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Пу бли ка ци ју Јед на књи га је дан град: пла ни ра ње про гра-
ма Чи та ње на те ри то ри ји це ле за јед ни це са ста ви ла је и 
2003. го ди не об ја ви ла Кан це ла ри ја за јав не про гра ме 
Аме рич ке би бли о те кар ске асо ци ја ци је (Ame ri can Li-
brary As so ci a tion – ALA). Срп ска чи та лач ка пу бли ка је 
до не дав но мо гла да је чи та са мо на ен гле ском је зи ку, у 
елек трон ској вер зи ји јав но до ступ ној на сај ту по ме ну те 
Кан це ла ри је за јав не про гра ме. Но, за хва љу ју ћи Град ској 
би бли о те ци Пан че во, 2012. го ди не до ма ћем ауди то ри-
ју му по ну ђе на је српскa ва ри јан та – у пре во ду Љи ља не 
Алек сић и ре дак ту ри Би ља не Жи ва но вић – и то у ви ду 
штам па ног из да ња. Иако се из ме ђу аме рич ког ори ги на ла 
и срп ског пре во да про те гао вре мен ски ра спон од го то во 
јед не де це ни је, што је у са вре ме ном све ту бр зих про ме на 
огро ман пе ри од, овај на слов ни је из гу био на ак ту ел но сти. 

Те ма ко јом се књи га ба ви на зна че на је већ у на сло-
ву, и гла си Јед на књи га, је дан град (One Bo ok One Com mu-
nity). То је на зив про грам ског кон цеп та ко ји је на стао у 
Ва шинг тон ском цен тру за књи гу (Was hing ton Cen ter for 
the Bo ok) (по дру жни ца у Си је тлу) чи ја иде ја је би ла да 
се љу ди из јед не ло кал не за јед ни це збли же кроз чи та ње 
и ди ску си ју о ис тој књи зи. Пр ви ова кав про грам ре а ли-
зо ван је 1998. го ди не, под сло га ном Ако цео Си јетл чи та 
исту књи гу. Та да је Цен тар уго стио ауто ра Ра се ла Бенк са 
са ње го вим ро ма ном Слат ка су тра шњи ца као ода бра-
ном књи гом за чи та ње, око ко је је кон ци пи ран ра зно ли-
ки че тво ро днев ни про грам. 

На кон то га, овај про грам ски кон цепт ре а ли зо ван је у 
мно гим гра до ви ма у САД, а по том и ши ром све та. Кон-
гре сна би бли о те ка је за бе ле жи ла 404 ма ни фе ста ци је у 
2007. го ди ни. На рав но, сва ко би основ ном про грам ском 
је згру (а то је јед на ода бра на књи га ко ја би ва у фо ку су 
свих оста лих зби ва ња) до да вао не што но во, јер кон цепт 
је по се би из у зет но отво рен за ра зно вр сне кре а тив не ин-
тер вен ци је. Раз ли чи те про грам ске ак тив но сти пра ти ли су 
и раз ли чи ти на зи ви ма ни фе ста ци ја, од но сно раз ли чи ти 
сло га ни. Та ко је про је кат Јед на књи га (ка ко се скра ће но 
на зи ва, у ори ги на лу One Bo ok) у Кан зас Си ти ју по стао Ује-
ди ње ни чи та мо, у Сан та Мо ни ки Цео град чи та, у Па са де-
ни Је дан град, јед на при ча, у Ва шинг то ну Ва шинг тон чи та...

По ред САД, про грам се на ро чи то раз вио у Аустра-
ли ји, Ка на ди и Ве ли кој Бри та ни ји. У Ср би ји га за са да 
ор га ни зу ју са мо две би бли о те ке. Пр ва га је при хва ти ла 

Град ска би бли о те ка Пан че во, и то 2008. го ди не, ка да је 
у цен тру па жње био ро ман Ру ски про зор Дра га на Ве ли-
ки ћа. Од 2011. го ди не при дру жи ла јој се и Град ска би-
бли о те ка у Вр шцу.1

За ми шљен као ефи ка сно сред ство за под сти ца ње за-
јед нич ког чи та ња уну тар чи та ве за јед ни це, про грам Јед-
на књи га је са др жин ски ком плек сан, са ста вљен од ви ше 
до га ђа ја, тј. ма њих по је ди нач них про гра ма. Об ли ку је се 
та ко што се нај пре ода бе ре вред на књи га ко ја има сна-
жан се ман тич ки ка па ци тет (јед но став но ре че но, она о 
ко јој вре ди при ча ти). По том се ани ми ра це ло куп на ло-
кал на за јед ни ца да је про чи та и уче ству је у по је ди нач-
ним про гра ми ма ко ји се ор га ни зу ју у ве зи са те ма ма, 
про бле ми ма и пи та њи ма ко ји ма се она ба ви. Ор га ни зу ју 
се ра зно вр сни раз го во ри, обез бе ди се, ако је то мо гу ће, 
го сто ва ње ауто ра књи ге, при ре ђу ју се струч на пре да-
ва ња, кон цер ти, по зо ри шне пред ста ве, ра дио еми си је, 
школ ски про гра ми...

Су шти на ова квог про грам ског кон цеп та је сте да се 
на ши рем пла ну, уну тар чи та ве за јед ни це, под стак не чи-
та ње и по кре не ди ја лог ме ђу ње ним при пад ни ци ма, да 
љу ди сло бод но ди ску ту ју о иде ја ма и те ма ма ко је су за 
њих ва жне. Као што је у Ва шинг тон по сту уочи ла Ме ри 
Мек гро ри: „Иде ја је да ће град ко ји отво ри исту књи гу, 
за тво ри ти ту исту књи гу у ве ћој хар мо ни ји“.2

Као што је у под на сло ву пу бли ка ци је Јед на књи га, 
је дан град су ге ри са но, она се ба ви пла ни ра њем та квог 
про гра ма. Ка ко се у Уво ду екс пли цит но на во ди, она је 
за ми шље на као „по моћ но сред ство за рад на ме ње но би-
бли о те ка ри ма ши ром све та“3. Реч је да кле о во ди чу, и 
то во ди чу пр вен стве но на ме ње ном би бли о те ка ри ма, по-
што су упра во би бли о те ке уста но ве ко је ре а ли зу ју овај 
про грам. Ме то до ло шки, во дич је кре и ран та ко да „при-
ка зу је од ре ђе ни број раз ли чи тих мо де ла ко ји за јед ни це 
мо гу да сле де, као и по моћ на сред ства за раз вој про гра-
ма ко ји је по ме ри ва ше за јед ни це”4.

1 Ва ља још спо ме ну ти и Фе сти вал јед ног пи сца ко ји већ не ко ли ко го ди на ор-
га ни зу је Кул тур ни цен тар Бе о град, ко ји је уне ко ли ко сли чан про јек ту Јед на 
књи га, с тим што је у ње го вом фо ку су укуп но ства ра ла штво јед ног ауто ра.
2  Va šing ton Post, 17. 3. 2002, pre u ze to iz Jed na knji ga, je dan grad (Pan če vo: 
Grad ska bi bli o te ka Pan če vo, 2012), 8.
3 Исто.
4 Исто.
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Сто ти нак стра ни ца тек ста и де се так ода бра них илу-
стра ци ја би ло је до вољ но Ја сни Кар та ло вић, ре дак тор-
ки ка та ло га Сит на штам па на гра ђа Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске 1801-1867 да по пи ше и опи ше зна чај, ва жност и 
ква ли тет сит ног штам па ног ма те ри ја ла у срп ској кул ту-
ри. Из да ва њем ка та ло га, ко ји се по ја вљу је као осми у 
ни зу и под за јед нич ким на сло вом Ка та лог ста рих и рет-
ких књи га БМС, ко ри сни ци ма би бли о теч ких фон до ва и 

струч ној јав но сти при ка за не су збир ке ко је се од 1826. 
го ди не чу ва ју под Ма ти чи ним кро во ви ма. Овом су при-
ли ком ода бра не, ка та ло ги зо ва не и ре ди го ва не 254 пу-
бли ка ци је из Оде ље ња ста ре и рет ке књи ге и ле га та 
БМС, али и из По себ них збир ки јед не од две на ше на ци-
о нал не би бли о те ке.

Пр ви текст ко ји се на во ди у Ка та ло гу је сте не кро-
лог Јо ва ну Ра ји ћу, игу ма ну ма на сти ра Ко виљ, из 1801. 
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Осе ћај за прак тич но, сте ре о тип но при пи си ван Аме-
ри кан ци ма, у слу ча ју овог во ди ча у пот пу но сти је ис-
ка зан, по ка зу ју ћи при том све сво је до бре стра не. Без 
су ви шног те о ре ти са ња, на че тр де се так стра на A4 фор-
ма та, књи га ну ди чи та о цу ја сно тра си ран пут ко јим би 
тре ба ло ићи при ли ком ре а ли за ци је про гра ма Јед на књи-
га. Она га тим пу тем во ди ко рак по ко рак, од пре ци зно 
об ја шње ног на чи на на ко ји би тре ба ло по ста ви ти ци ље-
ве про гра ма у ње го вој по чет ној фа зи, до мо гу ћих мо де-
ла ева лу а ци је у ње го вој за вр шној фа зи.

Из у зи ма ју ћи два увод на по гла вља и ре зи ме, во дич 
се са сто ји из 17 крат ких по гла вља и сва ко од њих пред-
ста вља по јед ну бит ну ак тив ност у про це су пла ни ра ња 
и ре а ли за ци је про гра ма: од већ по ме ну тог де фи ни са-
ња про грам ских ци ље ва, пре ко од ре ђи ва ња вре мен ског 
окви ра, про на ла же ња парт не ра, из ра де бу џе та, из бо ра 
књи ге, пла ни ра ња пра те ћих ма ни фе ста ци ја, до мар ке-
тин га и про мо ци је, ре а ли зо ва ња по је ди нач них про грам-
ских де ша ва ња, до ку мен то ва ња до га ђа ја и ева лу а ци је. 
Во дич још и де таљ но об ја шња ва ко ји су за да ци сва ког 
чла на про грам ског ти ма – од ру ко во ди о ца до во лон те ра, 
шта тре ба да са др жи пра те ћа пу бли ка ци ја про гра ма, тзв. 
Во дич за чи та ње, ка ко тре ба да из гле да кон трол на ли ста 
до га ђа ја – све до нај сит ни јих мо гу ћих де та ља у ве зи са 
ор га ни за ци јом ова ко све о бу хват не ма ни фе ста ци је.

Не сум њи во је да ова књи га ис пу ња ва свој основ ни 
циљ „по моћ ног сред ства”, во ди ча за лак шу и ква ли-
тет ни ју ре а ли за ци ју про гра ма Јед на књи га, исто вре ме-
но де лу ју ћи мо ти ви шу ће на би бли о те ка ре да по кре ну 
овај про грам у сво јим за јед ни ца ма. Ме ђу тим, она ни је 

ко ри сна са мо за би бли о те ка ре, већ и за ор га ни за то ре 
про гра ма у свим кул тур ним уста но ва ма и при ор га ни зо-
ва њу свих кул тур них ма ни фе ста ци ја.

Овај во дич, за сно ван на нај бо љим прак са ма аме-
рич ких би бли о те ка, до би ја на уни вер за ла но сти јер, 
по ка зу ју ћи нам ка ко тре ба огра ни зо ва ти про грам Јед-
на књи га, исто вре ме но по ка зу је осно ве про це са пла ни-
ра ња, ор га ни зо ва ња и ре а ли зо ва ња про гра ма уоп ште. 
Ка да, на при мер, об ја шња ва на ко ји на чин тре ба спро-
во ди ти мар ке тинг и про мо ци ју про гра ма, ка ко из ра ди ти 
бу џет или ка ко на пра ви ти кон трол ну ли сту до га ђа ја, во-
дич нам у ства ри ка зу је ка ко се ове ак тив но сти ва ља но 
спро во де не са мо за про грам Јед на књи га, већ за би ло 
ко ји дру ги об у хват ни ји кул тур ни про грам.

У том сми слу, ма ко ли ко по је ди ни би бли о те ка ри и 
дру ги кул тур ни по сле ни ци има ли ве ли ко ис ку ство у ре а-
ли зо ва њу про гра ма из кул ту ре, овај во дич ће им са свим 
си гур но до дат но олак ша ти рад ни зом прак тич них са-
ве та. Осим то га, књи га мо же би ти од знат не ко ри сти и 
при пи са њу про је ка та, јер нас учи ка ко да де фи ни ше мо 
и фор му ли ше мо низ сег ме на та ко ји чи не са став ни део 
сва ке про јект не при ја ве, по пут свр хе про јек та, вре мен-
ског окви ра, та бе ле ак тив но сти, ева лу а ци је...

Об ја вљи ва ње овог из да ња тим је вред ни је што ми 
на чел но оску де ва мо у ли те ра ту ри слич ног ти па. Ба рем 
се аутор ових ре до ва до са да ни је су срео са мо но граф-
ском пу бли ка ци јом у пот пу но сти по све ће ном ор га ни за-
ци ји кул тур них про гра ма. Овом при ли ком до би ли смо 
јед ну ва ља ну, кон ци зну и прак тич ну књи гу, ко ју не тре ба 
са мо чи та ти, већ је тре ба и ко ри сти ти.


