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Де сан ка Ста ма то вић је ре дак ства ра лац ко ји ни је 
екс по ни ран оно ли ко ко ли ко за слу жу је сво јим по сла њем 
и сво јим де лом. Ка ко се ни у би бли о теч ким кру го ви ма 
не уви ђа ко ли ко су по је ди ни на уч ни рад ни ци за ду жи-
ли про фе си ју, та ко се и на кул тур ној ма пи Ср би је за не-
ма ру ју за па же ни до при но си ка кав је пру жи ла Де сан ка 
Ста ма то вић. Бо јим се да не пре о вла да за бо рав ност, 
нео ба зри вост и пре по тент ност но вих ми си о на ра, ко ји 
се бе, уз увек при сут ну сви ту, про мо ви шу без по кри ћа. 
Мо ја по што ва на про фе сор ка је и мо ја нај бо ља дру га-
ри ца из Кар не ги је ве ули це. Ту, у Ар хи ву Ср би је, де ли-
мо ра до сти от кри ва ња не по зна тих до ку ме на та, гра ђе о 
ве ков ној би бли о теч кој про шло сти, за ви чај ним пр ва ци-
ма, про свет ним и умет нич ким ко ра ча њи ма у гра ни ца ма 
Евро пе. Ар хив је по год но ме сто за ра до зна ле ду хо ве и 
но ве пре га о це, где дра га про фе сор ка на ста вља да обе-
ло да њу је не по зна ни це о ин сти ту ци ја ма, по је дин ци ма и 
дру гим ком пе тент ним узо ри ма.

Ка ко се ми да нас, из позицијe по зва них у овој обла-
сти, од но си мо пре ма кул тур ној исто ри ји Ср ба, по ка зу ју 
и рет ке књи ге ко је те ма ти зу ју би бли о теч ку исто ри о гра-
фи ју. Рет ке су де лом и због то га што об ли ко ва ње та квих 
оства ре ња под ра зу ме ва од ри ца ње и спрем ност на ду го 
и скру пу ло зно ис тра жи ва ње ко је уна пред не мо же да се 
пред ви ди, а по сле ко јег сле ди још на пор ни је вред но ва ње 
и се лек ци ја при мар них и се кун дар них из во ра у ци љу њи-
хо вог ве ро до стој ног, при хва тљи вог и на у чно уте ме ље ног 
пред ста вља ња. Ви ше де це ниј ска рев ност и ис тра жи вач ка 
упор ност под сти ца ле су проф. др Де сан ку Ста ма то вић 
да чи та, ис тра жу је, се лек ти ра и уоб ли ча ва до ступ ну гра-
ђу и дру ге из во ре и об ја ви вред на де ла из кул тур не исто-
ри о гра фи је. Ње на мен тал на кон ди ци ја окре ну та је под-
јед на ко срп ској и за ви чај ној ре сав ској исто ри о гра фи ји, 
иако јој исто ри ја ни је основ но за ни ма ње.

Де сан ка Ста ма то вић је пр ва док то ри ра ла на ову те-
му, а као про фе сор охра бри ва ла је и дру ге: сту ден те, 
би бли о те ка ре и ис тра жи ва че да кре ну ње ним тра гом. 
Не ки су по ста ли уни вер зи тет ски про фе со ри, струч ња ци 
у овој обла сти. Дру ги су, под стак ну ти про јек том, ис тра-
жи ли те му чи та ли шта и би бли о те ка у зна чај ним ме сти ма 
ши ром Ср би је, а све то за јед но чи ни ком пе тент но на уч-
но и струч но је згро срп ског би бли о те кар ства.

Ка да би до шао тре ну так из бо ра не ко ли ко срп ских 
књи га ко је би тре ба ло спа си ти за по ко ле ња, књи га 
проф. др Де сан ке Ста ма то вић Чи та ли шта у Ср би ји у 
XIX ве ку би ла би ме ђу њи ма, као нај ре фе рент ни ја књи-
га у исто ри ји срп ског би бли о те кар ства. Пр во из да ње је 
по ста ло рет кост и за слу жно је укљу че но у ре фе рен сне 
збир ке свих би бли о те ка. Мно го тра же на, ова књи га је 
би ла те шко до ступ на, иако нео п ход на за све те ме кул-
тур не исто ри је Ср би је то ком XIX ве ка, та ко да је но во 
до пу ње но из да ње пра ви по ду хват и на гра да струч ној и 
на уч ној јав но сти у обла сти би бли о те кар ства.

На ре фе рент ност ове рет ке струч не и на уч не књи ге 
ука зу је и ње на ци ти ра ност у мно го број ним струч ним и 
на уч ним тек сто ви ма ко ји се од но се на пе ри од на стан-
ка чи та ли шта и јав них би бли о те ка у Ср би ји, али и оп-
ште кул тур не исто ри је Ср ба. Чи та ли шта или чи та о ни це 
по сто ја ли су ши ром Евро пе и оту да им пул си да се они 
осни ва ју и у на шим ме сти ма. Усло ви на ста ја ња и ши ре-
ња чи та ли шта по ве за ни су са фор ми ра њем гра ђан ства 
у Ср би ји ко је же ли, пре у зи ма њем кул тур но-про свет них 
мо де ла раз ви је ни јих сре ди на, да уна пре ди и уве де ци-
ви ли за циј ске на ви ке, ка ко би се под ста кле про ме не и 
пре ва зи шла уко ре ње на за о ста лост. Објек тив не исто риј-
ске по зи ци је Ср би је ни су би ле за вид не, с јед не стра не 
део те ри то ри јал но сти је, без об зи ра на фак тич ку ауто-
ном ност, био под ути ца јем Осман лиј ске упра ве, а с дру-
ге, Ср би ја се отва ра ла пре ма Евро пи. Осни ва ње пр вог 
чи та ли шта, Срб ског чи та ли шта у Бе о гра ду 1846. а по том 
и чи та ли шта у Сме де ре ву, Кра гу јев цу, По жа рев цу, Не го-
ти ну и Ужи цу, под ста ћи ће отва ра ње ових уста но ва и у 
дру гим оп шти на ма. Зва нич но срп ско гла си ло Срп ске но-
ви не а и мно ги дру ги пе ри о дич ни ли сто ви (Но ви не чи та-
ли шта бе о град ског, Срп ски днев ник, Ви де ло, Ср би ја, Ви дов-
дан, Све то вид) из ве шта ва ли су пре ко сво је до пи снич ке 
мре же о осни ва њу и ра ду чи та ли шта у мно гим ме сти ма 
це ле Ср би је.

Ис тра же на ар хив ска гра ђа, нео бја вље ни и об ја вље-
ни из во ри, пе ри о ди ка и мо но гра фи је су, као ре фе рен-
тан ма те ри јал за пре зен то ва ње исто ри је на стан ка чи та-
ли шта, а ка сни је и јав них би бли о те ка, ис пу ни ли зах те ве 
ове је дин стве не мо но гра фи је. Сви сег мен ти дру гог из-
да ња Чи та ли шта у Ср би ји у XIX ве ку у кон ти ну и те ту и 
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ујед на че ним оби мом пред ста вља ју фор ми ра ње уста-
но ва ши ром Ср би је, ње не ини ци ја то ре, уте ме љи ва че, 
до бро тво ре, књи ге и би бли о те ке, као и це лу ор га ни-
за ци о ну мре жу по сег мен ти ма на ста ја ња ових ва жних 
кул тур них ин сти ту ци ја. По се бан раз лог да се са да шњим 
и бу ду ћим ге не ра ци јама пре по ру чи ова ко кон ци пи ран 
и са др жа јан про је кат је све о о бу хва тан при ступ ауто ра 
на при ку пља њу ма ло по зна те ар хив ске гра ђе, пу бли ко-
ва них из во ра и ре про ду ко ва не фо то до ку мен та ци је ко ја 
упот пу ња ва и за до во ља ва ин те ре со ва ње по је ди на ца за 
те ко ви не срп ске, али и сва ке из дво је не за ви чај не кул-
тур не исто ри је.

Но во до пу ње но из да ње је до бар мо дел да се пред-
ста ви кон ти ну и тет раз во ја би бли о те кар ства у Ср би ји, 
али и срп ске кул ту ре у це ли ни. Под стак ну ти ци ви ли за-
циј ским раз ло зи ма да се јав но сти пре до че не по зна ни це 
исто ри је би бли о те кар ства и кул тур ног на сле ђа Ср би је, 
при ре ђи ва чи и из да вач Град ска би бли о те ка у Пан че ву 
при бли жа ва ју но вим ге не ра ци ја ма те му о чи та ли шти ма 
као европ ским мо де ли ма гра ђан ског жи во та. Кул тур но-
обра зов на ми си ја ин сти ту ци ја би бли о теч ке де лат но сти 
увек је не го ва на и ис ти ца на као основ ни атри бут јав но-
сти и за до во ља ва ња оп ште кул тур них по тре ба ста нов ни-
штва. То је би ла ка рак те ри сти ка оку пља ња у чи та ли шти-
ма, а ка сни је и у јав ним би бли о те ка ма. Дру го по гла вље, 
„На ста нак и раз вој чи та ли шта у Ср би ји“ за о ку пља па-
жњу бо гат ством са зна ња о чи та о ни ца ма на тлу Евро пе. 
Осни ва ње дру шта ва за чи та ње, фор ми ра ње ка би не та 
у Фран цу ској и Ен гле ској, по ја ва удру же ња гра ђа на у 
дру штву за чи та ње у Не мач кој, чи та о ни ца у Ру си ји, има-
ли су сво је след бе ни ке и у Ср би ји. Да нас би те ини ци ја-
ти ве би ле од ве ли ке ко ри сти у јав ном би бли о те кар ству и 
због то га што опа да број чи та ла ца у све ту и код нас, уз 
сва на сто ја ња да „чи та ње бу де у мо ди“.

Исто ри о гра фи ја би бли о те кар ства нај не по сред ни је 
је по ве за на са исто ри јом књи ге, због то га је нео п ход-
но би бли о теч ке ин сти ту ци је и фе но мен књи ге ту ма чи ти 
кроз за јед нич ке ве зе са дру штве ном исто ри јом. Кул тур-
ни аспек ти дру штва по тен ци ра ју, у пр вом пла ну, кул-
тур не по тре бе ве за не за на ста нак, ди стри бу ци ју и ко ри-
шће ње књи ге. Ко ли ко је књи га сред ство пи сме но сти и 
основ ни са др жај сва ке би бли о те ке, то ли ко је она кроз 
исто ри ју би ла обе леж је при ват но сти, ме ра кул тур ног и 
умет нич ког раз во ја и ин стру мент др жа ве и дру штве ног 
си сте ма. По ред основ них ма те ри јал них свој ста ва – на-
мен ски об ли ко ван пред мет за чи та ње – књи га је у исто-
ри ји ци ви ли за ци је по и ма на као ду хов на тво ре ви на ко ја 
обе ле жа ва со ци јал не, по ли тич ке и еко ном ске ка те го ри-
је јед ног дру штва. За хва љу ју ћи књи га ма, ду хов но су се 
раз ви ја ле нај у че ни је лич но сти срп ске кул тур не исто ри-
је, њи хо ве при ват не би бли о те ке би ле су из во ри на пре-
до ва ња сва ке сре ди не у ко јој су ра ди ли као др жав ни 
на ме ште ни ци, при ват ни про фе со ри или у не кој дру гој 
уло зи. Пут ства ра ња, штам па ња, рас про сти ра ња и чи та-
ња књи га от кри ва ста зе сме њи во сти кул тур них обра за ца 
дру штва. На том ду гом пу ту, књи га је би ла под сти цај ни 

еле мент, под ре ђен раз во ју и успо ну дру штва у це ли ни, 
као и „из о бра жа ва њу“ ње них при пад ни ка. Чи та ли шта 
ни су би ла при ви ле ги ја са мо гра ђан ства, она су од и гра-
ла из ван ред ну уло гу и у уну тра шњо сти Ср би је, у мно гим 
се ли ма и ма ње на ста ње ним ме сти ма осни ва не су ове 
ин сти ту ци је. Ко ли ка је ва жност тих за ве де ни ја по твр ђу је 
и до пис у Све то ви ду1 „...За то по сле учи о ни це за нај згод-
ни је сред ство на род ног об у че ња мо ра мо при по зна ти 
чи та ли шта. Г. Про ти Ми лу ти но ви ћу чи та о ни це су ду хов-
не крч ме. У крч ми ка же да те ло до би је пи ће а у чи та ли-
шту ду шу... Два гро ша по ре ска кад сва ка гла ва при пла-
ћа њу по ре за да де, ту је до во љан тро шак за ис пла ће ње 
сви ју у Бе о гра ду, Но вом Са ду и у свим срп ским кра је ви-
ма из ла зе ћим књи га и но ви на ма, као и оста ли тро шко ви 
чи та ли шном за во ду при па да ју ћи.“

Апо стро фи ра не пред но сти кул тур них дру шта ва 
са гле да ла је Де сан ка Ста ма то вић и у ме то до ло шком 
сми слу угра ди ла у сво ја до са да шња де ла, а и она чи је 
штам па ње иш че ку је мо. Чи ни се да је она би о би бли о-
гра фи ја из „Збор ни ка ра до ва у част проф. др Де сан ке 
Ста ма то вић“2 тек по ло ви на оно га што је то ком жи во та 
и ка ри је ре ства ра ла. За шти та кул тур не ба шти не, исто-
ри ја би бли о те кар ства као део те ба шти не, струч но и 
на уч но по зна ва ње би бли о те кар ства, уво ђе ње на уч но-
ин фор ма ци о них до стиг ну ћа у на ци о нал но и јав но би-
бли о те кар ство, цен трал но ка та ло ги зи ра ње, фор ми ра ње 
за ви чај них фон до ва, уло га на став ни ка и ком пе тент ног 
би бли о те ка ра, са мо су сег мен ти бо га тог ра да Де сан ке 
Ста ма то вић.

Про фет ска са гле да ва ња оп стан ка књи ге у ин фор ма-
тич ком дру штву – на гла ше на у из ла га њу на ме ђу на род-
ном се ми на ру Књи га у раз во ју са вре ме ног дру штва, у ор-
га ни за ци ји На род не би бли о те ке Ср би је у Ме ђу на род ној 
го ди ни књи ге 1973 – као да од ра жа ва ју да на шњу упи та-
ност. Те да ле ке 1973. го ди не, Де сан ка Ста ма то вић је по-
во дом ди ле ма хо ће ли књи га оп ста ти, би ла си гур на, да 
хо ће: „Ви ше го ди шње ди ску си је на те му од у ми ра ња књи-
ге из гле да да су у Ме ђу на род ној го ди ни књи ге ко нач но 
до ве де не до кра ја и да се од нос књи ге као нај ста ри јег 
сред ства ко му ни ци ра ња пре ма са вре ме ним сред стви ма 
ма сов них ко му ни ка ци ја – фил му, ра ди ју и те ле ви зи ји – 
ви ше не по ста вља ју као те за или-или већ као мо гућ ност 
и-и.“ Ту је ста ла уз ра ме со ци о ло гу књи жев но сти Ро бер-
ту Ескар пи ју, ко ји је сво је ви ђе ње од но са књи га-чи та лац 
унео у из ла га ње „Уло га књи ге у са вре ме ном дру штву“. 
„Књи га има елит но по ре кло, и ти ме је још увек оп те ре-
ће на.“ Да нас кад су он да шња „пре те ћа“ сред ства у фа зи 
за ста ре ва ња, стра хо ви су исти пред фи не са ма тех нич-
ко-тех но ло шког на прет ка и кон ку рен ци јом ди ги тал них 
до ме та. На овом пла ну сре ћу се Де сан ка Ста ма то вић и 
ауто ри нај но ви је књи ге Не на дај те се да ће те се ре ши ти 
књи га (Жан-Клод Ка ри јер и Ум бер то Еко).

1  Све то вид бр. 52 (1866).
2  „Збор ник ра до ва у част проф. др Де сан ке Ста ма то вић“, Би бли о те кар 3-4 
(2007).
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По сле Пр вог свет ског ра та, Пан че во се, из не на да, 
са пе ри фе ри је ста ре сред њо е вроп ске ца ре ви не пре се-
ли ло у сре ди ште но во на ста ле бал кан ске кра ље ви не, тик 
до пре сто ни це тек скро је не др жа ве. По ку ша ва ју ћи да 
за бо ра ве тра гич не раз ме ре ве ли ког кр ва вог ра та, ста-
нов ни ци Пан че ва, су о че ни са број ним еко ном ским, ад-
ми ни стра тив ним и ко му нал ним про бле ми ма, ода ли су 
се, из ме ђу оста лог, по ма ми за ба ва. Ра зно вр сна срп ска и 
не мач ка дру штва ор га ни зо ва ла су игран ке, ди ле тант ске 
по зо ри шне пред ста ве, кон цер те, ма скен ба ле, до бро-
твор не за ба ве... Не у ме ре ним ве се љем бри са но је се ћа-
ње на че ти ри рат не го ди не, али ни су све та да шње це-
хов ске, вер ске и на ци о нал не ор га ни за ци је за циљ има ле 
са мо пу ко за ба вље ње до ко ног гра ђан ства.

Би ло је до ста оних ко ји су се по жр тво ва но тру ди ли 
да збри ну рат ну си ро чад и ин ва ли де, на хра не глад не, 
по мог ну бо ле сни ма, али и да омо гу ће гра ђан ству жељ-
ном про све те и кул ту ре да про ши ри хо ри зон те.

О јед ном та квом удру же њу, Фран цу ском клу бу у 
Пан че ву, пи ше Не си ба Па ли брк-Су кић, би бли о те кар ка 

за ду же на за из ра ду би бли о гра фи ја, ко ја свој по сао не 
до жи вља ва као ру тин ско ар хи ви ра ње су во пар них чи ње-
ни ца. До ове ин те ре сант не и нео прав да но за по ста вље не 
те ме она ни је до шла слу чај но. Ба ве ћи се го ди на ма уче-
шћем ру ске еми гра ца је у јав ном жи во ту Пан че ва у пе-
ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, што је као ре зул тат да ло 
две књи ге, на и шла је на ин те ре сант не по дат ке о уче шћу 
„бе лих” Ру са у ра ду Фран цу ског клу ба.

Ра ђе на с огром ном акри би јом, за сно ва на на но вин-
ским тек сто ви ма и ар хив ској гра ђи, књи га Не си бе Па ли-
брк-Су кић раз от кри ва ва жан сег мент кул тур не исто ри је 
гра да то ком две де це ни је мир ног жи во та. Аутор ка ба ца 
но ву све тлост на већ по зна те лич но сти из пан че вач ке 
гра ђан ске про шло сти. Мно ги ис так ну ти по је дин ци, али 
и ма ње по зна те лич но сти, овом књи гом от ки ну те од за-
бо ра ва, про шли су кроз Фран цу ски клуб у пе ри о ду од 
1921. до 1941. го ди не, ко ли ко је он по сто јао и обо га тио 
јав ни и кул тур ни жи вот у гра ду. Ме ђу њи ма се ис ти чу 
Ру си ко ји су се, бе же ћи од по ли тич ког ха о са у до мо ви-
ни, на свом пу ту пре ма За па ду за у ста ви ли у Пан че ву.
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Не би тре ба ло да де лу је пре тен ци о зно ако се ис-
так не да је фе но мен ства ра ња, штам па ња, чу ва ња и 
чи та ња књи га ди рект но по ве зан са се ми о ти ком кул-
ту ре, а у про у ча ва њу тог фе но ме на про фе сор кин до-
при нос је за па жен. Ран ги ра ју ћи ду хов не оазе, у ко је 
убра ја мо чи та ли шта и све вр ста би бли о те ка, а ува-
жа ва ју ћи зна чај при ват них би бли о те ка, про фе сор ка 
за пра во апо стро фи ра учин ке не ка да шње гра ђан ске 
ели те и ка сни јих кул тур них по сле ни ка да књи га бу де 
до ступ на у име про све ћи ва ња и све о бу хват ног ци ви-
ли за циј ског на прет ка. При ват на исто ри ја на ших пре-
да ка ве за на за књи гу и чи та ње из у зет но је за ни мљи ва. 
Из два ја ње ин сти ту ци је пре ну ме ра ци је из мно штва 
те ма ко је је про фе сор ка об ра ди ла у сво јим књи га-
ма, мо би ли са ло би буд ност чи та ња. Да нас је то пр ви 

за да так, ни ка ко да се ус по ста ви пот пу на пи сме ност 
јед не др жа ве и по ве ћа број чи та ла ца. Књи га пред на-
ма по бу ђу је све да раз ми шља ју о књи га ма, чи та о ци-
ма и ме сти ма где се тај при мар ни из вор пи сме но сти 
ко ри сти. Нај бо ље „апо те ке ду ше“ – ка ко је нај ста ри ју 
Би бли о те ку у Ми си ру, пре оне у Алек сан дри ји звао 
њен осни вач, краљ Оси ман ти је – оста ју чи та о ни це и 
би бли о те ке.

На во де ћи вред но сти до пу ње ног из да ња, за хва љу је-
мо про фе сор ки Де сан ки Ста ма то вић што је об ра ди ла 
и ис та кла до при но се раз во ју срп ског би бли о те кар ства, 
укљу чив ши но ва струч на и на уч на ис тра жи ва ња сво јих 
сту де на та, ма ги стра на та и док то ра на та; че стит ке уред-
ни ци ма, при ре ђи ва чи ма и из да ва чу Град ској би бли о-
те ци у Пан че ву за овај по ду хват.


