ ном свим сло је ви ма ста нов ни штва под јед-
на ким усло ви ма, нај де мо крат ски ји су тип би бли о те ка. Као ин сти ту ци је ко је осни ва, фи нан-
си ра и по др жа ва за јед ни ца, у оба ве зи су да за до во ље по тре бе ње них чла но ва, а као чу ва ри 
про из во да људ ског ду ха, да их пре зен ту ју на сви ма до сту пан на чин. Њи хо ва тра ди ци о нал на 
уло га са ку пља ча и чу ва ра на уч них и умет нич ких про ду ка та ма те ри ја ли зо ва них у ви ду ра зних 
вр ста пу бли ка ци ја, раз во јем ин фор ма ци о них тех но ло ги ја про ши ре на је на пру жа ње и раз ме-
ну ин фор ма ци ја и ко му ни ка ци ју. Књи жев ност је у том кон тек сту са мо јед на од обла сти у чи јим 
окви ри ма би ова ко му ни ка ци ја са ко ри сни ци ма тре ба ло да се од ви ја.

20   Из да вач кој де лат но сти би бли о те ка је био по све ћен и Библионет: струч но-на уч ни скуп За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ср би је 
2013. го ди не у Сме де ре ву. Те ма нај но ви јег бро ја Кра гу је вач ког чи та ли шта, ли ста На род не би бли о те ке „Вук Ка ра џић” у Кра гу јев-
цу, го ди на XXII, број 43 (јун 2017), та ко ђе је из да вач ка де лат ност у би бли о те ка ма. Овом при ли ком мо ра мо да из дво ји мо из да вач-
ку про дук ци ју Град ске би бли о те ке у Пан че ву ко ја је спе ци фич на по то ме што се опре де ли ла да об ја вљу је мо но граф ске и се риј ске 
пу бли ка ци је из обла сти те о ри је и прак се би бли о те кар ства, иако има зна ча јан број пу бли ка ци ја из обла сти за ви чај ног књи жев ног 
ства ра ла штва. Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин” из Зре ња ни на, са дру ге стра не, сво ју из да вач ку де лат ност нај ви ше 
је осло ни ла на де ло ва ње Фон да „То дор Ма ној ло вић”, чи ји је је дан од за да та ка и до де ла На гра де за мо дер ни умет нич ки сен зи-
би ли тет ауто ри ма ко ји има ју оба ве зу да об ја ве књи гу у окви ру би бли о те ке, тј. еди ци је Фе никс. На овај на чин об ја вље на су де ла 
нај е ми нент ни јих са вре ме них књи жев ни ка.

21   Би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни” у Кра ље ву из да је ча со пис По ве ља, у Кра гу јев цу На род на би бли о те ка „Вук Ка ра џић” ча со пис 
Ко ра ци, у Зре ња ни ну у Град ској на род ној би бли о те ци из ла зи Ула зни ца, у Сом бо ру у Град ској би бли о те ци „Кар ло Би је лиц ки”, До-
ме ти, у Вр ба су Траг, у Не го ти ну Бук ти ња, сме де рев ски Mons Aure us сем књи жев них, об ја вљу је и при ло ге из би бли о теч ко-ин фор-
ма ци о не де лат но сти, што га чи ни зна чај ним из у зет ком, да по ме не мо са мо не ке.

22   Иако су се ауто ри ово га ра да огра ни чи ли на јав не би бли о те ке у свом про у ча ва њу, овом при ли ком се мо ра из дво ји ти по да так да 
три кров не ин сти ту ци је срп ског би бли о те кар ства на свом че лу има ју књи жев ни ке: управ ник На род не би бли о те ке Ср би је је Ла сло 
Бла шко вић, Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић” у Бе о гра ду Алек сан дар Јер ков, а Би бли о те ке Ма ти це срп ске Се ли-
мир Ра ду ло вић, сва тро ји ца при зна ти и по зна ти књи жев ни ци.

23   Де таљ ни је у 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).
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Као при лич но ви тал не уста но ве, спо соб не да се при ла го де ра зним про ме на ма дру штве них 
окол но сти, јав не би бли о те ке су се по тру ди ле да од го во ре на све зах тев ни је по тре бе ко ри сни-
ка. У кон ку рен ци ји ме ди ја пре ко ко јих ин фор ма ци ја мо же да се до би је бр же и јед но став ни је, 
тре ба ло је про на ћи на чин да се до ка же да услу ге ко је пру жа ју не мо гу да се до би ју на дру гом 
ме сту то ли ко ефи ка сно и ква ли тет но. Да би оста ле ме ђу кре а то ри ма кул тур не по ли ти ке јед не 
за јед ни це, сво је ак тив но сти су мо ра ле да при ла го де но вом сен зи би ли те ту пу бли ке ко ју же ле 
да при ву ку. Због то га им ни ка ко не иде у при лог чи ње ни ца да ве ћи ну ко ри сни ка чи не они ко ји 
и да ље има ју тра ди ци о нал ни од нос пре ма уста но ви у ко ју до ла зе да би, у не по сред ном кон так-
ту са за по сле ни ма, би ра ли штам па не мо но граф ске пу бли ка ци је књи жев ног са др жа ја. Та кви 
ко ри сни ци та ко ђе има ју сво је по тре бе, те је ра зу мљи во што је на бав на по ли ти ка јав них би бли-
о те ка кон ци пи ра на та ко да им се обез бе де оне пу бли ка ци је ко је же ле да ви де на по ли ца ма. Са 
дру ге стра не, по ну да ко мер ци јал них из да вач ких ку ћа нај бо га ти ја је у обла сти књи жев но сти. 

Чи ње ни це да су јав не би бли о те ке у све ло ши јем ма те ри јал ном по ло жа ју, да им За кон о 
јав ним на бав ка ма усло жња ва про цес на бав ке но ве гра ђе за фон до ве и да су упу ће не на от куп 
пу бли ка ци ја ко ји спро во ди Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је у чи јој 
по ну ди су ве ћи ном књи жев на де ла, та ко ђе об ја шња ва ју ка ко су до шле у си ту а ци ју да им она 
у то ли ком про цен ту чи не са став ни део фон до ва. Због то га, у сво јим пред ста вља њи ма на веб-
стра ни ца ма, на дру штве ним мре жа ма, у ме ди ји ма, при ли ком усме не ко му ни ка ци је, ис ти чу 
и све дру ге аспек те сво га по сло ва ња, ста вља ју у пр ви план са др жа је и пу бли ка ци је из дру гих 
обла сти људ ског зна ња, не би ли при ву кле и оне по тен ци јал не ко ри сни ке чи ја ин те ре со ва ња 
ни су окре ну та књи жев но сти.

По зи ти ван аспект овог од но са пред ста вља чи ње ни ца да је књи жев ност, од сво га на стан ка, 
свих жан ро ва и вр ста, ве о ма при влач на нај ши рем кру гу ко ри сни ка и пру жа ве ли ке мо гућ но-
сти ко му ни ка ци је и ин тер ак ци је из ме ђу оних ко ји је ства ра ју, чу ва ју и пред ста вља ју и оних 
ко ји ма је на ме ње на. Де ца сти чу на ви ке чи та ња упра во пре ко књи жев них де ла на ме ње них 
њи хо вом уз ра сту, а је дан од про кла мо ва них ци ље ва сва ке јав не би бли о те ке је и ства ра ње по-
пу ла ци је ко ја ће ко ри сти ти ње не услу ге це ло га жи во та. Са дру ге стра не, у да на шње вре ме је 
уко ре ње но ми шље ње „да се ни шта не чи та” и очи глед но је да се у јав ним би бли о те ка ма сма-
њу је број ко ри сни ка, те је је дан од њи хо вих иза зо ва да на ђу на чин да их при ву ку, а књи жев-
ност ну ди ве ли ку мо гућ ност осми шља ва ња та квих са др жа ја.

Оно што је та ко ђе ве о ма ва жно, а што се по ма ло по ти ску је и за не ма ру је у ко рист еду ка тив них 
функ ци ја јав них би бли о те ка, је сте и чи ње ни ца да њи хо ви фон до ви слу же за за ба ву ко ри сни ци ма, 
а про стор за про во ђе ње сло бод ног вре ме на. Иако са вре ме ни би бли о теч ко-ин фор ма ци о ни си сте-
ми ну де мо гућ но сти ко му ни ка ци је из ме ђу ко ри сни ка и са др жа је ко ји их при вла че да бо ра ве у 
њи хо вим згра да ма, не тре ба смет ну ти с ума да је ве ћи део фон до ва штам па ни, и то мо но граф ске 
пу бли ка ци је, књи жев ног са др жа ја. У овом сег мен ту раз ви ја се рас пра ва у ве зи са ути ца јем за по-
сле них на по зајм ним оде ље њи ма на чи та лач ки укус ко ри сни ка, са ути цајем ко ри сни ка на на бав ну 
по ли ти ку јав них би бли о те ка, али и са чи ње ни цом ко ли ко ло ше по би бли о те ку мо же да бу де ако је 
мо тив за ко ри шће ње фон да ис кљу чи во за ба ван.24 Ауто ри ово га ра да су се огра ди ли од вред но сног 
од ре ђи ва ња, тј. књи жев ност ни су де ли ли на ви со ку и три ви јал ну, иако су све сни ка кве пу бли ка-
ци је ула зе у фонд би бли о те ке и ко је иза зи ва ју ин те ре со ва ње нај ши рег кру га ко ри сни ка. Сма тра ју 
да ова ква рас пра ва зах те ва по себ ну па жњу и ни је је мо гу ће ва ља но ар гу мен то ва ти уко ли ко ни је 
пред мет по себ ног ра да. Под се ћа ју да је дискусија увек ак ту ел на и во ди се сва ки пут ка да се спро-
во ди т куп пу бли ка ци ја за би бли о те ке. На да ље, про мо тив не ак тив но сти, тра ди ци о нал не ма ни фе-
ста ци је и из да вач ка де лат ност јав них би бли о те ка по ка за ли су да се њи ма у нај ве ћој ме ри пред ста-
вља ју књи жев на де ла, или, ако им и ни су при мар на те ма, чи не осно ву за успе шно пред ста вља ње.

24   Ви ше о то ме у Дра ги ца Ра де тић, „Три ви јал на књи жев ност: ’Не што да ми за гре је ср це’”, Бе ле жни ца: ча со пис за би бли о те кар ство, 
књи жев ност и кул ту ру Го ди на 19, број 33 (2017): 33–38.
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Што се за по сле них и ме наџ мен та ти че, чи ње ни ца да ја ко ве ли ки број свр ше них сту де на та 
ра зних гру па је зи ка и књи жев но сти по сао на ла зи упра во у јав ним би бли о те ка ма има сво је по-
зи тив не и не га тив не аспек те и у струч ној јав но сти у Ср би ји иза зи ва не пре кид не и жуч не по ле-
ми ке.25 Тре ба ло би под се ти ти да су раз во ју би бли о те кар ства и као стру ке и као на у ке не из мер но 
до при не ли и они ко ји ни су би бли о те ка ри по фор мал ном обра зо ва њу. С дру ге стра не, уко ли ко 
по сто је две ка те дре за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку у Ре пу бли ци Ср би ји, ни је ни ја сно ни 
ло гич но да они ко ји са њих од ла зе као ди пло ми ра ни би бли о те ка ри не ма ју пред ност при ли ком 
за по шља ва ња у би бли о те ка ма. Ов де се мо же на ћи об ја шње ње у сте ре о ти пу ко ји стру ка још увек 
ни је ус пе ла да пре ва зи ђе,26 а то је да за по сле ни у би бли о те ка ма се де на удоб ним ме сти ма, у ин-
тим ној ат мос фе ри и чи та ју књи жев на де ла, као и то да ди пло ми ра ни про фе со ри књи жев но сти 
и фи ло ло зи нај у спе шни је пре по ру чу ју књи ге ко ри сни ци ма. У све му то ме има и део исти не, јер 
би за да так за по сле них и тре ба ло да бу де те мељ но по зна ва ње фон до ва, ме ђу тим они ја ко до бро 
зна ју ко ли ко то пред ста вља ма ли део по сла ко ји су ду жни да оба вља ју. На жа лост, до кле год овај 
сте ре о тип по сто ји, знак је да ни су до вољ но учи ни ли да сво ју про фе си ју пред ста ве јав но сти.

Са гле да ва ју ћи све на ве де не аспек те од но са књи жев но сти и јав них би бли о те ка ауто ри ово-
га ра да су кон сул то ва ли ода бра ну ли те ра ту ру, веб-стра ни це и стра ни це на дру штве ним мре-
жа ма јав них би бли о те ка, по дат ке Ма тич не слу жбе На род не би бли о те ке Ср би је и велики број 
ко ле га из би бли о те ка, али и из по ља књи жев но сти. Ба ве ћи се од но сом књи жев но сти и де лат но-
сти јав них би бли о те ка у Ре пу бли ци Ср би ји у исто риј ској пер спек ти ви и са вре ме ном тре нут ку, 
ни су има ли на ме ру да по ка жу ка ко су и јав не би бли о те ке је дан од чи ни ла ца по ља књи жев но-
сти, али се овај за кљу чак на мет нуо. За да так јав них би бли о те ка би, у овом кон тек сту, тре ба ло 
да бу де да овај ста тус ис ко ри сте, а не да га не ги ра ју, јер мо гућ но сти ко је он пру жа, по себ но у 
сег мен ту пред ста вља ња и по пу ла ри са ња, мо же да по слу жи да и дру ге ак тив но сти по ста ну ви-
дљи ве нај ши рем кру гу по сто је ћих, али и по тен ци јал них ко ри сни ка.
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Li te rary Fi eld and Pu blic Li bra ri es in Ser bia

Sum mary
This paper deals with the relationship between the field of literature in Bourdieu’s sense of the word and the 
activities of public libraries in Serbia, in historical perspective and contemporary moment. Studying the phenomenon 
of literary work (without entering into the problem of validation and/or division between high and low, i.e. trivial 
literature), and the development of the public libraries in Serbia, the authors try to show their close connection. It is 
being observed through the structure of public library collections and the relations between different factors in the 
literary field (writers, readers, publishers). The explanation of this deep connection could be found in the definition 
of a public library and its functions as well as in the structure of its users. It is shown that promotional activities, 
traditional events and publishing activity all have their basis in the field of literature.The educational structure of 
employees and management in the public libraries is examined, and it also testifies to this strong connection.
While examining the abovementioned aspects of the relation between literature and public libraries, the authors 
consulted selected references, web and social media pages of the public libraries, data from the Department for 
Research and Development of the Library System – Parent Department of the National Library of Serbia, as well as 
many colleagues from the public libraries and the field of literature. Dealing with the relationship between literature 
and the public libraries in Serbia, in historical perspective and today, the authors did not intent to show that the 
public libraries were one of the factors in the field of literature, understood in Bourdieu’s sense of the word, but this 
conclusion arose from their research. In this context, the task of the public libraries should be to take advantage 
of this status, not to deny it, because the opportunities it offers, especially in the aspects of presentation and 
popularization, can provide the visibility of other activities of the libraries to the widest range of their present and 
future users.

Keywords: field of literature, public libraries, literary work, library collections, promotional activities, traditional 
events, publishing acitivity, users, library staff, Serbia
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