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Са же так
Одељење за комуникације и инклузију Градске библиотеке Панчево је 2018. године, у оквиру пројекта Доступност 
културних садржаја особама са сметњама у развоју и интелектуалним тешкоћама, покренуло специфичан 
Читалачки клуб који је окупио двадесетак младих особа. Активности Клуба су реализоване у партнерству са Центром за 
културу и екологију ПанАрт и Удружењем „На пола пута“, а његов рад је пратио и усмеравао стручни тим састављен од 
дефектолога, педагога, психолога и библиотекара. 

У раду се износе почетне замисли и очекивања аутора пројекта – писца овог текста, припреме организатора, 
реализоване активности и евалуација, као и разлози због којих није настављен наредне године. Писан је на основу увида 
у рад Клуба, непосредног учествовања у активностима, текстуалне и видео-документације која се чува на Одељењу 
за комуникације и инклузију панчевачке Библиотеке. Посебно су истакнути реакције и мишљења његових чланова 
који се односе на реализоване активности. Најатрактивнији резултат деловања Клуба је кратки играни филм Љубав у 
библиотеци, чији су протагонисти његови чланови, који су сами осмислили и сценарио. На основу резултата испитивања 
учесника и сарадника укључених у пројекат и личног увида аутора, може се закључити да је он успешно реализован.

Кључне речи: Читалачки клуб, доступност културних садржаја, особе са сметњама у развоју, особе са интелектуалним 
тешкоћама, перцепција књижевног текста, Градска библиотека Панчево, Одељење за комуникацију и инклузију, Центар 
за културу и екологију ПанАрт, Удружење „На пола пута“, Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама, 
стручни сарадници, „индивидуална карта читаоца“

Увод

Чи та лач ки клу бо ви су тра ди ци о нал на и до бро по зна та фор ма ра да усме ре на на под сти-
ца ње чи та ња. Би бли о те ке их и да нас успе шно ор га ни зу ју,1 али као да оста ју у сен ци раз ли чи-
тих ра ди о ни ца и ма ни фе ста ци ја, па ни су до вољ но „ви дљи ви“ ши рој јав но сти.2 Овај при лог је 
по све ћен Клу бу ко ји је де ло вао у Град ској би бли о те ци Пан че во (ГБП) то ком 2018. и оку пљао 
мла де са те шко ћа ма у чи та њу. Њи хов рад је пра тио и пру жао им по др шку струч ни тим,3 а у 
ра ду је би ло ан га жо ва но ви ше аси сте на та, пи са ца, глу ма ца, би бли о те ка ра и тех нич ких ли ца, 
као и сни ма тељ и ре ди тељ Вла ди мир Кај ло виц из Па нАр та,4 парт не ра на про јек ту. Рад Клу ба 

1  По пут Град ске би бли о те ке у Но вом Са ду – Град ска би бли о те ка у Но вом Са ду, пре у зе то 12. 5. 2020, https://www.gbns.rs/in-
dex.ph p?op tion=co m_con tent&vi ew=ar tic le&id =974:04102019-ci ta lac ki-klub&ca tid=40&Ite mid=205; Би бли о те ке „Све ти Са ва“ у 
Зе му ну – Би бли о те ка гра да Бе о гра да, „Чи та лач ки клуб ‘Чи та ња и од го во ри’“, пре у зе то 20. 5. 2020, https://www.bgb.rs/in dex.
ph p/ze mun/1259-2018-04-20-10-12-10; би бли о те ке у Бач кој Па лан ци – На род на би бли о те ка „Вељ ко Пе тро вић“ Бач ка Па лан ка, 
„Чи та лач ки клуб“, пре у зе то 20. 5. 2020, http://www.bi bli o te ka bac ka pa lan ka.co m/in dex.ph p/do ga dja nja/ve sti/923-klub; Град ске 
књи жни це и чи та о ни це Пу ла – Grad ska knji žni ca i či ta o ni ca Pu la, „Klub lju bi te lja či ta nja KLjuČ“, pre u ze to 20. 5. 2020, https://
gkc-pu la.hr /hr /pro ba-broj-ce ti ri/k/ итд.

2  На осно ву ре зул та та пре тра ге веб-стра ни ца би бли о те ка, ор га ни за ци ја, дру штве них мре жа, као и пре тра жи ва њем по кључ ној 
ре чи на Гу глу, уоч љи во је да су мно го ви дљи ви ји школ ски и вир ту ел ни књи жев ни клу бо ви.

3  Струч ни тим су чи ни ли: Алек сан дра Ја нић, ди пло ми ра ни пе да гог и ли цен ци ра ни рад ник у со ци јал ној за шти ти за оп ште по сло ве, 
Би ља на Ми ло ше вић, здрав стве ни са рад ник дипл. де фек то лог ло го пед, пси хо ло зи На та ша Ми ло је вић (ко ја је и во ди ла ве ћи број 
са ста на ка) и Та ма ра То до ро вић, као и би бли о те кар са вет ник, ко ор ди на тор и ау тор про јек та Го ран Тра и ло вић.

4  Цен тар за кул ту ру и еко ло ги ју Па нАрт, http://pa nart.vir tu el no pan ce vo.rs/.
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чи та ла ца ГБП по др жа ле су и две пан че вач ке ор га ни за ци је ци вил ног сек то ра, „На по ла пу та“5 
и Дру штво за по моћ мен тал но не до вољ но раз ви је ним осо ба ма (МНРО).6 Ми ни стар ство кул-
ту ре и ин фор ми са ња Републике Ср би је и Град ска упра ва Пан че ва фи нан си ра ли су тро шко ве 
про јек та До ступ ност кул тур них са др жа ја осо ба ма са смет ња ма у раз во ју и ин те лек ту ал ним те-
шко ћа ма у окви ру ко га је ре а ли зо ван овај клуб.7

Чи та лач ки клуб за осо бе са смет ња ма у раз во ју и ин те лек ту ал ним те шко ћа ма – 
по ла зне прет по став ке 

Иа ко је Град ска би бли о те ка Пан че во од осни ва ња има ла број не и ра зно вр сне про гра ме, 
оку пља ла љу де од пе ра и љу би те ље ле пе ре чи, у ар хив ској гра ђи и об ја вље ним из во ри ма о ње-
ном ра ду не ма по ме на о ор га ни зо ва њу чи та лач ких клу бо ва. Кра јем пе де се тих го ди на про шлог 
ве ка, ка да се убр за но раз ви ја и мо дер ни зу је, по сто јао је из ве сно вре ме Клуб љу би те ља књи ге,8 
а Де чи ја би бли о те ка ГБП има ла је сво ју ли те рар ну сек ци ју.9 У окви ру ре дак ци је ча со пи са Би-
бли, са рад ни ци ма из пан че вач ких основ них шко ла пру жа на је по моћ при ли ком пи са ња при-
ло га за њи хов лист,10 а Ре ги о нал ни цен тар за та лен те „Ми хај ло Пу пин“ је про те клих го ди на у 
Би бли о те ци по вре ме но одр жа вао кре а тив ну ра ди о ни цу за пи са ње књи жев них тек сто ва. Већ 
ду же вре ме на Деч јем оде ље њу, је дан пут не де ље но, одр жа ва се при ча о ни ца за пред школ це.11 
Иа ко на не ки на чин бли ске фор ми чи та лач ког клу ба, све на бро ја не ак тив но сти се од ње раз ли-
ку ју у бит ним сег мен ти ма. Је дан од пр вих за да та ка Оде ље ња за ко му ни ка ци је и ин клу зи ју ГБП 
био је осни ва ње чи та лач ког клу ба 2018. и то за спе ци фич ну ка те го ри ју ко ри сни ка – за мла де 
са те шко ћа ма у чи та њу и пер цеп ци ју књи жев ног тек ста.12

Чи та лач ки клуб пан че вач ке Би бли о те ке је, ко ли ко је по зна то, је ди ни те вр сте у Ср би ји, 
спе ци фи чан упра во због по пу ла ци је ко јој је на ме њен.13 Про је кат се од но сио, пр вен стве но, 

5  Удру же ње „На по ла пу та“, http://www.na po la pu ta.or g/.

6  Дру штво за по моћ мен тал но не до вољ но раз ви је ним осо ба ма (МНРО), http://sa vezmnro sr bi je.rs /o-na ma/lo kal na-udru ze nja/; 
https://www.fa ce bo ok.co m/Udru ze nje-MNRO-Dra gu lji-Pan ce vo-182504195461857/.

7  Сред ства су до би је на на ре дов ном го ди шњем Кон кур су Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња за фи нан си ра ње или су фи нан-
си ра ње проjеката из обла сти са вре ме ног ства ра ла штва у Ре пу бли ци Србиjи у 2018. го ди ни (област кул тур них де лат но сти осо ба 
са ин ва ли ди те том) и Јав ном кон кур су за су/фи нан си ра ње про је ка та у обла сти кул ту ре за 2018. го ди ну (област де ло ва ња оста ла 
из во ђе ња кул тур них про гра ма и кул тур них са др жа ја), ко ји је рас пи са ла Град ска упра ва, Се кре та ри јат за јав не слу жбе и со ци-
јал на пи та ња. Фор мал ни но си лац про јек та је био Цен тар за кул ту ру и еко ло ги ју Па нАрт, Пан че во.

8  Го ран Тра и ло вић, „Ђор ђе Вла јић, управ ник Град ске би бли о те ке Пан че во (1955–1973)“, у Би бли о те ке и иден ти тет 2: збо р ник 
ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 24. и 25. ма ја 2019. го ди не у Пан че ву, глав ни уред ник Гор да на Сто кић Си мон чић, од го вор ни 
уред ник Го ран Тра и ло вић (Пан че во: Град ска би бли о те ка, 2019), 96–106.

9  Град ска би бли о те ка Пан че во, Ар хи ва, „Де чи ја би бли о те ка је отво ре на 1. ма ја 1956.", До пис управ ни ка ГБП, Ђор ђа Вла ји ћа 
На род ном од бо ру оп шти не Пан че во, Оде ље њу за про све ту и кул ту ру, бр. 397, од 20. 12. 1957.

10  Би бли (Ђач ке от ка че не но ви не) по кре ну те су 2002. го ди не. Ре дак ци ју су чи ни ли уче ни ци пан че вач ких основ них шко ла, а уред-
ник је био Ми ло ван Лу кић, књи жни чар Град ске би бли о те ке Пан че во.

11  При ча о ни цу „Чи там ти при чу“ во ди би бли о те кар ка Ми ла на Га ври лов.

12  Оде ље ње је фор ми ра но и по че ло са ра дом 2018. го ди не. Про је кат До ступ ност кул тур них са др жа ја осо ба ма са смет ња ма у раз-
во ју и ин те лек ту ал ним те шко ћа ма у окви ру ко га је ре а ли зо ван овај клуб осми слио је шеф Оде ље ња Го ран Тра и ло вић и ње го ве 
ак тив но сти су би ле део го ди шње га пла на ра да Оде ље ња и ГБП. Иде ја је би ла и да се сен зи би ли шу струч ни рад ни ци у Би бли о-
те ци и да ко ле ге са дру гих оде ље ња евен ту ал но узму уче шће у ње го вом ра ду, што је оства ре но тек у ма њој ме ри.

13  Чак ни рас по ло жи ви из во ри и ли те ра ту ра са на ших про сто ра којe је ау тор мо гао да кон сул ту је ни су обим ни: Knji žni ce gra da 
Za gre ba, Či ta lač ki klub, „‚Mo jih sat vre me na či ta nja’ u Knji žni ci Sav ski gaj (Za greb)“, pre u ze to 15. 3. 2020, http://www.kgz.hr/hr/
knji zni ca-si rom-otvo re nih-vra ta-5993/ci ta lac ki-klub/6337; Дра га на Ми лу но вић, Текст у го вор: прин ци пи ал тер на тив них ме то да 
чи та ња код осо ба са ин ва ли ди те том (Бе о град: На род на би бли о те ка Ср би је, 2017); Дра га на Ми лу но вић, Ка ко ри сни ку са ин ва ли-
ди те том: 100 пи та ња и 100 од го во ра у ве зи са фор ми ра њем и раз во јем би бли о теч ких услу га за осо бе са ин ва ли ди те том (Бе о град: 
На род на би бли о те ка Ср би је, 2012); Dra ga na Mi lu no vić, Bi bli o te ke za hen di ke pi ra ne (Be o grad: Za du žbi na An dre je vić, 2006); Kort ni 
Dejns-Džo uns, prir., Una pre đi va nje bi bli o teč kih uslu ga za oso be s in va li di te tom (Im pro ving Li brary Se r vi ces to Pe o ple with Di sa bi li ti es), pre-
ve la Dra ga na Mi lu no vić (Be o grad: Na rod na bi bli o te ka Sr bi je, 2009), Дра га на Ми лу но вић, „Хен ди ке пи ра на де ца као ко ри сни ци 
би бли о теч ких услу га“, у Де ца и би бли о те ке: збор ник ра до ва са ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жа ног у Бе о гра ду од 5. до 9. ок то бра 
2005 (Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та; Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, 2006), 501–507; Би ља на Да нић Гр бић, 
„Уло га би бли о те ка као аген са со ци ја ли за ци је де це и омла ди не са по себ ним по тре ба ма“, у Де ца и би бли о те ке: збо р ник ра до ва…, 
655–665. Срод них про гра ма, по пут оног ко ји се по ми ње у по след њем тек сту би ло је још ма ње. 



26 Читалиште 36 (мај 2020) TEMA
 
 Траиловић Г. „Читалачки клуб за особе са интелектуалним тешкоћама“, 24–36 

на књи жев но ства ра ла штво, а иде ја ње го вог ау то ра би ла је да се осо ба ма са смет ња ма у 
раз во ју и ин те лек ту ал ним те шко ћа ма на нај оп ти мал ни ји на чин при бли же ови са др жа ји. 
Ње го ва ре а ли за ци ја зах те ва ла је мул ти ди сци пли нар ни при ступ и ан га жо ва ње струч ња ка 
раз ли чи тих про фи ла: од по сред ни ка из ме ђу пи са ног тек ста (драм ских умет ни ка, пи са ца...) 
и ових мла дих љу ди, пре ко лич них аси сте на та, до де фек то ло га, пе да го га и пси хо ло га. Циљ 
је био да се осо ба ма са смет ња ма у раз во ју и ин те лек ту ал ним те шко ћа ма омо гу ћи да чи та-
ње до жи ве као при јат ну ак тив ност и раз ви ју љу бав пре ма књи зи.14 То је тре ба ло да до при-
не се пре вла дава њу зна чај них огра ни че ња у њи хо вом жи во ту ко ји, по пра ви лу, ка рак те ри ше 
сма њен ни во адап тив них ве шти на по пут ко му ни ка ци је, со ци јал них ве шти на, са мо у сме ра-
ва ња и др. Трај на до бро бит би ла би сти ца ње но вих са зна ња, ства ра ње си гур ни јих „ма па“ и 
„ко ор ди на та“ све та око њих, ја ча ње осе ћа ја си гур но сти и ква ли тет на ис пу ње ност сло бод ног 
вре ме на. Идеј ни ау тор је ве ро вао да би про грам мо гао да има ути ца ја и на евен ту ал ни рад-
ни ан га жман ових мла дих љу ди. Бу ду ћи да они че сто има ју про бле ме при ли ком ства ра ња 
со ци јал них од но са са вр шња ци ма и око ли ном, чи та ње и дру же ње са књи гом би пред ста-
вља ло ве ли ку жи вот ну ра дост и од ре ђе ну ком пен за ци ју за ма њак со ци јал них кон так ата и 
ег зи стен ци јал ну оту ђе ност.

Иа ко је, на чел но, Чи та лач ки клуб био отво рен за све за ин те ре со ва не, ор га ни за тор је про-
це нио да је нај у пут ни је да се обра ти удру же њи ма гра ђа на и уста но ва ма у гра ду ко је оку пља-
ју и бри ну о осо ба ма ко ји ма је на ме њен.15 Пре до че на им је иде ја про јек та и за мо ље не су да 
ан ке ти ра ју сво је ко ри сни ке, мла ђе од 30 го ди на, да ли би уче ство ва ли у ње го вим ак тив но-
сти ма. Од лу че но је да се услов но по ста ви ова ста ро сна гра ни ца ка ко би се до би ла ко ли ко-
то ли ко хо мо ге на гру па, а сма тра ло се да је ова гру па ци ја спрем ни ја да при хва ти пла ни ра не 
ак тив но сти.

Мен тал ни и ин те лек ту ал ни ка па ци те ти осо ба са смет ња ма у раз во ју и ин те лек ту ал ним те-
шко ћа ма раз ли ку ју се бит но од оних код њи хо вих вр шња ка те су ак тив но сти про јек та би ле 
бри жљи во кон ци пи ра не. Ор га ни за то ри су пла ни ра ли да, по фор ми ра њу гру пе, пр во од ре де 
шти во ко је ће об ра ђи ва ти на оку пља њи ма и от кри ју књи жев на де ла ко ја ће код чла но ва под-
ста ћи „за до вољ ство у тек сту“, а њи хо во при су ство ва ње и ан га жман на са стан ци ма Клу ба би ти 
же ље на и при јат на ак тив ност. То би ура ди ли у кон сул та ци ји са од го ва ра ју ћим струч ња ци ма 
и евен ту ал но би се од лу ке ко ри го ва ле то ком тра ја ња про јек та, са мо гућ но шћу по де ле гру пе у 
за ви сно сти од то ка про јек та и ре ак ци је уче сни ка. Осим груп ног, пред ви ђе ни су и ин ди ви ду ал-
ни рад и раз го во ри уче сни ка са од го ва ра ју ћим струч ња ци ма ка ко би се до шло до не ке вр сте 
„ин ди ви ду ал не кар те чи та о ца“ ко ја би пру жи ла увид у мо гућ но сти и огра ни че ња чла но ва за 
при ма ње књи жев них ин фор ма ци ја, естет ских и дру гих по ру ка. По да ци би по мо гли у ко ри го-
ва њу и да љем усме ра ва њу то ка про јект них ак тив но сти. 

Пр ва фа за про јек та од но си ла се на ре ша ва ње ор га ни за ци о них пи та ња и кон сул та ци је са 
парт не ри ма, њи хо во ин фор ми са ње и оба ве шта ва ње по тен ци јал них уче сни ка, њи хо вих ро ди-
те ља од но сно ста ра ла ца – што би во ди ло фор ми ра њу по чет не гру пе. Иза бран је је дан дво сат ни 

14  Де та љан опис про јек та се, за јед но са свим дру гим до ку мен ти ма чу ва у ар хи ви про јек та и Чи та лач ког клу ба на Оде ље њу за ко-
му ни ка ци је и ин клу зи ју ГБП.

15  Реч је о ор га ни за ци ја ма ци вил ног сек то ра: „На по ла пу та“, Дру штво за по моћ мен тал но не до вољ но раз ви је ним осо бам (МНРО), 
„Ве ли ки ма ли“ – ини ци ја ти ва за ин клу зи ју, ЖМИГ и др. Ра чу на ло се и на струч ња ке из Шко ле за основ но и сред ње обра зо ва-
ње „Ма ра Ман дић“, Пан че во. Про це ње но је да та удру же ња оку пља ју нај ма ње сто ти нак ак тив них чла но ва од ин те ре са за овај 
про је кат (не ра чу на ју ћи струч ња ке ко ји во де удру же ња и од ре ђе не ак тив но сти у њи ма и во лон те ре).
По зи тив на ис ку ства Књи жни це и чи та о ни це „Фран Га ло вић“ Ко прив ни ца (и не га тив на ис ку ства не ких дру гих би бли о те ка) го во ре 
да би про јек те ко ји се ти чу при пад ни ка ра њи ве по пу ла ци је тре ба ло ре а ли зо ва ти у парт нер ству са од го ва ра ју ћим ло кал ним удру-
же ње и ма и ор га ни за ци ја ма. – Di ja na Sa bo lo vić-Kra ji na, Lji lja na Vu gri nec i Da ni je la Pe trić, „Knji žnič na uslu ga za sli je pe i sla bo vid ne 
u Knji žni ci i či ta o ni ci ’Fran Ga lo vić’ Ko priv ni ca: od pro jek ta do im ple men ta ci je“, Vje snik bi bli o te ka ra Hr vat ske God 53, br. 2 (2010): 
76–92.
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тер мин не дељ но,16 не ра чу на ју ћи ин ди ви ду ал ни рад при ли ком пр ве про це не и да љег пе ри о-
дич ног ин ди ви ду ал ног ра да и раз го во ра са чла но ви ма гру пе.

Ау тор про јек та је сма трао да би иза бра но шти во, на по чет ку, би ло до бро да ту ма че „по-
сред ни ци“, драм ски умет ни ци, а за тим и пи сци ко ји има ју сен зи би ли тет у ра ду са осе тљи вом 
по пу ла ци јом. Њи хо во ан га жо ва ње би до при не ло ин тер ак тив но сти књи жев них су сре та, про-
во ци ра њу па жње и ре ак ци ја при сут них. Циљ је био да се још у овој фа зи под стак не раз го вор 
о иза бра ном шти ву, од но сно те ма ма ко је оно ну ди и да чла но ви гру пе по ста ну ак тив ни уче-
сни ци у про јек ту. О бро ју и оби му књи жев них де ла ко ја ће би ти пред ста вље на од лу чи ва но 
је то ком ре а ли за ци је про јек та, у за ви сно сти од ње го вог то ка и ре ак ци је при пад ни ка гру пе. 
Ак це нат ни је био на број но сти и оби му (кван ти те ту), већ на то ме да сва ко от кри је „сво-
ју књи гу“, текст ко ји во ли да чу је и про чи та. Бу џе том про јек та је пред ви ђе но да оми ље на 
књигa бу де по кло ње на сва ком при пад ни ку гру пе. До лет ње па у зе сва ко је тре ба ло да стек не 
„сво ју књи гу“ са ко јом ће се дру жи ти то ком ле та и ко ју ће пред ста ви ти дру ги ма на је се њем 
оку пља њу.17 

Ин ди ви ду ал ни рад и про це на тре ба ло је да от кри ју ко је су мо гућ но сти и ин ди ви ду ал на 
огра ни че ња чла но ва Клу ба (де ли мич на пи сме ност, сла би ји вид, по ре ме ћај па жње, ау ти зам...) 
и да ли их је и на ко ји на чин мо гу ће пре вла да ти (пи смо, слог, фор мат, на чин ин тер пре та ци је, 
„те жи на“ шти ва...). Ор га ни за тор про јек та је пла ни рао да део ових ак тив но сти прет хо ди пр вом 
оку пља њу, а да за тим упо ре до те ку ре дов ни са стан ци и ак тив но сти ло го пе да, де фек то ло га, 
пси хо ло га, по по тре би не у роп си хи ја та ра и дру гих спе ци ја ли ста ко ји би би ли зна чај на по др-
шка про јек ту.18 

У сле де ћој фа зи би спољ не „по сред ни ке“ из ме ђу тек ста и при пад ни ка гру пе за ме њи ва ли 
са ми уче сни ци за ко је се про це ни да су спрем ни да пре у зму уло гу „по сред ни ка“, а ко ји би 
има ли по треб ну аси стен ци ју лич них аси сте на та и струч них са рад ни ка. До кра ја про јек та тре-
ба ло је да сва ко, ма кар у огра ни че ном оби му, пре у зме ову уло гу.

Ор га ни за тор је пред ви део да се то ком про јек та оства ри си не сте зич ни при ступ и ре а ли зу ју 
раз ли чи ти драм ски, филм ски, му зич ки и ли ков ни про гра ми, или од ла зак на из ло жбе, кон цер-
те, по зо ри шне пред ста ве и филм ске про јек ци је. На ме ра је би ла да се пу тем тих про гра ма 
чла но ви Клу ба „пре ве ду“ из по зи ци је (па сив не) пу бли ке у ак тив не ства ра о це у од ре ђе ним 
обла сти ма, па и да се кре и ра кра ћа драм ска пред ста ва, филм, кон церт или из ло жба. Сма тра ло 
се да ће то ини ци ра ти бу ђе ње њи хо ве кре а тив не енер ги је и мо жда ре зул ти ра ти ори ги нал ним 
ау тор ским де ли ма. 

Те ку ћа ева лу а ци ја би омо гу ћи ла ко рек ци је „у хо ду“, а за вр шном, на кра ју го ди не, ор га ни-
за тор би са гле дао све бит не еле мен те про јек та, по ста вио мо гу ћи мо дел ова квог клу ба и до нео 
по треб не за кључ ке и смер ни це за на ста вак ра да у на ред ној го ди ни. Од ре ђе на фор ма из ве шта-
ја и ана ли зе про јек та би би ла јав но до ступ на (и те о риј ски раз мо тре на у струч ној пе ри о ди ци). 
Мо дел би мо гао да бу де дра го цен дру ги ма ко ји би же ле ли да по кре ну слич не ак тив но сти. Уста-
но вљен Чи та лач ки клуб би на ста вио са ра дом у окви ру Би бли о те ке.

Про је кат је пред ви ђао ан га жо ва ње ве ли ког бро ја струч ња ка за ре ла тив но ма ли број осо ба 
ко ји ма је био на ме њен и ко је ће би ти укљу че не као ко ри сни ци (до 1000 у ло кал ној сре ди ни, 
од ко јих би ре ал но мо гао да бу де ан га жо ван са мо де се ти део), али је циљ на по пу ла ци ја мно го 
ве ћа. Ре зул та ти овог про гра ма мо гу би ти од ве ли ког зна ча ја за све осо бе са ин те лек ту ал ним 

16  Увек у истом да ну и у исто вре ме, утор ком од 18 до 20 ча со ва у ма лој чи та о ни ци на Деч јем оде ље њу, с тим да је са ста нак гру пе 
„зва нич но“ тра јао око 60 ми ну та, а пре о ста ло вре ме би ло по све ће но ин ди ви ду ал ним ак тив но сти ма чла но ва Клу ба и „не фор-
мал ном“ дру же њу, у за ви сно сти од њи хо вог сло бод ног вре ме на и ин те ре со ва ња.

17  Усме но или на дру ги на чин ко ји бу де нај по год ни ји за њих (днев ник чи та о ца, ли ков на ма па и сл.).

18  По ка за ло се да су спе ци ја ли сти оку пље ни у струч ном ти му би ли ви ше не го до вољ на по др шка про јек ту, та ко да ни је би ло по-
тре бе за ан га жо ва њем но вих спољ них са рад ни ка. Струч ња ци су би ра ни на осно ву њи хо вих ком пе тен ци ја, ра ни јих кон та ка та и 
до бре са рад ње ко ју су ор га ни за то ри има ли са њи ма.
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те шко ћа ма у зе мљи и ре ги о ну. Без об зи ра што оне чи не са мо 2,5% гра ђа на,19 би бли о те ке су, 
сво јом ми си јом и до ма ћим и ме ђу на род ним ак ти ма, у оба ве зи да раз ви ја ју по треб не сер ви се 
и за њих.20

Ау то ри су сма тра ли да би, по што се про је кат ре а ли зу је у Би бли о те ци, он не ми нов но об у-
хва тио и је дан број би бли о те ка ра ко ји би сте кли но ва зна ња и ком пе тен ци је у ра ду са мла ди ма 
са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма и сен зи би ли сао цео ко лек тив. То би во ди ло да љем раз во ју но-
вих сер ви са за онај део гра ђа на ко ји из раз ли чи тих раз ло га не мо гу (или на оте жан на чин мо-
гу) да ко ри сте услу ге би бли о те ке. С об зи ром на чињеницу да је у срп ским би бли о те ка ма ма ло 
би бли о те ра пе ут ских про гра ма, ова кав про је кат би мо гао да до при не се њи хо вом раз во ју и то 
на пот пу но но вим осно ва ма од по сто је ћих и те о риј ски уте мељ них мо де ла у те ку ћој би бли о те-
кар ској струч ној ли те ра ту ри. Та ко ђе, иде ја је би ла и ус по ста вља ње са рад ње са би бли о те ка ма, 
ра зним асо ци ја ци ја ма и дру гим парт не ри ма у зе мљи и ино стран ству ко ји се ба ве ак тив но сти-
ма на ме ње ним осо ба ма са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма.

Ис пи ти ва ње функ ци је чи та ња

Ма ја ме се ца 2018. ор га ни за то ри из Би бли о те ке су оба ви ли до го во ре са парт не ри ма у 
про јек ту, а „На по ла пу та“ ис пи та ло да ли су ко ри сни ци овог удру же ња за ин те ре со ва ни за 
уче шће у ње му.21 За бе ле же ни су од го во ри ис пи та ни ка на по ста вље на пи та ња и то су би ли 
пр ви по да ци за „кар то не чи та ла ца“. Ис по ста ви ло се да не ки од њих чи та ју и во ле по е зи ју, 
Ву ка Ка ра џи ћа и Иву Ан дри ћа, три ле ре, љу бав не ро ма не... ку пу ју књи ге и чла но ви су Би-
бли о те ке, по је ди ни баш и не чи та ју, не ки ма дру ги чи та ју, док њих не ко ли ко пи ше по е зи ју. 
Ве ћи ни се иде ја до па ла („Су пер ми је иде ја за клуб“; „Дра го му што ће упо зна ти пи сце као 
што сам ја“...), а има ли су и од ре ђе на пи та ња и не до у ми це на ко је им је од го во ре но („Мо рам 
да знам ко ли ко та мо мо рам да бу дем, ко ће ићи са на ма, ко ће нам по ма га ти кад тај чо век 
бу де при чао кад ја не раз у мем све“; „Где је то што иде мо?“; „Кол`ко се то пла ћа, та би бли о-
те ка и где је то. Ка ко то ра ди? Мо ја се стра у Бе о гра ду пла ћа то, не ће књи гу да ти да ју џа ба, 
ка же ма ма“...).

Пре пр вог оку пља ња, ура ђе но је „ис пи ти ва ње функ ци је чи та ња“ де вет за ин те ре со ва них ко-
ри сни ка и дат „Из ве штај о из вр ше ној про це ни спо соб но сти чи та ња“ ко ор ди на то ру про гра ма. 

19  Ис тра жи ва ња у све ту су по ка за ла да је број осо ба са смет ња ма у раз во ју и ин те лек ту ал ним те шко ћа ма у укуп ној по пу ла ци-
ји до 2,5%. – Ви де ти нпр. Bo ži dar Nik ša Ta ra bić i Pa tri cia To mac, „In te lek tu al ne teš ko će – di jag no sti ka i kla si fi ka ci ja“, Gyrus 3 
(2014): 131. Пре ма то ме, у гра ду од око 100.000 ста нов ни ка мо гло би да жи ви њих 2500. Про це ње но је да број еду ка ти бил них 
осо ба пре ла зи 1000 у Пан че ву, а тај број би мо рао би ти ду пло ма њи ка да се узму у об зир они до 30 го ди на (ко ји ма је про је кат 
на ме њен). Про це ње на број ност ни је мо гла би ти про ве ре на и она је оквир но при хва ће на, а би ла је од се кун дар ног зна ча ја за 
про је кат ко ји је мо гао да оку пи са мо ма њи број за ин те ре со ва них. Ка ко је ово пр ви чи та лач ки клуб у пан че вач кој Би бли о те ци 
на ме њен спе ци фич ној по пу ла ци ји и сво је вр стан екс пе ри мент, пла ни ра но је да по чет на гру па бу де ма ња. Ор га ни за то ри су сма-
тра ли да са ве ћом гру пом рад не би ни био мо гућ због спе ци фич но сти про јек та (а и сва ки дру ги рад са ве ћом гру пом је те шко 
из во дљив). Пла ни ра но је да се по по тре би фор ми ра ви ше гру па.

20  Ви ди: IFLA/UNE SCO, Ма ни фест за јав не би бли о те ке, пре у зе то 14. 8. 2019, https://www.ifla.org/fi les/as sets/pu blic-li bra ri es/pu-
bli ca ti ons/PL -ma ni fe sto/pl -ma ni fe sto-sr .pd f; Ме ђу на род на фе де ра ци ја би бли о те кар ских удру же ња и ин сти ту ци ја IFLA, UNE-
SCO, Ме ђу на род ни би бли о теч ки ма ни фе сти, при ре ђи ва чи и ре дак то ри пре во да Ве сна Ињац и Дра га на Ми лу но вић, уред ник 
Ве сна Цр но го рац (Бе о град: Би бли о те кар ско дру штво Ср би је, 2014), до ступ но и на: http://nub.rs/fi le ad min/do ku men ti/osta-
li_do ku men ti/Me dju na rod ni-bi bli o tec ki-ma ni fe sti.pd f итд.

21  Струч ни са рад ни ци овог удру же ња су сво јим ко ри сни ци ма об ја сни ли иде ју про јек та, рас по ред ак тив но сти, оба ве зе и пред-
но сти уче шћа, пи та ли их ко ју књи гу су по след њу про чи та ли, ко ја им је оми ље на и да ли зна ју њен на слов и ау то ра, да ли са ми 
чи та ју или им не ко по ма же (и ко), да ли има ју сво ју лич ну би бли о те ку, да ли зна ју где је Би бли о те ка и да ли су ње ни чла но ви и 
утвр ди ли ко же ли да уче ству је у про јек ту. Кра јем ма ја и по чет ком ју на оба вље на су два груп на ин тер вјуа и са мо се пет ко ри-
сни ка из ја сни ло да не ће уче ство ва ти у про јек ту због за у зе то сти или здрав стве ног ста ња (са мо је јед на осо ба обра зло жи ла да 
то „не во ли“). У пр вом тре нут ку ис пи та но је 18  ко ри сни ка у груп ном раз го во ру у тра ја њу од је дан сат. Не ис пи та не ко ри сни ке 
са рад ни ци су на кнад но кон так ти ра ли те ле фо ном или су оба ви ли ин ди ви ду ал ни раз го вор са њи ма. Ка сни је се Клу бу при дру жио 
је дан шти ће ник Дру штва за по моћ мен тал но не до вољ но раз ви је ним осо ба ма, а би ло је пла но ва за фор ми ра ње још јед не гру пе, 
од но сно клу ба ко ји би об у хва тио ви ше чла но ва овог Дру штва. У ра ду Клу ба је уче ство ва ло два де се так мла дих осо ба (углав ном 
из ме ђу 14 и 30 го ди на), од че га ви ше од по ло ви не ни је про пу сти ло го то во ни јед но оку пља ње. На јед ном са стан ку је би ло са мо 
пет чла но ва, на ви ше по се дам, а углав ном по 12 „чи та ла ца“. Одр жа но је два де се так „зва нич них“ оку пља ња чла но ва Клу ба и 
ве ћи број „не зва нич них“, као што су од ла сци на из ло жбе, по зо ри шне пред ста ве и Са јам књи га у Бе о гра ду.
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У ње му се на во ди да су за „ин стру мен те про це не функ ци је чи та ња иза бра ни Тест чи та ња ба зи-
ран на те жи ни тек ста и Тро ди мен зи о нал ни тест чи та ња“.22 

Ци ље ви те сти ра ња су би ли:
1.  утвр ђи ва ње мо гућ но сти и огра ни че ња осо бе у при ма њу/раз у ме ва њу књи жев них ин фор-

ма ци ја и дру гих естет ских по ру ка,
2. утвр ђи ва ње на чи на чи та ња,
3. вр сте огра ни че ња, као и 
4.  из ра да де ла „ин ди ви ду ал не кар те чи та ња“ у ко јој би до би је ни обра зац функ ци је чи та ња 

био ис ко ри шћен као по ла зна ба за за утвр ђи ва ње на чи на пре ва зи ла же ња те шко ће или 
ода би ра од го ва ра ју ће ком пен за ци је.23

Спо соб ност чи та ња и раз у ме ва ња про чи та ног (оба пи сма, ћи ри ли ца и ла ти ни ца) утвр ђе на 
је код пет и де ли мич но код два ис пи та ни ка. Мо гућ ност пре по зна ва ња гра фе ма, чи та ње ре чи и 
ау то мат ских се квен ци ни је при сут на код два ис пи та ни ка. 

У кон тек сту ин ди ви ду ал не вер бал не ко му ни ка ци је, сви ис пи та ни ци су ис по љи ли ви сок сте-
пен са рад ње. Они су из ја ви ли да во ле умет ност, за јед нич ко гле да ње фил мо ва, се ри ја, во ле 
му зи ку. За кљу че но је да „уко ли ко не ка реч ни је пре по зна та, до дат но об ја шње ње или ви зу ел на 
по др шка (нај бо ље филм или до бра и ја сна ви зу ел на пред ста ва) зна чај но ути че на по раст раз у-
ме ва ња и са рад ње“. Ис так ну то је и оче ки ва ње „да ће при бли жа ва ње књи ге ко ри сни ци ма про-
бу ди ти за ни ма ње за чи та ње и от кри ва ње но вих ме ди ја и са др жа ја и да ће из вр ши ти по зи ти ван 
ути цај у сми слу бо га ће ња пој мо ва, уну тра шњег жи во та, по гле да на свет и уоп ште ква ли те та 
жи во та на ших ко ри сни ка“. На кра ју Из ве шта ја да та је и пре по ру ка да ве ли чи на гру пе бу де 
огра ни че на на осам уче сни ка.24

За гр љај књи ге: про лог

Пр вом оку пља њу гру пе у Град ској би бли о те ци, у ју ну 2018, при су ство ва ло је 12 за ин те ре со-
ва них у прат њи лич них аси сте на та.25 Раз го вор о њи хо вим чи та лач ким ин те ре со ва њи ма от крио 
је да же ле да чи та ју о по зна тим му зи ча ри ма и са др жа је о му зи ци, да их за ни ма ју „са да шњост, 
про шлост, бу дућ ност, ко смос, зве зде...“, „стра не књи ге и стра не пе сме“, „са др жа ји у ве зи са 
ге о гра фи јом, оке а ни ма и пу то пи си“, „љу бав не књи ге“... Је дан члан се по хва лио да се ба ви 
књи го ве зач ким за на том, ко ји је и за вр шио у шко ли. Сви су се бес плат но учла ни ли у Би бли о те-
ку и до би ли сво је члан ске кар те или про ду жи ли чла на ри ну. 

22  Ис пи ти ва ње је вр ши ла Би ља на Ми ло ше вић, дипл. де фек то лог ло го пед, и у Из ве шта ју је ис та кла да „Тест чи та ња ба зи ран на 
те жи ни тек ста (Ђ. Ко стић, С. Вла ди са вље вић) утвр ђу је спо соб ност чи та ња тек ста по те жи ни од ау то ма ти зо ва них ре чи (бро је ви 
од 1 до 10, да ни у не де љи, де ло ви да на, ау то ма ти зо ва не фра зе (по здра ви, уч ти во оп хо ђе ње)), пре ко ре че ни ца, кра ћих и ду жих 
тек сто ва. Те сти ра ње се пре ки да на сте пе ну на ко ме се пра ве уче ста ле гре шке. Тест има ис тра жи вач ки и кли нич ки ка рак тер. 
Тро ди мен зи о нал ни тест чи та ња (адап та ци ја стан дар ди зо ва ног те ста фран цу ског ор то фо ни сте Хе ле не Саx) на ме њен је осо-
ба ма ко је ис по ља ва ју те шко ће у са вла да ва њу чи та ња, про ве ра ва са вла да ност тех ни ке чи та ња и раз у ме ва ње са др жа ја тек ста. 
Оце њу ју се бр зи на чи та ња, број не пра вил но сти и раз у ме ва ње про чи та ног тек ста пре ма вер бал ним од го во ри ма“. – Град ска 
би бли о те ка Пан че во, Оде ље ње за ко му ни ка ци је и ин клу зи ју, Ар хи ва про јек та До ступ ност кул тур них са др жа ја осо ба ма са смет-
ња ма у раз во ју и ин те лек ту ал ним те шко ћа ма и Чи та лач ког клу ба Град ске би бли о те ке Пан че во, Би ља на Ми ло ше вић, „Из ве штај 
о из вр ше ној про це ни спо соб но сти чи та ња“.

23  Нпр. ау дио-књи ге, ли ков ни, филм ски при каз са др жа ја, дра ма ти за ци ја, при ла го ђен ни во сло же но сти ре че ни це/тек ста, али на 
та кав на чин да оста је очу ван сми сао и ква ли тет ори ги на ла, за јед нич ко чи та ње на глас, помaгало у сми слу огра ни че ња ви зу ел-
ног по ља ко је по ма же да се по глед фо ку си ра у же ље ном прав цу и ели ми ни ше ан га жо ва ње па жње на оста лим ре чи ма/ре до ви-
ма тек ста то ком чи та ња од ре ђе не ре чи/ре да...

24  Ми ло ше вић, „Из ве штај о из вр ше ној про це ни спо соб но сти чи та ња“.

25  На са стан ку су би ли и чла но ви струч ног ти ма за по др шку, као и би бли о те ка ри са Деч јег оде ље ња ГБП. На по чет ку су сре та, 
Ма ри на Ку риљ, глав на ко ор ди на тор ка Удру же ња „На по ла пу та“, из ло жи ла је ци ље ве и са др жај про јек та. За тим су ди рек тор 
ГБП, Де јан Бо снић и Го ран Тра и ло вић, ау тор и ко ор ди на тор про јек та, го во ри ли о Би бли о те ци и пла ни ра ним ак тив но сти ма, а 
пси хо лог На та ша Ми ло је вић је са чла но ви ма гру пе раз го ва ра ла о њи хо вим ин тере со ва њи ма. 
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На ред ни су срет осми сли ла је и во ди ла пи сац и би бли о те кар Ми ли ца Ма ти је вић из Би бли-
о те ке „Ди ми три је Ту цо вић“ у Ла за рев цу. Ра ди о ни ца „За гр љај књи ге: про лог“ има ла је уло гу 
уво да у пред сто је ће ак тив но сти и су сре те са пи сци ма. На гла сак је био на свим еле мен ти ма 
жи во та ко ји ути чу на емо тив ни свет по је дин ца (му зи ка, бо је, уку си, ко му ни ка ци ја...). Цен трал-
ни и нај ин те ре сант ни ји део оку пља ња „За јед нич ка при ча“, тре ба ло је да пре до чи ко ли ко је 
уз бу дљи во кре и ра ње при че, ка ко ма шта ути че на ток рад ње и ка ко се иде је пре ли ва ју у ли ко-
ве. Из ра ђи ва ни су лич ни пор тре ти та ко што су уче сни ци ле пи ли сво је фо то гра фи је на ве ли ки 
ха мер, а за тим и исе че не де ло ве сли ка из ча со пи са и ис пи си ва ли ре чи ко је нај бо ље опи су ју 
осе ћа ња и до жи вља је то ком ра ди о ни це. Сви мла ди су ак тив но уче ство ва ли и ни су се по ја ви ле 
по себ не по те шко ће у раз у ме ва њу са др жа ја ра ди о ни це и у ко му ни ка ци ји. По је ди ним уче сни-
ци ма је би ла по треб на по др шка у из ра ди пор тре та, ле пље њу сли ка, за пи си ва њу ре чи.

Три да на на кон са стан ка спро ве ден је кра так груп ни ин тер вју са осам чла но ва клу ба ко ји су 
при су ство ва ли ра ди о ни ци.26 Ис пи та ни ци су од го ва ра ли на пи та ња ко ја су се од но си ла на оно 
што им се до па ло и оно што им се ни је до па ло на ра ди о ни ци. Ис ка за ли су за до вољ ство ве за но 
за ак тив ност гра ђе ња при че и дру ге вр сте ак тив но сти ко је под ра зу ме ва ју ко му ни ка ци ју.27 Ис-
ти ца ли су не за до вољ ство због по мањ ка ња пра ви ла у ра ду гру пе. Раз го во ре о уз не ми ру ју ћим 
те ма ма и лич ним при ча ма та ко ђе су ис та кли као не га тив но, као и по на ша ња ко ја од сту па ју од 
уо би ча је ног обра сца за ме сто где се на ла зе.28 Ин те ре сант но је да су ми шље ња „дру ге стра не“ 
би ла по де ље на: од из у зет но по вољ ног ми шље ња во ди тељ ке ра ди о ни це29 и пси хо ло га, до од ре-
ђе них за мер ки де фек то ло га.

У Ана ли зи ре зул та та из „Ева лу а ци је“ из два ја се за кљу чак да уз ја сни ју струк ту ру у во ђе њу, 
бо љу ин фор ми са ност уче сни ка, те мељ ни ју при пре му ве за ну за све што се од но си на спе ци-
фич но сти уче сни ка те од ре ђе не мо ди фи ка ци је и при ла го ђа ва ња ак тив но сти, ра ди о ни ца мо же 
са успе хом да се при ме њу је у ра ду са гру пом мла дих и од ра слих са ин те лек ту ал ним те шко ћа-
ма. Уз све на ве де но, мо же се ко ри сти ти као пре дак тив ност при уво ђе њу мла дих у свет књи жев-
но сти при фор ми ра њу Чи та лач ких клу бо ва.30

У Из ве шта ју и „Де таљ ном при ка зу ре а ли за ци је ра ди о ни це и ко мен та ри ма“, дру га струч на 
са рад ни ца је, по ред оста лог, за ме ри ла да ра ди о ни ца ни је би ла струк ту ри ра на ни про стор но ни 

26  Ра ди о ни ци је при су ство ва ло 11 чла но ва Клу ба, али пре о ста лих тро је ни је ис пи та но јер ни су мо гли да при су ству ју ин тер вјуу. – 
Град ска би бли о те ка Пан че во, Оде ље ње за ко му ни ка ци је и ин клу зи ју, Ар хи ва про јек та До ступ ност кул тур них са др жа ја осо ба ма 
са смет ња ма у раз во ју и ин те лек ту ал ним те шко ћа ма и Чи та лач ког клу ба Град ске би бли о те ке Пан че во, ис пи ти вач Алек сан дра 
Ја нић, струч ни са рад ник, „Ева лу а ци ја“, Пан че во, 29. 6. 2018.

27  Ис пи та ни ци су од го во ри ли да им се сви ђа „што су сви при ча ли о не че му и она Ми ли ца из Ва ље ва ми се сви ђа и онај ма ли, но ви 
Јо ца“, „при ча о бај ка ма, пи та ња о жи во ти ња ма и при ро ди“, „сли ке и па пир и да на пи ше мо шта нас озна ча ва и чи ни“, „сми-
шља ње при че и кад је Ан ђа по че ла при чу о де вој чи ци, па Сан дра ре кла за фра је ра, су пер ми то“, „сви де ло ми се да пи шем, 
Сан дра ми дик ти ра ла сло ва, оно да сам ле па“... – Град ска би бли о те ка Пан че во, Оде ље ње за ко му ни ка ци је и ин клу зи ју, Ар хи ва 
про јек та До ступ ност кул тур них са др жа ја осо ба ма са смет ња ма у раз во ју и ин те лек ту ал ним те шко ћа ма и Чи та лач ког клу ба Град-
ске би бли о те ке Пан че во, Ја нић, „Ева лу а ци ја“.

28  За ме ри ли су да је би ло буч но, „ве ли ка га ла ма“ („У би бли о те ци је ти хо, а не бу ка“), сме та ло им је што су „сви го во ри ли углас“, 
„га ла ма, оп шти ха ос, не зна се ко шта ра ди“, „дра ње и упа да ње дру ги ма у реч“, „ка ко су ле пи ли по ме ни не ке сли ке“... Ма њем 
бро ју ис пи та ни ка је за сме та ла „при ча о кр ви и бо лу“ је дог од уче сни ка („то ме ја ко по тре сло“) и „оно што су фар ба ли, пр сти 
што се ума чу“ („ни кад то ни сам ра ди ла не во лим“), као и то што „сви иду око ло и мо ја дру га ри ца стал но, ше та ње“. Јед на ис-
пи та ни ца је ре кла да „оно што је она же на при ча ла ни је ми ја сно“, а је дан ис пи та ник је имао озби љан при го вор на са др жај 
ра ди о ни це; он сма тра да је „све га ту би ло са мо не књи жев но сти, би ло је ви ше игре не го књи жев но сти и то за де цу из основ не 
шко ле“. – Ја нић, „Ева лу а ци ја“.

29  С об зи ром да се пр ви пут су сре ла са ве ћи ном уче сни ка, во ди тељ ка ра ди о ни це је оце ни ла да је ра ди о ни ца би ла ве о ма успе шна. 
Гру па ко ја је би ла при сут на је ве о ма ак тив на, уче сни ци су се са ла ко ћом укљу чи ва ли у све за ми шље не про це се и би ли ве ли ка 
по др шка јед ни дру ги ма. Не ки од њих су ве о ма на да ре ни и учи ни ли су ову ра ди о ни цу из у зет но ин те ре сант ном. Она је на сто ја ла 
да их сти му ли ше да што ви ше са мо стал но ра де и ре зул тат је био од ли чан. Сви су се укљу чи ва ли на на чин ко ји је њи ма нај-
бли жи. Увод ни део је био за ми шљен као де таљ ни је упо зна ва ње, али на жа лост због не а де кват ног про сто ра, ни је мо гао да бу де 
ре а ли зо ван у скла ду са по чет ном иде јом. Ипак, он је био од ли чан по че так за при чу о ре чи ма и књи га ма ко ја слу жи то ме да ове 
мла де љу де охра бри и осна жи у на сто ја њи ма да ак тив но уче ству ју у ра ду Чи та лач ког клу ба. – Град ска би бли о те ка Пан че во, 
Оде ље ње за ко му ни ка ци је и ин клу зи ју, Ар хи ва про јек та До ступ ност кул тур них са др жа ја осо ба ма са смет ња ма у раз во ју и ин те-
лек ту ал ним те шко ћа ма и Чи та лач ког клу ба Град ске би бли о те ке Пан че во, Ми ли ца Ма ти је вић, „У за гр ља ју књи ге – Чи та лач ки 
клуб Град ске би бли о те ке Пан че во“.

30  Ја нић, „Ева лу а ци ја“.
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са др жин ски и да ни је би ла ни у скла ду са уз ра стом и ин ди ви ду ал ним про фи ли ма ли ца ко ји ма 
је на ме ње на.31 Пси хо лог ко ји је пра тио ра ди о ни цу је имао из у зет но по вољ не ути ске и, уз од ре-
ђе не за мер ке, по зи тив но оце нио њен са др жај и ин тер ак тив ност, а па жњу усме рио на „пре пре-
ке спон та ном то ку су ре та“ (не по што ва ње стан дард них пра ви ла груп ног ра да).32 

Су сре ти са пе сни ком

На ред на два су сре та во дио је пе сник Бран ко Сте ва но вић. Раз го ва ра ло се о по ре клу и зна-
че њу лек се ма, о „ле пим ре чи ма“ и ко ли ко су оне зна чај не за леп жи вот. Уче сни ци су са ми 
пред ла га ли те ме за раз го вор: при че о ве ри, љу ба ви, о то ме ко је пи смо уме ју да чи та ју. Чи та не 
су пе сме, раз го ва ра ло се о то ме ко ја су то ле па осе ћа ња и ста ња те су по бро ја на не ка: ма што-
ви тост, ра дост, љу бав, че жња –страст, при ја тељ ство, искре ност, по ве ре ње –по што ва ње, љу ба-
зност итд.33

На дру гом су сре ту са пе сни ком, у фор ми ак тив ног раз го во ра са њим, чла но ви клу ба су по-
ку ша ли да пред ста ве ле пе ре чи ко је су по ме ну те на прет ход ном са стан ку. Сва ко је до био за да-
так да лек се му ко ја је ишла уз ње га пред ста ви на ли сту па пи ра у фор ми ко јој же ли. Пред ста-
вља не су: ма што ви тост, по ве ре ње, по што ва ње, пле ме ни тост, искре ност, сре ћа, сим па тич ност, 
љу бав, че жња, све сност, и о њи ма се жи во ди ску то ва ло. На са мом кра ју Бран ко Сте ва но вић је 
про чи тао пе сму на те му све сно сти, ко ја је та ко ђе ко мен та ри са на.

По след њи јул ски са ста нак Клу ба, пред лет ње фе ри је (ко ме су при су ство ва ли ско ро сви чла-
но ви), одр жан је у ба шти ка феа Кул тур ног цен тра уз ка фу и осве же ње, а без „днев ног ре да“. 
Том при ли ком су сви у обли жњој књи жа ри иза бра ли „сво ју“ књи гу ко ју су до би ли на по клон уз 
до го вор да је нај е сен пред ста ве дру ги ма.34

Је сен Чи та лач ког клу ба

На пр вим је се њим са стан ци ма раз го ва ра но је о лет њем рас пу сту и раз мо тре не су иде је и 
ак тив но сти до кра ја го ди не. „Ста ри“ чла но ви су упо зна ли но ве са оп штом иде јом и до са да-
шњим ра дом Клу ба. Утвр ђе на су пра ви ла по на ша ња и ко му ни ка ци је, при ча ло се о то ме да ли 
су и шта чи та ли у про те клом пе ри о ду, о лет њим пу то ва њи ма и до жи вља ји ма. Под се ти ли су се 

31  Град ска би бли о те ка Пан че во, Оде ље ње за ко му ни ка ци је и ин клу зи ју, Ар хи ва про јек та До ступ ност кул тур них са др жа ја осо ба ма 
са смет ња ма у раз во ју и ин те лек ту ал ним те шко ћа ма и Чи та лач ког клу ба Град ске би бли о те ке Пан че во, Би ља на Ми ло ше вић, 
„Из ве штај и Де та љан при каз ре а ли за ци је ра ди о ни це и ко мен та ри“.

32  Град ска би бли о те ка Пан че во, Оде ље ње за ко му ни ка ци је и ин клу зи ју, Ар хи ва про јек та До ступ ност кул тур них са др жа ја осо ба-
ма са смет ња ма у раз во ју и ин те лек ту ал ним те шко ћа ма и Чи та лач ког клу ба Град ске би бли о те ке Пан че во, На та ша Ми ло је вић, 
„Дру го оку пља ње гру пе“.

33  По но во су груп но ис пи ти ва ни ути сци уче сни ка и они су до јед ног би ли по зи тив ни („Ле по је то ме сто за чи та ње и пи са ње, баш 
оно што ја во лим. Онај пе сник што нам је чи тао пе сме је за сва ку по хва лу. Све ми се до па ло не ма не што што за ме рам“; „Сви де-
ло ми се ка ко је при чао о по на ша њу, о ве ри, ка ко по ла ко при ча. Ка ко да бу де мо па мет ни и љу ба зни“; „До па ла ми се при ча на 
те му ка ко тр го вац тре ба да се по на ша пре ма му ште ри ја ма, ка ко им се љу ба зно и ле пим ре чи ма тре ба обра ћа ти. До па ло ми се 
кад смо осми шља ва ли ле пе ре чи за пе сму ко ју ће мо на пи са ти“; „Нај леп ше што сам мо гла да чи там пе сму, све нам је об ја снио“; 
„До па ло ми се што сам упо знао но вог пи сца, су пер чо век“). Јед ном ис пи та ни ку се ни је до па ла при ча о жи во ти ња ма („Не во лим 
жи во ти ње јер мо гу да по је ду чо ве ка за до ру чак“), а оста ли ма „кад сви при ча ју исто вре ме но“. 
За кљу чак струч ног ти ма, по сле пр вог су сре та са пе сни ком, био је да су при сут ни ак тив но уче ство ва ли у ра ду и да су оп шти ути сци 
по зи тив ни, а да су ак тив но сти ко је је спро во дио пи сац оста ви ле до бар ути сак на уче сни ке. И да ље се про вла чи про блем не по што-
ва ња вре ме на ка да ко го во ри и не ких оп штих пра ви ла по на ша ња у ра ду гру пе. Сте пен уче шћа по је ди на ца је био из у зет но ви сок, 
док су не ки па сив но по сма тра ли це лу ра до ни цу.
Уче сни ци ко ји су при ли ком пре ли ми нар не про це не има ли нај бо ље ре зул та те су сво јим лу цид ним об ја шње ни ма у ве ли кој ме ри 
по ди гли ква ли тет функ ци о ни са ња гру пе и из не дри ли пу но ле пих за кљу ча ка и об ја шње ња. Оста так гру пе је дао свој до при нос ра-
ду у скла ду са при ли ком ко ју је до био и лич ним ка па ци те ти ма. Ути сак је ипак да су сви за до во ља но на пу сти ли са ста нак. –Ја нић, 
„Ева лу а ци ја“.

34  Чла но ви ма Клу ба ни је да та не ка по себ на су ге сти ја при ли ком из бо ра књи га. У скла ду са сво јим ин те ре со ва њи ма, иза бра ли 
су сле де ћа из да ња: Књи га о Мар ку, Ме ри По пинс, Пла ви чу пе рак, Не по бе ди во ср це, Дру га љу бав мог жи во та (Вик то ри ја Вол терс), 
За у век дру га ри це (Сил ви ја Рон кља), Кри ве су зве зде (Џон Грин), Три ме тра из над не ба (Фе де ри ко Мо ћа), Тај ни ра то ви (Мар вел), 
Ми лош Обре но вић (С. Ста ни шић), Илу стро ва ни ро кен рол во дич, Не ко ли ко ми ну та ма са же...
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ле пих ре чи и то га да оне опи су ју и осе ћа ња о ко ји ма се раз го ва ра ло на са стан ци ма ко је су во-
ди ли Ми ли ца Ма ти је вић и Бран ко Сте ва но вић.

По пр ви пут су два чла на, уз по е зи ју Ми ро сла ва Ан ти ћа и дру гих пе сни ка, чи та ла сво је пе-
сме, а он да је во ђен раз го вор о то ме да ли им се оне до па да ју и ко ја осе ћа ња бу де. Не ка ко су 
се ја ви ле при че о Бо гу и ко смо су, што јед ног чла на Клу ба по себ но за ни ма, та ко да је тра же на 
ли те ра ту ра о овим те ма ма и раз го ва ра но о њи ма. Ка ко је пред сто јао су срет са глум ци ма у 
ок то бру, би ло је по треб но утвр ди ти тек сто ве ко је би уче сни ци во ле ли да им го во ре том при-
ли ком. Пред ло жи ли су пе сме Ми ро сла ва Ан ти ћа, сво је пе сме, „Пе сму над пе сма ма“, „San ta 
Ma ria del la Sa lu te“ Ла зе Ко сти ћа, Ну ши ће ве дра ме... 

А он да су до шли глум ци и усле ди ли су нај за ни мљи ви ји и нај ди на мич ни ји са стан ци. У ства-
ри, „на сце ни“ је би ла са мо глу ми ца Бо ба Ла ти но вић. Она се пред ста ви ла и на ја ви ла да ће би-
ти на не ко ли ко на ред них су сре та и, у од но су на ин те ре со ва ња мла дих, во ди ти ак тив но сти ко је 
су у ве зи са књи жев но шћу, од но сно књи жев ним тек сто ви ма. За тим су се пред ста ви ли чла но ви 
Клу ба, ре кли где и са ки ме жи ве, ко им по ма же, шта во ле, ко јим спор то ви ма се ба ве, а не ки су 
се по хва ли ли сво јим глу мач ким ста жом и та лен ти ма.35 

Раз го ва ра ло се о то ме шта би чла но ви во ле ли да ра де на бу ду ћим су сре ти ма и до шло се до 
то га да би мо гли да кре и ра ју по зо ри шну пред ста ву. Ипак, на на ред ном са стан ку је од лу че но да 
сни ме кра ћи игра ни филм. Они су са ми, или уз под сти цај, пред ла га ли „при че“ на осно ву ко јих 
је ка сни је ра ђен сце на рио и раз го ва ра ли о ли ко ви ма ко је ће ту ма чи ти.36 

По сле јед но ме сеч них при пре ма, за по че ло је проб но сни ма ње, за тим је ана ли зи ран не-
мон ти ра ни сни мак и да те уло ге чла но ви ма ко ји ни су при су ство ва ли прет ход ним су сре ти ма. 
Чи тав сце на рио, укљу чу ју ћи и по де лу уло га и зго дан за плет су осми сли ли са ми чла но ви Клу-
ба. Аси стен ти, ре жи сер и сни ма тељ Вла ди мир Кај ло виц и глу ми ца Бо ба Ла ти но вић су пру жи-
ли тех нич ку и са ве то дав ну по моћ. Филм је на зван Љу бав у би бли о те ци37 и при ка зи ван је на 
оку пља њи ма у но вем бру ме се цу. Убр зо је по ста вљен на Ју тјуб са лин ко ви ма на дру штве ним 
мре жа ма, та ко да су и дру ги за ин те ре со ва ни мо гли да га ви де. Сви ма се до пао, а и ре ак ци је 
са мих „глу ма ца“, ко ји су у од јав ној шпи ци пот пи са ни сво јим на дим ци ма, би ле су из у зет но 
по зи тив не.

Епи лог

Оде ље ње за ко му ни ка ци је и ин клу зи ју Град ске би бли о те ке Пан че во је, у са рад њи са Пан-
Ар том и Удру же њем „На по ла пу та“, 2018. ре а ли зо ва ло про је кат До ступ ност кул тур них са-
др жа ја осо ба ма са смет ња ма у раз во ју и ин те лек ту ал ним те шко ћа ма. Бит ни мо мен ти про јек та 
су до ку мен то ва ни, при ку пље на је обим на тек сту ал на, фо то и ви део-до ку мен та ци ја, сте че но 
бо га то ис ку ство, про ве ре не не ке по чет не хи по те зе и кре и ран мо гу ћи мо дел ра да са овом 

35  „Ба вио сам се глу мом, глу мио сам у пред ста ва ма са 14 го ди на, пи шем пе сме“; „Пе вам у хо ру у До ло ву, се лу где жи вим, во лим 
да фо то гра фи шем и ра чу нар ство“; „Во лим да слу шам му зи ку, ма ло сви рам ги та ру, ма ло хар мо ни ку; у сло бод но вре ме пра-
вим руч но књи ге, во лим да играм игри це на ком пју те ру и гле дам фил мо ве, ра дим де ку паж, био сам уче сник у фил мо ви ма о 
Удру же њу и са мо за сту па њу“; „Пи шем пе сме и на сту па ла сам са сво јим пе сма ма као пе сник на да ни ма по е зи је на Зве зда ри, 
уче ство ва ла сам у фил мо ви ма о ор га ни за ци ји Асо ци ја ци ја за про мо ци ју ин клу зи је, имам бра та ко ји пра ви ТВ еми си је“; „Во лим 
пе ца ње и идем у фит нес у клуб СМС, играм фуд бал са мла ђим бра том и во лим да се дру жим“; „Ра дим од на ки та до де ку па жа, 
во лим ку це и во лон ти рам у удру же њу за на пу ште не жи во ти ње, идем на ва ја ње код Ива не Кру мес“; „Идем на му зич ке ра ди о-
ни це; пе рем су ђе, пе глам, пе рем про зо ре, во лим ма са жу“; „Во лим во зо ве и во лео бих да на у чим си то -штам пу и на ђем стал но 
за ни ма ње“....

36  Дво је уче сни ка је се бе у фил му ви де ло као за љу бље ни пар (да се де и др же се за ру ке или се про ше та ју/ула зе у Би бли о те ку 
за гр ље ни). На ову иде ју ре а го ва ла је дру га уче сни ца ко ја је из ја ви ла да ће он да она би ти де вој ка ко ја ће се де ти са јед ним од 
уче сни ка, не што ће као учи ти, чи та ти и ко мен та ри са ти за љу бље ни пар. Пред ло жи ла је и шта да из го во ри у тој сце ни: „Л. у пра ву 
си, иде мо, че кај да по не сем књи ге и све ске.“... До го во ре но је да текст ко ји би тре ба ло да из го во ри је дан од уче сни ка бу де на 
па пи ру ко ји ће мо жда по ка за ти (као у не мим фил мо ви ма), или ће текст на у чи ти на па мет јер има те шко ћа са чи та њем. Из ра зио 
је же љу да има ше шир и кра ва ту у фил му. 

37  До сту пан на https://www.you tu be.co m/watch?v=A_iw piI-Cy4
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спе ци фич ном по пу ла ци јом. Оку пљен је ква ли те тан струч ни тим и фор ми ран Чи та лач ки клуб. 
На осно ву ре зул та та ис пи ти ва ња, ре ак ци ја, ми шље ња и лич ног уви да ау то ра, мо же се за кљу-
чи ти да је рад Клу ба био успе шан и да су чла но ви ужи ва ли у ак тив но сти ма и дру же њу.38 

Чи та лач ки клуб је оку пио два де се так осо ба са смет ња ма у раз во ју и ин те лек ту ал ним 
те шко ћа ма и од по чет ка је би ло ја сно да уо би ча је на фор ма ра да ова квог про гра ма мо ра 
да бу де њи ма при ла го ђе на. За то је пру же на лич на аси стен ци ја, а ак тив но сти су пра ти ли 
и усме ра ва ли чла но ви струч ног ти ма са ста вље ног од де фек то ло га, пе да го га, пси хо ло га и 
би бли о те ка ра. Фор ми ра њу Клу ба је прет хо ди ло ре ша ва ње ор га ни за ци о них, тех нич ких и 
фи нан сиј ских пи та ња и при пре ме су тра ја ле ви ше ме се ци. Ис по ста ви ло се да у Ср би ји и 
окру же њу го то во да и ни је би ло срод них про гра ма ни ли те ра ту ре ко ји би по мо гли ау то ру и 
ор га ни за то ри ма про гра ма. Схва ти ли су да ула зе у сво је вр стан екс пе ри мент са мно го не по-
зна ни ца и мо гли су да се осло не са мо на сво ју кре а тив ност, ис ку ство и струч ност ан га жо-
ва них са рад ни ка.

Циљ про јек та, да се по мог не осо ба ма укљу че ним у њега да чи та ње до жи ве као при јат ну 
ак тив ност и раз ви ју љу бав пре ма књи зи, на чел но је оства рен. Оне су са ве ли ким ен ту зи ја-
змом при хва ти ле уче шће у ра ду Клу ба и пру жи ле свој кре а тив ни до при нос у ре а ли зо ва ним 
ак тив но сти ма. Ре ак ци је, ини ци ја ти ве, ин те ре со ва ња и ста во ви уче сни ка че сто су уме ли да из-
не на де мо де ра то ре, струч не са рад ни ке и ау то ра про јек та. Би ли су сло бод ни да из ра зе сво ја 
раз ми шља ња и ин те ре со ва ња, пе ва ју, глу ме и го во ре сво ју по е зи ју. По твр ђе на је оправ да ност 
мул ти ди сци пли нар ног при сту па и ан га жо ва ње струч ња ка раз ли чи тих про фи ла: од по сред-
ни ка из ме ђу пи са ног тек ста (драм ских умет ни ка, пи са ца...) и њих, пре ко лич них аси сте на та, 
до спе ци ја ли ста (ло го пе да, де фек то ло га, пси хо ло га...). То је, са јед не стра не, да ло ди на ми-
ку ак тив но сти ма, а са дру ге пру жи ло си гур ност и нео п ход ну по моћ ау то ру и ко ор ди на то ру 
про јек та. 

Те шко ће ко је су се ја ви ле од но се се на кла сич не про бле ме груп ног ра да. Оне су ре ла тив но 
ла ко от кло ње не. Уо чен је ма њак кон цен тра ци је код јед ног бро ја чла но ва Клу ба и не до вољ на 
спо соб ност чи та ња и раз у ме ва ња про чи та ног, или чак не мо гућ ност пре по зна ва ња гра фе ма, 
чи та ње ре чи и ау то мат ских се квен ци (у ве ћој или ма њој ме ри при сут но код по ло ви не чла но-
ва). Пси хо ло зи у ти му су кон ста то ва ли да је реч о оче ки ва ним и уо би ча је ним „пре пре ка ма“ 
ко је су ор га ни за то ри и во ди те љи са ста на ка, углав ном, са успе хом пре ва зи ла зи ли при ла го ђа-
ва ју ћи ак тив но сти про јек та мо гућ но сти ма, од но сно огра ни че њи ма уче сни ка.

По ла го ди не ак тив ног ра да Клу ба је ма ло вре ме на да би се до но си ли да ле ко се жни за кључ-
ци. Мо же се, ипак, ре ћи да су све груп не ак тив но сти успе шно ре а ли зо ва не. Љу бав пре ма књи-
зи по сто ји код ових мла дих љу ди и она ни је упит на. Про блем је да они ко ји има ју озбиљ не 
те шко ће са кон цен тра ци јом и пре по зна ва њем гра фе ма чи та ње (без по сред ни ка) до жи ве као 
при јат ну ак тив ност. 

По ста вља се и пи та ње свр сис ход но сти ан га жо ва ња ве ли ког бро ја струч ња ка на про јек ту 
за ре ла тив но ма ли број осо ба ко ји ма је он био на ме њен, али би бли о те ке су, као што је ис-
так ну то на по чет ку тек ста, сво јом ми си јом и до ма ћим и ме ђу на род ним ак ти ма, у оба ве зи да 
раз ви ја ју по треб не сер ви се за њих. Реч је о ци ви ли за циј ској те ко ви ни бри ге за при пад ни ке 
„ра њи ве по пу ла ци је“.39 Ис ку ство го во ри да ова кав клуб мо же да се ре а ли зу је (са огра ни че ним 

38  Без по себ не мар ке тин шке кам па ње и пре са же љом да се рад Клу ба, из ви ше раз ло га, од ви ја да ље од очи ју ши ре јав но сти, он 
је про мо ви сан на ло кал ном и на ци о нал ном ни воу на ини ци ја ти ву пред став ни ка ме ди ја (из ве штај са јед не од пр вих ра ди о ни ца 
при ка зан је и у Днев ни ку РТС). По лу сат ни игра ни филм Љу бав у би бли о те ци је скре нуо до дат ну па жњу на ње гов рад, а до ку-
мен тар ни филм ко ји пра ти све бит не мо мен те про јек та све до чи о на чи ну ра да и ње го вим ак тив но сти ма. По је ди не би бли о те ке 
и ор га ни за ци је ци вил ног сек то ра су из ра зи ле озбиљ но ин те ре со ва ње за са рад њу са ГБП и Клу бом.

39  Иде ја сен зи би ли са ња ве ћег бро ја би бли о те ка ра за рад и раз вој сер ви са за осо бе са смет ња ма у раз во ју и ин те лек ту ал ним 
те шко ћа ма, та ко ђе ни је оства ре на. Је дан од раз ло га мо же би ти ису ви ше кра так вре мен ски пе ри од у ко ме се про је кат ре а ли-
зо вао, не до вољ на ин фор ми са ност и не до вољ на ини ци ја ти ва ор га ни за то ра да их укљу чи у про је кат. Дру ги раз ло зи ко ји се ти чу 
мо ти ви са ња и спрем но сти за ова кво ан га жо ва ње су ван ути ца ја ау то ра и ор га ни за то ра слич них про гра ма и на ла зе се у окру-
же њу у ко ме би бли о те ка ри де лу ју.
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пре тен зи ја ма и до ме ти ма) и са мно го ма ње ан га жо ва них спољ них са рад ни ка и струч ња ка, по 
мо де лу кла сич ног чи та лач ког клу ба где је цен трал на осо ба ме ди ја тор ко ји ор га ни зу је и во ди 
са стан ке. По моћ лич них аси сте на та то ком тра ја ња са стан ка ни је нео п ход на.40 „По сред ни ци“, 
глум ци и пи сци су до бро до шли, али клуб мо же да функ ци о ни ше и без њих. За до дат не ак тив-
но сти, по пут ре а ли за ци је по зо ри шне пред ста ве или сни ма ња фил ма су, на рав но, по треб ни 
ква ли фи ко ва ни са рад ни ци.

Ис ку ство сте че но у јед но го ди шњем ра ду да ло је до бру осно ву за план ак тив но сти за на ред-
ни пе ри од (ли сте књи га, по зо ри шна пред ста ва, ау тор ска де ла, про фи ли на дру штве ним мре-
жа ма, веб-пре зен та ци ја итд.). Све ово, уз ве ли ки ен ту зи ја зам и же љу свих уче сни ка про јек та 
да се ак тив но сти на ста ве, би ло је га ран ци ја ау то ри ма и ор га ни за то ри ма да ће Ми ни стар ство 
кул ту ре и Град Пан че во на ста ви ти да су фи нан си ра ју ње гов рад. Зах те ви за да љу по др шку, уз 
бо га ту тек сту ал ну, фо то и ви део-до ку мен та ци ју по сла ти су на ре пу блич ке и град ске кон кур се, 
али, на ве ли ко раз о ча ра ње и из не по зна тих раз ло га, ова по др шка је из о ста ла. То је био ве ли-
ки фи нан сиј ски, а још ви ше мо рал ни уда рац ау то ри ма и ор га ни за то ри ма, на ко ји је тре ба-
ло од го во ри ти до дат ним ен ту зи ја змом и ан га жо ва њем. Пр ви део 2019. го ди не је про те као у 
пла но вима и иш че ки ва њу ре зул та та кон кур са,41 а по сле лет ње па у зе због дру гих оба ве за, они 
ни су би ли у мо гућ но сти да са ми, без одо бре ног бу џе та за про је кат, ре а ли зу ју пла ни ра не ак-
тив но сти. Про гла ше на епи де ми ја ко ро на ви ру са и еко ном ска си ту а ци ја у зе мљи су ове го ди не 
од ло жи ле на ста вак ра да и оку пља ња чла но ва Клу ба.

Ау тор про јек та се на да да ће, у на ред ном пе ри о ду, они ко ји бри ну о кул тур ној по ли ти ци и 
рас по де ли на мен ских сред ста ва у бу џе ту пре по зна ти ва жност про јек та До ступ ност кул тур них 
са др жа ја осо ба ма са смет ња ма у раз во ју и ин те лек ту ал ним те шко ћа ма и Чи та лач ког клу ба и 
омо гу ћи ти ор га ни за то ри ма да на ста ве за по че те ак тив но сти са ње го вим чла но ви ма.
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Re a ding Club for Per sons with In tel lec tual Di sa bi li ti es

Sum mary
At the beginning of 2018, the Department of Communication and Inclusion of the City Library of Pančevo initiated 
the establishment of a reading club, the first of its kind since the establishment of this institution. The club was 
intended for young people with difficulties in the perception of literary texts, and was successfully implemented 
within the project Accessibility of Cultural Contents for Persons with Developmental and Intellectual Disabilities. It 
was organized in partnership with the Center for Culture and Ecology PanArt and the Halfway Association, with the 
support of the Society for Helping Mentally Underdeveloped Persons. The Ministry of Culture and Information of the 
Republic of Serbia and the City Administration of Pančevo financed the basic expenses of the project, and the City 
Library of Pančevo participated with additional funds from its own budget. The project gathered about twenty young 
people, and their work was monitored and directed by the professional team made of six members (special educators, 
pedagogues, psychologists, librarians). 

The action of establishing the club was preceded by settling a number of organizational, technical and financial 
issues, so the preparations lasted for several months. The first activities started in May. Some twenty official 
gatherings of the club members were held, as well as a number of unofficial ones, including visits to exhibitions, 
going to the theater and a tour of the Book Fair in Belgrade. Gatherings were held every Tuesday 6:00 – 8:00 PM 
in the small reading room of the library. The evaluation of the project was continuous, with a regular report after 
each gathering and conclusions on the basis of which plans were made for the next period. Almost all important 
segments of the work within the club were recorded and documented on videos which are kept in the archives of the 
club and the project at the Department of Communications and Inclusion of CLP, together with the other relevant 
documentation. The organizers did not plan to go public before the end of the project since it was the first and 
the only one of its kind in Serbia, and therefore followed by great unknowns. However, at the initiative of media 
representatives from Pančevo and other cities, the club was presented at both local and national levels. Thanks 
primarily to the film Love in the Library, which was shot based on a script written by the club members themselves, 
some libraries and civil society organizations have expressed serious interest in this project and cooperation with the 
City Library of Pančevo and the club.

Although the project was realized successfully, and all participants expressed great readiness to continue working 
on it, the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia and the City of Pančevo refused to help it 
financially in 2019 (2019 call for project proposals), which greatly discouraged the organizers. Even though there was 
no lack of enthusiasm, various professional obligations prevented them from dealing with fundraising and the work 
of the club, so its activities ceased.

Keywords: reading club, accessibility of cultural content, persons with developmental disabilities, persons with 
intellectual disabilities, perception of literary text, City Library of Pančevo (CLP), Department of Communication and 
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Кључне речи:

Читалачки клуб, доступност културних садржаја, особе са сметњама у развоју, особе са 
интелектуалним тешкоћама, перцепција књижевног текста, Градска библиотека Панчево, 
Одељење за комуникацију и инклузију, Центар за културу и екологију ПанАрт, Удружење 
„На пола пута“, Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама, стручни 
сарадници, „индивидуална карта читаоца“ 

 
Примљено: 10. маја 2020. 

Исправке рукописа: 23. маја 2020. 
Прихваћено за објављивање: 29. маја 2020.  

 

 
Читалачки клуб за особе са интелектуалним тешкоћама by Горан Траиловић is licensed under a Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 
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