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Сажетак
Билтен Књижничар излазио је у периоду од 1952. до 1958. године као гласило Библиотечког центра Аутономне покрајине 
Војводине. Основни циљ му је био да се библиотекари упуте у библиотекарске послове и информишу о свим догађањима 
у струци. Kao први војвођански библиотекарски часопис изашао je у седам годишта и укупно штампаних 28 свезака. До 
1956. године излазио је тромесечно, док су последња два годишта објављена полугодишње. Нумерација свезака била је 
континуирана, све време, док су стране нумерисане континуирано до краја 1957. године. До броја 23–24 било је укупно 
746 страница штампаног текста, а свеске 25–26 и 27–28 броје 192 стране.
У раду су представљене рубрике и текстови Књижничара током његовог седмогодишњег излажења. Билтен је, условно 
речено, имао два периода – први (1952–1953) у коме су већим делом редакцијски текстови о формирању и организовању 
библиотека и други (1954–1958) када су осмишљене рубрике и повећан број аутора текстова из различитих области 
библиотекарства.
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Увод

На кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, од мах по осло бо ђе њу, у но во на ста лој др жа ви, Де мо-
крат ској Фе де ра тив ној Ју го сла ви ји (ДФЈ), а за тим и у Фе де ра тив ној На род ној Ре пу бли ци Ју го-
сла ви ји (ФНРЈ) по че ло је све оп ште на род но про све ћи ва ње, одво је но од школ ског обра зо ва ња, 
а спо во ди ло се кроз на род не уни вер зи те те, до мо ве кул ту ре и на род не књи жни це и чи та о ни це.1

Иако су на род не би бли о те ке фор ми ра не и у ме ђу рат ном пе ри о ду,2 на њи хо вом уре ђе њу ра-
ди ло је Дру штво ју го сло вен ских би бли о те ка ра,3 по за вр шет ку рат них деј ста ва но ва власт је, пре-
ма пи са њу днев не штам пе, за по че ла ини ци ја ти ву за осни ва ње би бли о те ка, јер су до та да ши ро ке 
на род не ма се би ле „пот пу но за не ма ре не у кул тур но-про свет ном по гле ду“. Ко ри шће ње би бли о те-
ка, пре ма истом из во ру, у пред рат ном пе ри о ду био је „при ви ле ги ја имућ них, са мо зва не ‚ели те’“.4

1  Бран ка Дра го са вац, Деч ја оде ље ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да: мо но гра фи ја (Бе о град: Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 2018), 78. 

2   Би ља на Ђу ра ши но вић, „На род не књи жни це и чи та о ни це као об лик јав ног би бли о те кар ства у Ср би ји од 1918. до 1941. го ди не“, 
Чи та ли ште 16, 31(но вем бар 2017): 62–70.

3   Гор да на Сто кић Си мон чић, „Дру штво ју го сло вен ских би бли о те ка ра и Би бли о те кар ско дру штво Ср би је: кон ти ну и тет про фе си о-
нал ног удру жи ва ња“, Чи та ли ште 16, 31 (но вем бар 2017): 56–61; Би ља на М. Ђу ра ши но вић, „Дру штво ју го сло вен ских би бли о те-
ка ра – де ло ва ње и до ме ти“, Чи та ли ште 13, 25 (но вем бар 2014): 2–10.

4  М. Б, „На род на кул ту ра“, Глас 3, 13 (25. 12. 1944): 7.
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Збир ке књи га за би бли о те ке су на ста ја ле сти хиј ски, по кло ни ма по је ди на ца и пле нид бом 
имо ви не оних ко ји су пре ма ста во ви ма но ве вла сти пред ста вља ли „др жав не не при ја те ље“, јер 
су то ком Дру гог свет ског ра та са ра ђи ва ли са оку па то ри ма. Фор ми ра ње би бли о те ка пр во је 
по че ло у ве ћим гра до ви ма Ср би је, а за тим и по ва ро ши ма и се ли ма.

Број осно ва них град ских, сре ских и се о ских би бли о те ка на те ри то ри ји Ауто ном не По кра-
ји не Вој во ди не је ра стао те је, пре ма до ступ ним об ја вље ним по да ци ма, у 1949. го ди ни би-
ло 513,5 а „кра јем 1951. го ди не... 520 јав них би бли о те ка са укуп ним фон дом од око 850.000 
књи га...“.6 Овај „... ре ла тив но бо гат књи жни фонд, гле дан у це ли ни“ мо гао би „да за до во љи 
нај о снов ни је по тре бе чи та ла ца“, али је, упр кос то ме, био ве о ма ма ли број ко ри сни ка и про чи-
та них књи га, што се „по ста вља вр ло ак ту ел но и вр ло озбиљ но – [као] про блем ка ко ома со ви-
ти би бли о те ку и чи та о ни цу, ка ко што ви ше про бу ди ти ин те рес за чи та ње и уче ње?“7 Је дан од 
глав них пред у сло ва за оства ри ва ње ових ци ље ва би ло је при пре ма ње и шко ло ва ње ка дро ва 
за по сле них у би бли о те ка ма.

Ка да су би бли о те ке, књи жни це и чи та о ни це осно ва не, тре ба ло је ра ди ти на устро ја ва њу 
пра ви ла по ко ји ма ће оне де ла ти. По че так ра да ових ин сти ту ци ја обе ле жен је из ра дом про је-
ка та или до но ше њем од ре ђе них пра вил ни ка, али они ни су би ли до вољ ни за јед но о бра зан рад. 
За по тре бе об у ча ва ња књи жни ча ра за рад у јав ним би бли о те ка ма и књи жни ца ма, Би бли о-
теч ки цен тар Ауто ном не По кра ји не Вој во ди не,8 1952. го ди не, по чео је, да из да је по кра јин ски 
би бли о теч ки бил тен Књи жни чар.

Књи жни чар је иза шао у се дам го ди шта, 1952–1958. и укуп но је штам па но 28 све за ка ча со-
пи са. Об ја вљи ван је „тро ме сеч но у све ска ма“ од јед ног до два та ба ка (16–32 стрaне), са го-
ди шњом прет пла том од 140 или 35 ди на ра по по је ди нач ном бро ју.9 До 1956. го ди не ча со пис 
је из ла зио тро ме сеч но, док су по след ња два го ди шта об ја вље на по лу го ди шње. Ну ме ра ци ја 
све за ка би ла је кон ти ну и ра на, све вре ме, док су стра не ну ме ри са не кон ти ну и ра но до кра ја 
1957. го ди не. До бро ја 23–24 би ло је укуп но 746 стра ни ца штам па ног тек ста, а све ске 25–26 
и 27–28 бро је 192 стра не.

Пр во вој во ђан ско би бли о те кар ско гла си ло (1952–1953) 

Пр ва два го ди шта, од све ске 1 (1952) за кључ но са све ском 8 (1953), ча со пис је но сио под-
на слов „бил тен Би бли о теч ког цен тра АПВ“, а уре ђи ва ли су га Дра ги ша По лу жан ски (1923–
1994) и Бо ра Са мо лов чев (1908–1967), док је глав ни уред ник би ла Ма ра Ста јић.

Пр ви број гла си ла са др жао је „Увод ну реч“ ко ју је ис пи са ла Зо ра Кр џа лић и ко ји до но си 
основ не ин фор ма ци је о по тре би из ра де и штам па ња бил те на Књи жни чар са за дат ком да „... 
књи жни ча ру, на ро чи то оно ме на се лу,“ по мог не „да пра вил но сре ди сво ју књи жни цу, да на-
у чи њо ме да ру ку је, да се упо зна са до са да шњим ис ку стви ма кул тур но-ма сов ног ра да у њој, 
да ви ди све мо гућ но сти уно ше ња књи ге у на род и ње ног по пу ла ри са ња, да по ста вља пи та ња 
о не ја сним про бле ми ма из обла сти би бли о те кар ства и да пи ше о сво јим ис ку стви ма“.10 Осим 

5  Ми ли ца Во ји но вић, „На ше на род не књи жни це“, Би бли о те кар 2, 2–3 (1950): 149–154.

6  Бо ра Са мо лов чев, „Би бли о те ке у АП Вој во ди ни“, Књи жни чар 1, 2–3 (1952): 47–48.

7  Исто.

8   Од 1947. го ди не Би бли о те ка Ма ти це срп ске има уло гу цен трал не би бли о те ке у Вој во ди ни. Од по чет ка 1952. Би бли о те ци МС 
ста вље но је на ду жност да ру ко во ди свим град ским, сре ским и се о ским би бли о те ка ма и књи жни ца ма. „Тај по сао оба вља ће се 
из Би бли о теч ког цен тра АП Вој во ди не ко ји је на пред лог Са ве та за про све ту и кул ту ру ГИ ОН САПВ, осно ван ре ше њем Управ ног 
од бо ра Ма ти це срп ске при Ма тич ној би бли о те ци” „...Да би по бољ шао рад у би бли о те ка ма Вој во ди не Би бли о теч ки цен тар ће 
по вре ме но одр жа ва ти кур се ве и се ми на ре за би бли о теч ке рад ни ке и ор га ни зо ва ти снаб де ва ње би бли о те ка струч ним ма те ри-
ја лом ..., а сем то га Цен тар ће из да ва ти Бил тен ко ји ће са др жа ти ра зна упут ства, струч не са ве те и ве сти из кул тур ног жи во та и 
би бли о те кар ске прак се“. – С. Јо сић, „Рад Ма ти це срп ске“, Ле то пис Ма ти це срп ске Год. 128, књ. 369, св. 4 (април 1952): 317–318.

9  1 USD = 300 ди на ра / да нас при бли жно 420 го ди шња прет пла та или 105 ди на ра по бро ју.

10  Зо ра Кр џа лић, „Увод на реч“, Књи жни чар 1, 1 (1952): 1–2.
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то га, ту се на шао из ве штај са „Са ве то ва ња би бли о те ка ра АПВ“ Бо ре Са мо лов че ва.11 Текст 
„Ка ко тре ба уре ди ти би бли о те ку“ Дра ги ше По лу жан ског за у зео је цен трал ни и нај о бим ни ји 
део ча со пи са, јер је био нај зна чај ни ји по ми шље њу Ре дак ци је, а са др жао је не ко ли ко по-
гла вља ко ја су од ве ли ког зна ча ја за уста но вља ва ње и пра вил но ру ко ва ње би бли о те ком –
књи жни цом: По де ла и сме штај књи га; Ин вен тар књи га и ин вен та ри са ње; Сиг ни ра ње; Кар тон 
књи ге; Чу ва ње и рас хо до ва ње књи жног фон да; Еви ден ци ја чи та ла ца, кар тон чи та о ца; Упис; 
Бла гај нич ко по сло ва ње; Тех ни ка из да ва ња; Чи та о ни ца.12 Ка ко су у пр вом бро ју, из у зев „Увод-
не ре чи“ све тек сто ве пот пи са ли уред ни ци – чла но ви Ре дак ци је, они су об ја ви ли и „По зив на 
са рад њу“ – свим за ин те ре со ва ним би бли о те ка ри ма да сво јим „при ло зи ма“ са ра ђу ју у Књи-
жни ча ру и та ко до при не су оп ште ко ри сном по слу. У „По зи ву“ су на не ки на чин про фи ли са ли 
и ру бри ке ко је ће се то ком на ред ног пе ри о да из ди фе рен ци ра ти, јер ка ко на во де, Књи жни чар 
ће „...по ред ди рек тив них чла на ка и са ве та за тех нич ки рад, до но си ти и на пи се из исто ри је и 
жи во та на ших би бли о те ка, при ка зе струч не ли те ра ту ре и но вих и ак ту ел них књи га ... ве сти из 
Дру штва би бли о те ка ра...“13

Осим глав них уред ни ка, ко ји су обе ле жи ли „пр ви пе ри од“ из ла же ња ча со пи са, пе чат овом 
гла си лу да ли су и не ки од нај зна чај ни јих би бли о те ка ра ко ји су гра ди ли би бли о теч ку про фе-
си ју то ком пе ри о да на кон Дру гог свет ског ра та, по пут Еми ла По по ви ћа (1921–), Ми ли це Во-
ји но вић (1895–?), Ла за ра Чур чи ћа (1926–), Ол ге Пе рић (1913–1991), Је ре ми је Д. Ми тро ви ћа 
(1910–2011), Ђу зе Ра до ви ћа (1906–1989), Алек сан дра По по ви ћа (1898–1968), Ксе ни је Б. Ла-
зић (1928–2001) и дру гих.

У по чет не две го ди не об ја вљи ва ња ча со пи са нај ви ше чла на ка од но си ло се на би бли о те ке у 
Вој во ди ни, њи хо во уре ђе ње, из ра ду и вр сте ка та ло га, кла си фи ка ци ју, ор га ни зо ва ње те ча је ва 
за књи жни ча ре. Осим то га, сва ки број до но сио је из ве шта је о ра ду по је ди нач них књи жни ца и 
чи та о ни ца са те ри то ри је Вој во ди не, при ка зе по је ди них свет ских би бли о те ка и пре по ру ке за 
на бав ку би бли о теч ког ма те ри ја ла и но вих из да ња.

Из овог, услов но ре че но, пр вог пе ри о да об ја вљи ва ња (1952–1953) ис ти чу се тек сто ви из 
ру бри ке „Ка ко тре ба уре ди ти би бли о те ку“,14 ко ји су има ли за циљ да по мог ну бр же и ефи ка-
сни је устро ја ва ње би бли о те ка и уни фи ци ра ње њи хо вог ра да у до ме ну струч них би бли о теч ких 
по сло ва. Осим ових оба ве ште ња, на зад њем ко рич ном ли сту Књи жни ча ра број 1 (1952) об ја-
вљен је оглас у ко ме се из ве шта ва ју књи жни це и би бли о те ке да „је Би бли о теч ки цен тар АП 
Вој во ди не штам пао обра сце15 и по је дан при ме рак при ло жен је уз овај број гла си ла ка ко би 
мо гли би ти на ру че ни.“

Зна чај ни тек сто ви од но се се на исто ри јат осни ва ња и из ве шта је о ра ду по је ди них би бли о-
те ка са те ри то ри је Вој во ди не.16 Ови члан ци би ли су вр ло ин фор ма тив ни за вре ме ка да су пи-
са ни, а да нас су од не про це њи вог зна ча ја као не за о би ла зни из во ри по да та ка за сва исто риј ска 
ис тра жи ва ња ових ин сти ту ци ја.

11  Бо ра Са мо лов чев, „Са ве то ва ње би бли о те ка ра АПВ“, Књи жни чар 1, 1 (1952): 3–4.

12  Дра ги ша По лу жан ски, „Ка ко тре ба уре ди ти би бли о те ку“, Књи жни чар 1, 1 (1952): 5–13.

13  Ре дак ци ја, „По зив на са рад њу”, Књи жни чар 1, 1 (1952): 16.

14   Дра ги ша По лу жан ски, ур., „Ка ко тре ба уре ди ти би бли о те ку“, Књи жни чар 1, 1 (1952): 5–13, 16;1, 2–3 (1952): 21–38; 2, 5 (1953): 
78–79; 2, 6–7 (1953): 85–87, 88–90, 96–97; Емил По по вић, „Де ци мал на кла си фи ка ци ја“, Књи жни чар 1, 4 (1952): 51–52; Зла та 
Пер лић, „Ше ма де ци мал не кла си фи ка ци је“, Књи жни чар 2, 8 (1953): 124–126.

15   За „Ин вен тар књи га, уме так; Кар тон књи ге; Кар тон чи та о ца; Ли стић за ка та ло ге (за ис пу ња ва ње ру ком); Ли стић за ка та лог (за 
ис пу ња ва ње ма ши ном); Ли стић за ка та лог (упут ни); Ли стић ме ђаш; Члан ску кар ту и Тро ме сеч ни из ве штај“.

16   Љу би ша Ми дић, „80-го ди шњи ца На род не књи жни це у Ту ри ји“, Књи жни чар 1, 1 (1952): 15; Бо ра Са мо лов чев „110-го ди шњи ца 
Срп ске чи та о ни це у Ири гу“, 1, 2–3 (1952): 43–44; Д. П., „На род на књи жни ца у Га ју“, 1, 2–3 (1952): 45; „На род на књи жни ца и 
чи та о ни ца у Са ви ном се лу“, 1, 2–3 (1952): 46–47; Ни ко ла Ки рић, „Рад на род не књи жни це и чи та о ни це у Ти те лу“, 1, 2–3 (1952): 
47; Ми хај ло Ала га, „На род на књи жни ца у Све то за ру Ми ле ти ћу“, 1, 4 (1952): 60; Б. С., „Град ска би бли о те ка у Сен ти“, 2, 5 (1953): 
82–83, Пе тар Ре бић, „Рад сре ске књи жни це и чи та о ни це у Бан. План ди шту“, 2, 5 (1953): 83; М. Ј., „Рад на род не књи жни це и чи та-
о ни це ‚Јо ван По по вић’ у Ки кин ди“, 2, 6–7 (1953): 109–111; Бо ри во је Са мо лов чев, „Град ска би бли о те ка у Пан че ву – нај сре ђе ни ја 
би бли о те ка у Вој во ди ни“, 2, 6–7 (1953): 112–113.
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Бил тен Књи жни чар као спо на би бли о те ка ра Вој во ди не и Ср би је (1954–1958)

Све ска 9–10 (1954) до но си од ре ђе не но ви не: ча со пис ме ња под на слов у „бил тен Би бли-
о теч ких цен та ра НРС и АПВ“ и то са мо за овај број, да би већ на ред ни (11) имао под на слов 
„бил тен Би бли о теч ког цен тра НРС и По кра јин ског од бо ра Дру штва НРС за Вој во ди ну“,17 а 
уред нич ки од бор се про ши ру је на пет чла но ва и јед ног од го вор ног уред ни ка. Та ко ђе, од ове 
све ске (9–10/1954) гла си ло је из ла зи ло у по ве ћа ном оби му, на ве ћем бро ју стра на, а члан ци 
су се од но си ли на про бле ма ти ку јав них би бли о те ка са це ле те ри то ри је Ср би је, јер je, од мах по 
осни ва њу Би бли о теч ког цен тра На род не би бли о те ке Ср би је (1953),18 ус по ста вље на са рад ња у 
ци љу ефи ка сни јег ре ша ва ња пи та ња свих јав них би бли о те ка. Ка ко су про бле ми би бли о те ка у 
Вој во ди ни би ли исто вет ни са они ма у дру гим ме сти ма у Ср би ји (и ши ре), Књи жни чар је „иза-
шао из по кра јин ског окви ра“, а имао је тен ден ци ју да по ста не спо на из ме ђу би бли о те ка ра Вој-
во ди не и Ср би је у це ли ни „без ко је не ће мо ћи за ми сли ти рад ни је дан ... књи жни чар и би бли-
о те кар у уну тра шњо сти; ни ко ко би се ин те ре со вао за про бле ма ти ку ма сов них би бли о те ка“.19

По ред при ка за исто ри ја та, фор ми ра ња и ра да по је ди них би бли о те ка, у ча со пи су су се мо гли 
на ћи и зна чај ни члан ци о ино стра ним би бли о те ка ма, са ци љем да по слу же као узор за рад на-
шим би бли о те ка ма, за тим из ве шта ји са са ве то ва ња и кон фе рен ци ја, као и ра до ви о мо гућ но сти-
ма обра зо ва ња би бли о теч ких ка дро ва и по да ци ма о струч ним ис пи ти ма, при ка зи књи га и дру ги.

Осим све за ка 16 (1955) и 17–18 (1956), све има ју од ре ђе не ру бри ке, чи ји су на сло ви мо-
ди фи ко ва ни или из ме ње ни, али се од но се на про бле ма ти ку ра да јав них (на род них, град ских, 
ма сов них) би бли о те ка.

Ру бри ка ко ја је кроз це ло ку пан „дру ги пе ри од“ (1954–1957) из ла зи ла под истим на сло вом 
је „Из ра да јав них би бли о те ка“. До но си ла је по дат ке о њи хо вом осни ва њу, раз во ју, тра ја њу, 
ра ду, књи жним фон до ви ма и до ме ти ма. У ових пет го ди на на ла зе се по да ци о књи жни ца ма, 
би бли о те ка ма, чи та о ни ца ма у: Кра гу јев цу, Ле сков цу, Ме две ђи, Ђа ко ви ци, Но вом Са ду, Ки-
кин ди, Су бо ти ци, Ча је ти ни, Ти то вом Ужи цу, Бо га ти ћу, Ти те лу, Вр шцу, Бе че ју, Но вом Бе че ју, 
Но вом Ми ло ше ву, Ба бу шни ци, Ди ми тров гра ду, Ру ми, Пи ро ту, Зре ња ни ну, Це ти њу, За гре бу, 
Мо ста ру20 и по је ди ним се ли ма: Ку пи но ву, Ер де ви ку, Ку зми ну. 21

17  На зи ви под на сло ва су ме ња ни пра те ћи из ме не на зи ва те ри то ри јал них је ди ни ца та да шње др жа ве.

18   Би бли о теч ки цен тар ће пре ра сти у Оде ље ње за уна пре ђе ње би бли о теч ке де лат но сти, ко је да нас но си на зив Оде ље ње за ис тра-
жи ва ње и раз вој би бли о теч ког си сте ма – Ма тич но.

19  „По сле две го ди не“, Књи жни чар 3, 9–10 (1954): 137–138.

20   Да ни ца Тр бо је вић, „Из исто ри ја та раз во ја и ра да кра гу је вач ког Чи та ли шта и На род не би бли о те ке“, Књи жни чар 3, 9–10 (1954): 178–
181; А. Мла де но вић, „На род на би бли о те ка и чи та о ни ца у Ле сков цу“, 4, 13–14 (1955): 338–342; Ми ле Ва сић, „На род на књи жни ца 
и чи та о ни ца у Ме две ђи“, 3, 9–10 (1954): 181–182; Јо ван Кр стић, „Град ска на род на књи жни ца Про грес у Ђа ко ви ци“, 3, 9–10 (1954): 
182–183; Ма ра Пот ко њак, „Не што би бли о те ци I ре о на у Но вом Са ду“, 3, 9–10 (1954): 185; Т. М-р., „Но во сад ска срп ска чи та о ни ца : 
кра так исто ри јат“, 4, 15 (1955): 376–382; Ла зар Чур чић, „По ста нак Би бли о те ке Ма ти це срп ске и њен рад у Пе шти“, 6, 23–24 (1957): 
620–626; М. С., „Је дан леп при мер“, 3, 9–10 (1954): 185; Све то зар Си мин, „Град ска би бли о те ка у Ки кин ди нај зна чај ни ја кул тур на 
уста но ва сев. Ба на та“, 5, 19–20 (1956): 571–572; Д. Цве тић, „Град ска би бли о те ка ‚Јо ван По по вић’ у Ки кин ди: цен тар за оку пља ње 
де це“, 6, 21–22 (1957): 597–598; Бла шко Вој нић, „Исто ри јат и рад Град ске би бли о те ке у Су бо ти ци“, 3, 11 (1954): 220–222; Бла шко 
Х. Вој нић, „Мре жа на род них књи жни ца у сре зу Су бо ти це“, 8, 27–28 (1958): 131–133; Љу би ша Р. Ђе нић, „Сре ска на род на књи-
жни ца и чи та о ни ца ‚Ди ми три је Ту цо вић’ у Ча је ти ни“, 3, 11 (1954): 222–224; Љу би ша Р. Ђе нић, „Над јед ним днев ни ком : за па жа ња 
јед ног књи жни ча ра“, 6, 21–22 (1957): 608–609; М. В., „Град ска на род на књи жни ца и чи та о ни ца у Ти то вом Ужи цу“, 2, 6–7 (1953): 
113–114; Ми лан Ста ној ло вић, „Рад јед не мла де би бли о те ке у Бо га ти ћу“, 3, 11 (1954): 224–226; Ни ко ла Ки рић, „Је дан ин те ре сан тан 
и ко ри стан об лик ра да са чи та о ци ма“, 3, 12 (1954): 260–261; Сло бо дан Мар ко вић, „Град ска би бли о те ка у Вр шцу у но вој згра ди“, 
3, 12 (1954): 261–262; Че до мир Пот па рић, „Град ска би бли о те ка и чи та о ни ца у Бе че ју“, 4, 13–14 (1955): 342–343; Све то зар Си мин, 
„Град ска би бли о те ка у Но вом Бе че ју – цен тар кул тур ног жи во та ме ста“, 4, 15 (1955): 383–384; „Не што о про шло сти књи жни це и 
чи та о ни це у Но вом Ми ло ше ву“, 4, 13–14 (1955): 343–344; Ми ро слав Ми љу ше вић, „Сре ска би бли о те ка у Ба бу шни ци“, 4, 15 (1955): 
382; Ми ро слав Ми љу ше вић, „Сре ска би бли о те ка у Ди ми тров гра ду“, 4, 15 (1955): 383; Зо ра Ве ско вић, „Још јед но деч је оде ље ње“, 
6, 21–22 (1957): 599–601; Си ни ша Јо ва но вић, „О би бли о те ци у Пи ро ту: цен трал ној кул тур ној уста но ви гра да“, 6, 21–22 (1957): 604; 
Све то зар Си мин, „Све ча но про сла вље на де се то го ди шњи ца ра да Град ске би бли о те ке у Зре ња ни ну: град ска би бли о те ка да нас има 
50.000 књи га и 6.440 чла но ва: про шле го ди не про чи та но је 100.000 књи га“, 6, 21–22 (1957): 605–607; Д. П., „Град ска би бли о те ка 
и чи та о ни ца ‚Ње гош’ на Це ти њу“, 8, 27–28 (1958): 127–128; Ка та ри на Ми љац ки, „У цен трал ној пи о нир ској би бли о те ци За греб“, 8, 
27–28 (1958): 133; Ми ли во је Па вло вић, „На род на би бли о те ка у Мо ста ру“, 6, 21–22 (1957): 602–603.

21   Дарг. [Драг.] Б. Де вић, „На род на књи жни ца у Ку пи но ву“, Књи жни чар 3, 9–10 (1954): 183–184; М. С., „Књи жни ца КПД ‚Мир ко Ро квић’“, 
3, 9–10 (1954): 184–185; Бран ко Вр хо вац и Иван Ма ној ло вић, „На род на књи жни ца и чи та о ни ца у Ку зми ну“, 3, 12 (1954): 259–260.
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Ру бри ка „Ве сти“ је нај че шће до но си ла ин фор ма ци је или из ве шта је о ра ду би бли о те кар ских 
удру же ња, ор га ни за ци ји ску по ва, са ве то ва ња, пле ну ма, кур се ва за би бли о те ка ре, а у њој су 
на ја вљи ва не и ак тив но сти пред ви ђе не за на ред ни пе ри од. У овим тек сто ви ма зна чај на па жња 
по све ћи ва на је де ци као ко ри сни ци ма би бли о те ке и нај ве ћи број са ста на ка био је по све ћен 
ра ду са де цом. Та да је, као и да нас, ва жи ло пра ви ло да „вас пи та ва ју ћи“ де те као ко ри сни ка 
би бли о те ке, „вас пи та ва мо“ и од ра слог чла на, ко ји ће ра до до ла зи ти да по зајм љу је ли те ра ту ру, 
али и да уче ству је у ње ном це ло куп ном жи во ту и ра ду.

Све све ске гла си ла има ју ру бри ку „При ка зи књи га“. С по чет ка су ин фор ма ци је у овим 
тек сто ви ма би ле ве о ма шту ре, али вре ме ном су по ста ле озбиљ не сту ди је. При ка зи су би ли 
вр ло ра зно вр сни: про мо ви са на су из да ња Ју го сло вен ског би бли о граф ског ин сти ту та, раз ли-
чи тих из да ва ча из Ср би је, за дру жне мо но гра фи је ко је су би ле од огром ног зна ча ја за се о ске 
би бли о те ке, ро ма ни до ма ће и свет ске књи жев но сти и књи жев но сти за де цу – не рет ко и сли-
ков ни це. Циљ ових чла на ка био је ин фор ми са ње би бли о те ка ра и ко ри сни ка о нај но ви јим 
из да њи ма.

Огром на па жња по све ћи ва ла се обу ци ка дро ва, а тек сто ви о овој про бле ма ти ци мо гли су 
се на ћи у не ко ли ко ру бри ка – „Из ра да би бли о теч ких цен та ра“, „Струч но уз ди за ње ка дро ва“, 
„Ве сти“, као и у увод ним де ло ви ма бил те на. Они су до но си ли по дат ке о: ак тив но сти ма би бли-
о теч ких цен та ра и њи хо вом ан га жо ва њу на до шко ла ва њу би бли о те ка ра, Сред њој би бли о те-
кар ској шко ли у Бе о гра ду и по ла га њу струч ног ис пи та за би бли о те ка ре. Осим то га, у „При-
ка зи ма књи га“ на ла зи ле су се и ин фор ма ци је о мо но граф ским22 и пе ри о дич ним из да њи ма23 
би бли о те кар ске стру ке ко је су слу жи ле за по сле ни ма да се еду ку ју и при пре ме за рад, али и 
за по ла га ње струч ног би бли о те кар ског ис пи та. Об ја вљи ван је про грам ис пи та за књи жни ча ре 
и би бли о те ка ре, спи сак ли те ра ту ре за по ла га ње24 и на чин при ја вљи ва ња,25 а не рет ко и спи сак 
за по сле них ко ји су по ло жи ли ис пит.26

У ру бру ка ма „Из ино стран ства“, „Ве сти из ино стран ства“, „Би бли о те кар ство у све ту“ на ла-
зе се по да ци о фор ми ра њу, раз во ју и ра ду ино стра них би бли о те ка. Из ве сно је да ре дак ци ја 
ни је има ла је дин ствен став о то ме шта се све од по да та ка на во ди у овим тек сто ви ма, али су 
они би ли зна ча јан из вор ин фор ма ци ја за устро ја ва ње и сре ђи ва ње фон до ва до ма ћих би бли-
о те ка. Та ко су ови из ве шта ји са др жа ли ве ли ки број ра зно вр сних ве сти, по пут: исто ри ја та,27 

22   Ксе ни ја Б. Ла зић, „О књи зи Бо га Пре ге ља: De lo v knji žni čar ja v ljud ski knji žni ci“, Књи жни чар 3, 9–10 (1954): 187–189; Су за на 
Ве лич ко вић, „З. Пер лић – М. Оре шко вић: Би бли о те ке и њи хо во уре ђе ње, За греб, 1952“, 3, 9–10 (1954): 189–190; Ми ли ца Глу-
мац, „Есад Бер бе ро вић: Би бли о те ке и рад у њи ма, Са ра је во, 1953“, 3, 9–10 (1954): 191–193, Рад ми ла Пе ри шић, „При руч ник за 
ма сов но би бли о те кар ство – При каз књи ге: An in tro duc tion to pu blic li bra ri an ship, Lon don, 1952“, 4, 15 (1955): 372–373; Ми ле на 
Ви ри је вић, „Упут ства за рад у на род ним би бли о те ка ма“, 6, 23–24 (1957): 745–746; Су за на Ве лич ко вић, „Пра ви ла за ка та ло ги-
за ци ју, Бе о град, 1957“, 7, 25–26 (1958): 78–80; Зо ра Фи ли по вић-Пан те лић, „Ју рић, Ши ме: Пре глед по ви је сти књи жни ца с крат-
ким при ка зом раз во ја пи сма и књи ге“, 7, 25–26 (1958):86; Зо ра Фи ли по вић-Пан те лић, „Чуч ко вић, др Да на: Чу ва ње и за шти та 
књи га у књи жни ца ма“, 7, 25–26 (1958): 86–87; На да Сте вин-Но вак, „При руч ник на ко ји се ду го че ка ло: При каз књи ге: Уре ђе ње 
на род них књи жни ца на се лу / Љу би ца Не на до вић, Бе о град, 1958.“, 7, 27–28 (1958): 184–185; Ксе ни ја Б. Ла зић, „Књи жев ност 
за де цу и рад у деч јим би бли о те ка ма: При каз књи ге: Збор ник ма те ри ја ла са се ми на ра за рад у деч јим би бли о те ка ма, Бе о град, 
1958.“, 7, 27–28 (1958): 186–188.

23   Зо ра Фи ли по вић-Пан те лић, „Би бли о те кар ска искра: спи са ние на Дру штво то на би бли о те ка ри те, Ско пје“, Књи жни чар 4, 15 
(1955): 384–385; 5, 17–18 (1956): 509–510; Ми ли ца Во ји но вић, „На род на књи жни ца: гла си ло Са ве за књи жни ца и чи та о ни ца НР 
Хр ват ске, За греб“, 6, 23–24 (1957): 741–744; Сто јан Ми ло са вље вић, Исто, 7, 25–26 (1958): 81–82; Ми ле на Ви ри је вић, Исто, 7, 
27–28 (1958): 189–190; Бра ни сла ва Је вре мо вић, „Бил тен Дру штва би бли о те ка ра Бо сне и Хер це го ви не и На род не би бли о те ке, 
Са ра је во“, 5, 17–18 (1956): 508–509; Ми ле на Ви ри је вић, Исто, 7, 25–26 (1958): 82–83; Н. Ст. Нов., „Књи жни ца: гла си ло Дру-
штва би бли о те ка ра Сло ве ни је, 1957“, 7, 27–28 (1958): 191–193.

24   Љу би ца Ко јић, „Ли те ра ту ра по треб на књи жни ча ри ма за по ла га ње Др жав ног струч ног ис пи та“, Књи жни чар 7, 25–26 (1958): 
45–47.

25  „Из по кра јин ског од бо ра Дру штва би бли о те ка ра НР Ср би је“, Књи жни чар 4, 13–14 (1955): 345–346. 

26  Ђ. Љ., „Струч ни ис пи ти“, Књи жни чар 6, 23–24 (1957): 740.

27  Ка ти ца Ра у шки, „Би бли о те ке у Сло вач кој“, Књи жни чар 4, 15 (1955): 390–391.
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ор га ни за ци је и ра да,28 ра да са ко ри сни ци ма,29 обра зо ва ња ка дро ва,30 за ко но дав них окви ра,31 
али и на сто ја ња ме ђу на род них ор га ни за ци ја да по кре ну осни ва ње и пот по мог ну рад јав них 
би бли о те ка у зе мља ма тре ћег све та.32

У то ку се дам го ди на об ја вље но је и три in-me mo ri am тек ста: Ди ми три ју Ки ри ло ви ћу,33 на-
уч ном са рад ни ку Ма ти це срп ске, Ми ро сла ву Ми љу ше ви ћу,34 би бли о те ка ру На род не би бли о-
те ке и ин спек то ру НБС и Би бли о теч ког цен тра НРС и Ива ну Елен ко ву,35 управ ни ку Би бли о те ке 
„Ње гош“ из Пе ћи.

По чет не го ди не Књи жни ча ра, од 1952. до 1954, обе ле жио је пе ри од уста но вља ва ња, фор-
ми ра ња ре дак ци је, осми шља ва ња стал них ру бри ка и нај ве ро ват ни је из бо ра са рад ни ка ко ји су 
пи са ли, док је на ред них пет го ди на про ши ри ван ње гов рад, обла сти и пи та ња ко ји ма се ба вио.

На кон сед мо го ди шњег пе ри о да об ја вљи ва ња зна чај них тек сто ва у до ме ну јав них би бли о-
те ка, на гло је пре стао да из ла зи. У по след ње две го ди не штам па не су по две све ске, за себ но 
ну ме ри са не, а у све сци 27–28 (1958) се по зи ва ју прет плат ни ци и чи та о ци да бла го вре ме но 
упла ћу ју прет пла ту, јер ће у су прот ном ре дак ци ја мо ра ти да об у ста ви сла ње. Раз лог за пре-
ста нак из ла же ња овог, за би бли о те кар ску про фе си ју ве о ма вред ног ча со пи са, на ве ден је у 
по след њем дво бро ју из 1958. го ди не: „Овим бро јем пре ста је да ље из ла же ње ча со пи са ‚Књи-
жни чар’ услед то га што је од лу че но да у НР Ср би ји бу де са мо је дан ча со пис за би бли о те кар-
ство. За то ће убу ду ће ча со пис ‚Би бли о те кар’ об у хва та ти пи та ња и за на уч не и за по пу лар не 
би бли о те ке. (Уред ни штво).“

За кључ на раз ма тра ња

Иако је пр ва срп ска јав на би бли о те ка осно ва на у Кра гу јев цу 1866. го ди не, за тим у Ни шу 
1895/1904, по том су кра ље вим Ука зи ма из ја ну а ра и апри ла 1909. го ди не фор ми ра не јав не 
би бли о те ке у Не го ти ну, Пи ро ту, За је ча ру, Алек син цу, Ја го ди ни и Ло зни ци,36 јав но би бли о те-
кар ство до жи ве ло је екс пан зи ју тек у го ди на ма на кон Дру гог свет ског ра та. Но ва, со ци ја ли-
стич ка, власт сма тра ла је да је глав ни за да так у но во фор ми ра ној др жа ви био про све ћи ва ње 
на ро да, а би бли о те ке су, по ред шко ла, би ле ње го ви но си о ци. По окон ча њу су ко ба у Дру гом 
светс ком ра ту, у све оп штем по ле ту, при ку пље не су пр ве збир ке књи га ка ко би на род мо гао да 
се вас пи та ва у но вом ду ху и осни ва не су би бли о те ке.

28   Ани ца Ка ћан ски, прев., „Не ко ли ко по да та ка о ве ли ким би бли о те ка ма у све ту“, Књи жни чар 4, 15 (1955): 391–392; Ани ца Ка ћан-
ски, „Раз вој би бли о те кар ства у Ма ђар ској“, 5, 19–20 (1956): 574–575; Мгр. Ја дви га Ко ло дје ска, „Ор га ни за ци ја мре же оп штин-
ских би бли о те ка у Пољ ској“, 6, 21–22 (1957): 635–636; Де сан ка Ми дић и Ру жа Ла то вљев, „Са пу та по Че шкој: кра так пре глед 
ста ња би бли о те ка у Че шкој“, 6, 21–22 (1957): 637–642; Бо ри вој Са мо лов чев, „На род не књи жни це и чи та о ни це у За пад ној Не-
мач кој“, 6, 21–22 (1957): 642–648; Ђ. Љу би бра тић, „О би бли о те ка ма у Сло вач кој“, 6, 21–22 (1957): 648–649; Ђ. Љу би бра тић, 
„Др жав на би бли о те ка СССР ‚В. И. Ле њин’“, 6, 21–22 (1957): 649; Ани ца Ка ћан ски, „Не ко ли ко по да та ка о не мач кој Др жав ној 
би бли о те ци у Бер ли ну“, 6, 21–22 (1957): 649–652; Е. Па ла нач ки, „Жи вот јед не јав не би бли о те ке у Њу јор ку“, 6, 21–22 (1957): 
652–653; Ђ. Љу би бра тић, „Би бли о те ке у НР Ру му ни ји“, 6, 21–22 (1957): 653–654; Д. Ми дић, „Деч ја би бли о те ка у Хи ро ши ми“, 
6, 21–22 (1957): 654; На да Сте вин-Но вак, „Мре жа по пу лар них би бли о те ка у Сло вач кој“, 6, 23–24 (1957): 714–719; Зде њек Ха-
ло уп ка, „Књи жни це у сре зу Брун тал“, 6, 23–24 (1957): 719–723.

29   Сло бо дан Пет ко вић, „Рад са де цом у аме рич ким јав ним би бли о те ка ма“, Књи жни чар 3, 9–10 (1954): 198–199; Јин др жих Пле ва, 
„Узор на на род на књи жни ца у Врб ну под Пра дје дом“, 6, 23–24 (1957): 723–724. 

30  „Обра зо ва ње би бли о те ка ра у Бу гар ској“, Књи жни чар 4, 15 (1955): 392.

31  Рад ми ла Пе ри шић, „Дан ско за ко но дав ство о по пу лар ним би бли о те ка ма“, Књи жни чар 3, 12 (1954): 197–198.

32   „УНЕ СКОВ са вет ник за би бли о те ке у Ин до не зи ји“, Књи жни чар 3, 11 (1954): 228; Рад ми ла Пе ри шић, „УНЕ СКО и по пу лар не би-
бли о те ке у Афри ци“, 3, 11 (1954): 230–231; Де сан ка Ми дић, „Се ми нар у Дел хи ју за про у ча ва ње раз во ја на род них би бли о те ка 
у Ази ји“, 4, 13–14 (1955): 350.

33  Т. М., „Др. Ди ми три је Ки ри ло вић“, Књи жни чар 5, 19–20 (1956): 582.

34  На да Сте вин, „Ми ро слав Ја њу ше вић“, Књи жни чар 6, 21–22 (1957): 664–666.

35  М. Јан ко вић, „Иван Елен ков“, Књи жни чар, 7, 25–26 (1958): 88.

36   Оп шир ни је ви де ти 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).
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Пе ри од на кон осни ва ња је сте и пе ри од ка да је би ло нео п ход но до не ти пра ви ла, ка ко би 
рад јав них би бли о те ка био ујед на чен и ка ко би мо гао да за до во љи зах те ве но вих ко ри сни ка. 
Пр во је Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, а за тим и дру штва и удру же ња ши ром дру гих ре пу-
бли ка та да шње др жа ве, по че ло да до но си и об ја вљу је од ре ђе не про пи се за њи хов рад, пр вен-
стве но ка ко би се у нај ско ри јем ро ку обра зо вао струч ни ка дар. У овом пе ри о ду осно ва на је и 
пр ва Би бли о те кар ска шко ла у Бе о гра ду, а за тим су пе де се тих го ди на по че ли да се ор га ни зу ју 
и др жав ни ис пи ти у На род ној би бли о те ци Ср би је.

У не до стат ку струч не би бли о те кар ске ли те ра ту ре, по че ло се са из да ва њем пе ри о дич них 
гла си ла у ко ји ма су об ја вљи ва ни члан ци о струч ном уре ђе њу би бли о те ка, њи хо вом ра ду са 
ко ри сни ци ма и ре ше њи ма по је ди них про бле ма би бли о те кар ске стру ке. Та ко је у Вој во ди ни 
1952. го ди не по чео да из ла зи би бли о те кар ски бил тен Књи жни чар. Иако је го то во де це ни ја ма 
био за бо ра вљен, да нас, ше зде сет го ди на на кон што је пре стао да из ла зи, учи њен је по ку шај да 
се са гле да ње гов зна чај, ка ко у вре ме ну ка да је на ста јао, та ко и у са вре ме ном тре нут ку.

До но се ћи нај о снов ни је по дат ке о уре ђи ва њу би бли о те ка, на ро чи то се о ских, пред ста вља-
њем про пи са у обла сти ка та ло ги за ци је и кла си фи ка ци је, ор га ни за ци је оде ље ња и слу жби, 
упи са ко ри сни ка и кул тур но-про свет них ак тив но сти у јав ним би бли о те ка ма, чи ни се да је у 
вре ме ну ка да је из ла зио био нео п хо дан из вор ин фор ма ци ја у свим јав ним би бли о те ка ма. 
При ме ри ма до бре прак се, о ра ду по је ди них до ма ћих и ино стра них би бли о те ка, чи ње ни су 
по ку ша ји да се све би бли о те ке под стак ну да ра де нај ви ше и нај бо ље што мо гу, са по сто је ћим 
фон до ви ма и ка дро ви ма. Ка да је у пи та њу струч на би бли о те кар ска ли те ра ту ра – мо но гра фи је 
и се риј ска из да ња, оба ве шта вао је све за по сле не о на сто ја њи ма да се стру ка раз ви ја, а пре зен-
та ци јом књи жне про дук ци је учи нио је да се би бли о те ка ри и ко ри сни ци оба ве сте о нај но ви јим 
из да њи ма и по ма гао да она бла го вре ме но стиг ну у би бли о те ку.

Да нас, шест де це ни ја на кон га ше ња, Књи жни чар је, по ред Би бли о те ка ра, јед на од пе ри о-
дич них пу бли ка ци ја ко ја пред ста вља зна ча јан из вор ин фор ма ци ја за исто риј ска ис тра жи ва ња 
у до ме ну јав ног би бли о те кар ства у Вој во ди ни. Из ве шта ји и за кључ ци са са ве то ва ња, окру глих 
сто ло ва, пле ну ма и кур се ва од огром ног су зна ча ја за са гле да ва ње на по ра да се уна пре ди и 
ујед на чи рад јав них би бли о те ка. У не до стат ку струч не би бли о теч ке ли те ра ту ре за по ла га ње 
струч ног би бли о те кар ског ис пи та, у Књи жни ча ру су об ја вљи ва ни члан ци ко ји су слу жи ли као 
по моћ у ње го вој при пре ми, али и као не ка вр ста при руч ни ка за по сле ни ма у би бли о те ка ма у 
њи хо вом сва ко днев ном ра ду са ко ри сни ци ма.

По да ци о осни ва њу, раз во ју, ра ду, на пре до ва њу и до ме ти ма по је ди них град ских и се о ских 
би бли о те ка си гур но мо гу би ти, ако не по ла зи ште, а оно сва ка ко до бар из вор ин фор ма ци ја за 
ис пи си ва ње исто ри је јав них би бли о те ка, као и за са гле да ва ње њи хо вог зна ча ја у исто риј ским, 
про свет ним и кул ту ро ло шким ис тра жи ва њи ма, ко ја без ових ин сти ту ци ја сва ка ко не би би ла мо-
гу ћа. Кроз тек сто ве про ве ја ва огром на сна га и ен ту зи ја зам по је дин ца или гру пе љу ди на ко ји ма 
је углав ном по чи ва ло јав но би бли о те кар ство и ко ји су би ли зна чај ни но си о ци ње го вог ра да.
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Librarian: A Newsletter for the Training of Librarians in Vojvodina

Summary
Librarian was being published from 1952 to 1958, as a bulletin of the Library Center of the Autonomous Province of 
Vojvodina. Its primary goal was to train librarians and provide information about events and developments in the 
profession. Beeing the fi rst library journal in Vojvodina it was issued in seven annual sets, with a total of 28 printed 
volumes. By 1956, the bulletin was published quarterly, while in the last two years it was published semi-annually. 
The numbering of the volumes was continuous all the time, while the pages were numbered continuously until the 
end of 1957. By the number 23–24, there were a total of 746 pages of printed text, and the volumes 25–26 and 27–28 
count 192 pages. 
This paper presents the columns and texts that formed the content of Librarian. The issuing of the bulletin can be 
divided into two periods – the fi rst (1952–1953), during which it contained mostly editorial texts about the formation 
and organization of libraries, and the second (1954–1958), when the columns were designed and the number of 
authors of the texts from various fi elds of librarianship was increased. 
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By providing basic information about libraries, especially the rural ones, presenting regulations in the fi elds of 
cataloguing and classifi cation, organizing departments and services, registration of users and cultural and educational 
activities in public libraries, Librarian became a necessary source of information in public libraries. By bringing good 
practice examples and presenting the work of some domestic and foreign libraries, attempts have been made to 
encourage all libraries to do their best, with existing funds and staff . When it comes to professional library literature 
– monographs and serial publications – the bulletin was providing information about the eff orts to develop the 
profession. By presenting book production, it made librarians and users aware of the latest editions, thus contributing 
to the acquisition of new titles. Six decades after ceased publication, Librarian is an indispensable source of 
information for historical research in the fi eld of public librarianship in Vojvodina.
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излажења. Билтен је, условно речено, имао два периода – први (1952–1953) у коме су 
већим делом редакцијски текстови о формирању и организовању библиотека и други 
(1954–1958) када су осмишљене рубрике и повећан број аутора текстова из различитих 
области библиотекарства. 
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