O nastanku i odabiru kvalitetnih prvih knjiga

U

svijetu slikovnica, posebno onih za najmlađe, vlada logika minimalnih ulaganja i
maksimalne zarade. Najveći je izbor „prvih knjiga“
na portalima za bebe i za roditelje, i posvuda se vrte
isti šareni svesci. Odrasli tako dobiju dojam da su
upoznati s ponudom, jer u koji god beba-shop ili
trgovački centar ušli, dočekaju ih isti artikli: uglavnom loše prevedeni ili traljavo sročeni tvrdoukoričeni transkripti popularnih crtića. Moda se strelovito mijenja, a naklade okreću jednakom brzinom:
prije nekoliko godina hitovi su bili Praščić Peppa,
Dora Istraživačica i Traktor Tom, sad već neko vrijeme žare i pale Doktorica Pliško, Jan i pirati iz Nigdjezemske i P. J. Masks. Slikovnice su za prosječnog
roditelja dio promotivnog paketa aktualne američke ili europske produkcije: kad pokupuju figurice,
ruksake i majice, neki posegnu i za slikovnicom s
omiljenim likovima. Naravno, veće su šanse da ćemo djecu pridobiti na čitanje ako je tema nešto što ih
zanima i o čemu već dosta znaju, ili su čak time blago
opsjednuti. No, vrlo je problematično što većinu
tih pisanih materijala u Hrvatskoj biraju i prevode
neprevoditelji – mahom korporacije za uvoz i izvoz,
a ne kompetentni stručnjaci za jezik.
Prethodna crtica nije primjer iz knjiške i knjižarske
industrije, već dolazi iz portfelja tvrtki koje se brinu
o prodaji globalno brendiranih artikala, pa usput u
taj paket nesretno ubroje i slikovnice. U Hrvatskoj,
međutim, postoji i problem nakladničke arhitekture:
izdavači koji su najviše tržišno orijentirani pokrivaju
najveći dio polica i štandova na najviše lokacija, imaju
razrađen marketinški plan, vlastitu prodajnu mrežu,
te pažljivo posloženu logistiku partnera i distributera.
U cijeloj toj razrađenoj mašineriji ne postoji svijest o
važnosti teksta, slike i kvalitetne rane literature u odgoju budućih čitatelja i kritičkih razmišljatelja. I to
ne bi bilo toliko problematično kad uz bok takvim
tržišno orijentiranim pogonima ne bi supostojali oni
koji s velikom pomnjom biraju pisce, ilustratore i prevoditelje, paze na svaki detalj, i objavljuju fantastične
slikovnice, ali zato ne posvećuju nikakvu pozornost
aktivnostima koje bi trebale uslijediti po dolasku knjige
iz tiskare. Riječima hrvatske znanstvenice, pjesnikinje
i dnevničarke Divne Zečević, izdavači ono objavljeno
izdaju: „jedva da pošalju knjigu u knjižaru, a ponekad
ni to ne učine. (12. X 1991.)“1
Mogla bih nabrojati puno izdanih knjiga, ali
ovdje ću se fokusirati na izdane slikovnice. Takve
sam umjetnički vrijedne ilustrirane tekstove počela
otkrivati uglavnom slučajno. Otkrila bih naslov koji
me zaintrigirao, ali nije bilo lako do njega doći: broj
knjižara se smanjio, ponuda se prorijedila i kvalitetom
opala, a nakladnički web-shopovi i dalje funkcioniraju
loše ili uopće ne postoje.
Kad god bih poželjela znati više, nisam imala
gdje tražiti. Pretrage po temama, autorima i nacionalnim književnostima također su donosile slabe rezulta-

te, i vrlo sam brzo zaključila da su prikazi takve rane, a važne literature zanemaren, gotovo nepostojeći
segment, posebno u književnoumjetničkom smislu. O
slikovnicama se ne piše intelektualno i pristupačno, a
svakako ne sustavno. Recepcija slikovnica u okvirima
lijepe književnosti kao da ne postoji − a to je velika
nepravda prema tom pomno građenom i estetski dorađenom segmentu vizualne i jezične umjetnosti.
Osim hvalevrijedne hrvatske nacionalne kampanje Čitaj mi2 i sjajne inicijative zagrebačke udruge
Blaberon3 koja je gotovo gerilski i uz vrlo malu financijsku potporu počela poticati čitanje i kritičko mišljenje u dječjim vrtićima, nije bilo gotovo nikoga da
prosječnog roditelja vodi kroz svijet slikovnica. Vidjela
sam potrebu za takvom vrstom tekstova koji će biti
žanrovski usmjereni, autobiografski obojeni, imati
smisla u teoriji i neće biti previše suhoparni u praksi.
Ideja je bila educirati i informirati: nakon čitanja, trebalo bi otprilike znati želite li tu slikovnicu nabaviti za
svoju djecu. Zato sam počela pisati književne kritike
slikovnica.

Pisanje o napisanome (i nacrtanome)
Jedna od najomiljenijih teoretičarki dječje književnosti, Amerikanka Barbara Bader, slikovnicu definira
na sljedeći način:
„Slikovnica je tekst, ilustracija, totalni dizajn;
predmet proizvodnje i komercijalni proizvod; društveni, kulturni, povijesni dokument: i za dijete
prije svega − iskustvo. Kao oblik umjetnosti,
ona ovisi o međusobnoj povezanosti slika i riječi,
o istovremenom prikazu dvaju supotstavljenih
stranica, i o drami okretanja novog lista.“4
Slikovnica je, dakle, umjetnički predmet, ali i prva dječja literatura. Kao što je to u intervjuu objasnio
belgijski književnik i ilustrator Klaas Verplancke5,
dječja književnost može se promatrati kao trivijalna
zabava, medij za društvenu i vjersku edukaciju, ili oblik
umjetnosti – onaj koji, između ostaloga, daje glas i neugodnim i nelagodnim temama, emocijama i mislima.
Sva tri očišta legitimna su polazišta za analizu, ali ja
potpisujem ovo treće: kvalitetne slikovnice platforme
su za estetski užitak i suočavanje s vanjskim svijetom i unutarnjim životom. Stoga sam o slikovnicama
željela reći nešto više i obuhvatnije: krenula sam od
onoga što poznajem, vođena čitateljskom intuicijom
i književnoteorijskim znanjem, više nego isključivo
emocijama i nerafiniranom impresijom.
Kritike i prikazi slikovnica prvenstveno su važni
kao smjerokaz pedagozima, i roditeljima, koji su prvi
i osnovni dječji pedagozi. Slikovnice možda jesu kraće
od kratkih priča, većina njih jest kraća od romana, ali
znači li to da doista imate vremena sjesti i pročitati sva1
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ku prije nego je posudite ili kupite za dijete? Jer, koliko
god su ozbiljniji prikazi slikovnica važni za publiku,
važni su – a možda još i važniji – za domaće autore,
ilustratore i pisce, koji bi kroz žanr kritike mogli steći
vrijedne uvide u vlastiti rad iz perspektive školovane čitateljice ili čitatelja. Neosporno je da se čitanjem dobro
strukturiranih i informativnih kritičkih prikaza i sami
educiramo. Ja sam puno učila pišući ih – stekla sam uvid
u inozemnu produkciju i formirane standarde, i sad mi
je puno jasnije kako izgleda dobra slikovnica i na koje
sve elemente treba obratiti pozornost. Sve su to ujedno i
elementi koje uključujem u pisanje prikaza.
Prvi ozbiljniji prikaz slikovnice objavila sam na
hrvatskom portalu Moderna vremena.6 To je vrlo čitani hrvatski portal za knjige i kulturu čitanja, koji
redovito objavljuje dnevne i tjedne preglede zbivanja
iz književnosti i kulture, te razgovore s književnicima
i umjetnicima, kao i ozbiljnu književnu kritiku. Kontaktirala sam sa uredništvom upravo toga portala,
jer sam o slikovnicama htjela pisati na relevantnom
mjestu za knjigu – i samim time tu vrstu književnosti
kontekstualizirati puno ozbiljnije nego li je to dosad
bio slučaj. Suradnja je odmah uspostavljena, i prva
književna kritika slikovnice koju sam za njih napisala
– i vjerojatno prva ozbiljna, profesionalna književna
kritika slikovnice u Hrvatskoj u posljednje vrijeme –
objavljena je u veljači 2017. godine.7
U analizu slikovnice i pisanje teksta otisnula sam
se s općenitim pitanjem: što čini dobru slikovnicu? Iz
moje, sad već višegodišnje prakse, dobra slikovnica
treba privući roditeljsku, a zadržati dječju pozornost.
Važno mi je da se ono što biram djeci sviđa i meni:
uvjerljivije i nadahnutije čitam, a kad je priča višeslojna, uvijek nešto otkrijem, i mogu djeci skrenuti
pozornost na nešto novo. Ne mislim da djeci treba
čitati isključivo ono što se poklapa s našim odgojnim
principima i poimanjem svijeta, jer sve može biti
poligon za diskusiju, ali možda nije loše unaprijed
znati kako se slikovnica razvija i kakav je ishod priče.
I, mada sam u nekim svojim prikazima odustajala
od spoilera, generalno mislim da bi kritički prikazi
slikovnica trebalo da ih imaju. U žanrovima za odrasle
to je nepoželjno, ali u slikovnicama nije loše imati
informaciju kako se završava priča: djeci je čitamo od
početka do kraja i želimo biti spremni na tumačenje
poruke i pojedinih narativnih rukavaca.

Priča (ni)je sve
U zanimljivom i inspirativnom uvodu svoje knjige
o umjetnosti vizualne naracije Children’s Picturebooks,
autori Martin Salisbury i Morag Styles ističu: „U većini
slučajeva, značenje nastaje kroz interakciju riječi i slike,
koji neovisno jedno o drugome ne bi imali smisla.“8
Moje vlastito promišljanje odnosa teksta i ilustracije u književnosti za najmlađe i poimanje važnosti
njihova skladnog odnosa počinje s dvije anegdote.
Prva kaže da je Lewis Carroll bez problema izbacio
neka poglavlja iz Alise jer je smatrao da ih nije moguće
adekvatno ilustrirati. Drugu je u intervjuu9 ispričala
2

prva prevoditeljica Malog princa na hrvatski, Mia
Pervan, koja je samoinicijativno prevela taj tekst na
hrvatski i ponudila ga nakladniku, a oni su rekli da
im se ne sviđaju Exupéryjevi crteži u toj knjizi, pa će
zamoliti svoga crtača da napravi ljepše.
Mada se čini da dvije anegdote nemaju puno veze
jedna s drugom, one su zapravo dva pomalo ekstremna
primjera odnosa prema „slikovnom“ dijelu slikovnice.
U drugom je primjeru Exupéryjev originalni crtež
vjerojatno izgubio bitku s američkom kič estetikom
i šarenilom karakterističnim za radionicu Walta Disneyja, koji su mnogima sinonim za slikovnicu, pod
utjecajem onih prodornijih nakladnika koji znaju
ponuditi i prodati svoje šarene artikle. Oni koji dolaze
iz takve estetike na prvi će pogled ilustracije Pije
Lindenbaum proglasiti psihodeličnim karikaturama,
a opus Shauna Tana će im vjerojatno biti granično
primjeren ili neprimjeren za djecu.10 Mada i sama,
ponajviše iz nostalgičnih pobuda, volim prolistati bajke
u Disneyevom ruhu, mislim da bi se svi u pogledu
vizualne opreme trebalo bolje informirati, stalno učiti
i dizati kriterije. Čitanje s djecom i obraćanje pažnje na
ilustracije kroz dječje oči idealna je prilika za to.
Ilustratori u prezentaciji slikovnica često ostaju
na margini, kao neka popratna sastavnica – što je zapravo veliki paradoks, jer je u slikovničkom žanru
slika dominantniji medij od teksta. S obzirom na to da
kao prevoditeljica imam jednako „popratnu“ ulogu u
proizvodnji književnosti, iznimno suosjećam sa zaboravljenim vizualnim umjetnicima i trudim se što više
toga o njima izvući i napisati. A to nije uvijek lako, jer
dobro se skriju iza svojih crteža.

Preveli i prilagodili
Prevođenje dječje književnosti, posebno slikovnica za predčitalačku i ranu čitalačku dob često se marginalizira: smatra se da tako malo teksta na stranom
jeziku može prevesti bilo tko, da se to može prevesti i
jako brzo, a najčešće oboje. Pri tome se zaboravlja da
su slikovnice kompleksne multimedijalne tvorbe u kojima tekst i slika pričaju zajedničku priču. Kvalitetno
prevođenje stoga uključuje prijenos dijaloga teksta i
ilustracija, kao i prilagodbu zahtjevnoj dječjoj ciljnoj
publici. Krajnji rezultat treba biti upotrebljiv, posebno
u slučaju slikovnica s malo teksta za vrlo malu djecu.
Tekst treba biti jasan i čitljiv naglas. Treba paziti gdje
završava jedna ilustracija, a počinje druga, jer jednak
tekst u različitom slikovnom okruženju ne funkcionira
isto. Djeca nepogrešivo detektiraju nelogičnosti, i po
njihovim se potpitanjima dobro vidi što je moglo ili
moralo biti bolje.
Autori, ilustratori i prevoditelji imaju moć stvarati
svjetove, ali mogu ih i srušiti. Imaju odgovornost prema priči, ali i prema očekivanoj publici. Prevoditelji to
uglavnom znaju, ali to treba da osvijeste i nakladnici
i urednici, kako bi dobro promislili kome će povjeriti
tih malo kartica, katkad čak i nekoliko riječi teksta.
Kvalitetni i zainteresirani prevoditelji žive i rade na
presjeku najmanje dvaju jezika, kultura i književnosti,

i imaju mnoge kompetencije koje mogu pomoći i autorima te urednicima/nakladnicima da ponude kvalitetnije tekstove, kao i da ti tekstovi nađu put do svoje
publike.

ima širinu, ne moralizira, treba zadovoljiti i roditelje
i djecu; treba imati dovoljno otvoren, a opet smisleno
zatvoren kraj i važno je da bude povezana s dječjim
iskustvom. Ukratko, treba biti dobro osmišljena i realizirana, nacrtana i napisana, a jezično atraktivna
kad se čita naglas. Pisanje o tome kako se slikovnice
crtaju i pišu, uz eventualne sugestije kako se još mogu
crtati i pisati važni su koraci u povećavanju važnosti i
vidljivosti te često trivijalizirane literature. Moja ideja
dobre slikovnice jest umjetnički vrijedan proizvod
vizualno i tekstualno usklađenih elemenata, i ozbiljno
pomagalo u odgoju i obrazovanju, te emocionalnom
sazrijevanju budućih mislećih, kritičnih i svjesnih ljudi.
I zato je važno da autori i čitatelji, a posebno kritičari
posvete slikovnicama veću pozornost: jer uloga kritike
je educirati i senzibilizirati sve sudionike književne
komunikacije.

Konstruktivnom kritikom do kvalitete
Osim što je bitno da prve knjige za djecu budu
kvalitetno izabrane i kvalitetno prevedene, kad takve
knjige i slikovnice postanu korpus domaće književnosti, one postanu i bitni smjerokazi za domaće autore.
S iskustvom čitanja strane literature za djecu koja je
strukturirana i ima svoje uzuse, vidim mnogo područja
na kojima bi se mogla poboljšati hrvatska produkcija.
Autori domaćih slikovnica uglavnom su one (wo)man
band, u kojem su jedan multitasker ili multitaskerica
zaduženi za sve faze stvaranja i njihovo usklađivanje.
Takvo soliranje možda opravdano krene od ideje
ograničenih resursa koji isključuju budžete za lektore
i korektore, čak i kvalitetno grafičko oblikovanje, ali
teško može uroditi zadovoljavajućom kvalitetom i biti
dugoročno održivo.
No, mislim da je ključan jedan element kojega slikovnice kod nas uglavnom nemaju – ili ga dobro skrivaju – a to je urednica ili urednik. Dobri urednici vide
kad je tekst redundantan i teško čitljiv naglas. Znaju
kad ima previše teksta uz ilustracije, i prepoznaju da
ilustracije ne surađuju s tekstom, ili ga samo ponavljaju,
ne dodajući mu novu dimenziju niti informaciju. Vješto
detektiraju rodne stereotipe koji su se ušuljali unutra, a
lijepo se može bez njih i nije im tu mjesto.
Uzmimo za primjer slikovnicu Ivane Guljašević
Drveni neboder11, koja je sjajno ilustrirana, s rijetko
dobrim omjerom teksta i slike i s maštovitom i dobro realiziranom pričom. Govori o raznovrsnim i živopisnim
stanovnicima šumskog nebodera, među kojima je i do
krajnjih granica stereotipizirana obitelji Kos: tata Kos
svaki dan ide na posao, dok mama Kos ostaje doma s
djecom. Unutar slikovnice, taj patrijarhalni obrazac
nije rodna propaganda niti ideološka tendencija, već
nešto na što sama autorica ne gleda kao sporno – ili je
to jednostavno klišej za kojim je posegnula jer je poznat
i neupadljiv. Urednik ili urednica možda su mogli
upozoriti na tu motivsku floskulu, opće mjesto koje treba
mijenjati želimo li odgajati drugačije nove generacije,
neopterećene patrijarhalnim stereotipima. Jednako vrijedi i za slikovnicu Andreje Petrlik Huseinović Moja
obitelj12, u kojoj petogodišnji Luka priča o svojoj obitelji
i kaže: „Moja je mama glumica. Kada priprema ulogu,
uvijek zaboravi da je počela kuhati. Tih dana za ručak
naručujemo pizzu.“ Jer, samo mame kuhaju, i ne mogu
se baš uspješno baviti i svojim (umjetničkim) poslom, i
kuhati, to je poruka.
Teoretičarka Morag Styles zapitala se: „Što to u
izvanrednim slikovnicama izaziva [ushićene] reakcije
kod djece?“ I zaključila: „Izgleda da se one neprimjetno
utkaju u živote mladih čitatelja, potiču trajnu spremnost na neočekivano i požele dobrodošlicu iskusnim
i neiskusnim čitateljima podjednako.“13 Bez suradnje
dobrih autora, ilustratora, prevoditelja, urednika, lektora, korektora nema dobre slikovnice. Dobra slikovnica
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Anda Bukvić Pažin završila je studij engleskog i njemačkog
jezika i književnosti te doktorirala komparativnu književnost. Autorske tekstove, eseje i brojne prijevode objavila je u časopisima i

ОД СЛИКОВИТИХ РЕЧИ ДО РЕЧИТИХ СЛИКА
Литература за мале, радознале читаоце

Н

ајтежа литерарна дисциплина је писање
књига за децу − што није чудно, јер та иста
деца су најстрожа и сурово искрена читалачка
публика. За разлику од одраслих, њима баш ништа
не значе туђа мишљења о књизи, ни број продатих примерака, још мање на колико је језика
преведена, као ни импресивност награда које је
добила. Њихово мишљење о књизи је само њихово,
недодирљиво од стране свих поменутих фактора.
Деци се, једноставно речено, књига свиђа или не.
Читају је или слушају, или је оставе, окрену се и
погледом траже нешто забавније, оду. Зато писац
књига за децу мора, при писању, да размишља о
много више ствари но што је то случај када пише за
одрасле читаоце.
За почетак, мора да одлучи за колико старе
читаоце пише. Када се ради о књигама за одрасле,
заиста није важно да ли имају двадесет, седамдесет
или тридесет година. Али, када су у питању деца,
важни су и месеци, а камоли године. Зато што дете
од две године и дете само пола године касније, има
сасвим другачији фонд речи. Сваког месеца, сваке
године више, њихов речник је све богатији, али не
толико да се не би узимао у обзир. Наравно да деца
нове речи уче и из књига, само те речи морају да
буду препознатљиве, да припадају матерњем језику,
речи које дете већ осећа по њиховој мелодији, звуку
и облику.
Посебне речи без речи, оне без којих не могу
дечје књиге, а нарочито сликовнице које их у имену
носе, су – слике. Дечји свет више говори и живи
у сликама но у речима. Деца код психолога прво
цртају, па тек онда причају, њихови цртежи говоре
више од речи и зато им слике причају причу за себе.
Баш због тога је избор илустратора и његова „реч“
у књизи ништа мање битан фактор од горепоменутог избора речи. С друге стране, није довољно да
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илустратор нацрта написане речи, потребно је да
цртежима исприча написану причу на свој начин.
Тако деца у сликовници имају две приче, једну
вербалну и другу сликовну.
Још боље је ако су писац и илустратор пријатељи, ако се смеју истим шалама, ако мисле слично,
ако су, као што то каже мој илустратор Добросав Боб
Живковић, расли у истој дечјој соби. Боб, наиме,
тврди да сам ја живела у његовој дечјој соби, али то
нисам знала. Оно што сам знала је да је управо Боб
прави илустратор за моје приче. И оне за одрасле, и
оне за децу. Јер, Боб црта онако као што ја пишем, и
ја пишем онако као што Боб црта.
Због тога уопште није било дилеме ко ће цртати
моју прву дечју књигу Мравац Мрав. Боб Живковић је урадио тачно оно што је требало, испричао
је моју причу на свој начин, омогућивши тако деци,
оној која не знају да читају, да сама себи испричају
причу по сећању гледајући Бобове илустрације или
измисле сасвим своју причу о мраву. То је постигао и прављењем линеарних илустрација, односно
илустрација у којима се све дешава у првом плану,
јер сасвим мала деца позадину и перспективу не
гледају толико колико оно што им је прво пред
очима, тачно испред њих. Тиме је Боб још једном
показао да, као и писање, тако и цртање за децу није
нимало лако и једноставно. Бар не онако као што
лако изгледа на први поглед.
Боб Живковић је урадио и више од тога −
умешавши се у причу о заљубљеном мраву, мењајући
боје страна, покушавао је деци да сигнализира да
моја питања нису битна, да не треба да одговарају
и бирају боје, јер – боје у љубави нису битне. Што
је управо порука Мравца Мрава. Доста њих нас је,
због те књиге, питало да нисмо „мало поранили“,
да није прерано учити толеранцији децу стару око
четири године. Судећи према писмима читалаца,

односно оних који су деци ту књигу читали, јер
наши читаоци у том узрасту су неписмени, није.
Никада није довољно рано учити децу било чему,
па тако и толеранцији.
Управо томе дечје књиге служе, наравно поред
тога да деци причају приче о свету у коме живе,
о стварима, бићима и појавама које их окружују.
Зато су дечје књиге толико важне, оне су не само
веза деце са свакодневном околином, већ и начин
да упознају машту, која је битна онолико колико и
стварност. С тим да, баш као што Боб каже, децу
не треба збуњивати. Писац и илустратор морају и
даље да пазе на старост своје циљне групе.
Све ово, као и оно што ће тек бити поменуто,
је низ изазова пред које стаје писац који се одлучио
да пише за децу. То су ванвременски захтеви, јер тешко ће чињенице подржати мишљење да су некад
сликовнице биле боље но што су сада. Уосталом,
као и генерална тврдња да су прошла времена била
стара, добра времена, а да им ова данашња нису ни
принети. Довољно је кренути уназад, па видети да
су не тако давно јунаци дечјих прича имали оружје.
Моја врло малолетна ћерка се запрепастила када је,
међу старим књигама, видела дете, јунакињу књиге
како носи митраљез, док њен друг има бомбе. Што
идете дубље у историју, то ће дечје приче постајати
све суровије, бар по данашњим критеријумима. У
њима се невољена деца шаљу у шуму да се изгубе,
вукови једу и децу и бабе, ловац убија тог истог, сада законом заштићеног вука, старе жене затварају
децу са намером да их поједу, а та деца убијају стару
жену гурањем у ватру. У „добра, стара времена“ су
све врсте насиља биле легитимне и суров начин да
се деца припреме за суров живот који их је чекао.
Ако данас пробате деци да прочитате народну
причу, било које нације, видећете да пола приче
морате да прећутите, иначе ћете своје дете више
престравити но ичему научити. Када би данас неко
пробао да објави причу бар мало сличну поменутом
стваралаштву, верујем да нема дела јавности, надлежних и стручних особа које не би учиниле све
да се таква књига повуче са књижарских полица.
Исто тако, тврдити да данашња деца читају
мање но што су деца некада или пре читала, није
баш тачно. Што је прошлост старија, то је писмених
мање, а књиге мање доступне. Али, не треба ићи
предалеко у историју да би се видело да деца никада
нису довољно читала. Мада, читања никада није
довољно. И у време моје генерације су старији говорили како су пре деца више читала, вероватно су
то и сами у свом детињству слушали.
Ипак, оно по чему се прошла времена могу бољим назвати, када говоримо о дечјој књижевности,
је то што је пре било више домаћих аутора књига за
неписмене читаоце, односно за оне млађе од седам
година, нарочито за сасвим мале. Већина дечјих

књига данас су преводи страних аутора, што када
се ради о малим читаоцима, односно гледаоцима и
слушаоцима књига, није небитно. Било би добро да
је и свет у књигама за децу исти као онај, на почетку
поменути мали свет у коме деца расту, сасвим мала
деца, и да речи, животиње, имена, буду они које
ће срести чим изађу у шетњу, да буду домаће. Те
прве песме и прве приче које деца чују остају им
записане за цео живот. То је њихов улазак у свет
књижевности.

Поред тога, добро је оживети и неке сада,
наизглед преживљене приче – успаванке. Сама реч
„успаванка“ звучи као прошло време, али само у
свету нас одраслих. Деци су успаванке још увек и
те како потребне, баш као и родитељима, онда када
схвате да и данашњу децу ваља успавати онако као
што се то од памтивека чинило – успаванкама. Боб
и ја смо, у једном од разговора о дечјим књигама,
дошли до закључка да су успаванке неправедно
занемарене, старе су већ измучене непрекидним
коришћењем, а нових нема. Тако је почело „прављење“ наше друге дечје књиге, Успаванке за миша.
Верујем да је и пре но што сам је написала, и пре
него што је прочитао рукопис, Боб већ имао у
глави главног јунака. А онда смо радили оно што је
најпожељнији начин сарадње писца и илустратора
– заједно смишљали позорницу за миша, тражили
начин да на њој цртежима оживе стихови... Резултат
је био сликовница за коју многи кажу да је лепа
као „оне некада, из нашег детињства“, књига која
успављује миша баш онако као што то у реалности
изгледа – цела породица ће пре заспати но дете.
Наравно да мајстор не би био мајстор какав је Боб
Живковић када не би за крај оставио и тачку на „и“,
плишаног меду који на крају, када миш заспи, још
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увек остаје будан. Зато што, по Бобовој тврдњи,
Крагујевцу. Како написати биографије одраслих
меде никада не спавају, пошто морају да чувају децу.
људи за четворогодишњу децу? Једино решење
За разлику од одраслих, деца су одмах приметила
је било да од Боба и себе направим бубе, и тако
будног меду, изненадивши тиме родитеље, који су
продужим завршену причу те књиге. Управо тако
нам писали и питали зашто меда не спава. Управо
нас је Боб касније и нацртао, као бубе. А, његов
у том меди је стиснута прича о томе како, када
захтев да биографије морају да садрже места
пишете за децу, морате да се вратите у свет који сте
рођења је био намењен неприметној поруци деци –
одавно наизглед напустили, и колико у том свету
„Не мораш да се родиш у Београду да би могао да
значе наизгледни детаљи.
правиш добре ствари у животу“.
Један од највећих комплимената за писца је
И за крај, постоји још једна ствар која се често
да остане запамћен, а још одговорнији да на њезаборавља када се ради о дечјим књигама, пре
говом писању деца расту. Због тога је писање за
свега о сликовницама. Пре више од сто година је
децу тешко. Иако се, у први мах, чини да ничег
Бетрикс Потер објавила једну од најпродаванијих
једноставнијег нема, вратити се у дечји свет је први,
књига свих времена, дечју књигу Приче о Зеки
најтежи корак. Писати, причати о ономе што децу
Петру. Зека Петар је и дан-данас остао дечји јунак,
занима, што им држи пажњу, што их насмејава,
још увек толико жив, да је ове године добио и свој
озбиљно је захтевна дисциплина. Зато дечје приче
анимирани филм. Поред лепих прича и још лепших
морају да садрже и оно чега се одрасли ужасавају
илустрација, које је сама цртала, Бетрикс Потер је
– понављање. Деца воле
1902. године направила
више пута да чују или проправу револуцију у свету
читају оно што им се свиђа,
дечјих књига, затраживши
Успаванка за миша је на овогодишњем
воле музику речи и њихов
да њене књиге буду битно
Фестивалу сликовнице у Пожеги добила
ритам. За децу су приче,
мање но што су до тада бинаграду „Добра сликовница“.
песме и слике − игра, а тако
ле, и што су често и сада
и треба да буде. Најбољи
сликовнице. Бетрикс Поначин да задржите пажњу
тер је прва упозорила на
детета је поштовање малих захтева малих читалаца.
несразмеру између дечјих књига и дечјих руку, јер
оно што је одраслима мало, то је деци таман, а оно
Или још боље, поштовање детета које лежи у питању
што је одраслима таман је за децу превелика књига.
које ми је једном поставио мој син: „Да ли су деца
Баш то смањивање књига на дечје мере је био један
мали људи или су одрасли велика деца?“ Деца су
од кључева успеха Зеке Петра и Бетрикс Потер.
мали људи за које могу да пишу они одрасли који
су велика деца. За децу треба писати без тепања и
Мравац Мрав је зато смањен, не баш као Зека
њањања, деца су врло озбиљна бића која воле да се
Петар, али битно у односу на најчешћу величину
смеју. Све оно што недостане пишчевим речима или
сликовница данас. Корице су му мекане, иако је
постојала реална опасност, што се касније потвроно што може да их надогради, задржавајући пажњу
дило, да буду оштећене или израбљене од стране
детета, уз дужно поштовање његовог узраста, је рад
врло малолетних читалаца. Како год, мени се чиниилустратора, који слику неће свести на одрађивање
ло да је боље да се на књизи види да трпи од сталног
илустровања речи, већ ће, баш као Боб Живковић,
коришћења, него да ми читалац падне са књигом у
од ње направити свет пун детаља, свет способан да
рукама и повреди се на ћошак њених тврдих корица.
привуче дете, да га учи али и радује.
Успаванка за миша је ипак направљена са
Када сам већ код учења, приликом прављења
тврдим корицама и нешто већа од Мравца Мрава,
сликовнице Мравац Мрав, Боб и ја смо стављени
јер
смо очекивали да је махом родитељи читају
пред још тежи задатак од писања и цртања прича
деци,
због чега су и цртежи велики довољно да и
– писање и цртање биографија. Приликом прелома
најмање
дете може да примети детаље на њима.
сликовнице, појавиле су се две празне стране и
И за крај, највећи комплимент који писац моиздавач нас је замолио да их испунимо нашим
же да добије је да неко управо помоћу његове књиге
биографијама. Како то учинити и задржати пажњу
научи да чита. Због тога, а упркос свим екранима,
детета − био је прави ребус. Боб Живковић је
телефонима, техникама и технологијама, књиге
одмах одбио да пише своју биографију, рекавши
за децу остају посебна одговорност и дужност
ми да је његов посао да црта, а мој да пишем, да
одраслих. Оних који нису заборавили колико је
му је свеједно шта ће у његовој биографији, коју ја
детињство важно у животу човека.
будем написала, бити од датума, награда, података
о дотадашњем раду. Једино што је захтевао је да у
биографијама пише да је он рођен у Пироту, а ја у
Јелица Грегановић
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Лонац сликовница и сликовнице у Србији

Зашто Лонац сликовница?

библиотеке у Чачку и колекционарком старих сликовница из Лесковца.
Сликовнице које бирам за Лонац сликовница су
оне које ми се лично свиђају. Не оборе ме увек с ногу,
али, док у Србији не дође време за квалитетнија
издања, уопштено говорећи, мислим да је битно
да промовишемо оно што имамо – домаће ауторе
и илустраторе поготово. Тржиште књига је веома
динамично, издају се нове књиге без престанка, а
старе се склањају из излога и губе трку. Када се да
прилика другом издању књиге, значи да издавач
сматра да ће књига наставити да се продаје добро, а
ретко зато што верује да би та иста књига требало
да настави да тражи нове младе читаоце због свог
непроцењивог садржаја. Дечја одељења библиотека
су пуна класика који се веома ретко могу наћи на
тржишту половних књига и нове генерације их
не познају. Због тога се и трудим да на свом блогу
говорим и о старим сликовницама.
Поред Лонца сликовница, који већ има свој пут,
имам списатељске и издавачке планове на којима
увелико радим!

Л

онац сликовницa (https://lonacslikovnica.
wordpress.com) је виртуелни лонац око кога
се окупљају родитељи, васпитачи, библиотекари,
писци, илустратори, издавачи и сви остали заљубљеници у дечју књижевност, који су позвани да
кувају и пробају сликовнице и њихове састојке.
Идеја за Лонац сликовница је настала када
сам схватила да не постоји једно место посвећено
сликовницама на српском језику. Када бих желела да сазнам нешто више о сликовницама, новим
издањима, саветима за читање са децом, изложбама,
фестивалима књига за децу и сл., морала сам да
проведем сатe истражујући веб-стране издавача,
блогове родитеља (признајем, увек мама) са препорукама за читање и фејсбук профиле илустратора
и писаца. Поред тога, адекватна критика сликовница не постоји, верујем зато што се овај део дечје
литературе не схвата довољно озбиљно. Одлучила
сам − ако не постоји простор где се може наћи
овакав тип информација, направићу га сама! Али,
знам да у свему овоме нисам сама.
Кроз Лонац сликовница упознајем сјајне људе
који воле дечју књижевност и уживају у раду са
децом – родитељи, библиотекари, илустратори,
писци, уредници итд. Подршка је важна! Лонац
сликовница је волонтерски пројекат коме посвећујем доста свог слободног времена, енергије и
љубави и људи то препознају, због чега сам пресрећна! Волим да радим интервјуе са писцима и
илустраторима (који чине неизмерно илуструјући
за Лонац)! Понекад и добијем понуде да други пишу
за мој блог, што, ако се договоримо око концепта,
прихватам оберучке. До сада сам сарађивала са
библиотекаркама из Дечјег одељења Градске библиотеке у Новом Саду, библиотекарком Градске

Српско и друга тржишта сликовница
Добра сликовница садржи квалитетан текст
и уметничке илустрације који су неодвојиви. Она
није илустрована књига, јер сам текст не чини
сликовницу, као што ни илустрација сама по себи
није довољна. Тек заједно причају причу кроз симбиозу – чита се текст, али се чита и илустрација!
То је магична димензија сликовница, моменат када
дете слуша и истовремено „чита“ илустрације. Тај
посебан моменат између детета и онога ко му чита
(или са ким чита) отвара простор за питања и теме
које иначе можда није лако започети.
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КУТАК ЗА МАЛЕ И ВЕЛИКЕ
ЉУБИТЕЉЕ ДЕЧЈЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Када су сликовнице у питању, имамо различита
тржишта која се деле на основу формата књиге, текста и илустрације. Србија спада у тржиште источне
Европе, Немачке и Скандинавије, које карактерише
више текста и мање илустрација у поређењу са
осталим тржиштима. То не значи да не може да
се изда другачија од оне какву познајемо, већ да
постоји одређена тенденција. У западној Европи
се подразумева да сликовница има 32 стране и поштује се симбиоза текста и илустрације. Такође се
много више простора даје осетљивим темама као
што су смрт, болест, развод (тзв. проблемске сликовнице) и не инсистира се на моралним порукама. Једна реченица по страни је сасвим довољна,
једна реч уобичајена, док може бити и без текста
(тзв. неме сликовнице). Невероватно је шта све
може да буде сликовница!
Чини ми се да су издавачи у Србији конзервативни када се ради о сликовницама. Код нас преовлађују илустроване песме за децу, бајке и приче
са веома јасном моралном поруком. Нема ничег
лошег у томе, али бисмо могли да проширимо опус.
Већи издавачи годинама посећују Међународни
сајам дечје књиге у Болоњи (дешавање године за
дечју књижевност) и знају шта све може да буде
сликовница, али се, осим понеких издања, држе
својих устаљених едиција.
Постоји зачарани круг због којег и даље имамо
сликовнице са доста текста и илустрацијом као
секундарном. Када је илустрација у пуном колору и
преко целе стране, у Србији то зову „богатом“ илустрацијом, док је у другим земљама то нормално.
Таква штампа сликовница је, наравно, скупља и
сликовница, као финални производ који стиже до
родитеља, мора да има већу цену. Страх од тога да
родитељи неће куповати такве сликовнице не сме
бити изговор да се оне и не штампају. Без поговора,
издавачи морају да воде рачуна о финансијама,
јер колико год да раде свој посао из љубави, не
смеју да губе новац. Исто тако, родитељи би можда
и купили другачију и скупљу књигу за своје дете,
ако би им се и представило нешто другачије. Не
верујем да задовољава све родитеље сликовница
из супермаркета и да би многи уместо три такве,
пре купили једну квалитетну са добрим балансом
између текста и илустрације.
Драго ми је да одређене издавачке куће, које
су у мањини, инсистирају на домаћој продукцији.
Чињеница је да је вишеструко јефтиније платити
ауторска права за страну сликовницу, него платити
домаћег писца и илустратора. Са друге стране, то је
парадокс, јер су и једни и други у Србији врло ниско
плаћени! У сваком случају, деца не би требало
да плаћају цену мањка сликовница написаних на
њиховом матерњем језику.
Када претражујете на тему сликовница на интернету, већина извора ће бити хрватски сајтови
којих има доста и то врло квалитетних. Утисак који
се стиче је да су кључне речи „стицање читалачких
навика“ у Хрватској много више актуелне него код
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нас. Њихово тржиште, како домаће, тако и преводне књижевности је врло отворено и продуктивно,
постоји неколико фестивала сликовница, као и
национална кампања за промовисање читања −
„Читај ми“. Имамо доста тога да научимо од својих
комшија.

Скидам капу библиотекаркама широм Србије
на креативним идејама и невероватној енергији у
свом раду. Библиотекама у већим градовима није
лако да се боре за слободно време детета, док оне у
мањим местима имају и улогу културног центра. И
једни и други осмишљавају сјајне програме за децу
и родитеље, знајући на какве све препреке могу
наићи када је ограничени буџет или локална власт у
питању. Даниела Скоковић из Народне библиотеке
Пожеге је сјајан пример шта јака воља, знање и
љубав према дечјој књижевности могу да учине, не
само за локалну заједницу, већ и за ширење свести
о важности читања од малих ногу у читавој земљи.
Међународни фестивал сликовница „Чигра“ се одржао само три пута и успео да достигне пуно тога за
исто то време.
Не говори се често о родним улогама и стереотипима у сликовницама, али је ситуација, не
само у Србији, врло проблематична. Само 13%
пратилаца Лонца сликовница на Фејсбуку су мушког пола, док су родитељи који са мном ступе у
контакт у 99% случајева мајке, библиотекари су
увек библиотекарке и васпитачи − васпитачице. У
Србији је брига о деци још увек тема и брига жена,
што је поражавајуће. Књиге се и даље деле на оне
за дечаке и девојчице, што се види и у тексту и у
илустрацијама. Мали је проценат главних женских
ликова, тако да ће девојчице читати и књиге намењене дечацима, док ће дечаци имати отпор према књигама за девојчице. Заиста не знам ко не би
желео да њихова ћерка, сестра, другарица носи
боју одеће коју жели или постане шта год жели кад
порасте, има једнак третман на игралишту, као и
једнаке прилике за образовање и плату једног дана.
У сликовницама се то не види јасно. Претпостављам
да разлог лежи у томе што је и слика свакодневног

Док читамо, требало би да постављамо питања
која подстичу дијалог и охрабрују креативно размишљање детета. Питајмо их да нам опишу да ли
и зашто им се (не) свиђа поступак главног јунака
или шта мисле да ће се десити следеће. Покушајмо
да повежемо претходно искуство детета са оним
што се дешава у причи. На тај начин можемо започети разговор о проблему или страху које дете има.
Гестикулација и тон гласа док читамо ће помоћи
лакше разумевање приче и позитивно утицати на
пажњу детета. Ако дете не уме да чита, пратиће
илустрације, а родитељ читати текст. После неколико читања ће дете само знати да исприча причу
кроз илустрације!
Често се мисли да, док дете не научи да чита
или не крене у школу, не мора да се бави књигама,
јер „има времена“. Као да се са песмица Ј. Ј. Змаја
иде директно на Робинзона Крусоа! На тај начин
се детету шаље порука да је са игром готово и да
је дошло време за учење и обавезе. Сликовнице
јесу део игре и забаве и представљају први сусрет
детета са књижевношћу. Не само што имају важну
улогу у учењу читања, већ и проширују речник и
развијају анализу приче. Када дете крене у школу и
суочи се са лектиром, тада би већ требало да види
читање као једну од свакодневних активности. Не
дозволимо да детету први одлазак у библиотеку
буде са седам година у школској библиотеци.
Прелазак са сликовница на лектиру − дуже
приче и кратке романе − је моменат када је детету
такође потребна подршка у читању. Не треба га гурати и претпоставити да само зато што је ђак уме
или жели све само да ради. Можда оно и даље воли
да му читају и то је у реду. Наизменично читање
(једну страну чита родитељ, а једну дете) такође
може бити прелазно решење. То су моменти када се
ствара истински читач и корисник библиотеке, или
губи.

живота пуна примера стереотипа. Чека нас дуг пут
промена на том пољу.

Како одабрати и читати сликовницу
Колико год да је сликовница важна за рано развијање читалачких навика, она је и играчка! Сликовница је за купање и грицкање, али и за спавање,
као са омиљеним медом. Звучи неозбиљно, али има
веома озбиљну улогу!
Постоји и веровање да се сликовнице „брзо
прочитају“. Дешава се да родитељи више вреднују
књигу бајки од 200 страна, али куповина обимније књиге не гарантује њен квалитет. Распон пажње
детета од 4 или 5 година одговара књизи од 32 до
40 страна. Избегавајте сликовнице које немају наведене писце и илустраторе на корицама. Сликовница је уметничко дело и минимум који њени
аутори заслужују је да се јасно виде њихова имена.
Битно је да изаберемо сликовницу на основу
узраста детета, капацитета и његовог интересовања.
Уколико дете у библиотеци или књижари само изабере оно што му се свиђа, дозволимо му да баш
ту књигу однесе кући. Можда нам се неће увек
свидети његов избор, али нека дете има глас колико
и родитељ! Књижари и библиотекари ће сигурно
имати препоруке, али и блогови о родитељству,
којих има све више.
Постоји „правило од пет прстију“ које нам такође може помоћи у одабиру. Отворите било коју
страну књиге коју сте изабрали и замолите дете да је
прочита. Реците детету да подигне један прст сваки
пут када не може да изговори реч или не зна њено
значење. Уколико нема ниједног подигнутог прста,
књига је вероватно лака или не представља изазов
за дете. (Исто тако, имајмо на уму задовољство
које дете може да добије самосталним читањем
целе сликовнице!) Ако имамо свих пет прстића
подигнутих, књига је вероватно превелики изазов.
Између једног и четири прста би био најбољи избор,
јер на тај начин сликовница представља циљ који
може да се достигне.

Ана Торма
Лонац Сликовница
(https://lonacslikovnica.wordpress.com)
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KAKO I ZAŠTO NASTAJE SLIKOVNICA
Meditativan, radostan i iscjeljujuć trenutak

„I

spričat ću vam jednu priču. Bilo jednom jedno
kraljevstvo...“ tako uglavnom započinje svaka
priča koja dijete uvodi u trenutak zaustavljene pažnje,
trenutak u kojem ono zaustavlja dah, čak i misao. Dijete koje je otvoreno i spremno za avanturu unutrašnjih
svjetova u kojima se stvaraju i podižu razni oblici i
boje, čudesne scenografije; a sve na poticaj priče koja je
započela svoj Put.
Svi se vjerojatno sjećamo takvih trenutaka ili takvog
trenutka. Zvuk priče što „teče“, oslovljava svaki aspekt
naših unutrašnjih doživljaja koji se oblikuju slikama,
tko zna od kada i koliko duboko pohranjenim u nama.
Priče koje sam slušao kao dijete, uvijek su u meni
izazivale odjek neke druge stvarnosti; odjek i podsjećanje na nešto što se činilo jako poznatim, a opet
tako davno zaboravljenim. Svaka priča donosila je
pregršt slika, atmosfere, scenografije i drame, koje su me
poticale da ih na neki način zadržim, materijaliziram. I
tako sam započeo „zapisivati“ te doživljaje u vidu crteža, slika, no uglavnom u vidu crteža, jer su mi olovka
i papir bili najbolji i najlakši medij zapisivanja. Kako
su impresije slušanjem i čitanjem priča bivale sve jače,
tako je i ta potreba da crtam svoje doživljaje prerasla
u vrstu vlastitog dijaloga između mojeg Unutarnjeg –
intuitivnog i mojeg Vanjskog – racionalnog. Tako nastali crteži, kojima sam komunicirao s Vanjskim svijetom,
u kojem je trebalo da boravim, ujedno su bili „spone“
što su me povezivale s Unutrašnjim svjetovima, u kojima sam se osjećao nesputan i slobodan, a u kojima sam
žudio boraviti.
10

Univerzalni jezik − jezik Svjetla
Upravo zbog svega ovoga gore napisanog, razlozi
zbog kojih se sjećam slikovnica, te ilustracija u slikovnicama iz svoga djetinjstva, jesu osjećaji i emocije što
su u meni budile! Stoga, ona istočnjačka izreka kako
„jedna slika govori više no tisuću riječi“ ovdje dobiva
svoj potpuni smisao, širinom i dubinom. Slike su
praćene osjećajima, a to je upravo Onaj Univerzalni
jezik kojim smo se nekada davno svi Mi koristili u
međusobnom suobraćanju kao slobodna i nesputana
bića, lišena svih materijalnih ograničenja! Vjerujem
kako Svi zaJedno dolazimo iz posve drugačijih svjetova, u kojima je naš autentični Univerzalni Jezik, jezik
Svjetla. Taj jezik sadrži informaciju praćenu istovremeno slikom, osjećajima i potpunim znanjem o onome
što ta informacija želi prenijeti. U takvoj međusobnoj
razmjeni informacija nemoguće su zabune i dvosmislenosti... nesporazumi nisu mogući. One su telepatske
prirode, što znači da su potpune u svojoj cjelovitosti i
zaokruženosti razumijevanja. Takva je priroda Duha.
Zato su slikovnice upravo i kreirane za djecu na način
da prvo prevladavaju samo čiste i jasne slike i simboli, a
zatim se u njih uvodi sve više i više teksta.
Zbog toga se u kvalitetnoj slikovnici tekst i ilustracija skladno upotpunjuju, ne nadmeću se. Ilustracija
obogaćuje tekst, dajući mu novu dimenziju i omogućava
djetetu da, dok odrasli čita tekst, ono istražuje sliku i
proživljava vizualnu informaciju. Ilustracija u slikovnici, između ostaloga, upućuje i ističe ono važno u
priči i stvara cjelokupni doživljaj. Ilustracija sama po
sebi tada može biti i pokretač unutarnjih sadržaja i

značenja koje dijete u sebi nosi, jer, kao što sam gore
naveo, ona omogućuje kontakt s unutarnjim simbolima (arhetipovima), te omogućuje otkrivanje i razumijevanje vlastitog unutarnjeg slikovnog jezika kojim
se dijete koristi tijekom izrade vlastitih crteža i slika, a
ujedno se njima na taj način koristi i prilikom neverbalne komunikacije sa sobom i okolinom.

Premda ilustracije dopunjuju i obogaćuju tekst uz
koji se javljaju, sama ilustracija može biti „samostalna
priča za sebe“, tj. može biti „trag svjetla“ kao poticaj za
neku novu priču.

Ljubav
Prema strogoj definiciji, ilustracija je crtež ili slika
koja nadopunjuje ili ukrašava neki tekst. Na latinskom
„illustrare“ znači „nešto rasvijetliti“, „nešto objasniti“…
analogija je više nego očita! SVJETLO samo po sebi
predstavlja koncept INFORMACIJE, no ono po sebi bilo bi nepotpuno bez glavne karakteristike u potpunom
razumijevanju; ta karakteristika ili nit koja se „provlači“, jest emocija koja prati slikovnu informaciju. U općenitoj formi, tu „nit“ možemo nazvati zajedničkim
pojmom: LJUBAV. Zašto LJUBAV? Zato što LJUBAV
predstavlja koncept KREACIJE i kreativnosti. Ona je
zaslužna za slike koje nas okružuju u našoj stvarnosti,
a one (slike) su oblikovane i ujedno su odraz prisutnosti ili odsustva te Ljubavi. Drugim riječima, Svi Mi
smo Kreatori života kojeg živimo, te ovisno s koliko
Svjetla i Ljubavi se krećemo kroz Život, toliko boja ili
sivila sami unosimo; što pridonosi cjelokupnoj kvaliteti našeg života. Takav je i karakter svake pojedine
slikovnice.
Stoga je osim tekstopisca, idejnog Tvorca priče,
neodvojiva ili bez njega nezamisliva uloga ilustratora.
Ilustrator svojom vještinom pretvara imaginaciju zadanog teksta u konkretan „otisak“ ili trag svjetla na
papiru, obogaćujući, nadopunjujući i likovno oblikujući izgovorenu ili napisanu riječ.
Odnos slike i napisanog teksta određuje kome je
knjiga po dobnoj skupini namijenjena. Tako, u pravilu,
slikovnica je knjiga sa slikama bez teksta, namijenjena
najmlađima, tj. djeci koja još ne znaju čitati. Slike su
jednostavne, jasne, jednostavnog crteža te čistih ploha
i boja. Kako se pojavljuje sve više teksta, ilustracije su
složenije te nastoje slikom predočiti tekst, dok za starije čitatelje ilustracija može biti i zahtjevnija, složenije
strukture i sadržaja. To ovisi o umjetnikovoj vještini
da svojom imaginacijom i maštom predoči dodatnu
dimenziju i dubinu zadanog teksta. S jedne strane
„namećući“ svoje, a s druge potičući onoga koji čita
na stvaranje dodatnih unutarnjih ili na „buđenje“ podsvjesno pohranjenih slika i arhetipova!
Tako je ilustracija od pamtivijeka vjeran pratilac pripovjedača, pisaca, biografa, povjesničara, biologa,
arheologa… znanstvenika.
U ilustraciji razlikujemo dva izričaja: jedan je
narativan, opisan, prisutan u edukativnoj i znanstvenoj
literaturi, tzv. „non fiction“ ilustracija. Drugi je imaginativan, stilski raznolik i kreativan, prispodobiv kreativnim piscima priča za djecu i mlade, tzv. „fiction“
ilustracija. Dok je prva „službena“ i strogo zadana te
zahtijeva pridržavanje određenih pravila bez odstupanja, druga je posve oslobođena svih pravila osim da je
razumljiva, razigrana, duhovita i maštovita…tj. nema
granica imaginaciji.

Prevladavanje straha
Slikovnice koje se koriste kao sredstvo pomoći djeci
pri prevladavanju nekih problema jesu tzv. problemske slikovnice. Teme problemskih slikovnica mogu
biti povezane s djetetovim osjećajima, zdravljem, osobinama ličnosti, ponašanjem, odnosima u obitelji i
društvu. Kroz priču, one omogućavaju djetetu da se
identificira s likovima koji imaju probleme slične njegovom ili se osjećaju poput njega. Korištenjem slikovnica
i priča na ovakav način djeca se uče suočavati i rješavati
svoje probleme koji mogu biti različite prirode. Najčešće
su to obiteljske situacije, rastava roditelja, preseljenje u
drugi grad ili drugu školu, smrt voljene osobe (kućnog
ljubimca).
Jedna od takvih situacija svakako je bolest i odlazak
u bolnicu.
Odlazak u bolnicu predstavlja za djecu traumatičan
događaj jer je praćen neizvjesnošću i osjećajem tuge
zbog odvajanja od poznate sredine, straha od medicinskih postupaka i same bolesti. Poznato je da na ishode
liječenja pozitivno utječe kreativna ili art-terapija, tj.
upotreba umjetnosti u terapijske svrhe.
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Dok sam radio i boravio na dječjem odjelu bolnice
za hematologiju, često sam se koristio pričama za djecu.
Pričajući im i interpretirajući priču uz geste i zvukove,
tako ispričana priča poticala bi djecu na ilustriranje
vlastitih priča, kojima bi neverbalnim likovnim jezikom
često puno jasnije opisala unutrašnja stanja raspoloženja, želje i strahove. Takvi su crteži i slike dobre „podloge“ i motiv za razgovor s djecom o njihovim osjećajima.
Uz to, mogao sam odabrati slikovnicu koja bi prema
dobi odgovarala djetetu, a ponekad bi odabir ovisio
i o problemu koji želim osloviti u razgovoru s njim.
Slikovnica je doista neodvojiv „suputnik“ i „terapeut“ u
njihovom odrastanju.

Pričanje izabranih priča i bajki može djeci pomoći u oslobađanju potisnutih i/ili neprihvaćenih emocija
u svakodnevnom životu, a posebno u uvjetima njihove hospitalizacije. Problemske slikovnice mogu pomoći
u rješavanju manjih problema, jer slušajući i gledajući situacije u kojima su imaginarni junaci uspjeli
prebroditi životne probleme, djeca se uče nositi s vlastitim problemima. U isto vrijeme, terapija knjigom
osigurava jednu vrstu „ sigurnosne mreže“, ako se radi
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o intenzivnijim osjećajima, jer su problemi o kojima
se govori/čita na „sigurnoj“ udaljenosti – u knjizi ih i
dijete može rješavati sa sigurne udaljenosti. Upotreba
slikovnice, ali i druge literature u svrhu liječenja, vrlo
je stara i prati razvoj čovjeka od prvih pokušaja da svijet uobliči u misao ili u sliku. Šamani su se koristili
poezijom u religijske svrhe. U Egiptu su pacijentima
propisivali riječi kao lijek. Svrha propisanog lijeka –
riječi bila je da se narušeno duševno stanje čovjeka
vrati u ravnotežu. U mnogim afričkim kulturama
riječi ili stihovi tradicionalno se izgovaraju za potrebe
izlječenja.
Ilustracija ili slika u slikovnicama posjeduje određeni „ključ“ ili „kod“ koji se aktivira pod okolnostima
koje određuje samo dijete. Pri aktivaciji tog „ključa“ ili
„koda“ događa se prepoznavanje i započinje unutrašnji dijalog/komunikacija „vanjskog“, tj. racionalnog i
„unutrašnjeg“, odn. intuitivnog. Stoga je uloga ilustratora koliko kreativna, toliko i odgovorna, jer kroz likovni izraz ili stil ilustrator ostavlja ili unosi u sliku i vlastiti
energetski zapis, tj. otisak.
Trenutak stvaranja ilustracije za slikovnicu za mene je meditativan, koliko i radostan, iscjeljujuć! Zato
sam svjestan značaja i uloge dobre ilustracije, koja nije
samo vizualna poruka djeci koja će posegnuti za dobrom slikovnicom i na taj se način potaknuti na razvoj vlastite vizualne estetike, već i one poruke kojom
se „moje unutarnje dijete“ hrani, iscjeljuje i nadahnjuje,
podsjećajući sebe na svoju ničim ograničenu, slobodnu i istinsku prirodu.
Dražen Jerabek1
1

Dražen Jerabek, hrvatski ilustrator, profesor u Školi primijenjene
umjetnosti i dizajna Osijek. Od 1998. bavi se ilustracijama za decu,
a od 2008. sa spisateljicom Dubravkom Pađen Farkaš objavljuje niz
tzv. problemskih slikovnica. Za svoj rad je više puta nagrađivan.

Или како одабрати квалитетну сликовницу

С

авремено информатичко друштво намеће нам неминовност промене досадашње
улоге библиотеке као посредника између књиге и
корисника, те она постаје центар културног развоја локалне заједнице. Библиотеке постају места
сусретања људи, дружења, исказивања и развоја
креативних потенцијала појединца. Да би испунила ову нову функцију, и сама библиотека мора
да се мења. Дечја одељења нису више просторије
испуњене полицама са књигама обавезне школске
лектире, већ простор који одише топлином и
који мами децу свих узраста да ту проводе своје
слободно време. Дакле, бришу се старосне границе
посетилаца, тај простор је намењен малишанима од рођења, па до тинејџерског узраста. Тако и
литература и програми који се организују морају
бити у складу са постављеним стандардима. Свесни
моћи коју писана реч и књига имају на обликовање
дечје личности, библиотекари са посебном пажњом
бирају који ће се наслови наћи на полицама. У
овом раду ћемо се бавити избором и набавком
литературе намењене деци нижих старосних категорија – сликовницама − и описати на које их све
начине деци препоручујемо за читање.
Како се, у издавачкој хиперпродукцији, определити шта ће красити дечје одељење библиотеке, како направити квалитетан избор књига
намењен најмлађем узрасту и уједно пробудити
њихову знатижељу и љубав према књигама? Како
на прави начин препоручити добру и садржајну
сликовницу, а истовремено код детета не створити
страх и одбојност према читању? Верујемо да су
ово најчешћа питања која море сваког дечјег библиотекара и на која, кроз свакодневни рад са децом,
покушавају да нађу одговоре.
Истина је да је све више корисника који, поред
обавезне школске лектире, траже и популарну
литературу базирану на телевизијским ликовима,
ликовима из цртаћа, суперхеројима. Утицај медија и свега онога што медији нуде, наравно, може
да буде огроман, нарочито на децу која још увек
немају изграђен читалачки укус. У овом периоду
интересовање детета заснива се на ономе што види и што му околина пружа. Управо због тога су
код корисника најмлађег узраста веома популарне
сликовнице у којима су главни јунаци Спајдермен
и други суперхероји, Пепа Прасе, Ноди, Анђелина
балерина и њима слични. Наравно, не треба
бити искључив и рећи да је то све неквалитетна
литература, јер има и међу њима оних који се
заснивају на реалним животним ситуацијама
(полазак у вртић, принова у породици, млечни
зубићи и одлазак код зубара, одлазак код лекара,
скидање пелена и коришћење ноше…), које родитељима и деци помажу у савладавању неког
проблема. Међутим, ми библиотекари их не препоручујемо, иако их набављамо и имамо у фонду. Као библиотека јавног карактера, у обавези
смо да задовољимо већину читалачких укуса, али

нам је и дужност да суптилно на те укусе утичемо и покушамо да их оформимо и усмеримо ка
квалитетном штиву. Ту се у први план ставља
индивидуални рад са корисником, ослушкивање
интересовања кроз разговор са дететом које посети
библиотеку и благовремена препорука литературе
која својим садржајем буди и осећај за креативност
и размишљање, али и ствара активног корисника.
У временима када писана реч води битку против
игрица, интернета и телевизије, библиотекари морају да буду мудри и да на прави начин искористе
ову врсту популарне књижевности, да кориснику
који само то жели да чита, понуде жељено, али и да
при свакој посети предложе и неко квалитетније
штиво.
Набавка књига за дечје одељење представља
веома важан и одговоран посао. Дечји библиотекари
морају да направе добар избор литературе који
ће касније несумњиво утицати и на структуру корисника. С обзиром да нам је циљ да што више деце
привучемо у библиотеку и приволимо их књи-зи и
читању, тако морамо и водити рачуна шта ће се све
наћи на полицама. Као што је већ поменуто, известан број популарних сликовница морамо имати,
ради привлачења читалачке публике. Имајући у
виду ограничена финансијска средства, трудимо
се да направимо што бољи и разноврснији избор.
Битну разлику чини број наручених примерака.
Популарну литературу наручујемо у малом броју
примерака. На тај начин смо задовољили потребе
и интересовања корисника, али су нам остала
средства и за неке садржајније сликовнице које су
обично и доста скупље, због квалитетне опреме и
штампе у пуном колору.

Ослушкујући интересовања најмлађих корисника, дошли смо до закључка да малишани радо
узимају књиге искакалице, књиге са прозорчићима,
књиге са већим бројем понуђених завршетака,
добро илустроване сликовнице. Овде често наилазимо на проблем добра илустрација/лош текст или
недовољно разумљив текст неприлагођен узрасту
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коме је сликовница намењена, који на радионицама
може да се пренебрегне, јер водитељи радионица,
као и мало вичнији родитељи који код куће
својој дечици читају сликовнице, могу у ходу да
модификују текст и прилагоде га детету. Наравно,
овај проблем се чешће јавља код преведених иностраних сликовница, него код сликовница домаћих
аутора. Што се тиче домаћих сликовница, избор је
квалитетан, јер даровити илустратори сарађују са
врсним писцима и из те сарадње рађају се књиге
које могу сваком малишану да се препоруче.
Радује нас то што се из године у годину повећава
број домаћих сликовница на тржишту, имајући у
виду да је пре само десетак година овај избор био
далеко сиромашнији. Који су били разлози за то,
вероватно је тема за неку другу причу. Када је реч
о иностраним сликовницама, стиче се утисак да
се једно време водило више рачуна о опреми сликовнице и илустрацијама него о тексту, односно
преводу. Истина је да је тај први, визуелни утисак
веома битан, али велики проблем настаје када
детету почне да се чита. И овде долазимо до важног
питања: да ли су овакви и оригинали или се само
код нас води мање рачуна о преводу? С обзиром
на то да на Дечјем одељењу имамо и фонд стране
и двојезичне књиге за децу и у оквиру овог фонда
велики број сликовница на енглеском, немачком,
француском и другим језицима, случајност је да
имамо баш неке оригинале преведених сликовница.
Упоређујући, дошли смо до закључка да не подлежу
све преведене сликовнице овој проблематици и да
се разликују једино по формату. Како бисмо кориснике упознали са овим сликовницама, представили смо их у изложбеном простору Дечјег одељења.

Дечји библиотекари су у свако доба, путем сајтова и каталога, информисани о новим насловима
које издавачи штампају. Наравно, неретко се дешава да представници појединих издавачких кућа
позивају библиотеке и усмено информишу о својој
продукцији. Међутим, ништа од тога није пресудно
у одлуци шта ће доћи до корисника библиотеке.
Избор мора да задовољи неколико критеријума:
илустрација добра и примамљива за дечје око, добро написан текст, избор теме коју сликовница
обрађује, спољашњи квалитет сликовнице, добра
опрема, као и цена.
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Све траженије, иако код нас још увек у мањини, постају проблемске сликовнице. То су сликовнице које својим садржајем и илустрацијама на
суптилан начин обрађују теме као што су губитак
вољене особе, физички недостатак, трема, страх,
немогућност да се дете избори са љутњом и бесом.
Васпитно-образовног су карактера и упућују родитеље на који начин да објасне како би требало да
се понашају у одређеним животним ситуацијама,
али и децу како да прихвате и изборе се са страним
осећањима. На појединим страним тржиштима ова
врста сликовница је веома разноврсна и може се
наћи у великом броју. Код нас су поједини издавачи
препознали потребу за оваквом литературом.
Да би особа израсла у активног читаоца, неопходно је код ње пробудити љубав према књизи,
читању и библиотеци још од малих ногу. Због тога
сматрамо да су управо деца циљна група код које
највише треба популарисати читање, нарочито у
ери све доступнијих технолошких достигнућа. Идеја је да дете никада није сувише мало да би му се
читало или да би држало књигу у руци. Родитељи
на библиотечким полицама могу наћи велики
избор књига намењених малишанима од непуних
годину дана. Широка је лепеза сликовница које се
обраћају овом узрасном добу. Оне су, по правилу,
тврдог повеза, веселих боја, сведених илустрација.
У последње време појавиле су се и тактилне сликовнице, које за циљ имају да беба, осим визуелно,
у свет литературе урони и путем додира. У фонду Библиотеке се могу наћи и књиге у којима
визуелни доживљај прате звуци, па је и чуло слуха
употребљено у циљу стварања позитивног односа
дете – књига.
Веома значајан начин стварања едукованог
и посвећеног читаоца усмереног на квалитетно
читалачко штиво представљају радионице.
Због тога смо покренуле Дежурну књигу, радионицу едукативно-забавног карактера за децу
предшколског узраста (од 4 до 6 година). Замисао
радионице је да библиотекари читају деци сликовнице, кратке приче, бајке, затим следи разговор
о прочитаном, објашњавање мање познатих речи
из текста, а циљ је подстицање читалачких навика
код деце, богаћење дечјег речника, буђење љубави
према књизи и библиотеци, развијање социјалних
вештина, али и упознавање деце са неким занимљивостима мимо текста, рецимо за Светски дан
дечје књиге говорили смо о Хансу Кристијану Андерсену.
Број полазника је варирао од 12 до 22, а након
два месеца одржавања формирала се стална група. Како би се одржала пажња тако малој деци,
методологија рада се мењала од радионице до радионице. Некада би деца пратила илустрације из
књиге уколико бисмо имали више примерака, а
некада су пратили скениране илустрације на видеобиму, што је имало за циљ не само да забави децу,
већ и да створи визуелну подршку, како би деца
што боље разумела причу која им се чита.
Како смо бирале литературу која ће се читати
деци на радиoници? За прву радионицу, која је
уједно била и радионица упознавања, одабрале смо
књижицу нашег колеге и суграђанина, писца Дејана Алексића, Лука са олука. Ова књига је део еди-

ције која је осмишљена за подстицање читалачког
самопоуздања. Илустрације смо скенирале и пустиле деци на видео-биму, како би имала визуелни подстицај прочитаног. За сваку наредну радионицу смо са децом бирале сликовнице које ће
представљати дежурну књигу за ту недељу.
Трудиле смо се да квалитетно штиво деци
представимо кроз креативни рад и игру. Рецимо,
упознавању са серијалом Деца читају српску историју Слободана Станишића претходило је прављење родослова Немањића од књижица из ове
едиције.
Постављени пред велики избор различитих
типова сликовница, малишани су се неретко опредељивали за књиге малих формата, сведених
илустрација, али њима интересантних и духовитих
наслова. У овом случају је старо правило: „Не суди
о књизи по корицама“− било нетачно. Те књижице
су их не само забавиле, већ и едуковале и упознале
са различитим људским карактерима и особинама.
Научили су зашто није добро бити Штрокавко,
Намћорко, Петљалица, али и да Смотанко и Ћуталица умеју да буду веома интересантно друштво.

Битан аспект ове радионице је био да деца могу сама да бирају наслове које ћемо читати на наредном сусрету. Претпостављамо да их је тај осећај
важности терао да из седмице у седмицу долазе у
библиотеку.
Податке везане за сваку појединачну радионицу уписивали смо у Дневник. Дневник Дежурне
књиге је посебно израђена свеска у коју водитељке
радионице уписују евиденцију о прочитаним књигама, број полазника, општи утисак са радионице
и занимљивости. Дневник, такође, садржи и џепове у које се може сместити занимљиви материјал
који је током радионице коришћен. С временом је
прикупљен обиман и значајан материјал који смо
користиле да пратимо напредак деце која су редовно долазила, на основу њега смо одређивале и даље
активности, а могле смо и да пропратимо динамику
радионице.
За разлику од Дежурне књиге која се одржава
сваке недеље и за квалитетан рад не захтева велику припрему, већ само два водитеља, децу и добру
сликовницу, дечји библиотекари осмислили су још
једну радионицу, која се, због захтевније припре-

ме мултимедијалне презентације која је прати, организације и реализације, одржава периодично.
Хајде да причамо о… је серијал едукативно-забавних
радионица намењених предшколцима. Радионице
у оквиру овог серијала темама се ослањају на литературу из фонда Дечјег одељења, а у основи је идеја
да се код деце пробуди љубав према књизи и читању, али и промовише богат и разноврстан фонд
Библиотеке. Дружење са предшколцима започиње
тематском мултимедијалном презентацијом, која
је израђена у неком од програма специјализованих
за прављење презентација. У трајању од двадесетак
минута, она садржи све потребне чињенице и
обиље илустрација о одређеној теми која се деци
представља. Затим следи прелиставање књига и
сликовница на дату тему и на крају децу чека изненађење, такође везано за тему о којој говоримо
на радионици. Изненађење обично представља неки писац за децу или позоришна трупа која изводи представу или прави витез у оклопу. Локације
радионица су променљиве, дакле, или предшколци долазе у Библиотеку или библиотекари посете
малишане у њиховим вртићима. До сада смо реализовали Хајде да причамо о принцезама и Хајде
да причамо о витезовима, а у припреми је Хајде да
причамо о вилама. Избор тема за ове радионице
је непресушан јер се користи литература из фонда, дакле, све што децу интересује и о чему би
волели да науче нешто више може да се преточи у
радионицу. Диносауруси, свемир и звезде, Египат и
мумије, вештице и свакојака друга чудеса која чекају
на библиотечким полицама да буду откривена. Занимљиво је да након радионице, велики број деце
посети библиотеку у пратњи родитеља и тражи баш
те књиге које смо листали током нашег дружења.
Дечји библиотекари кроз креативан рад са
малишанима могу да завире у њихове чаробне и
маштовите светове и, на први поглед наивне, а заправо веома озбиљне погледе на стварност. Привилегија је што, као подршка формалном образовању, имамо могућност да на те светове утичемо,
моделирамо их и усмеравамо у жељеном правцу.
Добар избор библиотечке грађе, индивидуални рад
са децом, организовање едукативних и креативних
радионица су оруђа којима се добри библиотекари
служе у том подухвату. Показатељ успешности је
жеља деце да поново дођу у библиотеку.
Полазници поменутих радионица одржаних
у краљевачкој библиотеци сада су већ тинејџери.
Уз подршку библиотекара су бирали литературу
из фонда Дечјег одељења и креирали властити
читалачки укус. Ауторке овог текста са задовољством могу да кажу да сада у тим младим људима
препознају озбиљне и зреле читаоце. То је мерљиви
доказ да читање у раној доби доприноси развоју
деце. Искуство нам је показало и потврдило да Од
сликовница расту деца.
Јелена Андрић
Марија Симовић
Народна библиотека „Стефан Првовенчани“,
Краљево
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ХОРИЗОНТИ

ШТА ДЕЧЈУ КЊИГУ ЧИНИ ПРИВЛАЧНОМ
О илустрацијама и илустраторима руских сликовница1
„Читање је прозор кроз који деца посматрају свет и себе саме.“
В. Сухомлински

И

страживања на тему „шта дечју књигу
чини привлачном“ воде до илустрација и
илустратора. Реч „илустрација“ долази од латинске
illustratio (осветљавање). Тај ликовни израз, дакле,
појашњава (осветљава) текст. Међутим, није то
увек само реалистички приказ садржаја – често је
то и његово тумачење. Илустратор има задатак да
пренесе ликовни и идејно-естетски садржај једне
уметничке форме (књижевности) кроз облике неке друге (графике, нпр.) Зато илустрација врло често јесте тумачење и визуелна интерпретација – а
сам илустратор добија позицију коауторства. Ти
ликовни детаљи често изоштравају и појачавају
неке подтекстуалне елементе садржаја. Главна тема
дела најчешће се преноси на некој од прелиминарних страна, најчешће оној која је у блоку са насловном (фронтиспис). Мимика, поза, гест, слика
пејзажа и ентеријера – боје поготово – то су изражајна средства карактеризације јунака.
Илустрација, као облик визуализације објеката, јунака или текста, треба да пренесе атмосферу уметничког дела. Основно уметничко средство
дечје илустрације је сликовито реалистичко представљање како идеје књиге, тако и животних садржаја, одн. смисла оног што нас окружује. Дете
са радошћу препознаје пре свега своје играчке,
мачку или пса. Тек затим – афричког слона, море,
авион, ракету. Да би одрастао човек могао да црта
за децу, он мора да негује дете у себи. Уметник
је ту да би детету помогао да разуме текстуални
садржај, тако да ће појам, одн. садржај бити потпун
– тек када и цртеж буде јасан. Књижна илустрација зависи од узраста детета. Некада су илустрације
биле чист украс у књизи, данас оне залазе у сферу
примењене уметности, на исти начин као што текст
уводи у свет књижевности.
Илустроване књиге за децу су одувек биле
пријемчивије – што више у њима илустрације, то
је машта бујнија, очи шире отворене и уши начуљене. Илустрована дечја књига савршен је спој
два уклопива света у једну хармоничну целину – из
ње се отварају многа врата, што је ствар доживљаја
и домаштавања. Илустрација детету треба јасно
да сугерише која је појава добра, а која лоша. Лик
јунака један је од најважнијих – кроз његов изглед
формирамо и однос према тексту. Боје јесу главно
уметничко средство, мада ни гест није од мање
важности. Мали покрет, гест забележен у тренутку, носи са собом важан смисаони потенцијал,
стварајући тесну везу са текстом – и у буквалном
смислу, при чему је важна и његова позиција у
тексту. Осим што представља, тумачи, али и сугерише разумевање – илустрација преузима и одговорну улогу привлачења, одн. одбијања младих
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читалаца. Суви текст детету успорава разумевање,
јер је његово животно искуство невелико, па у
читању не може да има допуну из реалности, ван
контекста написаног.
***
Начин пријема текста, одн. садржаја код деце умногоме зависи од визуализације – јер је у
њиховој перцепцији слика веома важан носилац
информације. Због тога је дечја илустрација преживела значајне промене.
Прве илустроване књиге за децу у Русији су се
појавиле крајем XVII века. Реч је о Буквару славеноруских писмена; припремио га је Карион Истомин2
за царицу Наталију Кириловну, тачније – за њеног
унука, a сина Петра I, царевића Алексеја. То је била
рукописна књига, којој су живост давале нежне
боје. Рукописни буквар имао је сасвим исте квалитете које данас поседују дечје књиге: био је занимљив, користан за учење – и уметнички осмишљен.
Почетно слово у тексту било је представљено на
уметнички начин, у виду људских фигура. Истина
је, и данашња деца се радо баве „оживљавањем
слова“. То би значило да сам знак исписују уз ликовне модификације, или цртаjу појмове који се
именују тим почетним словом. На основу овог дела може се рећи да је у руској култури, још у прилично давном XVII веку, уочена повезаност слике и
текста, речи и слике.
Први штампани буквар објављен је убрзо
после овог рукописног; илустратор је био Леонтије
Буњин3, уметник гравире, израдивши врло фине и
прецизне отиске на папиру са бакарних плоча на
којима су урезане линије, украси, знаци и др.
Илустрације су у почетку биле засебна ликовна
прича; евентуално су биле инспирисане митским
темама и бићима, али су остајале самостална уметничка дела. Било је важно да се уклопе у формат
текста, да се прилагоде папиру... Могле су да буду
сасвим неодређене, а могле су и да се хармонично
уклапају у сиже – чиме би дело добијало на уметничком квалитету. У периоду од три века, од
XVII све до почетка XX, улогу васпитавања деце и
подучавањa читању преузимају мотиви и слике из
руске народне уметности – тзв. лубок4, или „лист
за забаву и смех“. Лубок је техника која је продрла
у широке народне масе. Цртачи лубока посебну
пажњу су поклањали приватном животу владара и
њиховим породичним свечаностима: крунисањима, рођењима деце, државним посетама и пријемима, церемонијалним портретима царског пара окруженог бројним наследницима. Али, ништа
мању пажњу нису посвећивали и мотивима и ситуацијама из свакодневног живота, често са дозом
сатиричности, али и безазленог хумора, ради чисте забаве.

Појава штампаних књига довела је до сажимања илустрације са сижеом, њихова повезаност је
све чвршћа – јер сврха илустрације постаје допуна
и обогаћивање садржаја, развијање смисла текста. Уметници илустратори зато се сматрају коауторима. Илустрације добијају своје варијетете
– минијатура5, фронтиспис6, заставица7, табла8,
двострана, окружена текстом и сл.
Суштина уметничке илустрације није само
приказ књижевног дела – то је и његово тумачење.
Па и домаштавање, које се испољава кроз развијање догађаја, додавање детаља, ликова, маштање и
дорађивање идеје. Реално је и да се књига одабере
управо на основу првог утиска о илустрацијама.
Добра илустрација ће код детета на несвесном
нивоу изазвати и естетски доживљај пријема саме
илустрације, њене ликовности.

ХОРИЗОНТИ

У уџбеницима XVIII века појављују се врло
прецизни аналитички цртежи, сврсисходни за тему која се обрађује; од њих се очекивало да јасно
пренесу информацију о садржају, одн. да испуњавају образовне циљеве. Чак и у делима Жуковског,
Пушкина, Крилова итд. линије цртежа су јасне и
сам цртеж једноставан.
Већ од друге половине XIX века појављују се
крупна издавачка и штампарска предузећа која
се баве дечјом илустрованом књигом – тиражи су
већи и цена књиге је нижа. У то доба уметност
илустровања је била високо цењена, не само у
уметничком смислу – већ, пре свега, у педагошком.
Ангажују се истакнути ликовни уметници, попут
И. Е. Репина, М. В. Васњецова, В. И. Сурикова и
др. Може се рећи да је ауторски рад уметника баш
био константа у уређивачком смислу, мада је на
техничком плану често губио на лепоти. Оно од
чега није било отклона, без обзира на техничку
реализацију, јесу узвишеност, поетичност и специфична бајковита тајанственост илустрованих
прилога, што је стварало посебно осећање код
посматрача – младог читаоца који се у ово време
веома уважавао.

Почетком XX века посебно су цењени графички
уметници А. Н. Бенуа, И. Ј. Биљибин, Ј. А. Васњецов.
Александр Николајевич Бенуа (1870-1960) је
графички уметник, издавач и један од водећих
руских уметника заслужних за утемељење важних
ликовних вредности данашње дечје књиге. Аутор
је дела Азбука у сликама (1904), које се сматра
врхунцем уметничког рада за децу. Захваљујући
беспрекорном таленту, развио је принцип „приче
у сликама“ што је давало могућност за мноштво
асоцијација, отворивши врата новим педагошким
облицима креативног рада. Након Октобарске
револуције, Бенуа је био неизоставни члан многих тела која су се бавила заштитом споменика
културе и старине, што га је и квалификовало за
дугогодишњег руководиоца Галерије слика при
музеју Ермитаж. Почетком XX века важио је за
најбољег илустратора Пушкинових дела: његови
ликовни изрази у Бронзаном коњанику и Пиковој
дами сматрају се ремек-делима књижне графике.
„Богатство руског народног наслеђа је наше непроцењиво. Идеја народности треба и мора да зрачи
из сваког уметничког дела, само јој треба дати нову
снагу“. Како се став државе на том плану косио са
његовим инсистирањем на народној традицији и
с обзиром на оштро противљење продаји уметничких дела из збирки Ермитажа, што је нова власт
чинила – А. Бенуа је 1926. г. емигрирао у Француску, где је свој уметнички израз остваривао на
позоришној сцени.
Иван Ј. Биљибин (1876-1942) је свој уметнички
потенцијал испољавао илуструјући руске бајке и
биљине – епске песме руске народне књижевности.
Чувена је, управо по илустрацијама, књига Руске
народне бајке – у којој је својим маестралним
радовима успео да пренесе атмосферу руских тајги; читајући, са погледом на уметничке илустрације, дете прелази преко хладних река и бистрих
потока, поред изби, руских сеоских колиба. Генерације и генерације младих расле су уз ову књигу.
Биљибин је био уметник који је вешто преносио
магичну снагу руског фолклора. Такође, вешто је
преносио Пушкинов лаки хумор: цара је увек цртао
дебељушкастог и погрбљеног; под и зидови царских

17

одаја шарене, у свим могућим бојама и облицима;
бојарска одећа такође је живописна. А када иза
завесе вири разбарушена силуета, унезвереног
погледа – погађате, у питању је цар; круна му је
на табуреу, а патофне – под креветом; рекло би се
да је све то са циљем да осетимо иронију, подсмех
уметника. Чувена је и његова Баба Јага (зла старица
која прети да ће појести Царевића Ивана, Машењку или Василису Прекрасну – али се то никада не
деси); она је једном ногом у овом, а другом у оном
свету. Коса јој је расплетена, као што се то ради
кад се жена упокоји. Њен задак је атавистички, она
је спона са прецима, дели њихову мудрост. То што
је с оне стране света чини је застрашујућом; боре
су јој дубоке јер указују на њене године, али и наталожену мудрост. Његове илустрације само то и
јесу – неодвојиве од текста којем припадају. Њихов
висок уметнички квалитет потврђује и чињеница
да се илустрације Бајке о цару Салтану чувају у
Руском музеју, а илустрације Бајке о златном певцу
– у Третјаковској галерији. Заслуга што двоглави
орао на грбу Централне банке Руске Федерације
и на папирној руској монети изгледа не као птица
злослутница, већ као бајковито биће – припада
управо овом уметнику.
Почетком XX века Лењинградским државним
одељењем за послове издаваштва руководио је В. В.
Лебедев (1891-1967), чија стваралачка лабораторија ствара јасан уметнички профил, због чега добија
назив „Лебедевљева графичка школа“. Њене карактеристике су биле да на креативан и сликовит начин
обједини приказ књижевног лика и психологију
дечјег узраста. Тај спој је био идеалан, па су његови
радови постали препознатљиви и узајамно чврсто
повезани са делима И. С. Тургењева, Л. Н. Толстоја,
А. С. Пушкина, С. Маршака. Сарадња са Маршаком
је била тог степена повезаности, да је Лебедев књигу
Циркус замислио и исцртао, а тек затим Маршак је
написао стихове.

Јуриј Алексејевич Васњецов (1900-1973) је био
академски сликар и графички уметник из совјетског периода, ученик чувеног Маљевича и мајстор
фолклористике и дечје илустрације. Био је водећи
илустратор чувених специјализованих издавача
и часописа за децу („Детгиз“, Мурзилка, Костёр).
Његово стваралаштво део је одрастања бројних
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поколења – кроз свет руских бајки, стихова и
кратких прича. Дела која је потписао на известан
начин излазе из оквира сижеа, развијајући неки
свој живот ван садржинског контекста. Имао је
препознатљив стил – који је текст ненаметљиво
стављао у други план. Његови ликови (животиње,
деца, лутке...) су вашарске играчке обучене у свечане народне костиме, кафтане, рубашке, чизме и
ваљенке... То су реалије савременог доба, провучене кроз ликове и елементе традиције и народног
стваралаштва.

Пад квалитета дечјих илустрација догодио
се средином XX века (1930-1950). Садржински
гледано, класна идеологија коју је донела Октобарска револуција довела је до „канонизације“
дечјих писаца чија су се дела односила на слику
угњетених народних маса које бију битку против
истакнутих богаташа. Ови сижеи приказивани
су на илустрацијама које дочаравају вапај за слободним животом, срећом, комунизмом растерећену
садашњост и светлу будућност. Књиге за децу –
са изузетком оних намењених најмлађем узрасту
– постале су терен за исмевање традиционалне
националне културе, начин да се обрише историјско
сећање и исмеје национално биће. Литература за
децу директно је била укључена у класну идеологију;
кроз њу су исмеване традиционалне вредности

важне за националну културу, прекидане су везе
са духовношћу, брисано је историјско сећање,
исмеван карактер руског народа. Срећом, тај талас
је већ осамдесетих година почео да мења смер,
па су јавности поново могли да се представе они
који су били непокорни, који се нису дали обојити
пропагандним циљевима. Осим њих, издавачка
продукција враћа се и оним старим писцима чија
дела су написана тако да подржавају универзалне
истине, која у савременост успевају да уткају непобитну истину о важности детињства и свега што
се у том периоду утисне и отисне у биће будућег
одраслог човека. Дечја књига поново има задатак
да истакне свест о заштити од сваког зла и насиља,
да понуди решења за свакодневне животне појаве,
да истиче непролазне људске вредности и развија
духовност која може да се одбрани пред стихијом
савремене лакоће живљења.

релевантно и процењују. Има, међутим, случајева
када се дечја књига за нешто старије узрасте не
може читати ни на један други начин – осим кроз
призму датог узраста. То је позиција у којој одрасли
не могу да направе баш најбољу процену квалитета
такве књиге, и њена судбина искључиво зависи од
генерацијске препоруке.

Данашњи ствараоци књига морају да имају у виду
искуство савременог детета.
Данашње књиге за децу треба бирати по томе
колико развијају опажајне способности и
тактилност.
Савремене књиге за децу не морају, а најчешће
и немају, стандардну структуру – корицу, форзeц,
фронтиспис, насловну страну и сл. Такве књиге
морају да дају максимум на пољу структуре, прегледности, занимљивости и удела читалачке креативности. Данас се у Русији дечјом литературом
претежно баве педагози и библиотекари, али и
психолози. Раме уз раме са њима стоје уметници
ликовњаци и ликовни критичари. Проучаваоци
књижевности, критичари и теоретичари, знатно
мање су укључени у ову проблематику.

Иако је дечја књига окренута деци, није редак
случај да се одрасли „занесу“ у некој врсти уживања
у њеном чистом и неоптерећеном садржају: да је
прилагођено „читају“ и објективно, растерећено
од читалачког и сваког другог искуства, сасвим

Књиге-играчке појављују се почетком XX
века – од тад до данас имале су своје бројне
трансформације (панораме, слагалице, фигуре,
стрипови, украси, хармонике, паравани, албуми,
звучне, књиге са пратећим материјалом у виду
часовника, телефона, рачунаљке, грамофонске
плоче, или неког другог додатка са стереоскопским
ефектом, итд.). Упркос дугој традицији излажења и свој њиховој разноврсности, тек деведесетих
година XX века формулисана су нормативна документа која су дефинисала издавачки стандард
– ГОСТ 7.60 – 9. Њихово истраживање тек чека
искусне и педантне истраживаче – библиографе, да
их сагледају у свој разноврсности.
Књиге-играчке су намењене најмлађем узрасту,
оне стварају почетно читалачко (сазнајно) искуство;
основни њихов циљ је да забаве и заинтересују
обликом, бојом или изгледом, што ће бити први
корак ка сазнању о одабраној теми. Звучне књиге
за најмлађе немају текст – тема се заокружује
сликом и звуком. Надаље, звучни ефекти могу да
прате текст, а дете ће га избором звука допуњавати
у правцу у коме замишља одвијање фабуле, итд. У
некој даљој фази, побуђују на лично обликовање
у виду стварања своје приче од понуђених слика
(склопиве књиге), или растварање слике која
се формира између 2 стране текста (панораме).
При формирању ових конструкција изнад текста,
ликови на неки начин постају животнији а књига
добија елементе позоришне сцене. Спајањем
детаља са слике и сагледавањем целине – развија
се вештина индукције, повезивања елемената у
целину. Ту су и хобистичке, књиге слободног ручног
рада, које настају у кућним условима, као продукт
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тзв. слободног читања. Књиге-макете обједињују
сва изражајна средства. Динамика такве књижне
структуре ствара оригиналан пулс књиге, како у
погледу простора, тако и у погледу боја.
Вредност – морална, интелектуална и људска
– човека данашњег доба
свој ослонац има у детету и радостима
које су му кроз књигу предочаване у свитање
живота.
Данас, родитељи свесни свих ових чињеница,
деле се на оне који детету бирају шта да чита, и
оне који то не умеју – али уважавају референтне
савете стручњака или библиотекара. Према неким
истраживањима, читање поезије деци од најмлађег
узраста води ка језичком обогаћивању и развијању
музикалности.
У Русији се одувек сматрало да су библиотекари
који раде са децом – најбољи педагози. Они и данданас имају такав статус: професија библиотекара
је у тесној вези са педагогијом, па је узраст читаоца
пресуднији од типа библиотеке у којој библиотекар
ради (јавна, школска или специјална). По њима,
један исти садржај може да омогући праћење
менталног, психолошког и емотивног сазревања
детета, развијање језичког израза и његове моћи
изражавања. Као што свако има свој лек, тако и
детету треба дозволити да има своје књиге – уместо
да их има прегршт одједном или да их много претури
кроз своје руке. Зато би требало да будемо свесни
да о ономе што са уживањем читамо – можемо да
судимо искључиво и само као дете у узрасту за који
је намењена. Врсни педагози мишљење психолога
такође сматрају релевантним, и то неупоредиво
више и одговорније од критичара или теоретичара
књижевности.
Како на књигу гледају психолози? О чему
говоре њихова сазнања? По њима, број прочитаних књига мање је важан у односу на ехо једне добре књиге, ефекат и дубину реакције на њу. Један
сиже може да се разиграва на разне начине, да се
преноси на друге ситуације, да се модификује и
тумачи у новим околностима... Књиге за децу су
одувек биле у основи развоја духовне културе,
средство међусобне комуникације, емоционалног
и интелектуалног развоја човека у развоју, чија
се личност тек формира. Зато је важно да се деци
приближи уметничка вредност прочитаног, да се
развије наклоност према књизи. Корисни ефекти
читања су развијање логичног размишљања, концентрација и памћење; читач стиче осећај мира;
читање подстиче мождане функције; читајући,
учимо како да комуницирамо са другима; читање
оплемењује, изоштрава ум и васпитава личност.
Модерна схватања педагога, библиотекара и
психолога о читању и функцији књиге у одрастању
говоре о томе да не треба толико инсистирати на
знању и обиму, колико на рефлексији: реакцији,
идеји, асоцијацији и обради9; трансфер идеје и
евентуална модификација знања – тако се данас
види пожељан ефекат добре књиге.
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Прегледни текст је настао као избор релевантних
чињеница из научних и стручних радова аутора који се баве
проблематиком илустровања дечје књиге и издаваштва за
децу у руској језичкој култури. (В.Ј.П.)
2

Карион Истомин (1647-1718), песник, преводилац, уредник
и један од првих московских просветитеља и руководилац
Московске типографије, јеромонах манастира Чудово,
касније и игуман. Аутор је рукописних буквара (1692, 1693,
1695) и штампаних (1694, 1696). Сматра се да је на плану
просвећивања (као предавач у Заиконоспаском манастиру)
био на трагу Симеона Полоцког и Јана Коменског.
3

Леонид Кузмич Бунин (непознате године рођења и смрти
– крај XVII и почетак XVIII века), уметник гравире на бакру.
У Карионовом Буквару уредио је 43 листа – овај рад је круна
његовог уметничког израза. Сваком слову припала је по једна
страна, а последња, са насловом „Захвалност богу“, у врху
је имала заставицу са ликом Исуса Христа, а у дну белешку:
"Овај буквар сачинио је јеромонах Карион, а цртеже и
дуборезе Леонтиј Буњин".
4

За израду оваквог цртежа коришћена је даска од липе (луб
– даска), на којој су урезивани цртежи: са те даске обојени
цртежи под пресом су преношени на папир, а затим ручно
допуњавани и бојени. Тематски, неретко су приказивали не
само бајковит, већ и сатирични или историјски садржај – због
чега се сматра да у њима, заправо, леже зачеци данашњег
стрипа.
5

Овај појам не односи се на величину; етимолошки, значење
лежи у латинском називу за црвену боју (minium) која је
коришћена за иницијале и друге уметничке варијетете у
тексту.
6

Илустрација која је на левој страни, након прелиминарне,
упоредна са насловном.
7

Обично су на почетку стране на којој почиње нека
садржинска целина (поглавље), и служе да читаоцу дискретно
најаве увођење у фабулу неког лика, текстуалну дигресију,
неки обрт или нов догађај и сл.
8

Ненумерисана цела страна без оквирних белина и текста.

9

Данас су насловни ликови руске народне бајке постали
јунаци цртаног серијала који је освојио планету – Маша
и Медвед царују медијима, у свим могућим облицима
комерцијализованих форми ових јунака. Али, о овом
феномену – неком другом приликом. (В. Ј. П.)
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Виолета Јовичинац Петровић
Народна библиотека „Вук Караџић“, Kрагујевац

Национална библиотека Грчке

„О

во није само селидба. Ово је путовање
у нову еру” – овим речима је директор
Националне библиотеке Грчке Филипос Цимпоглу метафорички илустровао историјски тренутак
селидбе ове институције из једног у други крај
Атине − из неокласицистичког здања Ханзена и
Цилера у Панепистимио улици у центру, у модерно
здање на обали мора − Ренца Пјана. За Националну
библиотеку Грчке, која се од овог пролећа налази
у новом комплексу Културног центра Фондације
„Ставрос Нијархос“, отпочела је нова ера.
Овог лета имала сам прилику и задовољство
да видим нову зграду Библиотеке, али и да се присетим посета Валианео здању, у склопу „Атинске
трилогије”, у коме се раније налазила.
Мој први, површни сусрет са „Атинском трилогијом” – три велелепне грађевине у неокласицистичком стилу, у којима су смештени Универзитет,
Академија и Национална библиотека Грчке, збио
се давне 1975. године, када сам први пут посетила
Атину. Касније, живећи дуги низ година у Солуну,
приликом сваког одласка у Атину, користила сам
могућност да посетим Библиотеку и прошетам
овим импозантним комплексом са предивним вртовима и украшеним скулптурама.
Валианео здање састоји се из три дела, централног и крилних. Средишњи и највећи део представља
читаоницу. Полукружно степениште у ренесансном стилу, дорски трем, главни улаз, предворје
са јонским стубовима, кабинети са картотекама,
читаоница са стакленим плафоном, галерије, оригинални столови и столице, необични челични држачи за књиге (дизајн Ханзеновог ученика Ернста
Цилера, који је и надгледао изградњу Библиотеке),
мирис старих књига, од којих је већина смештена
на крилним странама зграде, пружали су увек
јединствен доживљај.
„Атинска трилогија”, средиште интелектуалног
живота Атине, изграђена је узмеђу 1864. и 1890.,
убрзо након ослобођења једног дела Грчке од Отоманске владавине и проглашења Атине главним
градом. Новоустоличени краљ Ото, баварског порекла, схвативши да се налази у колевци западне
цивилизације, одлучује да подигне неколико импозантних грађевина које ће подсећати на чињеницу
да је то место на коме су некада боравили први филозофи и научници. Зато је позвао највеће европске
архитекте тог доба, поклонике грчке неокласичне
уметности, браћу Кристијана и Теофила Ханзена,
који су у свој тим сарадника укључили и бројне
сликаре и скулпторе.
Сама идеја о стварању Националне библиотеке
Грчке потекла је 1824. године од стране швајцарског
хеленисте Јохана Јакоба Мајера, а реализована је на
Егини 1829. за време Јоаниса Каподистријаса, првог
премијера независне Грчке. Атрибут национална
добила је 1830. од свог првог управника Андреаса
Мустаксидиса. У Атину је премештена 1834. годи-

не, да би се убрзо спојила са Универзитетском библиотеком и била смештена у нову зграду Отовог Универзитета. Године 1903. премештена је у
нову зграду, чију су изградњу финансирала браћа
Валианос, по којима је здање и добило име. Велика статуа Панагиса Валианоса, родоначелника
модерног грчког бродарства и филантропа, налази
се испред улаза у Библиотеку.
Национална библиотека Грчке, основана са
мисијом чувања писаног хеленског културног наслеђа, као и све националне библиотеке, има пре
архивску него позајмну функцију. То је ризница
јединствене културне вредности са близу 2 милиона
издања. Збирка рукописа броји више од 5.000 издања, на пергаменту и папиру, који датирају од
IX до XX века, чувајући јединствене текстове и
гравуре, већином на грчком језику. Библиотечки
фондови броје стотине хиљада штампаних књига
које датирају још из XV века, па до данашњих дана.
Збирка ретког штампаног материјала садржи око
18.000 издања, међу којима су инкунабуле, ране
штампане књиге и памфлети, значајни због своје
реткости, као и историјске и уметничке вредности.
Међу њима се налази значајна збирка раних и
оригиналних повеза који припадају различитим
традицијама повезивања и који покривају много
векова европске историје повеза књига. Ту се налази
и прва штампана књига на грчком језку из 1476.
године. Такође, ту је и молитвеник из XIV века, који
је некада припадао Јовану Урошу Немањићу (Дука
Палеолог), последњем мушком изданку династије
Немањић, који је владао Епиром и Тесалијом.
С временом, Валианео здање је постало неприкладно за чување књига, с обзиром на ограничен простор и технолошке захтеве. Иако ће се
у њему и даље чувати неке збирке, Национална
библиотека Грчке премештена је у нови комплекс
Културног центра „Ставрос Нијархос”, на обали
мора. Инвеститор овог пројекта је једна од водећих
светских филантропских организација – Фондација „Ставрос Нијархос”, која има за циљ да помаже
различите пројекте у области образовања, културе,
уметности, спорта и здравља. Основана је по жељи
богатог грчког бродовласника Ставроса Нијархоса након његове смрти, уз обавезу да се половина
средстава увек намени Грчкој.
Конкурс за пројекат изградње Културног центра „Ставрос Нијархос” расписан је 2008. године,
радови су опточели 2012, са роком завршетка до
2016. године. Овај огромни комплекс на обали мора, који садржи две зграде – Националну оперу и
Националну библиотеку, повезане Агором, смештен је у предивном медитеранском парку, површине од преко 20 хектара. Парк је реализован по
идејама њујоршке пејзажисткиње Деборе Невис.
На источној страни је канал који визуелно повезује
комплекс са морем и омогућава једриличарске и
веслачке активности. У парку су и стазе намењене
рекреативцима, атлетске стазе и справе за вежба21
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САВРЕМЕНИ ПРИСТУП
ХЕЛЕНСКОМ КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ

ње, чиме се наставља античка традиција истовременог уздизања и духа и тела.
На врху парка налази се огромна дворана од
стакла, названа „светионик”, намењена за изложбене активности, наткривена танким четвртастим
кровом („летећи тепих”), прекривеним фотонапонским соларним ћелијама, које стварају и снабдевају
Центар потребном енергијом. Идеја значајна не
само као технолошко решење, већ и као порука да
се Центар снабдева енергијом коју сам ствара.
Аутор пројекта овог импозантног комплекса
је један од најзначајнијих градитеља данашњице,
добитник Прицкерове награде, Ренцо Пјано, италијански архитекта који живи и ради у Паризу.
Између осталих, његова дела су и Музеј Бобур
у Паризу и улазна зграда Морган библиотеке у
Њујорку. И у овом случају дошао је до изражаја
његов препознатљив стил: елегантност чистих
линија, флексибилност индустријског дизајна, савршена функционалност и светлост. Како су његови
пројекти увек прилагођени не само функцији, већ
и контексту, тако се и у овом случају водило рачуна о окружењу у коме се налази Центар „Ставрос
Нијархос”. „Идеја да се од Културног центра Ставрос Нијархос начини место друштвеног живота,
дошла је истовремено са идејом да се направи и
велики парк, уместо да зграда прогута највећи део
парка. Тако је прво створен парк, а потом су створене зграде, испод, заштићене парком”, написао је у
есеју о свом пројекту. Речи: „Библиотека више није
само питање књига, већ је посвећена људском духу“
показују да је Пјано био вођен идејом да простор
треба да буде од јавног интереса и да служи људима да се сретну и поделе међу собом своје духовне
вредности.
Нова зграда Националне библиотеке Грчке, на
простору од 25 хиљада метара квадратних, дизајнирана је са погледом у будућност од најмање
двадесет пет година, имајући у виду чињеницу
да се број књига које се налазе на полицама може
дуплирати. Под је специјално конструисан да може
да издржи оптерећење евентуалног формирања
нових складишних јединица за књиге и документа.
Већина књига ће бити распоређена у четири нивоа
зграде, а приступ њима ће бити могућ једино уз
помоћ библиотечког особља, које ће, захваљујући
модерној технологији, моћи да лоцира документ
(књигу или часопис) за који су корисници заинтересовани. У четири одаје са посебним климатским условима биће смештене највредније ретке
књиге и рукописи. Модернизована климатска контрола и објекти за дигитализацију омогућиће да ова
значајна колекција буде доступна будућим генерацијама истраживача и научника.
Импозантна стаклена зграда која досеже висину од осамнаест метара, квадратног је облика
и представља главни део Библиотеке. Улаз води
у велики отворени лоби који пружа непосредну
визуелну оријентацију ка свим функцијама Библиотеке. Окружен је осветљеним балконима и полицама за књиге. Природно светло ствара пријатно
окружење за индивидуално и групно учење. Нове
просторије укључују осам читаоница за 400 људи,
док су претходне у Валианео згради могле да приме само 80. У склопу библиотеке предвиђена је и про22

сторија са рачунарима, као и приступ свим врстама
модерне технологије за читаоце и истраживаче.
Значајна новина је и оснивање Позајмног одељења, са најновијим издањима, у коме је омогућен
приступ дигиталним медијима и широком спектру
програма за едукацију деце, младих и других група
корисника.
Протеклих месеци у Атини се одвијала историјска селидба знања, памети и цивилизацијских
тековина. Само планирање како да се збирке поставе и презентују у новом простору трајало је
годину дана, уз консултације и помоћ стручњака
из Британске библиотеке. Циљ је био обезбедити
одговарајуће услове за селидбу и измештање свих
збирки и опреме, као и припремити релевантне
дигиталне системе, али и обавити потребне обуке
библиотечког особља. У овај сложен и изузетно
захтеван пројекат укључено је више стотина људи,
као и велики број организација. Са маскама и
рукавицама специјализовано особље опрезно је
товарило драгоцени терет у кутије са точкићима
и амортизерима, спремајући га тако за историјски
пут највеће селидбе књига у грчкој историји.
Пресељено је око 750.000 докумената из Главне
збирке, 15.000 рукописа из фондова ретких збирки
и око 30.000 часописа из различитих области од
протеклих пет година. Експерти и врхунски стручњаци обрађивали су један по један документ и
предано радили на њиховом чишћењу и заштити.
Збирке су означене РФИД-ом (системом даљинског
слања и пријема података), тако да је свака књига
или спис, могла лако да се транспортује и лако пронађе у онлајн каталогу.
Истовремено, пројекат селидбе представљао
је и редизајнирање и надоградњу дигиталних сервиса библиотеке путем развијања нових информационих система и дигитализовања дела збирке за
приступ на даљину. Нови сервиси ће се постепено
пуштати у рад, с обзиром да захтевају формирање
нових одељења и обуку особља, прилагођавање
постојеће инфраструктуре потребама корисника
и одређених промена у пословању унутар саме
Библиотеке.
Пројекат о селидби Националне библиотеке
Грчке не представља само измештање књига, већ и
комплетно премештање саме институције у једну
нову еру, измештање њених корена из стогодишњег
Валианео здања у XXI век. Нова зграда омогућиће
Библиотеци да од ексклузивног истраживачког
објекта прерасте у свеобухватни јавни ресурс.
Захваљујући донацијама „Ставрос Нијахос” фондације, подршци грчке државе, као и бројних
приватних донатора и организација, извесно је
да Национална библиотека Грчке, у потрази за
новим моделом пословања, сигурним кораком
иде ка свом циљу да постане интернационални
центар изврсности за хеленске студије и простор
креативних експеримената и иновација у области
информационих наука.
Библиотека је постепено почела са радом у
новим просторијама у априлу месецу ове године.
Радмила Царевић
Универзитетска библиотека, Крагујевац

Међународни фестивал стрипа у Крагујевцу

Н

едавно завршена осма Међународна стрип
конференција Крагујевац, године осме
(енг. International comic conference Kragujevac Comic
Con) је показала да достиже ниво светских манифестација посвећених деветој уметности и доказала да је град Крагујевац, као седиште удружења
„Свет стрипа“, један од носећих стубова стрип
културе у нашој земљи. Покровитељ овогодишње
манифестације био је Италијански институт за
културу из Београда, уз пријатеље фестивала − Канцеларију за младе Крагујевац, компаније „Мајнд
Груп“ и „Емисија консалтинг“, „Спотер Сова“ и
агенцију за маркетинг „Смело студио“. Поново су
врата Народне библиотеке „Вук Караџић“ и Дома
омладине била широм отворена за ауторе, издаваче
и љубитеље стрипа.
Програмске целине: Девета седница Удружења
стрипских уметника Србије, расправа о постигнућима Групације индустрије стрипа при Привредној
комори Србије, оснивачка скупштина заједнице
стрип фестивала, фановско обележавање јубилеја
80 година Супермена, 70 година Текса Вилера и 40
година Гарфилда кроз трибине, уличну уметност
и конкурсе за најбоље илустрације, трибина „Мој
стрип је моћнији од твог“, Дан бесплатних стрипова,
учиниле су крагујевачки Comic Con најсвеобухватнијом манифестацијом у централном делу Србије
и пожељном дестинацијом за поклонике стрипа
широм региона.
На свечаном отварању, које је уприличено у
Народној библиотеци, говорили су Драган Лазаревић, потпредседник Удружења стрипских
уметника Србије, Зоран Стефановић, председник
Центра за уметност стрипа и моја маленкост, испред организације фестивала. Крагујевачкој публици представљен је домаћи уметник Миливоје
Обреновић Лија, који се бави 3D карикатуром,
додељене су дипломе полазницима пројекта „Лето у
граду – школа стрипа“, које је удружење „Свет стрипа“ успешно реализовало на позив и у сарадњи са
Канцеларијом за младе. По први пут, Крагујевац
и Србија имали су прилику да на једном месту
угосте чак пет аутора стрипа из Италије. То су
Андреа Кавалето, сценариста серијала „Дилан Дог“
и „Параноид Бојд“, Серђо Ђерази, цртач Дилана
Дога, цртачи Текса Вилера, Пасквале Делвекио и
Марио Милано, као и Емануеле Бачинели, цртач
Дизнијевих јунака. Велико интересовање које је
владало за њихове цртеже ови уметници стрипа
оправдали су на најбољи начин и неколико десетина
срећника је пут кућног прага пошло са посветама
и илустрацијама које су настале у библиотеци. На
трибини, италијански аутори су говорили о свом
раду на стрипу, као и о првим импресијама о нашем
граду. Пасквале Делвекио је био гост београдског
фестивала стрипа – „Трас“, а осталој четворици
гостију ово је први боравак у Србији.

Другог дана фестивала већ су могли да се
друже са својим колегама из Србије и региона,
да размењују искуства и да једни другима дарују
цртеже. Из Словеније је допутовао Изток Ситар,
један од најплоднијих словеначких аутора стрипа;
из Хрватске стрип есејиста Данијел Кузмић; из
Београда наш најпознатији илустратор Боб Живковић, илустратор Политикиног забавника; Владимир Весовић, засигурно један од најбољих стрип
предавача на простору бивше Југославије; мултимедијални Алекса Гајић, стрип аутор из Земуна;
Синиша Бановић, стрип цртач; Урош Беговић и
Стефан Катанић, добитници прве награде на
конкурсу „Крагујевачки победник“ за 2011. и 2017.
годину. Елан и ентузијазам који је код аутора
био видљив, показивао је да су били спремни на
гужву на цртачкој сесији, а на добитку су били
љубитељи стрипа и добре илустрације. Издавачи
и књижари: Вук Марковић (Комико, Нови Сад),
Марко Миленковић (Алан Форд, Нови Београд),
Игор Марковић (Систем Комикс, Београд), Горан
Лакићевић (Бесна Кобила, Земун), Бобан Кнежевић
(Знак Сагите, Нови Београд), затим представници
издавачких кућа Дарквуд и Макондо изложили су
своја издања на берзи стрипа, која је трајала сва три
дана фестивала. Академски сликар Миливој Костић
из Новог Сада је Крагујевцу на дар урадио још
један street art (подсетимо, 2012. Заставина башта
– „Дилан Дог“, 2017. Ђачки трг – „Талични Том“),
овога пута са ликом Супермена, поводом јубилеја
овог популарног стрип јунака. Карикатуриста дневног листа Данас, Сабахудин Мурановић Муран је
на трибини представио своја нова издања, стрип
„Хајдуци“ и збирку илустрација „Јуче, Данас, Сутра“
у издању београдског издавача Форма Б, капитално стрипско дело „Бесконачни итинерер кроз свет
стрип албума“ (трећи и четврти том) представио је Владимир Тополовачки. Нови сегмент на
Kragujevac Comic Con-у је трибина „Мој стрип је
моћнији од твог“, на којој су учесници у строго
озбиљној дискусији износили опште и оне мање
познате информације из света стрипа, сучељавали
мишљења и позивали на двобој. Трибина после које
ништа није исто и која од вас тражи да одаберете
страну. Текс Вилер пуни 70 година, Кларк Кент
је десет година старији. Рођендан у Крагујевцу
прославили су истог дана, да ли је било гужве у
рођендаоници, ко је измамио више аплауза и ко је
добио слављеничку торту? Ноћни Орао или Човек
од челика? Четворица одважних дискутаната, Никола Драгомировић (сарадник недељника Време и
Политикиног забавника), Владимир Милошевић
(стрип есејиста), Александар Нешић (стрип критичар, уредник у издавачкој кући Дарквуд) и Владимир Луни Марковић (сценариста, глумац) нас је
натерала да се добро замислимо над својим избором, а можда, само можда, кроз серију оваквих
трибина дођемо до одговора на ултимативно пита23

ХОРИЗОНТИ

ТЕКС ВИЛЕР И КЛАРК КЕНТ
ЗАЈЕДНО ПРОСЛАВИЛИ РОЂЕНДАН

ХОРИЗОНТИ

ње: Могу ли Дилан и Текс до пакла и назад? Завршна трибина друге вечери је била „Италијански
стрип у Србији“, на којој су јавности представљени
радови гостију из Италије.
Трећи дан фестивала је, традиционално, почео
поделом бесплатних стрипова које су чланови
удружења „Свет стрипа“ прикупили током године.
Није изостала слављеничка торта са ликом Текса
Вилера за његов 70. рођендан, а проглашени су и
најбољи радови на конкурсу за стрип. „Крагујевачки победник“ за 2018. годину је стрип „Емиграција у 48 слика“ аутора Предрага Ђурића и Владе
Николовског, а у категорији Муња (аутори до 15.
година), за најбољи рад председник жирија Миливој
Костић је прогласио рад „Киша“ Јелене Павловић.
Чинило се да је то завршетак овогодишњег
дружења са гостима, али се јавио Марко Сомборац, наш најтиражнији стрип аутор (Блиц стрип,
дневних новина Блиц) са жељом да ради традиционалну радионицу стрипа са најмлађима. Био
је спречен да учествује на фестивалу, али није
хтео да изневери децу предшколског узраста, која
су га очекивала у обданишту „Невен“. Одлична
организација у обданишту, захваљујући главној
васпитачици Весни Ратинац, донела је још једну

незаборавну радионицу стрипа, а вече са две
трибине у Народној библиотеци „Вук Караџић“
тријумф какав је мало ко очекивао. Представили
смо рад Марка Сомборца као политичког сатиричара и прву књигу у издању „Света стрипа“ −
Исповест црне кутије Војислава Вукомановића.
Библиотека је још једном показала да је културни
центар дешавања у граду и незаобилазан партнер
Међународне стрип конференције.
Осми Comic Con је по много чему превазишао
очекивања нас у организацији, али нас и оставио
без текста на питање које смо од многих чули тог
викенда − „да ли је могуће да једну овако сложену
организацију међународног фестивала не подржи
Град Крагујевац?“ Као и тада, ни сада не бих коментарисао одлуку градских челника да не подрже
фестивал. Оно што могу јесте да обећам да ће
следећи Крагујевац Comic Con бити још бољи од
претходних. Створили смо нешто што је веће од нас
самих и морамо и хоћемо напред. Ко може да нас
прати, добродошао је − јер Србија чита стрипове.

Небојша Весовић

РАДИОНИЦA ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У ДЕЧЈОЈ БИБЛИОТЕЦИ
Од идеје до реализације

Р

адионица енглеског језика је започела с
радом у фебруару 2017. године у Дечјој
библиотеци. Потреба за оснивањем и покретањем ове врсте образовне активности се указала
спонтано. Наиме, кроз разговоре с корисницима Дечје библиотеке, испоставило се да су деца,
као и њихови родитељи, заинтересовани за учење
страног језика на начин који се разликује од оног
који им је доступан у школи. У нашем образовном систему учење страног језика је засновано
на усвајању страних речи кроз читање текстова,
али је наставни програм превасходно усмерен на
изучавање граматичких структура, као и на њихову примену у реченицама страног језика. Овај
систем је функционалан и примењив у учионици,
најпре због постојања школске табле, а затим и
због корелације с наставом и наставним програмом
матерњег језика. Наставници страног и матерњег
језика неретко истичу да је неопходно познавати
граматичке структуре матерњег језика, како би
се уочили еквиваленти тих структура у страном
језику, а затим и спонтано усвојили. При усвајању речи, такође је важно истаћи да ђаци најпре
усвоје оне речи које су им познате из свакодневног
живота. У нашем језику има пуно позајмљеница
из енглеског језика – то су тзв. англицизми, који су
постали саставни део нашег свакодневног говора
и које, како сам већ истакла, ђаци најпре усвоје и
примене у реченици.
У нашим разговорима, корисници Дечје библиотеке су истакли своју потребу да знање енглеског
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језика примењују у конверзацији. Оно што су рекли
је, у ствари, суштина усвајања страног језика, а то је
проналажење начина да тзв. пасивно знање постане
активно, тачније, примењиво у конверзацији. С обзиром да су превођење и конверзација највиши нивои познавања страног језика, темељно сам радила
на осмишљавању начина који ће ђацима бити најприхватљивији и који ће најбоље и најефикасније
подржати њихово досадашње познавање страног
језика. Налазила сам се на извору информација;
наиме, у склопу здања Дечје библиотеке налази се
и Британски кутак са изузетно богатим фондом
књига и уџбеника на енглеском језику. Увидела сам
да би читање прича на енглеском језику и разговор
о прочитаној причи био најефикаснији начин да
ђаци примене своје знање енглеског језика.
Заинтересованост корисника за радионицу енглеског језика је од самог почетка била изузетно
велика. Будућим полазницима су следеће ствари
представљале прави изазов: рад у групи различитог
узраста деце, тачније, узраста од првог до четвртог
разреда основне школе, затим, усвајање непознатих речи и граматичких структура без употребе
школске табле, разумевање прочитане приче на
основу досадашњег знања енглеског језика и примена новостеченог знања приликом разговора о
прочитаној причи. Оно што је ђацима и мени помогло да кренемо у сусрет овом изазову је наш
заједнички ентузијазам, али и велики труд и рад.

С обзиром да је реч о хетерогеној групи ученика, била је потребна нит која ће повезати њихове
узрасте, разноврсна интересовања и различите
нивое знања енглеског, али и матерњег језика.
Искуство у раду с децом ми је показало да ту нит
треба да потражим у нечему што је ученицима
већ познато, па сам стога одабрала приче на енглеском језику о чијем садржају ученици већ имају одређено предзнање. Као пример бих навела
Бајку о рибару и рибици Александра Сергејевича
Пушкина, коју управо обрађујемо на часовима наше
радионице. Поменута бајка је преведена на многе
светске језике, а поједини аутори су је препричали
и прилагодили узрасту и нивоу знања енглеског
језика ученика. Њен садржај је већ био познат свим
полазницима радионице, о чему смо на почетку
часа попричали на српском језику. Иако су се у
тексту бајке појавиле непознате речи енглеског
језика, сви ученици су с лакоћом схватили која се
реч односи на који појам, затим, препознавали
су врсте речи и издвајали глаголе од именица и
придева. Уз малу помоћ и самостално, уочавали су
и схватали разлику између нарације и дијалога, као
и особености одређених граматичких структура.
Оно што је такође помогло да текстове прича које смо обрађивали на часовима радионице приближим ученицима је и њихова универзална тематика
и свевремена поука. Динамици часа допринела је и
драматизација текстова. Наиме, приче које смо до
сада читали су бајке и басне са архетипским лико-

вима који воде веома поучне, а често и духовите
дијалоге. Ово је полазницима радионице омогућило
да по улогама читају поменуте дијалоге, као и да
одаберу улогу у којој се највише проналазе или која им је најзанимљивија. У педагошкој пракси, читање текста по улогама је један од метода помоћу којег
ученици превазилазе неке од особина својствених
том узрасту, као што су, на пример, стидљивост и
повученост.
У оваквој радној атмосфери, усвајање енглеског језика је постао један сасвим спонтан процес,
а напредак ученика у знању и ангажовању током
часа је очигледан. Наша радионица енглеског језика добија позитивне критике од стране родитеља
ученика, који често истичу да су њихова деца заволела енглески језик, затим, да су постала активнија у
школи на часовима тог предмета, као и да се радују
сваком наредном часу и посети Дечјој библиотеци,
што су превасходно били наши заједнички циљеви.
О успешности наше радионице сведочи чињеница
да су часове наставили да похађају сви ученици који
су се уписали током претходне школске године, као
и чињеница да се број полазника повећава, што
нам даје додатну мотивацију за још креативнији и
посвећенији рад.
Славица Димитровска
Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац

Корисни савети библиотекара

О

смогодишња Езри Блау воли да чита све
врсте књига, али читање није једини разлог због кога се враћа у свој читалачки клуб у
Народној библиотеци у Нејпервилу, држава Илиноис. ,,Највише ми се свидело када је, пошто смо
прочитали роман Рoуан из Рина [Rovan of Rin],
требало проћи лавиринт од паукове мреже”, каже
Блау. ,,Па, и колачићи. Волим колачиће.”
Укусне грицкалице и курсеви инспирисани
књигама о томе како прећи препреке можда делују
другачије од традиционалних задатака читалачког
клуба, али Читалачки клуб у Нејпервилу, где се
служе и колачићи, представља ону врсту креативног дружења какву можете очекивати од данашњих успешних читалачких клубова за децу и тинејџере. Читалачки клуб, једна од основних услуга
библиотека, прилагодљив је, али и одржив програм.
Може бити бучан и активан или са мањим бројем
учесника који су тихи. Може да расте и да се мења,
служећи истој групи од узраста пре пубертета,
па кроз адолесценцију, или да уводи различиту
структуру читалаца сваке нове школске године.
Кад се једном покрене, добар читалачки клуб
може да буде самоодржив, али покретање и одржа-

вање једног таквог клуба у обесхрабрујућем тренутку – суморно присуство на првом састанку или
лош избор књиге – може бити тешко. Истрајност,
флексибилност и, пре свега, познавање читалаца
и прилагодљивост, утицаће на успешност читалачког клуба на било ком месту и са било којом
старосном групом.

Почните са малом групом
Мала група омогућава члановима клуба да се
опусте, а такође помаже да се креира идентитет
групе. Исто тако, у мањој групи мања је и потреба
за усмеравањем разговора, какав је случај са великим групама. Када је Тоња Рајт започела Читалачки клуб за девојчице у Балтимору 2014. године,
настојала је да створи окружење без стреса, где би
њена кћерка, која је тада ишла у други разред, могла
да разговара о књигама. Није желела велику гужву.
Рекла сам: ,,Душо, ако нам се прикључи бар неко
од твојих пријатеља, имамо клуб!” Седам девојчица из њеног разреда нам се придружило.
У почетку, Рајт је само желела да помогне девојчицама да изразе своје ставове. Разговори су
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УСПЕШАН ЧИТАЛАЧКИ КЛУБ ЗА ДЕЦУ

били једноставни, фокусирале су се на оно што им
се свиђа или не свиђа, разјашњавале одломке који
су им били нејасни и подразумевали да девојчице
слушају једна другу. Повремено, Рајт би доносила
мини анкету о књизи са више понуђених одговора
или би им понудила одговарајућу игру, како би
пробиле лед и отпочеле разговор. Разговор о књизи
био је сврсисходан у изградњи поверења кроз размену мишљења и поштовање слушалаца.
Како су девојчице одрастале, Рајт је морала
да се прилагоди њиховим обавезама како би клуб
наставио са радом. Сада, у шестом разреду, преадолесценти се састају викендом уместо после школе и
ограничавају своје време на само један сат, у односу на много слободнији распоред ранијих година.
Када су чланови почели да заборављају састанке,
Рајт је почела да шаље подсетнике.

Како наћи партнера
Бриџет Кајзер из Меморијалне библиотеке
Фокс Ривер Гроув, држава Илиноис, желела је да
оформи научни клуб, али када је локални Ротари
клуб понудио спонзорство усмерено на писменост,
родио се и читалачки и научни клуб. Библиотека
купује за децу појединачне примерке књига којe
обрађују научне експерименте, а које они могу
да задрже. Чланови Ротари клуба чак прискачу у
помоћ када је то потребно.
Књига Семе за сађење [Seed to Plant] Кристин
Берд Ратини лако се повезује са практичним пројектом за сађење. Магнети: састављање и растављање [Magnets: Pulling Together, Pushing Apart]
Натали М. Росински заинтригирала је децу да
истражују по библиотеци уз помоћ штапова са
магнетима, не би ли разумели шта се магнетима
може привући, а шта не. Читање приче о Џону
Хенрију довело је до једне од омиљених активности
групе: инспирисана легендарном трком у којој
су се учесници пробијали кроз планину, деца су
у групама покушавала да дизајнирају и изграде
транспортни ремен који би могао да помери стене.
Клуб под називом ,,Ово је почетак!” окупио
је у малој библиотеци децу узраста од вртића до
четвртог разреда основне школе, која су редовно
учествовала у програму. ,,Било је као да смо отворили врата за која нису знали да постоје”, каже
Кајзер. ,,Никад нису тихи. Увек у свему учествују.
Та радост је толико стварна, као и њихова потреба
да буду овде у библиотеци. Заинтересовани су да
науче и више од онога што могу да сазнају током
дана проведеног у клубу.”
Партнерства могу привући учеснике који иначе
не би били заинтересовани. У Јавној библиотеци Даунерс Гроув, држава Илиноис, координатор услуга за тинејџере Линет Питрак, нашла је
партнера у издавачу, на обострану корист. Питрак
може да привуче тинејџере у свој читалачки клуб
новим насловом и унапред добијеним примерцима
из Блумсберија, а издавач добија искрене повратне информације од тинејџера. Ово тајно место још
увек необјављених књига је нешто чему тинејџери
не могу лако да приступе негде другде и пружа им
велику мотивацију да се придруже читалачком клубу у библиотеци.
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Неке од најкориснијих сарадњи се дешавају
када библиотекари раде заједно. Данијел Џоунс из
библиотеке Округа Мултномах, држава Орегон,
и Пејџ Бетл, библиотекар наставник у оближњој
школи Грант у Портланду, удружили су се како би
основали читалачки клуб1. Гђа Бетл кроз свој посао
са наставницима и ученицима да придобија чланове клуба, а гђа Џоунс води разговор и помаже око
анкета, да испланира ток разговора и, наравно, да
обезбеди ужину и грицкалице.
Родитељи такође могу бити партнери. Читалачки клуб у Нејпервилу, држава Илиноис, где се служе и колачићи, окупља родитеље и децу од трећег
до петог разреда. Овај читалачки клуб подразумева
разговор, разне активности као и ужину. ,,Добро
је да породице заједно читају и разговарају о књигама“, каже Емили Бејсај, библиотекар у дечјем
одељењу. ,,Стварно покушавам да изградим односе
са родитељима. После читалачког клуба свима који
пропусте састанак послаћу мејлове са сугестијама о
томе како да разговарају о књизи са својим дететом
и да их подсетим да сам увек ту у близини, ако желе
и само да наврате.“

Искористите прилику
Понекад је за само креирање читалачког клуба
довољно бити на правом месту у право време и
применити мало библиотекарске магије. Школски
библиотекар у Северној Каролини, Томи Блек је
помагао момку да пронађе примерак књиге Booked
Кваме Александера коју му је препоручио његов
пријатељ. ,,Инстиктивно сам зграбио два примерка
књиге и дао дечацима, наводећи да је могу прочитати заједно, што је изазвало интересовање још
двојице дечака који су седели за истим столом. На
срећу смо имали још два примерка књиге и ето...
оформљен је читалачки клуб!“

Користите мултимедијалне садржаје
Књиге по којима су рађени филмови прави
су погодак за Ноел Шпичер, библиотекарку која
ради са тинејџерима у библиотеци Лајл, држава
Илиноис. Иако су је колеге упозориле да тинејџери
раније нису долазили на окупљања читалачких
клубова, гђа Шпичер је искористила шансу и започела један клуб на захтев неколико редовних
чланова тинејџера и чланова ТАБ-а2. ,,Прво сам
оклевала, али када су тинејџери поново поменули
свој захтев, решила сам да покушам.“
Група је почела са кључним члановима ТАБ-а
који су тражили клуб, али је окупила још седам
учесника. Уз помоћ Ноел Шпичер одлучили су да
се усредсреде на књиге према којима су снимљени
филмови, почевши од Све, баш све Николе Јуна.
Њихови састанци петком увече почињу гледањем филмова, што доприноси забави и дружењу
и даје им још повода за разговор. Шпичер повремено мора пажљиво да преусмери разговор на кључне теме, али напомиње да су тинејџери у стању да
се добро прилагоде, чак и у живим разговорима.
Када дечја књижевност доспе на велики екран,
као што је Чудо 2017. године или као што ће Капије
времена ове године, библиотекари могу да искори-

сте добро изрекламиране догађаје и да организују
читалачке клубове на тему медија. Иако је то догађај
који се дешава једном, разговори на тему медија
доводе учеснике у библиотеку и помажу деци да
виде библиотеку као место где су њихови ставови
важни. Укључивање групе обожавалаца одређених
књига и филмова такође може читалачким клубовима довести нове чланове који већ имају нешто
заједничко.

Водите клуб тако што ћете га препустити
учесницима
Рецепт за успех може да буде и да учините један
корак уназад и да вођство препустите учесницима.
Кити Фелде, творац и домаћин Читалачког клуба за
децу, разговара са клубовима за децу широм земље
од 2000. године. „Читалачки клубови најбоље раде
када одрасли уживају из последњег реда“, каже она.
,,Направите корак уназад. Пустите децу да
изаберу књигу. Покушајте да не будете одрасли у
просторији са децом“, каже она. ,,Деца ће вам нешто
рећи ако их слушате и ако сте заинтересовани за
оно што имају да кажу. И пратите их“.
Кључно је да пратите и нежно охрабрите учеснике да мисле и да више говоре. ,,Само започните
разговор и онда се искључите што је више могуће.
Када водите клуб, ту сте да поставите тон поштовања, а учесници на то добро одговарају“. ,,Никада
нисам наишла на ситуацију да ученици не поштују
једни друге“, каже Бет Ебенстајн Малч, школски
библиотекар у средњој школи Т. К. Вилијамс у Александрији, држава Вашингтон. ,,Понекад то значи
поштовати потребу ученика да буде мирни посматрач уместо гласни учесник“.
,,Сасвим је у реду да ученици буду тихи“, каже она. ,,Понекад је довољно да желе да дођу на
сваки састанак и да се не осећају примораним да
разговарају. Покушавам да убацим питања која
омогућавају ученицима да одговоре као група (шта
воле, шта не воле), а не да издвајам појединца. Често
им пошаљем мејл пред састанак и замолим их да
размисле о књизи коју би препоручили и о којој би
поделили своје мишљење.“ Она тврди да успех клуба
зависи искључиво од аутономије њених тинејџера.

,,Ова група много воли да чита. У суштини,
они су започели читалачки клуб, ја сам само ту да
помогнем“, каже она. ,,Предлажу и да имају гугл
ћаскање о својој читалачкој групи. Мислим да успех
дугујемо нивоу заинтересованости групе и осећају
заједништва.“

Шта је крајњи циљ
На крају, читалачки клуб може да буде у оном
облику који одговара групи све док је крајњи циљ
јасан. Циљ ових клубова је често много више од
саме књиге и читања.
,,Желим да им се допадају сопствени гласови и
да стоје иза оног што мисле, а да притом поштују
и туђа мишљења“, каже оснивач Читалачког клуба
за девојчице, госпођа Рајт. ,,Осим неговања љубави
према читању, желим да имају отворени разговор и
расправу и да се осећају пријатно знајући да и даље
могу да буду пријатељи. Те вештине ће им помоћи у
свакодневном животу.“
Фелде каже да је добар читалачки клуб помало
налик Клубу за девојчице извиђаче. ,,Они можда
нису сви ваши најбољи пријатељи или људи са којима имате пуно заједничких интересовања, али имате једну ствар која вам је важна и делите је са њима“,
каже она. ,,Сећам се да сам са 12 година желела да
ме одрасле особе третирају као себи равну. Имала сам своје мишљење и хтела сам да га изразим.“
Фелде додаје: ,,Сматрам да то функционише са овом
старосном групом. Имају нека искуства са светом.
Они се не плаше. Они су паметни! Срдачни су; нису
цинични. Радост је што их чујемо како говоре. То је
као да сте завирили у мозак будућих лидера. “
Хедер Бут
Са енглеског превела: Славица Стевановић
Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац
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Читалачки клуб се зове Мock-Printz book club.
Тeen Аdvisory Вoard – група тинејџера између 13 и 18 година
која учествује у раду библиотеке и уз помоћ библиотекара
одлучује о активностима за тинејџере у оквиру библиотеке.
2

Извор: https://www.slj.com/2018/03/programs/run-successfulkids-book-club/#_

АКТИВНОСТИ КОЈИМА МОЖЕТЕ ПОБОЉШАТИ ЧИТАЛАЧКЕ КЛУБОВЕ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Креирајте уметничко дело на основу теме и наслова
Изаберите глумце за филм који је заснован на књизи
Сликајте се са књигама
Напишите препоруке за омиљене наслове
Направите ужину и посластице на основу теме књиге
Адаптирајте вашу омиљену сцену из књиге у мали позоришни комад
Организујте излет до библиотеке у којој гостује неки локални аутор
Организујте видео разговор са аутором
Организујте размену старих књига
Направите листу музике коју ћете слушати уз одређену књигу
Направите квиз
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ФЕЉТОН

ЈОВАН СТЕЈИЋ – ПРВИ СРБИН
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У ОБНОВЉЕНОЈ СРБИЈИ
Срби у Угарској до XIX века

О

смански продор на Балкан у XIV и XV
веку узроковао је велико померање српског становништва, најпре у северне крајеве Србије, а потом у Угарску, која је постала само привремено уточиште, будући да су Турци током XVI
века загосподарили и средњом Европом. Међутим, пораз Османлија код Беча 1683. oзначио је
преокрет, односно турско повлачење на Балкан и
аустријско преузимање Угарске (1683-1718). За
све то време Срби се нису мирили са губитком националне слободе, па су векови турске владавине
били испуњени бунама и устанцима, али и суровим одмаздама Османлија. Те одмазде изазвале су
нове и масовније миграције Срба у Угарску (највеће
су биле сеобе из 1690. и 1739. године), махом у њене
јужне области, тј. на подручје данашње Војводине,
али и Хрватске, Румуније и Мађарске.
Аустријско-турски рат 1737-1739. завршен је
учвршћивањем границе Хабзбуршког и Османског
царства на Сави и Дунаву, чиме је заустављено
даље српско досељавање. Угарски Срби су углавном
живели као граничари, односно као одбрамбени
бедем од Османлија, стекавши тиме значајне привилегије од Хабзбурговаца. Током свих ових векова,
а и касније, главни кохезивни фактор Пречана остала је Српска црква (Пећка патријаршија и Карловачка митрополија), која је чувала духовно, а тиме и
национално јединство Срба, што је имало пресудни значај за њихов опстанак на овим просторима.
Снажан подстицај развоју српског друштва у
Хабзбуршкој монархији дао је Темишварски сабор
1790. године, који је, у време када су озбиљно биле угрожене стечене привилегије Срба током
аустријско-турских ратова и када је Француска буржоаска револуција из темеља потресала Европу,
формулисао захтеве српског народа од далекосежног значаја за његов опстанак у Угарској, што ће
половином XIX века резултирати формирањем
круновине Војводство Србија и Тамишки Банат.
Само 12 година након поменутог Сабора, нешто
северније, у Араду рођен је човек чије ће деловање
имати далекосежни значај за српски народ и његову будућу Кнежевину јужно од Саве и Дунава. Реч
је о Јовану Стејићу.

Арађанин Јован Стејић (1802-1821)
Током XVIII и почетком XIX века Арад је
био један од главних српских центара у Хабзбуршкој
монархији. Као седиште Поморишке војне границе (1702-1751) и седиште српске Арадске епархије,
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подвлашћене Карловачкој митрополији, имао је
значајно српско становништво (између 40% и 65%
по аустријским пописима из XVIII века). У Араду је
рођен и 6. октобра 1802. године крштен Јован Стејић
(у досадашњим изворима погрешно је навођено да
је рођен 1803. или 1804), један од најзнаменитијих
Срба XIX века. У то време у црквеним матичним
књигама није уписиван датум рођења детета, већ
само крштења, због чега знамо искључиво датум
Стејићевог крштења. Но, с обзиром на тадашњу
праксу крштавања деце одмах након рођења, будући да се веровало да некрштенци не могу ући
у Царство небеско, са приличном сигурношћу можемо сматрати да је Стејић рођен првих дана октобра 1802. године. Његови родитељи Антоније,
угледни трговац и Јелисавета били су становници
Расцијанске (Српске) четврти Арада. Поред Јована,
Антоније и Јелисавета имали су још осморо млађе
деце – Марију (1805), Георгија (1807), Константина
(1813), Марију (1815), Алексија (1816), Мојсија
(1824), Пантелејмона (1826) и Павла (непозната
година рођења). Изузев Георгија и друге ћерке Марије, сви су преминули још као деца.
Већ у тривијалној (основној) српској вероисповедној школи у Араду, Стејић је показао раскошан
таленат и знање. Као одличан ђак потом уписује
Латинску гимназију у родном месту, где својим
интелектом привлачи пажњу великог мецене Саве
Текелије (1761-1842), такође Арађанина, царског саветника и једног од најимућнијих и најутицајнијих
Срба тога доба. Бринући о образовању младих, Текелија је још 1796. приметио „да има доста деце која
имаду лепе таленте, која би се учила и временом
на ползу бити могла, али нужда и нишчета очина
пренуђавају их оставити школе и пре времена бити
или оцу на помоћ за пропитаније, или код другога
на занат или у трговини лебац тражити”, па је из
поменутих разлога тежио оснивању фондације за
помоћ талентованој деци при наставку школовања.
Прва таква фондација основана је 1810. године под
називом Васпитателно заведение, а потом и многе
друге, које су 1838. обједињене у чувени пештански
Текелијанум. Као „наукољубив” ђак, Стејић постаје
један од озбиљних кандидата за Текелијину ђачку
стипендију, коју је добио по завршетку четвртог
разреда гимназије. Стипендија му је одобрена из
фонда „Генералице от Путник рођ. Тјукјули”, којим
је руководила Текелијина сестра Алојзија (Алка)
Путник, а састојала се од 120 форинти годишње.

Са овом стипендијом Стејић завршава још
два разреда Латинске гимназије у Араду, након
чега га Сава Текелија 1821. године шаље на даље
усавршавање у Сегедин, град надалеко познат по
школству. Тако је Јован Стејић по први пут напустио
родни град и отиснуо се у свет.

Стипендиста Саве Текелије и Јеврема
Обреновића (1821-1829)
Дошавши у Сегедин, Стејић слуша филозофију
(седми и осми разред гимназије), да би дипломски
испит одбранио у Пешти 1823, након чега у истом
граду уписује петогодишње студије медицине.
Године 1825. прелази у Беч, европски интелектуални
центар тога доба, где је 1829. докторирао на Медицинско-хируршкој академији са дисертацијом о
дизентерији – Dissertatio inauguralis medica de Dysenteria. Током студија спријатељио се с многим
виђенијим аустријским Србима и Словенима –
Вуком Стефановићем Караџићем, Димитријем
Фрушићем, Јернејем Копитаром и другима. За све
то време напредовао је веома добро, што се види
из његових сведочанстава са универзитета (поред
добрих оцена, усавршио је немачки, мађарски,
латински и грчки језик). Омањег раста, али радозналог и ватреног духа, показао је велико интересовање и приврженост идејама француског и
немачког просветитељства. Постао је члан немачког културног друштва Просветитељски покрет
(Aufklärungsbewegung), чија је активност почивала
на уверењу „да је просвета кључ целокупног
друштвеног напретка, личне слободе и права човека на грађанску јавност, као и да то све са собом
носи здравље, благостање и културу”. Одушевљено
прихвативши овај став, Стејић је кренуо у мисију
просвећивања српског народа и његовог приближавања стандардима живота оновремене Европе.
Прво што је Стејић написао као студент била
је поетска књижица посвећена добротвору Сави
Текелији за његов имендан (Савиндан) – Привјествие тезоименитства еже високоблагородному
господину Сави от Тјукјули (1824), и вреди је поменути зато што је прва. Но, друга његова књига
– Макровиотика или Наука о продуженију живота
човеческог, штампана 1826, оставила је велики
траг. Ради се о преводу и доради (са Стејићевим
коментарима) чувеног дела немачког лекара Кристофа Вилхелма Хуфеланда (Christoph Wilhelm
Hufeland, 1762-1836), утемељивача макробиотике,
науке о здравом и дуговечном животу. Превод и
штампу књиге финансирао је Сава Текелија, чији
портрет је красио њено прво издање. Одмах по
завршетку штампања Стејић је књигу послао кнезу

Милошу замоливши га „да десетак примерака разда
у Србији”. У писму је навео да је реч о књизи „коју
сви већ европејски народи на свом језику с великом
користи читају и која нам лепе науке даје како се
ум изобразити, здравље сачувати и сваки у болести
помоћи може”. Сачувани примерци у Србији сведоче да је кнез испунио његову молбу, чиме су Срби
јужно од Саве и Дунава први пут дошли у контакт
с медицинским штивом на свом језику. Поред
стварања српске медицинске терминологије, књига
је, између осталог, била револуционарна и због
чињенице да је Стејић у њој говорио о хигијени
полних односа и разматрао питање трансфузије
крви и њеног утицаја на примаоца у време када се
на Балкану о томе ни издалека није размишљало.
Осим наведеног, припремајући се за одбрану
докторске дисертације, Стејић је у Бечу 1828. године објавио прву књигу (зборник) утилитарних,
дидактичких и морализаторских чланака под називом Огледи умне науке или Забава за разум и
срце, посвећену Јеврему Обреновићу, брату кнеза
Милоша, а стизао је и да омањим прилозима сарађује у научно-књижевном часопису Сербски летопис, пишући едукативно о разним темама – борби
против алкохолизма, здравој исхрани, утицају дружења на здравље итд. Овим радовима започиње
дугорочну и плодоносну сарадњу са Матицом српском, најстаријом културном установом у Срба, која је од 1828. до 1836. објавила четири његове књиге
из едиције Огледи умне науке.
Пред крај студија о Стејићу се говорило у највишим српским круговима, па не чуди што га је
Јеврем Обреновић, најкултивисанији човек ондашње Србије, позвао да га посети у Шапцу. Њих
двојица су се упознали 1824. у бањи Мехадија у
Банату, у којој је Јеврем боравио са кнегињом
Љубицом (својом снахом) и њеном ћерком. За
Јеврема су хроничари записали да је „показивао
велику склоност ка европској култури, лекарима
странцима, и био је плашљив према болестима”.
До сусрета у Шапцу дошло је марта 1828, након
Стејићевог сукоба с Текелијом (није познат мотив
овог конфликта, мада се претпоставља да је до
њега дошло због све већег Стејићевог ослањања
на Јеврема), и том приликом усаглашен је договор да Јеврем уместо Текелије финансира остатак
Стејићевих студија, под условом да након дипломирања своју лекарску праксу настави у његовом
дому.
Опште прилике у Србији тога доба биле су
веома лоше, па су лекари избегавали да у њу долазе или, уколико би се и одлучили за то, нису се дуго
задржавали. Чак су и Срби из Аустрије још увек
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били у неповерењу према матици „у којој човек
нити је сигуран са својим животом, ни са имањем”.
Лоше услове додатно је погоршавало неповерење и
сујеверје народа, тако да су у Србији у том тренутку
радила само четворица школованих лекара –
Бартоломео Силвестро Куниберт (Италијан) у
Београду, Глигорије Рибаков (Рус) у Пожаревцу,
Ђорђе Новаковић (посрбљени Јеврејин Леополд
Ерлих из Галиције) у Јагодини, као и један турски
лекар у Чачку, непознатог имена. Упркос наведеним
чињеницама, након губитка материјалне подршке
Саве Текелије, а истовремено понесен великим националним надама и идејама, Стејић је с одушевљењем прихватио Јевремов позив, ставивши све
своје интелектуалне снаге у службу матичне земље.
Тако је јуна 1829. поново дошао у Шабац, овога пута

као први Србин доктор медицине који је почео да
ради у обновљеној Србији.1
(крај првог дела)
Ненад Карамијалковић
Завод за заштиту споменика културе
Славко Степановић
Историјски архив Шумадије, Крагујевац
1

Ради лакшег праћења текста, као и немогућности утврђивања
календара по коме су датуми уписивани на појединим
документима (јулијански или грегоријански), сви датуми у
публикацији наведени су искључиво онако како су убележени
изворно (на самој грађи), без истицања календара по коме су
уписивани. За њихово појединачно разматрање аутори стоје
на располагању.

ИЗ НАШЕГ УГЛА

ТРАГОМ ВЕНЕЦИЈАНСКИХ БИБЛИОТЕКА
Истраживачка пустоловина залуталог српског постдокторанда

В

енеција као посебно културноисторијско
средиште и незаобилазна туристичка дестинација, асоцира на обиље боја, облика, гласова, можда, и сувишак лепоте, схваћене у традиционалном смислу речи. Иако деценијама уназад
прилагођена потребама туриста, у некадашњој Млетачкој републици могу се лако разазнати различити историјски слојеви, уметнички правци и негована споменичка култура.
У тесном пространству града који неумитно
тоне свако може присвојити свој кутак; у његовим
лавиринтима од уличица и пролаза пронаћи своју путању; у многим његовим лицима и маскама
открити свој особени одраз. Али, готово сваки
посетилац мора стећи јединствени утисак о некадашњој моћи, богатству и слави Републике Светог
Марка, као и њиховим данашњим одјецима које
управо туристи оживљавају. Због мистичног прелива сенки и идентитета на благој медитеранској
клими, под исцељујућим плаветнилом неба и воде,
као и поприличном броју сунчаних сати, многи јој
хрле или јој се враћају. Венеција суптилно комерцијализује естетске врхунце прошлости и умешно
херметизује историјске приче и легенде – управо
у постисторијском тренутку, када су оне људима
све мање потребне. Тако историја постаје ограђена
и улепшана савременост коју сви подједнако могу
конзумирати.
Ипак, постоји један тихи, паралелни, али живи ток који житељи моћног Венета склањају од
уперених фото-апарата, „паметних“ телефона и
блицева одушевљења – то су образовне установе
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и библиотеке. Конфигуришући реални духовни
мост од неколико векова у очувању и усавршавању
духа и ума, образовне и културне институције колико-толико одолевају знатижељи гостију из свих
делова земљаног шара, тек стидљиво излажући се
пажњи најупорнијих радозналаца, стипендиста,
гостујућих професора, залуталих или преданих
истраживача намерника. У тај скрајнути, али витални домен иначе великодушне понуде и раскалашног туристичког живота Венеције спадају
универзитети Ca’Foscari и Iuav di Venezia (Istituto
Universitario di Architettura di Venezia).
У оквиру тромесечног студијског боравка, као
залутали постдокторанд, с програмом дефинисаним, али још увек магловитим циљем, имала
сам привилегију да зађем у неки од тих locusa
речите тишине у једном необичном и поприлично
какофоничном мегалополису савременог света.
Тако сам писала и истраживала у неколиким библиотекама, превасходно оним које припадају проминентном Универзитету Ca’ Foscari: Biblioteca Area
Linguistica – Biblioteca di Americanistica, Iberistica e
Slavistica, BALI (Ca’ Bernardo, Dorsoduro 3199, 30123
Venice), Biblioteca Urea Umanistica – BAUM (Palazzo
Malcanton Marcorà, Dorsoduro 3484/D, 30123
Venezia), Biblioteca di Scienze del Lin-guaggio (Zattere
al Pontelungo, Dorsoduro 1392, 30123 Venezia).
Пре него што сам се упустила у авантуру истраживања по италијанским фундусима драгоцене
тисковине, готово с ентузијазмом Алберта Мангела
или нашег Павла Поповића, уз свесрдну помоћ свог
ментора професора Александра Наумова и лек-

торке на сербо-кроатистици Александре Младеновић, добила сам јединствену чланску карту за
све библиотеке које припадају Универзитету. Чланска карта са лозинком за улазак у библиотечки
систем и интернет израђена је у централној универзитетској читаоници – Библиотеци за науку
о језику (Biblioteca di Scienze del Linguaggio), која
је смештена у лепој старој згради на такозваном
шеталишту Затеру (Zattere al Pontelungo, Dorsoduro
1392, 30123 Venezia), одакле поглед допире до
шармантног острва Ђудека (Giudecca) и отвореног
мора. После три недеље ту картицу заменила је
универзитетска картица за гостујуће студенте или
студенте на Erasmus размени, захваљујући којој сам
имала и друге олакшице – повољнију месечну карту
за све врсте превоза, улазнице за поједине музеје и
катедрале – и, превасходно, осећај да бар накратко
припадам тој високошколској установи и њеној
заједници.
Као ни туристички видљивији споменици La
Serenissime, универзитетске библиотеке нису одолеле духу епохе и оправданој тежњи да се укрсте
древна, а заправо архетипска потреба за знањем,
класична лепота грађевине и модерни начини
доспевања до њих. У тој спрези очуваног споменика
културе – какве су зграде у којима су библиотеке
смештене, под заштитом државе, као знаменита
туристичка атракција и места која чувају идентитет,
а и моћ некадашње републике и савремених образовних тенденција – могло се несметано писати
и промишљати. Очигледно да су овдашњи руководиоци библиотека, као и посленици културе,
науке и образовања осетили импулс свога времена
и услишили императиве модерног читаоца као што
су комфор, доступност и непосредност у контакту
са књигом или каквом другом штампаном или електронском публикацијом.
Тако, на пример, у читаоници на шеталишту
Затеро, поред уобичајених редова столова, у потпуности опремљених прекидачима за рачунаре и
друга техничка помагала, анатомски моделованих
столица, у централном делу се налази имитација,
својеврсна инсталација налик дневној соби са
канабетима и лејзи бег фотељама на којима поједини чланови библиотеке могу опуштено да читају
своје или позајмљене публикације. На самом улазу,
а испред пријавног одељења са врло љубазним
и сусретљивим особљем, углављена је кафићпекарица, типична италијанска pasticceria, за освежење на паузи.
У библиотеци за хуманистику (Biblioteca Urea
Umanistica – BAUM) смештеној у непосредној близини једног од најлепших тргова у пресветлом граду
Campo Santa Margherita омогућени су несметани
услови за рад. Иако је њена читаоница унеколико
бучнија због велике фреквенције корисника у
току дана и вредних студената који уче заједно,
у пару или групама, посебна погодност је што
корисници књиге могу сами узимати са полица.
Највећи део фонда смештен је на најнижем нивоу,

у сутерену. Књига која се лако може пронаћи у
електронској бази података, јединственој за цео
универзитет, има сигнатуру на основу које се
физички претражује позајмно одељење. Обилазак
између полица, у потрази за жељеним штивом као
најдрагоценијим благом, представља незаборавно
искуство. Наравно, особље библиотеке које распоређује враћене публикације расположено је да
у сваком тренутку помогне или пружи упутство
за претрагу и оријентацију. Преузета грађа може
се фотографисати, скенирати или фотокопирати
на копир апаратима у једној соби најнижег нивоа.
Довољно је да имате картицу и довољан број поена на њој, купљених за неколико евра, и сами можете направити неограничен број копија, то јест,
копирати целе књиге. Дакле, библиотека је ваш
други дом у којем се можете слободно кретати,
тражити, размишљати, читати, писати…
Највећи део времена, међутим, провела сам
у згради Департмана за лингвистику и компаративне студије културе, на катедри за американистику, иберистику и славистику. Поред моје
интимне венецијанске аркадије, кабинета професора Наумова, који сам несметано могла да користим већи део седмице, када професор не држи
консултације, најлепше уточиште била ми је
Biblioteca di Americanistica, Iberistica e Slavistica,
BALI, ситуирана на првом спрату четвороспратне палате Ca’ Bernardo, између поменутог трга
Санта Маргерита и нешто мањег, али подједнако
привлачног Трга Сан Варнава (Campo San Barnaba).
Унеколико рустичнија читаоница, са огромним дрвеним полицама, распоређеним дуж леве и десне
стране зида од пода до плафона, мердевинама за
лакше посуђивање неопходне публикације којима
се могу послужити сами корисници и дугачким
дрвеним столовима, ипак не лишеним различитих
прекидача за техничку опрему, има диван поглед
на Канал Гранде и Палату Граси (Palazzo Grassi).
Уколико желите да на прави начин доживите и
омиришете Венецију, у меморији убележите све
нијансе плаве боје канала и неба и покретних слика
одушевљених посетилаца града на вапорету или
гондоли, довољно је заузети место близу широког
прозора и с времена на време поглед са књиге или
рачунара преместити на застакљени или отворени
призор, који у задатом оквиру краси варијантност
и поновљива непоновљивост. У факултетској библиотеци најопуштеније се могу обављати студентске активности. Библиотекари вас заиста с осмехом поздраве на пријавници (што никако нема
везе са чињеницом да сте гост који у семинарску
библиотеку свраћа тек привремено). Са десне
стране од главног пулта распоређени су рачунари
искључиво предвиђени са претрагу електронске
базе података целог Универзитета Ca’ Foscari.
Наравно, за тим столовима такође је омогућен
рад, али на персоналном лаптопу или ноутбуку.
Испред улаза у саму библиотеку налази се огромна
машина на којој је могуће самостално умножавати
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или скенирати позајмљену грађу. С десне стране
налази се конференцијска сала, врло налик суседној
читаоници, такође с погледом на фамозни Canal
Grande. То је наjгласнији, а истовремено, најтиши
спрат зграде факултета.
Две библиотеке ван Универзитета представљају
и значајна културна упоришта Венеције. Наравно,
реч је о Библиотеци Марћана (Biblioteca Nationale
Marciana), смештеној на Тргу Светог Марка, на
централном тргу Серенисиме, с главним улазом
преко пута Дуждеве палате (Piazzetta San Marco
No. 7 30124 Venice) и Музеју и градској библиотеци
Кверини Стампала (Fondazione Querini Stampalia,
Castello 5252 – 30122 Venice), на Тргу Санта Марија Формоса (Campo Santa Maria Formosa) иза
истоимене катедрале.
Национална библиотека Марћана већ је добро
позната као једно од најзначајнијих и најстаријих
културних одредница Града, па и целе Италије, о
којој се мноштво различитих информација може
добити већ слободном претрагом по интернету.
Овде би, поред њеног очаравајућег спољашњег и
унутрашњег изгледа, ваљало припоменути фонд
од више стотина хиљада јединица рукописне грађе и старе књиге и одличне услове за предани научни рад. Наравно, корисник на неколико дана
или дужи временски период може постати свако
заинтересовано лице.
Од градске вреве заклоњенија резиденција породице Кверини Стампала, основана у XVIII и отворена за посетиоце већ 1869. године, представља

прави пример укрштаја традиционалног и модерног. У њој су, с једне стране, смештене збирке
предмета од античких времена, преко врхунских
ликовних остварења италијанске ренесансе и барока, када је Венеција била на врхунцу моћи и у
пуном сјају, до савремених уметничких остварења,
предвиђених за приземље и последњи спрат. У
овој установи редовно се одржавају изложбе и
музички концерти. У приземљу је смештена и у
потпуности осавремењена читаоница, чији рад не
ремети функционисање дела зграде са музејским
поставкама и галеријским програмом. Корисници
могу радити за великим дрвеним столовима, окружени платнима старих мајстора, испод раскошних
мурано лустера или своје публикације ишчитавати између огромних полица са књигама од 10 сати
пре подне до поноћи. Наравно, врло привлачне су
и фотеље за удобно прелиставање дневне штампе.
Отуда, једна од првих асоцијација на моја лутања по камењу тајанствене луке Европе, живог
сећања на оно што је она некада била и што би
могла бити, јавља се у мирису књиге из које израњају сенке тог стваралачким људским духом патинираног камена, бату снебивљивих корака који
прави невидљиву нит између читаоница и ведра
и свежа лица студената која обећавају да рукописи
уистину, бар на том, једном, месту, још увек не горе.
Јана Алексић
Институт за књижевност и уметност, Београд

СУШТАСТВЕНИ КРАЉ АРТУР, ПО ЏОНУ СТАЈНБЕКУ
Краљ Артур: легенде о краљу енглеском и витезима округлог стола,
Џон Стајнбек, Југославија – Просвета, Београд 1978, едиција „Плава птица“

Р

адећи на књизи Краљ Артур: легенде о
краљу енглеском и витезима округлог стола,
средином и крајем педесетих година двадесетог
века, Џон Стајнбек се надао да ће то бити „најбоље
и најзадовољавајуће дело у мом животу“. Још у
свом првобитном облику, подухват је био огроман
– превод читаве Смрти краља Артура Томаса
Малорија; накнадно је постао још захтевнији, не
само као преводилачки, већ и као подухват потпуно
новог приповедања – новог промишљања – мита.
Стајнбек је завршио свега 293 непреправљене,
неуређене стране, можда десети део оригинала.
Упркос томе, књига коју је саставио Стајнбеков
пријатељ и уредник Чејс Хортон велика је и важна. Иако недовршена, представља импресивно
уметничко дело, али и сведочанство о књижевној
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трагедији, о томе како је Стајнбек пронашао пут од
идеје да књигу „преведе“ за дечаке, до идеје о писању
бајковите прозе, средином педесетих година, када
реализам још увек царује.
Током рада Стајнбек је открио да је Смрт краља
Артура велико и тешко уметничко дело. Планирао
да превод уради на основу Какстоновог издања и
очекивао да ће посао завршити веома брзо, али заронивши у аутентичнији, недавно објављени Винчестерски рукопис, дужи и лингвистички много
захтевнији, брзо је у њему открио „дивне нијансе
које је Какстон био уклонио“ и, коначно, стварне и
дубоке мистерије дела. Како је навео у једном писму
„негде недостаје део слагалице“. Опчињен, Стајнбек
рад наставља много спорије и пажљивије и убрзо
схвата да, како на једном месту каже, „мора писати

писца, а не само Смрт“. Престао је са превођењем и
почео још марљивије да учи, упијајући средњи век,
покушавајући да стекне јасан утисак о писцу којег
мора да измисли.
Стајнбек у писму од 9. јануара 1957. пише Чејсу
Хортону како чита споро. „Дословно померам усне“.
Прочитао је историографске и критичке књиге, пажљиво проучио Малорија, „јављају му се бројне
идеје“, али се и даље држи уздржано. До 7. августа
1957. испитао је Какстоново прво штампано издање
у библиотеци Рајлендс у Манчестеру, посетио је
многа места која повезују са легендом о Артуру и
говори о ономе што још увек назива својим преводом као о највећем и најважнијем послу ког се
икада латио.
Већ од 7. јула 1958. може да се говори о „стотинама купљених, позајмљених и консултованих
књига, о микрофилмованим рукописима недоступним за проучавање, о бескрајним препискама
са познаваоцима у том пољу и коначно о два
путовања у Енглеску и једном у Италију...“ До 9.
априла 1959. учи да прави средњовековне секире
(„Старом секиром практично је могуће резбарити
дрво захваљујући малој ударној површини“) и
резбари кухињу од храстовине.
Неки од најзанимљивијих Стајнбекових осврта
тичу се превода у правом смислу речи. У једном
тренутку, проучивши лепоту Малоријевог језика и
осећајући неку врсту презира спрам сопственог и
језика својих колега – савремених писаца, Стајнбек
чак престаје и са писањем писама. „Желим да
заборавим да пишем и научим то испочетка, да
писање изникне из самог материјала. И бићу јако
незгодан у вези са тим“. Касније, оптимистичнији,
о америчком енглеском језику каже: „Ово је веома компликован и изузетно комуникативан језик.
Користи се у дијалозима онда када појединац жели да покаже своју оштроумност, а користи га и
неколицина спортских коментатора. Употребљава
се, такође, и у првом лицу, за причање прича, али
мислим да никада није коришћен као легитиман
књижевни језик“. Ова разматрања о језику завршава сјајном метафором: „Моје трагање није за мртвим Артуром, већ за оним уснулим. А ако спава,
он спава свугде, а не само у пећини у Корнволу“.
Истовремено, увидео је Малоријев крајњи
значај за наше време. Стајнбек пише: „Малори је
живео у најтежим, најнемилосрднијим и најпокваренијим временима која је свет икада произвео.
У Смрти он те ствари ни на који начин не умањује: окрутност и похлепу, убијање и детињасти
лични интерес... Али им и не дозвољава да угасе
сунце. Упоредо са њима постоје и великодушност,
храброст, величанственост и велика туга трагедије
наместо ситне злобе разочарања. Не постоји у
књижевности ништа гнусније од Артуровог погу-

бљења деце од које би неко могло сутра да порасте
и убије га. Многи писци би се ту зауставили и
рекли „тако је како је“. И никада не би дошли до
срцепарајуће величанствености Артуровог суочавања са његовом судбином, док се бори против ње
и мири се са њом у исто време. Како смо толико
могли да заборавимо?“
Стајнбек је већ у марту 1959. увелико превазишао превођење, свом агенту пише да његово дело
„није ништа више превод него што је то било
Малоријево“. Све сигурније и сигурније пише о
ономе што ради и о узбуђењу које осећа. Своме
агенту затим шаље први део рукописа. Његов агент
је узнемирен оним што је прочитао. Стајнбеков
одговор је званичан, обазрив, учтив. Похваљује
дивни комад шећерне вуне The Once and Future King
Т. Х. Вајта, али каже да жели да напише „непролазну књигу“. Неколико дана касније са тугом пише:
„Дирнут сам твојим писмом у ком се наслућује
вера у нешто што ти се не допада много“, а затим
додаје: „што се мог рада тиче – у потпуности сам
незадовољан њиме“. И подухват замире.
Стајнбекова артуријанска проза заиста је „чудна и другачија“, како ју је и сам описао. То што није
имао срца да књигу заврши или да макар онолико
колико је завршио стилски и тонски уједначи, чини
управо безвредну модерну трагедију какве је мрзео.
Идеја је била величанствена – као и добар део онога
што је написао – иако уочавамо променљивост и
идеје и писања како текст одмиче. На почетним
странама прилично верно следи Малорија, поједностављује га и, ту и тамо, додаје објашњења намењена савременом младом читаоцу.
Како је рад све више почео да му се допада,
Стајнбек се Малоријем служи све слободније, засецајући дубоко, великодушно проширујући део
који говори о Мерлиновом поразу од Ниневе
пише као човек који препричава причу из свог
детињства, тумачи је како му воља и ретко која
његова реченица подсећа на оригинал. Мeрлин говори краљу Артуру од чега мора да се чува и каже
да он, Мерлин, иде ка сопственој пропасти. Артур
је зачуђен што Мерилин свесно иде ка свом крају,
али без обзира на то Мерлин тако чини, јер, како
каже „у борби између разума и осећања, никада
разум није победник“ (Стајнбеков додатак). Он отпутује са младом женом коју воли, знајући каква
му је судбина. Само повремено упутивши поглед ка
свом извору – у шеснаест финих реченица (које би
шкртим савременим енглеским могле бити сажете
у три) – али задржавши највећим делом званичан
архаични тон, Стајнбек пише:
„Ниневи је ту било досадно и, испуњена немиром, напустила је Банов двор, с Мерлином који је
дахћући ишао за њом. Молио је непрестано да легне
с њим и угаси његову жудњу, али она је била уморна
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од њега и нестрпљива, као што је и нормално за
младу девојку уз старца; сем тога, она га се плашила
јер је говорио да је ђаволов син. Но, није га се могла
отрести, јер је пратио, молећи и цвилећи, куда год
би кренула.
Тада Нинева, с урођеном женском вештином,
поче да испитује Мерлина о његовој чаробњачкој
вештини, дајући му наде да ће мењати своју наклоност за његове вештине. А Мерлин, с урођеном
беспомоћношћу мушкарца, иако је предвидео њене циљеве, није се могао уздржати да је не подучава. И док су поново прелазили Канал враћајући
се у Енглеску, и лагано јахали од обале ка Корнволу,
Мерлин јој је показао многа чудеса, а када је на
крају открио да је и то интересује, он јој показа
како се магија изводи и тако стави у њене руке
оруђа чаролије. Даде јој магијски лек против магије
и на крају, у својој старачкој глупости, научи је
оним чаролијама које се ничим не могу излечити.
А кад она, у девојачкој раздраганости, запљеска
рукама, старац, да би је обрадовао, створи одају
невероватних чудеса под тврдом стеном. Својим
чаролијама опреми је удобношћу и комфором, раскоши и богатством, да буде величанствено место за
тренутак њихове љубави. Њих двоје кренуше затим
кроз ходник у стени до чудесне одаје прекривене
златом и осветљене многобројним свећама. Мерлин уђе у њу да је и њој покаже, али Нинева одскочи
унатраг и баци страшне чини које се ничим нису
могле скинути. Ходник се затвори, а Мерлин остаде
заробљен унутра за сва времена.“1
Овде још увек има малоријевских елемената
– реченица које почињу са „тада“ и „а“, формулаичних понављања, архаичне дикције – али све остало
је модерно. На пример, романескно је, а не митично говорити о Мерлиновом „дахтању“, „мољењу и
цви-љењу“, или о „урођеним женским вештинама“
и „урођеној беспомоћности мушкарца“, романескно је писати о лаганом јахању од обале ка Корнволу (благи додир са вероватношћу), романескно је
приказати Ниневу како раздрагано пљеска рукама
или касније одскаче унатраг. У тренутку када је
дошао до „Узвишене приче о сер Ланселоту од Језера“, свој поступак је у потпуности држао под
контролом. Као аутор даје коментаре са којима би
само романописац ризиковао, одбацује пуне шаке
страница, а у исто време улепшава Малоријеву
оскудну легенду богатством детаља који визију
преобраћају тако да не може бити ничија до Стајнбекова. Ево одломка која нема истинског извора у
оригиналу:
„Човек какав је био Ланселот, умерен и војник,
прекаљен и ојачан недаћама, оставља залихе сна
као и залихе хране и воде, јер зна да без њих његова
снага слаби а ум отупљује. И, иако је преспавао
један део дана, витез се повуче из хладноће и мрака
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и непознате сутрашњице и зарони у одмор без
сна, оставши у њему док блага светлост није почела да расте у његовој ћелији од голог камена. Тад се
пробудио и протегао мишиће да стресе хладноћу
и влагу и обгрлио колена да се сав загреје. Нигде
није видео извор светлости. Долазила је подједнако
са свих страна, као кад се зора буди пре рађања
сунца. Видео је малтерисано камење своје ћелије
како уз помоћ мрља од тамног блата ствара шаре.
И док је посматрао, шаре се све више уобличаваху
по зидовима: дрвеће пуно златног воћа и увијена
винова лоза са цвећем храбро измишљеним, као
на књигама са илуминацијама, доброћудно дрво
за заклон а испод њега козорог блиставо беле боје,
обореног врата и рога, поздравља девојку од светлога веза која грли дивокозу, доказујући тако своје девојаштво. Затим, широка и удобна постеља у
углу ћелије задрхта и постаде стварна...“
Ничега ни налик овоме нема код Малорија. Оно
што имамо овде је мит изнова измаштан, оживљен,
набијен савременим значењем, нешто што очекујемо од такозваних постмодерниста, писаца попут Џона Барта. Стајнбек ствара живог Ланселота,
војника ветерана који се разуме у свој посао (како
уграбити сан када год сте у могућности, и тако даље); показује нам, брзим реалистичним замасима,
ка-ко се војник буди, како трља своје мишиће због
хладноће и грчева; и како магија почиње да се дешава том хладнокрвном, средовечном реалисти.
Нестварност магије је недвосмислена – „храбро измишљена, као [стилизовани украси] на књигама са
илуминацијама“.
Овај пасус обухвата читаву Стајнбекову намеру у том тренутку – намеру блиску Малоријевој, а
опет потпуно пробраћену – да покаже, у маниру
приповедача, како магија трансформише чисту реалност мамећи је визијама које узвисују, иако на
крају изневеравају. То је тема коју смо већ раније
срели код Стајнбека, али тема која овде има једноставност и моћ мита.
Краљ Артур: легенде о краљу енглеском и витезима округлог стола нажалост није Стајнбекова
највећа књига, али је, као што је и Стајнбек знао док
га сумња није савладала, била на добром путу да то
постане.
Џон Гарднер, Њујорк тајмс, 24. октобар 1976.
Избор и превод са енглеског: Никола Станковић
Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац
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(Краљ Артур: легенде о краљу енглеском и витезима округлог
стола, Џон Стајнбек, Југославија – Просвета, Београд 1978,
едиција „Плава птица“; сви одломци из романа дати су у
преводу Мирјане Матарић Радованов).
Извор: https://www.nytimes.com/1976/10/24/archives/the-essential-king-arthur-according-to-john-steinbeck.html

Програми у славу два века од проглашења Крагујевца за прву престоницу ослобођене државе
Скупштина града Крагујевца је 2018. годину прогласила за годину обележавања 200 година од када је
град на Лепеници постао политички, културни, просветни, привредни, здравствени и војни центар
Србије. Проглашењем за прву престоницу модерне кнежевине, Крагујевац је заувек уцртан на мапи
Србијe и Европе, као колевка парламентаризма, законодавства, школства, културе и новинарства младе државе. Народна библиотека „Вук Караџић“ придружила се обележавању овог јубилеја, организујући
програме или уступајући свој простор другим институцијама за реализацију манифестација тематски
везаних за историју Крагујевца. Изложбе „Знаменити Крагујевчани“ (6, 8. мај 2018), „Јован Стејић –
први Србин доктор медицине у обновљеној Србији“ (21. мај 2018) и „Књажеско-србска књигопечатња
у Крагујевцу: 1833–1835“ (19. јун 2018) достојно су обележиле јубилеј и подсетиле суграђане на институције које су настале у првој половини XIX века и значајне личности епохе.

ЗНАМЕНИТИ ЉУДИ ПРЕСТОНОГ КРАГУЈЕВЦА
Историјске личности које су Кнежевину Србију приближиле Европи
Избором Крагујевца за прву престоницу обновљене Србије, на Народној скупштини у Враћевшници, 6. маја 1818. године варош на Лепеници
постаје друштвено-политички и културни центар
земље. Кнез Милош Обреновић на левој обали реке
подиже Књажев двор са Књажевском канцеларијом,
а на десној обали Храм Свете Тројице. У наредне две
деценије у граду се оснивају значајне институције
које ће представљати основ српске државности:
Суд општенародни сербски (1820), Конзисторија
(1822), Совјет сербски (1826), касније Државни
совјет (1836), Књажеско-србска банда (1831), Гимназија (1833), Књажеско-србски театар (1835),
Лицеум Књажества србског (1838). У Крагујевцу
је 1838. као посебно одељење при Министарству
просвете основана и будућа Народна библиотека
Србије. Јављају се и замеци музеја и галерија
слика. Све то доприноси да живот тече другачије
него раније. Организују се балови, концерти, школске свечаности, позоришне представе, свечаности
приликом пријема страних изасланика и друго. У
порти Милошеве цркве одржавају се седнице Народне скупштине, обзнањује Хатишериф (1833),
Сретењски устав (1835), Турски устав (1838).
Вишевековна турска управа, аустро-турски
ратови и честе сеобе учинили су од Београдског
пашалука, језгра будуће српске државе, заосталу
османску провинцију. Србија је дуго била лишена
образовног кадра, што је у време изградње институција након ослобођења 1815. године представљало озбиљан проблем. Из тог разлога, у
Крагујевац, престоницу Кнежевине Србије долазили су многи странци (Адолф Берман, Емерих
Линденмајер, Херман Мајнерт, Ђузепе ди Антонио,

Јосиф Шлезингер, Карло Пацек, Михаило Павлов,
Константин Александрини итд.) и Срби пречани
(Димитрије Давидовић, Јоаким Вујић, Димитрије
Исаиловић, Атанасије Николић). Њихов допринос
изградњи и модернизацији српске државе и њеном
приближавању другим европским земљама је немерљив. Како би се њихова имена отргла од заборава и како би им се посветила адекватна пажња, али и одало признање, заједно са заслужним
појединцима са простора тадашње Србије (Милош Обреновић, Михаило Обреновић, Милентије
Павловић, Вук Стефановић Караџић, Сима Милосављевић Паштрмац итд.), Историјски архив Шумадије у сарадњи са Министарством културе, Скупштином града и другим институцијама културе у
граду (Народна библиотека „Вук Караџић“ и Народни музеј Крагујевац) реализовао је изложбу о
најзначајнијим људима престоног Крагујевца.
Пројекат је конципиран у три тематске целине: знаменити људи са простора Кнежевине,
Срби пречани и странци. На паноима су презентоване илустрације и кратке биографије шездесет
историјских личности. У припреми је каталог у
коме ће се наћи драгоцена архивска грађа која
се односи на њих, а која се чува у фондовима и
збиркама Историјског архива Шумадије.
Изложба је отворена на Ђурђевдан, 6. маја у
порти Старе цркве, а два дана касније у Галерији
Народне библиотеке „Вук Караџић“.
			
Горан Милосављевић
Историјски архив Шумадије, Крагујевац
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ИЗЛОЖБЕ

КРАГУЈЕВАЦ – ЗАВИЧАЈ МОДЕРНЕ СРБИЈЕ

ИЗЛОЖБЕ

„ХЕРМАН АВГУСТ МАЈНЕРТ –
ПИОНИР СРПСКОГ ЗДРАВСТВА”
Приказ документарне изложбе
У 2018. години, у којој Крагујевац низом
културних догађаја и свечаности обележава два
века од проглашења за прву престоницу модерне
Србије, чак две изложбе приређене су о лекарима
који су у XIX веку својим професионалним
ангажовањима били везани за тај град. Њихов
идејни творац је Ненад Карамијалковић, етнологантрополог, архивиста и конзерватор-истраживач
Завода за заштиту споменика културе Крагујевац.
Прва изложба, коју је приредио са историчарем
Славком Степановићем, била је омаж др Јовану
Стејићу (1802–1853). Другом изложбом јавности
је представио др Хермана Мајнерта (1806–1858),
првог физикуса Округа крагујевачког (1839–1847)
и утемељивача здравствене службе у том крају.
Мајнерт је годинама био главни лекар – физикус, не
само Округа крагујевачког, већ и Округа београдског (1847–1858), па ипак, ни у једном од тих градова
нема улице која носи његово име, а данашњим
нараштајима оно је потпуно непознато. Истина,
Мајнерт није припадао кругу доктора медицине
који су својим деловањем у области културе,
просвете, књижевности или науке оставили дубок
траг у новијој српској историји, попут поменутог
Јована Стејића, али јесте припадао првој генерацији
лекара, генерацији из четврте деценије XIX века,
која је, дошавши у Србију из иностранства, углавном из Аустријског царства, неуморно крчила „стазе и богазе” на путу изградње здравствене службе
и здравственог просвећивања народа. Мајнерт је
био етнички Немац рођен у Аустријском царству,
на територији данашње Чешке. У Србију је дошао
1836. године. Овдашњој стручној јавности (историчарима медицине и историчарима) његово име,
уз оскудне податке из радне биографије, познато је
највише због повезаности са последњом епидемијом куге која је букнула у Србији 1837. године. Познато је да је стручна грешка, коју је тада учинио
као млад лекар, била узрок продора „црне смрти”
у унутрашњост земље, али је мање познато да се с
епидемијом управо он најпреданије и најхрабрије
борио. Борио се, изборио, преживео и „искупио”
код господара Милоша, те је могао да настави живот и рад у Србији.
Управо тај српски период Мајнертовог живота
Карамијалковић је расветлио детаљним и преданим истраживањем архивских фондова, литературе и периодике. Посвећеност и истрајност дали су
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драгоцене резултате – открио је годину Мајнертовог рођења и годину смрти, међаше једног не тако
дугог, педесетдвогодишњег живота; дошао је до
података о његовом школовању; реконструисао је
Мајнертово кретање у служби од доласка у Србију
до смрти, посебно акцентујући крагујевачки период;
из сачуваних службених дописа установио је шта
је Мајнерт као лекар запажао и колико се трудио
да у српску средину пренесе европске културне
тековине на пољу заштите здравља и социјалног
старања. Осим тога, нису му остале скривене ни
Мајнертове карактерне особине, па чак ни његов,
до сада непознат, физички лик. Уз концизан приказ почетака развоја здравствене службе у Србији, Карамијалковић је причу о доктору Мајнерту
испричао надахнуто и полетно, на 12 паноа и у
каталогу који прати изложбу. Мајнерта више не
доживљавамо као силуету у магли прошлости, већ
га јасније видимо, и то као занимљиву личност –
као човека темељно образованог и предузимљивог,
као лекара несавесног у административним дужностима, али „благог и скромног са болесним људима”, као службеника којем су надређени, према
којима је умео да буде „свакојак”, ипак признавали
да савесно „тежи за благостаније народње”. Изложба Херман Август Мајнерт – пионир српског
здравства и пратећи каталог, учинили су да Херман
Мајнерт, тај „привржени и добар отечествољубац”
и један од пионира здравствене службе у Србији,
коначно добије право место у историји српске
медицине.
Изложба је отворена 25. септембра у Галерији
Народне библиотеке „Вук Караџић” у Крагујевцу,
у оквиру манифестације „Дани чешке културе у
Крагујевцу”, коју четврту годину заредом организује удружење српско-чешког пријатељства „Чеси
Шумадије” из Крагујевца. Реализована је под покровитељством Министарства спољних послова
Републике Чешке, Министарства културе и информисања Републике Србије и Националног савета
чешке националне мањине. Отварању изложбе присуствовао је и новопостављени амбасадор Републике Чешке у Београду, његова екселенција, господин
Томаш Кухта (Tomaš Kuchta), чији је ово био први
боравак у Србији ван Београда.
Јелена Јовановић Симић
Музеј науке и технике, Београд

Рад Типографије у првим годинама постојања
Изложбу чини пет целина које се, као хронолошка прича, могу пратити на белим зидовима
Галерије. Када је и како купљена државна штампарија, које књиге су прве штампане, ко су били
типографически корифеји и њихови савременици,
када и где је објављена прва цензура у Србији су
сегменти који заокружују тематску целину, употпуњену историјским подацима о Крагујевцу и
фотографијама личности, првих преса, скенираним
документима и страницама најважнијих детаља из
рада Књажеско-србске књигопечатње.

Прва целина: Крагујевац – прва
престоница модерне Србије
Представља кратак преглед историје Крагујевца (1818–1841), од проглашења за прву престоницу
модерне Србије, добијања самосталности хатишерифом из 1830. године до настанка и развоја установа и институција младе кнежевине и општег је
карактера.
У граду на Лепеници, не без разлога, дуго се користи синтагма Крагујевац, први у свему која, више
прецизно, мање локал-патриотски тенденциозно,
указује на значај настанка и развоја установа, управа и институција у аутономној Кнежевини Србије.
Крагујевац је у првој половини XIX века (1818–
1841) био седиште важних државних, судских и
војних установа српске државности и парламентаризма, али и колевка многих образовних и културних институција. Правни оквир за институционални развој настао је тек одредбама хатишерифа
из 1830. године, турског султана Мухамеда II, свечано објављеног на Врачару, на дан Св. Андреја
Првозваног, по коме, између осталог:
„Срби имаће власт постављати у земљи својој
печатње књига, болнице за своје болеснике и школе
ради воспитанија деце“1.
У граду на Лепеници оснивају се институције од националног значаја: Суд народни србски,
Совјет, Конзисторија, први оркестар Књажескосрбска банда под управом капел-мајстора Јосифа
Шлезингера (1831). Крагујевац је био седиште највеће црквене власти у Србији (1821–1823. и 1830–
1835), а први Србин митрополит био је Мелентије Павловић, који је „за седиште узео Крагујевац.
Зграда на десној обали Лепенице, близу Старе цркве
у којој је била смештена Конзисторија, послужила је као дом прве српске митрополије“2. У престоници се оснивају библиотека Књажеско-србске
канцеларије (1832) и прва српска гимназија јужно од Саве и Дунава (1833). Државна штампарија,
Књажеско-србска књигопечатња или Типографија
под управом Адолфа Бермана из Београда је 1833.
пресељена у Крагујевац и одмах након пуштања

у рад, издају се Новине србске под уредништвом
Димитрија Давидовића (1834), a Књажеско-србски
театар под управом Јоакима Вујића оснива се
1835. Такође, прва државна апотека формирана је
у октобру 1836. као Књажеско-придворна, касније
Правитељствена апотека. Исте године отворена је
и клерикална школа – Богословија. Иако је оснивање музеја предвиђено у плану о школама (за 1835.
годину) који су сачинили Аврам Петронијевић и
министар просвете Лазар Теодоровић, „музеум“ при
Књажеској канцеларији помиње се две године касније, 1837. То је, у ствари, била збирка минерала и
руда које је немачки геолог барон Хердер поклонио
кнезу Милошу, после окончаних истраживања
рудних богатстава. Лицеум – прва високошколска
установа у Србији основана је 1838. године, а њен
први ректор био је Атанасије Николић. Димитрије Давидовић је од обавезних примерака новина
и књига, по узорима „библиотека европејских“3,
формирао при Типографији државну библиотеку
која је 1838. пренета у Министарство просвете.

Друга целина: Прва државна штампарија
– Књажеско-србска књигопечатња или
Типографија
Жеља Срба да имају своју, државну штампарију, дуго је трајала (од прве основане на Цетињу
1493. па до почетка XIX века), а најближи њеном
остварењу били су Доситеј Обрадовић (1805), Димитрије Давидовић (1821), Михаило Герман (1826)
и Вук Стефановић Караџић (1827). Михаило Герман је, по финансијским извештајима објављеним
у публикацији М. Петровића Финансије и Установе Обновљене Србије до 1842., књ. 1, стр. 839, имао
последњи неуспели покушај куповине штампарије.
И поред почетних неуспеха, кнез Милош није
одустајао од куповине. Он је 1830. послао Аврама
Петронијевића (1791–1852) и Цветка Рајовића (1793–
1873) у Петроград, да изјаве захвалност Русији за
добијање повластица хатишерифом и да, у року
од шест месеци, покушају да купе штампарију уз,
неизбежну, финансијску подршку „Покровителнице“ Русије. Све се, по Србију и кнеза, завршило добро – после три века Срби су добили прву државну
штампарију плаћену народним парама.
Одмах након куповине машина, алата и слова,
Типографија је почела да ради у Београду (1831).
Њен први технички директор био је Адолф Берман, за првог сталног администратора постављен
је Димитрије Исаиловић, професор „Верховне“
школе, а за потребе штампарије доведени су словоливци и словоресци Готфрид Шрепел и Антон
Окенфус из Аугзбурга и Франц Хајмерле из Беча.
По Куниберту, „доведени су врло окретни и вешти
слагачи из Немачке, тако да је ова штампарија
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„КЊАЖЕСКО-СРБСКА
КЊИГОПЕЧАТЊА У КРАГУЈЕВЦУ (1833–1835)“

имала ускоро седам машина у послу. Она је ускоро имала многе купце, и то не само у Србији, већ
и у Босни, Бугарској и по свима земљама које су
ближе Србији него Русији.“4
Због удаљености од престонице, „правитељствених потреба“5, веће контроле рада и приближавање Кнежевој канцеларији, али и повремених
сукоба унутар Типографије, кнез Милош је преселио у Крагујевац 1833. године. Типографија је имала три ручне пресе система Stenhoup „Стенхоп“6
енглеског порекла (две купљене, а трећа је била
поклон архимандрита Мелентија Павловића) и матрице за ливење руских, немачких и српских слова.
До јула 1835. штампарија је често сматрана за
личну кнежеву имовину, а понекад се, нејасно говорило да је народно добро. „И ни по чему се није
могло одредити чија је својина, јер је по писмима
појединаца изгледало да је то Кнежево имање, а по
Наставленијима могло се закључивати да је она
својина Књажества Србије. У јулу 1835. године
Рајовић је успео да јој даду извесне привилегије.
Тада је она постала привилегисана штампарија, а
објављивањем привилегија у Новинама србским,
утврђена је и као државна штампарија.“7
Друга целина је најкомплекснија, јер прати рад
Типографије кроз различите фазе – од куповине,
почетака рада, премештања (Београд–Крагујевац–
Београд), увођења прве цензуре (Уредба о цензури, објављена у Забавнику за 1833) до политичког
страдања оснивача и првог уредника Новина србских, Димитрија Давидовића.

Књижару у којој су се радо окупљали виђенији
људи, снабдео је нашим, немачким и француским књигама, па је убрзо почео да се бави и издаваштвом, стварајући мали књижевни центар.
Покренуо је штампање Доситејевих књига (Совјети
здраваго разума и Етика) и алманаха Београдска
лира. Повезао је и оригинал рукописа Сретењског
устава, украсивши корице златотиском.
Димитрије Исаиловић (1783–1853) је, по завршетку Филозофског факултета у Пешти, радио у
Учитељској школи у Сент Андреји и Сомбору. Убрзо
по доласку у Србију, основао је Велику школу у
Београду. Био је један од првих чланова Друштва
српске словесности. Почетак рада прве државне
штампарије у Београду, променио је курс и његовој
педагошкој каријери. Уз професуру, постављен је и
за првог администратора у Типографији.
Анастас Јовановић (1817–1899), први српски
литограф и фотограф, обдарени и школовани уметник и хроничар времена у коме се стварала млада
кнежевина, био је пријатељ породице Обреновић.
Веома рано се заинтересовао за штампарство
и, као један од способнијих младића, примљен
је да учи за словоливца у Типографији где је, као
талентовани цртач, израђивао печате, прво за себе и своје другове, а затим и званичне, државне,
скренувши тако пажњу кнеза на себе. Преносећи
савремена европска техничка знања у културу
Србије, поставио је савремен визуелни идентитет
младе кнежевине, чувајући кроз објектив и литографију и њен национални дух.

Трећа целина: Типографически корифеји

Четврта целина: Штампарство и издаваштво
Књажеско-србске књигопечатње у Крагујевцу

Посвећена је личностима које су, на различите
начине, допринеле развоју издаваштва и штампарства у Срба.
Адолф Берман (око 1779–1862), био је на челу
Књигопечатње од децембра 1830. Немца рођеног
негде у Пруској у Србију су, заједно са опремом
и пресама, довели су Ц. Рајовић и А. Петронијевић. Скоро годину и по дана био је „и фактор, и
благајник, и управник“, за почетну плату од 12, касније 30 дуката месечно. Предано је учио и језик,
а Вук Караџић је у писму Копитару 21. марта 1831.
написао: „Берман учи српски, псовати већ зна!“8
Димитрије Давидовић (1789–1838) је био комплексна личност која је у српској култури оставила неизбрисив траг. Давидовић је младој српској
држави био велики ослонац и потпора, мада се
о његовом значају у кнежевини громогласно ћутало. Један од ученијих људи тог доба, ерудита
ренесансног духа, био је талентовани дипломата
и трезвени политичар, министар са више ресора, уставописац али, пре свега, оснивач модерног
српског новинарства, публициста, књижевник,
преводилац, издавач и штампар...
Глигорије Возаровић (1790–1848), рођени Земунац, књижар, књиговезац београдски и први
издавач у обновљеној Србији, занат је изучио у
Бечу. Своју прву књижару отворио је 1827. године
у Београду, недалеко од данашње Саборне цркве.
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Типографија је у почетку штампала „којекакве
ситнице“9: све државне прогласе и објавленија,
протоколе и пасоше, разне уредбе, правилнике и
упутства обично на формату мале осмине, касније монографске публикације (највише часловце и
псалтире, али и уџбенике на српском језику, као
и више десетина књига на страним језицима), говоре кнеза Милоша, споменице (захвалнице и оде
кнезу Милошу писане и штампане различитим
поводима), устав и серијске публикације (Новине
србске, Забавник). Типографическим објавленијем
Типографија се препоручивала српском народу,
али и странцима „за сваки штампарски посао.
Објава је претходила, на пет дана, појави првог
броја Новина Србских. Оригинал објаве је реткост.
Клише је израђен по оригиналу који је својина г.
Мих. Подољског. Висина оригинала је 19,5 cm, а
ширина 12,7cm.“10
У овом делу изложбе, на паноима су приказане скениране насловне странице публикација из
Књажеско-србске књигопечатње које се налазе у
oдељењима старе и ретке књиге наше, Библиотеке Матице српске и Универзитетске библиотеке у
Београду.
Уз паное, ауторке изложбе (Гордана Вучковић,
Татјана Јанковић) су прикупиле скоро све сачуване
оригинале вредне грађе и изложиле их у витринама.

Пета целина: Цитати

1

У последњем сегменту изложбе налазе се занимљиви цитати из живота типографических личности, као и о самој Типографији.
Публикације штампане у Типографији сведоче
о великом распону интересовања и жеља српског
народа за знањем и информисањем. Прва државна штампарија, званично је престала са радом
2003. године, када је БИГЗ, правни наследник прве
Типографије, формално и правно престао да постоји.
„Крагујевац“, како наводи Милан Ђ. Милићевић, „некада најнепосреднији претставник и израз духа и тежњи Шумадинаца, давао је правац
свој радњи нове српске државе“, а захваљујући институцијама основаним у њему у првој половини
XIX века, себe је трајно уцртао на културну мапу
Европе.
					
Гордана Вучковић
Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац

2

Новине Србске, 1834, год. 1, бр. 3.
Бакић, Драгољуб Н., Пет векова Крагујевца, Крагујевац, НБ

„Вук Караџић“, 1972, стр. 74.
3
4

Љушић, Р., Кнежевина Србија (1830-1839), Београд, 1986.
Куниберт, Бартол, Српски устанак и прва владавина

Милоша Обреновића : 1804-1850, Београд, Задужбина Илије
Коларца, 1901, стр. 356.
5

Шумаревић, Светислав, Штампа у Срба до 1839, Београд,

Луча, 1936, стр. 101.
6

Јакшић, Владимир, Постанак и развиће штампе у Србији,

Београд, Државна штампарија, 1873, стр. 12.
7

Арнаутовић, Александар, Штампарије у Србији у XIX

веку, Београд: штампано у Државној штампарији Краљевине
Србије, 1912, стр. 45-46.
8
9

Вукова преписка књ. 1, стр. 399.
Вукова преписка, књ. 1, стр. 409.

10

Шумаревић Светислав, Штампа у Срба до 1839, Београд,

Луча, 1936, стр. 104.

Вредан легат у Тополи
– Током летњих месеци у Задужбини Петра I
Карађорђевића у Тополи дошло је до првих корака
у формирању значајаног легата. Господин Драгомир
Ацовић, архитекта и члан Крунског већа, одлучио је
да своју приватну библиотеку поклони Задужбини.
Библиотекари Матичног одељења и руководилац
Службе за рад са посебним фондовима, Јадранка
Вејновић Андрејић, пружили су иницијалну стручну помоћ у вези са процедуром и поступцима при
пријему легата, начину уређења и вођења овакве
врсте фонда, што је од велике важности за установу којој библиотекарство није основна делатност.
Библиотеку ће водити Андреа Симовић, а одговорност за легитимност у поступку пријема легата
припада управнику Драгану Рељићу. Уз овај значајан легат, стичу се услови и за регистрацију Специјалне библиотеке при Задужбини.

Нова средња школа у Крагујевцу
– Одлуком Владе Републике Србије бр.
022-7665/2018 од 9. августа 2018. г. дошло је до
укидања Друге техничке школе и Политехничке
школе, и истовременог оснивања Средње стручне
школе у Крагујевцу. У новој школи – осим што
је дошло до обједињавања планова и програма
укинутих школа (Машинство и обрада метала,
Електротехника, Саобраћај, Шумарство и обрада,
Култура, уметност и информисање) – дошло је и
до здруживања библиотечких фондова. Део про-

стора који је користила библиотека Политехничке
школе, са преко 24 хиљаде монографских публикација, уступљен је за смештај фонда библиотеке
Друге техничке школе (нешто више од 10 хиљада
библиографских јединица, књижне и некњижне
грађе). У току летњег распуста библиотекари су зaпочели преинвентарисање лектирског дела фонда
библиотеке ДТШ и њену библиографску и каталошку обраду у програму који се већ користи
у библиотеци некадашње Политехничке школе.
Библиотекари су припремили нови штамбиљ за
библиотеку „Средња стручна школа – Крагујевац“,
и на тај начин, практично, започели и ревизију
фонда новоосноване школе.

Семинар за школске библиотекаре
– У просторијама новоосноване Средње стручне школе у Крагујевцу (Косовска 8) 17. новембра
одржан је семинар за школске библиотекаре крагујевачке општине „Ревизија фонда школске библиотеке“. Осим предавања – теоретског упознавања са током целог поступка, од доношења
одлуке о ревизији библиотечког фонда до писања
извештаја и расходовања, присутни библиотекари
су се информисали о обављеној ревизији библиотечког фонда Политехничке школе, програму за
аутоматизацију библиотечког пословања, и предстојећем преинвентарисању и каталошкој обради
фонда придружене библиотеке – што је у вези са
укидањем две и оснивањем једне средње школе.
Семинару је присуствовало 48 библиотекара, а
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реализовале су га запослене у Матичном одељењу
наше библиотеке, Виолета Јовичинац Петровић и
Весна Лечић Миловановић, и школски библиотекар бивше Политехничке школе, Верослава Тодоровић. Захваљујемо се на гостопримству директору
Средње стручне школе Синиши Којићу, и колегама
који воде ову велику школску библиотеку.

Стручна тела
– Секција за матичне библиотеке која ради
при Библиотекарском друштву Србије ове године
одржавала је своје редовне састанке, на којима смо
се бавили актуелним темама у струци. Настављена
је и едукација на теме по избору запослених у матичним службама јавних библиотека, што је на неки
начин и облик информисања о темама које могу
да буду корисне на семинарима који нас наредне
године очекују у оквиру обавезног усавршавања у
струци.

је био Милорад Вучковић, библиотекар саветник
и начелник Центра за узајамну каталогизацију
Републике Србије. Курс је обухватио нормативну
контролу имена и каталога, базе CONOR.SR у систему COBISS.RS, каталогизацију са нормативном
контролом, COMARC/A формат и рад са нормативним базама. Све библиотеке чланице Виртуелне
библиотеке Србије, у бази CONOR.SR моћи ће да
раде од јануара 2019. г.

Стручна помоћ и консултације
– Током године пружана је стручна саветодавна помоћ библиотекарима ОШ „Јован Поповић“,
Друге крагујевачке гимназије, „19. октобар“, ОШ
„Радоје Домановић“, ОШ „Милоје Симовић“, ОШ
„Ђура Јакшић“, у вези са организацијом фонда, пресигнирањем, стручним испитом или у тумачењу
прописа и сл. стручних докумената.

Стручна звања

Стручни скупови
– На дванаестој годишњој конференцији „Библионет“ која је у јуну, у организацији Заједнице
матичних библиотека Србије, одржана у Библиотеци Матице српске у Новом Саду – учествовале су
колегинице Гордана Вучковић и Татјана Јанковић.
Оне су представиле рад о издаваштву и штампарству у Књажеско-србској књигопечатњи 1833-1835,
у оквиру теме скупа „Рукописна и стара штампана
књига“.
– Коауторски рад (Мирко Демић, Гордана
Вучковић и Немања Бркић) на Округлом столу у
Библиотеци „Вук Караџић“ у Пљевљима, Црна Гора
представио је Мирко Демић на тему „Завичајни
рокенрол“.
– Гордана Вучковић је учествовала на Округлом столу „Стари занати“ у Народној библиотеци
„Доситеј Обрадовић“ у Новом Пазару.
– На Стручном скупу у организацији Народне
библиотеке „Стефан Првовенчани“ Мирко Демић
и Татјана Јанковић представили су нашу библиотеку радом на тему „Библиотеке у културном животу
Србије – културно-пропагандна и просветна делатност библиотека“.
– Овогодишњој 15. конференцији Библиотекарског друштва Србије и Скупштини БДС, уприличеној у Чачку поводом отварања нове зграде
Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“,
присуствовали су Мирко Демић, Татјана Јанковић,
Сања Живковић, Гордана Вучковић, Весна Лечић
Миловановић и Виолета Јовичинац Петровић.

Стручно усавршавање
– У оквиру сталног усавршавања запослених
у библиотечко-информационој делатности, каталогизатори из наше и општинских библиотека
похађали су курс „Прелазак на COBISS 3 / Каталогизација са нормативном контролом“. Предавач
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– Одлуком Републичке комисије за доделу вишег стручног звања у библиотечко-информационој
делатности Мирко Демић, Татјана Јанковић и Виолета Јовичинац Петровић стекли су звање виши
дипломирани библиотекар.

Именовање директора Народне библиотеке
у Рачи
– Након 2 неуспела конкурса за директора
Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у Рачи,
трећи конкурс је коначно успео. Ова јавна библиотека чији је рад од великог значаја за квалитет
културног живота Раче, добиће руководиоца који
се раду ове установе може посветити на квалитетан
начин. Катарина Павловић, мастер професор енглеског језика и књижевности, одлуком Скупштине бр. 020-136/2018-I-01 од 13. новембра 2018. именована је за директора на мандатни период од 4
године, на предлог Општинског већа Општине Рача и УО Народне библиотеке „Радоје Домановић“.
Матична служба наше библиотеке обавила је
консултативни разговор са новопостављеном директорком, при чему је као приоритетни задатак
истакнута потреба библиографске обраде комплетног фонда кроз систем COBISS.SR ради укључивања у узајамни каталог ВБС-а. Овај стручни
посао захтева претходну обуку запослених књижничара и стицање лиценце за рад у овом систему.
Иако је наша библиотека беспоговорно и у сваком
тренутку на располагању свим својим стручним
капацитетима, за оптимално функционисање рачанске библиотеке у претходном периоду велики
проблем био је недовољна стручна оспособљеност
за осавремењавање пословања, као и одсуство
иницијативе за унапређење рада. Зато ово именовање видимо као изузетно одговоран потез општинских власти, што је од великог значаја за једну
од најстаријих установа културе на овом подручју.

Сарадња са НБС
– У име наше и општинских јавних библиотека захваљујемо се Ивани Николић, начелници
Одељења селективне набавке у Народној библиотеци Србије, на свесрдној сарадњи на плану попуњавања наших завичајних збирки, али и у више

наврата уступљеној грађи из Фонда сувишака Народне библиотеке Србије.
Виолета Јовичинац Петровић
Народна библиотека „Вук Караџић“, Kрагујевац

ДА ЛИ ПОСТОЈИ ЈАВНА БИБЛИОТЕКА У КНИЋУ?
Проблем укинуте самосталности некадашње
општинске библиотеке „Др Драгиша Витошевић“
у Книћу наставио се и током ове године. Подсећамо, прва правна промена статуса – губитак
самосталности јавне библиотеке – догодио се у октобру 2015, када је основана установа Центар за
културу, туризам и спорт „Кнић“ – Кнић. Тадашњи
министар културе и информисања, на основу
службене белешке наше библиотеке, Скупштини
Општине Кнић наложио је корекцију ове одлуке
у складу са Законом (Дел. бр. 630-02-62/ 2015 -02
од 5. 11. 2015). Општинска власт се оглушила о
одредбе Закона и мишљење Министарства културе и информисања, па је до нове пререгистрације
дошло у смислу назива установе (Центар за културу и библиотека) и делатности, тако што је као
основна наведена „стваралачка, уметничка и забавна“ (90.0). У овом периоду функцију вршиоца
дужности директора вршила је Вера Тодоровић,
професор разредне наставе. Позивајући се на Закон
о локалној самоуправи (Сл. гласник РС 129/07, 83/14
и 101/16), Статут Општине Кнић (Сл. гласник РС
95/08 и Сл. гласник Општине Кнић 3/16) и Одлуку
о оснивању установе Центар за културу и библиотека (Сл. гласник РС 7/15 и 5/18) – Управни одбор
ове установе 29. марта о.г. донео је Статут, који је
оснивач потврдио на седници одржаној 12. априла
(Сл. гласникопштине Кнић, бр. 11, 13. април 2018).
На истој седници донето је решење о утврђивању
престанка мандата Вере Тодоровић, и именовању
новог в. д. директора – Ане Зорић, дипл. музичара
из Крагујевца (Бр. 119-575/2018-01 од 12. априла
2018). Матична служба наше библиотеке обавила
је консултативни разговор са новоименованом директорком, и том приликом предочене су јој све
важне законске одредбе и подзаконска акта из
области библиотечко-информационе делатности.
Нова пререгистрација није повратила самосталност општинској библиотеци. На снази је исти Закон, тако да је Општина Кнић и даље у прекршају
одредби Закона о библиотечко-информационој
делатности (Сл. гласник РС бр. 52/11), који у члану 14, став 1 јасно обавезује јединицу локалне самоуправе да оснује јавну библиотеку као установу
и да обезбеди све потребне услове за њен рад.
Као матична библиотека, општинској власти и
њеним одговорним руководиоцима (председнику

Општине Кнић, г. Мирославу Николићу; председнику Скупштине Општине Кнић г. Милошу Сретеновићу, новоименованој директорки г. Ани Зорић)
упутили смо препоруку да Скупштина коригује
одредбе делатности и делатност 91.01 наведе као
„претежну“ уместо „другу“. Овим формалноправним корекцијама у регистрацији Центра
Општина Кнић би изашла из прекршаја одредби
Закона о култури (чл. 1) и Закона о библиотечкоинформационој делатности (чл. 1, 2, 5, 9, 14 – став
1, 24), а библиотечко-информациона делатност не
би била дисквалификована. У Општини која је
изразито руралног карактера (према подацима из
Пописа становништва 2011. и идентификационе
карте Општине) – библиотека је у дугом периоду
уназад била важан културно-образовни центар,
са дугом традицијом организације промотивних
активности, неговања и промоције уметничке завичајне грађе; такође, са основном и средњом
школом у варошици Кнић библиотека чини окосницу културног живота ове скромне руралне средине. Сматрамо да се кршењем више пута поменутих одредби Закона, нарушавају сви пратећи
стандарди које прописује министар културе, што
се директно и драстично одражава на опадање квалитета културних садржаја у овој средини. Све ове
промене у вези са основном делатношћу Центра
могу да се одразе на даљу стагнацију културног
живота, прикупљање и обраду уметничке завичајне грађе, и губљење статуса општинске јавне библиотеке 2. категорије, што за собом повлачи и
губљење права на Откуп књига које за рачун јавних
библиотека врши Министарство културе и информисања. Број запослених стручних радника
је на апсолутном егзистенцијалном минимуму за
обављање библиотечке делатности, јер би према
Националним стандардима морао да буде већи.
Од великог значаја је електронска каталогизација
и умрежавање у Виртуелну библиотеку Србије, одн.
едукација библиотекара за рад у систему COBISS.
SR и набавка опреме за каталогизацију – што је
све у узрочно-последичној вези са губљењем самосталности јавне библиотеке, одакле смо кренули
на почетку овог текста.
Виолета Јовичинац Петровић
Народна библиотека „Вук Караџић“, Kрагујевац
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