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Уз зна ње и пре да ност, до брог би бли о те ка ра, пре ма 
ре чи ма Све тла не Мир чов, од ли ку је пер ма нент на ис тра-
жи вач ка страст, ко ју и са ма по ка зу је. Упо тре бив ши син-
таг му „леџ бе ни ца ду ше“ ка да го во ри о би бли о те ци као 
пред ме ту свог ин те ре со ва ња, под се ћа на за пис Me di ca 
ani mae of fi ci na из над по ли ца са књи га ма у би бли о те ци 
у Лук со ру. У спи су О би бли о те ка ма и До бро слав Ру жић 
1922. го ди не овај мо то пре во ди „где се ду ша ле чи, опо-
ра вља, ре а ни ми ра“.

Књи га Би бли о те ка – леџ бе ни ца ду ше пред ста вља рет-
ко би бли о те кар ско шти во. У њој су са бра ни тек сто ви 
об ја вљи ва ни у вре мен ском ра спо ну од две де це ни је, а 
нај ве ћи број ра до ва од но си се, с раз ло гом, на На род ну 
би бли о те ку Ср би је у ко јој је Све тла на Мир чов про ве ла 
ду ги низ го ди на. Све до чи се о оба ве зном при мер ку као 
трај ном кул тур ном до бру, о то ме да је за на ци о нал ну би-
бли о те ку „нај пре суд ни је пра вил но кре и ра ње и спро во-
ђе ње на бав не по ли ти ке.“1

Ле гат, реч ла тин ског по ре кла, ри зни ца је се ћа ња, ру-
ко пи сна ба шти на да ро дав ца и „ли це“ кул ту ре ко јој он 
при па да, а Све тла на Мир чов „пле ме ни то за ве шта ње“2 
бе ле жи на при ме ру би бли о те ке Ве се ли на Чај ка но ви ћа, 
ко ја се као и лич на би бли о те ка Ми ло ша Цр њан ског чу ва 
у На род ној би бли о те ци Ср би је.

Чај ка но ви ћа ан то ло ги ја пи са ца рим ске књи жев но-
сти (Flo ri le gi um la ti num in usum scho la rum, Бе о град, 1940) 
по хра ње на је у на ци о нал ној би бли о те ци за јед но са де-
ли ма Бо ре Стан ко ви ћа и Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа, о ко-
ји ма Све тла на Мир чов са љу ба вљу пи ше у овој књи зи. 
Би ло да от кри ва за ни мљи ве де та ље из жи во та Ми ло ша 
Цр њан ског, на при мер или сну је сно ве о Bi bli ot he ca Uni-
ver sa lis, аутор ка ис пи су је стра ни це о кључ ним пи та њи-
ма би бли о те кар ства у Ср би ји (на бав на по ли ти ка, вр сте 
и об ра да гра ђе и њи хо во чу ва ње и ко ри шће ње, зах те ви 
ин фор ма тич ког до ба). Уз кон ста та ци ју да су сви управ-
ни ци На род не би бли о те ке у Бе о гра ду до Пр вог свет-
ског ра та би ли ака де ми ци, Све тла на Мир чов се ћа нас 
на „суд би не и љу де“: Јан ка Ша фа ри ка, Ђу ру Да ни чи ћа, 
Сто ја на Но ва ко ви ћа и дру ге. 

Кон ста ту ју ћи  да је „би бли о те кар, та ко ђе, ду жан да 
шти ти пра во ко ри сни ка на по вер љи вост и ано ним ност“3, 
Све тла на Мир чов под се ћа да је пр ви етич ки ко декс у 

1  Све тла на Мир чов, Би бли о те ка – леџ бе ни ца ду ше (Бе о град: Бе о град ска књи-
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на шем би бли о те кар ству 
са оп штен у Пра ви ли ма 
о уну тра шњем уре ђе њу и 
ре ду у На род ној би бли о-
те ци из 1901. го ди не.

Суд би на не ста лих срп ских ру ко пи са и штам па них 
књи га још јед на је од те ма пу бли ка ци је Би бли о те ка – 
леџ бе ни ца ду ше. Та ко се по ми ње да су Ди ми три је Бог-
да но вић и Де јан Ме да ко вић, упор ни и стра сни ис тра-
жи ва чи на шег из гу бље ног књи жног бла га, за бе ле жи ли 
траг пу бли ка ци ја На род не би бли о те ке од ле та 1914. до 
се дам де се тих го ди на XX ве ка, те „по сле ви ше од по ла 
ве ка, вра ће ни (су) ови пре дра го це ни срп ски сред њо ве-
ков ни ру ко пи си на сво је ста ро ме сто, а њи хо ва пу сто-
лов на исто ри ја ко нач но је за кљу че на.“ 4  По себ но ме сто 
за у зи ма и осврт на би бли о те ку Во ји сла ва Јо ва но ви ћа 
Ма рам боа (1884-1968) ко ја се чу ва у Уни вер зи тет ској 
би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић“ у Бе о гра ду.

У по гла вљу Пло до ви из да вач ког ен ту зи ја зма Све тла-
на Мир чов бе ле жи пр ве мар ке тин шке ко ра ке у срп ском 
из да ва штву (коле кцијa На род на књи жни ца ско ро за бо-
ра вље ног Ни ко ле Б. Јо ва но ви ћа), сто го ди шњу из да вач-
ку де лат ност „Про свје те“ (1902-2002), мо но гра фи је и 
се риј ске пу бли ка ци је штам па не у Би зер ти (1916-1919), 
итд. Све тла на Мир чов на во ди мно го зна чај них име на 
као Зна ме ни те де лат ни ке у би бли о те кар ству бал кан ских 
про сто ра, а ми ће мо овом при ли ком из дво ји ти Ни ћи фо-
ра Ду чи ћа, Сто ја на Про ти ћа и Ми ло ва на Гли ши ћа. Нај-
ин те ре сан ти ји сег мент по гла вља Би бли о теч ке сва шти це 
су би бли о те кар ски ар ха и зми уз на по ме ну да „у но ви је 
вре ме по пла ва ту ђи ца за глу шу је наш је зик.“5

Књи га нео бич ног на сло ва ко ју је го ди на ма ис пи-
си ва ла Све тла на Мир чов од ко ри сти је ка ко струч ној 
јав ности, тако и ши рем кру гу ко ри сни ка би бли о теч-
ких услу га. Би бли о те ка – леџ бе ни ца ду ше тек сто ви ма од 
исто ри је би бли о те кар ства до ин те ре со ва ња за при ме ну 
Бо лоњ ског про це са у на шим уста но ва ма обра зо ва ња 
ин фор ми ше о свим ти по ви ма би бли о те ка у Ср би ји. Вр-
хун ски би бли о те кар ка кав Мир чова је сте, по ка зу је ши-
ри ну ин те лек ту ал ног ан га жма на пи шу ћи упо ре до о би-
бли о те ци епи ско па Ни ко ди ма Ми ла ша (1845-1915) и о 
јав ним би бли о те ка ма као „ка пи ја ма зна ња“ у XXI ве ку.

4  Исто, 48.
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