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Библиотеке као нови наратив градоваБиблиотеке као нови наратив градова

Стручни скуп Библиотеке у културном животу Србије, Краљево, 
8. и 9. октобар 2018.

У окви ру обе ле жа ва ња ју би ле ја – 150 го ди на по сто ја ња и ра да На род не би бли о те ке „Сте-
фан Пр во вен ча ни“, у Кра ље ву је, 8. и 9. ок то бра 2018. го ди не, одр жан струч ни скуп Би бли о те-
ке у кул тур ном жи во ту Ср би је.1

Ор га ни за то ри су ода бра ли ши ро ку те му, Би бли о те ке у кул тур ном жи во ту Ср би је, са иде јом 
да се у рад укљу че би бли о те ка ри из раз ли чи тих ти по ва би бли о те ка, пи сци, књи жев ни кри ти-
ча ри и пред став ни ци из да вач ких ку ћа. Под те ме, као што су кул тур на ми си ја, би бли о те ка као 
кул тур но сре ди ште ло кал не за јед ни це, кул тур но-про па ганд на, издавачкa де лат ност, раз вој чи-
та лач ке пу бли ке, би бли о те ке пред иза зо ви ма мо дер ног ин фор ма тич ког дру штва, са рад ња са 
дру гим ин сти ту ци ја ма кул ту ре, ме ђу ре сор на и ме ђу сек тор ска са рад ња... пру жи ле су мо гућ-
ност да се при ка жу до са да шњи ре зул та ти ра да, раз ме не ис ку ства и са гле да ју мо гућ но сти за 
уна пре ђе ње би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма.

Из ла га ња 26 уче сни ка по де ље на су у три рад не се си је: Кул тур на ми си ја би бли о те ка, Из-
да вач ка де лат ност би бли о те ка и Кул тур но-про па ганд на и про свет на де лат ност би бли о те ка. 
Дво днев ни скуп пра ти ло је око 80 го сти ју, би бли о те ка ра, пи са ца, књи жев них кри ти ча ра и 
професорa срп ског је зи ка.

На кон по здрав ног го во ра мр Ми ше Ми ло са вље ви ћа, ди рек то ра На род не би бли о те ке „Сте-
фан Пр во вен ча ни“ Кра ље во, при сут ни ма се обра тио пред сед ник Би бли о те кар ског дру штва 
Ср би је, др Бог дан Три фу но вић, ко ји је ис та као зна чај ор га ни зо ва ња струч них ску по ва у би-
бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де ла но сти.

У пр вој рад ној се си ји, пи сац и пред став ник Ми ни стар ства кул ту ре, др Дра ган Ха мо вић, 
го во ре ћи о три би на ма по е зи је као не из бе жном ана хро ни зму, ис та као је да би би бли о те ке тре-
ба ло да бу ду ме ста за чу ва ње и не го ва ње по е зи је. Гој ко Бо жо вић из из да вач ке ку ће „Ар хи пе-
лаг“ сма тра да је про мо ци ја чи та ња њи хов пре вас ход ни за да так. Уло га би бли о те ке, по Зо ра ну 
Ха мо ви ћу, вла сни ку из да вач ке ку ће „Клио“, је сте да пру жа за јед ни ци усло ве за до жи вот но 
уче ње, а за ви чај на оде ље ња да „ства ра ју град ски мит“ и по ста ну „но ви на ра тив гра до ва“.

Ду брав ка Си мо вић го во ри ла је на те му „Би бли о те ке ме ња ју ствар ност – ствар ност ме ња би-
бли о те ке“. О уло зи би бли о те ке и би бли о те ка ра у раз во ју ис тан ча ног чи та лач ког уку са из ла гао 
је Мар јан Ма рин ко вић, по моћ ник ди рек то ра Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Ди рек тор На род не 
би бли о те ке „Вук Ка ра џић“ у Кра гу јев цу, Мир ко Де мић, пред ста вио је би бли о те ку као ме сту 
су сре та чи та ла ца и пи са ца, а Гор да на Ђи лас из Би бли о те ке Ма ти це срп ске раз ма тра ла је но ве 
об ли ке чи та ња и ко ри шће ња би бли о теч ког по тен ци ја ла.

На ред на се си ја за по че ла је из ла га њем Бо ја не Ву ко тић из На род не би бли о те ке Ср би је о 
би бли о те ка ма као из да ва чи ма се риј ских пу бли ка ци ја. Ча со пис Чи та ли ште и из да вач ку де-
лат ност Град ске би бли о те ке Пан че во пред ста вио је Го ран Тра и ло вић. Вла да на Сто ја ди но вић, 
ди рек тор ка На род не би бли о те ке „Ње гош“ у Кња жев цу, при ка за ла је из да вач ку и кул тур но-
про па ганд ну де лат ност сво је уста но ве. О ма ни фе ста ци ји Штам па на реч, ко ју већ две де це ни је 
ор га ни зу је Град ска би бли о те ка „Вла ди слав Пет ко вић Дис“ у Чач ку, са ци љем да свој за ви чај ни 

1  Скуп је финансијски помогло Министарство културе и информисања Републике Србије.
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фонд учи ни ви дљи ви јим, го во ри ла је Оли ве ра Не дељ ко вић. Та тја на Јан ко вић из На род не би-
бли о те ке „Вук Ка ра џић“ у Кра гу јев цу ис та кла је Да не кра гу је вач ке књи ге, ма ни фе ста ци ју ко ја од 
2013. го ди не про мо ви ше пу бли ка ци је кра гу је вач ких ауто ра, или оне об ја вље не о овом гра ду. 
О збор ни ци ма Са вре ме на срп ска про за, у из да ња На род не би бли о те ке „Је фи ми ја“ у Тр сте ни ку и 
њи хо вом до при но су про у ча ва њу са вре ме не срп ске књи жев но сти из ла гао је ди рек тор би бли о-
те ке Ве ро љуб Ву ка ши но вић. Мр Ана Гво зде но вић, уред ни ца у из да вач кој де лат но сти На род не 
би бли о те ке „Сте фан Пр во вен ча ни“ Кра ље во, упо зна ла је уче сни ке са из да вач ком про дук ци-
јом Би бли о те ке и ак ци ја ма на про мо ци ји чи та ња. 

Дру ги дан ску па, из ла га њем о по тре би тран сфор ми са ња про грам ских ак тив но сти у ве ли-
ким би бли о те ка ма Ср би је, отво ри ла је др Ми ле на Ђор ђи је вић из На род не би бли о те ке Ср би је. 
Ол га Кра сић Мар ја но вић се освр ну ла на свој рад у ве зи са по пу ла ри за ци јом књи ге и чи та ња 
кроз ор га ни зо ва ње број них из ло жби у Би бли о те ци гра да Бе о гра да. Ди рек тор ка Би бли о те ке 
„Вла да Ак сен ти је вић“ у Обре нов цу, Ива на Ја но ше вић, пред ста ви ла је ме сто сво је би бли о те ке 
на кул тур ној сце ни Обре нов ца. О уло зи град ске би бли о те ке у афир ми са њу ло кал них и ре ги-
о нал них ма ни фе ста ци ја из ла га ла је Ја сми на Иван ко вић, ди рек тор ка Би бли о те ке „Ди ми три је 
Ту цо вић“ у Ла за рев цу. Ели за бе та Ге ор ги ев из На род не би бли о те ке „Дет ко Пе тров“ у Ди ми-
тров гра ду за ло жи ла се за би бли о те ку као кул тур ни мост и ис та кла при мер сво је уста но ве у 
кон тек сту жи во та бу гар ске на ци о нал не ма њи не у Ср би ји.

Ма ни фе ста ци ју Дра ин че ви књи жев ни су сре ти, ко ја успе шно тра је већ пет де це ни ја, пред ста-
вио је ди рек тор На род не би бли о те ке „Ра де Дра и нац“ у Про ку пљу, Дра ган Ог ња но вић. Да ни ца 
Ота ше вић, ду го го ди шњи ру ко во ди лац Град ске би бли о те ке „Вла ди слав Пет ко вић Дис“ у Чач ку 
на гла си ла је уло гу би бли о те ка ра у ми си ји чу ва ња за ви чај не ба шти не, а Љи ља на Ста ни ми ро-
вић из Уни вер зи тет ске би бли о те ке у Кра гу јев цу ме сто ове уста но ве као сре ди шта кул тур ног 
жи во та ака дем ске за јед ни це. Је ли ца Илић Ми нић и Вла ди мир Бр бо рић из би бли о те ке Учи тељ-
ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду го во ри ли су о уло зи уџ бе ни ка као сту бо ва кул ту ре, 
а Ви о ле та Стој ме но вић о про гра ми ма про мо ци је чи та ња бор ске би бли о те ке. Са мо бил ним 
услу га ма На род не би бли о те ке Кру ше вац при сут не је упо зна ла ди рек тор ка, мр Сне жа на Не не-
зић. Ми ло је Ра до вић, ду го го ди шњи ру ко во ди лац Деч јег оде ље ња На род не би бли о те ке „Сте-
фан Пр во вен ча ни“ Кра ље во пре зен то вао је по дат ке о раз во ју чи та лач ке пу бли ке кроз број не 
ак ци је кра ље вач ке би бли о те ке.

Ди ги тал ну ко лек ци ју би бли о теч ко-ин фор ма ци о не и ар хив ске гра ђе о кра ље вач кој би бли о-
те ци и рад за ви чај ног оде ље ња ове уста но ве пред ста ви ла је Еми ли ја Ди мов ска, а за тим отво-
ри ла при год ну из ло жбу Би бли о те ка не кад и сад, ко ју су при ре ди ле би бли о те кар ке кра ље вач ке 
би бли о те ке На та ша Ан то ни је вић, Ма ри ја на Јак шић и Ана Во шти нић.

Ква ли те тан струч ни рад и раз ме на ис ку ста ва и иде ја кру ни сан је оби ла ском ма на сти ра 
Жи ча и за кључ ци ма са овог дво днев ног ску па: раз ви је ну кул тур но-про па ганд ну и про свет ну 
де лат ност има ју не са мо на ци о нал не и ма тич не, већ и ма ње оп штин ске и ви со ко школ ске би-
бли о те ке; у бо га тој из да вач кој де лат но сти, ме ђу мо но граф ским из да њи ма, до ми ни ра ју књи-
жев ни на сло ви за раз ли ку од се риј ских, где је за сту пље на би бли о теч ко-ин фор ма ци о на де лат-
ност; уло га би бли о те ка је сте да пру жи за јед ни ци усло ве за до жи вот но уче ње, да бу де по ме ри 
ко ри сни ка, да бу де кул тур ни цен тар, јав ни сер вис, да при ку пља, об ра ђу је, чу ва и про мо ви ше 
за ви чај ну гра ђу; по кре ну та су зна чај на пи та ња о ко ји ма вре ди про ми шља ти – да ли би би бли-
о те ке тре ба ло да се тран сфор ми шу и у ком прав цу су по треб не про ме не.

Ка та ри на Ја бла но вић


