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Сажетак
Одељење стране књиге Народне библиотеке Смедерево отворено је 2002. године, као одговор на све бројније 
захтеве корисника за литературом на страним језицима. Почетни књижни фонд који се састојао од малог броја књига, 
неактуелне садржине и у лошем физичком стању, за кратко време је куповином, донацијама међународних културних 
институција и поклонима грађана, достигао количину од 10.000 јединица савремене, актуелне библиотечке грађе на 17 
страних језика. Промотивне активности и разноврсни културни програми, намењени свим категоријама корисника овог 
Одељења, чине да се њихов број, као и количина и сложеност њихових захтева, из године у годину увећавају.
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Стране књиге у Смедереву средњег века

Са ку пља ње и чу ва ње стра них књи га у гра ду Сме-
де ре ву има ду гу тра ди ци ју. У ли те ра ту ри се бе ле жи, 
за оно вре ме, зна ча јан број књи га ко је су се на ла-
зи ле у две ма би бли о те ка ма, осно ва ним ов де, у но-
во са гра ђе ном Ма лом гра ду Сме де рев ске твр ђа ве, 
по сле 1430. го ди не, на кон што је у ње му сме ште на 
по след ња срп ска сред њо ве ков на пре сто ни ца.1 Би ле 
су то двор ска би бли о те ка де спо та Ђур ђа Бран ко-
ви ћа и, пре ма из во ри ма, не што ка сни је фор ми ра-
на при ват на ко лек ци ја књи га Ни ко ле Ко то ра ни на, 
двор ског пи са ра де спо то ве ла тин ске кан це ла ри је. 
Раз гра на те по ро дич не, тр го вач ке и по слов не ве зе 
са европ ским вла дар ским по ро ди ца ма и та да шњим 
цен три ма мо ћи, као и ње гов ге о граф ски по ло жај, 
чи ни ли су сме де рев ски двор ди на мич ним ме стом 
на ко јем су се пре ла ма ли раз ли чи ти кул тур ни ути-
ца ји и од ви ја ла жи ва књи жев на ак тив ност. Ђу рађ 
Бран ко вић, је дан од нај кул тур ни јих љу ди сво га до-
ба и из ван ре дан по зна ва лац ви зан тиј ске књи жев но-
сти, го во рио је грч ки, тур ски, ма ђар ски и ла тин ски 
је зик, и во лео да бу де окру жен уче ним и про све-
ће ним љу ди ма. Сјај ње го вог дво ра, на ко јем се 

1  Ле он ти је Па вло вић и др., Сме де рев ске би бли о те ке: књи ге и би бли о те ке у сме-
де рев ском кра ју од 1430. го ди не до да нас (Сме де ре во: На род на би бли о те ка, 
1986), 8.

жи ве ло рас ко шно, при вла чио је Ду бров ча не, Гр ке и 
Ма ђа ре, а по сле па да Ца ри гра да под тур ску власт 
1453. го ди не, Сме де ре во је по ста ло цен тар у ко ме 
су по че ли  да се оку пља ју срп ски и од Ту ра ка из-
бе гли бу гар ски и грч ки књи жев ни ци, пре пи си ва чи 
и умет ни ци. Бо гат вла дар, на след ник вла дар ских 
по ро ди ца Не ма њи ћа и Ла за ре ви ћа, Ђу рађ је, као и 
оста ли чла но ви ње го ве број не по ро ди це, ве о ма це-
нио књи ге и рев но сно их на ба вљао за сво ју би бли о-
те ку на број ним пу то ва њи ма по Ви зан ти ји, Тур ској 
и за пад ним зе мља ма. Ко нач ним па дом де спо то ви не 
1459. го ди не, ова би бли о те ка је не ста ла, би ло да су 
при мер ке опљач ка ли Тур ци, или су их мо на си од не-
ли у Ра ва ни цу, а на след ни ци у Срем, Фур лан ди ју и 
Хи лан дар. Да нас се зна за 25 ру ко пи са ко ји по ти чу 
из ње, а ко ји су се, сти ца јем раз ли чи тих окол но сти, 
на шли у Бе о гра ду, Срем ским Кар лов ци ма, Мин хе-
ну, Бу дим пе шти, Бу ку ре шту, Па ри зу, Мо скви, Оде-
си, ма на сти ри ма на Све тој Го ри и код Пље ва ља и 
цр ква ма у Кр ње ву, Оси па о ни ци и Ра та ри ма.2  Ин-
вен тар де спо то ве двор ске би бли о те ке не по сто ји, 
док је са др жај збир ке де спо то вог кан це ла ра Ни ко-
ле де Ар хи лу пи са, за хва љу ју ћи ње го вом те ста мен ту, 
би ло мо гу ће де ли мич но ре кон стру и са ти.3

2  Ле он ти је Па вло вић, Сме де ре во и Евро па: 1381-1918. (Сме де ре во: Му зеј у 
Сме де ре ву, 1988), 40-41.
3  Гор да на Сто кић Си мон чић, Књи га и би бли о те ке код Ср ба у Сред њем ве ку 
(Пан че во: Град ска би бли о те ка Пан че во, 2008), 59.
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Сме де рев ска на род на би бли о те ка

На род на би бли о те ка Сме де ре во, ма тич на за 
По ду нав ски округ, са вре ме на је и ди на мич на уста-
но ва, из ра зи то ко ри снич ки ори јен ти са на, ко ја ула-
же ве ли ке на по ре да одр жи ко рак са раз во јем ин-
фор ма ци о них тех но ло ги ја и на сто ји да пра ти, и у 
свом ра ду при ме њу је, но ва до стиг ну ћа из обла сти 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти. Го ди шње 
упи су је ви ше од 8.000 ко ри сни ка ко ји ма на рас по-
ла га ње ста вља фонд од 300.000 је ди ни ца би бли о-
теч ке гра ђе, нео гра ни че но ко ри шће ње ин тер не та 
на ве ли ком бро ју ко ри снич ких ком пју те ра у чи та-
о ни ца ма са 150 чи та лач ких ме ста, и ве ли ки број 
ра зно вр сних  кул тур но-обра зов них са др жа ја.4

У ци љу по ди за ња ква ли те та стан дард них, и 
осми шља ва ња ви до ва но вих би бли о теч ких услу га 
ко је пру жа мо сво јим ко ри сни ци ма, ре дов но вр-
ши мо  ис тра жи ва ња чи та лач ких по тре ба на ших 
чла но ва, свих ста ро сних гру па и про фе си о нал не 
струк ту ре. Ана ли за са зна ња до ко јих смо до ла зи-
ли то ком ду жег пе ри о да, не са мо у не по сред ном 
кон так ту, при сва ко днев ном ра ду са ко ри сни ци ма 
на раз ли чи тим оде ље њи ма Би бли о те ке, већ и у ан-
ке та ма спро во ђе ним у ви ше на вра та то ком 2000. и 
2001. го ди не, не дво сми сле но је по ка за ла да по сто-
ји ве ли ко ин те ре со ва ње за струч ну и по пу лар ну ли-
те ра ту ру на стра ним је зи ци ма. По тра жња за стра-
ном књи гом на ро чи то је би ла при сут на код мла ђе 
по пу ла ци је (уче ни ка основ них и сред њих шко ла, 
по себ но уче ни ка фи ло ло шког оде ље ња Гим на зи-
је Сме де ре во), али су се са сво јим спе ци фич ним 
зах те ви ма у ве ли ком бро ју по ја вљи ва ли и рад ни ци 
сме де рев ске же ле за ре ко ја је, не ду го пре то га, на-
кон из вр ше не при ва ти за ци је, по ста ла вла сни штво 
аме рич ке ком па ни је U. S. Steel Ser bia.

Осни ва ње Оде ље ња стра не књи ге

На осно ву ини ци ја ти ве Ко ле ги ју ма На род не 
би бли о те ке Сме де ре во, од лу ку о осни ва њу Оде-
ље ња стра не књи ге до не ли су, по чет ком 2002. го-
ди не, Управ ни од бор и ди рек тор Би бли о те ке. Спо-
ра дич не сум ње у свр сис ход ност чи та ве за ми сли 
и кри ти ке због ње ног, на вод но, ели ти стич ког кон-
цеп та, од ба че не су као нео сно ва не, и кре ну ло се 
у ре а ли за ци ју. На кон упо зна ва ња са ис ку стви ма 

4  Дра ган Мр да ко вић, „Чу вар Ми ро сла вље вог је ван ђе ља“, Пан че вач ко чи та-
ли ште 1, 1 (2002): 36.

и на чи ном функ ци о ни са ња на ших и би бли о те ка у 
ре ги о ну ко је су у свом са ста ву у то вре ме већ има-
ле, на раз ли чи те на чи не при ку пље не и ор га ни зо ва-
не, ко лек ци је књи га на стра ним је зи ци ма, од лу чи-
ли смо да у ре а ли за ци ји овог про јек та при ме ни мо, 
ка ко при фор ми ра њу фон да, та ко и у ра ду са ко ри-
сни ци ма, мо дел по ко јем су ор га ни зо ва на и оста ла 
ко ри снич ка оде ље ња на ше Би бли о те ке. Обез бе ђен 
је и адап ти ран про стор, не ве лик по вр шин ски, али 
ве о ма до бро по зи ци о ни ран,5 фор ми ран је и сме-
штен књи жни фонд, устро јен си стем (у то вре ме) 
ли сних ка та ло га и  кар то те ке ко ри сни ка, и на ба-
вље на ком плет на опре ма нео п ход на за са мо стал-
но функ ци о ни са ње Оде ље ња, чи ме је оно по ста ло 
за о кру же на це ли на у окви ру ор га ни за ци о не схе ме 
Би бли о те ке.

До отва ра ња по себ ног оде ље ња, збир ка књи га 
на стра ним је зи ци ма на ла зи ла се у са ста ву На уч-
ног оде ље ња, фи зич ки одво је на од ње го вог основ-
ног фон да, са мо гућ но шћу из да ва ња ван про сто-
ри ја Би бли о те ке, што са оста лим пу бли ка ци ја ма 
ко је при па да ју овом Оде ље њу ни је слу чај. Књи ге 
су би ле ин вен та ри са не у по себ ној Ин вен тар ној 
књи зи и има ле свој, де ли мич но оште ћен, аутор ски 
ка та лог. Осно ву овог фон да чи ни ле су књи ге ко је 
су пр во бит но при па да ле при ват ним би бли о те ка-
ма, кон фи ско ва ним или от ку пље ним по сле Дру гог 
свет ског ра та, а чи ји су вла сни ци, у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва, би ли обра зо ва ни Сме де рев ци Ди ми три-
је Љо тић, адво кат и по ли ти чар, Ми лан Јо ва но вић-
Сто и ми ро вић, но ви нар и књи жев ник, Вла ди мир 
Је лић, адво кат, као и вој во ђан ски све ште ник Жар-
ко Ђу кић.6 Књи ге, чи ја је би бли о фил ска вред ност 
би ла мно го ве ћа не го упо треб на, на ен гле ском, 
фран цу ском, ру ском и не мач ком је зи ку, би ле су 
ста ре, у ло шем ста њу, са др жа јем го то во пот пу-
но не при ме ре не по тре ба ма са вре ме ног чи та о ца, 
те је је дан од пр вих по сло ва у сми слу сре ђи ва ња 
фон да под ра зу ме вао ре ви зи ју ко јом би се утвр ди-
ло ње го во пра во ста ње, ква ли та тив но и број ча но. 
На кон ње, из вр шен је от пис 980 до тра ја лих, не у-
по тре бљи вих и не ак ту ел них је ди ни ца, а 156 књи га, 
за ко је је утвр ђе но да, на осно ву чла на 26 За ко на 
о кул тур ним до бри ма7 ко ји де фи ни ше ка те го ри ју 

5  Про стор од 55м2, сме штен по ред глав ног ула за у Би бли о те ку, ко ри шћен је 
до фор ми ра ња Оде ље ња стра не књи ге као део де по зи та По зајм ног оде ље ња 
за од ра сле.
6  Ср би слав Ми лен ко вић, Сме де рев ска би бли о те ка: хро ни ка: во дич (Сме де ре-
во: На род на би бли о те ка; Скуп шти на оп шти не, 1996), 61.
7  „За кон о кул тур ним до бри ма“, Слу жбе ни гла сник РС бр. 71/94.
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ста ре и рет ке књи ге, при па да ју овој вр сти би бли о-
теч ке гра ђе, пре ин вен та ри са но је и фи зич ки пре-
ба че но у Фонд ста ре и рет ке књи ге. Оста так је, уз 
је дан број но вих ко је су у том пе ри о ду гра ђа ни по-
кло ни ли Би бли о те ци или су ку пље не соп стве ним 
сред стви ма, об ра ђен и унет у елек трон ску ба зу 
ин тер ног про гра ма за об ра ду мо но граф ских пу-
бли ка ци ја BI BLIS, ко ји На род на би бли о те ка Сме-
де ре во ко ри сти у свом по сло ва њу. Том при ли ком 
из вр ше но је и ауто мат ско пре ин вен та ри са ње и 
штам па ње но ве Ин вен тар не књи ге овог Оде ље ња, 
као и штам па ње ка та ло шких ли сти ћа за аутор ски 
и струч ни ка та лог. За по че то је, та ко ђе, и фор ми-
ра ње Ре ги стра књи га на стра ним је зи ци ма, у ко јем 
су по пи са ни сви на сло ви и из да ња ко ји се на ла зе у 
са ста ву фон да, а ко ји је ве о ма бр зо по стао оми ље-
но ин фор ма ци о но сред ство ко ри сни ка овог Оде-
ље ња. На сло ви су у Ре ги стру, као и књи ге у фон ду, 
ор га ни зо ва ни пре ма је зич ким гру па ма уре ђе ним 
по УДК си сте му, а у окви ру сва ке гру пе уазбу че ни 
пре ма од ред ни ци. Ре ги стар се ре дов но ажу ри ра 
уба ци ва њем но во на ба вље них књи га и штам па че-
ти ри пу та го ди шње.8

Оде ље ње стра не књи ге отво ре но је за ко ри-
сни ке 24. апри ла 2002. го ди не, у окви ру про сла ве 
ко јом је обе ле же на 156. го ди на по сто ја ња и ра да 
На род не би бли о те ке Сме де ре во. Књи жни фонд 
ко ји је том при ли ком пред ста вљен пу бли ци бро јао 
је 1.530 на сло ва мо но граф ских пу бли ка ци ја на 
14 стра них је зи ка (ен гле ском, не мач ком, ита ли-
јан ском, фран цу ском, ру мун ском, шпан ском, ру-
ском, пољ ском, че шком, сло вач ком, сло ве нач ком, 
ма ке дон ском, бу гар ском и ма ђар ском). Ин тен зи-
ви ра ње струч не, си сте мат ске и план ске на бав ке, 
у окви ру фи нан сиј ских мо гућ но сти Би бли о те ке, 
као и број не про мо тив не ак тив но сти ор га ни зо ва-
не у ци љу по пу ла ри за ци је но вог Оде ље ња ре зул-
ти ра ли су ње го вим бр зим уве ћа њем и ква ли тет ним 
по пу ња ва њем. Пр ва до на ци ја од, за онај тре ну-
так, не про це њи ве вред но сти, до шла је од стра не 
Ам ба са де САД у Бе о гра ду, чи ји је та да шњи ата-
ше за кул ту ру и ин фор ми са ње, го спо ђа Mary Nell 
Bryant, ор га ни зо ва ла да се у САД, спе ци јал но за 
по тре бе овог Оде ље ња, на ба ви из бор но вих из-
да ња са вре ме них аме рич ких ауто ра на гра ђе них 

8  Уво ђе њем ADSL ин тер нет ве зе у НБСД 2005. го ди не, чи ме је омо гу ћен 
нео гра ни че ни при ступ мре жи, уве ли смо још је дан вид услу ге ко ји је ме ђу 
ко ри сни ци ма овог Оде ље ња ве о ма бр зо по стао по пу ла ран и тра жен – до ста-
вља ње од ре ђе них де ло ва, или Ре ги стра у це ли ни, елек трон ским пу тем  на 
њи хо ве мејл адре се.

нај пре сти жни јим на ци о нал ним и ме ђу на род ним 
ли те рар ним на гра да ма у по след њих не ко ли ко го-
ди на. Она нам их је за тим лич но до не ла и уру чи ла. 
На Оде ље њу стра не књи ге од јед ном су се на шли 
на сло ви са пр вих ме ста ре фе рен сних свет ских 
ли ста нај чи та ни јих и нај про да ва ни јих књи га на 
ен гле ском је зи ку, ко ји су тек по сле из ве сног вре-
ме на, у пре ве де ном об ли ку, по че ли да при сти жу 
на оста ла оде ље ња Би бли о те ке. Оби ље ква ли тет-
них књи га, као и пу бли ци тет ко ји је овај до га ђај 
иза звао, при ву кли су но ве ко ри сни ке и да ли за мах 
ра ду но вог Оде ље ња.

Ме ђу на род на са рад ња – циљ и ви до ви

Пр во бит ни циљ ус по ста вља ња кон та ка та са 
ам ба са да ма стра них зе ма ља и ино стра ним кул-
тур ним пред став ни штви ма у на шој зе мљи био је 
по ку шај да се, због те шке оп ште еко ном ске си ту-
а ци је у тре нут ку ка да је Оде ље ње за по че ло са ра-
дом, обез бе ди по моћ у на бав ци ква ли тет не гра ђе 
за по пу ну ње го вог књи жног фон да. Оде ље ње су, 
на наш по зив, по се ћи ва ли, у ви ше на вра та, пред-
став ни ци Ам ба са де САД, кул тур ни ата шеи Ру си је, 
Фран цу ске, Бу гар ске и Фин ске. Грч ко ми ни стар-
ство обра зо ва ња по мо гло је рад Оде ље ња до на ци-
јом од 250 књи га на грч ком је зи ку, Cen tre Cul tu rel 
Français прет пла том на 5 на сло ва илу стро ва них 
фран цу ских ча со пи са (Fem me ac tu el le, Pa ris match, 
Le français dans le mon de, Astra pi и Le jo ur nal de la ma-
i son)9, Is ti tu to Ita li a no di Cul tu ra по кло ном од 50 
на сло ва но вих књи га са вре ме них ита ли јан ских 
ауто ра, ам ба са да Аустра ли је из бо ром од не ко ли ко 
ску по це них ви ше том них ен ци кло пе ди ја и мо но-
гра фи ја Аустра ли је. Ja pa ne se Li te ra tu re Pu blis hing 
and Pro mo tion Cen ter увр стио је Оде ље ње стра не 
књи ге На род не би бли о те ке Сме де ре во у до на тор-
ски про грам JLPP (Ja pa ne se Li te ra tu re Pu blis hing Pro-
ject), ко ји, по сред ством Agency for Cul tu ral Af fa irs 
of Ja pan ре а ли зу је Ми ни стар ство обра зо ва ња Ја-
па на, а ко ји се ба ви про мо ци јом ја пан ске кул ту ре, 
књи жев но сти и умет но сти, и под ра зу ме ва ре дов но 
снаб де ва ње на ци о нал них, јав них и уни вер зи тет-
ских би бли о те ка и кул тур них ин сти ту ци ја ши ром 
све та ода бра ним на сло ви ма са вре ме не и кла сич не 
ја пан ске књи жев но сти, пре ве де ним на фран цу ски, 
не мач ки и ру ски је зик. У 2011. го ди ни На род на би-
бли о те ка Сме де ре во је би ла јед на од 39 европ ских 

9  На ве де не на сло ве Оде ље ње је при ма ло ре дов но, у пе ри о ду 2002-2009. 
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би бли о те ка ко је су на кон кур су Ни пон фон да ци-
је (The Nip pon Fo un da tion) ода бра не да, пре ко про-
гра ма Чи тај те о Ја па ну – 100 књи га за раз у ме ва ње 
са вре ме ног Ја па на (Read Ja pan –  100 Bo oks for Un-
der stan ding Con tem po rary Ja pan), при ме вред ну до-
на ци ју са чи ње ну од 100 књи га на ен гле ском је зи ку 
ко је се ба ве нај ра зли чи ти јим те ма ма ве за ним за 
исто ри ју и са да шњост Ја па на.

Про гра ми, ма њег или ве ћег оби ма, ко ји су пра-
ти ли ове до га ђа је и њи хо ва  до бра ме диј ска про-
пра ће ност ко јој смо по све ћи ва ли по себ ну па жњу, 
до при не ли су  да се гра ђа ни упо зна ју са по сто ја њем 
но ве услу ге у На род ној би бли о те ци Сме де ре во.

Вре ме ном је ме ђу на род на са рад ња по че ла 
да по при ма и дру ге об ли ке, а њен основ ни циљ 
по ста је по пу ла ри за ци ја ли те ра ту ре на стра ним 
је зи ци ма и под сти ца ње пу бли ке свих уз ра ста 
да от кри је број не пред но сти ње ног ко ри шће ња. 
Пре зен та ци је ино стра них кул тур них ин сти ту ци ја, 
са по себ ним ак цен том на про гра ме уче ња стра-
них је зи ка и мо гућ ност сти ца ња ме ђу на род но 
при зна тих сер ти фи ка та, ор га ни зу ју се, ци ља но, 
за мла ђу по пу ла ци ју (пред ста вље ни су Bri tish Co-
un cil и Рус ский дом). Од го ва ра ју ћим про гра ми-
ма Оде ље ње да је до при нос обе ле жа ва њу Да на 
фран ко фо ни је, про мо ви шу ћи фран цу ски је зик 
као је зик ме ђу на род не ко му ни ка ци је и кул тур-
не раз ме не. До бра, обо стра но ко ри сна са рад ња 
ус по ста вље на је и са Ме ђу на род ним фе сти ва лом 
по е зи је Сме де рев ска пе снич ка је сен – осим што ре-
дов но снаб де ва Оде ље ње ком пле ти ма на сло ва 
из сво је ви ше је зич не књи жев не про дук ци је, овај 
ре но ми ра ни Фе сти вал је у свој зва нич ни про грам 
увр стио и Све ча ност да ри ва ња – су срет ино стра-
них пе сни ка ко ји на ње му уче ству ју са би бли о те-
ка ри ма На род не би бли о те ке Сме де ре во то ком 
ко је га они за фонд Оде ље ња стра не књи ге по кла-
ња ју сво је пот пи са не књи ге по е зи је на из вор ним 
је зи ци ма. Ве ли ки број по ме ну тих ви ше је зич них 
пе снич ких збир ки у из да њу Сме де рев ске пе снич ке 
је се ни пред ста вљен је пу бли ци у окви ру књи жев-
них про гра ма На род не би бли о те ке Сме де ре во. 
Ком па ни ја U. S. S. Ser bia је, по ред број них до-
на ци ја у књи га ма и опре ми ко ји ма је по ма га ла 
основ ну де лат ност Оде ље ња стра не књи ге, фи-
нан сиј ски из да шно по ма га ла и ре а ли за ци ју кул-
тур них про гра ма ко ји су на ње му ор га ни зо ва ни и 
штам па ње пу бли ка ци ја ко је су их пра ти ле, а ње-
ни пред став ни ци по вре ме но су и са ми узи ма ли 
уче шће у не ки ма од њих.

Пре зен та ци ја фон да и  
кул тур но-обра зов не ак тив но сти 

Ор га ни зо ва ње раз ли чи тих ви до ва пре зен та ци је 
фон да стра не књи ге и кул тур них про гра ма ко ји се 
ба зи ра ју на овој вр сти ли те ра туре за по че то је од 
са мог отва ра ња Оде ље ња. Про мо ци је стра них и 
ви ше је зич них из да ња и го сто ва ња  стра них ауто-
ра ла ко су и бр зо про на шли сво је ме сто у стал ној 
про грам ској схе ми кул тур но-еду ка тив не по ну де 
На род не би бло те ке Сме де ре во и до ве ли у Би бли-
о те ку но ву пу бли ку. Про фе со ри стра них је зи ка 
основ них и сред њих шко ла ко је ра де на те ри то ри-
ји гра да, а ко ји пред ста вља ју јед ну од при мар них 
циљ них гру па Оде ље ња стра не књи ге, пре по зна ли 
су соп стве ни ин те рес у пред ло гу би бли о те ка ра да 
се ор га ни зо ва не по се те уче ни ка и ча со ви одр жа-
ни у ње го вом ам би јен ту увр сте у ре дов не на став не 
про гра ме. При пре мљен је и по ста вљен ве ли ки број 
ра зно вр сних из ло жби, са штам па ним ка та ло зи ма и 
во ди чи ма (Qu a tre siécles de la litéra tu re française dans 
la Bi bli ot èque pu bli que de Sme de re vo; Sen se and Sen si-
bi lity – Wo men Wri ters in World Li te ra tu re; No bel Pri ze 
Win ners in Li te ra tu re 1901-2006; Sme de re vo thro ugh 
Cen tu ri es; Cul tu ral Tre a sury of Ser bia; Do You Li ke Agat-
ha?; А Ro om of One’s Own: Vir gi nia Wo olf; I Lo ved, and 
Was Be lo ved Again – Ro man ti cism in Li te ra tu re: Ge or ge 
Gor don Byron; Voyages ex tra or di na i res: Ju les Ver ne; Ne-
ver Mo re – Myste ri o us  World оf Ed gar Al lan Poе; To mor-
row Is Anot her Day – Wo men Wri te abo ut Lo ve: Mar ga ret 
Mitchell; Li fe be hind the Pic tu re – Ex hi bi ti on of Bo oks on 
the 110th  An ni ver sary of De ath of Oscar Wil de; Sun flo-
wers – Li te ra tu re abo ut Art – Ex hi bi ti on on the 120th An-
ni ver sary of De ath of Vin cent Van Gogh). У при пре ми и 
по ста вља њу не ких од ових из ло жби уче ство ва ла су, 
гра ђом или лич ним ан га жо ва њем сво јих рад ни ка, 
ино стра на пред став ни штва у на шој зе мљи, а не ке 
су пра ће не и раз ли чи тим до дат ним са др жа ји ма: 
уз из ло жбу Nobelpreisträger Günter Grass, у чи јој је 
при пре ми уче ство вао Go et he-In sti tut, одр жа но је 
и пре да ва ње истог на зи ва; из ло жбу The Li te ra tu re of 
In dia, по ста вље ну у са рад њи са ин диј ском ам ба са-
дом, отво ри ла је сво јим пре да ва њем Ra bin dra nath 
Ta go re – His Li fe and Work та да шња ам ба са дор ка 
Ин ди је, а у по став ка ма Ан тон Па вло вич Че хов: рус-
ская ду ша и Мир спа сёт кра со та: Фё дор Ми ха й ло-
вич До сто ев ский, ко је је отво рио ата ше за кул ту ру 
Ру ске Фе де ра ци је ко ри шће на је гра ђа Би бли о те ке 
Ру ског до ма у Бе о гра ду, у чи ји су фонд увр шће ни 
штам па ни ка та ло зи ових из ло жби.
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Jе дан од ор га ни за ци о но нај ком плек сни јих и, 
сва ка ко, нај по пу лар ни ји про грам овог Оде ље ња,  
ко ји, као об лик ра да са ко ри сни ци ма, основ ну 
иде ју цр пи из IFLA/UNE SCO Смер ни ца за раз вој јав-
них би бли о те ка10 и IFLA/UNE SCO Ма ни фе ста за јав-
не би бли о те ке11, је Сти хо ви зи ја, так ми че ње у ре ци-
то ва њу на стра ним је зи ци ма ко је се че ти ри го ди не 
за ре дом ор га ни зу је за уче ни ке сред њих шко ла По-
ду нав ског окру га.12

Пред ста вља њем но вих књи га и пре по ру ка-
ма ода бра них на сло ва из свог фон да у ло кал ним 
елек трон ским и штам па ним ме ди ји ма и на сај ту 
На род не би бли о те ке Сме де ре во, Оде ље ње стра не 
књи ге ре дов но се огла ша ва и при ка зу је у кул тур ној 
јав но сти гра да, и по ста ло је нео дво јив део сли ке о 
сме де рев ској би бли о те ци.

Оде ље ње у 2012.

Оде ље ње стра не књи ге да нас по се ду је фонд од 
пре ко 10.000 је ди ни ца би бли о теч ке гра ђе, на 17 
стра них је зи ка.13 Књи ге су гру пи са не и сме ште не 
по је зи ци ма, пре ма УДК си сте му. Пре ма за сту пље-
но сти у фон ду, као и пре ма бро ју из да тих пу бли ка-
ци ја, пред ња чи ен гле ски, за ко јим сле де фран цу-
ски, ру ски, не мач ки, ита ли јан ски и шпан ски је зик. 
Фонд је до бро струк ту ри сан, са из ба лан си ра ним 
од но сом струч не и по пу лар не ли те ра ту ре, школ ске 
лек ти ре и књи га за де цу основ но школ ског уз ра ста 
и ти неј џе ре, уз по што ва ње од ред би ко је про пи су-
ју но ви Стан дар ди за јав не би бли о те ке у Ре пу бли ци 
Ср би ји, у де лу ко ји се од но си на би бли о теч ко-ин-
фор ма ци о ну гра ђу и на бав ку књи га и дру ге би-
бли о теч ко-ин фор ма ци о не гра ђе.14 У окви ру фон да 
из дво је не су, са др жин ски и фи зич ки, по себ не ко-
лек ци је – ве о ма бо га та и ква ли тет на ре фе рен сна 
збир ка, збир ка сли ков ни ца и књи га на ме ње них 
уче ни ци ма ни жих раз ре да основ не шко ле и  ко лек-
ци ја ли те ра ту ре за ти неј џер ску по пу ла ци ју. Иако је 
сме ште но на ма лој по вр ши ни, Оде ље ње по се ду је 

10  IFLA/UNE SCO Смер ни це за раз вој јав них би бли о те ка (Бе о град: На род на би-
бли о те ка Ср би је; Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 2005), 26.
11  „IFLA/UNE SCO Ма ни фест за јав не би бли о те ке“, у IFLA/UNE SCO Смер ни це 
за раз вој јав них би бли о те ка, (Бе о град: На род на би бли о те ка Ср би је; Би бли о-
те ка гра да Бе о гра да, 2005), 67.
12  Би ља на Жи ва но вић, „По е зи ја и би бли о теч ки ко ри сни ци ди ги тал не ере“, 
Пан че вач ко чи та ли ште 10, 19 (2011): 17-21.
13  У ме ђу вре ме ну су фор ми ра не и гру пе за ли те ра ту ру на грч ком, тур ском 
и ки не ском је зи ку.
14  На род на би бли о те ка Ср би је, Стан дар ди за јав не би бли о те ке у Ре пу бли ци 
Ср би ји, http://www.nb.rs/pa ges/ar tic le.php?id=1807 (пре у зе то 16. 7. 2012).

соп стве ну чи та о ни цу са 5 чи та лач ких ме ста и из ло-
жбе ни про стор. Це ло ку пан фонд унет је у ин тер ну 
ба зу BI BLIS, што омо гу ћа ва ње го во пре тра жи ва ње 
са свих оде ље ња Би бли о те ке, а ин тен зив но се ра ди 
и на уно су у је дин стве ну ба зу ВБС CO BISS.

На Оде ље њу се во ди ре дов на ме сеч на ста ти сти-
ка по се те ко ри сни ка и бро ја из да тих пу бли ка ци ја, у 
окви ру ко је се при ка зу је про фе си о нал на струк ту ра 
ко ри сни ка и је зич ка и УДК струк ту ра из да тих пу-
бли ка ци ја. Пре ма ста ти стич ким по ка за те љи ма, број 
ко ри сни ка овог Оде ље ња из го ди не у го ди ну ра сте, 
као и ра зно вр сност њи хо вих зах те ва и број пу бли-
ка ци ја ко ји се из да на ко ри шће ње (Гра фи кон 1).

Гра фи кон 1: Раст бро ја по се та и  
из да тих пу бли ка ци ја у пе ри о ду 2002-2011.

По да ци до би је ни ана ли зом ста ти стич ких пре-
гле да ко ри сте се као је дан од не за о би ла зних еле-
ме на та при кон ци пи ра њу на бав не по ли ти ке и 
осми шља ва њу и пла ни ра њу кул тур но-обра зов них 
про гра ма. (Гра фи ко ни 2, 3 и 4).

 

Гра фи кон 2: Про фе си о нал на струк ту ра ко ри сни ка 
Оде ље ња стра не књи ге у 2011. го ди ни
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запослени у друштвеним делатностима

пензионери

остали



БИБЛИОТЕКА Читалиште 21 (новембар 2012) 63
 
 Живановић Б. „Одељење стране књиге Народне библиотеке Смедерево“, 58 — 64 

Гра фи кон 3: Струк ту ра из да тих пу бли ка ци ја  
(пре ма стра ним је зи ци ма) у 2011. го ди ни

Гра фи кон 4: Струк ту ра из да тих пу бли ка ци ја  
(пре ма струч ним гру па ма) у 2011. го ди ни

За кљу чак

Са вре ме на би бли о те ка тре ба ло би да не пре ста-
но иде у, или ко рак ис пред же ља и по тре ба сво јих 
ко ри сни ка. Успех ко ји она по сти же у том на сто-
ја њу ме ри ло је ње ног по тен ци ја ла да оп ста не на 
ли сти по жељ них ме ста ко ја вре ди по се ти ти. Спо-
соб ност би бли о те ка да сво ју по ну ду, у нај ши рем 
сми слу, при ла го ђа ва ју про ме на ма ин те ре со ва ња 
и по тре ба раз ли чи тих ка те го ри ја чла но ва ло кал не 
за јед ни це пре суд но је зна чај на уко ли ко би бли о те-
ке же ле да оста ну ре ле вант не за њих као ко ри сни-
ке. Осни ва ње Оде ље ња стра не књи ге је дан је од 
по ку ша ја ко је је, у том сми слу, учи ни ла сме де рев-
ска би бли о те ка.

И, ма да се уме ће да се чи та и го во ри на не ком 
од стра них је зи ка и да се схва та ју на чи ни на ко-
је раз ли чи ти је зи ци ути чу на из ра жа ва ње иде ја и 
њи хо во раз у ме ва ње, на ла зи, по ред број них дру гих 
зна ња и ве шти на ко је би осо ба тре ба ло да по се ду-
је ка ко би се сма тра ла ин фор ма ци о но пи сме ном, 
ме ђу основ ним ци ље ви ма ква ли тет ног са вре ме ног 
обра зов ног си сте ма, у чи јем оства ри ва њу ак тив ну 
уло гу сва ка ко игра ју и би бли о те ке,15 а сло бо дан 
при ступ ин фор ма ци ја ма и ре сур си ма зна ња оста је 
не ре а ли зо ва на мо гућ ност уко ли ко ни је по др жан и 
пра ћен  по зна ва њем јед ног или ви ше стра них је зи-
ка, ја сно је да Оде ље ње стра не књи ге не ко ри сте, 
ни ти ће га ко ри сти ти сви чла но ви На род не би бли-
о те ке Сме де ре во. Као што ни би бли о те ке ге не рал-
но ни ка да ни су, ни ти ће их ика да, ко ри сти ти сви 
чла но ви ло кал не за јед ни це. У зби ру ко ри сни ка и 
не-ко ри сни ка, не-ко ри сни ци су  од у век, и увек ће 
чи ни ти ве ћи ну.16 Ру ко во де ћи се, ме ђу тим, не ким 
од основ них по сту ла та са вре ме не те о ри је би бли-
о те кар ства, чи ји је тво рац Ши ја ли Р. Ран га на тан, а 
по ко ји ма не са мо да сва ком чи та о цу тре ба обез-
бе ди ти књи гу ко ја му је по треб на (Every re a der his 
[her] bo ok), већ ће и сва ка књи га у од го ва ра ју ћем 
тре нут ку про на ћи сво га чи та о ца (Every bo ok its re-
a der),17 од лу чи ли смо да, про мо ви шу ћи мул ти кул-
ту рал ност и ви ше је зич ност, а у скла ду са сво јом 
ми си јом и  ре сур си ма, по ку ша мо да пру жи мо ко-
ри сни ци ма мо гућ ност да се, на пра гу не ми нов них 
ин те гра ци ја пред ко ји ма се на ше дру штво на ла зи, 
на нај бо љи на чин при пре ме за жи вот у гло бал ном 
се лу. Ре зул та ти ко је смо по сти гли у до са да шњем 
ра ду, а по себ но они ко ји се од но се на рад са мла-
дом по пу ла ци јом, охра бру ју нас у ми шље њу да 
смо на до бром пу ту да то и оства ри мо.

15 Majkl V. Hil, Uti caj in for ma ci je na dru štvo (Be o grad: Na rod na bi bli o te ka Sr bi je, 
2008), 288-289.
16  Al ber to Man gel, Bi bli o te ka no ću (Be o grad: Ge o po e ti ka, 2008), 182. 
17  Shiyali Ra ma mri ta Ran ga nat han, The Fi ve Laws of Li brary Sci en ce (Ma dras: 
Ma dras Li brary As so ci a tion; Lon don: Ed ward Gold ston, 1931), http://ari zo na.
open re po si tory.com/ari zo na/han dle/10150/105454 (пре у зе то 15. 6. 2012).

енглески
немачки
италијански
француски
шпански

грчки
руски
македонски
мађарски
турски

0 Општа група
1 Филозофија. Психологија.
2 Религија. Теологија

3 Друштвене науке
5 Природне науке
6 Примењене науке

7 Уметност. Спорт
8 Језик. Књижевност
9 Географија. Биологија. Историја
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The Foreign Book Department of the Public Library of Smederevo

Summary
Collecting and storage of foreign books have a long tradition in this town, dating back to 1430, to the court library of Despot 
Đurađ Branković, which was placed in Smederevo, the last capital of the Serbian medieval state. Until the establishment 
of this Department as a specific  unit within the  organizational scheme of the Library, the collection of books in foreign 
languages   was located within the Scientific Department, physically separated from its primary fund. The books were kept 
in inadequate conditions, with incomplete catalogs and inventory. The Foreign Book Department of the Public Library of 
Smederevo was opened in 2002, in response to numerous users’ requests for literature in foreign languages. In a short period,  
thanks to the purchase, donations made by international cultural institutions and citizens, the initial book collection, consisted 
of a small number of outdated books, reached a rate of 10.000 volumes of contemporary, current library material in 17 foreign 
languages. Promotional activities and various cultural programs, designed for all categories of users of this Department,  
increase their number, as well as the amount and complexity of their requirements, from year to year. Within the basic fund 
there are special collections containing material interesting for children and young teens. Various programs that are being 
organized here on a regular basis are also intended to them, which in recent years made children and young adults the most 
numerous visitors of this Department. 

Keywords: 
the Public Library of Smederevo, public libraries, special collections, books in foreign languages, library services, the Foreign 
Book Department, work with young adults, cultural programs, international cultural cooperation, multiculturalism.
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