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Са же так
У овом чланку, ауторица ће представити друштвену улогу модерне јавне библиотеке у културној и образовној сфери 
живота преко бесплатног програма који је по први пут почео да се одржава у ЈУ Народној и универзитетској библиотеци 
Републике Српске (НУБ РС) у Бања Луци, Босни и Херцеговини (БиХ) у фебруару 2020. године. Програм под називом 
Клуб читалаца на енглеском језику (КЧЕЈ) намијењен је општој публици и одржава се једном мјесечно. Квалитет 
програма огледа се у повезивању чланова локалне заједнице и подстицању цјеложивотног учења кроз читање и расправу 
о књигама. Будући да су чланови и водитељи Клуба већином професори енглеског језика и књижевности, разговори о 
књигама им помажу да у учионици примијене начине на које подстичу позитиван став ученика према читању и учењу 
вокабулара енглеског језика. Клуб карактерише љубав према читању, учењу и квалитетном времену за дружење, гдје 
његови чланови не разговарају само о прочитаном материјалу, него и о својим методама учења енглеског вокабулара. 
Због пандемије Covid-19, која је практично закључала цијелу планету, програм је требало прилагодити новонасталој 
ситуацији те га једним дијелом одржавати на даљину. Иако је Клуб отворен за све љубитеље књиге, испоставило се да га 
углавном посјећују особе женског пола. Стога он, такође, представља и програм за женску сарадњу и образовање.

Кључне ријечи: Република Српска, Бања Лука, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Клуб читалаца 
на енглеском језику, учење у локалној заједници, јавне библиотеке, читање, страни језици, учење на даљину, жене у 
образовању

Увод

Мо дер на јав на би бли о те ка да нас пред ста вља мје сто ко је ну ди ши рок спек тар бес плат них 
еду ка тив них и кул тур них про гра ма отворе них за јав ност, са ци љем да сва ком по је дин цу обез-
би је ди мо гућ ност за ње го ву бо љу ин те гра ци ју у ло кал ну за јед ни цу. Ова ква би бли о те ка ства ра 
мо гућ но сти за цје ло жи вот но уче ње, ин ди ви ду ал но ис тра жи ва ње, по ве ћа ње пи сме но сти, кре а-
тив но сти, као и осна жи ва ње у из у зет но ком плек сном сви је ту. За хва љу ју ћи сво јим по све ће ним 
би бли о те ка ри ма и са рад ни ци ма, јав на би бли о те ка ну ди бес плат не про гра ме ко ји по ма жу лич-
ни и про фе си о нал ни раз вој чла но ва за јед ни це. Ова кви про гра ми су, нпр. клу бо ви чи та ла ца, 
ко ји пред ста вља од лич ну плат фор му за по ве зи ва ње љу би те ља књи ге и атив но сти по ве за них са 
њом уну тар за јед ни це.1

Клуб чи та ла ца на ен гле ском је зи ку (КЧЕЈ) је но ви кон ти ну и ра ни про грам у Јав ној уста но ви 
На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка Ре пу бли ке Срп ске (НУБ РС) у Ба ња  Лу ци, БиХ, ко ји је 

1  По пут 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 22. 10. 
2021, https://gkc-pu la.hr /hr /pro ba-broj-ce ti ri/k/ и Град ске би бли о те ке у Пан че ву – Го ран Тра и ло вић, „Чи та лач ки клуб за осо бе 
са ин те лек ту ал ним те шко ћа ма“, Чи та и ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства бр. 36 (2020): 24–36, пре у зе то 
22. 10. 2021, https://ci ta li ste.rs /ca so pis/br 36/tra i lo vic_go ran.pd f.
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за по чео у фе бру а ру 2020. го ди не. Иде ја о ор га ни зо ва њу КЧЕЈ-а у НУБ РС ро ди ла се спон та-
но на јед ној од ра ди о ни ца кон вер за ци је на ен гле ском. И оне, као и КЧЕЈ, пред ста вља ју дру ги 
кон ти ну и ра ни про грам на ен гле ском је зи ку у овој ин сти ту ци ји, ко ји се одр жа ва јед ном сед-
мич но. Во ди те љи ца о вих ра ди о ни ца, Со ња Пр жуљ, про фе со ри ца ен гле ског је зи ка и књи жев-
но сти и би бли о те кар ка, при ми је ти ла је да по ла зни ци ма тре ба ви ше прак се да по бољ ша ју не 
са мо кон вер за ци ју на ен гле ском, не го и сво ју вје шти ну кри тич ког чи та ња и во ка бу лар. Сто га 
је од лу чи ла да осну је Клуб чи та ла ца на ен гле ском је зи ку (KЧЕЈ). Пр ви КЧЕЈ са ста нак одр жан 
је упра во при је из би ја ња пан де ми је Co vid-19, a по зив за уче шће у овом пи лот-про јек ту  у пу ћен 
је  по ла зни ци ма  Ра ди о ни ца кон вер за ци је на ен гле ском, као и пу тем њи хо ве за тво ре не Vi ber 
гру пе. На мје ра је би ла да се осми сли стра те ги ја за ре кла ми ра ње про јек та на ви шем ни воу за 
на ред ни су срет уче сни ка КЧЕЈ-а, у сми слу по ве зи ва ња са сту ден ти ма и про фе со ри ма са Од-
сје ка за ен гле ски је зик и књи жев ност при Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Ба ња Лу ци. 
Иде ја је би ла да се по зив и из вје штај о са стан ку КЧЕЈ-а об ја ве на дру штве ним мре жа ма НУБ 
РС. Та ко ђер, у пла ну је би ло да се осми сли и ди за ја ни ра пам флет за но ве чла но ве, ко ји би са-
др жа вао кон крет не и ко ри сне ин фор ма ци је о Клу бу. Ме ђу тим, НУБ РС је би ла за тво ре на за 
ко ри сни ке и по сје ти о це од мар та до ју на 2020. го ди не због пан де ми је и то ком овог пе ри о да 
са стан ци КЧЕЈ-а одр жа ва ли су се на да љи ну, пу тем платформе Zoom. Ова кав при ступ пред-
ста вљао је при ли ку за уче сни ке да пре ђу на елек трон ски на чин ко му ни ци ра ња и исто вре ме но  
про ци је не и по бољ ша ју сво је тех но ло шке вје шти не.

Функ ци о ни са ње и струк ту ра  Клу ба чи та ла ца на ен гле ском је зи ку

Од мар та 2020. Со ња Пр жуљ и ње на ко ле ги ца, про фе со ри ца ен гле ског је зи ка и књи жев но-
сти Не ве на Ша у ла, во де и ко ор ди ни шу КЧЕЈ и при то ме сва ка има сво ју уло гу. Oсмислиле су 
не фор мал ну струк ту ру за ди ску си је, ко ја је у ви ду Po wer  Po int през ентације. Она се са сто ји 
од не ко ли ко слај до ва са крат ким ин фор ма ци ја ма о књи зи, би о гра фи је  а у то ра, ли сте  не по зна-
тих ри је чи, пи та ња  за ди ску си ју и, за крај, не ко ли ко по зна тих ци та та  из књи ге. То ком пот пу-
ног тро мје сеч ног за тва ра ња (loc kdown), три Zo om са стан ка би ла су је ди ни на чин да чла но ви 
КЧЕЈ-а оста ну по ве за ни. Иа ко је код по је ди них чла но ва, укљу чу ју ћи и ау то ри цу ово га тек ста, 
по сто јао от пор пре ма on li ne ко му ни ка ци ји, бр зо смо схва ти ли да мо ра мо да се при ла го ди мо 
но вим усло ви ма ка ко би смо не сме та но на ста ви ли са про гра мом. Вир ту ел ни са стан ци пред-
ста вља ли су нам пре у смје ра ва ње па жње са стал них не га тив них ви је сти о пан де ми ји ко ро на 
ви ру са на мо ти ви шу ће раз го во ре о про чи та ним књи га ма.

По нов ним отва ра њем НУБ РС у ју ну 2020. са стан ци КЧЕЈ-а тре ба ло је по но во да се одр жа-
ва ју у про сто ри ја ма Би бли о те ке. Али, с об зи ром на то да је рад но ври је ме од та да скра ће но, 
ис по ста ви ло се да је уче сни ци ма Клу ба згод ни је да се оку пља ју у јед ном при ват ном ка феу у 
бли зи ни НУБ РС у ве чер њим ча со ви ма, по сли је рад ног вре ме на Би бли о те ке. На са стан ци ма се 
ре дов но по шту ју све пре вен тив не епи де ми о ло шке мје ре. При су ство је бес плат но и нео ба ве-
зно. До са да је број уче сни ка ва ри рао и кре ће се из ме ђу пет и осам при сут них чла но ва. Они 
су углав ном про фе со ри ен гле ског је зи ка и књи жев но сти и при пад ни це жен ског по ла, са око 
де сет до два де сет го ди на рад ног ста жа, та ко да раз го во ри о књи га ма њи ма пред ста вља ју и вид 
струч ног уса вр ша ва ња. Кроз ди ску си ју о књи га ма чла но ви има ју вре ме на да се ма ло уда ље 
од сво јих на пор них рад них да на у шко ли и по све те се љу ба ви пре ма чи та њу ка ко би мо гли 
да раз ви ју но во ра зу ми је ва ње по тре ба сво јих уче ни ка. Клуб чи та ла ца је вр ло ко ри стан на чин 
за про фе со ре да за го ва ра ју по зи ти ван при ступ на ви ци чи та ња и раз во ју вје шти на кри тич ког 
чи та ња.2 Ка ко би ово по сти гли, они стал но мо ра ју да про пи ту ју свој од нос пре ма чи та њу. Од 

2  Sha ri Gold berg and El len Pe sko, “The te ac her bo ok club”, Ke ep te ac hing fresh no 57–8 (2000): 39–41, pre u ze to 6. 7. 2021, http://
www.ascd.org/pu bli ca ti ons/edu ca ti o nal-le a der ship/ma y00/vo l 57/nu m 08/Th e -Te ac her-Bo ok-Club.aspx.
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сво јих мно го број них сва ко днев них рад них оба ве за, про фе со ри ри јет ко има ју вре ме на да при-
ча ју о про фе си о нал ним и со ци јал ним пред но сти ма чи та ња. Сто га им  клу бо ви чи та ла ца пред-
ста ва ју од лич ну плат фор му за ове те ме.

Ка да је у пи та њу из бор  на сло ва за чи та ње, ту не ма  о гра ни че ња. До са да су их во ди те љи це би-
ра ле и пред ла га ле  та ко што би по зва ле ч ла но ве КЧЕЈ-а да гла са ју за је дан од три по ну ђе на на сло ва 
књи га, ко је су оне прет ход но про чи та ле или ис тра жи ле. Онај са нај ви ше гла со ва би ра се као ма-
те ри јал за чи та ње за на ред ни су срет Клу ба. Гла са ње се оба вља у Vi ber гру пи КЧЕЈ-а пу тем ан ке те. 
Из ме ђу са ста на ка, во ди те љи це у гру пи  по ста вља ју раз ли чи та пи та ња за ди су си ју, као и оста ле  ин-
фор ма ци је  ре ле вант не за књи гу, та ко да чланови већ има ју јед ну вр сту при пре ме  при је са стан ка. 
Осим то га, они мо гу и са ми да их по ста вља ју. На  овај на чин ци је ла гру па је ак тив на и по ве за на 
из ме ђу са ста на ка ужи во. До са да су се об ра ђи ва ли кла сич ни и мо дер ни ро ма ни, крат ке при че, као 
и дра ме раз ли чи тих свјет ских ау то ра. У бу дућ но сти се пла ни ра ју и рас пра ве о по е зи ји и кре а тив но 
пи са ње. Ва жно је по ме ну ти да ве ћи на на сло ва штам па них књи га ода бра них за ди ску си ју ни је на 
рас по ла га њу у фон ду НУБ РС. Сто га, при је об ја вљи ва ња при је дло га за чи та ње, во ди те љи це во де 
ра чу на да се они мо гу на ћи бес плат но на ин тер не ту у јед ном о два фор ма та, а то су PDF или ЕPUB.

Раз ло зи за што  љу ди до ла зе на Клуб чи та ла ца на ен гле ском је зи ку

Сва ки пут ка да се оку пе, чла но ви КЧЕЈ-а оста ју ду же од пред ви ђе ног вре ме на за раз го вор, 
а то је је дан и по сат. Оно што их мо ти ви ше да бу ду по све ће ни клу бу је до бар ба ланс из ме ђу 
за до вољ ства и пред но сти чи та ња, дру штве не ак тив но сти и струч ног уса вр ша ва ња. На не ко ли-
ко пр вих су сре та, ат мос фе ра то ком ди ску си је ме ђу не ки ма је би ла при лич но на пе та и не ла-
год на. Раз лог то ме је нај вје ро ват ни је тај што су ма ло број ни ји чла но ви КЧЕЈ-а сред њо школ ци, 
ко ји се ни су осје ћа ли до вољ но опу ште но да на ен гле ском је зи ку ди је ле сво је ми шље ње о књи-
га ма пред ве ћи ном, ко ју чи не про фе со ри ен гле ског је зи ка и књи жев но сти. Вре ме ном се ово 
про ми је ни ло на бо ље за то што су се опу сти ли. Да кле, по све ће ност гру пи је ва жна јер очи глед-
но во ди ка ства ра њу про сто ра за при лич но опу ште ну ко му ни ка ци ју о књи га ма и при ли ку да се 
вје жба при ча ње на ен гле ском је зи ку пред дру ги ма. Осим то га, чла но ви че сто чи та ју оно што 
ина че са ми за се бе не би ода бра ли. Чи ње ни ца је да не ма га ран ци ја да ће се јед на књи га сви-
дје ти сви ма. Сто га обич но сли је ди ди на мич на рас пра ва о ква ли те та ма књи ге.3 На кра ју да на, 
углав ном су сви срет ни и за до вољ ни што су, ипак, про чи та ли и раз го ва ра ли о не че му што им у 
по чет ку ни је из гле да ло нарочито ква ли тет но и за ни мљи во, а по ка за ло се баш су прот но. 

Ве ли ки је успјех ка да у вр ло ди на мич ном жи во ту пу ном оба ве за љу ди же ле да чи та ју ви ше 
и то без при ти ска.4 По ред то га, ре дов но чи та ње књи га на ен гле ском и по том пра вље ње си сте-
ма тич них ли ста но вих ри је чи, од ли чан је на чин за зна чај но по ве ћа ње њи хо вог фон да  на ен-
гле ском и код про фе со ра и код уче ни ка.

При пад ни ци му шког по ла – ма њи на у клу бо ви ма чи та ла ца

КЧЕЈ је отво рен и до сту пан свим за ин те ре со ва ни ма. Не ма дис кри ми на ци је по по лу, уз-
ра сту, обра зо ва њу, со ци јал ном ста ту су. Ме ђу тим, на до са да шњим са стан ци ма уче ство вао је 
са мо је дан му шка рац и то са мо је дан пут. За што при пад ни ци му шког по ла ни су за ин те рес о-
ва ни да се при дру же КЧЕЈ-у? Ово пи та ње му чи ау то ри цу ово га тек ста већ при лич но ду го. Са 
би бли о теч ког ста ја ли шта,она  зна из ис ку ства да му шкар ци во ле да чи та ју и да че сто до ла зе у 
би бли о те ку да позајме књи ге.

3  Tony Ca na van, “Bo ok club fo cus: A Co smo po li tan Bunch”, Bo oks Ire land no. 354 (2014): 20–21, pre u ze to 6. 7. 2021, http://www.jstor.org/
sta ble/24622930.

4  An drew So lo mon, “The clo sing of the Ame ri can bo oks”, New York Ti me July 10, 2004, pre u ze to 6. 7. 2021, https://www.nyti mes.co-
m/2004/07/10/opi nion/the -clo sing-of-the -ame ri can-bo ok.html.



БИБЛИОТЕКА	 Читалиште	39	(новембар	2021)	 79
 
 Пржуљ С. „Клуб читалаца на енглеском језику у НУБ РС“, 76–80

Иа ко за по тре бе ово га члан ка на ову те му ни је ура ђе но ни ти јед но ис тра жи ва ње, из  не по-
сред ног ис ку ства ау то ри ца до ла зи до спо зна је  за што клу бо ве чи та ла ца углав ном по ха ђа ју при-
пад ни це жен ског по ла. Је дан од раз ло га би мо гао да бу де да му шкар ци ви ше во ле да чи та ју 
не-фик ци ју, а же не фик ци ју, ко ја се обич но чи та и о ко јој се рас пра вља у клу бо ви ма чи та ла-
ца. Пре ма ан кет ним по да ци ма ана ли зи ра ним за по тре бе  јед не аме рич ке сту ди је под на зи вом 
„Чи та ње фик ци је у Аме ри ци: Об ја шње ње ја за ме ђу по ло ви ма“, у јед ној го ди ни јед ну књи гу 
фик ци је про чи та ло је 62% же на, а 48% му шка ра ца.5

Пре ма по да ци ма при ку пље ним за по тре бе сту ди је  на сло вље не „Ис тра жи ва ње тр жи шта 
књи га у Ср би ји: сеп тем бар–ок то бар 2006“, же не ви ше ку пу ју бе ле три сти ку од му шка ра ца, док 
се му шкар ци ра ди је не го же не опре де ле за струч не књи ге. Што се те ма ти ке ти че, же не ни ка да 
не би ку пи ле књи ге о по ли ти ци, ри јет ко би ку пи ле ону из жан ра на уч не фан та сти ке, а му шкар-
ци су про тив љу бав них ро ма на, по е зи је и хо ро ско па.6

Дру ги раз лог би мо гао би ти да му шкар ци ко ји во ле да чи та ју не во ле да го во ре о про чи та-
ним књи га ма пред дру ги ма. Же не су скло ни је вер бал ном из ра жа ва њу и фо ку си ра ју се ви ше на 
ин тер пер со нал не од но се, као што је нпр. по ве зи ва ње са дру гим чла но ви ма клу бо ва чи та ла ца 
пу тем ди ску си је о про чи та ној ли те ра ту ри и ко је че сто пре ра ста у при ја тељ ство.

За кљу чак

Чи ње ни ца је да је КЧЕЈ у НУБ РС до нио пра во освје же ње у сво јој ло кал ној за јед ници, по-
себ но то ком пан де ми је Co vid-19. Осим то га, Клуб пред ста вља ко ри сну и си гур ну плат фор му 
за ре ла тив но ма лу гру пу осо ба жен ског по ла, од ко јих су ве ћи на и ко ле ги ни це  и сто ми шље-
ни це, ко је угод но про во де дио свог сло бод ног вре ме на ску па, по др жа ва ју јед на дру гу док, 
раз ми је њу ју ћи ми шље ња о про чи та ним књи га ма, ра зу ми је ва ју по тре бе сво јих уче ни ка о са-
вла да ва њу но вих ри је чи на ен гле ском је зи ку пу тем раз ви ја ња на ви ка чи та ња. Ау то ри ца же-
ли да ис так не да фе но ме ну клу бо ва чи та ла ца, на жа лост, ни је по све ће на зна чај ни ја па жња у 
би бли о теч ким ча со пи си ма. Пре ма то ме, овај рад пред ста вља ма ли до при нос би бли о теч кој 
ли те ра ту ри као при мјер до бре прак се и ука зу је на ва жност осни ва ња и ре дов ног одр жа ва ња 
ова квих или слич них клу бо ва у би бли о те ка ма.
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En glish Re a ding Club at the Na ti o nal and Uni ver sity Li brary  
of the Re pu blic of Srp ska

Summary
It has been a long time since public libraries ceased to be places for borrowing books only.  Along with the 
development of information technologies, libraries as well had to put some effort into being something more than 
just places where patrons come to borrow and return material from library holdings. In this article, the author will 
present the social role of a modern public library in the cultural and educational spheres of life through a program 
never held before at the National and University Library of the Republic of Srpska (NUL RS) in Banja Luka, Bosnia 
and Herzegovina (BH). This program is entitled the English Reading Club (ERC). It started in February 2020 and is 
held once a month. The program is free and open to the general public. The most important qualities of the English 
Reading Club are bringing the community together, and encouraging lifelong learning by reading and discussing 
books on a regular basis in a safe and comfortable environment. The ERC combines the love for reading and learning 
with quality social time where its members talk not only about the material they read but also about the methods 
of English vocabulary mastery. Due to the Covid-19 pandemic that has practically locked down the whole planet, 
this program had to be adapted to the new situation and partially transferred online. Given that the members and 
leaders of the club are mostly English as Second Language (ESL) teachers, books conversations help them explore 
and apply new ways to encourage students’ positive attitudes toward reading and mastering English vocabulary in 
their classrooms. Although the club is open for all book lovers, it turned out to be visited mostly by women. Thus, the 
English Reading Club at the National and University Library of the Republic of Srpska has appeared to be a program 
for female cooperation and education, too.  

Keywords: Republic of Srpska, Banja Luka, National and University Library of the Republic of Srpska, English 
Reading Club, community learning, public libraries, reading, foreign languages, online learning, women in education
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