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По след њих не ко ли ко го ди на знат но се по ве ћао број пу бли ко ва них ра до ва из раз ли чи тих обла сти 
би бли о теч ке те о ри је и прак се, али још увек не до ста ју ис тра жи ва ња из исто ри је би бли о те ка, ка ко на 
на ци о нал ном ни воу, та ко и у ло кал ним сре ди на ма. На кон не ко ли ко мо но гра фи ја ко је об ра ђу ју пе ри од 
од осни ва ња пр вих срп ских би бли о те ка до пр ве по ло ви не 20. ве ка и да ље оста ју не по зна ни це у на стан-
ку и исто ри ји би бли о те ка из ме ђу два свет ска ра та, па и у по сле рат ном пе ри о ду. Из у зе так пред ста вља, 
бар ка да су би бли о те ке у Бе о гра ду у пи та њу, књи га Бран ке Дра го са вац Деч ја оде ље ња Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да, ко ја пред ста вља из ме ње ну и до пу ње ну ма ги стар ску те зу, ко ју је аутор ка од бра ни ла на Фи ло ло-
шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду (2007).

Об ја вље но ис тра жи ва ње об у хва ти ло је, осим Би бли о те ке гра да Бе о гра да, свих 13 оп штин ских би-
бли о те ка и њи хо вих огра на ка. По ла зе ћи од чи ње ни це да се о деч јим оде ље њи ма, њи хо вом фор ми ра њу 
и раз во ју, не мо же пи са ти без по зна ва ња исто ри је јав них би бли о те ка у ко ји ма су на ста ја ла и раз ви ја ла 
се, Бран ка Дра го са вац оба ви ла је све о бу хват на ис тра жи ва ња јав них би бли о те ка на те ри то ри ји гра да, а 
ре зул та те са оп шти ла у овој мо но гра фи ји.

На кон по чет них по гла вља ко ја да ју озбиљ ну ана ли зу раз во ја деч јих оде ље ња јав них би бли о те ка или 
са мо стал них деч јих би бли о те ка, аутор ка из ла же исто риј ски раз вој фор ми ра ња деч јих оде ље ња у Ср би-
ји, осла ња ју ћи се на соп стве на ис тра жи ва ња ар хив ске гра ђе (Ар хи ва Ср би је, Исто риј ског ар хи ва Бе о-
гра да, Ар хи ве оп штин ских би бли о те ка и Би бли о те ке гра да Бе о гра да), али и на не ко ли ко пу бли ка ци ја 
ко је при ка зу ју рад и раз вој би бли о те ка и би бли о теч ке де лат но сти у Ср би ји. На осно ву ис тра же не, про-
у че не и си сте ма ти зо ва не ар хив ске гра ђе, по да та ка ин тер них из ве шта ја Ма тич не слу жбе Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да, чла на ка у до ма ћој струч ној пе ри о ди ци и днев ним но ви на ма, об ја вље ним мо но гра фи-
ја ма и ин фор ма ци ја ма ко је су до ступ не у ди ги тал ној ба зи http://dli bra.bgb.rs/dli bra, Бран ка Дра го са вац 
до ку мен то ва но и струч но ис пи су је исто ри ју на стан ка на род них, јав них би бли о те ка и њи хо вих деч јих 
оде ље ња, од оде ље ња у Би бли о те ци Оп шти не гра да Бе о гра да, пр вог у та да шњој Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, 
са оп шта ва хро но ло шки раз вој ре јон ских, ка сни је оп штин ских би бли о те ка гра да Бе о гра да и по чет ке ра-
да њи хо вих деч јих оде ље ња. Сме шта ју ћи јав не би бли о те ке у епи цен тар, она при ка зу је и део дру штве не 
и кул тур не кли ме гра да, бр же или спо ри је отва ра ње и раз вој оп штин ских би бли о те ка и њи хо вих деч јих 
оде ље ња, у за ви сно сти од ве ћег или ма њег раз у ме ва ња оп штин ских и град ских вла сти.

Осим исто риј ских по че та ка и раз во ја деч јих оде ље ња, аутор ка се ба ви ла пи та њи ма ор га ни за ци је, 
ка дро ва за рад са де цом, про сто ра, сме шта ја би бли о теч ке гра ђе, фи нан си ра ња ових оде ље ња, кул тур-
но-про свет не де лат но сти, а ре зул та ти ко ји су об ја вље ни осно ва су за бу ду ћи раз вој и усме ра ва ње деч јих 
оде ље ња.

Кре ћу ћи се од по себ ног ка оп штем, Бран ка Дра го са вац је вр ло ве што при ка за ла исто риј ски раз вој 
пр вог деч јег оде ље ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да, а за тим и по сле рат но осни ва ње и раз вој деч јих оде-
ље ња оп штин ских би бли о те ка – од по че та ка, пре ко са рад ње са дру гим срод ним ин сти ту ци ја ма (Пи о-
нир ски град, Са вет ма ни фе ста ци је Ра дост Евро пе), до по ку ша ја фор ми ра ња Цен трал не деч је град ске 
би бли о те ке („Ме тод ски цен тар за рад са школ ским би бли о те ка ма и деч јим оде ље њи ма“, „Деч ја град ске 
би бли о те ка са Ин сти ту том за деч ју књи гу“ и „Деч ја град ска би бли о те ка ‘Јо ван Јо ва но вић Змај’“). 

За кључ на раз ма тра ња пред ста вља ју ана ли зу пре по ру ка еми нент них струч ња ка и до ма ћих и ме ђу-
на род них стан дар да и пра вил ни ка у до ме ну ра да са нај мла ђим ко ри сни ци ма и про на ла же ње „ме ста 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да у овим про це си ма“. Та ко аутор ка пи ше да је по след њих го ди на у „ор га ни-
за ци ји, ра ду и ре зул та ти ма деч јих оде ље ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да, до шло ... до знат них по ма ка ... 
вр ше се стал на ускла ђи ва ња са ме ђу на род ним стан дар ди ма, IFLA-иним и UNE SCO-вим пре по ру ка ма, 
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 Ка кав је ути цај ди ги тал ног окру же ња на древ не ак тив но сти чи та ња и пи са ња? У ком прав цу се ме ња 

по јам и кон цепт књи ге и ка ко функ ци о ни ше елек трон ско из да ва штво у од но су на ана лог ни свет? О овим 

и слич ним пи та њи ма про ми шља се у књи зи Дру  штве но чи та ње ко ју је 2017. го ди не об ја ви ла Народнa 

библиоте кa Ср би је као 22. пу бли ка ци ју у окви ру еди ци је Са вре ме на би бли о те ка. Књи га је де ло че тво ро 

ауто ра, пре да ва ча на Уни вер зи те ту у Са ла ман ки и чла но ва ме ђу на род но при зна те Ис тра жи вач ке гру пе 

за елек трон ско чи та ње и елек трон ске књи ге „Е-Lec tra“: Хо се–Ан то ни ја Кор дон–Гар си је, Ху лиа Алон са–

Аре ва ле, Ра кел Го мес–Ди јас и Да ни јел Лин дер. Срп ски пре вод Дру штве ног чи та ња иза шао је за хва љу ју-

ћи тру ду Ве сне Глу шче вић, a ори ги нал књи ге је об ја вљен 2013. го ди не на ен гле ском је зи ку и то из да ње 

пот пи су је ре но ми ра ни из да вач Еlsevier.

Дру штве но чи та ње је са ста вље но од осам по гла вља и сва ко од њих има са же так и кључ не ре чи. То 

омо гу ћа ва лак увид у са др жи ну сва ког одељ ка, а са мим тим, сход но дик та ту бр зи не мо дер но га до ба и 

чи та ње пре ко ре да, у за ви сно сти од ин фор ма тив не или са знај не по тре бе чи та о ца.
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пра те се и при ме њу ју струч ни про це си ко ји су усло вље ни но вим тех но ло ги ја ма, пре све га уво ђе њем и 
при ме ном ра чу на ра у нај ве ћи број би бли о теч ких ак тив но сти“.1

Мо но гра фи ју пра ти имен ски ре ги стар и ко ри шће на ли те ра ту ра, ар хив ски из во ри и по пис чла на ка 
из се риј ских пу бли ка ци ја ко ји по твр ђу ју ши ри ну ис тра жи ва ња и зна чај раз ма тра ног про бле ма јав них 
би бли о те ка.

Овом мо но гра фи јом из да вач, Би бли о те ка гра да Бе о гра да, отво ри ла је но ву еди ци ју ко ја но си име 
пр вог деч јег би бли о те ка ра у Ср би ји и пр ве управ ни це Би бли о те ке гра да Бе о гра да, Ма ри је Илић Ага по-
ве, чи ји је рад у до ме ну јав ног би бли о те кар ства у Ср би ји оста вио зна ча јан траг. Аутор ка мо но гра фи је 
је, са пра вом се мо же ре ћи, сво јим два де се то го ди шњим ис тра жи вач ким ра дом о јав ним би бли о те ка ма 
у Ср би ји и у Бе о гра ду на ста ви ла пу те ви ма Ма ри је Илић Ага по ве.

Уве ре ња сам да ће ова књи га ко ја, по ред деч јих оде ље ња, до но си крат ку исто ри ју јав них би бли о те ка 
у Ср би ји и пот пу ну исто ри ју би бли о те ка Бе о гра да, би ти од зна ча ја и ко ри сти за би бли о те ке, би бли о те-
кар ство и кул тур ну јав ност у це ли ни.

1  Бранка Драгосавац, Дечја одељења Библиотеке града Београда (Београд: Библиотека града Београда, 2018), 148.


