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Увод

На осно ву За ко на о оп шти на ма, 1928. го ди не, Суд Оп шти не гра да Бе о гра да до нео је од-
лу ку о осни ва њу Град ске би бли о те ке и Му зе ја Бе о гра да,1 а на ред не је на рад при мљен и пр ви 
би бли о те кар – Ма ри ја Илић Ага по ва.2 До све ча ног отва ра ња Би бли о те ке и Му зе ја гра да,3 у на-
ре дих го ди ну и по да на она је, у по чет ку са ма, а ка сни је са не ве ли ким кру гом са рад ни ка, са ку-
пи ла, сре ди ла, си сте ма ти зо ва ла и об ра ди ла гра ђу за би бли о теч ке фон до ве, из ра ди ла Про грам 
ра да4 и Пра вил ник би бли о те ке Оп шти не гра да Бе о гра да (1930).5

1  Бран ка Дра го са вац, Деч ја оде ље ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да (Бе о град: Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 2018), 46.

2  Исто риј ски ар хив Бе о гра да, Ре ше ње о по ста вље њу, број 12261 (6. јун 1929); Ма ри ја Илић Ага по ва, Пе то го ди шњи из ве штај Би-
бли о те ке и Му зе ја о. г. Б.: 1929–1934, 15, пре у зе то 15. 3. 2020, http://dli bra2.bgb .rs/dli bra/doc me ta da ta?id=106&from=pub stats.

3  У гра ђи и об ја вље ним тек сто ви ма, до ку мен ти ма у Ар хи ви Би бли о те ке гра да Бе о гра да вр ло се не у јед на че но ко ри сте на зи ви: 
Би бли о те ка и Му зеј Оп шти не гра да Бе о гра да, Би бли о те ка и Му зеј гра да Бе о гра да, Би бли о те ка Оп шти не гра да Бе о гра да, Оп-
штин ска би бли о те ка, Град ска би бли о те ка, Би бли о те ка По гла вар ства гра да Бе о гра да, Би бли о те ка и Му зеј при Кул тур ном о(т)се ку, 
Би бли о те ка гра да Бе о гра да те се они мо гу сма тра ти си но ни ми ма.

4  Љу бо мир Дур ко вић-Јак шић, Би бли о те ка гра да Бе о гра да: 1928–1945 (Бе о град: Би бли о те ка гра да Бе о гра да; БИГЗ, 1995), 95–100.

5  „Пра вил ник би бли о те ке Оп шти не гра да Бе о гра да“, Оп штин ске но ви не 48, 9–10, 5. 5. 1930, 531–532; До пу ње ни је об ја вљен 1932. 
го ди не. – „Пра вил ник Би бли о те ке и Му зе ја Оп шти не гра да Бе о гра да“, Оп штин ске но ви не 50, 16, 21. 4. 1932, 243–250.
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Са жетак
Прво дечје одељење у Београду основано је заједно са првом јавном библиотеком – Библиотеком и Музејом Општине 
града Београда. Од свечаног отварања 31. јануара 1931. године у њему су организоване различите форме рада са децом. 
Иако се више пута писало о раду овог одељења, чини се да су поједини облици сарадње са децом недовољно истакнути. 
Осим тога, у Дечјем одељењу именован је и први дечји библиотекар на територији, како тадашње државе, тако и српских 
јавних библиотека у целини, Надежда Басуровић. Она је до сада спорадично помињана у стручној литератури, али њен рад 
и љубав са којом је посвећено водила одељење и културно-просветну делатност нису до сада истражени ни објављени.

У овом тексту представљена су дечја посела – „мала села“ као претеча савремених културних програма и рад првог 
именованог српског дечјег библиотекара. Чланак је настао на основу грађе Завичајног одељења Библиотеке града 
Београда и годишњих извештаја о раду Библиотеке, грађе Aрхива Београда те објављених написа у серијским и 
монографским публикацијама. 

Кључне речи: Библиотека града Београда, Дечје одељење, Дечје и омладинско одељење, мала села, посела, Марија 
Илић-Агапова (1895–1984), Надежда Басуровић (1907–?), сторителинг



TEMA Читалиште 36 (мај 2020) 3
 
 Драгосавац Б. и др. „Мала сêла или storytelling у повоју...“, 2–12

За јед но са фон дом за од ра сле, Ага по ва је од са мог по чет ка, по угле ду на ен гле ску и свет ску 
би бли о те кар ску прак су,6 по че ла да при ку пља и сре ђу је гра ђу за фор ми ра ње Деч јег и омла-
дин ског оде ље ња,7 ко је је зва ни чан рад по че ло 11. ја ну а ра 1931. го ди не.

Од мах по ор га ни зо ва њу по сло ва на из да ва њу књи га ра ди ло се и на кул тур но-про свет ној 
де лат но сти у Деч јој чи та о ни ци, а већ 15. мар та по ста вљен је и пр ви зва нич ни деч ји би бли о те-
кар – На де жда Ба су ро вић.

У овом ра ду пред ста вље на су деч ја по се ла – „ма ла сê ла“, као пре те ча са вре ме них кул тур-
них про гра ма за де цу, ко ји се да нас ре а ли зу ју у број ним до ма ћим и свет ским би бли о те ка ма, а 
озна ча ва ју се пој мом storytel ling. Осим то га, у ње му је афир ми сан и рад На де жде Ба су ро вић, 
пр вог име но ва ног срп ског деч јег би бли о те ка ра.

Текст је на стао на осно ву са чу ва них из ве шта ја ко је су деч ји би бли о те ка ри во ди ли, а чу-
ва ју се у Оде ље њу ста ре и рет ке књи ге и књи ге о Бе о гра ду – За ви чај ном оде ље њу Би бли о-
те ке гра да Бе о гра да, као и на осно ву гра ђе Aрхива Бе о гра да, об ја вље них на пи са у се риј-
ским и мо но граф ским пу бли ка ци ја ма и по да та ка из го ди шњих из ве шта ја Би бли о те ке гра да 
Бе о гра да.

Пр ви деч ји би бли о те кар Оп штин ске би бли о те ке и Му зе ја гра да Бе о гра да

„Пр во из два ја ње око 300 књи га за деч ју би бли о те ку“ ура ди ла је са ма Ма ри ја Илић Ага-
по ва по чет ком 1930.8 Исте го ди не, „15. мар та за струч не би бли о те кар ске по сло ве је по ста-
вље на На де жда Ба су ро вић9 а 12. ју на Ев ге ни ја По ља ко ва, као хо но рар ни ад ми ни стра тив ни 
чи нов ник“.10 

До кра ја 1930. го ди не Ма ри ја Илић Ага по ва са са рад ни ци ма оба ви ла је све по сло ве на 
ор га ни за ци ји Оп штин ске би бли о те ке и Му зе ја, фон до ви су ин вен та ри са ни, об ра ђе ни, кла-
си фи ко ва ни. Суд и Од бор Оп шти не гра да Бе о гра да из нај ми ли су про сто ри је за при вре ме ни 
сме штај ових ин сти ту ци ја у Ули ци кра ља Пе тра број 26.11 На дру гом спра ту згра де Би бли о те ке 
на ла зи ла се Деч ја чи та о ни ца.12 Све ча но осве ће ње и отва ра ње Оп штин ске би бли о те ке и Му-
зе ја оба вље но је 11. ја ну а ра 1931. го ди не.13 На дан осве ће ња Би бли о те ке „у деч јој чи та о ни ци 
је би ла при ре ђе на из ло жба књи га“.14 На кон све ча ног отва ра ња, рад у Деч јој чи та о ни ци је не-
сме та но ор га ни зо ван, а „би ла је отво ре на сва ки дан, осим пет ка, у оне са те, ка да су де ца би ла 
сло бод на од сво јих школ ских ду жно сти“.15

То ком 15 го ди на, ко ли ко је во ди ла Оп штин ску би бли о те ку, Ага по ву је овај сег мент нај-
ви ше „оку пи рао“ и ис пу ња вао, бу ду ћи да је на кон за по сле ња у по ли ци ји би ла упо зна та са 
„про бле ми ма ко је код де це до но си пе ри од де тињ ства и ра не мла до сти“. Због це ло куп ног ан-
га жо ва ња у ра ду са де цом „она се с пра вом мо же на зва ти пи о ни ром деч јег би бли о те кар ства 

6  Бран ка Дра го са вац, „Исто риј ски раз вој деч јих оде ље ња јав них би бли о те ка у Бе о гра ду“, Пан че вач ко чи та ли ште 7, 14 (2009): 81.

7  У гра ђи и об ја вље ним тек сто ви ма, до ку мен ти ма у Ар хи ви Би бли о те ке гра да Бе о гра да вр ло се не у јед на че но ко ри сте на зи ви Деч-
ја би бли о те ка, Деч је оде ље ње и Деч ја чи та о ни ца у пе ри о ду 1930–1935. те се они мо гу сма тра ти си но ни ми ма. Од 1935. го ди не 
зва ни чан на зив је Деч ја и омла дин ска би бли о те ка. – Ма ри ја Илић Ага по ва, „Кра так исто ри јат град ских кул тур них уста но ва: 
Град ске би бли о те ке и град ског му зе ја, га ле ри је сли ка и ис то ри ске ар хи ве“, Бе о град ске оп штин ске но ви не 48, 11–12, но вем бар –
де цем бар 1940, 873.

8  Дра го са вац, Деч ја оде ље ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да, 55.

9  Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Оде ље ње ста ре и рет ке књи ге и књи ге о Бе о гра ду – За ви чај но оде ље ње (у да љем тек сту БГБ–За ви-
чај но оде ље ње), РУ III 9, инв. бр. 639 (од лу ка бр. 6073, „Спи сак слу жбе ни ка Би бли о те ке и Му зе ја О. г. Б.: [1941]“, не пот пи са но)

10  Љу би ца Ћо ро вић, Илу стро ва на исто ри ја Би бли о те ке гра да Бе о гра да (Бе о град: Би бли о те ка гра да Бе о гра да, 2011), 16.

11  Исто, 17.

12  Илић Ага по ва, Пе то го ди шњи из ве штај Би бли о те ке и Му зе ја..., 35.

13  Ма ри ја Илић Ага по ва, „По во дом осве ће ња Би бли о те ке и Му зе ја оп ши не гра да Бе о гра да 11. ја ну а ра 1931.“, Бе о град ске оп-
штин ске но ви не 49, 2–3, 1. 2. 1931, 164–168.

14  Илић Ага по ва, Пе то го ди шњи из ве штај Би бли о те ке и Му зе ја..., 35.

15  Исто, 38.
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у Ју го сла ви ји“.16 Огром ну па жњу Ага по ва је по све ћи ва ла на бав ци ли те ра ту ре за по пу ња ва ње 
фон до ва Деч јег оде ље ња те су се по ред до ма ће, ку по ва ле и све до бре књи ге из стра не деч је 
књи жев но сти, ка ко би би бли о те кар мо гао упо зна ти де цу са свим де ли ма, „чи је при су ство де-
лу је по вољ но на де цу у прав цу раз ви ја ња ин те ре са за упо зна ва њем дру гих на ро да и уче њем 
стра них је зи ка“.17 Пре ма из ве шта ју о ста њу фон да, Деч ја чи та о ни ца је 1931. го ди не има ла 
1000 књи га за де цу18 и 54 де ла ко ја су, пре ма од лу ци Bu re au In ter na ti o nal d’E du ca tion, би-
ла де кла ри са на као нај бо ља де ла сво је вр сте у обла сти деч је ли те ра ту ре, а у ре фе рен сној 
зби р ци на ла зи ле су се три ен ци кло пе ди је.19 Осим мо но граф ских, на ба вља ле су се и се риј ске 
пу бли ка ци је. У фон ду су се исте го ди не на ла зи ла „по је ди на го ди шта ста ри јих ли сто ва ... а од 
стра них“ шест на сло ва на фран цу ском, ита ли јан ском и не мач ком је зи ку и ли сто ви Све-Спо рт, 
Спор ти ста, Ска ут ски гла сник и На ша Кри ла, ко ји, иа ко ни су би ли на ме ње ни де ци, „код де це 
на и ла зе на зна чај но ин те ре со ва ње“.20 Пра вил ни ком Би бли о те ке и Му зе ја Оп шти не гра да Бе-
о гра да, чла ном 22 би ло је пред ви ђе но да ће она „из да ва ти деч ји лист, ко ји ће ићи за оп штим 
ци ље ви ма де чи јег под руч је Би бли о те ке и до но си ти нај бо ље де чи је при че и пе сме из до ма ће и 
стра не де чи је књи жев но сти, до бре илу стра ци је и за бав ни део, и по све ћи ва ти на ро чи ту па жњу, 
да се де ца на зго дан и до сту пан на чин упо зна ју са ду хов ним и оп штим кул тур ним по тре ба ма 
Бе о гра да“.21

Ага по ва је, вр ло на дах ну то, пи са ла о би бли о те ка ри ма јав них би бли о те ка и њи хо вим по-
треб ним зна њи ма и ан га жо ва њу, са по себ ним на гла ском на оне ко ји ра де са де цом: „Ма ко-
ли ко да се у свим оста лим би бли о те ка ма на би бли о те ка ра и би бли о теч ко осо бље не мо ра ју 
по ста вља ти дру ги зах те ви, осим да: са зна њем, са ве сно и тач но вр ше свој по сао, и ма ко ли ко да 
ови би бли о те ка ри мо гу би ти ис кљу чи во ти па би бли о те ка ра-на уч ни ка, у јав ним би бли о те ка ма, 
уз све ове усло ве, мо ра се по ста ви ти и зах тев, да они у вр ше ње свог по сла уно се љу бав и со ци-
јал но осе ћа ње, да су пси хич ки пре ди спо ни ра ни за тај рад... Оне (јав не би бли о те ке, при мед ба 
ау то ра) не при ма ју са мо оно га ко к њи ма до ла зи, већ још ви ше тра же оног ко за њих не зна, 
или код ког је ин те рес пре ма књи зи успа ван или са свим не по сто је ћи. По треб но је по сто ја но 
кон тро ли са ње чи та о че вих ин те ре са; не на ме тљи во вођ ство; у ра ду са де цом ср да чан, ве дар и 
при ја тељ ски од нос, ко ји уле ва по ве ре ње и ко ји од деч је би бли о те ке ства ра дру ги ро ди тељ ски 
дом пун ра до сти и ду хов ног ин те ре са...“, а као глав но ис ти че во љу и скло ност „пре ма овом по-
слу и овом уз ви ше ном по зи ву“.22

Ка ко је то ком го ди на мо ра ла да оба вља и дру ге по сло ве, Ма ри ја Илић Ага по ва је би ра-
ла би бли о те ка ре за Деч је оде ље ње. Осо би не ко је ис ти че као нео п ход не у ра ду са де цом су 
„огром на стр пљи вост, ме то дич ност у ра ду... да ли це, ко је с њи ма сто ји у не по сред ном до ди ру 
бу де што бли же њи хо вој до би, да има ин те ре са за пи та ња, ко ја их за ни ма ју, да је увек ве дро и 
спрем но, да их во ди пу тем дра гих деч јих иде а ла, ко ји се по сте пе но из гра ђу ју у њи хо вој ду ши 
у до ди ру са свим што је ле по“.23 Осим то га, би бли о те кар је мо рао би ти те ме љан по зна ва лац 
„деч је књи жев но сти и деч је пси хо ло ги је“.24 И већ у пр вој го ди ни ра да Ага по ва је по сте пе но 

16  Дра га на Ми ха и ло вић, „Иден ти тет деч јих оде ље ња Оп штин ске би бли о те ке гра да Бе о гра да кроз рад Ма ри је Илић Ага по ве“, у 
Би бли о те ке и иден ти тет: збо р ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 25. и 26. ма ја 2017. го ди не у Пан че ву, глав ни уред ник Гор да-
на Сто кић Си мон чић (Пан че во; Но ви Сад; Сом бор: Град ска би бли о те ка; Цен тар за кул ту ру и еко ло ги ју Па нАрт; Уни вер зи тет у 
Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет; Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру, 2018), 75.

17  Илић Ага по ва, Пе то го ди шњи из ве штај Би бли о те ке и Му зе ја..., 11.

18  Дра го са вац, Деч ја оде ље ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да, 57.

19  Д. Ми ха и ло вић, „Ма ри ја Илић Ага по ва: жи вот и рад“  (ма стер рад, Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 2017), 
28–29.

20  Дра го са вац, Деч ја оде ље ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да, 57.

21  „Пра вил ник би бли о те ке и Му зе ја Оп шти не гра да Бе о гра да“, Оп штин ске но ви не 50, 16, 21. 4. 1932, 246.

22  Илић Ага по ва, Пе то го ди шњи из ве штај Би бли о те ке и Му зе ја..., 10.

23  Исто, 45.

24  Ма ри ја Илић Ага по ва, Јав не би бли о те ке (Бе о град: Би бли о те ка гра да Бе о град, 2013), 119.
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уве ла у све ме то де ра да са де цом На де жду Ба су ро вић, ко ја је „15. III 1931. го ди не“ рас по-
ре ђе на за рад са де цом.25 Овим је тек осно ва на Град ска би бли о те ка до би ла свог пр вог деч јег 
би бли о те ка ра.

Са свим је  из ве сно да се Ага по ва ни је пре ва ри ла у по гле ду лич но сти ко ју је иза бра ла за деч-
јег би бли о те ка ра. Ин тим на ве за из ме ђу де це и би бли о те ка ра „по сте пе но је ство ре на ... и де ца 
су са све ве ћим по ве ре њем, не по сред но из шко ле до ла зи ла у чи та о ни цу, без ус те за ња при ла-
зи ла и тра жи ла нај ми ли је књи ге“.26

Рад на би о гра фи ја На де жде Ба су ро вић мо же се до не кле скло пи ти пра те ћи ар хив ску гра ђу 
ко ја се чу ва у Ар хи ви Би бли о те ке гра да Бе о гра да. Нај зна чај ни ји по да ци на ла зе се у из ве шта-
ји ма, мол ба ма Ма ри је Илић Ага по ве, ко ја је вр ло са же то, али афир ма тив но пи са ла о ње ном 
ра ду са де цом у Деч јем, ка сни је Деч јем и омла дин ском оде ље њу Би бли о те ке.

На де жда (На да) Ба су ро вић (Ко ва че вић) ро ђе на је 8. 12. 1907. го ди не27 и „по што је за вр-
ши ла 8 раз. гим на зи је, сту пи ла је у оп штин ску слу жбу ... као чи нов ник Град ске би бли о те ке и 
Град ског му зе ја. По што је по ка за ла скло ност и сми сао за рад са де цом, већ од 1931. го ди не 
до де ље на је на рад у Деч ју чи та о ни цу... У то ку на ред них не ко ли ко го ди на афир ми са ла се као 
из ван ред но до бар деч ји и ома дин ски би бли о те кар“. По ред ду го го ди шње прак се, по ста ра ла се 
да стек не и по треб но те о риј ско зна ње (по ла га ла Би бли о те кар ски курс28), те мељ но је упо зна ла 
омла дин ску и деч ју књи жев ност, на деч јим и омла дин ским по се ли ма по ка за ла се као од ли чан 
и та лен то ван при по ве дач. „Рад у Деч јој и Омла дин ској би бли о те ци ле жао јој је из ван ред но на 
ср цу и то ме ра ду по све ћу је це ло сво је вре ме ... Та ко ње на спе ци јал на спре ма и лич не осо би не 
на док на ђу је, што се овог ра да ти че, и нај ви шу школ ску спре му“.29 На ме сту би бли о те ка ра Деч-
је, а за тим и Деч је и омла дин ске би бли о те ке, пре ма до ступ ним по да ци ма, оста ла је до 1939, 
ка да је пре ме ште на у Ад ми ни стра тив ни од сек. Исте го ди не, 12. де цем бра, Ма ри ја Илић Ага-
по ва се обра ти ла пред сед ни ку Оп шти не гра да Бе о гра да са мол бом да се чи нов ник На де жда 
Ко ва че вић „вра ти на сво ју ре дов ну ду жност у Би бли о те ку и му зеј ... јер је ње ним пре ме шта јем 
Деч ја и Омла дин ска чи та о ни ца оста ла без струч но спрем ног чи нов ни ка“ и „ин те рес слу жбе 
зах те ва да се овај чи нов ник вра ти на сво ју ре дов ну ду жност“, тим пре што „по сао ... ко ји сад 
вр ши ни је скоп чан са ни ка квом струч ном спре мом“.30 Са свим је из ве сно да је ова мол ба ува-
же на, бу ду ћи да је по зна то да је, уз ње ну по моћ, 1940. го ди не об но вљен рад „Деч јих зид них 
но ви на“,31 а сре ди ном мар та, сле де ће, 1941, на ла зи ла се на спи ску ре фе ре на та Би бли о те ке, 
на по зи ци ји у „Деч јој и Омла дин ској чи та о ни ци“.32 Не ко ли ко ме се ци ка сни је, Ма ри ја Илић 
Ага по ва по но во се обра ти ла пред сед ни ку Оп шти не да се, из ме ђу оста лих на ве де них чи нов-
ни ка, На де жда Ко ва че вић име ну је за би бли о те ка ра „Деч је и Омла дин ске чи та о ни це Град-
ске би бли о те ке“,33 што је по зи тив но ре ше но На ред бом бр 12416, ко ју је пот пи сао Ми ло слав 

25  Илић Ага по ва, Пе то го ди шњи из ве штај Би бли о те ке и Му зе ја..., 45.

26  Исто. 

27  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 9, инв. бр. 639 („Спи сак слу жбе ни ка Би бли о те ке и Му зе ја О. г. Б.: [1941]“, не пот пи са но).

28  Три ме се ца, од 22. фе бру а ра до 22. ма ја, тра јао је Пр ви библиoт екерски курс Би бли о те ке О.г.Б. Одр жа но је 26 пре да ва ња из 
18 те о риј ских и прак тич них пред ме та, као и курс из деч је пси хо ло ги је. Ку р сан ти су по се ти ли Др жав ну штам па ри ју, Уни вер зи-
тет ску би бли о те ку, ре дак ци ју По ли ти ке и Пси хо тех нич ки ин сти тут. Јав ни ис пит је по ло жи ло осам по ла зни ка. – Ћо ро вић, 
Илу стро ва на исто ри ја Би бли о те ке гра да Бе о гра да, 38.

29  Би бли о те ка гра да Бе о гра да, dLi bra Di gi tal Li brary, „Управ ном оде ље њу за Пер со нал ни от сек [1941], ма ши но пис, Из ве штај о 
про це ни рат не ште те“, пре у зе то 18. 3. 2020, http://147.91.218.12/dli bra/doc me ta da ta?id=15&from=pub stats.

30  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 10, инв. бр. 661 (Управ ник Би бли о те ке и Му зе ја О. г. Б., „Го спо ди ну прет сед ни ку Оп шти не гра да 
Бе о гра да“, 12. XII 1939, [3]).

31  Дра го са вац, Деч ја оде ље ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да, 63.

32  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 6, инв. бр. 622 (Управ ник Би бли о те ке и Му зе ја О. г. Б., „Спи сак чи нов ни ка от се ка Би бли о те ке и 
Му зе ја пре ма по слу на ко ме ра де“, ма ши но пис, бр. 184, 19. III 1941).

33  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 10, инв. бр. 642 (Шеф от се ка Би бли о те ке М. Илић Ага по ва, „Го спо ди ну пред сед ни ку Оп шти не 
гра да Бе о гра да“, 19. 8. 1941).
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Сто ја ди но вић.34 Пра те ћи са чу ва не из ве шта је Би бли о те ке, то ком Дру гог свет ског ра та оста ла је 
на овом рад ном ме сту.35

На кон осло бо ђе ња, ре ше њем 1528, 29. ја ну а ра 1945. го ди не, у Из вр шном на род но о сло бо-
ди лач ком од бо ру пре ста ла је слу жба Ма ри је Илић Ага по ве.36 По сле по нов ног по кре та ња ра да 
Би бли о те ке (1945), име но ва ња но ве упра ве,37 На де жда Ба су ро вић ра ди ла је као ру ко во ди лац 
Деч је чи та о ни це и, осим основ них за ду же ња, би ла је „од го вор на, мо рал но и ма те ри јал но, за 
уред но из да ва ње и вра ћа ње књи га од стра не чи та ла ца“, во ђе ње спи ско ва „оних ко ји не у ред-
но вра ћа ју књи ге да би би ли на вре ме оба ве ште ни“, као и фи нан сиј ске по сло ве Би бли о те ке у 
це ли ни.38 Из са чу ва них го ди шњих из ве шта ја Би бли о те ке гра да Бе о гра да са зна је се и то да је, 
осим ре дов них ак тив но сти деч јег би бли о те ка ра, од сеп тем бра 1947. го ди не, пру жа ла „по моћ 
у об ли ку струч них са ве та“ за по сле ни ма у ре јон ским и се о ским би бли о те ка ма на те ри то ри ји 
гра да.39 У ис тра же ним из ве шта ји ма о ра ду Би бли о те ке гра да Бе о гра да, На де жда Ба су ро вић 
по след њи пут се по ми ње при ли ком при мо пре да је ду жно сти но вом управ ни ку, Рад ми ли Ди-
ми три је вић, 31. 12. 1948. го ди не, ко јом при ли ком „пре да је ства ри у Де чи јој чи та о ни ци и у 
ма га ци ну Деч је чи та о ни це“.40 

Фор ме ра да са де цом у Деч јој чи та о ни ци Би бли о те ке оп шти не гра да Бе о гра да

Нај зна чај ни је фор ме ра да са де цом ко је је, са сво јим са рад ни ци ма, раз ви ја ла Ма ри ја 
Илић Ага по ва, од осни ва ња Деч је чи та о ни це, би ле су: ма ла и ве ли ка сê ла (по се ла),41 Деч је 
зид не но ви не, из ло жбе и фор ми ра ње Деч јег и омла дин ског по зо ри шта.

Ма ла и ве ли ка сê ла (по се ла) пред ста вља ла су ча со ве при ча ња при ча са уна пред од ре ђе-
ним про гра мом. Нај че шће су се за вр ша ва ла му зич ким или филм ским де лом.

Деч је зид не но ви не би ле су но ви не ко је су из ра ђи ва ла са ма де ца,42 уче ни ци III и IV раз ре да 
гим на зи је, под над зо ром би бли о те ка ра. Из ла зи ле су у јед ном при мер ку, ко ји је ка чен на зид 
у про сто ри ја ма Би бли о те ке, ка ко би сви чла но ви мо гли да га про чи та ју.43 Осим чла но ва Деч је 
чи та о ни це, Зид не но ви не не рет ко су са др жа ва ле и ра до ве уче ни ка из уну тра шњо сти, бу ду ћи 
да је ин те ре со ва ње де це би ло огром но. Но ви не су из ла зи ле јед но вре ме и на гло се уга си ле. 
Об но вље не су 1940. го ди не, али су у њи ма ра до ве мо гли да об ја вљу ју уче ни ци VII раз ре да гим-
на зи је и њи хов рад је пре ки нут по чет ком Дру гог свет ског ра та.

Из ло жбе су у Деч јој чи та о ни ци ор га ни зо ва не од ње ног фор ми ра ња. Она је и отво ре на пр-
вом из ло жбом, а пре ма Пра вил ни ку би бли о те ке, мо ра ла да се одр жи нај ма ње јед на то ком 

34  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 10, инв. бр. 644 (Прет сед ник Град ске оп шти не Ми ло слав Сто ја ди но вић, „На ред ба број 12416“, 
20. 8. 1941).

35  БГБ–За ви чај но оде ље ње РУ III 7, инв. бр. 636 (Ду шан Па вло вић, „Го спо ђи Др М. Илић-Ага пов Управ ни ку Град ске би бли о те ке: 
[изв еш тај о деч јем по се лу одр жа ном у пе так, 2. ја ну а ра 1942]“, 7. 1. 1942); РУ III 647, инв. бр. 647 (Н. Ко ва че вић, Ј. Бур ма зо вић 
и Ду шан Па вло вић, „На осно ву од лу ке ... бр.24856 ... на ба вље не су за Деч ју и Омла дин ску чи та о ни цу ... сле де ће књи ге“, 19. 3. 
1943); Дур ко вић-Јак шић, Би бли о те ка гра да Бе о гра да: 1928–1945, 118.

36  Дра го са вац, Деч ја оде ље ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да, 7.

37  У пе ри о ду од 31. ја ну а ра до 11. ју ла 1945. ду жност управ ни ка вр шио је До бри во је Алим пић, а за тим Алек сан дар По по вић.

38  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 11, инв. бр. 645 (Управ ник Би бли о те ке гра да Бе о гра да Ал. По по вић, „Ка ко је по треб но да се 
за ве де пот пу на кон тро ла де чи је чи та о ни це на ро чи то у по гле ду ру ко ва ња и из да ва ња књи га, то Од лу чу јем“, 16. VII 1945).

39  БГБ–За ви чај но оде ље ње РУ III 16, инв. бр. 657 (Из ве штај о ра ду Би бли о те ке гра да Бе о гра да за го ди ну 1947. [поднет Из вр шном 
од бо ру На род ног од бо ра Бе о гра да: Оде ље ње за кул ту ру и уметн ост], бр. 5, 9. I 1948, 4).

40  БГБ-За ви чај но оде ље ње, РУ III 17, инв. бр. 662 (За пи сник о при мо-пре да ји ду жно сти Управ ни ка Би бли о те ке гра да Бе о гра да 
из вр шен на дан 31. де цем бра 1948, Ал. По по вић, Р. Ди ми три је вић)

41  У из во ри ма, гра ђи и об ја вље ним тек сто ви ма ма ла сê ла и по се ла се под јед на ко ко ри сте те се мо гу сма тра ти си но ни ма, а у овом 
ра ду ко ри сти се го то во ис кљу чи во на зив ма ла сê ла.

42  На ја ва за но ву фор му ра да, „по угле ду на стра не деч је би бли о те ке“ об ја вље на је у ли сто ви ма Вре ме и Прав да. – „У оп штин ској 
би бли о те ци уре ди ће се оде ље ње са ли те ра ту ром о Бе о гра ду“, Вре ме 12, 3929, 8. 12. 1932, 7; „Деч је сê ло Оп штин ске би бли о те-
ке“, Прав да 344, 9. 12. 1934, 4.

43  „Шта су зид не но ви не?“, По ли ти ка за де цу 4, 7, 23. 2. 1933, 610.
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го ди не. Ово су би ли зна чај ни до га ђа ји ко је су отва ра ли пред сед ни ци Оп шти не, а би ли су про-
пра ће ни при год ним му зич ким про гра мом или пре да ва њем ве за ним за те му из ло жбе.

То ком 1936. го ди не, гру па де це обра ти ла се Би бли о те ци са мол бом да се, уз по моћ деч јег 
би бли о те ка ра, осну је Деч је по зо ри ште, у ко ме би се игра ли ода бра ни по зо ри шни ко ма ди. У 
пр вој се зо ни у овом по зо ри шту игра не су: „‘Цр вен ка па’, ‘Пе пе љу га’ и још не ко ли ко ко ма да, 
али је ре до ван рад пре ки нуо лет њи рас пуст“.44 Рад је на ста вљен у дру гој по ло ви ни го ди не и 
при пре мље на је пред ста ва Деч ја ду ша, ко ја је игра на на сце ни На род ног по зо ри шта у Бе о гра-
ду, 3. ја ну а ра 1937. го ди не.45 Иа ко је Деч је по зо ри ште има ло по др шку Би бли о те ке и би бли о те-
ка ра, као и ак ци о ног од бо ра Дру штва „Деч ја ду ша“, ње го во де ло ва ње је об у ста вље но.

Ма ла деч ја сê ла као об лик storytel lin ga у ор га ни за ци ји 
Деч је чи та о ни це Би бли о те ке оп шти не гра да Бе о гра да 

Иа ко у пр вом Пра вил ни ку Би бли о те ке Оп шти не гра да Бе о гра да (1930) не ма по ме на о по је-
ди ним ка те го ри ја ма ко ри сни ка, ни ти о спе ци фич ним ак тив но сти ма ве за ним за њих, од по чет ка 
ра да Би бли о те ке, осим ре дов ног ра да на из да ва њу би бли о теч ке гра ђе, ор га ни зо ва ни су и од ре-
ђе ни об ли ци са рад ње са нај мла ђим ко ри сни ци ма. У пр вом Из ве шта ју о ра ду Би бли о те ке Ма ри ја 
Илић Ага по ва на во ди да су у про па ган ди до бре деч је књи ге „на ро чи то ме сто ... за у зе ла ... Деч ја 
сê ла на ко ји ма је до де ље но глав но ме сто при по ве да њу“, јер је оно „...на ро чи то успе шна ме то да 
ра да у ра ду на ши ре њу љу ба ви пре ма књи зи и вас пи та њу књи жев ног уку са“.46 Већ у на ред ном 
Пра вил ни ку, 1932. го ди не, овај рад ре гу ли сан је чла ном 21, у ко ме се ка же да ће „упра ва Би бли-
о те ке обра ћа ти на ро чи ту па жњу на рад са де цом у свр ху ве ће про па ган де до бре деч је књи ге. У 
том ци љу одр жа ва ће се ре дов на Ма ла и Ве ли ка Де чи ја Сê ла, на ко ји ма ће се де ца упо зна ва ти с 
по је ди ним де чи јим стра ним и до ма ћим ау то ри ма, ори ги нал ном и пре вод ном де чи јом ли те ра ту-
ром и уоп ште са свим те ко ви на ма људ ског ду ха на по љу: на у ке и умет но сти“.47 Би ла су по де ље на 
на „Све ча на и Ма ла сê ла ко ја се одр жа ва ју ре дов но сва ког пет ка, од но сно у но ви је вре ме, сва-
ког че тврт ка“.48 Зна чај при по ве дач ких ча со ва, „у на сто ја њу да за ин те ре су ју за књи гу и про бу де 
љу бав пре ма њој где она ни је ра ни је по сто ја ла“, бри жљи вог из бо ра при ча, зна ња и осо би на 
би бли о те ка ра ко ји их је во дио, Ма ри ја Илић Ага по ва ис та кла је и у мо но гра фи ји Јав не би бли о-
те ке.49 Ове ак тив но сти су од „на ро чи тог зна ча ја у деч јим јав ним би бли о те ка ма, чи ји је за да так 
да од де тињ ства при пре ма ју оду ше вље не чи та че и љу би те ље до брих књи га“.50 Пре по зна ју ћи и 
де фи ни шу ћи че ти ри ступ ња пси хич ког раз во ја де це, она пи ше да је нео п ход но при ла го ди ти те-
ме сход но уз ра сту и деч јим ин те ре со ва њи ма, а би бли о те кар је тре ба ло на ро чи то да обра ти па-
жњу на „глас, др жа ње, је зик и те мељ но вла да ње ма те ри јом“, ка ко би по сти гао „же ље ни успех“.51

Ма ла деч ја сê ла одр жа ва ла су се у Деч јој чи та о ни ци по чев од 16. ок то бра 1931. го ди не. Во ди-
ла их је На де жда Ба су ро вић. Пре ма Оба ве ште њу „при ступ на Сê ло“ има ла су са мо она де ца „ко ја 
уна пред узму ула зни це“, ко је су се до би ја ле бес плат но у Деч јој чи та о ни ци. Ула зни це су би ле нео п-
ход не и мо ра ле су се по ка за ти пре по чет ка. Број уче сни ка је, због не до стат ка про сто ра, био огра-
ни чен на 30.52 Де ца су сво је при су ство по твр ђи ва ла пот пи си ма, ко ји су, по ред име на, са др жа ли 

44  Дра го са вац, Деч ја оде ље ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да, 64.

45  Исто, 65.

46  Илић Ага по ва, Пе то го ди шњи из ве штај Би бли о те ке и Му зе ја..., 46–47.

47  „Пра вил ник би бли о те ке и Му зе ја Оп шти не гра да Бе о гра да“, 246.

48  Илић Ага по ва, Пе то го ди шњи из ве штај Би бли о те ке и Му зе ја..., 46–47. 

49  Илић Ага по ва, Јав не би бли о те ке, 116–125.

50  Исто, 116.

51  Исто, 118–123.

52  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 7, инв. бр. 628 (текст оба ве ште ња о Ма лим деч јим сê ли ма, ма ши но пис, не пот пи са но).
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озна ку раз ре да ко ји по ха ђа ју.53 Ови спи ско ви ни су са чу ва ни, већ са мо су мар ни, не пот пу ни, по-
да ци у Из ве шта ји ма ко ји су во ди ли би бли о те ка ри, а ко је у Пе то го ди шњем из ве шта ју Би бли о те ке и 
Му зе ја о. г. Б.: 1929–1934. Ма ри ја Илић Ага по ва на зи ва „днев ник Деч је би бли о те ке“.54 Овај Днев-
ник ни је про на ђен, али су са чу ва на по је ди на до ку мен та у Оде ље њу ста ре и рет ке књи ге и књи ге о 
Бе о гра ду –За ви чај ном оде ље њу. Са до ста си гур но сти се мо же твр ди ти да су она де ло ви овог Днев-
ни ка, јер му по са др жа ју од го ва ра ју, а до каз је и ње гов део ко ји се, под на сло вом „Из вод из днев-
ни ка дечје[г] би бли о те ка ра од 1. I до 1. VII 1934. го ди не“, на ла зи у Пе то го ди шњем из ве шта ју.55

Пра те ћи из ве шта је Ма ри је Илић Ага по ве и де ли мич но са чу ва не би бли о те ка ра Деч јег оде-
ље ња На де жде Ба су ро вић, мо же се скло пи ти из ве сна сли ка и до не ти за кључ ци о њи хо вом 
ра ду са нај мла ђим ко ри сни ци ма, у ци љу про мо ви са ња Би бли о те ке, књи ге и чи та ња и ан га жо-
ва ња на ор га ни за ци ји ма лих сêла.

Пре ма по пи си ма ау то ра и на сло ва ко ји су би ли те ма са ста на ка на ма лим сê ли ма, при ме ћу-
је се да су они ор га ни зо ва ни као до пу на школ ског про гра ма, од но сно на њи ма се ни је об ра-
ђи ва ла школ ска лек ти ра, већ се про ши ри ва ло зна ње сте че но у шко ла ма.56 Осим при по вет ки, 
бај ки и при ча, на род них или ау тор ских, вре ме ном су у ма ла сêла по че ле да се укљу чу ју и дру ге 
те ме. Та ко су на про гра му V ма лог деч јег сê ла, ко је је одр жа но 10. 2. 1933, би ла пре да ва ња „О 
про на ла ску штам пе и ње ном кул тур ном зна че њу“ и „Узрок по стан ка днев них ли сто ва“.57 Ка-
сни је су се ни за ла и исто риј ска пре да ва ња о Бе о гра ду,58 или она ко ја су се од но си ла на зна чај-
не до га ђа је свет ске59 и на ци о нал не60 исто ри је, те мат „При че о књи га ма, деч јој књи жев но сти и 
би бли о те ка ма“,61 ко ји је одр жа ва ла Ма ри ја Илић Ага по ва и дру ги. Про грам сê ла био је при ла-
го ђен уз ра сту де це ко ја су до ла зи ла. Ни је би ло не у о би ча је но да се из ме ни пред сам по че так, 
јер се де ша ва ло да због школ ских оба ве за сê ло бу де ма ло по се ће но те је би бли о те кар мо рао 
да од у ста не „од при пре мље ног про гра ма“ и сê ло при ла го ди од ре ђе ном „до бу ста ро сти“.62

У пр вој го ди ни ис кљу чи во је На де жда Ба су ро вић во ди ла про грам, при пре ма ла крат ке би-
о граф ске по дат ке о ау то ру, чи та ла ода бра не при че, или из њих го во ри ла при пре мље ни си же, 
а за јед нич ки су ту ма чи ли ода бра не те ме. Већ од 1932. „уве де но је да на ма лим сê ли ма, као 
при по ве да чи мо гу уче ство ва ти и де ца“ и при ча ју сво је „ма ле и за ни мљи ве при че“. Пре ма из-
ве шта ју од 18. 3. „... при ча ње ових ма ли ша на ишло је при лич но те шко, осе ти ла се из ве сна те-
шко ћа у њи хо вом из ра жа ва њу, ко ја је со бом но си ла и че сте гра ма тич ке гре шке. Те по гре шке 
су на ро чи то не по вољ но ути ца ле на ма ле слу ша о це и иза зва ле оп шту кри ти ку. Ма ли ша ни су у 

53  Дра го са вац, Деч ја оде ље ња Би бли о те ке гра да Бе о гра да, 61.

54  Илић Ага по ва, Пе то го ди шњи из ве штај Би бли о те ке и Му зе ја..., 47. 

55  Исто, 114–117.

56  При ли ком из бо ра књи га и при ча за ма ла деч ја сê ла ко ри сти ли су се и до ступ ни при руч ни ци, по пут „‚При руч ни ка за деч ју ли те-
ра ту ру’ ен гле ског струч ња ка В. Т. Фил да“. – Илић Ага по ва, Јав не би бли о те ке, 122.

57  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 7, инв. бр. 629 (Ма ла Де чи ја Сê ла Би бли о те ке Оп шти не гра да Бе о гра да).

58  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 7, инв. бр. 629 (Ма ла Де чи ја Сê ла Би бли о те ке Оп шти не гра да Бе о гра да, XII Ма ло Деч је Сê ло 
одр жа но 31. III 1933, „По ста нак Бе о гра да и ње го ви пр ви ста нов ни ци“); БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 7, инв. бр. 629 (Ма ла 
Де чи ја Сêла Би бли о те ке Оп шти не гра да Бе о гра да, XIV Ма ло Деч је Сê ло одр жа но 21. IV 1933, „Рим ско го спод ство у Син ги ду-
ну му“). Вр ло је за ни мљив из ве штај са овог сê ла, ко ји је под не ла Ма ри ја Илић Ага по ва. „...из не ла сам им це ло куп ну исто ри ју 
Рим ске им пе ри је ... при ме ти ла сам да су им на ро чи то до бро по зна те ле ген де о по стан ку по је ди них гра до ва, као по стан ку 
Ри ма, сто га су че сто упа да ли у реч, да би или по пу ни ли по је ди на ме ста, или се по хва ли ли сво јим зна њем...“; БГБ–За ви чај но 
оде ље ње, РУ III 7, инв. бр. 629 (Сê ло одр жа но 21. IV 1933, „Бож ји пу те ви“).

59  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 7, инв. бр. 629 (XX Ма ло Деч је Сêло одр жа но 2. VI 1933, „Жи вот и рад Су леј ма на Ве ли чан стве ног“).

60  На про гра му је на ја вље но пре да ва ње: „Ви дов дан и ње го ви ју на ци“. – БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 7, инв. бр. 629 (Ма ла 
Де чи ја Сê ла Би бли о те ке Оп шти не гра да Бе о гра да, XXI II Ма ло Деч је Сê ло одр жа но 23. VI 1933); БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ 
III 7, инв. бр. 631 (Дру го сê ло – пе так, 11. X 1935. г. од 4–6 ча со ва, „Сê ло по све ће но Бла же но по чив шем Ви те шком Кра љу Алек-
сан дру I Ује ди ни те љу“).

61  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 7, инв. бр. 631 (Пр во сê ло – пе так, 4. X 1935. г. од 4–6 ча со ва, „По ста нак и раз вој Ју го сло вен ске 
деч је књи жев но сти“); БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 7, инв. бр. 631 (Че твр то сê ло – пе так, 25. X 1935. г. од 4–6 ча со ва, „По-
ста нак пр вог пи сме на“).

62  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 7, инв. бр. 629 (Сê ло одр жа но 26. V 1933). По што су сê лу при су ство ва ла де ца основ не шко ле, 
би бли о те кар је при ла го дио про грам њи хо вом уз ра сту.
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свом оце њи ва њу би ли не у мо љи ви...“63 Већ на ред ни пут си ту а ци ја је по че ла да се по пра вља, 
ор га ни зо ва на је не ка вр ста так ми че ња те су се де ца тру ди ла да са вла да ју текст и је дан од го-
вор ни ка је „од нео пу ну по бе ду“,64 а „ма ли слу ша о ци би ли пот пу но за до вољ ни“.65

Осим при пре мље них те ма, на ма лим сê ли ма „мно го је па жње по све ће но оп штем му зич ком 
и умет нич ком про гра му на тај на чин, што је по сле ча са при ча из во ђен ма ли, ода бра ни кон-
церт ни про грам и што је де ци из но шен не са мо жи вот му зи ча ра чи ја су се де ла из во ди ла, већ 
што им се при ча ло о умет ни ци ма уоп ште: књи жев ни ци ма и пе сни ци ма, сли ка ри ма и скулп-
то ри ма. Про јек ци је на епи си а ско пу, ко ји је за деч ју би бли о те ку на ба вљен још 1930. мно го су 
до при но си ле, да ма те ри јал бу де ја сни ји и за ни мљи ви ји“. Она су „у исто вре ме и не ки ма ли ‘са-
бор’ на ком се са ста ју сва на ша ма ла де ца нај ра зли чи ти јих шко ла и нај ра зли чи ти јег до ба, ко ја 
ста ну ју у Бе о гра ду.“66 По ред то га игра не су „том бо ле“, ка да су нај бо љи чи та о ци на гра ђи ва ни 
по кло ни ма у књи га ма, ко је је до де љи вао би бли о те кар, а при ли ком све ча них сê ла то је чи нио 
пред сед ник Оп шти не „...инж. Ми лан Не шић, же ле ћи да де ци по ка же ра дост с ко јом прет сед-
ник Бе о гра да пра ти раз вој ове деч је љу ба ви пре ма књи зи“.67

Иа ко је број уче сни ка на ма лим сê ли ма био огра ни чен на 30,68 пре ма по да ци ма у об ја вље-
ним из ве шта ји ма он је ва ри рао, али је у про се ку из но сио 50,69 а за ви сио је од те ме, уз ра ста 
де це ко ја су до ла зи ла, го ди шњег школ ског рас по ре да и из ме на у са мој Би бли о те ци (што се 
од но си ло на че ста пре се ље ња70). То ком школ ских рас пу ста осе тан је био пад у бро ју по се ти-
ла ца из основ них и сред њих шко ла, али је то би ло до ба ка да је би бли о те кар зна чај ну па жњу 
по све ћи вао мла ђој де ци и он бе ле жи да „ин те ре со ва ње код мла ђе де це по чи ње с да на у дан 
да раз ви ја“.71 Оно што је по зна то је и да је сê ли ма при су ство вао знат но ма њи број де вој чи-
ца у од но су на де ча ке, од но сно 85% по се ти ла ца би ли су де ча ци.72 Чи ње ни ца је, та ко ђе, да је 
Ма ри ја Илић Ага по ва на све на чи не по ку ша ва ла да што ве ћем бро ју де це обез бе ди при су ство 
сê ли ма и, исто вре ме но, код „нај мла ђе де це про бу ди ин те рес пре ма књи зи“ те је при ли ком 
ор га ни зо ва ња из ло жбе књи га „на ко јој су уче ство ва ле и све глав не бе о град ске књи жа ре“ и 
све ча ног деч јег де ла Би бли о те ка пот пи са ла спо ра зум „с бе о град ским Ра ди ом, ко ји је Сê ло у 
це ло сти пре но сио“.73

63  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 7, инв. бр. 628 (XV сêло, 18. III 1932).

64  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 7, инв. бр. 628 (XVI Ма ло Де чи је Сêло, 25. III 1932).

65  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 7, инв. бр. 628 (XVII Сêло, 1. IV 1932).

66  Илић Ага по ва, Пе то го ди шњи из ве штај Би бли о те ке и Му зе ја..., 46–47. 

67  Исто, 47.

68  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 7, инв. бр. 628 (текст оба ве ште ња о Ма лим деч јим сê ли ма, ма ши но пис, не пот пи са но).

69  Илић Ага по ва, Пе то го ди шњи из ве штај Би бли о те ке и Му зе ја..., 45–47.

70  Би бли о те ка и Му зеј су пр во би ли сме ште ни у Ули ци кра ља Пе тра бр. 26, 1932. го ди не пре се ље ни су у Ко сов ску ули цу бр. 36. 
Од 1935. на ла зи ли су се у Ули ци кне ги ње Љу би це, бр. 1 (да на шња Змај Јо ви на 1), где је, на кон адап та ци је, 22. де цем бра 1940. 
го ди не усе љен Град ски дом кул ту ре. (Град ска би бли о те ка за од ра сле, Деч ја и омла дин ска би бли о те ка, Град ски му зеј, Град ска 
га ле ри ја сли ка и Зе мун ски исто риј ски ар хив).

71  БГБ–За ви чај но оде ље ње, РУ III 7, инв. бр. 629 (Сêло одр жа но 21. VII 1933).

72  Ју го сло вен ско дру штво из ме ђу два свет ска рат би ло је не рав но мер но раз ви је но, би ло ка да се ме ђу соб но по ре де по је ди ни ре ги о ни, 
се ло и град, или ста нов ни штво му шког и жен ског по ла. За то про сеч не вред но сти ни су од ве ли ке по мо ћи. У Ср би ји, као нај мно-
го људ ни јој и из ра зи то аграр ној, жен ско ста нов ни штво је на кон Пр вог свет ског ра та би ло број ни је не го му шко, али су му прав ни 
ста тус ре гу ли са ли за ко ни из 19. ве ка. Про цес еман ци па ци је же на те као је спо ро, осло њен на де лат ност ма лог бро ја обра зо ва них 
же на ко је су, у град ским цен три ма – по нај ви ше у Бе о гра ду – узи ма ле уче шће у еко ном ском и јав ном жи во ту и по др шку не вла ди них 
ор га ни за ци ја. Из ра зи та је би ла дис про пор ци ја у школ ском си сте му: број де вој чи ца и де во ја ка об у хва ће них ра зним ни во и ма фор-
мал ног обра зо ва ња је све до пред сам Дру ги свет ски рат увек био ма њи од 10% укуп ног бро ја по ла зни ка. У том све тлу би тре ба ло 
по сма тра ти и по да так о да ле ко ве ћем бро ју де ча ка не го де вој чи ца ко је су при су ство ва ле деч јим про гра ми ма јав не би бли о те ке у 
Бе о гра ду. У том кон тек сту, та ко ђе, тре ба ло би по сма тра ти и пи о нир ску де лат ност Ага по ве и Ба су ро ви ће ве. – Ви де ти ви ше: Ива на 
Ари то но вић, „Дру штве ни по ло жај же на у Ср би ји у до ба Кра ље ви не Ју у го сла ви је“, Ба шти на бр. 27 (2009): 233–257, пре у зе то 24. 3 
2020, http://see-ar tic les.ceon.rs/da ta/pd f/0353-9008/2009/0353-90080927233A.pd f; Љу бо мир Пе тро вић, „Ју го сло вен ско дру штво 
из ме ђу два свет ска ра та“, Исто ри ја 20. ве ка 2 (2008): 23–44; Ра ди на Ву че тић, „Же на у гра ду – Из ме ђу ре зер ва та при ват ног и осва-
ја ња ме ста у јав ном жи во ту“, у При ват ни жи вот код Ср ба у 20. ве ку, Ми лан Ри сто вић, прир. (Бе о град: Clio, 2007), 131–164.

73  Ма ри ја Илић Ага по ва, „Пр вих пет го ди на Би бли о те ке и Му зе ја гра да Бе о гра да: из вод из пе то го ди шњег из ве шта ја“, Бе о град ске 
оп штин ске но ви не 2, 53, фе бру ар 1935, 128.
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За раз ли ку од свих дру гих про гра ма ко ји су ор га ни зо ва ни то ком пе ри о да 1931–1941. го-
ди не, упр кос че стим пре се ље њи ма и ре ор га ни за ци ја ма Би бли о те ке, ма ла сêла су се увек одр-
жа ва ла, ма ње или ви ше ре дов но. На кон одо бре ња пред сед ни ка Оп шти не, Дра го ми ра Љ. Јо-
ва но ви ћа,74 Би бли о те ка је рад по че ла 12. ју на 1941. го ди не, а би ло је пред ви ђе но да се де ци 
из да ју са мо књи ге на чи та ње ван би бли о те ке у „Ве ли кој чи та о ни ци и то рад ним да ном од 8–14 
ча со ва“. „Ре дов на де чи ја и омла дин ска по се ла одр жа ва ће се, као и до сад, сва ког пет ка од 
16 до 18 час. Пр во по се ло би ће 20 о.м. На про гра му су при че на ших и стра них књи жев ни ка и 
филм ске сли ке“.75 На жа лост, не ма пре ци зних по да та ка ко ли ко је то ком Дру гог свет ског ра та 
одр жа но ма лих сê ла Оп штин ске би бли о те ке гра да Бе о гра да, али је са свим из ве сно да су се 
одр жа ва ла, а то до ка зу ју спо ра дич ни са чу ва ни из ве шта ји.76 Ова фор ма ра да са де цом на ста-
вље на је и од мах по по нов ном по кре та њу ра да Би бли о те ке, 1945. го ди не, са мо под на зи вом 
– чи та лач ки ча со ви.

За кљу чак 

При ли ком фор ми ра ња пр ве јав не би бли о те ке у Бе о гра ду фор ми ра но је и пр во деч је оде-
ље ње на те ри то ри ји гра да, али и та да шње др жа ве Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. По 
угле ду на дру ге зе мље и на осно ву до ступ не ли те ра ту ре, Ма ри ја Илић Ага по ва устро ји ла је 
јав ну би бли о те ку ен гле ско-аме рич ког ти па, са свим са вре ме ним прет по став ка ма за њен рад. 
За јед но са Оде ље њем за од ра сле отво ре но је и Деч је (омла дин ско), у ко ме су од пр ве го ди не 
ра да, из у зев основ не де лат но сти, ор га ни зо ва не кул тур но-про свет не ак тив но сти, са ци љем да 
се де ци при бли жи би бли о те ка и ис так не зна чај књи ге и чи та ња. Све оне ни су би ле сти хиј ске, 
већ су се те ме бри жљи во би ра ле, а би ле су у са гла сно сти са до ступ ном ме ђу на род ном ли те-
ра ту ром и под буд ним оком управ ни ка Би бли о те ке Ма ри је Илић Ага по ве, ко ја се по ка за ла 
као од ли чан по зна ва лац би бли о те кар ске, пе да го шке ли те ра ту ре и књи жев но сти за де цу. Ма ла 
сê ла пред ста вља ла су сво је вр сне ча со ве при ча ња при ча, са уна пред пред ви ђе ним про гра мом, 
а за вр ша ва ла су се филм ским про јек ци ја ма или му зич ким про гра мом. Про грам сê ла је вре ме-
ном по ста јао све ра зно род ни ји, а из у зев би бли о те ка ра, и де ци је би ло до зво ље но да ак тив но 
уче ству ју и да га во де. Ага по ва је огро ман зна чај при да ва ла ма лим сê ли ма и на све на чи не 
по ку ша ва ла да обез бе ди што ве ћи број слу ша ла ца. Ка ко је број уче сни ка, због не до стат ка 
про сто ра, био огра ни чен, она је успе ва ла да, из у зев ин фор ма ци ја у днев ним но ви на ма, ан-
га жу је и ра дио ко ји их је пре но сио. Све фор ме ра да у Деч јој би бли о те ци – Деч јем оде ље њу 
би ле су вр ло зна чај не и нај мла ђи ко ри сни ци су их нео бич но до бро при хва та ли, али се чи ни 
да су нај по се ће ни ја и нај ду го трај ни ја би ла ма ла сê ла. Она су се у кон ти ну и те ту одр жа ва ла од 
1931. до 1941, и ка сни је то ком Дру гог свет ског ра та, а на ста ви ла да се ор га ни зу ју од 1945. под 
на зи вом чи та лач ки ча со ви. Ма ла деч ја сê ла Би бли о те ке гра да Бе о гра да пред ста вља ју пре те чу 
ор га ни зо ва них про гра ма ко ји се да нас одр жа ва ју ка ко код нас, та ко и у све ту и по зна ти су под 
на зи вом storytel ling.

Из ве сно је да је ком плет ну при пре му и те о риј ске по став ке за фор ми ра ње и отва ра ње пр вог 
Деч јег оде ље ња на те ри то ри ји та да шње др жа ве, ко је је свој рад за по че ло 11. ја ну а ра 1931. 
го ди не, оба ви ла Ма ри ја Илић Ага по ва. И иа ко је Ага по ва вр ло пре ци зно де фи ни са ла ње гов 
рад, она је већ у пр вој го ди ни при пре ми ла и у пот пу но сти об у чи ла На де жду Ба су ро вић, ко ја 
је по ста вље на на рад у Деч ју чи та о ни цу 15. мар та 1931. го ди не и у исто ри ји срп ских јав них 
би бли о те ка по ста ла пр ви зва нич но име но ва ни би бли о те кар за рад са де цом.

74  „Би бли о те ка гра да Бе о гра да пред но вим за да ци ма“, Оп штин ске но ви не 59, 40, 22. 5. 1941, 3.

75  „По че так ра да у Град ској би бли о те ци“, Оп штин ске но ви не 59, 57, 8, 9. и 10. 6. 1941, 4.

76  БГБ–За ви чај но оде ље ње РУ III 7, инв. бр. 635 ([Најава за] Деч је и омла дин ско по се ло у Би бли о те ци Оп шти не гра да Бе о гра да: 
му зич ки час и час при ча, 2. 1. 1942); РУ III 7, инв. бр. 636 (Ду шан Па вло вић „Го спо ђи Др М. Илић-Ага пов Управ ни ку Град ске 
би бли о те ке: [изв еш тај о деч јем по се лу одр жа ном у пе так, 2. ја ну а ра 1942]“, 7. 1. 1942).
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Small So i re es or the In fancy of Storytel ling: A Pro gram for Chil dren of 
the Pu blic Li brary in Bel gra de bet we en the Two World Wars

Sum mary
In 1928, based on the Law on Municipalities, the Court of the Municipality of the City of Belgrade made a decision on 
the establishment of the City Library and the Museum of Belgrade. The first librarian, Marija Ilić Agapova, was hired 
next year. Over the next year and a half until the opening ceremony of the library and the museum, initially alone and 
later with a small circle of associates, she collected, arranged, systematized and processed material for the library 
funds, and drafted the Work Programme and the Rulebook of the Library of the Municipality of the City of Belgrade 
(1930). 

From the very beginning, together with working on the library fund for adults, Marija Ilić Agapova began to collect 
and arrange material for the formation of the Department for Children and Young Adults, following the example of 
English and world library practice. This department began its official work on January 11, 1931. Work on cultural and 
educational activities in the Children’s Reading Room started immediately after organizing the lending/borrowing 
procedures. On March 15, the first official children’s librarian was appointed – it was Nadežda Basurović. 

This paper presents children’s soirees – small soirees, as a precursor of modern cultural programs for children, 
which are now realized in numerous domestic and international libraries and are denoted by the term storytelling. In 
addition, it presents the work of Nadežda Basurović, the first appointed children’s librarian in Serbia. 

The paper was created on the basis of preserved reports written by children’s librarians, kept in the Old and Rare 
Books and Books on Belgrade / Local History Department of the Belgrade City Library, as well as on the basis of 
materials stored in the Historical Archives of Belgrade, articles published in serial and monographic publications, and 
data from the annual reports of the Belgrade City Library. 

Keywords: Belgrade City Library, department for children, department for children and young adults, small soirees, 
soirees, Marija Ilić Agapova (1895–1984), Nadežda Basurović (1907–?), storytelling
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