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Има ли српски стрип суперхероје? 
Да бисмо одговорили на ово интригантно пи-

тање, посебно актуелизовано у већ дугогодишњој 
свеопштој глобалној опсесији свиме што има мас-
ку и бије се у име истине, правде и америчког на-
чина живота, морамо се вратити корак уназад, и 
запитати шта су то заиста суперхероји, и како су 
постали једна од доминантних идентификујућих 
појава у стрипу уопште, преливајући се на све 
друге медије и појавне облике популарне културе. 

Такође, на самом почетку, морам да се огра-
дим да овај текст, иако су у њега уложене недеље 
истраживања и промишљања, сигурно неће успе-
ти да обухвати све српске стрип-суперјунаке и оне 
из окружења (као ни све који се таквима могу сма-
трати), па ни њихове ствараоце, али представља 
напор да се ова неразрађена тема на озбиљнији 
начин отвори у смислу писаног дијалога, који по-
зива на даље есеје и анализе суперхеројског фено-
мена у српском, па и регионалном стрипу. 

од теорије до праксе
Извирући можда из теорија Фридриха Ни-

чеа о Übermensch-у, Тако је говорио Заратустра, 
1884, односно натчовеку, а много вероватније из 
радијских и петпарачких јунака са маском, попут 
Зороа насталог 1919. и Усамљеног ренџера из 1915, 
као и непролазним англосаксонским легендама о 
Робину Худу или причама о Црвеном Бедринцу 
(Scarlet Pimpernel), а суштински из античких ми-
това од Херакла и Ахила, суперхерој је као реч, од-
носно кованица настала 1917. године, мада ћемо 
сачекати још мало док се не појаве прави јунаци 
којима би могла бити додељена ова ознака.

У савременој популарној фикцији суперхе-
рој је врста костимираног измаштаног лика који 
поседује натприродне или надљудске моћи и који 
је посвећен борби против криминала, заштити 
јавности од претњи по читаву планету и човечан-

ство, па и шире и обично има као антагонисту 
супернегативца. Жене суперхероји се понекад 
називају суперхероине, а стваралаштво усмерено 
на такве ликове, посебно у америчким стрипови-
ма од тридесетих година, познато је као суперхе-
ројска фикција.

Ипак, неретко овакви ликови и не захтевају 
стварне натприродне или надљудске моћи, а ни 
званични и светски препознати речници, као што 
је dictionary.com или много дуговечнији Merriam-
Webster, нису у потпуности сигурни како да их 
дефинишу, па тако први наводи да је „Суперхе-
рој: фигура, посебно у стриповима или цртаним 
филмовима, обдарен са супер моћима и обично 
се представља као борац против зла или злочина”, 
док други, пак, каже да се ради о „измишљеном 
јунаку који има изузетне или надљудске моћи, 
такође: изузетно вешта или успешна особа”. Тер-
мини као што су маскирани борац против кри-
минала, костимирани авантуриста или маскира-
ни осветник се понекад користе да означе ликове 
попут Вил Ајзнеровог Спирита (створеног 1940), 
који не могу да се експлицитно истакну као супер-
хероји, али ипак деле сличне особине. 

Дакле, најмањи заједнички садржаоци супер-
хероја би могли бити борба против сила мрака, 
тајни идентитет, маска и плашт и последње, али 
никако пресудно – моћи које потичу од најразли-
читијих извора. Можда најважнији елемент јесте 
сама перцепција и узор који суперхероји предста-
вљају и то ће бити и те како елаборирано када бу-
демо говорили о домаћим варијантама познатих 
трендова у овом поджанру стрипа и фантастике. 

први и највећи суперхероји
Почев од најпознатијих, првих класичних су-

перхероја с краја тридесетих година, Супермена 
(насталог 1938) и Бетмена (од 1939), уз сродне ју-
наке као што су Фантом (створен 1936) и Мандрак 
Мађионичар (од 1934), овакви стриповски прота-
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гонисти су врло брзо постали доминантни у аме-
ричком стрипу који се издаје у свескама. На неки 
начин, суперхероји су попуњавали ону празнину 
у колективном подсвесном америчке нације, која 
није имала своје митове и легенде о натчове-
чанским јуначким подвизима, па је измишљала 
сасвим нове, прилагођене модерном добу науке и 
прогреса. Инстант популарност суперјунака је на-
шла реакцију у издавачкој индустрији, која намах 
подстиче толику продукцију да засипа тржиште 
свим и свакаквим херојима и негативцима који се 
уклапају у општи оквир жанра у настајању.

Њихово умножавање и мноштво, из данашње 
перспективе, комичних и апсурдних протагони-
ста, а нарочито антијунака довело је до све ком-
плекснијих заједничких универзума, пре свега ве-
заних за две гигантске издавачке куће, DC comics 
(основана 1934) и Марвел (од 1937) које захтевају 
повремено реструктурирање да се не би урушиле 
у конфликтним заплетима.

Још једна особина суперхероја, почев од Ка-
петана Америке, осмишљеног 1940. године, из-
међу тога и да се анимира америчко укључивање 
у Други светски рат јесте неретка суптилна, или 
скроз директна политизација њихових акција, па 
је тако и велики Супермен пропагирао управо 
америчке вредности кроз скоро целу своју изда-
вачку историју. Такође, ови стрипови су пресли-
кавали и дух времена у којем су настали, и стога је 
Чудесна жена (Wonder Woman, 1941), полубогиња 
и прва велика суперхероина, такође ограничена 
слабошћу која је чини немоћном да се ослободи 
ако је веже мушкарац!?!

Куда даље?
Еволуција суперхероја је била неизбежна по-

сле безидејних деценија у којима су се вртели у ис-
тим шаблонима и континуирано губили читаоце 
који су прерастали тривијалне заплете, па и саме 
не више толико оригиналне и актуелне ликове. Та 
еволуција је била и логична последица еманци-
пације стрипа из стега пуританизма Comics Code 
Authority-ја у САД, мада је главни узрок био већ 
небројено пута елаборирани долазак таласа бри-
танских сценариста, који су уз неке америчке ко-
леге издигли стрип уопште, а посебно онај супер-
херојски, на нови уметнички пиједестал графичке 
новеле. Наслови као што су Надзирачи (Watchmen, 
1986-87), измишљају нове јунаке који деконструи-
шу мит о суперхеројима, стављајући их у контекст 
геополитике и заиста великих питања која су кон-
станта за људски род. Додајте на то оригиналне 
реимагинације познатијих или мање познатих 
старијих хероја, нпр. у Сендмену (сценарио: Нил 
Гејмен, 1989-1996), Створењу из мочваре (по сце-
нарију Алана Мура од 1983) или Повратку мрач-

ног витеза (Бетмен каквог га је поново измислио 
Френк Милер 1986) и ново доба и нова нада за 
стрипове је постала стварност.

Занимљива фуснота везана за Надзираче је и 
идеја да у свету у којем стварно постоје суперхе-
роји, не би истовремено били популарни и стри-
пови о њима, већ се уместо тога највише читају 
илустроване приче о пиратима. 

Но, не треба сматрати да су се са неким оз-
биљнијим насловима уредници и издавачи отр-
гли од потребе да са штанцују безбројне небит-
не свеске о свим могућим јунацима. Напротив! 
И дан-данас су, што се неретко пародира међу 
критички расположеним фановима, клишеи као 
што је смрт суперхероја (ради повећања продаје) 
који се враћа жив и здрав већ у следећој епизоди, 
„шокантна” открића, промене идентитета и пола 
омиљених хероја, исфорсирани сукоби међу по-
зитивцима, као и смехотресни супернегативци и 
нереални дијалози, основа сваког издавачког пла-
на за стрипове.

Нека врста постмодерне тачке на свет супер-
хероја ставља Фајтер (Kick Ass, 2008) који прет-
поставља како би изгледао прави, врло обични и, 
осим великог ентузијазма и способности да истр-
пи још веће батине, ни по чему посебан (супер)
херој смештен у реалан свет. 

А где је ту уопште Србија?

протосуперхероји у србији
Иако у интернет претраживачима при пре-

трази српског суперхероја обично „искочи” Но-
вак Ђоковић Супер Србин, илустрација познатог 
стрип-уметника и музичара Леонида Пилипо-
вића, на којој је Супермен са шајкачом, опанци-
ма, брадом и логом са оцилима, јунаци које ћемо 
представити у овом тексту су освежавајуће ори-
гинални и специфично наши, чак и када су омажи 
или мало суптилније копије америчких пандана, 
а неретко управо садрже и тај пародијски одмак 
који је Лео тако једноставно реализовао једним је-
диним цртежом. 

Такође, можда ће деловати да се повремено у 
овом тексту, и различитим сагледавањима српског 
суперхеројског стрипа натеже теза о томе шта су 
у ствари овакви ликови, али се зато враћамо на 
чињеницу да ни светска стрип и теорија популар-
не културе нису у стању да тачно обухвате појам 
суперхероја, нарочито у данашњем контексту по-
игравања са свим замисливим мотивима, пого-
тову ако тако нешто може донети профит, или са 
друге стране спектра – уметнички кредибилитет. 
Уз то, не заборавите да је без сумње највољенији 
и универзално најпрепознатљивији суперхерој – 
Бетмен, лишен било каквих надспособности сем 
једне, коју је ингениозно дефинисао један негати-
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вац – Црвена Измаглица/Motherfucker у Kick Ass-у 
кад каже „моја супермоћ је што сам супербогат”. 
Стога, ако Брус Вејн као Мрачни витез може да 
надомести недостатке на физичком плану, не-
бројеним геџетима и Бет-возилима, немојте заме-
рити кад овде понекад форсирам шта би са овог 
или оног перцептивног аспекта могао бити нека-
кав домаћи суперхерој. 

Рецимо да су први маскирани јунаци, иако 
углавном (не)обдарени натприродним моћима 
настали у време између два светска рата када се, 
захваљујући духу космополитизма и високој ин-
теракцији са западним силама, и Краљевина Срба, 
Хрвата и Словенаца, односно Краљевина Југосла-
вија врло активно укључује у историју светског 
стрипа. Тарцанета Николе Навојева из 1936. го-
дине јесте женски Тарзан, али, зар са својим (врло 
ограниченим) костимом, тајанственим моћима 
управљања животињама и великом снагом и овај 
књижевно-стрипски јунак, односно наша пандан-
ка нису протосуперхероји?

Много конкретнији пример вероватно првог 
правог српског суперхероја представља свакако 
Зигомар сценаристе Бранка Видића и такође фе-
номенално нацртан од стране Навојева, објављи-
ван у периоду од 1939. до 1941. године. Зигомар је, 
пак, „наш” Фантом, све са прстеном којим зана-
век обележава лоше момке, мада га домино маска, 
плашт и млади помоћник Чи-Јанг још више при-
ближавају иконографији класичних суперхероја. 
О овом стрипу, који се са правом сврстава у сам 
врхунац првог златног доба српског стрипа, писа-
но је много, али само да подсетимо да је од укупно 
шест епизода публикованих са великим успехом 
у стрип-магазину Микијево царство, неколико 
објављено и ван граница наше земље, у Бугарској, 
Италији и Аргентини. Због сусрета и сукоба са 
својим узором Фантомом (епизода „Зигомар про-
тив Фантома”, што је и иначе један од првих су-
перхеројских crossover-а икада) изазвао је велику 
пажњу код фанова овог јунака у САД. 

Навојев је цртао стрип до саме преране смр-
ти од туберкулозе у 27. години. Зато је последњу 
епизоду „Летећи Зигомар” преузео Душан Богда-
новић, али је ни он није завршио, јер је последњи 
наставак без четири табле објављен у броју Ми-
кијевог царства, који је изашао три дана након 
шестоаприлског бомбардовања Београда. Албум-
ски репринт ове епизоде је изашао 2009. године, 
са никад раније објављеним страницама које је 
пронашао прошле године преминули стрип-ау-
тор, историчар и уредник Здравко Зупан. По-
стоји још реиздања овог серијала и, што је још 
занимљивије, Зигомар је представљао инспира-
цију и савременим стрип и другим уметницима и 
његово наслеђе је и те како живо и актуелизовано 

и дан-данас, па се чак планирају и нове авантуре 
овог јунака.

Господар Смрти (1939-1940) Ђорђа Лобаче-
ва је сличан костимирани херој са поприлично 
морбидном маском целог костура, а у исто вре-
ме се појављују још и Бели дух (Ђорђе Лобачев, 
1938), Џарто (још један омаж Тарзану, овог пута 
од стране Себастијана Лехнера, 1938), Кит Дарант 
– додуше, само са маскираним противником (Ђ. 
Мали и Ж. Хиба 1938), Црна маска – лорд Вар-
вик (сценарио Бранко Видић, цртеж Сергеј Со-
ловјев, 1940), а ако гледамо мало шире, важан је и 
тајанствени праведник Црни Јахач у вестернима 
великана стрипа Андрије Мауровића (сценарио 
Фрањо Фуис, 1937). Сваки од ових јунака је имао 
неки од елемената које бисмо данас повезали са 
суперхеројима, пре свега релативно репетитивне 
маске око очију, али су и поред релативне попу-
ларности и већег броја објављених епизода били у 
мањини у односу на историјске, крими и фантас-
тичне стрипове, мада је њихова специфична ико-
нографија, нарочито у погледу Господара Смрти и 
већ поменутог Зигомара, учинила да их се сећамо 
и сматрамо их релевантним и до данашњих дана. 
Закључак је да се суперхеројски бум ипак није 
примио код нас, пре свега због чињенице да је 
наш сопствени издавачки бум био прекинут мно-
го већим, правим експлозијама бомби које су нас 
увеле на најстрашнији начин у нови светски рат.

Но, да не буде све тако црно, и ако мало заме-
нимо тезе и узмемо да су и основни извор супер-
херојштине митски јунаци из предања и легенди, 
зар не би и наш стриповани Биберче у незаборав-
ној изведби Лобачева (1942), који витла гигант-
ским буздованима и млати аждаје, могао бити 
прави суперјаки херој сам за себе, а и као узор бу-
дућим инкарнацијама таквих ликова?

после рата, мук
И онда? И онда ништа.
У свом феноменалном есеју/контемплацији 

на ову тему – Усамљеност суперхероја, такође не-
давно преминули Борислав Станојевић, дугого-
дишњи управник Библиотеке Југословенске ки-
нотеке, и сам творац једног аутентичног домаћег 
суперхероја – Капетана Нитрата (више о њему 
касније), констатује како наше друштво још није 
(било) сазрело да би имало суперхероје, а веро-
ватно то није ни данас. 

„Без вишепартијског система и грађанског 
друштва, без макар привида демократије, без од-
суства доминантног гравитационог језгра чврсте 
и јединствене моралне, идеолошке и/или рели-
гијске линије – нема ни суперхероја. Српски тра-
диционални морални назори, будући компати-
билни са средњовековним витешким, маскираног 



4

суперхероја би оквалификовали као кукавицу. 
Супер? Овде постоји само херој, под пуним име-
ном и презименом, потпуно поносан и одговоран 
над својим радом и делом. Све остало је срамо-
та, јер је заједница, јединствена у својој генерал-
ној линији, па чак и у отпорима према њој”, тврди 
Станојевић, да би закључио како: „Неминовност 
маске, али и суперхероја, вигиланата, ми Срби тек 
треба да откријемо и разумемо.”

Нема сумње да је у послератној ФНРЈ било 
тешко пласирати било какав ауторски „капита-
листички стриповски шунд”, а камоли његову 
најекстремнију суперхеројску форму, али не стоји 
теза да нам нису били потребни хероји већи од 
живота. У стрипу епохе, нови маскирани јунак ће 
бити Тајанствени витез (1966-1970) Петра Радиче-
вића, али ко може да оспори да су највећи јунаци 
едиције Никад робом и вероватно целог послерат-
ног стрипа били Мирко и Славко Десимира Жи-
жовића Буина, који су излазили од 1958. до 1974. 
Партизански мит је са овим јунацима добио скоро 
натприродне димензије, јер, како објаснити све 
вештине, па и надљудску снагу (нпр. легендарну 
насловницу на којој Мирко из руке решета мит-
раљезом који би презнојио и Николетину Бур-
саћа), а надреална је и популарност овог стрипа 
који ће достизати тираже мерене у стотинама 
хиљада примерака, па чак бити и адаптиран у 
филм. Буин је имао читав тим врсних сарадника 
који ће изнети овај пројекат до култног статуса, а 
наслеђе тог стрипа живи као сведочанство доба у 
којем су и једно ново уређење и држава тражили 
сопственог Херкула, Марка Краљевића или Ви-
лијема Тела, па можда и суперхероје.

У истом контексту се може посматрати и 
објективно суперснажни Дикан, карикатурални 
стрип о Старим Словенима, настао по идеји уред-
ника Политикиног забавника Николе Лекића, 
којег са паузама још од 1969. црта Лазо Средано-
вић, а потписивало га је мноштво сценариста, па 
и сам цртач. Ако гледамо шире од самог српског 
стрипа, треба у овом временском раздобљу поме-
нути и Магируса хрватског аутора Жарка Беке-
ра (објављен први пут у магазину Плави вјесник 
1966-1967. године, да би био репринтован више 
пута), који је смештен у миље морских дубина и, 
иако превасходно СФ жанра, такође асоцира и на 
неке америчке подводне суперхероје.

И поред ових натегнутих квазисуперхероја, 
остаје чињеница да влада вишедеценијска осека 
суперхеројштине све до, у сваком погледу, стри-
повски креативно издашних осамдесетих. Тада 
коначно имамо и суперхеројима сродне стрипове, 
па се у Екс алманаху 1981. може наћи Лома Кос-
толома Бране Николића, а у YU стрипу из 1982. 
се појављује Monsieur Hi-Fi којег потписује Бојан 

Ковачевић. Неку врсту стрипских суперхероја 
представљају и превасходно џејмсбондовски ју-
нак петпарачких романа Лун, краљ поноћи, са 
стрипском верзијом публикованом од 1984. до 
1987. године у легендарном Лунов Магнус Стрипу, 
који је по овом јунаку добио и име, и Нинџа од-
носно Нинђа, чије су чак 43 епизоде објављене од 
1977. до 1989. у YU стрипу и Екс алманаху (цртеж 
и делимично сценарио Драган Стокић Рајачки, 
сценарио Александар Костић, Светозар Обрадо-
вић и Петар Алаџић). Поменућу још само и ко-
нановске јунаке Ненада (А. Пешић, Д. Рајац, YU 
стрип, 1983) и Небојшу (Д. Бунарџић, YU стрип 
годишњак #2, 1983. и Екс алманах).

Аутентичнији суперхерој којег су ствара-
ли домаћи аутори, иако то можда тада није било 
очигледно, је Орион, објављиван у четири епизоде 
у Јежевом забавнику, тј. Кондору 1983-84. године, 
са цртежом који потписује извесни Douree, док је 
за сценарио био задужен Vlannes. Иза ових фран-
кофонских псеудонима су се крили Душан Рељић 
и Владимир Неданоски, а бркати насловни јунак, 
летећи телепата, који се маје по свемиру возећи 
пар љубоморних летелица (!?!) је био омаж фран-
цуским СФ серијалима, али донекле и суперхе-
ројским стриповима.

Ипак, морала се сачекати Cat Claw да би срп-
ски стрип добио праву и без сумње најзначајнију 
одредницу у историји светског суперхеројског 
стрипа.

Наша, а светска Ката
Једини суперхерој, у ствари суперхероина 

која заслужује своје поглавље у овом есеју је Каро-
лина Конор, илити Cat Claw. 

Проста статистика за овај серијал Светоза-
ра Тозе Обрадовића (иницијалног сценаристе), 
Славка Драгинчића (сценаристе друге до осме 
епизоде) и Бранислава Банета Керца, цртача и 
комплетног аутора највећег дела серијала је више 
него импозантна. У периоду од 1981. до 1995. го-
дине су направљене 44 епизоде са класичним аме-
ричким бројем страна, али и неретко неупореди-
во више детаља и кадрова, због чега фантастично 
функционишу и у већим албумским и магазин-
ским форматима. Од 1989. се почело са публи-
ковањем на страним тржиштима, и овај стрип је 
као самостално издање или у часописима доспео 
на највећа светска стрип-тржишта, пре свега аме-
ричко и француско, а имао је и велики пробој у 
скандинавским земљама – Холандији, Шведској, 
Норвешкој, као и Турској и наравно стекао култни 
статус и непролазну популарност у свим бившим 
југословенским републикама.

Циљано планиран(а) као YU-суперхерој, од-
носно представник овог жанра који ће настати 
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комплетно у домаћој продукцији, а осмишљена 
као пандан Спајдермену, Cat Claw је у почетку 
пратила стандарде и каноне суперхеројске фик-
ције, али се због саме природе ове суперхероине и 
интересовања њених аутора, врло брзо отргла ис-
тима. Нарочито откад Керац преузима комплетну 
контролу над серијалом, он донекле постаје паро-
дија, у то доба и самих по себи апсурдних клишеа 
поджанра запалог у колотечину и рециклажу. 

Иницијално, стрип је имао заплет достојан 
чувеног сценаристе Стена Лија. Конорову, студент-
кињу биологије огребе мачка озрачена некаквим 
сигма-троном, и она намах добија особине као 
што су суперснага, способности да се увек доче-
ка на ноге и види у мраку, канџе које избацује по 
вољи, итд... То хероину, која бира заиста прово-
кативан костим микрободија са мрежастим чара-
пама, убацује усред хаоса једног метрополиса са 
свим очекиваним супернегативцима, али и плеја-
дом споредних ликова који се уплићу на емотивне 
и све друге начине у њен живот. Ко може забора-
вити поручника Бетбол Булита, разроког поли-
цајца, касније џиновског пацова, Ренату Роузблад 
ака Икстримити, Бертолда Шварценбергера који 
је такође и Кетминатор и Гргур Монструм, Нинџу 
Детбрингера, вешца Ворлока, Керолину – шашаву 
и секси цимерку Џини Џоунс, екипу Хеловинова-
ца са бундевама на главама и наравно, Камерона 
Хила, базираног на самом Банету, до те мере да 
га је аутор лично глумио у кратком играном фил-
му City Cat, рађеном 1992. године за РТС (режија: 
Миша Милошевић, и са Данијелом Пејић у улози 
Cat Claw).

Стране читаоце је сигурно збуњивао и фасци-
нирао спој комедије и врхунског цртежа достојног 
најбољих Марвелових и DC-јевих прволигаша, 
као и жестоког темпа и акције, а све то увезано 
харизматичном суперхероином која више пута 
остане без горњег дела костима. Банетове не-
бројене текстуалне (углавном на филмове Клин-
та Иствуда, и хеви метал музику), али и визуелне 
референце (од класика стрипа, до холивудских 
глумаца – опет Иствуд у више инкарнација, али су 
ту и пријатељи, колеге и фамилија) чине посебну 
чар због које се сваки кадар и реплика овог стри-
па анализирају у недоглед, мада су неретко тиме 
кршена права интелектуалне својине, па су чак 
неке табле морале да се прецртавају за америчка 
издања. Урнебесни дијалози, а посебно звучни 
ефекти и ономатопеје, као и много, много голо-
тиње, иако увек на страни духовите еротике, а 
никако порнографије, представљали су још један 
корак даље у овом жанру, и поштенији су од лаж-
ног пуританизма под Comics Code Authority-јем, 
где нико не псује и не виде се детаљи којих се Бане 
и Ката не стиде, али су зато и жене и суперхерои-

не суштински тек објекти за адолесцентске фан-
тазије. Наша Ката је била прави женски херој, са 
потребама и проблемима, смешна и страшна по 
потреби, али никад тривијална и досадна.

Бивајући оригинална и своја, Cat Claw остаје 
прави суперхеројски стрип за сва времена.

инаћење деведесетих
Усред деведесетих и свеопште осеке стрип-из-

дања и било какве комерцијалне културе појављују 
се два права српска суперхеројска серијала у из-
дању Luxor стрипа. Борци сумрака и Генерација 
Тесла, су објављивани у наставцима 1995-1996. 
године, и у њима су читаоци, ускраћени за дотада 
свеопште присутне стрипове на киосцима, могли 
да прате авантуре истоимених тимова суперјунака. 

Они су се најпре појавили у обједињеном из-
дању, у црно-белој техници, па затим и у четири 
броја у колору, а онда и као засебне свеске, поново 
монохроматски и у скромнијој опреми. Све зајед-
но је било седам епизода прве, односно осам друге 
серије, уз три броја додатног стрипа Ромеро. Зајед-
нички сценариста је био Милан Коњевић, такође 
касније и познати режисер, док су Борце (иначе 
настале по идеји Ратомира Кутлешића) цртали 
Војислав Васиљевић (оловка) и Асканио Поповић 
(туш), а Генерацију Синиша Радовић (оловка) и 
Здравко Зупан (туш). 

Борци сумрака су Драгана, Мило, Гуру, Мис-
тер Нок и њихов тајанствени маскирани савезник 
Шапат, који представљају покрет отпора у футу-
ристичком мегалополису Луксору, којим сурово 
управља суперзлоћа др Крејтон Харген уз помоћ 
Даме Смрт и Мрачњака, а то је тек почетак... Гене-
рација Тесла је, иако такође смештена у будућност, 
ближа нашој реалности, нарочито у квалитетнијој 
првој епизоди у којој се Коља Ивановић, повра-
тник из крвавог Медитеранског рата (!), при-
дружује насловном тиму суперхероја који чине 
Питер Тешић, Американац српског порекла на 
челу истраживачке компаније „Сајбернаут” (ина-
че оклопљен као Ајронмен), његова жена Барбара, 
пилот летелице која их носи где прича води, њен 
брат – Стив Рајан ака Солар, са умећем летења и 
стварања светлосних лопти и Младен Јанковић, 
шифра Тестера, који уместо шака има огромне 
моторне тестере! Сви они су некако повезани са 
великим научником и проналазачем Николом 
Теслом путем тајанствене фреквенције, али само 
Коља може и да приступи скривеној димензији (те 
добија суперхеројско име Портал) у којој је Тесла 
сакрио своје највеће изуме, а које, дакако, жели и 
моћни негативац Кобалт.

Ови серијали, нарочито Генерација Тесла са 
суперјунацима који носе наша имена, и радњом 
делом смештеном на овим просторима, изазва-
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ли су велику пажњу, па се и даље помињу са нос-
талгијом на стрип форумима и препродају по 
интернет аукцијама, а никада објављени нулти 
бројеви су најављивали и већи квалитет, али их 
публика, нажалост, није видела. У овој деценији 
се започиње са објављивањем авантура једног 
дуговечнијег и потпуно несвакидашњег домаћег 
суперхероја. Већ поменути Капетан Нитрат Бо-
рислава Станојевића је ишчашени и јединствени, 
али ништа мање прави суперјунак чије се моћи 
заснивају на енергији коју у себи чувају нитратне 
филмске траке. Његов алтер его – Ватрослав (Иг-
нацијус) Восток је филмски архивиста трећег реда 
из Славиграда, Јужна Беовија, чији се доживљаји 
развијају у четири колажне графичке новеле пре-
пуне филмских омажа које су у периоду од 1996. 
до 2014. године на веома оригиналан начин црта-
ли Синиша Радовић (прва прича) и Александар 
Сотировски (преостале три). 

Преносећи немало изазове сопствене профе-
сије у сценарио, Станојевић користи клишее жан-
ра и одмах их изврће наглавце. Капетан Нитрат 
настаје тако што Восток експериментише како би 
заштитио самозапаљиве нитратне филмске траке 
(алхемијским поступком!) и наравно, дешава се 
хаварија. Она, пак, интегрише Востоково тело са 
филмским тракама (!?!) и он постаје биће које зра-
чи бесконачну и веома опасну енергију, али је и у 
стању да је контролише и усмерава. 

Овај суперхерој, који представља ретку до-
маћу и потпуно ингениозну разградњу образаца и 
форме из америчких стрипова, се поред уобичаје-
них суперхеројских активности (спасавање света, 
итд...) бави и очувањем светске културне башти-
не у форми филмских трака. У томе му помаже 
ништа мање откачени Разводник Даљинац, биће 
чије је тело телевизијски екран, а који се слично 
Сребрном Летачу, креће на летећој дасци која је 
у ствари даљински управљач, као и Жонглари – 
бића молекуларне величине, док је један од глав-
них антагониста стрипа Филмфунгус, супертеро-
риста са особинама гљива које нагризају филмску 
траку, а појављују се и богови филма Мелијес, 
браћа Лимијер, отпадник Орсон Велс, и неприја-
тељи Фантомас, доктор Мабузе, Фу Манчу, праће-
ни Кинг Конгом, Годзилом и змајем Фафнером...

Када, пак, говоримо о хистеричном нацио-
нализму деведесетих, не можемо да не бацимо 
поглед у комшилук и подсетимо се смехотресних 
суперхероја бивших СФРЈ република као што су 
Суперхрвоје – о човеку од камена (сценарио Ни-
кола Листеш, цртеж Синиша Ерцеговац, једна 
епизода 1992), Босман, који је више налик Па-
нишеру (сценарио Јусуф Хасанбеговић, цртеж 
Озрен Павловић, такође једна епизода 1994), а ту 

су и Книнџе – витезови Српске Крајине (сценарио 
Марко Фанчовић, цртеж Драгољуб Савић, 1991, 
две епизоде). 

Поновно интересовање за ове полузаборавље-
не „суперхероје” (сиц!) изазвао је један скроз 
нови, по имену Шћипоња (Орао), буквална копија 
Фантома са албанским грбом на грудима којег је у 
Приштини представио Гани Сандури 2012. годи-
не, иако сам аутор наводи да је мисија овог јунака 
да се бори против зла, корупције и нарко-дилера, 
а не других народа. 

Коначно, вреди поменути у контексту ратова 
и једног америчког суперхероја који је гостовао 
на домаћем терену. У питању је ни мање ни више 
него онај највећи – Супермен. Наиме, 1996. годи-
не су, на иницијативу тадашње прве даме САД 
Хилари Клинтон и државне сектретарке Медлин 
Олбрајт (!!!) америчка војска и дечји фонд Ује-
дињених нација, а у сарадњи са DC-јем, израдили 
и дистрибуирали у Босни и Херцеговини и на Ко-
сову специјално издање стрипа о Супермену, на-
словљено Смртоносно наслеђе, штампано на свим 
језицима и писмима циљних националних група, 
укључујући српску ћирилицу и албански језик. 
Идеја је била да се најмлађима пренесу упутства 
о опасностима и заштити од мина, која ће бити 
упакована у форму стрипа и изречена од стране 
универзално омиљеног јунака. 

Постоје приче да су деца улазила у поље мина 
очекујући да по њих дође Супермен, а наводи се и 
да је од босанског издања претекло тек десетак ко-
мада чинећи га најређим и једним од највреднијих 
издања Супермена, што све заједно свакако пред-
ставља фасцинантну фусноту о суперхеројском 
стрипу на овим просторима.

Врло ново доба
Већ опробани партнери, сценариста Милан 

Коњевић и издавач Luxor ће деценију после Бо-
раца Сумрака и Генерације Тесла, односно 2006. 
године, опет покушати да створе публику која 
би куповала српске стрипове на киосцима. Ово-
га пута кренуло се са фантази серијалом Дивља 
магија, али и Фактором 4, новим суперхеројским 
стрипом рађеним у духу и форми америчких узо-
ра који су цртали Мирко Чолак, Антоан Симић и 
Боривоје Грбић, колорисао га Иван Шаиновић, а 
насловнице и дизајн јунака радио Алекса Гајић. 
Фактор 4 је за кратко време и успео да стекне 
верне поклонике, пре свега захваљујући подила-
жењу циљној публици, и квалитетном тиму који 
ће после овог серијала остварити још много тога у 
свету стрипа и анимације. 

Прича се одиграва 2080. године, у којој влада 
светски мир и хармонија свих народа, а заплет по-
чиње када четворо тинејџера, Марко Мећава (из 
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Балкан-полиса!), и Ема Стоун, Алекс Темпа и Тина 
Томас из других мега-градова широм света, на по-
зив Дерека Дорса, у ствари бесмртног ратника и 
ванземаљца Гамена, долазе у његову вилу. Тамо 
стичу натприродне моћи ваздуха, ватре, земље и 
воде, како би испунили космичко пророчанство 
о четири ратника који ће зауставити крај свеми-
ра. Тако и од средњошколаца, ова четворка намах 
постаје тим прерано одраслих суперхероја који 
се сукобљавају са разноразним претњама, а пре 
свега злокобном организацијом „Управа”. Иако 
је најављиван и анимирани филм, па и серија, и 
појавио се и трејлер за исте, на крају је све оста-
ло на дванаест епизода стрипа које су годину дана 
пружале наду да ће овај серијал ипак стећи нове, 
младе фанове. Напослетку, није их било довољно 
за исплативост пројекта.

Остаје жал и што Мијат Мијатовић, добитник 
Grand Prix-ја трећег Салона стрипа у Студент-
ском културном центру Београда 2005. године, 
није наставио да пише и црта авантуре Рескјуме-
на, спаситеља и избавитеља, необичног кари-
катуралног стрипа у стилу Мајка Мињоле и са 
дијалозима у стиху, али је макар овај суперјунак 
остао да нас подсећа на себе као маскота Салона 
до дан-данас. Још један добитник највеће награ-
де ове стрип-манифестације, Милош Славковић, 
такође ће каријеру правити са научнофантас-
тичним, па донекле и суперхеројским стриповима 
рађеним за дигитално тржиште у САД. А шта тек 
рећи за пробој Мирка Чолака, који је свој печат 
дао радећи за највеће светске издаваче као што 
су DC comics, Dark Horse, After Shock и наравно, 
Марвел, и то на насловима као што су Punisher, 
Red Skull, Turok, Deadpool, Green Lantern, Conan the 
Barbarian... Ипак, циљ овог есеја је да покрије ау-
тентичне домаће суперхеројске јунаке, а о Чолаку, 
Марку Ђурђевићу и другим ствараоцима одавде 
или нашег порекла који су своје име оставили 
урезано пером и тушем у историји америчког су-
перхеројског стрипа сигурно ће бити још много 
речи...

Занимљива подврста аутохтоног српског су-
перантихероја би свакако могли да буду наши 
стриповски вампири и друга натприродна бића 
у серијалима новог миленијума. Такав је рецимо 
Лука Вранић, којег је створио Дејан Вујић Дракула, 
и аутор је десетак кратких стрипова о овом јунаку, 
да би на њему, такође, доста радили и сценариста 
Марко Стојановић и други цртачи, а објављена је 
и једна колекција прича о овом трагичном вампи-
ру (Постеља од глога – пали анђео, 2005). Сличан 
јунак је и Немања Лукић у стрип-адаптацији ро-
мана Константиново раскршће Дејана Стојиљко-
вића и са цртежом Драгана Пауновића (албуми 

Краљевство крви, 2013, и Наслеђе предака са до-
датним таблама Алексе Гајића, 2013). 

Године 2003. се појављује и занимљив ми-
ни-серијал Здухаћ са три епизоде сакупљене 
у албум Копље судбине. У њему ауторска еки-
па – сценаристи: Мирољуб Антонијевић, цртач 
Ивица Сретеновић и Александар Јаковљевић у 
двострукој улози сценаристе и цртача, на модеран 
начин користе мит о Здухаћу – човеку који има 
натприродне моћи, али само док спава. Поменућу 
још и стрип Шумар, објављен у часопису ЕОН из 
Шапца.

Сценариста Марко Стојановић са мноштвом 
цртача из региона у својој стриповској епопеји 
Вековници такође користи неке елементе поджан-
ра којим се бавимо, као што су надљудска бића 
– вампири, псоглави, и многи други, упарени са 
митским јунацима попут Марка Краљевића, као 
што се то ради и у Забави за целу породицу, у којој 
породица ловаца на чудовишта спасава свет од 
демонских сила, и који уз сценаристу Владимира 
Тадића потписује и већи број цртача.

Пародијски приступ се исто тако даље раз-
рађује у више серијала, пре свега у стрипу Екстра 
Геџа – татко на суперхероји по сценарију Хомера 
Карабега и Деxе Пантелејског и цртаног пре свега 
од стране Пеђе Славног као и Андрије ТАМ-ТА-
МА. Овај први јужноморавски суперјунак је чак 
имао и цео албум са неколико епизода објављен 
2008. године. Поред специфичног хумора и ниш-
ког сленга, аутори Екстра Геџе су се бавили и 
политичким темама, па чак били провокативни 
у критичком сагледавању депресивног стварног 
окружења које исмевају, док им је узор, можда пре 
америчких, био један италијански антихерој са 
алкохолним извором моћи – Суперхик из Алана 
Форда (од 1969) Макса Бункера (Лукијана Секија) 
и Магнуса (Роберта Равиоле).

У регионалном и такође комичном кључу 
истичемо и Амнезију, суперхероја са проблемом 
са памћењем сарајевског стрип-аутора Филипа 
Андроника чије су ингениозне и дивно стилизо-
ване кратке гег табле и каишеви сакупљени у два 
албума (2009. у издању Шахинпашића, Сарајево/
Загреб, и 2011. у наставку Амнезија – Поријекло 
од стране београдског издавача System comics). 
Још један национални хрватски суперхерој, али са 
иронијским одмаком је и Свети Леопард Мандић, 
што је игра речи са канонизованим католичким све-
титељем Леополдом (сценарио Звонимир Веидт, 
цртеж Dr Wookie, 2012), који, пак, воли секс, алко-
хол, жене, а понекад и дроге.

Вероватно најзначајнији стрип-суперхерој са 
еx-YU простора на крају свакако остаје Мистер 
Мачак, хрватског аутора Роберта Боба Солано-
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вића, за којег су сценарио још писали Дарко Ма-
цан, а цртао га и Тихомир Тикулин Тицо, и који 
се појављивао у више часописа од 1999. године и 
једном албуму, (Bookglobe, Загреб, 2002), а чак је 
имао и сопствени магазин са четири броја у из-
дању Лавиринта из Чачка 2006-2008. године. Ово је 
прича о свету антропоморфних животиња у којем 
се креће и насловни суперјунак цивилног имена 
Мирослав, и који је у суперхеројској верзији по-
највише налик Бетмену, како по дизајну костима, 
али и чињеници да све што поседује носи његово 
име: Телемачак, мачкофон, Мистермобил, итд... И 
поред цртежа прилагођеног млађим читаоцима, 
као и здравог хумора којим обилује, Мистер Ма-
чак је имао и те како озбиљне и драматичне запле-
те, и невероватну плејаду сабораца и негативаца 
са којима сарађује или се сукобљава, као што су 
хиперинтелигентни делфин Икитики или Гунгула, 
супернегативац који је у стању само да изговара 
слово „Г”.

српски осветници 
Још један важан (пост)модерни приступ су-

перхеројима је изнесен у Лиги изузетних џентл-
мена сценаристе Алана Мура и са цртежом Кеви-
на О’Нила, стрипу који је створио тим суперхероја 
од Капетана Нема, Алана Квотермејна, Мине Хар-
кер, Невидљивог човека, Доктора Џекила/Мистер 
Хајда итд., али је, ипак, користио скоро само про-
тагонисте британске књижевности. 

Зато сам сматрао да овај концепт има смисла 
пренети и на ово поднебље, где такође постоје пи-
торескни и моћни јунаци, па је тако настала Дру-
жина Дарданели по мом сценарију и у прелепом 
и детаљима богатом цртежу Драгана Пауновића 
(први албум, Пољубац лептирице је изашао 2011, 
а нови Злочин на Светској изложби 2016). Ипак, 
желећи да овај рад има и међународни потен-
цијал, поред наших највећих литерарних ликова 
као што су Хајдук Станко Јанка Веселиновића, 
Борина Коштана, Андрићев Карађоз, Вукашин 
Катић Добрице Ћосића, Сава Савановић Мило-
вана Глишића, Нушићев светски путник Јованча 
Мицић и Кочићев јазавац (пред судом), интерна-
ционалност Дарданела је појачана јунацима међу 
којима се издвајају Толстојев гроф Вронски, Јозеф 
К. и Грегор Самса из Кафкиних дела, Раскољни-
ков Достојевског, Фантом из опере Гастона Леруа, 
Димина Дама с камелијама, Олд Шетерхенд Кар-
ла Маја, Добри војник Швејк Јарослава Хашека и 
други...

И, иако то заиста нисам планирао, неверо-
ватно је како се основна поставка Дружине Дар-
данели спонтано поклапа са улогама и моћима 
које припадају тренутно најпознатијем стрипов-
ско-филмском тиму хероја – Марвеловим Освет–

ницима (The Avengers). Рецимо, Хајдук Станко, 
херој српког народа, пробуђен из мртвачког сна, 
јер је потребан својој домовини, паралела је Ка-
петану Америци, снажни и вазда бесни Карађоз 
подсећа на Хулка, смртоносна и заводљива Ко-
штана је иста Црна удовица (Black Widow), а улогу 
моћног, дугокосог, мистериозног аутсајдера/ван-
земаљца деле Сава Савановић, односно Тор. Бо-
гати и шармантни Вронски личи на Тонија Старка 
– Ајронмена, чак и на једном кључном месту у за-
плету другог албума носи и оклоп, а све их окупља 
добронамерни манипулант Вукашин Катић илити 
Ник Фјури Дружине Дарданели. 

Остаје само јазавац, Око Соколово (Hawkeye, 
или можда Rocket Raccon) ове скупине, помало 
апсурдан лик, али ипак користан у одређеним 
тренуцима, и важан за емоционалну утемељеност 
приче.

светла будућност?
Тешко је помислити да у актуелној поплави 

суперхероја који, извирући из стрипова опседају 
биоскопска платна, ТВ екране, конзоле за игрице, 
полице са фигурама и рекламе за банке, и свеопште 
су присутни и најисплативији поп-културни фе-
номен на глобалном и локалном плану, неће бити 
конкретнијег одјека таквог тренда и у ауторском 
српском стрипу. 

Домаћи издавачи су свакако ухватили прикљу-
чак, и од Стрипотеке до луксузних трејдова има-
мо све замисливе америчке и ине суперјунаке и на 
српском језику. На крају, неки од наших аутора и 
цртају ове серијале за стране издаваче и само је 
питање времена када ће се појавити неки нови 
велики, аутентичан и наш овакав стрип-херој. 
До тада, можемо се подсећати оних бивших који 
чине разнолику, релативно плодну и у историји 
домаћег, па и светског стрипа, релевантну продук-
цију овог стриповског поджанра, пре свега посма-
трано у Србији, али и Југославији и државама које 
су из ње настале.

Павле Зелић **

*Павле Зелић, стрип-сценариста и писац. Објављивао приче 
у Политици, Градини, Улазници и другим књижевним и по-
пуларним часописима, као и у антологијама у земљи и регио-
ну. Пише филмску и књижевну критику и есеје за штампане и 
online часописе. Графичку новелу Дружина Дарданели, коју је 
илустровао Драган Пауновић, објавио је 2011. године. 
**Аутор изражава захвалност Боривоју Грбићу на огромној 
подршци, информацијама и саветима.
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Т
ем

а
 бро

ја
приЧа о бУЂеЊУ

Стрип-ауторке – снага једнакости и богатство различитости

Она се буди. Долорес отвара очи, устаје из по-
стеље, креће у нови дан. Исто као јуче, исто као 
што је то чинила прекјуче. Сваки њен дан заправо 
је један те исти који се понавља изнова и изнова… 
Али, нешто се мења. Она се буди, изнутра. Буди се 
њено ЈА, буде се снови. Буди се свест о потчиње-
ности и жеља за променом. И јутра више нису 
иста. Мало по мало, Долорес мења своју свакодне-
вицу док не завлада сопственим животом.

Ко је гледао прву сезону серије Западни свет, 
вероватно препознаје ове сцене буђења. Мене су 
живо асоцирале на борбу за еманципацију жена, 
можда јер сам поменуту серију почела да гледам 
у јеку припрема за ову изложбу и у време кад сам 
се све више интересовала за феминизам и женска 
права. Подсетиле су ме и на освешћивање уметни-
ца у пољу стрипа, као и на моје сопствено буђење. 
Мада, треба напоменути да се наша стрип-прича, 
бар ова балканска, одвија постепено и ненасилно, 
што рецимо, није случај у Сједињеним Америчким 
Државама, где ауторке и уреднице често добијају 
претње од „фанова”, али трчим пред руду. Врати-
мо се на почетак, на причу о буђењу.

Прича ове изложбе заправо је прича о мом 
постепеном освешћивању и откривању женског 
стрип-стваралаштва које је попут тамне стране 
месеца: одувек присутно, али склоњено од погле-
да, а самим тим далеко и од мисли, како туђих, 
тако у почетку и мојих. Током једног од састанака 
везаних за припрему изложбе, Ан Лорен Вигору, 
моја велика савезница, добронамерно ме је подсе-
тила да нисам ни историчар ни кустос, да не смем 
изгубити свој глас. Тај ми се савет учинио добрим. 
Према томе, прича која следи биће искрена и лич-
на, објективна онолико колико јој сама њена при-
рода дозвољава.

Када сам као тинејџерка осетила да ће стрип 
бити мој животни позив, нисам знала ни за јед-
ну жену која се бави стрипом. Помислила сам да 
сам једина, да сам посебна. (Рекох ја да ће бити 
лично!). Можете замислити кризу крхког адо-
лесцентског индентитета која је уследила након 
што сам увидела своју грешку. „Не брини, нема 
их много”, тешиле су ме колеге стрип-цртачи. Ста-
рије ауторке убрзо сам почела да посматрам као 
узоре, с дивљењем. Иако заправо ништа о њима 
нисам знала, веровала сам да су оне превазишле 
све страхове који су мене тада мучили: да ли де-
војке заиста могу да цртају стрипове професио-

нално, или могу бити само колористкиње? Како 
ли се носе с теретом дома и породице, кад се зна 
да је цртати стрипове захтеван посао? Како ли 
трпе све оне сисе и гузице стрип јунакиња које 
севају са страница стрипова? О девојкама које су 
цртале стрипове око мене, тада нисам много раз-
мишљала. Била сам саможиво усредсређена само 
на сопствене муке. Можда сам их чак повремено 
посматрала са благим презиром (још нисам била 
сасвим опростила универзуму што ми је украо 
моју посебност).

Године су пролазиле и однеле са собом, хвала 
богу, пубертет и добар део саможивости. Одмах 
након студија, готово истовремено су ми се ост-
варила два сна: постала сам мама, и почела сам 
професионално да се бавим цртањем и бојењем 
стрипова. Ово прво засенило је друго. Живот је 
почео да ми орбитира око једног новог, малог и 
врло захтевног сунца, па нисам размишљала о 
оној „тамној страни месеца”. 

Све док није дошла 2016. година и донела са 
собом догађај који ће усталасати свет стрипа, чак 
до малене Србије. У оквиру припрема фестивала 
стрипа у Ангулему, објављена је листа номинова-
них аутора за Гран-при, једну од најпрестижнијих 
награда за стрип, на којој међу 30 номинованих 
није било нити једне жене. Био је то велики сочни 
скандал. Редом, номиновани аутори повлачили су 
своја имена с листе. Колектив „БД Егалите” позвао 
је на бојкот фестивала. Организатори фестивала 
невешто су покушали да поправе грешку додајући 
имена Марђан Сатрапи и Пози Симондс на листу, 
али доба друштвених мрежа не опрашта грешке. 

У Француском институту у Београду тим је 
поводом организована трибина о ангулемском 
гафу и положају жена у стрипу, ретка прилика 
којом сам изашла сама из куће, а коју вероватно 
не бих искористила да ме Жарко Милићевић из 
удружења „Лазар Комарчић” није позвао да дођем 
и из публике поделим своја искуства. Трибину 
су водиле већ поменута Ан Лорен Вигору, ата-
ше за културу и заменица директора Института, 
и Јелена Јокановић, како сама описује, дежурна 
феминисткиња на свим конвенцијама популар-
не културе и гиковштине. Износиле су податке о 
ауторкама из Француске и Јапана које никада пре 
нисам чула. Сведочиле су о новом добу и захте-
вима за променама. Месец је пред мојим очима 
почео да се ротира. А онда су се из публике дигли 
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неки други гласови. Дебата је прво била пристој-
на, онда мало жустрија, па су почеле упадице, да 
би се на крају претворила у какофонију и надгла-
савање с две различите планете. Неко се сетио да 
викне „фајронт”, па су се завађене стране разишле 
повређених сујета, док се мени у глави вртело. 

Више ми ништа није било исто. Као Доло-
рес из Западног света, моја свакодневица почела 
је лагано да се мења. Током цртања, блеснуло би 
ми сећање на неки „добронамерни савет” из про-
шлости, дигла бих главу с радног стола и питала 
мужа: „Сећаш ли се шта ми је онај рекао, да жене 
не могу да цртају стрипове? А види ме сад! ”. По-
чела сам активније да пратим питања женских и 
ЛГБТ права. Почела сам да се будим. И да се љу-
тим. Не само због стрипа, због свега. Онда је 2017. 
године светом протутњао покрет #МеТоо, и осе-
тила сам да нисам једина. Био је то добар осећај.

Исте те 2017. одиграо се одлучујући сусрет 
с Ан Лорен. Током отварања Балканске смотре 
младих стрип-аутора у Лесковцу, обратила ми се 
с идејом да осмислим изложбу стрип-ауторки. 
Прихватила сам, али обазриво, унапред стрепећи 
од сопственог незнања и одговорности коју такав 
велики подухват носи. Али, пружала ми се шанса 
да помогнем да се бар на тренутак осветли наша 
страна месеца. То нисам хтела да одбијем. При-
хватила сам задатак и ухватила се укоштац с ру-
пом у знању. 

Следећих месеци сваки слободан тренутак 
проводила сам у копању по архивама, у листању 
каталога, ишчитавању антологија, чланака, кри-
тика, блогова. У помоћ су прискочили Драгана 
Купрешанин и Марко Стојановић, указујући ми 
на неке ауторке за које нисам знала. Нарочиту 
захвалност дугујем Ирени Јукић Прањић, која је 
несебично са мном делила своја искуства и знања 
о женском стрип-стваралаштву, и помогла ми да 
се повежем с неким ауторкама. И поред свег тог 
рада, површина је само загребана, а тема би била 
подесна за какав докторат на родним студијама. 
Ипак, надам се да је припрема била довољна да 
пружи добар темељ изложби. И какву сам топлу 
воду открила?

Ауторки је на просторима бивше Југославије 
било од самих почетака стрипа. Одувек су биле 
мање бројне у поређењу с колегама, али држим 
да то није довољно добар разлог да им се својство 
стрип-ауторке одузме. Неке су сврстане у кари-
катуристкиње, неке сасвим заборављене. Мени 
најзанимљивија из тих раних дана је Ана Љубов. 
Рускиња која је у Краљевину Југославију стигла 
бежећи од бољшевика, стварала је истовремено 
кад и аутори из Русије који су чинили Београд-
ски круг. Мада се њени радови можда лакше могу 

сврстати у карикатуру, у свим чланцима и сведо-
чанствима она се помиње као ауторка стрипа, не 
карикатуристкиња. Осим њених радова и псеудо-
нима Љуба, и пар усмених сведочанстава савреме-
ника попут Андрије Мауровића, иза ње никакав 
званични документ није остао. Задњи лист у ком 
је објављивала био је Der kämpfer (Борац), војни 
часопис НДХ. Није потребно много маште па да 
се замисли какву судбину је можда доживела по 
ослобођењу Загреба, пошто јој се тада губи сваки 
траг.

Деса Глишић, друга је ауторка, запамћена 
као карикатуристкиња и уредница Јежа. Стри-
пови које је цртала били су каишеви, тј. пасице. 
Најпознатији стрип јој је свакако Дара Нијагара 
настао по сценаријима Душана Савковића, у ком 
је главна јунакиња модерна млада жена инспири-
сана улогом Мерилин Монро у филму Нијагара. 
Био је то стрип пун сензуалности и врцкастог ху-
мора, објављиван 1954. у време најтврђег конзер-
вативизма у комунистичкој Југославији. Доживео 
је велику популарност, иако је изашло само пет-
наестак епизода.

Трећа ауторка је, пак, реномирана академска 
сликарка париске школе, Љубица Цуца Сокић. 
Поред сликарства, Цуца се бавила илустрацијом 
за децу. У ту сферу може се сврстати њен рад на 
стрипу. Она је стрипски илустровала приче које 
су заправо биле педагошки материјал за наставу 
енглеског језика. Вероватно нису сматрани „пра-
вим” стриповима због своје примарне намене, 
мада по вештини визуалног приповедања и ле-
поти цртежа Цуцини стрипови не заостају за 
стриповима њених савременика. 

Ова тенденција да се рад ауторки гурне у за-
пећак под изговором скромније продукције или 
неке друге намене њихових стрипова, наставље-
на је и касније. Тек седамдесетих и осамдесетих 
на сцену ступају ауторке које стварају раме уз 
раме с мушкарцима. Мада нису биле једине, по-
менућу Магду Дулчић и Хелену Клакочар, пошто 
су њихови радови део изложбе. Нарочито сам по-
носна што ће на изложби бити приказани никад 
објављени Магдини стрипови, које је стварала 
непосредно пре него што нас је напустила 2016. 
године. То су стрипови који се граниче с поезијом. 

Тешко је говорити о било чему везаном за 
подручје бивше Југославије, а да се не помене 
рат који је ту, за мене митолошку земљу, разо-
рио. Последице тог рата живо се осећају и данас. 
О свој материјалној, моралној и духовној штети 
коју је нанео не умем и не могу да пишем јер она 
превазилази моје поимање, а уопште покушава-
ти да о томе овде говоримо, било би можда де-
пласирано. Што се тиче стрипа, једно је сигурно: 
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ратом је распарчано и уништено једно велико 
тржиште, па самим тим и уназађен развој девете 
уметности која је дуго опстајала (и опстаје) само 
захваљујући ентузијазму аутора и ауторки. Иако 
се данас стрип-сцене деле по националним осно-
вама, стрип је на овим просторима одувек више 
спајао него раздвајао. То се потврдило и кроз из-
дања која се баве женским стрип-стваралаштвом, 
и која, по мом мишљењу, чине окосницу женског 
стрипа код нас.

Прво такво издање, бар по мојим сазнањима, 
јесте број 8-9 стрипског часописа Патагонија из 
2000. године, с поднасловом „Зона Ф”, настао у са-
радњи са Женском алтернативном сценом „Луна” 
из Вршца. У предговору овог издања говори се 
о „дуплој маргини” којој су потчињене ауторке: 
о маргинализованости стрипа као уметности и 
маргинализованости жена уопште. Намера из-
дања је „да учинимо ВИДЉИВИМ један храбар 
женски свет дозволивши му да се прикаже”. То 
ће бити лајтмотив сваке следеће књиге и излож-
бе која окупља стрип-ауторке, то је та наша тамна 
страна месеца! 

Следећу књигу је две године касније опет из-
недрила група „Луна”, али овог пута у сарадњи са 
Асоцијацијом за женску иницијативу. „Феминус 
Стрипус Луденс” окупио је мноштво ауторки из 
региона, што професионалних, што аматерки. 
Број је означен као нулти, а тема је била „Женска 
права су људска права”. Идући, први број, требало 
је да буде на тему секса и/или мајчинства, али на-
жалост, никад није реализован. Готово подједнако 
интересантна ми је и критика коју је ово издање 
завредило. Реномирани критичар је, поред доста 
објективних оцена, изгледа ипак био помало ув-
ређен идејом да тамо неке жене раде на једном 
стрип-издању, и не само да раде, већ воде главну 
реч. Па, тако, коментаришући пописане стручне 
сараднике у импресуму, вели: „Биће занимљиво 
да се види да ли ће ове наше Амазонке, пошто су 
мушкарце сада искористиле и из њих лукаво исце-
диле know how и остало што им је било неопходно, 
исте већ у следећој свесци одбацити из импресума 
као баласт”. Хладан туш за наше пионирке.

Треће издање представља досад једину праву 
антологију која окупља искључиво стрип-аутор-
ке и то с подручја готово целе бивше Југославије. 
Женски стрип на Балкану приредила је већ поме-
нута Ирена Јукић Прањић, а објавила хрватска из-
давачка кућа „Фибра” 2010. године. 

Та књига представљала је у много чему по-
лазну тачку мојих истраживања. Ову изложбу 
посматрам као директан наставак онога што је 
овим колективним издањима започето. Избором 
стрипова који су готово сви настали након 2010. 
и укључивањем младе генерације стрип-ауторки 

надам се да ћемо отићи корак даље. Трудила сам 
се да прикажем пресек богатства ликовних израза 
који иду од мејнстрима, преко манги до алтерна-
тивног и експерименталног стрипа. Треба напоме-
нути да има још много ауторки које нису уврште-
не у изложбу, а заслужују да буду. Сва ограничења 
у погледу броја ауторки и држава из којих долазе 
самонаметнута су, што због мањка мог главног 
ресурса – времена, што да бих себи овај велики 
задатак мало смањила и олакшала. Надам се да ће 
у будућности бити још прилика да темељније про-
учим стрип-сцене земаља које су овом приликом 
изостављене и искупим се за пропуштено.

Делује да се сваких неколико година ауторке 
окупљају под „кровом” једне књиге или излож-
бе, не би ли се међусобно упознале и повезале и 
скренуле пажњу на своје постојање. Са сваком 
новом таквом приликом долази до малог буђења, 
али убрзо се ситуација врати на старо. Ауторке се 
разиђу и наново буду заборављене. Завршила бих 
овај текст позивом на акцију. Припремајући ову 
изложбу, имала сам утисак да наша неформал-
на заједница уметница расте и оснажује се. Да се 
наново буди изнутра. Можда је дошло време да 
престанемо да пристојно климамо, и да будемо 
мало гласније. Солидарне. Да се сасвим разбуди-
мо. Сад нас је више него икада пре, а имамо и ин-
тернет! А све више је и колега који знају где нам је 
место – раме уз раме с њима. Време је да изађемо 
из овог гета званог „женски стрип”. Сваки „жен-
ски стрип”, био он сладак и романтичан, или 
феминистички и милитантан, пре свега је само 
стрип. До тог циља пут је, вероватно, још увек 
дуг. Али, морамо сви заједно постепено да мења-
мо нашу свакодневицу док не осване дан када ће 
једнакост бити наша снага, а различитост постати 
богатство, а не поткатегорија. Јер, на хоризонту 
нас чека још један тежак задатак – враћање дос-
тојанства у нашу професију, и борба за наша, и 
мушка и женска, ауторска и морална права.

Јана Адамовић*
Текст из каталога изложбе „Она се буди / БД егалите”

*Јана Адамовић, стрип-ауторка, добитница је више награда 
за стрип и карикатуру. Ауторка је колективне изложбе „Она 
се буди / БД егалите” која окупља преко 50 стрип-ауторки 
из региона и Француске и која говори о креативном ствара-
лаштву, те положају жена у деветој уметности као и о предра-
судама са којима се суочавају. Изложба је настала у сарадњи 
са Француским институтом у Београду 2018. године, а оби-
шла је Београд, Нови Сад, Љубљану и Загреб.
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сТрип У саВремеНом ДобУ

Oд уметности до учила

Према стрипу свако од нас, хтео то или не, за-
узима одређени став. Он нас прати од детињства, 
преко школе, до породичног окружења. Данас 
га сваког дана срећемо чим отворимо било који 
дневни лист или забавни часопис. Стрип се не 
служи речима и реченицама којим би потакнуо 
дух читаоца, већ се служи директним прикази-
вањем мотива, ликова и ситуација путем слике. 

На много је различитих начина стрип утицао 
на општу културу света.

Пабла Пикаса је у Француској пријатељица 
Гертруда Стајн снабдевала стриповима и он је у 
њима налазио инспирацију за неке своје слике, 
једна од њих је Франков сан и лаж (1937) која се 
данас налази у Метрополитен музеју.

Поп-арт шездесетих година XX века апсор-
бује неке форме и симболе стрипа зарад неких 
индивидуалних циљева. Енди Ворхол, Мел Рамос, 
Реј Јошида, Рој Лихтенштајн су радили инспири-
сани стрипом.

Рој Лихтенштајн би неку драматичну сцену 
исекао из стрипа, направио копију у боји, увећао, 
поново је нацртао на великом платну и обојио. Ре-
зултат је био велика слика која је изгледала скоро 
исто као исечак из стрипа. Тако је преносио своје 
визије на платно.

Мислим да је Јапан једина земља у којој про-
дају стрип у милионским тиражима. Тамо се манге 
праве за домаћице, за запослене, за децу – за сваку 
циљну групу посебна манга. Од европских земаља 
само у Француској и Шпанији постоји добро тр-
жиште, док у Немачкој, у односу на број станов-
ника, и није тако развијено тржиште стрипа.

У Србији постоје сјајни аутори и издава-
чи стрипа међу којима су: Весели четвртак, 
Darkwood, Комико, System comics и многи други.

Многи ће рећи да је стрип површно средство 
за забаву. Ах, како само греше! Етикетирањем 
стрипа као шунда занемарују се његове бројне 
могућности. Мада, изложен запостављању, стрип 
полако и сигурно добија на важности.

То најбоље показује податак да је Народна 
библиотека Србије једина национална библиотека 
у региону која је стрипове и графичке новеле свр-
стала у посебну збирку са посебном сигнатуром и 
чува значајну, велику и јединствену збирку стри-
пова!

Стрип је постао легитимно поље академског 
изучавања.

У развијеним земљама света, на колеџима, 
студенти раде дипломске и постдипломске радо-
ве на тему стрипске уметности. Код нас су књиге 
о теорији стрипа попут Девета уметност, стрип 
Ранка Мунитића (али и других теоретичара стри-
па) помоћни уџбеници на Факултету примењених 
уметности у Београду. 

Иронично, у новом веку библиотекари у вели-
кој мери популаришу и препоручују стрип својим 
читаоцима, и то фантастично успева (говорим из 
властитог искуства и дугогодишњег библиотекар-
ског рада).

Баш би било сјајно видети стрип на часу и то 
на клупи, а не испод клупе, онако како смо ми чи-
тали Блуберија, Загора, Мандрака, Марти Мисте-
рију... У јеку данашњих расправа о промени школ-
ског програма и у очекивању тог светлог догађаја, 
ево размишљања на ту тему.

Стрип је једна од мојих омиљених тема и сма-
трам га књижевним поджанром (знам да звучи 
претенциозно и нетачно, али „de gustibus non est 
disputandum”).

Савремено образовање нуди деци XXI века 
бројне примере учења скоро свих наставних пред-
мета кроз употребу стрипа. Ученици би тако лак-
ше разумели правописна правила, дијакритичке 
знаке, синтаксу, математику, географију. Школски 
предмети су прилично озбиљни, а тек књижев-
ност! Да пробамо онда бар да обавезну лектиру 
приближимо ученику.

Ако направимо паралелу између уџбеника од 
пре тридесетак година и ових данашњих, може-
мо слободно приметити да се данашњи уџбеници 
могу и форматом и садржајем пре назвати стри-
пом него уџбеником. Унутрашњост уџбеника је 
шарена, страна А4 формата, цртежи преко целе 
стране, мало текста…јел’ да личи на стрип?

Стандарди о квалитету уџбеника из Закона 
о уџбеницима се односе на садржај и остала пе-
дагошко-психолошка, дидактичко-методичка и 
бројна друга својства приручника и лектира. Ако 
је стандардом прописано да „графичко-ликовна 
опремљеност уџбеника буде одговарајућа и функ-
ционална”, зашто онда да стрип не буде помоћно 
наставно средство?

Наравно, без потпуног читања нема ни пот-
пуног разумевања дела ни писца, али стрип може 
помоћи у савладавању наставног градива јер нуди 
визуелно саопштење оног што је написано.

Т
ем

а
 б

ро
ја
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стрип већ од првог разреда
Данас се у земљама Европе, код нас још не то-

лико, све више користе стрипови у форми сликов-
нице да представе различите наставне садржаје 
који ученицима задају највише муке (нпр. грама-
тику или математику). Ако дете не може да учи на 
начин на који га учимо, можда би најбоље било да 
ми научимо начин на који оно учи.

Кад питате основца да ли воли да чита стрип, 
одговара: „Волим стрипове, јер су забавни и смеш-
ни” или „Волим их читати, јер су краћи од књиге” 
и „Зато што не морам да читам на силу...” 

Многа истраживања показују да највеће за-
довољство приликом интерпретације дечје приче 
пружа ликовни израз.

У настави читања у другом разреду, на при-
мер, могу се користити графички предлошци. 
Тада се слика повезује са речју, јер је игра још не-
одвојиви део дана и живота. Уиграни тим: слова и 
речи + иконични знаци у маленом уму буди успа-
ване таленте.

У млађим разредима деца могу да цртају ски-
це за књижевне јунаке попут Мачка Тоше, гусара, 
Ружног Пачета. Могу да пишу дијалог између лије 
и гаврана.

У неким каснијим разредима би на ред дошле 
и песме, или мотиви из песама.

Моји предлози: романи и приче Дејана Але-
ксића (Бојан Мрвица и закопано благо, Ципеле на 
крају света), све песме и приче Љубивоја Ршу-
мовића, Мајмунољупци (анегдоте о Чарлсу Дар-
вину) Владимира Манојловића, дивна књига по-
езија Нећеш ми веровати Бранка Ћопића. Могу 
се цртати и Мали Принц, Оливер Твист, Робинзон 
Крусо, али и Емил и детективи Ериха Кестнера, 
Књига за Марка Светлане Велмар Јанковић, Бела 
грива Ренеа Гијоа. 

Примера заиста има много.
Са развојем читалачке способности јављају се 

и промене – речник је богатији, креће и утицај те-
левизије, другара, компјутерских игрица. Дечаци 
воле покрет и аудитивне елементе, садржај им је 
важнији. Девојчице више занима боја и естетика 
нацртаног. Од петог разреда почиње полако да се 
развија и способност социјалне карактеризације 
ликова и нема више оног наивног читања и ле-
тимичног прелетања преко табли стрипа. Од тог 
доба деца се критички постављају према садржају 
и радњи.

Користи од читања стрипа 
у школском узрасту

Слажемо се (верујем чврсто у то) да је стрип 
проверено одличан вид мотивације слабијих чи-
тача. Која је у пракси корист од читања стрипа?

Терапеутска улога стрипа и читања пози-
тивно делује на дечју психу. И деца су изложена 

стресу, интелектуалном и физичком, ни њима 
није лако (да буду добри, бољи и најбољи. Школа, 
тренинг и учење..., а тек пубертет!). Зар им Калвин 
и Хобс, Принц Валијант, Астерикс не би дошли 
као „кец на једанаест” након тешког дана? Право 
растерећење и освежење! Неки наставници мисле 
да стрип може помоћи у отклањању и решавању 
сукоба, у процесу провере и утврђивања знања. 
Неки, опет, кажу да стрип развија истраживачки 
дух, па се дете рано одлучи шта ће и на коју страну 
после основне школе. Велика је помоћ ученику у 
анализи и синтези неких садржаја тежих за разу-
мевање и учење.

Сувишно је и рећи да је стрип визуелан, мо-
тивирајући, популаран, атрактиван и сталан и као 
такав савршено применљив у свим предметима 
у школи! Читање стрипа изазива визуализацију 
прочитаног, стимулише наше размишљање. Уз 
стрипове смо научили да перципирамо време–
простор, јер у свету стрипа, време и простор су 
једно те исто. Темпо читања ми диктирамо док нас 
чврсто држи визуелна стабилност. 

За ваше расположење: делић из дивног стри-
па за децу и родитеље Калвин и Хобс, разговор оца 
и сина:

Калвин: „Зашто небо поцрвени кад Сунце за-
лази?”

Тата: „Зато што се сав кисеоник у атмосфери 
запали.”

Калвин: „Куда Сунце одлази када залази?”
Тата: „Сунце залази на западу, што значи у 

Аризону.”
Калвин: „Ох, зар се људи тамо не запале?”
Тата: „Не, Сунце се угаси када зађе. Зато је 

ноћу тако мрачно. ”
Калвин: „А, зар се Сунце не сруши на Земљу 

кад се спушта?”
Тата: „Ха-ха наравно да не, оно је отприлике 

велико као овај новчић!”
Калвин: „Мислим да сам негде прочитао да је 

Сунце огромно.”
Тата: „Бојим се да не треба да верујеш баш 

свему што прочиташ.”
Калвин: „Али како то Сунце излази на истоку 

ако сваке вечери пада у Аризону?”
Тата: „Ех, време је за кревет...”
Калвин (док га мама ушушкава у кревету): 

„Надам се да ћу једног дана бити паметан као тата.”
Мама: „Шта ли ти је данас испричао?”

Валентина Бранковић 
Народна библиотека Србије, Београд

Текст преузет са: https://samoobrazovanje.rs/strip/



14

сТрип – аНТисТрип

Етички аспект стрипа и његов утицај
на креирање света генерације која стасава

Стрип, каквог данас познаје-
мо, или нешто врло слично томе, 
светло дана угледао је у XIX веку 
(много раније у далекој историји 
метод сличан стрипу кроз комби-
нацију текста и слике коришћен 
је у египатским хијероглифима, 
у Старој Грчкој или још раније, 
на пећинским сликама и знако-
вима...). У почетку му је форма 
била једноставна, оличена у низу 
сличица у виду траке, најчешће 
комичног садржаја. Отуда и на-
зив на енглеском (comic strip, у 
буквалном преводу комична тра-
ка) чије је место било углавном у 
дну новина. То је била, сликовито 
речено, мала грудва снега на врху 
огромног брега. То малено ство-
рење са дна новинске стране од 
средине прошлог века добило је 
велико убрзање и увећање (у жа-
нровском и у сваком другом смис-
лу, па и статусном). А тај статус 

данас гласи – УМЕТНОСТ. Ова реч, која сасвим 
оправдано стоји уз савремени стрип, даље нас 
води до многих значајних закључака. Да не ула-
зимо у проблем дефиниције уметности који је дуг 
колико и сама уметност, мишљења сам да њена 
сврха треба да буде указивање и изношење лепо-
те, љубави, истине, мудрости... тј. врлине и добрoг 
у њиховом пуном значењу. Да, сасвим сигурно 
уметност (па и стрип) треба да иде у тим правци-
ма, који су наизглед недостижни, али је довољно 
бити им на трагу, приближавати им се, трудити се 
да се ти врлински циљеви достигну. На први по-
глед, нема разлога да наш миљеник, стрип, не иде 
тим стазама. Зашто би и било проблема на том 
путу? Без обзира на жанр и форму, напише се сце-
нарио, ангажује се цртач и имамо наш стрип који 
ће нам послужити за понос, а генерацијама које га 
читају на корист и добробит. Ипак, сведоци смо 
да то у пракси није тако, већ да се стрип-уметност, 
као идеалан медиј за преношење порука, припо-
ведање и изазивање емоција код читалаца, у свом 
највећем делу не користи у племените и добре 
сврхе. Напротив, попут свог „рођеног брата” 

филма, преузео је негативне елементе из жанро-
ва хорора, научне фантастике, епске фантастике 
итд... Под појмом „негативни елементи” овде се 
подразумевају нарације које садрже супротност 
врлини, лепоти, истини... Тако је из стрипа (као и 
из филма још давно) у овај свет покуљало много 
тога лошег. Овде, као и у многим другим сферама 
људске делатности у ширем смислу, а у култури и 
уметности у ужем, долазимо до појма употребе и 
злоупотребе медија којим располажемо, у овом 
случају, стрипа. Како је то све изгледало готово 
безазлено пре само педесет, шездесет година..., 
боље рећи наивно. Од стрипа, преко цртаног фил-
ма до филма видимо огроман преображај (част 
изузецима, тј. појединим ствараоцима доследним 
на свом задатку истинских уметника) који до на-
ших очију доноси превазиђене чак и у најбизар-
нијој машти. Данас савремена стрип-продукција 
у свом највећем делу приказује насиље, магича-
рење, вештичарење, окултизам..., итд., а списак 
ових „изама” је подугачак. То је заступљено у 
толикој мери да више није изговор да стрип, као 
део поп-културе, својим добрим делом треба да 
служи рецимо, забави, и да га не треба превише 
спутавати у изразу и циљевима, стављати му неке 
тешке ланце строгих образаца и захтевати задатке 
које нужно мора да испуни. Данас стрип, ако не 
приказује зло у пуном „сјају”, збуњује читаоца, ре-
цимо својим бесмислом, или тривијалношћу тема. 
Овде није проблем у приказивању зла, већ у даљем 
контексту који му се приписује, пре свега у односу 
на добро. Посматрајући на овај начин издавачки 
корпус европске (па и светске) стрип продукције, 
јасно се уочава још једна странпутица приказана 
на страницама стрипа коју називамо појам рела-
тивизације добра и зла. Уместо да се та два појма 
јасно разграниче, да читалац нема дилему, да се 
зло прикаже, али у својим оквирима и да се јасно 
назначи како завршава, стрип-ствараоци (сцена-
ристи и цртачи), свесно или несвесно ова два ме-
тафизичка појма (добро и зло) не супротстављају 
један другом. Напротив. На пример, имамо јунака 
стрипа који је наводно добар, али узима правду у 
своје руке и у жестоком бесу, уједно страховитим 
насиљем, неретко и убиствима, обрачунава се са 
„лошим момцима”. Ово је најблажа матрица у ка-
рактеризацији појединих „добрих момака” које 
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називамо стрип-јунацима. Није тешко замислити 
какви су онда они прави лоши момци приказани 
у стрипу. Ипак, иако овакво стање данас у стри-
пу преовладава, треба рећи да мали, веома мали 
део наслова које издавачи издају, рецимо у току 
једне године, ипак завређује пажњу као светла 
страна стрипа. Они, наравно, имају неупоредиво 
малобројније читаоце, а тиме и тираж, последич-
но доносећи и мању зараду. Тај тржишни прин-
цип лежи у основи проблема, боље рећи анта-
гонизма, који после свега претходно изложеног, 
укратко можемо назвати, стрип – антистрип. То 
је део „зачараног” круга из кога је наизглед немо-
гуће изаћи. Издавач на тржиште пласира наслов 
који ће наићи на најбољи одзив код читалаца и 
продати се у највећем могућем броју примерака, 
да би остварио приход од кога ће платити ауто-
ре, себи обезбедити добит и имати довољно сред-
става да уложи у продукцију следећег албума или 
читаве едиције. Уколико нема задовољавајуће 
продаје, нема финансирања наредне карике у лан-
цу и продукција стаје, а издавачу није преостало 
ништа него да затвори фирму. Зато се тај, слобод-
но можемо рећи, фини баланс између читалаца и 
стрип-издања одржава у недоглед. Док читаоци 
ревносно „гутају” омиљене теме и жанрове стри-
па, издавачи врло добро знају шта публика жели и 
тражи, не обазирући се на одговорност коју имају. 
А одговорност је велика, огромна ако знате да ће 
хиљаде примерака неког стрипа који, уопштено 
речено, велича зло, доћи у руке адолесцената или 
чак и оних млађих. Такву ситуацију треба гледа-
ти из још једног угла, тј. кроз призму чињенице 
да, како се то често каже, генерације одрастају уз 
стрип. Замислимо само једног младог момка који 
је годинама конзумирао антистрип и сличне садр-
жаје о којима се овде говори. Како ће се то све 
одразити на формирање његове личности? То је, 
ипак, питање за психологе или социологе и овом 
приликом није пригодно улазити у даље анали-
зе у том смеру. Навешћемо само један пример из 
праксе и искуство писца овог текста, тј. једну си-
туацију са радионице цртања уприличене за децу 
млађих разреда основних школа. Овде није битно 
навести у ком се граду радионица одржава, већ 
шта се догодило у једном тренутку, и чиме илус-
трујемо утицај стрип-јунака на децу. Пред крај 
радионице деца су долазила до илустратора који 
је радионицу водио и тражила од њега да им на-
црта омиљеног стрип-јунака. Један дечак је затра-
жио да му се нацрта Хулк (стрип-личност који је 
невероватно снажан, готово чудовиште које не 
може да контролише бес и мржњу). На питање да 
ли хоће да му се нацрта неки други лик, тј. зашто 

хоће баш Хулка, дете је одговорило да се неверо-
ватно много разбесни кад чита тај стрип или гле-
да филм и да, у том смислу, не може да контро-
лише своја осећања, прецизно дефинишући „да 
се сав избезуми”. Дакле, јасно је шта негативни 
ликови из стрипа изазивају код младих, поготову 
деце, и ту се најбоље види колика је одговорност 
стрип-стваралаца о којој смо раније говорили. 
Да читалац не би овај чланак схватио као прете-
рано моралисање, још једном треба нагласити да 
је приказивање зла неизбежно, чак и потребно да 
би се видела друга светла и добра страна, али да 
се проблем јавља кад се пређу одређени оквири 
и границе, поготову кад се релативизацијом зла 
у односу на добро читалац или гледалац лажном 
представом доведе у недоумицу, или кад се зло не-
двосмислено велича.

Стрип – антистрип. Баш је то нека неравноп-
равна борба у којој је, наизглед, лако да се пред-
види крајњи исход. Можда и јесте тако, али док 
буде макар неколико издавача (са њима и цртача 
и сценариста) који у најбољем смислу и у највећој 
одговорности схватају своју мисију и задатак 
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сТрип Као КЊиЖеВНа Форма
У иЗДаЊима иЗДаВаЧКе КУЋе „пЧеЛиЦа”

Нове едиције популаришу стрип и спајају га са књижевношћу

Колико је визуелна комуникација важна за 
човека, говоре нам још примери пећинског сли-
карства који нас враћају више од 35.000 година у 
прошлост.

Стрип или, како га многи називају, „девета 
уметност”, прича je представљена низом слика 
праћених текстуалним дијалогом и објашњењи-
ма, и синтеза је књижевне, драмске и ликовне 
уметности. Зачетке стрипа налазимо на Трајано-
вом стубу, који датира из II века, насталом у част 
римског цара Трајана, на коме су приказане сце-

не похода Римљана на Дачане. Сличнa артефакта 
пронађена су у Старој Грчкој и Старом Египту, а 
настанком штампарске машине уз текст почео je 
да се развија цртеж, у почетку искључиво верског 
карактера, да би у XVII и XVIII веку стрип добио 
сатиричну и комичну ноту. Модеран стрип у да-
нашњем облику почео је да се формира у XIX веку. 
Данас се стрип третира као високоуметничка 
форма и изучава се на академском нивоу. Стрипо-
ви се све више користе и да представе различите 
наставне садржаје.
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(уметника), треба, најблаже речено, бити умерен 
оптимиста у погледу опстанка стрипа уопште (у 
односу на друге медије), а посебно у односу на 
антистрип. Сликовито се изражавајући, истин-
ски добар стрип треба посматрати као некаквог 
старог Индијанца, последњег представника своје 
врсте, изолованог у резервату, коме, без обзира 
на број година, ни на крај памети није да ускоро 
путује на онај свет.

Мијат Мијатовић*

*Мијат Мијатовић, стрип-аутор. Прве илустарције објављи-
вао је у дечјем часопису Змај, а карикатуре познатих лично-
сти у Дечјим новинама. Сарађивао је са Енигмом, Супер Тином, 
Политиком eкспрес, кратке стрипове и илустрације објављи-
вао је у Великом дворишту и Малом дворишту Изадавачке 
куће „Драганић”, а упоредо и у Тик-Таку и Зеки. Познате су 
и његове стрип-табле у Графичкој завери, као и у највећој до-
маћој стрип-саги Вековници. Мијатовићеви ликовни радови 
неколико пута су ушли у најужи избор на конкурсима за пла-
кат, илустрацију, стрип, карикатуру. Од 2005. године илус-
тровао је многобројна издања Издавачке куће „Пчелица” из 
Чачка, у којој је запослен као илустратор.
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У Србији је култура стрипа продирала углав-
ном путем страних стрипова, да би први ориги-
нални стрип на нашем језику настао 1935. годи-
не. Данас велики проценат српских стрип-цртача 
ради за иностране издаваче, док у Србији постоји 
свега неколико издавачких кућа које су се озбиљ-
но посветиле објављивању ових издања.

Издавачка кућа „Пчелица” из Чачка, која већ 
двадесет година објављује литературу за децу и 
младе, један део свог издавачког програма пос-
ветила је стрипској уметности. Едицијом од 6 
сликовница у форми стрипа „Басне у стрипу” – 
Цврчак и мрав, Лисица и гавран, Чобанин и вук, 
Лав и миш и Медвед и пчеле – 2009. године „Пче-
лица” започиње објављивање ове врсте издања. 
Идуће године у оквиру едиције „Бајке у стрипу” 
обрађено је 12 популарних бајки: Црвенкапа, Ма-
чак у чизмама, Принцеза на зрну грашка, Обућар 
и вилењаци, Снежана и седам патуљака, Злато-
коса и три медведа, Чаробни пасуљ, Ивица и Ма-
рица, Успавана Лепотица, Три прасета, Ружно 
Паче и Пепељуга. Познате Езопове и Лафонтенове 
басне, као и бајке браће Грим и Ханса Кристија-
на Андерсена, адаптирао је тим Издавачке куће 
„Пчелица”, а илустровали најбољи домаћи илус-
тратори и стрип-цртачи. Јасне, кратке реченице, 
подражавање звукова животиња, крупан фонт 
прилагођен почетном читању и дијалози смеште-
ни у стрип-облачиће, показали су се као идеална 
комбинација, па су сви наслови ових двеју едиција 
доживели многа реиздања и данас су, после више 
од 10 година објављивања, још увек актуелни. 
Иако је „Пчелица” овим едицијама одступила од 
стрипа у класичном облику, општепознате басне 
и бајке је деци учинила визуелно занимљивијим и 
на неки начин подстакла децу да се заинтересују 
за класичне стрипове. 

У жељи да интересовање за стрип прошири 
изван круга „стрипаџија”, стрип-цртача, сцена-
риста и поштовалаца ове врсте уметности, Из-
давачка кућа „Пчелица” је 2015. године објавила 
едицију од 12 наслова „Стрип-митологија”, чије су 
теме старогрчки, нордијски, јапански, кинески и 
британски митови и легенде, и то захваљујући са-
радњи са америчком издавачком кућом „Лернер”, 
која је носилац лиценце за ова издања. 

Свака књига ове едиције рецензирана је од 
стране универзитетских професора, док су издања 
на српском језику, у издању „Пчелице”, у тврдом 
повезу на 48 страница, од чега 40 страна стрипа и 
додатака у виду појмовника, препорученог штива 
(књиге, филмови, странице на интернету), белеш-
ки о настанку стрипа, индекса и биографија ау-
тора. Из старобалканске традиције, објављено је 
шест књига, адаптација грчких митова: Деметра 
и Персефона, Персеј – лов на медузину главу, Херак-

ле – дванаест подвига, Тезеј против Минотаура, 
Троја – пад древног града и Одисеј – Посејдонова 
клетва. Из скандинавске традиције долази нам 
нордијски мит Тор и Локи – у земљи дивова, док 
су на британској традицији засноване три књиге: 
Беовулф – убица чудовишта, Краљ Артур – ос-
лобођени Екскалибур и Робин Худ – одметник из 
Шервудске шуме. На далекоисточну митологију 
ослања се радња два стрипа: о древном кинеском 
ратнику Гуан Ју – браћа заувек и јапанској богињи 
сунца Аматерасу, повратак сунца.

Књиге едиције „Стрип-митологија” показале 
су се подједнако занимљивим деци и младима, 
али и одраслим љубитељима стрипа због квалите-
та илустрација и сценарија. 

У години обележавања стогодишњице про-
боја Солунског фронта, 2018, „Пчелица” је обја-
вила стрип Сат, резултат вишегодишњег рада 
читавог ауторског тима, који су предводили сце-
нариста Драган Лазаревић де Лазаре и илустратор 
Вујадин Радовановић Вуја.

Иако је у овом стрипу Први светски рат при-
казан као национална и породична трагедија, дело 
је својим порукама окренуто светлости, вери и 
будућности. Кључне вредности овог стрипа нису 
само у супериорном цртежу и књижевном припо-
ведању. У њему је, пре свега, реч о љубави према 
породици и отаџбини. Главни јунаци за породицу 
су везани нераскидивим нитима, које премошћују 
простор и време. Породица и потомство побеђују 
ограниченост човекове појединачне, трагичне 
егзистенције.

Стрип Сат лауреат је две награде: Најбоље 
стрип-издање 63. Међународног београдског 
сајма књига, као и НИН-ове награде за најбољи 
стрип у 2018. години.

Као дугогодишњи носилац ексклузивног пра-
ва за објављивање Дневника Ане Франк на српском 
језику, захваљујући сарадњи са Фондацијом Ане 
Франк из Базела, „Пчелица” је, убрзо после свет-
ске премијере, 2020. године објавила стрип-адап-
тацију Дневника насталу на основу истоименог 
вишемилионског светског бестселера, који „деце-
нијама одјекује као најпотресније сведочанство 
прогона невиности” (Daily Mail, Велика Брита-
нија). Дневник Ане Франк, стрип-адаптација је 
прво илустровано издање оригиналног Дневника, 
које је адаптирао Ари Фолман са илустрацијама 
Давида Полонског.

По мотивима Аниног дневника снимљени су 
филмови и постављене представе, а овог пута је 
послужио и као предложак за прву стрип-адап-
тацију. Модерном естетиком и симболичким 
приступом илустрацији, стрип врло потресно на 
визуелном плану проговара о интимном животу 
Ане Франк, њеним стрепњама, физичким, инте-
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УЛоГа меДија У раЗВојУ и обраЗоВаЊУ

Визуелни материјал уноси ред у хаос и конфузију
дечје упитаности и маштовитих начина да се превлада осећај несигурности

Психологија и уметност су у тесној вези. Ова 
тврдња се примарно односи на експериментал-
ну психологију, неуронауке и перцепцију, психо-
логију креативности, психологију маркетинга и 
рекламе, али уједно и на фундаментална питања 
која психологија поставља о улози уметности 
у развоју личности, образовању и социјализа-
цији. Јавности је мање позната веза између умет-
ности, психодијагностике и психотерапије, као и 
њен значај y клиничкој психологији (Hughson & 
Hughson, 2004). Човек који се опредељује за умет-
ност и стваралачки рад, а у себи не носи снажне, 
узбуђујуће утиске и очаравајуће слике детињства, 

сигурно куца на погрешна врата која му се никада 
неће отворити, став је психоаналитичког погле-
да на стваралаштво. Амерички психоаналитичар 
аустријског порекла, Бруно Бетелхајм, посветио је 
своју каријеру примени психотерапапије у раду са 
децом са развојним сметњама. Наиме, Бетелхајм 
је као свој главни задатак поставио циљ да повра-
ти смисао у њихове животе. Уз родитеља, при-
марну развојну потпору, ту је и културно наслеђе 
које потенцијално има највише утицаја уколико 
се детету пренесе на прави начин. Када су деца 
мала и млада, књижевност прилагођена дечјем 
узрасту најбоље преноси те развојно подстицајне 
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лектуалним и емотивним променама, а посебно о 
њеном односу према спољашњем свету и људима 
који је окружују. Поред дијалошке форме, у овом 
несвакидашњем делу присутни су и дужи нара-
тивни пасажи, заправо цитати из оригиналног 
Дневника.

Пошто се овим издањима већ инаугурисала 
као издавач стрипова, дошао је тренутак и на први 
самосталан корак на пољу правог стрипског изда-
ваштва, које је и те како захтевно за припрему и 
реализацију, па „Пчелица” у лето 2020. започиње 
објављивање едиције „Епски јунаци у стрипу”, 
посвећене најзначајнијим личностима опеваним 
у српским народним епским песмама. На почетку 
овог амбициозног подухвата, који ће младе при-
волети стрип-култури, стоји нико други до Марко 
Краљевић, највећи од свих епских јунака српске 
традиције, кавгаџија, бунтовник, неустрашиви 
борац и заштитник сиромашних и немоћних, ви-
лински побратим, љубитељ жена и вина, а изнад 
свега, праведни борац за истину и слободу.

Стрип Марко Kраљевић и вила, за који је сце-
нарио написао књижевник Слободан Станишић, 
а илустрације урадио награђивани цртач Мијат 
Мијатовић, инспирисан је истоименом народном 
епском песмом, а уобличен у складу са захтевима 
и правилима естетике стрипа. Сукоб између Мар-
ка и виле, која је убила његовог побратима Мило-

ша, јер лепше пева од ње, употпуњен је ликовима 
и епизодама које доприносе динамичности радње, 
а посебна пажња на ликовном нивоу посвећена је 
сценама сукоба, борбе и фантастичне трансфор-
мације лика виле.

Из „Пчелице” нас ускоро очекује и други 
стрип ове едиције Љуба хајдук Вукосава, настао 
по мотивима истоимене епске песме у коме жен-
ски лик израста до праве хероине, а у припреми су 
и стрипови о Малом Радојици, женидби српског 
цара Душана, Змају Огњеном Вуку и другим јуна-
цима српског епског десетерца.

Издавачка кућа „Пчелица” и даље наставља 
своју мисију ширења љубави према књизи од 
најранијег узраста, истичући да је почетно читање 
основа пријатељства детета са књигом. Стрип-из-
дања „Пчелице”, почевши од једноставних обли-
ка у форми сликовница за најмлађе, до захтевних 
подухвата попут едиције „Епски јунаци у стрипу”, 
визуелном и стилском разноликошћу упознаје 
младу публику у Србији са стрипом, који омо-
гућава визуализацију ликова увлачећи на тај на-
чин читаоца у свет фантастике и терајући га на 
маштање и размишљање.

Бојана Јовановић 
Издавачка кућа Пчелица, Чачак
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информације. Међутим, већина књижевних дела 
намењених деци не погодује развоју њихове лич-
ности и не успева да подстиче и негује оне ресур-
се који су им најпотребнији да би се изборили са 
својим унутрашњим тешкоћама. Његова студија 
из 1976. Коришћење чаролије: значење и важност 
бајки представља незаобилазну референцу која 
пружа богат психоаналитички увид у традицио-
налне народне бајке и приче. Како он наглашава, 
бајка помоћу слика и поступака више описује 
унутрашње душевне процесе и стања него што 
описује реални свет. Потенцијал бајке која инте-
лектуално и емотивно ангажује и најмлађе, крије 
се у општости бајке, њеном колективном духу који 
је садржан у нарацији, али исто тако и у илустрацији, 
односно визуелним репрезентацијама и елемен-
тима приче. Управо бајка, баш као и стрип, кому-
ницира са свим инстанцама личности, без обзира 
на то да ли је публика млађег или старијег узраста. 
И најмудрији међу нама и даље је дете, подсећа 
нас Сократ. Симболика приче праћене визуел-
ним материјалом уноси ред у хаос и конфузију 
дечје упитаности и маштовитих начина да се пре-
влада осећај несигурности кроз „измишљену си-
гурност”. Узбудљиве приче које заокупљају дечју 
пажњу и ангажују њихове капацитете у осмишља-
вању текстуалног и визуелног материјала пружају 
подршка јачању либида, нагона живота, наспрам 
страхова и несигурности, што представља добру 
припрему за развој секундарних способности, 
односно зрелијих адаптивних механизама лично-
сти. Да наставимо трагом филозофске мисли, вас-
питање треба да започне бајкама и митовима, а не 
сувопарним чињеницама, сугерише Аристотел, а 
касније и Платон.

Порeд доприноса бајкe, стрипа и других 
кратких илустрованих форми када јe у питању 
eмотивни развој и сазрeвањe дeтeта, такођe, овe 
умeтничкe формe прeдстављају значајну подршку 
у развоју когнитивних функција код дeцe. Током 
послeдњe двe дeцeнијe, обиљe истраживачкe грађe 
из когнитивнe психологијe имало јe исти циљ, а 
то јe да провeри хипотeзу о томe да употрeба гра-
фикe у инструктивнe сврхe можe да подстакнe и 
унапрeди учeњe.

Већина истраживачких нацрта полазила јe 
од порeђeња учинка постигнутог искључиво уз 
помоћ тeкста, наспрам учинка који слeди након 
употрeбe тeкста уз пратeћe илустрацијe. Peзул-
тати упућују на закључак да графика подржава 
учeњe, подстичући памћeњe илустрованог садр-
жаја и разумeвањe ситуација којe сам тeкст опи-
сујe (Levin, Anglin, & Carney, 1987). Слова, бројe-
ви, рeчи и матeматички концeпти могу сe успeшно 
прeнeти најмлађој публици посрeдством мeдија 

(Singer & Singer, 2001). Штавишe, дeца су у стању 
да и социјално понашањe учe посрeдоно, путeм 
мeдија. Вeћ од сeдмe годинe надаљe дeца су у стању 
да самостално обрадe и правилно разумeју ком-
плeкснe моралнe и образовнe порукe садржанe у 
наративу мeдијског програма. Нијe потрeбно на-
глашавати самосталност и истанчаност мeдијс-
ког укуса, који су вeћ присутни на овом узрасту. 
Рeдовни млади глeдаоци чувeнe сeријe Улица Сe-
зам богатили су свој вокабулар усвајањeм нових 
рeчи (Huston, Bickham, Lee & Wright, 2007). Даклe, 
мeдији попут „магичног оглeдала” олакшавају 
дeтeту сазнавањe о фeномeнима који су ван њeго-
вог домeта искуства, на пример, о сложeности 
динамикe интeрпeрсоналних односа одраслих, за-
тим о различитим eтничким групама, културама, 
расама и другим појавама са којима сe нe сусрeћу 
чeсто, нити дирeктно. Иако посрeдована, таква 
спознаја, ипак, доприноси смањивању вeроват-
ноћe развоја прeдрасуда (Liebert & Sprafkin, 1988). 
Мeдијска писмeност условљeна јe активним кон-
зумирањeм и познавањeм различитих мeдија као 
извора информација, како би сe развилe и примe-
нилe вeштинe критичког читања мeдија.

Поглeдајмо сад у другом правцу, односно у 
правцу родитeља. Родитeљи изражавају гeнeрално 
нeгативан став прeма мeдијима када јe рeч о eду-
кацији и информисању. За разлику од традицио-
налних мeдија, као што јe то тeлeвизија, у односу 
на којe родитeљи испољавају скeптичан став, новe 
тeхнологијe сe пeрципирају као мeдиј будућности, 
тe их родитeљи нe ускраћују својој дeци. Остају 
отворeни за интeрнeт као мултифункционалан 
мeдиј за који сe вeзују позитивнe асоцијацијe: дe-
мократичност, слобода информисања, активност 
публикe и слично. Да бисмо бољe разумeли ову 
проблeматику, приказаћeмо рeзултатe истражи-
вања рађeног на тeриторији Србијe. Испитивањe 
начина употрeбe нових мeдија, као и психолошкe 
мотивацијe за такву употрeбу, правац је у којeм 
сe крeћу најновија истраживања у психологији 
мeдија, те је, полазeћи од овe идeјe, спровeдe-
на квалитативна студија корисничких навика у 
употрeби нових мeдија на узорку адолeсцeната, 
прeдадолeсцeната и родитeља у Србији (Брајовић 
Цар & Милошевић, 2011).

У улози учeсника у истраживању било јe 
120 испитаника из градских срeдина у Србији 
са тeриторијe Новог Сада, Бeограда, Ниша, Кра-
гујeвца и Чачка. Истраживачка сазнања указују 
на то да рачунар, односно интeрнeт и видeо-игрe, 
имају вишeструки примат над традиционалним 
мeдијима ако говоримо о мeдијским изборима 
дeцe и доминантним начинима структурисања 
њиховог слободног врeмeна. Употрeба нових ко-
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муникационих тeхнологија интeрактивног карак-
тeра, жeљeнe порукe чини лакшe доступним дeци 
и млађим адолeсцeнтима. Сходно томe, нужно јe 
мобилисати родитeљe у правцу повeзивања игрe и 
eдукацијe у васпитнe сврхe, примeра ради, здрав-
ствeно васпитање дeцe унапредити уношењем 
крeативности у породичну комуникацију на тeмe 
којe сe тичу здравља и прeвeнцијe, умeсто нeга-
тивних порука, упозорeња и застрашивања којe 
одликују традиционалнe васпитнe стиловe. Раз-
матрањe улогe мeдија у васпитању и образовању 
дeцe нeминовно отвара питањe модeла и узора. 
Када су дирeктно упитана, дeца најчeшћe нeмају 
јасно прeпознатог „идола” мeђу познатим лично-
стима. Нeкада сe наводe фудбалeри, остали спор-
тисти, пeвачи и глумци, а на млађим школским 
узрастима инфлуeнсeри са социјалних мрeжа. 
Ова врста вeзаности назива сe парасоцијалном 
интeракцијом, под којом сe подразумeва интeрак-
ција измeђу корисника масовних мeдија и људ-
ских рeпрeзeнтација које сe појављују у мeдији-
ма, те том приликом корисник рeагујe као да јe у 
питању типичан социјални однос. Парасоцијална 
интeракција (у даљeм тeксту ПСИ) сe јавља из-
мeђу људи и мeдијских личности којe никад ра-
нијe нису у стварности срeли, али којe „осeћају” 
као да вeома добро познају посрeдством мeдија. 
Појeдини људи, прe свeга адолeсцeнти, чак ак-
тивно инкорпорирају нeкe аспeктe личности мe-
дијских фигура у својe понашањe. Појам ПСИ ко-
ристи сe ради објашњeња задовољeња одрeђeних 
потрeба и мотива којe корисници добијају кроз 
интeракцију са мeдијским личностима (Џајлс, 
2010). Постојe двe основнe функцијe парасоцијал-
нe интeракцијe. Прво јe то задовољавањe социјал-
них потрeба, односно друштвeни мотив, будући 
да мeдијскe личности подсeћају особу на стварнe 
људe којe познајe. Друго, на овај начин бива ос-
мишљаван и лични идeнтитeт, јeр мeдијска лич-
ност и њeно понашањe служи глeдаоцу да бољe 
разумe сeбe и својe окружeњe. Деведесет проце-
ната испитаника дeчјeг узраста наводи карак-
тeрe којe тумачe стварнe особe, глумци, као својe 
прeфeриранe модeлe, док свeга 10% испитаника 
наводи анимиранe јунакe као својe узорe. Уколико 
јe парасоцијална рeлација са мeдијском личношћу 
толико заступљeн и утицајан фeномeн у поглeду 
развоја личности, мотивацијe и самоспознајe, ва-
жно јe разумeти факторe који објашњавају приро-
ду овог фeномeна у пeриоду прeдадолeсцeнцијe, 
када јe њeгов утицај најизражeнији. Парасоцијал-
на рeлација јe под снажним утицајeм опажeнe 
сличности измeђу мeдијскe личности и других 
рeлeвантних особа из рeфeрeнтних група којима 
јe дeтe окружeно, будући да постоји рeалан мотив 

да ћe имитација понуђeног понашања довeсти до 
стварних позитивних рeзултата (Laghi et al., 2014). 

Слично објашњeњe сe можe примeнити ради 
објашњeња вeзe измeђу потрошачког понашања 
и стeпeна изражeности парасоцијалнe рeлацијe. 
Мeђутим, конзумeризам нијe једини вид дeло-
вања овe врстe утицаја мeдија у развоју личности. 
Фанарт прeдставља визуeлнe садржајe, најчeшћe 
илустрацијe или анимирани матeријал, инспири-
сан франшизом, дeлом, ликом или личношћу коју 
публика као вид крeаторових садржаја даљe пла-
сира. Можe бити дирeктна прeдстава оригинал-
ног садржаја или потпуно оригинално умeтничко 
дeло којe сe тeмeљи управо на парасоцијалној вeзи 
коју члан фандом зајeдницe гаји. Фанарт можe 
бити традиционалан или дигитални. Можe бити у 
форми цртeжа, илустрацијe, насликан или анима-
ција. Од крeатора зависи који ћe визуeлни мeдиј и 
тeхнику користити за свој приказ. Фанарт инспи-
ришe обожаватeљe да напрeдују и развијају умeт-
ничкe вeштинe, како би што вeродостојнијe иска-
зали своја осeћања прeма нeком од ликова, своју 
повeзаност или тумачeњe свeта у комe сe радња 
одвија, својe идeјe, мишљeња и ставовe о допуни 
или измeни оригиналног наратива. Фанарт јe, та-
кођe, јeдан од покушаја прeношeња парасоцијал-
нe вeзe на рeалан ниво, покушај успостављања 
комуникацијe са личношћу којом јe инспирисан у 
случају да јe она рeална, с обзиром да многи фа-
нови својe радовe чeсто прослeђују личностима 
или крeаторима франшиза којe волe, уколико јe 
могућe (Ћопић, 2018).

Фанарт можe прeдстављати рeплику лика, 
сцeнe или ситуацијe или оригиналан угао глeдања 
ствараоца који укључујe њeга у оригинални на-
ратив. Уколико нe постоји никакав начин прeно-
шeња парасоцијалнe вeзe на рeалан ниво, фанарт 
можe бити добра супституција, визија пројeкцијe 
псeудоинтимности која помажe обожаватeљу 
у његовој креативној активацији, стваралачкој 
агенсности и афирмацији оних аспеката личности 
који су, иначе, сакривени у непосредној социјал-
ној интеракцији. 
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сТрип У србији – оД ШУНДа
До аКаДемсКоГ иЗУЧаВаЊа

Интерлудиј за представника девете уметности

Први зачеци стрипа у Србији датирају из дру-
ге половине XIX века, када се појављује углавном 
у хумористичким листовима и часописима „за оз-
биљну шалу и киселу збиљу”, дечјим листовима, 
календарима као „развијенији облик кaрикатуре”. 
Ратови (два балканска, Први светски) и велике 
друштвено-економске и политичке промене за-
уставили су развој стрипа. Тридесетих година XX 
века поново се појавио, стидљиво, у новинским 
додацима за децу (Политика, Време, Правда...). 
У облику стрип-шала, „ошишан”, без облачића и 
сталних ликова, први пут је освануо у Политики-
ном додатку за најмлађе 1930. године. 

Као аутентичан представник девете умет-
ности, први пут је објављен у дечјем илустрова-
ном листу Велики четвртак, у Београду, 7. јануа-
ра 1932. Овај лист је представљао значајну новост 
у дотадашњој издавачкој пракси, јер је одвојио 
неуобичајено велики простор за стриповане при-
логе који су, међутим, уместо облачића за говор 
имали штампане потписе. На његовим страница-
ма први пут се појавио Мики Маус Волта Дизнија 
у сторији под насловом Доживљаји Мике Миша, 
али у обради домаћих аутора: цртача Ивана Шен-
шина и сценаристе Божидара Ковачевића. Тих го-
дина Мики Маус био је предмет интересовања и 
других стваралаца у Србији. Паралелно са њего-
вим авантурама у Веселом четвртку, у подлистку 
за најмлађе листа Време, Дечјем Времену, излазио 
је стрип Доживљаји миша Мике и мајмуна Ђоке 
руског емигранта Сергија Мироновића Головчен-
ка. Поред Микиja Мауса у Веселом четвртку су 
се појавили и Адамсон, Бим и Бум (Katzenjammer 
Kids) и Мачак Феликс (Felix the Cat) под разним 
именима са пропратним текстом испод слика, пи-
саним у стиху. Тако је стрип на простору ex-YU 
полако „хватао корак” почетком треће деценије 
XX века. Но, док су читаоце у, нпр. САД увелико 
забављали први јунаци авантуристичког стрипа, 
у српском, као уосталом и у европском стрипу, 
још увек је владала псеудолитерарна традиција са 
описима испод слика. Иако Весели четвртак није 
био дугог века (угасио се са 39. бројем 28. септем-
бра 1933. године), он је током двогодишњег изла-
жења одиграо важну улогу јер је трасирао пут бу-
дућим издавачима стрипованих листова.1

Један од најзначајнијих догађаја у историји 
српског и југословенског стрипа је појављивање 
шест каишева стрипа Детектив X-9 (Secret Agent 

X-9) аутора Александра Рејмонда (Alexander 
Raymond) и Дешајела Хемета (Dashiell Hammett) у 
Политици, 21. октобра 1934. 

Толика је то новост била да је чак требало 
пронаћи назив за нови медиј. То је учинио Дуда 
Тимотијевић, један од уредника  Политике. Он 
је из оригиналног назива на енглеском језику – 
comics strip задржао само други део синтагме – 
стрип. Најављен као: „најновије чудо нашег вре-
мена”, „роман који се чита два минута дневно”, 
„кућни биоскоп”, стрип је преко ноћи освојио 
читаоце.2 Убрзо су и други листови кренули Поли-
тикиним стопама, објављујући стране стрипове, 
што је подстакло и домаће ауторе да се упусте у 
цртање и стварање домаћих стрипова. Први међу 
њима био је Властимир Власта Белкић. Ђорђе 
Лобачев и Вадим Кургански, под псеудонимима 
Џорџ Стрип и Владимир Цилић стварају стрип 
Крваво наследство, које је лист Панорама најавио 
као „здружено дело једног Југословена и Амери-
канца”, који ће читаоцима пружити „један изван-
редан догађај из нашег живота – на један потпу-
но американски начин”.3

Водећи београдски мајстори су готово у пот-
пуности били ослоњени на текстове својих са-
радника, а веома често су као предлошке корис-
тили књижевна дела, српске епске народне песме 
и приповетке. У избору књижевних предложака 
није било посебних правила. Подједнако су об-
рађивани страни и домаћи писци. Такође, ро-
то-романи домаћих аутора су често обрађивани 
у стрипу и објављивани непосредно по изласку 
писане верзије (Тајне абисинских гудура, Царев 
штитоноша). Дешавало се и да буду објављени 
истовремено, или да рото-роман у прилогу, буде 
препричан путем стрипа. 

У новопокренутом листу Ошишани јеж (5. ја-
нуар 1935) појавио се лик Стојадина, аутора Моме 
Марковића који ће дуго забављати читаоце Јежа. 
Даровити Марковић га је цртао у класичном реа-
листичком стилу, док су се сценаристи мењали. 

Први српски лист у коме је стрип заузимао 
доминантно место појавио се у Београду 10. апри-
ла 1935. године под насловом Стрип као додатак 
илустрованог листа Панорама. Први број Стри-
па дељен је бесплатно у рекламне сврхе.

Политикин забавник су покренули дирек-
тор Политике Владислав Рибникар и новинари 
Душан Дуда Тимотијевић и Живојин Бата Вука-
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диновић, који су у свом матичном листу пионир-
ски освајали карикатурални стрип доносећи тзв. 
гег-табле са Микиjем Маусом и Плутоном у глав-
ној улози. Забавник се на киосцима појавио 28. 
фебруара 1939, а његов концепт је подразумевао 
избалансиран однос стрипа (цртежа) и текста. За 
стрип је био задужен Дуда, а за текст Бата. 

У Србији је у периоду 1935–1941. покренуто 
око двадесетак стрип-листова који су продавани 
у целој земљи – у малим приватним, колонијал-
ним радњама, на киосцима, али и преко колпор-
тера. Овај период српског стрипа Здравко Зупан 
није без разлога назвао „најблиставијим годинама 
стрип-издаваштва у Србији, јер је у кратком вре-
менском периоду достигао висок степен зрелости 
који га је уврстио у сам врх европског стрипа”4. 

Нажалост, Други светски рат, као раније бал-
кански ратови и Први св., прекинуо је богато ства-
ралаштво стрип-аутора чије судбине су, углавном, 
биле трагичне: Никола Навојев преминуо је још 
1940, Алексије Ранхнер је 1942. нађен мртав, Ивана 
Шешина су новембра 1944. године „због сарадње 
са окупатором“ стрељали комунисти, Себастијан 
Лехнер је нестао 1945, док су Константин Кузње-
цов, Мома Марковић, Ђука Јанковић и Серхеј Со-
ловјев емигрирали – први у САД, други у Кана-
ду, Јанковић у Италију, па Африку, где му се губи 
сваки траг, Соловјев у Италију. Ђорђа Лобачева 
су, после неколико година, власти у запечаћеном 
вагону и само са једним кофером, са породицом 
протерали из Југославије 1949.5 

анатемисање стрипа и цензура 
Непосредно по завршетку рата, крајем но-

вембра 1945. у Београду је изашла прва од укупно 
три објављене свеске стрипа Три угурсуза за време 
окупације, чији је сценарио потписао „предратни 
новинар, уредник првог српског и југословенског 
стрип-листа Стрипа, Војин М. Ђорђевић, док су 
на цртежима радили Милорад Добрић као главни 
цртач и Славко Саша Мишић. Иза овог подухвата 
стајао је најпознатији предратни издавач Алек-
сандар Ј. Ивковић, који је био покретач и Стрип 
књиге у којој су репризирани предратни стрипо-
ви С. Соловјева, А. Ранхнера, К. Кузњецова и Ђ. 
Јанковића.”6 За разлику од Стрип књиге, у Врапцу 
и Комети који су покренути 1945. објављивана 
су премијерна издања. Изашла је, такође, и Сили 
симфонија која је објављивала јунаке америчког и 
француског стрипа. 

Нажалост, почело је добро организовано ана-
темисање стрипа, коме је претходило избацивање 
Ћопићевог и Кушанићевог стрипа о доживљаји-
ма пионира Ћире и Мире из листа Омладина. 
Апаратчици су на страницама листа Дуга укази-
вали на штетни утицај стрипа, апострофирајући 

га као главног носиоца шунда, док су у часопису 
Младост окривили Бранка Ћопића да, заједно 
са својим издавачима, није гледао „на то како ће 
књиге васпитно деловати, него какву ће зараду 
донети. То је довело до појаве безвредне и штетне 
криминалне и стрип-литературе. Данас, када се 
овом питању прилази са једне сасвим друге стра-
не, мало се шта од читавог тог наслеђа може ко-
рисно употребити.”7

Али, ту није био крај. Учињен је још један ко-
рак ка сатанизацији стрипа. У покренутим суд-
ским процесима против стрип-аутора, са много 
пост-револуционарног набоја, јавни тужиоци су 
предмете „опремали“ доказима да су се с једне 
стране окупатори приказивали као наивчине који 
нису чинили злодела и злочине, а да се у стрипо-
вима омаловажавала „натчовечанска борба на-
ших народа” с друге стране. „Судско веће у коме 
су се поред судије Јакше Радовића, сходно новом 
времену, налазили и ’присудитељи’ Софија Павло-
вић, домаћица, и Десимир Рашић, зидар, доносећи 
решење о забрани ’стрип-књига’ у свом образло-
жењу поновило је, у суштини, ставове тужиоца да 
се ’у поменутим стриповима целокупно страдање 
наших народа и величанствена борба износи на 
такав начин да може да заведе нашу омладину и да 
има штетне последице на њену душу, а исто тако 
ове су књиге веома тешке и негативне са гледишта 
морала, одавања поште борцима великог рата’. 
Све ово о Немцима у НОБ могло је мирне душе 
да се примени и на ’Мирка и Славка’ више од две 
деценије касније“, закључио је Слободан Ивков.

У ’пакету’ са Три угурсуза издавачког преду-
зећа Просвета а. д. забрањени су и ’стриповани 
романи’ по Пушкину (Поштарева кћи) и Толстоје-
во Васкрсење.8 За стриповане свеске Поштарева 
кћи и Васкрсење подвучено је да њихова ’садржи-
на вређа морал и може да наведе на странпутицу 
своје читаоце’.“

агитпроп
Посебна одељења за агитацију и пропаганду 

(Агитпроп) при партијским комитетима укљу-
чилa су се у борбу против девете уметности јав-
но одобравајући пресуде и забране штампања 
стрипова. У рубрици „Културни преглед” у листу 
Борба објављен је чланак Јована Поповића Црно-
берзијанска ерзац-роба на књижевном тржишту 
у коме наводи да се „Стрипована ‘литература’ по-
казала и у нашој новој народној држави као врло 
упоран коров, који се поново помаља и пошто је 
ишчупан, а његови плантажери показали су се 
врло дрски црноберзијанци. Но, што је можда 
још важније, та црноберзијанска ерзац-роба још 
није наишла на организовани отпор, а њени фа-
бриканти на свесни бојкот, на какав у народној 
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држави треба да наиђе свака црноберзијанска ра-
бота, поготову кад се ради о отровној роби. Чак 
има уредника и озбиљних народно-фронтовских 
листова који сматрају да стрип треба толерисати 
и подржавати, јер ‘публика је навикла на стрип’.” 
Стрип је, сматра он, „тековина модерне капита-
листичке индустрије”, а његова колевка је „Аме-
рика, земља ’немогућих могућности’ јурњаве за 
зарадом, серијске производње и серијског живота, 
гуме за жвакање, бутлегерства, китнепинга, линча 
и криминалних филмова.” Осврћући се на актуел-
на издања, он посебно протествује због стрипо-
вања народне поезије и каже да „ништа није чудо-
вишније него народна поезија у стрипу”, да би на 
крају закључио: „На нашем књижевном тржишту 
не сме бити црне берзе ерзац-робе, нашем народу 
треба обезбедити право на културу и заштиту од 
варварства сваке врсте, па и стрипованог. ”9

Поново је Александар Ј. Ивковић апостро-
фиран као највеће зло – издавач који се дрзнуо да 
штампа стрипове са капиталистичким јунацима 
Флаш Гордоном, Детективом X-9 и др. То је учи-
нио књижевник Чедо Вуковић, али судбина стри-
па је тада већ била запечаћена. Све што се даље де-
шавало ишло је у прилог демонизацији и забрани 
стрипа коју је подржала Политика објављујући 
текстове у којима се наводе штетни утицаји стри-
па који се, заједно са штетним књигама „растурају 
по Београду, по буџацима приватних књижара. 
Они су сад побегли у подземље коме и припадају. 
Продају се тајно за скуп новац. Њима покушавају 
да отрују оне најмлађе, генерацију која се данас 
васпитава у новом, здравом духу, у земљи у којој 
нема киднапера ни гангстера. Нашим пионирима 
и омладинцима није потребно да знају о Отмици 
Глорије Стјуарт, ни о Џиму из џунгле, нити о Цр-
ној маски.”10

Никад робом или обновитељи стрипа
Информбиро и сви догађаји везани за тај пе-

риод наше историје повољно су утицали на дру-
гачији однос према стрипу, тачније на његову 
друштвену и политичку рехабилитацију.

Повратак стрипа се везује за почетак 1950. го-
дине, када је заживело пословање по тржишним 
принципима и стрип као средство за зараду са 
изузетно великим тиражима. Али, и даље су били 
присутни сукоби на релацији издавача и душе-
брижника који су „чували децу од штетног ути-
цаја стрипа”11: AФЖ, УСАОЈ, ЦК Народне омла-
дине... 

„Рат за опстанак стрипа почетком педесетих 
можда је и био добијен, али су се поједине битке 
увелико губиле. У том рату са једном дезоријенти-
саном идеологијом која је, сама по себи статична, 
немајући јасно изграђене ставове о новим поја-

вама, упоришта су тражила у врховима власти 
који су, опет, не знајући шта да раде, а не желећи 
да покажу да су неодлучни, реаговали недослед-
но, од случаја до случаја. Наредбе и пресуде су 
стизале у зависности од расположења апаратчи-
ка, временских прилика, породичне ситуације, 
и ко зна чега све не, док су прогањани поводи и 
дела из данашње перспективе крајње наивни, да 
не користимо грубљи израз. Не зна се шта делује 
гротескније, образложења напада са позиција ко-
мунистичке власти или образложење уредника 
који су били принуђени да се ’посипају пепелом’ 
(еуфемизам за самокритику).12

Теме из НОБ-а биће изузетно популарне и 
скоро 40 година ће непрекидно, партизански ју-
наци бити присутни на просторима ex-YU. Иако 
стереотипни и наивни („Мирко, пази метак” 
– „Хвала ти, Славко”), успели су да блокирају 
пажњу „идеолошких полицајаца који су сматра-
ли да је ’стрип капиталистички опијум за масе’.” 
Душко Радовић је био уредник више од 30 броје-
ва Пионира, који је по концепцији био најближи 
Политикином забавнику, а објављивао је Дизније-
ве стрип-јунаке у преводу Станислава Винавера. 
Први број Дечјих новина изашао је почетком 1957. 
у Горњем Милановцу, а крајем исте године појавио  
се Кекец у издању Борбе. Забележен је и сукоб ос-
нивача Новице Ђукића и Душана Дуде Тимотије-
вића. Генерацијски сукоб двојице талентованих 
уредника разрешио је Слободан Глумац тако што 
се ставио на страну Ђукића, заговорника фран-
цуско-белгијских стрипова, који су тада пред-
стављали освежење за разлику од већ виђених, 
Дизнијевих (Дуда Тимотијевић). Стрип је изашао 
са закашњењем (Ђукић није хтео да га „пусти” у 
штампу без стрипа о Крцку Рејмона Машероа), на 
четворобојној офсет ротацији „бацивши у засе-
нак сва слична издања”13. Уредници инспирисани 
првим совјетским летом сателита у космос желе-
ли су да стрип понесе име јединог члана „експе-
диције” – пса Лајке, али их је тадашња политичка 
елита у томе спречила (Едвард Кардељ), те је С. 
Глумац предложио да се име Лајка промени у Кекец. 
Друштвени тренутак (без телевизије, рачунара и 
интернета) је погодовао да се прода у тиражу од 
300.000 по броју.

После 33 године, 14. јуна 1990. године изашао 
је последњи (1531/1532) број. 

Први број Дечјих новина изашао је под на-
словом Дечја политика и био је много скромнији 
у опреми и тиражу (1.000) од Кекеца. Нико није 
очекивао да ће „мали лист” који су правили у ос-
новној школи у Горњем Милановцу наставници 
ентузијасти са својим ученицима прерасти у ве-
лику издавачку кућу.

„Дечје новине су, пре свега захваљујући свом 
дугогодишњем главном уреднику Срећку Јова-
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новићу, учиниле за домаћи стрип више од свих 
осталих издавача. Готово да нема значајнијег срп-
ског аутора (а и југословенског) који није објавио 
стрип, макар и као репринт, у неком њиховом 
издању. А поједина издања као што су Насмејане 
новине, Никад робом, Цртана школа, Курири, Yu 
стрип и Профил били су у потпуности посвећени 
радовима домаћих аутора.”14

Домаћи стрип је отпочетка имао приоритет у 
Дечјим новинама, од првог цртача Десимира Жи-
жовића Буина (Немушти језик, Магелан, Пусто-
ловине певца Пеце и од 23. броја објављеног 25. 
новембра 1958. Никад робом – Мирко и Славко) па 
до Живорада Жике Атанацковића, Петра Радиче-
вића и Бранка Плавшића. Стрипаџије су углавном 
радиле волонтерски, без хонорара.

Поред едиције Никад робом, у библиотеци 
Лале објављивани су претежно страни стрипови 
чији су главни ликови Робин Худ, три мускетара, 
Дик Тарпин, Роб Рој, касније Тарзан, Небојша... и 
др. Стрипови из ове едиције излазили су до 1972. 
године, када је изашао и последњи 439. број. 

„У време када је објављивана библиотека Лале 
било је исувише много напада на стрип, а овај 
увозни, страни стрип био је стално под ударом 
и под будним очима неких партијских идеолога. 
Редакција се борила како је знала, а често је ос-
тајала „глува” на бројне примедбе. Пошто је свако 
ново издање требало пријавити и регистровати, 
а и добити одобрење од Савета и других органа, 
онда се прибегавало малом лукавству. Објављи-
ване су серије обимнијих (а и акумулативнијих) 
стрипова под истим именом и са напоменом да је 
то нека ванредна свеска објављена на захтев чита-
лаца или поводом неког догађаја. Тако се почело 
најпре са стриповима у ванредним свескама, а за-
тим и читавим серијама, каква је била Канонада 
– стрип о ратовању савезника у Другом светском 
рату. Стрип Херц, слично текстуалним романима, 
објавио је серију љубавних стрипова, али то није 
наишло на посебну симпатију женског дела чита-
лаца.”15

Цензура и аутоцензура
У друштвима спутаним једнопартијским 

системом, различитим политичким променама 
и неприликама, цензура се јавља као последица. 
„Увек брижни цензори” су у претрагама „прикри-
вених напада на власт” били изузетно мотивиса-
ни и амбициозни. 

Први познати случај цензурисања стрипа у 
Србији потиче из 1937. године. Тадашњем држав-
ном цензору који је одобравао странице дневног 
листа Политика учинило се да у стрипу Мики 
и његов двојник (Mickey Mouse as the Monarch of 
Medioka) постоје сличности са приликама на срп-
ском двору (више са оним што се тих дана при-
чало по Београду) – да кнез Павле Карађорђевић 
намерава да преузме престо малолетном краљу 
Петру. Због тога је спречено објављивање стри-
па. Због извештавања о овом догађају из Београ-
да је протеран новинар Хјуберт Харисон (Hubert 
Harisson), дописник Њујорк тајмса и британске 
новинске агенције Ројтер. Када је сазнао за овај 
непријатан догађај, Волт Дизни је Политици упу-
тио телеграм у коме је, с благом иронијом, изразио 
жаљење што је лист због његовог стрипа имао не-
прилике.

Због истог повода, овога пута репризе Диз-
нијевог стрипа Мики и његов двојник (од 11. апри-
ла до 26. децембра 1953), на страницама Полити-
киног забавника цензуру је заменила „уредничка 
самоцензура. Стрип је штампан са невероватним 
идеолошким обртима. Почело је са прескакањем 
целих каишева, ситним и крупним изменама у 
тексту, до потпуне преправке приче на крају те-
кста”. 

Још један пример цензуре, који је био мање 
познат, везан је за стрип Робин Худ Сергеја Со-
ловјева. Стрип је прештампан у Омладини и у 
октобру 1952. издат као засебна свеска. „На по-
следњој, двадесет петој табли, у претпоследњој 
слици у којој опат Так венчава леди Меријен и 
Робина из његових руку нестали су једва видљи-
ви крст и ланчић. Том приликом на оригиналу је 
белом темпером прекривен и ауторов потпис.”16

Ломача за стрип у Крагујевцу 
Након јаког идеолошког притиска, дошло је 

до релаксације у стварању стрипа шездесетих го-
дина XX века, када му је враћен друштвени, али не 
и културни легитимитет. Нажалост, о културном 
је било још рано говорити, што су потврдили до-
гађаји из 1971. године, када је у Крагујевцу одржан 
Конгрес културне акције, највећа манифестација 
у области културе икада одржана на овим про-
сторима. Учесници су расправљали о улагању у 
културу, слободи, цензури и опорезивању шунда. 
Током трајања скупа, група крагујевачких гимна-
зијалаца организивала је једну врсту алтернативне 

Веровали или не – стрип са Голог отока
Иако забрањен, стрип се правио и на Голом 

отоку. Један такав примерак успео је да сачува 
и „увијеног у целофан изнесе у ректуму са Го-
лог отока Љубиша Т. Павловић Гавран. Стрип 
о мучењу Гаврана, односно дављењу у кибли, 
Бандитског пророка, према идеји Драгомира 
Ђерамилца нацртао је за зидне новине академ-
ски сликар Дидо Демајо. Објављен је у Борби 22. 
фебруара 1990. године. Реконструисао га је, пре-
ма фотокопији оригинала, Петар Миличевић.” 
(Здравко Зупан: Стрип у Србији 1945–1955: [из-
ложба])
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културне акције, спаљујући стрипове, фото-рома-
не и новине за које се сматрало да су друштвено 
неприхватљиве.

„Последица” конгреса било је усвајање Закона 
о изменама и допунама о републичком порезу на 
промет робе на мало. По том закону, републички 
порез на промет књига, брошура, новина, часо-
писа итд. установљен је на 31,5 одсто. Од тог ре-
публичког пореза ослобађају се производи који 
су од посебне друштвене и културне вредности, а 
њих „утврђује републички орган управе надлежан 
за послове културе”. Пошто је био замрзнут шест 
месеци, „Закон против шунда”, како је у јавности 
назван нови закон, ступио је на снагу 1. јула 1972. 
године. Овог пута на удару се нису нашли само 
стрипови. Изгледало је да пажњу јавности много 
више заокупља остала жута штампа: рото-рома-
ни, разна забавна и еротско-порнографска из-
дања. Ипак, примена Закона довела је до гашења 
више издања.17

Након завршетка, конгрес је отишао у забо-
рав. Чак су и књиге реферата склоњене са полица 
неких библиотека, што није случај и са нашом, јер 
се чувају у завичајној збирци. 

***
У каснијем развоју стрипа, велику улогу је 

имала омладинска штампа која је увела авангар-
ду у стрип. Године ратних сукоба на просторима 
ex-YU поново су довеле до прекида издавања до-
маћих стрипова од стране идавача. Спорадично, 
издавањем су се бавили алтернативни издавачи. 

У Србији данас постоји неколико стрипских 
школа, стрип се изучава на Факултету примење-
них уметности и Факултету драмских уметности. 
Специјализовани курсеви стрипа постоје у Шко-
ли стрипа и револуције „Ђорђе Лобачев” у бео-
градском СКЦ-у, у клубу „Драгон” у Новом Саду 
и Школи стрипа у Лесковцу. Традиционално, у 
више градова одржавају се стрип-фестивали и 
међународне стрип-конференције, а Крагујевац 
је мапиран као међународно средиште за разме-
ну најновијих дешавања у „свету стрипа”, како се 
и зове удружење на чијем челу годинама лепоту 
стрипа проноси Небојша Весовић.

стрип на ФДУ 
Реченица коју је, једном приликом изговорио 

Ђорђе Милосављевић, сценариста и професор на 
ФДУ, доказује да девета уметност оличена у стри-
пу, нема само уметничкa, већ и књижевна пола-
зишта. 

„Стрип има много очева, ликовну уметност, 
филм... Али само једну мајку, а то је – књижевност, 
односно литература.”18

Због тога није много изненадило укључивање 
Факултета драмских уметности у академско изу-

чавање стрипа. Кроз предмет Драматургија стри-
па, студенти проучавају феномен стрипа и његову 
блискост са наративним уметностима. Он је, за 
разлику од других уметности, другачије и класи-
фикован. Милосављевић објашњава:

„Стрип није подељен по периодима, већ по 
школама: америчка школа, француска, италијан-
ска..., умногоме се разликују јер се стрип прави за 
тржиште и по пријему се разликује од земље до 
земље. Лично, највише ценим структуралистички 
приступ стрипу и то покушавам да пренесем и 
студентима. Исти принципи који се примењују у 
анализи филма могу да важе и у стрипу.”19

Швиндлери из стрипа на мале екране
Пре двадесетак година било је незамисливо 

да стрипови имају утицаја на кинематографију. 
Такве промене прво су се десиле у Америци, а за-
тим прелиле и на остали део света. 

„Сведоци смо ситуације да стрипови, његове 
теме, јунаци и аутори одлучујуће утичу на глав-
ни кинематографски ток америчке продукције, 
од филмова и серија намењених најширој публи-
ци, до оних са изразито уметничким амбицијама. 
Мислим да још нисмо свесни колико је велика и 
генерално невероватна та промена, и сигурно не 
можемо ни да замислимо како ће се та ситуација 
развијати у следећим деценијама, хоће ли се тај 
ток истрошити или ће, пак, задржати доминантан 
положај какав тренутно има. Швиндлери (серија 
која се 2020. године приказивала на првом програ-
му РТС-а, по сценарију Ђорђа Милосављевића, 
прим.аут.) у српској телевизијској продукцији 
јесу ексцентричан производ – серија, инспири-
сана стрипом који је у наставцима у Србији из-
лазио пре четврт века, у најтеже време за домаће 
стрип-издаваштво – али такође и доказ да су наша 
продукција, наш културни простор и наша публи-
ка отворени и за такву врсту замисли…,” рекао је 
Ђорђе Милосављевић у једном од интервјуа20. Том 
приликом Милосављевић је скренуо пажњу да је 
„наш стрип генерално богат пројектима који из-
гледају као изванредан материјал за неку будућу 
адаптацију. Споменућу, по личном укусу, Брека 
Дарка Перовића, Астроиђани Жељка Пахека, Тек-
сашке јахаче Рајка Милошевића Гере и Драгана 
Савића, као и Кобру Бранислава Керца и Слобо-
дана Обрадовића. А и то је све само врх леденог 
брега српског стрипа.”

стрип на ФпУ
Стрип је „као мали задатак у оквиру предмета 

Графика књиге” увео и водио на ФПУ још профе-
сор Богдан Кршић седамдесетих година XX века. 
Студенти су мини-стрип од неколико слика реа-
лизовали у некој од ручних графичких техника, 
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да би скоро две деценије касније израстао кроз 
предмет Илустрација, који се слушао три године 
– од треће до пете године. Ипак, професор Раст-
ко Ћирић, који и данас предаје Илустрацију, каже 
да је то био „условно говорећи стрип, јер циљ 
овог задатка није израда једне табле комерцијал-
ног стрипа, већ повезивање више илустрација у 
једну логичну целину. Стрип је овде третиран на 
најопштији могући начин; неки радови заиста и 
личе на класичан комерцијални стрип, али већина 
не, јер је експеримент пожељан. Битно је изради-
ти кохерентну ликовну целину која има почетак, 
средину и крај, са уграђеним досадашњим искуст-
вима из осталих предмета као што су Цртање и 
сликање, Графика, Анатомија.”21

Тек у петој, последњој години студија, која је 
посвећена изради дипломског рада, студент може 
да изабере и „целовечерњи” стрип као свој заврш-
ни рад. 

„На Факултету се инсистира на ликовним ква-
литетима, на примени ликовних знања у комер-
цијалне сврхе. То значи да се од студената тражи 
да не користе нечије већ освојене манире и стило-
ве, него да истраживањем дођу до свог стрипа.”22 

    
Приредила: Гордана Вучковић

Народна библиотека „Вук Караџић“, Крагујевац

1 Zdravko Zupan, Vek stripa u Srbiji, Pančevo, Kulturni 
centrar, Galerija savremene umetnosti, 2007. 
2 https://www.rastko.rs/strip/zzupan-zlatnodoba.html 
(приступљено 10.12.2020)
3 Ibid.
4 Ibid.
5 https://www.rastko.rs/strip/60godina/60gstripa_03.
html (приступљено 10. 12. 2020)
6 https://www.vreme.com/cms/view.php?id=392855 
(приступљено 12. 12. 2020)
7 Ibid.
8 https://www.rastko.rs/strip/60godina/60gstripa_03.html 
(приступљено 10. 12. 2020)
9 https://www.rastko.rs/strip/60godina/index.html 
(приступљено 1. 12. 2020)
10 Ibid.
11 https://www.vreme.com/cms/view.php?id=392855 
(приступљено 12. 12. 2020)
12 https://www.rastko.rs/strip/60godina/60gstripa_03.html  
(приступљено 10. 12. 2020)
13 https://www.vreme.com/cms/view.php?id=429075 
(приступљено 14. 12. 2020)
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 https://www.rastko.rs/strip/1/strip-u-srbiji-1955-1972/
index_l.html (приступљено 1. 12. 2020)
18 J. Damjanović, „Strip i književnost u Domu omladine : 
Da li je Korto i književni lik?”, https://www.blic.rs/vesti/
beograd/strip-i-knjizevnost-u-domu-omladine-da-li-je-
korto-i-knjizevni-lik/8gh4xv5
19 Ibid.
20 https://www.fcs.rs/dorde-milosavljevic-tuda-ruka-kljuc-
ne-okrece/ (приступљено 1. 12. 2020)
21 https://www.vreme.com/cms/view.php?id=484166 
(приступљено 1. 12. 2020)
22 Ibid.

стрипови протерани из библиотека
Српски стрип је кроз своје постојање делио судбину друштва, имао своје успоне и падове, бивао цењен, чешће 

оспораван, спаљиван на ломачи и признаван као девета уметност, у време ратова нестајао, након њих настављао свој 
развој и пут. Он заузима значајно место у историји стрипа у свету, а српски стрип-цртачи су цењени и афирмисани у 
регионалној уметничкој сарадњи. 

У Политици се (8. октобар, 2011) појавио наслов „Стрипови протерани из библиотека” који је потписало седамде-
сетак стрип-аутора, издавача, теоретичара стрипа, сценариста и уметника. Они су се огласили поводом конкурса за от-
куп публикација у организацији Министарства културе и информисања, јер комисије нису укључиле стрипове у откуп.

„Начини на које државне институције са Министарством културе на челу могу да подрже стрип у Србији бројни 
су, али недостатак подршке издавачима у сржи је проблема зашто је стање стрипа у Србији овако лоше. Забрињавајућа 
је импликација да је од свих књига које се издају у Србији сваке године, вредно само оне што је на листи за откуп Ми-
нистарства. У том случају је порука упућена стрипу уопште, а посебно оном његовом делу које се односи на аутентично, 
светски препознато домаће стваралаштво, врло јасна.

Можда не треба да се поредимо са Француском у којој је стрип у потпуности изједначен са књижевношћу, али је 
довољно да обратимо пажњу на суседну Хрватску. Тамо се на откупима књига од стране министарства културе стрип 
налази као обавезна и по обиму битна ставка, а тамошњи домаћи аутори и цела сцена се још конкретније подржавају и 
кроз суфинансирање стрип-часописа.

Србија има бројне традиционалне фестивале који се одржавају упркос недостатку новца, упркос игнорисању и не-
разумевању оних који би требало до препознају тај потенцијал, и да му уз само мало подршке дају шансу да се оствари.

Недавно је најугледнији светски часопис посвећен теорији стрипа The Comics Journal истакао да су ’Београд и Ср-
бија дефинитивно центар стрип уметности Источне Европе’. Захваљујући нашој отворености, и могућности да стри-
пови који настају у колаборацији аутора из више земаља буду објављени у нашим издавачким кућама, подршка овим 
издањима значи и подршку регионалној уметничкој сарадњи.

Стрип се у Србији и даље налази на раскрсници – недовољно признат да би био пуноправни део културе, недо-
вољно читан да би исплатио ауторство домаћих аутора, недовољно скроман да би остао у андерграунду. Помозите да 
се врати на место које му је заслужено припадало и било његово толико година. На полице библиотека, и руке жељних 
читалаца.” (http://www.politika.rs/sr/clanak/193646/Stripovi-proterani-iz-biblioteka) 
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преиспиТиВаЊе ДеЛа оД сЛиКе До сТрипа

Анализа искуства са часова ликовних уметности у средњој школи

Стрип се на часу може користити и као на-
ставни материјал и као наставни предмет. Ди-
дактичка употреба оваквог облика дискурса је 
примамљива јер он помаже да се градиво лакше 
памти, а за то је посебно заслужна његова димен-
зија игре. У настави ликовних уметности стрип 
би заправо могао да буде априори употребљен као 
предмет учења. Бављење стрипом захтева вешти-
ну изражавања цртежом, сценаријом и сликов-
ним кодовима који су својствени овој уметности 
приповедања у сегментима или, према сликови-
том изразу Беноа Петерса, „у сликама у делићи-
ма”. Међутим, уметничко образовање, од основне 
школе до универзитета, не стиче се само на часо-
вима посвећеним научним сазнањима о умет-
ничком стварању и његовој улози, већ и током 
разних ликовних подухвата. Специфичност на-
ставе ликовних уметности огледа се у томе да те-
оријска и практична знања граде узајамни однос: 
на овом предмету „искуство боље ствара знање” 
(Гајо, 1997, стр. 118). На тај начин стрип може да 
се посматра подједнако, и у исто време као настав-
ни предмет и као наставни материјал. За разуме-
вање, на пример, неког ликовног дела можемо да 
се ослонимо на приповедачку природу стрипа – 
известан број стрипова служи као градиво за на-
учно и хумористичко приступањe делу, мисли се 
на Бинеов, Рамадов и Лакотов албум „Дан у музеју 
са Бидошонима“, или, пак, на албум Катрин Ме-
рис „Мост уметности”. 

Искуство из завршног разреда средње шко-
ле нам је омогућило да преиспитамо дидактичку 
употребу стрипа на часовима ликовних умет-
ности захваљујући успостављеном систему – 
предлогу да се слика обради кроз стрип, како би 
се преиспитало разумевање дела. Било да је реч о 
разумевању ликовног дела или учењу језика стри-
па, ова два полазишта за проучавање се преплићу, 
јер се бављење нечим разуме као пракса, „тј. као 
простор за експериментисање поступцима и као 
подршка једном критичком раду коме је циљ да 
постави и поново покрене испитивање”. Другим 
речима, све док се стрип испитује као дело и сма-
тра крајњим циљем, он може да постане преноси-
лац општег знања, у том смислу да прилагођавање 
једног језика другом продубљује знање, позива на 
критичко и симболичко стварање, и најзад, по-
креће праксу која ће учинити да одјекују и умет-
ничке тежње својствене ученицима, и оне својстве-
не уметницима.

обраде које потврђују  
усвајање Кубеовог дела

Један од циљева обраде ликовног дела јесте 
његова адаптација путем новог средства, како би 
се продубило сазнање о том делу, а у првој фази 
наше анализе ћемо говорити о стрипу као настав-
ном материјалу. На тај начин ћемо покушати да 
оценимо у којој мери бисмо могли да у завршним 
радовима ученика препознамо усвојена знања о 
Курбеовом делу. На основу критеријума за проу-
чавање трудили смо се да схватимо како су уче-
ници разумели односе на сцени приказаној на 
слици „Сусрет” и на који начин су их обликовали. 
Најпре смо установили јасне критеријуме пред-
стављене у табели испод у 3 групе: они који се од-
носе на реализам који је Курбе пренео у своје сли-
карство, они који се односе на личност сликара и 
на крају, критеријуми који се не баве директно ни 
једним ни другим. Касније нам је било потребно 
да рашчланимо ове категорије јер нам је разновр-
сност сценарија који су ученици написали показа-
ла да су они усвојили елементе симболике својстве-
не композицији ове слике.

Реализам Сликарева 
личност Остало

Завршни разред 
(број=18) 5 10 3

јасни докази реализма 
Радови које смо сместили у „оне који се од-

носе на реализам” директно упућују на ликовна 
решења својствена овом стилу, односно, на теме 
„које говоре о обичајима, идејама, аспекту мог 
времена”, како Курбе прецизира. Другим речима, 
радови приказују стварност без улепшавања. Пет 
ученика је изабрало да јасно истакне питање реа-
лизма у својим каишевима.

На пример, на цртежу „Име једног пса”, прича 
о прихватању захтева за израду једног портрета се 
одвија у сликаревом атељеу: „Наравно! Реализам 
ми је познат, посебно његова лица”. Портрет који 
се тражи од сликара је у ствари портрет пса; овај 
необичан захтев је представљен на сатиричан на-
чин, и јасно оживљава критике које су упућиване 
Курбеу због баналности ликовног поступка, чак и 
тема које обрађује у својим делима. 
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Бележимо и јасне доказе када је реч о при-
хватању једног дела. На пример, поменут је ко-
лекционар уметничких слика Алфред Брија. На 
табли једног ученика он каже: „Посетио сам Са-
лон у Паризу да видим уметника по имену Курбе”. 
Заправо, овде Брија не жели да постане власник 
Курбеових слика, чак покушава да понизи његов 
рад, док историја говори сасвим супротно.

Један други пример показује уско повезане од-
носе: с једне стране, кадар у крупном плану при-
казује два пужа на класичној изложби слика које 
су постављене на штафелаје, где њихов разговор 
одјекује дебатама о сликовним кодовима о пред-
стављању жене; а са друге стране, слика („Femme 
nue couchée”) коју је ученик евоцирао у свом стри-
пу представља Курбеов акт о коме се полемисало. 
Жена је овде приказана у супротном положају, али 
је композиција цртежа у каишу идентична оној на 
поменутој слици.

Радови показују да су се ученици ослонили 
на знања стечена у уметничком образовању, јер су 
доказали способност да пренесу реализам у своју 
причу.

Личност сликара у средишту сценарија
Радови које смо сместили у „оне који се од-

носе на личност сликара” упућују или на физичке 
или на моралне црте Курбеовог лика и свакако на 
његову легендарну гордост приказану на чувеној 
слици „Сликарев атеље – Стварна алегорија саже-
тих седам година мог уметничког живота” (Уље 
на платну 361х598 cm, 1855, Музеј Орсеј, Париз). 
Десет ученичких стрипова је на завршном испиту, 
што ће рећи већина, одговорило на ово питање. 

Ови радови развијају, на пример, критичко 
промишљање о његовој гордости коришћењем 
два поступка цртања: амплификације и миними-
зације. Први се види на табли на којој је Курбе 
представљен како јаше гигантску рагу, чудовиште 
из Лох Неса. Други, поступак минимизације, 
представљен је на другом цртежу, где се Курбе 
претвара у просјака. Док му Брија придржава не-
колико слика, робот се оглашава: „Идентифико-
вана сумњива особа. Име: Курбе. Професија: сли-
кар”.

Дужина сликареве браде служи да би указала 
управо на његову гордост и оба стрипа то истичу. 
На једној од табли по имену „Брадати”, открива-
мо да брада није природна, већ сачињена од длака 
са репа његовог пса. У текстуалном делу на једној 
другој табли пише: У овом абориџинском племе-
ну, поглавица се препознаје по маљама на лицу, 
симболу снаге и мушкости. Иронија овде лежи у 

прилагођавању кадра одговарајућој слици која 
једноставно уводи просторно-временско иска-
кање. На крају можемо да се запитамо у којој су 
мери ове обраде узеле у обзир личност сликара, 
онако како је она повезана са његовим ликовним 
стваралаштвом, у односу на његова залагања за 
раскид са конвенционалном школом сликарства у 
XIX веку или се оне дотичу само њеног моралног 
и физичког аспекта. 

На крају ове анализе, чини се да би се дихо-
томија која разликује стрип као средство и као 
предмет у настави, могла превазићи у усвојеном 
образовном систему ликовних уметности, како би 
се разумела свеукупна специфичност уметности 
стрипа. Смисао праксе која је својствена у наста-
ви овог предмета је истраживање проблематике. 
Језик стрипа је на тај начин могао да се постави 
као сложено дело, како би се дошло управо до сло-
жености ликовног дела. Коришћење теоријских 
предавања о питањима Курбеовог сликарства, 
ишло је у прилог томе да се стрипу приступи као 
делу. Преплитање различитих решења ученика 
које се истиче у њиховим обрадама, омогућило је 
да се обнови вишезначност Курбеове слике „Су-
срет”. Ова анализа која истиче богатство цртежа 
и њиховог личног залагања у стриповима нам 
дозвољава да га афирмишемо као дело. 

Оно што је најважније у задатку који је дат 
ученицима на завршном испиту јесте да они ус-
поставе дијалог на два језика: језику сликарства 
и стрипа. Писање сценарија им је обогатило раз-
мишљања о приповедачкој природи једног ли-
ковног дела. Експериментисање са писањем у 
секвенцама је истакло композицију својствену 
каишу, где су простор и време скучени и спојени 
у једну исту слику, а која се одвија кроз кадрове. 
Цртање ликова је ученицима дало могућност да 
заузму једну критичку дистанцу у односу на по-
менуту слику. Различите обраде су, биле оне у об-
лику сатире, пародије или навода, пуне духа. Та-
кав регистар је несумњиво дозволио ученицима 
да слику усвоје, да је осавремене својим личним 
уметничким подухватом и да на тај начин, исто-
временим испитивањем два језика, открију веће 
изазове једног рада.

Мишел Гинулјак

Извор: https://journals.openedition.org/trema/4961
Избор и превод са француског: Јасмина Марковић
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ЏУЛија раУНД: ГоТиКа За ДеЦУ

Истраживање стрипова и дечје књижевности

Попут утвара које уходе готички роман и го-
тичка форма има тенденцију да се појављује тамо 
где се најмање очекује. За др Џулију Раунд која 
ради као главни предавач на Факултету за медије 
и комуникацију Универзитета у Борнмуту, ова 
чињеница је недавно постала предмет истражи-
вања готике у стриповима за децу.

У својим делима др Раунд се, пре свега, бави 
готиком, стриповима и дечјом књижевношћу. Она 
је и уредник часописа Студије о стрипу, као и је-
дан од организатора Међународне конференције 
графичких романа и стрипова. Такође је објавила 
нeколико стрипова и направила базу британских 
стрипова са отвореним приступом.

Шта вас је у почетку привукло хорор прича-
ма? Шта вас је инспирисало да се бавите хорором? 
(Одређени филм, књига итд.?) 

Одувек су ме занимали готика и хорор – моје 
тинејџерске године обликовали су филмови по-
пут Изгубљених дечака и Вране (нарочито први, 
који сам гледaла више пута). Када је реч о музици, 
као тинејџер сам, крајем осамдесетих и почетком 
деведесетих, прешла са рока и глама на мрачније, 
тврђе звукове, почевши од Guns N’ Roses и Алиса 
Купера, преко Nine Inch Nails-а и Фронта 242, па 
даље у дарк. Са стриповима попут Сендмана Нила 
Гејмена и Проповедника Гарта Ениса / Стива Ди-
лона упознао ме је мој брат, а онда сам прогутала 
DC-ијев Вертиго – фасцинирана мрачним, нео-
бичним, књижевним обрадама које је нудио. Не 
бих баш рекла да сам по начину живота била Гот, 
али готичка култура и музика су, сасвим сигурно, 
трајно обликовали мој стил и интересовања.

Што се тиче студија, увек сам највише воле-
ла да анализирам оно што ми се допада – и иако 
по питању знања имате основу на коју можете да 
се ослоните, понекад је тешко доћи до критичке 
дистанце када сте већ заљубљеник у одређену об-
ласт. Тако сам након дипломирања (енглеске књи-
жевности) и кокетирања са креативним писањем 
одлучила да, тражећи начине на које су се Вертиго 
стрипови прилагодили и развили жанровске кон-
венције преузете из хорора, мита, фантазије итд. 
– докторирам. Поглавље о хорору је оно које је 
заиста заузело већи део дисертације, захваљујући 

мом ментору (теоретичару готике Дејвиду Пан-
теру), и то је постало предмет моје прве књиге Го-
тика у стрипу и графичким романима (McFarland, 
2014). Није реч о истраживању хорор стрипова 
или њихове историје; уместо тога, покушала сам 
да искористим готичку критику да бих поново 
приступила и преиспитала теорију стрипа. Тешко 
да сам могла јасно да одредим шта ми је у стрипо-
вима држало највећу пажњу и утицало на мене, па 
сам се често мучила да пронађем критички модел 
који би ми разјаснио зашто је то тако. Лутала сам 
између критике културе, формалне анализе и де-
таљног читања текста, али никада нисам прона-
шла задовољавајући начин да објасним зашто је 
баш та страница, зашто та фраза, зашто баш ова 
слика она која одјекује. Дакле, то је био мој поку-
шај да ове области критике повежем и створим 
нови модел и правила на основу којих ће се ови 
текстови оцењивати. 

И најновију књигу писала сам као још лич-
нији пројекат – не бих ли пронашла причу из 
хорор стрипа коју сам читала са осам или девет 
година и од које сам прилично дуго имала ноћне 
море. Радило се о девојци која није била баш лепа. 
Добила је чаробно огледало које ће је учинити ле-
пом ако се правилно буде придржавала његових 
упутстава. И успело је! Али, како је постајала љуп-
кија и лепша, постајала је и злобна и сујетна. Јед-
ног дана није се придржавала упутстава, те када се 
сутрадан пробудила и погледала у огледало, њено 
лепо лице било је разбијено и искривљено. Прича 
се завршила фразом: „Како бисте желели да се бу-
дите сваки дан... Овако?” Иако сам бацила стрип и 
(привремено) забранила себи да читам било шта 
са елементима хорора, никада нисам заборавила 
ту причу. Ову причу сам годинама касније повре-
мено тражила на интернету и када сам размишља-
ла о чему ћу новом писати, одлучила сам да ће то 
бити то. Али, иако је све био покушај да уђем у 
траг делимично упамћеној причи, те истражим 
сопствене идеје о готици у стрипу из новог угла, 
моја књига o Misty изашла је из тих оквира и рад 
на њој дошао је као највећа награда до сада. Упо-
редо са књигом (која је изашла прошле године), 
направила сам и базу података о Misty причама, 
која укључује све писце и илустраторе, сажетке 
прича и детаље о издањима (www.juliaround.com/
misty). Ова база је веома значајна, јер аутори при-
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ча у британским стриповима нису потписани, те 
сам због стручњака попут Дејвида Роача и члано-
ва заједнице стрипа на разним форумима осетила 
обавезу да поделим бројне информације до којих 
сам дошла. Надам се да ће моја база података омо-
гућити даља истраживања и бити користан алат 
који ће обожаваоцима и онима који стрипове 
проучавају, помоћи да пронађу приче којих се де-
лимично сећају или су релевантне за њихов рад. 
На својој веб страници сам, такође, објавила неке 
интервјуе које сам радила, а прошле године и чла-
нак коме се слободно може приступити, а који ис-
тражује идеју готике за девојчице упоређивањем 
стрипова Spellbound и Misty (можете бесплатно 
прочитати на: https://www.nature.com/articles/
palcomms201737).

У вези са претходним питањем, шта вас је 
привукло ка подизању свести о стрипу за младе 
жене?

Пре свега то што су их готово сви срамно пре-
видели и игнорисали. Британски стрипови уопште 
су, нажалост, заборављена индустрија, а то је заис-
та страшно, јер су у једном тренутку доминирали 
дечјим забавним медијима у овој земљи. Између 
педесетих и осамдесетих година постојало је до-
словно на стотине недељних наслова, од којих су 
се многи продавали у тиражу од 200.000 до мили-
он примерака. А наслови за девојчице надмаши-
вали су наслове за дечаке! Романтични стрипови 
су у потпуности доминирали током педесетих и 
шездесетих година прошлог века, али ствари су 
постале још занимљивије када су два главна из-
давача (DC Thomson и IPC/Fleetway) почела оз-
биљно да се такмиче за највећи удео на тржишту. 
Фантастично су се надметали у томе ко ће бити 
креативнији, узбудљивији и шокантнији. Ови 
стрипови су били намењени и млађим и старијим 
девојчицама и сама прича и карактеризација ли-
кова била је боља него у стриповима за дечаке, 
који су се бавили ратним, спортским и аванту-
ристичким темама. Главни ликови тих стрипова 
око којих се градила прича биле су несхваћене де-
војке у покушају да се уклопе, затим оне измучене, 
заробљене несрећним животом у кући или у некој 
језивој ситуацији и необичној, застрашујућој или 
мистериозној причи коју су читаоци сваке недеље 
покушавали да разреше. Тематски наслови попут 
Spellbound (Зачарана) и Misty посебно су имали ту 
причу о натприродном и мистериозном, тако да 
су се одлично уклопили у моје истраживање го-
тике. 

Посебно сам захвална што постоје радови 
Мартина Баркера, Роџера Сабина, Мела Гибсона, 
Криса Марија, Џоане Ормрод, Дејва Хакслија и 

многих других који сјајно пишу о овој недовољ-
но истраженој области, али то је и даље релативно 
мала група људи. А када се има у виду недостатак 
објављених радова о британском стрипу, јасно је да 
стрипови за девојчице добијају још мање пажње. 
Што се тиче уопште периодике, врло је мало сту-
дија, рецимо, о ономе што жене читају – а чини се 
да су и оне које постоје често ту не би ли доказа-
ле да су женски часописи и књижевност у основи 
смеће.

Чинило ми се, такође, да се све ове чињени-
це добро уклапају у моје истраживање и на други 
начин, будући да ни готика не види какав је укус 
младих читатељки – иако су оне врло бројна и 
гласна публика када је реч о готичким причама. 
Кетрин Спунер, Клои Бакли и Џозеф Крафорд 
недавно су објавили књиге које истражују ову 
маргинализовану и скрајнуту готику (од Emily 
the Strange преко дечјих прича до Сумрак саге), а 
ја сам желела да се прикључим овом критичном 
телу и истражим нешто што је још мање видљи-
во. На пример, Крафорд показује на који начин 
и онлајн и штампана критика систематски ома-
ловажавају читаоце Сумрак саге Стефани Мајер. 
Крафорд каже да постоје три главне теорије које 
су умањиле вредност романа: да су њени обожава-
оци превише глупи да би разумели његову пору-
ку или да су заслепљени Едвардом; да их је добар 
маркетинг навео да прочитају роман; и, да је обо-
жаваоцима већ идеолошки толико испран мозак 
да злостављање прихвате као романтику. Све ове 
тачке масовно вређају читалачку публику! [Ово се 
такође] врло добро уклапа у многе претходне сту-
дије о женским часописима и читању. Џоан Ор-
монд и Хана Прист објавиле су сличан рад о хајци 
на „блиставе вампире”. 

Тако да, уопштено гледано, мислим да су 
читатељке, а посебно оне младе и њихово ства-
ралаштво, често скрајнуте од стране академске 
заједнице. Када се сматра да је стваралаштво, по-
пут стрипова, за једнократну употребу и када по-
стоје у оквиру жанра попут готике, који је окарак-
терисан и канонизован као озбиљна и углавном 
мушка традиција, тада постоји нека врста Бер-
мудског троугла маргинализације. Дефинитивно 
сам желела да то проучим!

Да ли вас је током истраживања изнена-
дилa реакција млађе публике на хорор? Постоје ли 
одређене теме у хорор причама на које млађи чи-
таоци реагују боље од других?

Изненадила сам се колико је заправо хорор 
као жанр занимљив младој читалачкој публици 
и колико је то и раније био! Тражећи аргументе, 
доћи ћемо до трагова који воде све до Гримових 
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бајки препуних опасности, страха, сакаћења и 
натприродних (или магичних) трансформација. 
Памфлети и верски текстови такође су добрим 
делом садржали застрашујуће сцене и казне! 
Критичари као што су Дејвид Рад и Клои Бакли 
тврде да је потпуно могуће ући у траг готичким 
елементима у дечјој књижевности од викторијан-
ског периода до данас. Бакли наводи ауторе по-
пут Френсис Хоџсон Бернет, (Тајна напуште-
ног врта, 1911); Џона Мејсфилда (Људи поноћи, 
1927); Филипе Пирс (Кад сат откуца тринаест, 
1958); Сузан Купер (Долазак таме, 1965–77); Ала-
на Гарнера (трилогија Чудни камен Брисингејмена, 
1960–2012); Роалда Дала (Вештице, 1983); Робер-
та Свинделса (Соба 13, 1989); Џилијен Крос (Вук, 
1990); и Кристофера Пајка (серија Spooksville, 
1995–98); заједно са издавачким серијама попут 
Point Horror (покренут 1991) и Goosebumps (1992). 
На овај списак бих лако могла додати писце попут 
Пенелопи Лајвли, (Дух Томаса Кемпа, 1973); Џин 
Кемп (Господин Магус вас чека, 1986); Нила Гејме-
на (Коралина, 2002); све до модерних франшиза 
попут Харија Потера и Лемонија Сникета.

Током истраживања паралелно сам, врло 
пажљиво, проучавала ове и Misty причу. Проу-
чавајући Misty, запањило ме је колико је прича у 
основи упозоравалa на неодговорно понашање, 
јер би хероине откриле опасан магични предмет, 
непромишљено га користиле и биле кажњене на 
неки суров начин. Поред јасно испричаних прича 
о девојачким бригама (попут пријатељства, мал-
третирања итд.), протагонисти би се нашли за-
робљени у новом или деформисаном телу или за-
творени у свету или месту са којег не могу побећи. 
Толико много тема заступљених у овим причама 
могу се читати као метафора оног што тинејџерке 
доживљавају.

Да ли сте, бавећи се књижевношћу за децу, от–
крили да се оно што деца сматрају застрашујућим 
временом променило? Или постоје одређене теме 
које су углавном остале исте? 

Оох, добро питање! Да будем искрена, ми-
слим да су основне теме у много чему потпуно 
исте. Детињство је време великих открића, али и 
велике неизвесности, што многе готичке приче и 
истичу. На пример, могу да говоре о губитку кон-
троле и о томе како је повратити. Али, могле би 
се усредсредити и на помирење са неком новом 
способношћу или открићем – у основи, научити 
да себе прихватите таквим какви јесте и да пре-
вазиђете страхове и недостатке. У позадини тих 
прича постоји снажна усредсређеност на питања 
моћи, контроле и сумње – страхови да родитељи 
(или други ауторитети или старатељи) нису онакви 
каквим се представљају или да нешто крију од вас.

Обављено је неколико занимљивих радо-
ва који повезују модерну књижевност за децу са 
много старијим већ објављеним. На пример, Ка-
рен Коатс истиче да и Коралина и Гејменов кратки 
филм Маска пуна одраза (Mirrormask) настављају 
традицију успостављену кратком причом Луси 
Лејн Клифорд која је стара скоро 150 година. Зове 
се Нова мајка (1882), а реч је о две девојчице које 
тајанствена незнанка искушава да буду зле, јер 
своје магичне моћи може показати само заиста 
неваљалој деци. Мајка их упозорава и каже да ће, 
ако буду зле, доказати да је не воле, те ће она стога 
морати да оде, а њу ће заменити новопечена мајка 
са сјајним стакленим очима и дрвеним репом. Де-
војчице је игноришу и дају све од себе да се докажу, 
али не успевају да буду довољно зле – но, њихова 
мајка, ипак, одлази, а нова мајка са својим сјајним 
стакленим очима стиже и присиљава их да живе 
у шуми иза куће. Дакле, то је још једна сабласна 
упозоравајућа прича, која се заснива на реалним 
страховима из детињства, о одрастању и незави-
сности, постављајући питања попут: шта ако ме 
мајка напусти, или ме поједе или замени нечим 
другим? (Уобичајена тема у бајкама уопштено!)

Који су ваши истраживачки планови за будућ-
ност? (Било које будуће књиге или одређене конфе-
ренције којима планирате да присуствујете?)

Можда би требало мало да успорим сада, али 
да будем искрена, не осећам се тако! Управо сам 
предала рукопис Водич за стипендију Одсеку за 
стрип, чији сам коаутор са колегама, Р. П. Кортсе-
ном и М. Ахмед. У основи је то путоказ за стипен-
дирање студената и нових истраживача на Одсеку 
за стрип, који приказује савремена дешавања у 
свету стрипа и слику о његовом тренутном поло-
жају. Такође, радим на развоју отвореног присту-
па информацијама везаним за британски стрип. 
Тренутно ажурирам базу података детаљима које 
могу да пронађем о ауторима прича и илустрато-
рима за Spellbound – још једној стрип-серији жен-
ских суперхероја која је претходила Misty. Пишем 
неколико чланака о различитим аспектима хоро-
ра у стриповима за девојчице – један о експлоа-
тацији и адаптацији (истражујући начин на који 
су се британски стрипови поново користили и 
преписивали у популарним причама за одрасле, 
нпр. Ајкула, Кери, итд.), а други о томе како при-
че у краткој форми (попут стрипова) утичу на 
елементе готике. На крају, велики пројекат који 
желим да реализујем је да покушам да направим 
још већу базу података британских стрипова која 
ће садржати гомилу додатних информација осим 
података о сценаристима и илустраторима – цене, 
упутнице, скениране слике итд. 
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Радим на томе са колегама са Универзитета 
Борнмут и веома смо узбуђени због тога!

Један сам од организатора годишње Међуна-
родне конференције о графичком роману и стри-
пу. О томе можете сазнати више на www.IGNCC.
com. Сигурна сам да ће ту бити још пуно тога. Не-
давно сам уронила у огледно истраживање и напи-
сала неколико кратких стрипова. Било је забавно, 
мада изгледа да могу да направим један годишње, 
тако да још увек нећу одустати од уобичајених 
дневних послова! Ако желите да их прочитате, 
погледајте моју веб страницу: www.juliaround.com 

за избор мојих стрипова и критичких текстова, 
као и мноштво извора за истраживање које сам 
креирала. Пронаћи ћете интервјуе, предавања и 
још много тога. 

Разговор водила: Лора Кемерер
Извор: https://www.whatsleepsbeneath.com/all/

gothicchildren/juliaroundinterview

Избор и превод са енглеског:
Марија Ракић Шаранац

бесеДа поВоДом НаГраДе „НајбоЉи бибЛиоТеКар”
Дан библиотекара, Крагујевац, 14. децембар 2020.

Поштовани чланови жирија, драге колегини-
це и колеге,

Данас, 14. децембра, на Дан библиотекара, по-
стала сам лауреат награде „Најбољи библиотекар”, 
која за мене има посебан значај јер је додељују – 
колеге. Поносна сам јер награда долази у Крагује-
вац, прву престоницу и завичај модерне Србије 
у коме библиотекарство има дубоке корене – од 
библиотеке Канцеларије књаза Милоша, преко 
гимназијске, јавне и, на концу, Народне библиоте-
ке „Вук Караџић”. Два века су генерације библио-
текара испуњавале своју мисију, истрајавајући на 
очувању српске баштине и, притом, не очекујући 
заузврат ни похвалу ни награду. Зато ова награда 
припада и њима. 

Бавити се културом у Србији – сиромашној и 
политички нестабилној земљи, никада није било 
лако, још мање исплативо, јер сиромаштво оне-
могућава живот достојан човека и духовно обез-
вређује сваког појединца. 

Иако личимо на последњу оазу посвећеника 
у непрекидној мисији на популарисању култу-
ре, књиге и читања, ми смо, у ствари, „мало село 
храбрих и неустрашивих Гала” који уместо рим-
ској, одолевају савременој окупацији у облику не-
културе, кича и шунда; бескомпромисно се оду-
пиремо и својим делањем бранимо, доказујући да 
нисмо терет за буџет него понос једне земље, чију 
културу и стваралаштво промовишемо на ништа 
мање вредан начин од осталих земаља са којима 
делимо европске вредности. 
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Награда „Најбољи библиотекар” установљена 2007. године, коју додељује Библиотекарско друштво Србије, 
ове године припала је нашој колегиници Гордани Вучковић, самосталном књижничару Завичајног фонда. Због ак-
туелне падемије награда је додељена на онлајн Конференцији 14. децембра на Дан библиотекара. Жири у саставу 
Оливера Настић, председник, Милица Матијевић и Татјана Богојевић имао је веома тежак задатак да између „пет 
изузетних кандидата” изабере оног коме ће доделити награду. Кандидати су били: Виолета Станковић Анђелковић, 
дипломирани библиотекар-саветник у Матичној библиотеци „Светозар Марковић” Зајечар; Дубравка Илић, виши 
дипломирани библиотекар у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис” у Чачку; Мирјана Манчев, дипломи-
рани библиотекар-саветник у Библиотеци Природно-математичког факултета у Нишу; Драган Роквић, директор 
Градске библиотеке Суботице и Гордана Вучковић, самостални књижничар у Народној библиотеци „Вук Караџић” 
Крагујевац. 

У образложењу се наводи да оно што је „дефинитивно определило мишљење жирија да је Гордана Вучковић 
најбољи кандидат за награду” то што поред богате радне биографије, поседује знања, вештине и искуства „које уса-
глашава са потребама и могућностима Народне библиотеке ’Вук Караџић’, чиме свакодневно унапређује њен рад 
али и рад српског библиотекарства у целини”. Али и то што се „иза наизглед једноставне формуле ’водити рачуна 
о суштини, а не о форми’ и ’несебично делити искуства и знање са колегама’ крије нешто много више, а то више је 
неопходно за будућност библиотека и заједнице”.

Гордана Вучковић се пригодном беседом обратила колегама и захвалила на награди.
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Библиотекарство је наш избор и не смемо да 
дозволимо да нас он на било који начин ограни-
чава и спутава. Наш одговор на технолошку ре-
волуцију био је формирање библиотечко-инфор-
мационих центара са успостављеним системом 
узајамне електронске каталогизације умрежених 
библиотека и коришћење различитих онлајн плат-
форми и мобилних апликација. Укључивањем у 
дигитализацију културне баштине иза себе смо 
оставили многе институције културе и доказали 
да и даље постојимо, не као потребни, него нео-
пходни. 

Српске политичке елите не маре много за 
културу, осим када својатају наше успехе припи-
сујући себи заслуге, углавном кроз декларативну 
или финансијску подршку програма и пројеката 
које смо ми осмислили и реализовали. Зато не 
смемо да се предамо и одустанемо. Јер ако одус-
танемо, нико се уместо нас неће борити – за нас, 
за статус професије и библиотечко достојанство. 
А оно је, деценијама уназад, систематски, неос-
етно али истрајно, девастирано и обезвређива-
но. За почетак да подсетим да су пре више од три 
деценије књижничари имали плату која је била 

републички просек, а да је данас немају ни биб-
лиотекари. Да због тога врхунским стручњацима 
у области IT технологија библиотеке нису пожељ-
но место за рад. Да смо као струка омаловажени и 
при одређивању платних разреда. Да већ шест го-
дина, због забране заопошљавања, нико не може 
да се запосли у библиотеци, иако је природним 
одливом отишао великог броја колега... 

Због свега наведеног, пред нама су дани и го-
дине у којима морамо да будемо сложни и кроз 
јако Библиотекарско друштво добро организо-
вани, да се боримо и изборимо за бољи статус и 
достојанство професије. Само тако нећемо више 
бити нејач, већ снага која може да оствари зајед-
ничке циљеве и Србију учини лепшом и култур-
нијом. Да, како је моја колегиница једном при-
ликом рекла, „иза нас не остану празне корице 
књига, јер ми знамо шта у њима пише.”

Честитам лауреатима награда „Стојан Нова-
ковић” и „Запис”.

Срећан нам свима Дан библиотекара.
      

 
Гордана Вучковић

ГорДаНа ВУЧКоВиЋ – УмесТо порТреТа
Гордана Вучковић је рођена 26. октобра 1962. 

године. Завршила је Прву крагујевачку гимна-
зију, Смер култура и јавно информисање, зани-
мање књижничар. Апсолвирала на Филолошком 
факултету Универзитета у Београду, на Групи за 
југословенску књижевност. 

У Народној библиотеци у Аранђеловцу стиче 
прва искуства у библиотечко-информационој де-
латности. У Народној библиотеци „Вук Караџић” 
у Крагујевцу је започела са радом 1986. године 
као књижничар у сеоским огранцима Грошни-
ца и Драгобраћа, а одмах наредне 1987. полаже 
стручни испит. Успоставља одличну сарадњу са 
школама из тих приградских места и организује 
суботом радионице за децу из сеоског подручја: 
Читамо бајке и Данас сам нешто научио/ла. 
Заједно са просветним радницима, као члан жи-
рија учествује у такмичењима рецитатора. До пре-
ласка у Завичајно одељење (1996) по потреби ради 
и у Одељењу за рад са одраслим читаоцима. 

У новом одељењу отпочиње ревизију Зави-
чајног фонда у складу са критеријумима завичај-
ности, каталогизира и класификује публикације 
у електронској бази података, формира збирку 
некњижне завичајне грађе. Из Одељења серијских 
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публикација излучује завичајну периодику и 
формира посебну целину унутар Фонда. По ме-
тодском упутству проф. др Десанке Стаматовић 
одваја серијске од монографских публикација, 
форматира их и сигнира по numerus currens-у и 
обрађује у програму BIBLIO, CDS/ISIS у DOS вер-
зији. Тако свака књига добија свој број и сигна-
туру за смештај. Упоредо успоставља и развија 
контакте са завичајним писцима и локалним из-
давачима. 

Један је од сарадника у реализацији пројекта 
Центра за научна истраживања САНУ и Народне 
библиотеке „Вук Караџић” „Културни и књижев-
ни живот Крагујевца“ (руководилац Предраг Па-
лавестра), у оквиру кога је и сарадник у изради 
Библиографије периодике Крагујевца, Део 1: 1834-
1941 (1997) и Библиографије периодике Крагујевца, 
Део 2: 1941-1998 (1999). Пошто у Крагујевцу до 
тада није постојала ниједна права и потпуна зави-
чајна библиографија, ова представља вредност од 
историјског и културног значаја за град. 

Две године проводи у највећем легату НБКГ, 
професора Јована Мирковића, где са колегини-
цом Нинославом Милановић сређује библиотеку 
– физички одвајају музикалије, серијске публика-
ције на српском и страним језицима, монографске 
публикације на српском и немачком језику. Цело-
купну библиотеку са више од 4.500 библиограф-
ских јединица обрађују у програму BIBLIO, CDS/
ISIS у DOS верзији. Плод њиховог двогодишњег 
рада је Каталог легата професора Јована Ђ. Мир-
ковића, који због обима никада није штампан, али 
се налази у легату и коришћен је.

Била је члан тима кампање Вратимо веру у 
читање којом је вишеструко увећан број чланова 
Библиотеке – са 5.222 члана (што је 2,09%) дос-
тигнут је прописани стандард. 

Од покретања листа Крагујевачко читалиште 
(1995) члан је редакције и аутор, a последње три 
године је у уредничком колегијуму. 

Након поновног покретања „Корака” у из-
дању НБКГ (2004), постаје секретар редакције и 
до данас обавља ту дужност. У педиоду 2010-2020. 
пројектом „Кораци“ – часопис за књижевност, 
уметност и културу аплицира код Министарства 
културе и информисања и успешно их реализује.

После 2003. године формирала је тим за ди-
гитализацију завичајне грађе. Дигитализована је 
целокупна завичајна штампа до 1945, као и моног-
рафске публикације које су имале велику динами-
ку коришћења. Захваљујући пројекту Фондације 
Ебарт, започиње дигитализацију прес клипинга 
2003. године. 

Била је део тима који је организовао мани-
фестацију Постсајамско представљање крагује-
вачких издања на којима су гостовали издавачи и 

аутори из КГ-а, новинари, угледни културни и на-
учни радници. Године 2013. заједно са директором 
Мирком Демићем покреће манифестацију Дани 
крагујевачке књиге са идејом да обезбеди конти-
нуирани прилив књижне и некњижне завичајне 
грађе, јер ни Закон о обавезном локалном пример-
ку (донет 14. 07.2011, објављен у Сл. гласник РС, 
бр. 52 од 15.07.2011, примењује се од 24.01.2012) 
није у потпуности регулисао то питање. 

Након седмогодишњег одржавања, проце-
нат прикупљене грађе је вишеструко увећан – са 
17,66% (2013) на 80,84% 2020. године. Резултати 
су потврдили очекивања Организационог одбо-
ра, а зацртани циљ је постигнут. Манифестација 
која негује завичајност у свим њеним сегментима 
постала је препознатљива не само у Крагујевцу 
већ и у Шумадији: у програмима учествује 50–60 
учесника и прати је око 600 грађана годишње. Зах-
ваљујући сајту Библиотеке www.nbkg.rs, Фејсбук и 
Јутјуб страницама, она је одавно изашла из окви-
ра локалног, док се у праћење програма укључују 
информативни и остали портали, локална телеви-
зија, радио станице и дописници штампаних ме-
дија са седиштем ван Крагујевца.

Од 2006. године поседује лиценцу за рад 
у COBISS бази, а од 2016. године лиценцу за 
„COBISS3/Каталогизација – напредни” (Приви-
легије: за креирање записа у тестном окружењу 
узајамне каталогизације за некњижну грађу, се-
ријске публикације, интегративне изворе (wеб 
презентације и базе података), саставне делове 
(библиографије истраживача и у бази CORES), 
под условом да кандидат већ има привилегије за 
узајамну каталогизацију монографских публика-
ција), а од 2018. године и лиценцу за „COBISS3/
Каталогизација са нормативном контролом”.

Била је председник Шумадијске подружнице 
БДС од 2009. до 2019. године. 

Поседује бројне сертификате (Стратешко 
планирање у култури...) који потврђују њено кон-
тинуирано образовање.

Значајан је њен менторски рад, како у раду 
са стручним радницима Библиотеке тако и са 
студентима. Као најбољи познавалац завичајног 
стваралаштва Крагујевца и Шумадије, и уопште 
историје града, била је ментор докторандима из 
Велике Британије и Немачке. Резултат оваквог 
рада су публикације на страним језицима (ен-
глески и немачки) које обрађују и завичајне теме – 
Радници у транзицији, Историјат фабрике „Црве-
на Застава”): Zwischen Stechuhr und Selbstverwaltung 
: Eine Mikrogeschichte sozialer Konflikte in der 
jugoslawischen Fahrzeugindustrie 1965-1985 и Social 
Fragmentation of Industrial workforces ; Yugoslav 
Motor Vehicle Industry During Self-Managed Socialism 
Улрике Шулт, Struggles for Moral Ground : Problems 
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with Work and Legitimacy in a Serbian Industrial 
Town Ивана Рајковића.

До сада је била аутор бројних пројеката који-
ма је аплицирала код Министарства културе и 
информисања, a у једном моменту била је и коор-
динатор пројектног финансирања. Осим пројекта 
Кораци неопходно је поменути и остале: 

1. Дигитализација као вид заштите и промо-
ције књижног културног идентитета Крагујевца 
и Шумадијског округа (Министарство културе, 
2011–2013);

2. Уређење простора и набавка адекватне оп-
реме за смештај и заштиту старе и ретке књиге 
(Министарство културе, 2012);

3. Читаоница за слепе и набавка електронске 
опреме и предвиђених софтвера за слепе и слабо-
виде (Министарство културе, 2013);

4. Дигитализација и презентација старих и 
ретких књига (Министарство културе, 2014);

5. Електронска читаоница (Министарство 
културе, 2014);

6. Електронска позајмица и обрада књига – 
опрема за аутоматизовану позајмицу у COBISS 
окружењу у Дечјој библиотеци, градским и рурал-
ним пунктовима (Министарство културе, 2014);

7. „Дани европске баштине”, тринаеста по 
реду манифестација под називом „Језик и писме-
ност” коју је организовала Библиотека у сарадњи 
са Министарством културе;

8. Опремање Завичајног одељења у циљу 
заштите некњижне библиотечке грађе (Минис-
тарство културе, 2016);

9. Организација Дана крагујевачке књиге, ма-
нифестације која промовише завичајност у свим 
њеним сегментима (Сопствено финансирање, 
2013–2018);

10. Организовање БИБЛИОНЕТА, најзначај-
нијег стручног скупа у Србији (Заједница матич-
них библиотека Србије, 2016);

11. „Заштита серијских публикација у 
Одељењу периодике” (Министарство културе и 
информисања, 2017);

12. „Књажеско-србска књигопечатња у Кра-
гујевцу: 1833-1835”: изложба и каталог (Скупшти-
на града Крагујевца, сопствено финансирање);

13. „Људи који су мењали Србију – проф. Јо-
ван Ђ. Мирковић – музички педагог, библиотекар, 
космополита, филантроп и задужбинар”: изложба 
и каталог (Министарство културе и информи-
сања, сопствено финансирање, 2019);

14. „Људи који су мењали Србију – проф. Јо-
ван Ђ. Мирковић – музички педагог, библиотекар, 
космополита, филантроп и задужбинар”: штам-
пање монографије о животу и раду знаменитог 
Крагујевчанина (Министарство културе и инфор-
мисања, сопствено финансирање, 2019).

Напоменимо још и изложбе у којима је имала 
улогу аутора или сарадника: „Од Читалишта до 
савремене библиотеке” (1996), „Крагујевац у Пр-
вом светском рату” (2015), „Са друге стране фрон-
та: политичка и ратна пропаганда у извештавању 
словеначких листова Slovenec и Ilustrirani glasnik 
пре и за време Првог светског рата” (2014), „Кра-
гујевачки маркетиншки времеплов”, „Људи који 
су мењали Србију – проф. Јован Ђ. Мирковић 
– музички педагог, библиотекар, космополита, 
филантроп и задужбинар” (2019). У Ноћи музеја 
отворена је изложба колекционара књига Мила-
дина Милосављевића из Превешта на којој је ко-
легиница Вучковић била активни учесник. (2012).

 Један је од аутора изложбе „Можда ће се једном 
видети колико сам волео своју земљу и свој народ 
– Зарија Д. Вукићевић – професор, библиотекар, 
књижевник, преводилац и дипломата” и аутор ка-
талога изложбе (који су такође део пројектног фи-
нансирања) отворене 25. децембра 2020. године на 
Галерији Народне библиотеке „Вук Караџић”.

На крају треба додати да Гордана Вучковић 
својим бројним улогама на шумадијској библио-
течкој сцени истрајава пуне 34 године и један је од 
оних библиотечких стручњака који начином свог 
рада и иновативним решењима у представљању 
завичајне грађе руши све митове о неинтересант-
ном послу библиотекара. Као неко ко познаје 
и следи све путеве књиге, својим начином рада 
употпуњује богатство наше библиотеке. Посеб-
но треба истаћи њено несебично представљање 
и давање знања и искуства из библиотечко-ин-
формационе делатности. Генерацијама стручних 
радника ће служити као пример предусретљивог, 
савесног, педантног, преданог и посвећеног биб-
лиотечког стручњака.

Јасмина Марковић
Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац
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сТрип У НасТаВи
Миомир МиДеј Дејановић је учитељ у врањској ОШ „Светозар Марковић”. Црта стрипове, илустра-

ције и примењује их као наставна средства. Добитник је признања за развој и популаризацију балканског 
стрипа 2017, 2018, 2019. и 2020. године. Пише песме за децу и одрасле. Аутор је акредитованог програма 
„Игра као мотивација и метода учења” и инструктор активног учења. Његови ђаци су освојили бројна 
прва места на републичким и међународним надметањима. Проглашен је за једног од најбољих едукатора 
Србије 2017. године. У оквиру пројекта „Знање без граница” добио је признање и пехар за унапређење на-
ставе и развој ученичких и наставничких компетенција. Члан је Асоцијације најбољих наставника бивше 
Југославије и носилац признања/титуле Најбољи наставник ex-YU (http://cedejan.simplesite.com).

ЧИТАЛИШТЕ: Како сте дошли на идеју да 
стрип уведете у наставу? 

МИОМИР МИДЕЈ ДЕЈАНОВИЋ: Још у де-
тињству сам био опчињен стриповима. Почео сам 
као страствени читалац, али сам, наравно, време-
ном пожелео да и ја нешто нацртам. Мој дечачки 
сан је био да и моји стрипови негде буду објавље-
ни. Тај сан ми се касније и остварио, па је скоро све 
што сам досад нацртао (и што се тиче стрипова, и 
што се илустрација тиче) објављено у листовима 
и часописима, тако да деца и одрасли те стрипове 
могу да гледају и читају на моје, а – надам се – и 
њихово задовољство. За новосадске листове Не-
вен и Мали Невен сам израђивао стрипове у боји.

На Учитељском факултету сам дипломирао 
на тему „Стрип као средство едукације”. Чим сам 
постао учитељ, размишљао сам о томе како да 
љубав према стрипу пренесем на ученике, како 
да стрип применим у настави. Познато је да деца 
имају јаку потребу да цртају и била би велика 
штета да се та дечја жеља да се изражавају кроз 
цртеже не искористи у савременој школи. Стрип 
у настави личи на игру, на забаву, а у ствари на 
ефектан и ефикасан начин омогућава да се кроз 
спој текста и цртежа понуђени наставни садржаји 
брже уче и дуже памте. Са ученицима стрипове 
израђујемо на часовима српског језика, ликовне 
културе, на часовима слободних активности, у ок-
виру стрип-радионица („Стрип прваци”, „Стрип 
ми прича”, „Епидемија стрипа”...), и то на разли-
чите теме: екологија, дечја права; према бајкама, 
баснама; на основу текстова познатих писаца 
за децу, или граматичких садржаја које ученици 
много лакше усвајају кроз стрип, него када им се 
предаје класично, старински. 

Стрип децу оплемењује на забаван начин, јер 
се кроз стрип ненаметљиво преносе драгоцене 
животне поруке.

Колико наставни план и програм омогућава 
коришћење стрипа у настави?

Наставни планови и програми су зацртани, 
али начин на који ћу приступити њиховом оства-

рењу није, тако да ја бирам начин, од мене зависи 
како ћу садржаје приближити ђацима. Највише 
волим да важне поруке деци преносим кроз стрип 
и кроз игру, јер им је то блиско и значајно повећа-
ва њихово учешће у наставном процесу. Ученици 
памте часове у којима учествују, уживају у њима. 

Саопштавање података на традиционалан 
начин (усмено излагање наставника), ученицима 
је једнолично. Међутим, уколико те исте инфор-
мације понудимо посредством стрипа, деца ће их 
много лакше усвојити и дуже задржати у памћењу.

Када сам, на пример, у настави користио 
стрипове које сам нацртао према текстовима о 
Светом Сави, остварио сам већи едукативни ути-
цај на ученике, изазвао емотивније доживљавање, 
чвршће везивање за ликове и причу, него када сам 
раније само читао текст.

У пракси се показало да је Свети Сава као ју-
нак стрипа животнији и ђацима ближи, па су се 
они и значајније заинтересовали за његов живот 
и рад.

Коришћење стрипа у настави свакако уна-
пређује наставни процес, јер је то нешто инова-
тивно, оригинално и од ученика радо прихваће-
но. Учење кроз стрип је праћено пријатношћу и 
снажним осећајем задовољства, па су зато стечена 
знања квалитетнија и дуготрајнија.

Колико је припрема стрипа за одређену тему 
или предмет захтевна и да ли је важнија идеја или 
таленат стрип-цртача у процесу наставе?

Нормално, ни стрип није свемогућ, али су 
ефекти његове примене у настави несумњиво ве-
лики. Може се користити у скоро свим предме-
тима, а њиме се остварују бројни и разноврсни 
утицаји на децу. Не захтева велика улагања, нити 
скупоцене техничке уређаје при интерпретацији, 
већ само добру вољу и таленат цртача (таленат 
није пресудан, јер је могуће користити и туђа по-
годна остварења). Зато треба настојати да се стрип 
што пре извуче из сенке скупљих, али свакако не и 
моћнијих наставних средстава.

Д
и

ја
Л

о
Зи



39

Окосницу стрипа чине цртежи, а цртеж је 
моћан универзални језик, свако га разуме. Управо 
због тога сам у наставном раду са ученицом Ф. Г., 
мигранткињом из Авганистана, користио стрип. 
Он јој је очигледно помогао да лакше пише и да 
са разумевањем чита речи на српском, а имам и 
видео-запис где она рецитује једну моју песму на 
српском. Припрема за час, у којој корак по корак 
објашњавам поступак коришћења стриповног ма-
теријала у раду са децом мигрантима, објављена 
је у Просветном прегледу (додатак „Педагошка 
пракса”, од 6. септембра 2018). 

Проглашени сте за једног од најбољих едука-
тора Србије 2017. године. Колико је награда имала 
утицаја на Ваш даљи рад?

Када сам од стране београдског Удружења 
„Живојин Мишић” проглашен за једног од 
најбољих едукатора Србије 2017, новчани део на-
граде сам искористио да у 2018. години штампам 
збирку дечјих и мојих едукативних стрипова под 
насловом Да ти нацртам!. Тако сам се са својим 
ученицима нашао у истој књизи. У уводном делу 
ове збирке писао сам о широким могућностима 
употребе стрипа и стриповног материјала у на-
ставном процесу и то поткрепио одговарајућим 
примерима, а затим следе ученички и моји стри-
пови у боји. У другом делу књиге објављени су 
стрипови ученика који су освојили прва места на 
републичким и међународним ликовним конкур-
сима (неки су били изложени на 20. Балканској 
смотри младих стрип-аутора, међу радовима ау-
тора из целог света). Збирка Да ти нацртам! на-
стала је у настави, али је и намењена настави, па 
верујем да ће послужити као корисна литература, 
као наставно средство у раду са будућим генера-
цијама ученика. У жељи да књига едукативних 
стрипова допре до што већег броја читалаца, при-
мерке сам поклонио ученицима, колегама у Врању 
и по Србији, Градској библиотеци, библиотекама 
школа, вртића… Не желим да богатим себе, већ 
читаоце! Збирка Да ти нацртам! је недавно доби-
ла Похвалу на 23. књижевним сусретима „Гордана 
Брајовић”, одржаним у Алексинцу. 

Није само стрип предмет вашег интересо-
вања...

Посао учитеља обједињује већину мојих инте-
ресовања, допушта ми да се размахнем. Волим да 
пишем, да цртам едукативне стрипове и илустра-
ције, да израђујем кратке образовне филмове, али 
и да та своја интересовања преносим на младе. 
Срећом, оно што је занимљиво мени, занимљиво 

је и ученицима. Лепо је радити и разговарати са 
децом, јер покрећу теме које су много занимљи-
вије и ведрије од тема којима се баве одрасли.

Ја сам као на некој осматрачници са које 
посматрам и ослушкујем живот, који ме стално 
инспирише. Оно што доживљавам, у мени се та-
ложи и прерађује као у некој радионици, а затим 
проговарам кроз поезију, кроз стрип, илустрацију 
или кратки филм. Пошто међу уметностима не 
постоји оштра граница (све уметности су пове-
зане), уметниково поље интересовања никад није 
скучено, увек је пространо. 

Такође, пишем и поезију. Досад сам објавио 
три ауторске збирке поезије – Слепа раскршћа, 
Дохватићу звезду (за децу) и Ватролов. Моји сти-
хови за децу су објављени у антологијама песама 
за младе Заувек ђаци, Мој отац храни птице и У 
царевини слова, снова и стихова. 

Нишки креативни студио и редакција интер-
нет часописа Табла су уочили моја континуирана 
постигнућа у раду са ученицима, одали ми захвал-
ност и доделили признање за подстицање дечјег 
стваралаштва.

Једно од последњих признања је и оно стиг–
ло током пандемије, а за наставне материјале 
које сте израдили и несебично делили за учење на 
даљину...

Користећи едукативне стрипове претходне 
генерације мојих ученика, током пандемије и из-
вођења наставе на даљину израдио сам троми-
нутни кратак филм Стрип-прича у сликама и као 
дигитални наставни садржај и понудио га млађим 
ученицима, у намери да и њих на занимљив и лако 
прихватљив начин упознам са стрип уметношћу и 
заинтересујем их за стрип-стваралаштво.

Ученик/гледалац у сваком тренутку може па-
узирати филм и пажљиво прочитати и погледати 
сваки приказани детаљ. Ово се посебно односи на 
део у коме су као пример приказани неки од уче-
ничких едукативних стрипова (мини дигитална 
изложба), па се током паузе може дуже размиш-
љати о поукама сваког од датих стрипова, пре 
него се настави са даљим гледањем. Могућност 
да млађи ученици у филму најпре виде стрип који 
је израдио њихов учитељ, а затим и стрип радове 
својих старијих другара, сматрам посебно моти-
вишућим, јер млађи и сами пожеле да цртају стри-
пове на основу онога што су видели, доживели, 
или прочитали. Тако стално освежавамо и уна-
пређујемо наставни процес, јер подстакнути уче-
ници стално израђују нова и оригинална стрип 
наставна средства која користим у садашњем 
раду, али их могу употребити и убудуће. 
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Филм је остварио циљ, јер су мали цртачи 
већ учинили прве кораке и израдили неке своје 
„стрип првенце”, које ћемо придодати стриповима 
претходне генерације ученика и обогатити ризни-
цу материјала који нам омогућава лакше усвајање 
и трајније памћење многих, често сувопарних, на-
ставних садржаја. 

Затим сам све своје едукативне стрипове и 
стрипове својих ученика, као и ауторске обра-
зовне филмове корисне за наставу на даљину, 
послао Балканској наставничкој мрежи, која је 
оформљена током пандемије с циљем да од на-
ставника ентузијаста прикупља дигиталне на-
ставне материјале погодне за коришћење током 
наставе на даљину, и ставио их на располагање 
свим колегама из Србије и региона у време ван-
редног стања. Тако су они слободно могли да их 
користе при васпитно-образовном раду у ванред-
ним околностима. Своје дигиталне наставне ма-
теријале сам слао и делио из ентузијазма, љубави 
према учитељском позиву којим се бавим и због 
осећања солидарности са колегама из региона са 
којима сам се изненада нашао у истој непланира-
ној ситуацији. Драго ми је што су се учитељи из 
региона јављали и захваљивали ми на материјали-
ма које сам са њима поделио. То ће ми остати као 
драга успомена и подсетник на то да сам неким 
колегама олакшао посао и помогао им у тешким 
временима.

Посебно сам поносан и што су у оквиру на-
ставе на даљину, која се због ситуације изазване 
корона вирусом емитује на програму Радио теле-
визије Србије (РТС), приказани стрипови мојих 
ученица Софије Тасић и Невене Динов, као при-
мер ефикасног коришћења стрипа у васпитно-об-
разовне сврхе.

Да бисте постигли све побројане иновације у 
настави, морали сте да користите IT техноло-
гије. Са друге стране, у друштву је све присутнија 
зависност деце од компјутера. Може ли се наћи 
права мера у коришћењу рачунара код деце? 

Иако стално пратим савремена струјања и по-
стижем запажене резултате и на пољу дигитализа-
ције (нпр. Савез учитеља Републике Србије увр-
стио је филм Стрип-прича у сликама, у своју базу 
најбољих дигиталних садржаја креираних помоћу 
дигиталних алата https://youtu.be/pxznproQcDE), 
ипак сам за умерено коришћење технологије у на-
стави. 

Савремена технологија, као посредник између 
ученика и учитеља, никад неће успети да замени 
топлину људског контакта и лепоту интеракције 
деце и учитеља у учионици. 

Сматрам да је у настави најбитнија идеја. 
Идеја из главе креативног учитеља може да надја-

ча и да надживи сва технолошка чуда. Моји ђаци и 
ја дајемо велики допринос успесима и промоцији 
врањске ОШ „Светозар Марковић” и показујемо 
да за врхунске успехе није потребна скупа настав-
на технологија, већ су довољни људи са идејом 
који помоћу оловке и папира ни из чега стварају 
нешто вредно. Стваралаштво је највиши домет 
знања и зато ћу своје ученике и убудуће непрес-
тано подстицати да и они стварају, како би дожи-
вели лепоту стварања. Наравно, мотивисаћу их и 
личним примером. Без креативних и свестраних 
учитеља, нема свестраних и креативних ученика.

Потврда да сте успели да на креативан на-
чин уведете стрип у наставу и, пре свега, мотиви-
шете ученике да Вам се придруже, су бројне награ-
де и признања. Да набројимо прво дечје.

Моји ђаци су досад стриповима освојили 
бројна прва места на републичким и међународ-
ним надметањима, што недвосмислено доказује 
да смо превазишли уске, локалне оквире. Учество-
вали смо и на 20, 21. и 22. Балканској смотри стри-
па и наши радови су били изложени међу радо-
вима аутора из целог света. Емилија Вељковић је 
освојила прво место на републичком ликовном 
конкурсу „Кад порастем желим бити…”. Софија 
Тасић је тријумфовала освојивши прво место на 
8. међународном Бијеналу уметничког дечјег из-
раза (8. БУДИ) у Панчеву, за стрип на тему „Оно 
што ме чини срећном!”. Невена Динов  је на кон-
курсу „Поштујте наша дечја права” освојила 
републичко прво место и од удружења „Каритас” 
добила таблет као награду. Гаврило Поповић је 
стрипом „Без насиља, молим” освојио победничку 
награду као најбољи цртач стрипа у категорији 
ученика од првог до четвртог разреда, у конкурен-
цији 2.104 рада из 21 основне и средње школе са 
простора екс-Југославије.

Морам да признам да је то помало и мој успех 
и признање за успешан менторски рад. За сваког 
ученика је веома битан ментор који га бодри и 
јача му вољу да истраје. У почетку ученицима пру-
жам значајнију помоћ у раду – водим их и „држим 
за руку”, али се временом они осамостале и тада 
их пуштам да „проходају сами”. Школе су пуне на-
дарених ученика, само је потребно открити их и 
стрпљиво радити на неговању и брушењу њихо-
вих талената.

А сада мало простора и за Ваше награде и 
признања.

Лепо је кад човек види да цене његов рад. Ра-
дим посао који волим, а награде дођу као нешто 
сасвим природно. Ја вредно сејем и богато жањем, 
па ми је заиста тешко да набројим баш сва по-
стигнућа.
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Престижно признање/титула Најбољи на-
ставник на просторима бивше Југославије ми је 
додељено на првој међународној конференцији 
Асоцијације АNN ЕX YU, која је 2019. године одр-
жана у Скопљу, под називом „Свет образовања 
брише границе”. Награђен сам „за ентузијазам, 
креативност, моћ инспирације, за моћ мотива-
ције, успех, за резилијентност и инвентивност”.

У Београду сам 2017. проглашен за једног од 
најбољих едукатора Србије. 

Добитник сам награде за модеран приступ 
поезији за децу, на Сусретима просветних радни-
ка – књижевних стваралаца. Филмострип под на-
зивом „Придеви и врсте придева” у трајању од два 
минута пласирао се у финале међународног фес-
тивала креативног филма КРЕФ 2019. Сматрам га 
драгоценим образовним ресурсом који омогућава 
да ученици у настави на ненаметљив, забаван на-
чин усвоје иначе сувопарне граматичке садржаје 
(https://youtu.be/wh0heo6BQlE).

Наставничка мрежа „ЕдуБалкан” је уочила 
моје активности током пандемије и доделили су 
ми: Признање за алтруизам, Признање за херојско 
дело и Признање за ентузијазам.

Шта бисте поручили деци? 

Двадесет пет година се као учитељ у врањској 
ОШ „Светозар Марковић” дружим са ученицима 
и то ми је омогућило да доста научим о деци и од 
деце. Наравно, трудим се да и деца што више на-
уче од мене. Успевам да будем учитељ каквог бих 
волео да имам да сам ђак – то је учитељ који је 
спреман да се уздигне до нивоа детета и да са де-
цом живи у истом свету.

Деци бих поручио да раде упорно и с љу-
бављу, јер само из љубави настају узвишена дела. 
Уметност је све оно што човек створи из љубави, 
а не из користољубља. Новац ионако временом 
губи вредност, а људска дела трају! 

Миомир МиДеј Дејановић 
ОШ „Светозар Марковић”, Врање

(Разговор водила: Марија Ракић Шаранац)

ЉУбаВ Која Не пресТаје

О стрипу из личног угла: од робота до Марка Краљевића

1.
 Мој први сусрет са стрипом догодио се у да-

нима раног детињства и није био резултат свесне 
намере или нечије препоруке. Тек, догодио се, а 
освајање пажње и љубави наступило је на први 
поглед. Зачас је започело, а дуго потрајало. Под-
разумева се да тада нисам могао ништа да знам 
о теорији, историји и законитостима. Пажњу је 
освајала узбудљива прича и цртеж који разбукта-
ва машту, привлачност пустоловине. Наравно, 
нисам ни помислио да бих тако што могао и сам 
да остварим, та занесеност се развила доцније и 
није се могла ни назвати љубављу, пре је постала 
страст.

 Моје прво остварење, нажалост, није сачува-
но. Памтим да сам тај стрип у целости завршио 
на петнаестак табли, а сценарио написао у стиху. 
Уредник новина, којима сам понудио своје дело, 
био је стрпљив и спреман да похвали уложени 
труд. Предложио је да, ипак, почнем скромније, 

једним цртежом, што сам прихватио, а он одр-
жао обећање. Тако сам из ђачке клупе објавио 
први рад, а онда наставио да, на сличан начин, 
успостављам сарадњу с разним новинама. Уз то, 
цртао сам каишеве стрипа, који су се појављивали 
обично на последњој страни, где је место за разо-
ноду. На првим годинама студија, објављивао сам 
стрипове у пет или шест различитих новинских 
издања, што је било доста напорно, пошто су неке 
од њих излазиле недељно. Најбоље сам био при-
хваћен у Железничким новинама, чији ћу стални 
сарадник дуго остати, цртајући стрип о Мићи, 
шефу станице, уз сталну рубрику карикатура и 
илустрација које су понекад заузимале читаву 
страну. Још боље и дуже потрајала је сарадња са 
Техничким новинама, где се стрип о проналазачу 
Ристи и роботима задржао деценијама. Објавље-
но ми је на стотине каишева, мањих и већих таб-
ли, карикатура, илустрација које су понекад ишле 
преко целе прве стране. Што је најлепше, највећи 
део тога је сачуван. Кад данас погледам, ни сам не 
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верујем да сам све то нацртао. Важно је истаћи 
подршку главног уредника, који је сопствено при-
хватање робота преносио на читаоце.

2.
Целовите стрипове на по двадесатак табли 

Роботијада, Послови великог Мага и Итеј и Ге 
објавио сам у Веселом свету, Дечјим новинама и 
Малом јежу. Цртање је почело да посустаје кад 
сам се запослио у Радио Београду и уписао студије 
драматургије, а уз то, био сам у прилици да по-
себно изучавам родитељске обавезе. Једини који 
није одустајао, остајући доследан и упоран у љу-
бави према роботима, био је главни уредник Тех-
ничких новина Драгиша Стефановић, који је про-
налазио начин да ме замоли, наговори и натера да 
нацртам роботе (који су тада, за невољу, излазили 
као табла, преко целе стране). Све је потрајало до 
његовог одласка у пензију. Кад данас погледам, то 
су ми најбоље табле, а проклињао сам их, требало 
је на њима, после напорног раног дана, провести 
целу ноћ. Олакшавајућа околност је било стечено 
искуство, ликови су одавно дефинисани, до при-
че сам лакше долазио. Владао сам перспективом, 
замишљао и остваривао слике из различитог ра-
курса, посматрао таблу као јединствен цртеж који 
дејствује целином. Ово сам све сазнао много кас-
није од човека који је стручњак за стрип, а који 
је коментарисао оригиналну таблу постављену на 
некој изложби. Замерио је што нема више оштри-
не у црно-белим контрастима, а ја сам се правдао 
да то није било потребно због појаве боје (распо-
лагао сам са две основне, уз растер).

Роботи су се преселили у моје радио-драме 
које сам писао са много жара, чини ми се и успеха, 
пошто су освајале награде на конкурсима. А онда 
су прешли и у моје књиге (прва се звала Била јед–
ном два робота). Изгледало је да сам дигао руке од 
цртања, међутим, то је важило само за ону стал-
ну, напорну сарадњу с новинама и часописима. 
Илустровао сам велики број својих књига, али и 
издања колега, антологија и зборника.

3.
Све о чему сам оволико писао, директор Из-

давачке куће „Пчелица” Горан Марковић, није мо-
гао да зна, а искрено и лично сам велики део тога 
заборавио. Присећање је настало после нашег 
разговора на Сајму књига, где ми је предложио да, 
после више од тридесет објављених књига едиције 
Деца читају српску историју, реализујемо серију 
стрипова по мотивима наших народних песама. 
Већ је осмислио и наслов серијала Епски јунаци 
у стрипу. Ућутао сам се пред налетом неког ста-
рог претећег осећања. У време кад сам био најак-
тивнији, наш друштвени систем гледао је на ову 

врсту стваралаштва с потцењивањем. Сматрало 
се да је стрип безмало нека врста неуметничког 
поступка који нам Запад намеће. Сад сам морао 
да размислим и схватим да је то старо, наметну-
то мишљење одавно превазиђено, а стрип је успео 
да заузме место које му припада. Наравно, као у 
свакој делатности, има остварења која су мање 
вредна, али велики је број врхунских. И цртачи и 
сценаристи су високо подигли стандарде на умет-
ничкој лествици. 

Најзад, узео сам збирку народних песама и 
упустио се у поновно читање. Слике су почеле да 
се нижу у мојој свести, што је уходани поступак 
пред почетак писања. Тако овај најновији зада-
так нисам прихватио, он је сам одабрао мене. Из 
националног епског стваралаштва издвојиле су 
се четири песме: Марко Краљевић и вила, Љуба 
хајдук Вукосава, Мали Радојица и Женидба Ду-
шанова. Догађаји у њима не могу доследно да се 
остваре у стрипу на онај начин који је народни 
стваралац замислио. Прича у сликама има своје 
законитости, стрип је осмишљена нарација стал-
них ликова и активне радње. По мом мишљењу, 
овакав сценарио мора да се пише по одабраним, а 
кључним мотивима поетске грађе.

Основно оруђе стрипа је квадрат, он је ту оно 
што је реченица у роману. Али, при писању, сце-
наристи је потребно више од реченице да опише 
оно што се у квадрату налази, основни цртеж, де-
таљ и текст. Зато ми се стварање овог сценарија 
учинило тежим него писање књиге. При заврш-
ној реализацији, од целе те замисли, остаје само 
текст; цртач има право да слику прилагођава свом 
виђењу. На моје велико задовољство, цртеж је 
далеко квалитетнији и лепши него што је писац 
текста замишљао, што је заслуга изванредног ост-
варења Мијата Мијатовића.

4.
Марко Краљевић је личност изузетно подесна 

за главног јунака. Његова снага надмашује запад-
не стрип-хероје Супермена и Бетмена, зато што 
није измишљен лик. Марко је стварно постојао, 
зна се где је живео, кад је рођен и кад је преминуо, 
а његова јуначка дела су резултат истинске снаге, 
воље и вештине. Он је дружељубив, искрен, по-
штен и правичан, спреман да пресуди „ни по бабу 
ни по стричевима”. Воли свет око себе, породицу, 
друштво, децу, животиње, пре свега верног Шар-
ца, спремног да подели с њим сваку опасност, да 
је предосети и да заједно с јунаком потражи излаз 
из тешке ситуације. Све се то види у графичком 
остварењу Марко Краљевић и вила. Главни јунак 
је млад, снажне грађе, не устручава се да улети у 
авантуру, изнад свега пун витешке племенитости, 
спасава друге не бринући о сопственом животу. 
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Његова хуманост је уздигнута до највећих виси-
на, што се испољава бригом о побратиму Милошу. 

Посебно вреди истаћи квалитет овог издања. 
Пишући и размишљајући о будућем остварењу, 
нисам у свести стварао слику изгледа и формата 
стрипа о епским јунацима. Навикао на некадашње 
могућности штампе, био сам спреман на неки 
изглед попут странице у новинама или свеске с 
целовитом авантуром. На моје изненађење, поја-
вала се књига чврстог повеза, квалитетног папи-
ра и изванредних боја. Књига са ципом Народне 
библиотеке, дакле, право вредно трајно издање, 
достојно да потврди мишљење о стрипу као са-
мосталној уметничкој категорији. Надам се да ће 
и они који данас прате студије на ФДУ подржати 
моје мишљење. Кад сам ја студирао, таквог одсе-
ка није било, а да јесте, свакако бих присуствовао 
часовима. Чини ми се то привлачним и у овим го-
динама, кад се неки давни почетак, прекинут но-

винарством и писањем књига, сада неочекивано 
наставља.

     
Слободан Станишић*

* Слободан Станишић, један од најпродуктивнијих и најчи-
танијих српских писаца за децу и младе, деценијама је при-
сутан на литерарној сцени. Његова поезија, проза и драмско 
стваралаштво награђени су готово свим наградама које се у 
Србији додељују ствараоцима за децу и младе. Цртао је ка-
рикатуре и уређивао бројне радио и телевизијске програме 
РТС. Био је уредник дечјег листа Невен, а потом часописа 
Лењи Гаша, Змај, Чика Јова (Швајцарска), а од 1996-2001. од-
говорни уредник Програма за децу и младе РТС. Познат је по 
великом броју књижевних сусрета, на којима глуми, рецитује 
и црта на лицу места, користећи десетогодишње искуство са-
радње са Јежом док је радио као карикатуриста. Превођен је 
на енглески, руски, белоруски, кинески, шведски, мађарски, 
румунски, бугарски, словачки, русински... Објавио је више од 
70 књига романа, збирки прича и песама, аутор је и 9 антоло-
гија и сценарија за многе телевизијска емисије и серије.

Да Ли је миЛаН КУНДера и ДаЉе ВаЖаН?
Стваралаштво књижевног чистунца посвећеног слободи естетске игре 

или мрачног пророка који гласно промишља судбину на пропаст осуђене Европе

Ишао сам у средњу школу 1980. године када 
је Књига смеха и заборава Милана Кундере пре-
ведена на енглески са његовог матерњег чешког 
језика и још увек се сећам узбуђења које је пра-
тило објављивање романа који је сјединио мемо-
аре, филозофију и историју, отровним хумором 
истраживао утицај тоталитаризма на свакоднев-
ни живот и у ком су оргије биле присутне коли-
ко и окупљања на вечерама у роману Гордост и 
предрасуда. Филип Рот – који је био од изузетног 
значаја за представљање Кундере америчким чи-
таоцима – једанпут је приметио како је писцима 
на Западу „све дозвољено, а ништа није важно”, 
док онима заробљеним у комунистичкој Чехосло-
вачкој „ништа није дозвољено, а све им је важно.” 
Кундера, који је Књигу смеха и заборава написао у 
Француској, у којој је нашао уточиште након што 
је побегао из своје земље 1975, чинио се као за-
гонетни мелез коме је све било дозвољено и све 
важно.

Илузија није била одржива, али је била за-
бавна док је трајала. Делом је перверзно усхићење 

у читању Неподношљиве лакоће постојања чи-
нило и то што сте се могли осећати политички 
просветљеним док сте посматрали како лепа жена 
са полуцилиндром и мало чиме другим на себи, 
отвара врата свом љубавнику, неурохирургу који 
у своје слободно време лута Прагом и говори не-
познатим женама да свуку одећу. Овако нешто 
није се дешавало у књизи Архипелаг Гулаг Алек-
сандра Солжењицина. Читање Кундере осамде-
сетих година двадесетог века било је као гледање 
серије Људи са Менхетна са убеђењем да је пу-
шење, испијање алкохола и штипање секретарице 
за задњицу храбро испољавање индивидуалне не-
зависности пред суровом репресивном државом.

Чешки комунизам урушио се пре двадесет 
и пет година. Кундера, коме је 86 година, живи 
у Француској већ четрдесет година и пише на 
француском језику више од две деценије. Празник 
безначајности – његов први роман након три-
наест година – одлична је прилика да се запитамо 
шта се дешава са његовом књижевношћу када ку-
лисе совјетске репресије више чине његове мрачне 
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шале, нихилизам и неваљала уметања весело ла-
годним. Да ли он само просто испољава своју не-
спутану машту, тако оправдавајући своју тврдњу 
да није политички писац, већ књижевни чистунац 
посвећен слободи естетске игре? Или је мрачни 
пророк којег, ако добро и пажљиво послушате 
његово дело, можете чути како гласно промишља 
судбину на пропаст осуђене Европе? Осећај да и 
сам Кундера разматра ова питања неочекивано 
чини ову живахну загонетку нечим чиме се хитно 
треба позабавити. 

Сам наслов спрда се са самим собом и са чи-
таоцем. Он поставља питање, онако како би то 
можда учинила Мала књига ни о чему, „зашто 
траћиш своје време читајући ме?”. Али, као што 
нам стварање нечега ни из чега, између осталог, 
објашњава шта је то што Бог и уметник раде, тако 
је и Кундерин наслов манифест о уметничкој свр-
си: за њега је роман цвет европске културе управо 
због његове безначајности. У Уметности романа, 
преведеној са француског на енглески 1988, Кун-
дера слави писце који учествују у игри, као што 
су Мигел де Сервантес и Лоренс Стерн, клизаве 
гује које гутају сопствене репове и које су нам 
дале модерне мајсторе које Кундера највише цени: 
Франца Кафку, Роберта Музила, Хермана Броха. 
Он смешта своје дело у књижевну традицију која 
постоји само у сопственом загонетном разоткри-
вању и „на крају завршава у парадоксу.”

Али, за писца који је заљубљен у парадокс, 
Кундера је склон снажном дидактизму. У Књизи 
смеха и заборава – роману који представља ку-
лисе за овај нови роман, као што је својевремено 
комунизам представљао кулисе за Смех и заборав 
– Кундера је учио своје читаоце да буду обазри-
ви када су у питању деца, анђели, играње у колу, 
нада, носталгија и сентименталност. Они су иза-
сланици оптимизма који обмањује. Књига смеха 
и заборава такође је научила читаоце да постоји 
добра врста смеха – иронична, омаловажавајућа 
и ругајућа – и лоша врста, која је некритична, ра-
досна и покорна. Много је ове лоше врсте у Праз-
нику безначајности.

У срцу овог кратког романа је четворо прија-
теља који шпартају Луксембуршким парком у 
Паризу у низу кратких поглавља. Један од њих је 
глумац без ангажмана по имену Калибан, који је 
толика незналица да никада није чуо за Хрушчо-
ва. Најстарији међу њима, Рамон, је недавно пен-
зионисани академик који поседује велико знање, 
али који је пригрлио „безначајност” као животну 
филозофију и који се одрекао сваке наде у смисао 
на овом свету. Алан је син жене која га је напусти-
ла док је био дете, опседнут својом мајком. Шарл 

је радник службе за доставу хране, филозофских 
склоности, који пише драму – али само у својој 
глави.

И сам Луксембуршки парк је као лик у роману, 
са својим бистама великих мислилаца, научника 
и писаца и споменицима француским краљицама 
постављеним симболично у центру нечега што је 
некада било срце европске културе, а сада је музеј 
на отвореном заборављене цивилизације. Кунде-
ра мајсторски спаја контрастне ликове пратећи 
њихова путешествија која се преплићу и дозвоља-
вајући резонантним речима у глави једног лика да 
одзвањају у мислима другог. Он успоставља везу 
између неповезаних сцена тематским речима које 
чине да поједине епизоде делују као да се дешавају 
истовремено, али и као да следе једна другу. Тако 
се роман од стотину и двадесет страница чини 
много дужим: стално се заплићући у себе самог.

Али све ово формално јединство маскира 
дубљу дисхармонију. Заплет Кундери никада није 
био нарочито битан, а оно што у Празнику безна-
чајности можемо назвати сижеом покреће лаж. 
Њен извор је периферни лик чији се пут у парку 
укршта са Рамоновим. Тај човек се из хира прет-
вара да има рак да би оставио утисак на Рамона, 
бившег колегу према коме, заправо, нема пошто-
вања. Док пратимо ширење овог „измишљеног 
рака” – задивљујуће двосмислена синтагма која 
наводи на то да неконтролисан развој маште и 
сам може бити болест – он постаје катализатор за 
истински празник безначајности: Рамонов колега 
приређује забаву у своју част да би херојски стао 
пред измишљену болест. 

Забава је драмски климакс, иако се на њој 
не дешава баш много тога. Храну служе Шарл и 
Калибан, а присутан је и несрећни Рамон, који 
се напије након што привлачна жена са којом се 
надао да ће спавати оде кући са неким досадним, 
беживотним организмом – иронични доказ Рамо-
нове теорије да је безначајност најбољи заводник. 
Калибан се претвара да је Пакистанац и говори 
којештарије, док позната, али приглупа лепотица, 
тек изашла из самртничке постеље свога љубав-
ника, запањује остале госте хватајући перо врхом 
прста као да додирује неког анђела. 

Свако ко се сећа Књиге смеха и заборава, дос-
та приступачнијег романа, знаће да су анђели зли, 
да су они ти који утопијски потпомажу тоталита-
ризам, који пружају небески осмех конформиз-
му. До краја Празника безначајности, Париз бива 
преплављен анђелима. Ово није изненађујуће, јер 
је Кундерина Француска постала толико лакомис-
лена и заборавна да када се Стаљин – да, Стаљин 
– појави у Луксембуршком парку у једној надреал-
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ној сцени при крају романа, њега поздравља маса 
Парижана који га сматрају неодољивим.

Стаљин извире из главе Шарла, драмског 
писца и достављача хране, и иако ова магија може 
деловати као потврда моћи маште, такође је и још 
један „измишљени рак”. Док Стаљин шармира 
масу, Алан је усредсређен на духа своје одбегле 
мајке, који су призвале његове мисли. Док стоји 
крај њега, она бива заражена Стаљиновим сме-
хом, који је „тако весео, тако слободан, тако не-
вин, тако рустичан, тако братски, тако заразан да 
сви око њега, као да им је лакнуло, такође почињу 
да се смеју.”

То је смех анђела и нема ничег опаснијег у Кун-
дерином свету; такве екстазе самозаборава крче 
пут тиранима. Једини противотров јесте онакво 
исмевање какво, у Књизи смеха и заборава, са лан-
ца пушта Сара, безобразна Израелка из Францу-
ске, која се отараси тројице архангела у људском 
лику тако што двојици испраши задњицу и сру-
чи на њих кишу увреда. Након што је њен посао 
окончан, Сара нестаје из романа, али се одељак у 
ком се она појављује завршава необичном жало-
појком ауторског приповедача (који не мора нуж-
но бити Кундера, али не мора нужно бити ни било 
ко други) због њеног одласка. Напуштајући своју 
уобичајену ироничност, он изјављује: „Сара је не-
где тамо, знам да јесте, моја јеврејска сестра Сара. 
Али где је могу наћи?”

У Паризу не. Свакако нико од пасивних лико-
ва у Празнику безначајности неће разбити чини 
Стаљиновог смеха. Приповедач нам каже да су му 
његове четири луталице драге, али – иако нису 
без шарма – тешко је отети се утиску да су они 
четири Француза апокалипсе, који расправљају о 
пропасти декадентне Европе. Роман можда јесте 
цвет европске културе, али та култура је толико 
исцрпљена и окренута себи да је регресирала у 
нешто, скоро искључиво, загледано у сопствени 
пупак. 

Збиља, на првим страницама Алан хода јед-
ном улицом Париза износећи теорије о новом 
добу за женско тело док се диви „младим девојка-
ма које, све до једне, показују своје голе пупкове 
између појасева плитких панталона и поприлично 
кратких мајица.” Идеја да „им моћ завођења више 
не лежи у бутинама, задњицама или грудима, већ 
у тој округлој рупици смештеној посред тела” 
узнемирује Алана. Пупкови су повезани са пуп-
чаним врпцама, који воде до мисли о размножа-
вању. Овај нежељени низ биолошких асоцијација 
није фер према женама, верује Алан, јер их ли-
шава њихове индивидуалности – перверзни фе-
минизам заснован на очувању женског еротизма. 

Његова стерилна фантазија на почетку романа 
савршена је допуна насиљу на његовом завршет-
ку, када Стаљин пуцњем уклања нос са спомени-
ка Марији Медичи, краљици Француске и творцу 
Луксембуршког парка из седамнаестог века. Ван-
дализовање прошлости чини јалову будућност 
неизбежном. 

Кундера своје зле слутње скрива у готово не-
пробојној иронији. Приповедач хладно примећује 
да Марија Медичи, након што је упуцана, „изгледа 
чак старије, ружније и арогантније” него пре. Али 
у Празнику безначајности оштроумни естета не-
погрешиво је у сенци дубоко замишљеног проро-
ка. Кундера је једном приликом рекао неком ко га 
је интервјуисао да живот у Француској није живот 
у егзилу, зато што је његов истински дом западна 
култура, која у Паризу наставља да просперира. 
Али, Кундера је дубоко свестан неуспеха трансна-
ционалних фантазија. Чехословачку је издала ци-
вилизација у чијем стварању је учествовала, која 
је Кундерину домовину сервирала Хитлеру 1938. 
пре него што ју је прогутала инвазија са истока. 
Западна Европа – превише слаба, оптимистична 
или самоубилачки заокупљена самом собом да би 
се заузела за Чехословачку – ишчупала је сопстве-
но срце. 

Ништа од овога није случајно у Кундерином 
писању. Прихватајући Јерусалимску награду 1985, 
похвалио је Израел што је једну од својих најзна-
чајнијих награда дао интернационалном роману 
и што је, упркос издаји, одао почаст „Европи која 
је замишљена не као територија, већ као култура.” 
То је више, наглашава, него што Европа заслужује:

„Ако Јевреји, некон што их је Европа тра-
гично изневерила, ипак сачувају веру у тај европ-
ски космополитизам, Израел, њихова мала до-
мовина коначно поново стечена, чини ми се као 
истинско срце Европе – необично срце смештено 
изван тела. 

Ето парадокса достојног Кафке. Потребна 
је мала, поново стечена домовина да би се у њој 
скућило велико транснационално срце. Европа је, 
у међувремену, постала смежурана луталица.”

Кундера поново објављује свој говор одр-
жан приликом доделе Јерусалимске награде као 
завршни, самостални одељак књиге Уметност 
романа, дајући му тако последњу реч у његовој 
формулацији традиције која уздиже иронију, 
двосмисленост и отуђеност до нивоа врхунца 
уметничког постигнућа. Иако његов говор одаје 
почаст његовим познатим херојима – Серванте-
су и осталим књижевним пилићима ван кавеза, 
којима је читава европска култура на располагању 
да се у њој играју – он, такође, преиспитује и саму 
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идеју Западне Европе. Ако срце Европе није више 
у њеном телу, није ни битно да ли живите у Пра-
гу или Паризу, не зато што сте увек код куће, већ 
зато што не можете бити код куће у свету који је 
заувек у изгнанству из себе самог. 

Кундерина чежња за уточиштем које је проже-
то западним вредностима и сигурно од европских 
издаја стварна је, а у Празнику безначајности та 
жудња личи на растанак. Иако његов приповедач 
обзнањује да су му његови смешни ликови драги 
– он нам каже да је „у мом неверничком речни-
ку само једна реч света: ’пријатељство’” – Кундера 
аутор можда и није баш тако сигуран да његова 

оданост њима, или његовом неверничком речни-
ку, може да однесе победу. Ако пажљиво послуша-
те његов роман глатких и разиграних површина, 
чућете други глас, како још увек гласно дозива 
Сару. 

Џонатан Роузен

Извор: https://www.theatlantic.com/magazine/
archive/2015/07/does-milan-kundera-still-

matter/395237/

Превод са енглеског: Никола Станковић
Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац

На НебУ Нема ЗВеЗДе, Да сија Као Ти
Изложба уметничких слика и предмета примењене уметности

дизајнерке Ане Петровић, одржана 4–30. септембра 2020. године у Кући Ђуре Јакшића

Ако се постави за циљ да дело једног уметни-
ка треба да послужи као узор, модел и оквир за 
читав низ различитих конотација које ће опре-
дељивати изложбени и остале програме у једном 
галеријском простору, онда то и обавезује и отва-
ра много могућности за истраживање и креатив-
но изражавање. Галерија у Кући Ђуре Јакшића у 
Крагујевцу негује сећање на великог српског ро-
мантичара, непрекидно ширећи и продубљујући 
знања проучавањем писаних извора и предања 
о њему, његовом стваралаштву, контактима, узо-
рима и утицајима, а истовремено у савременом 
стваралаштву повлачи паралеле, тражи, афирми-
ше оне вредности које су његов уметнички израз 
чиниле посебним. 

Како је крагујевачка дизајнерка Ана Петровић 
испунила постављене захтеве, и своје слике и пред-
мете примењене уметности изложила у Галерији 
Ђуре Јакшића? Пре свега, Ђура Јакшић је волео 
боје; био је изразити колориста; сликао је бојом, за-
немарујући цртеж, пропорције, анатомску тачност. 
Разиграни колорит звучних вредности управо је 
једна од одлика уметности Ане Петровић. Разлог за 
пријемчивост њеног дела треба тражити у декора-
тивности и колористичкој живости које, уз моти-
ве и духовите поруке, чине заокружену целину, у 
ликовном смислу добро постављену, у наративном 
делу занимљиву и привлачну.

Различити су били поводи и различите при-
лике, али и један и други уметник имају за циљ да 

испричају причу. Ђура Јакшић је, када није сликао 
портрете, било људи из окружења или славних 
владара и војсковођа, био заокупљен историјским 
догађајима; знао је да препозна, издвоји епизо-
ду, кључни тренутак и да, служећи се ликовним 
средствима, контрастима, светлошћу, плановима, 
композиционим решењима, изрази његову драма-
тику. Док је Ђура Јакшић некада, у своје време, јер 
је то било не само актуелно, већ и израз његових 
дубоких осећања и уверења, идеализовао борбу 
за слободу нације, надахнут патриотизмом и ро-
дољубивим осећањима, Ана Петровић данас иде-
ализује љубав и то чини на ведар и духовит начин 
– кроз уметност промовише лепоту заједништва 
и живота удвоје.

Уз љубав, Ана Петровић идеализује и жи-
вот у сеоској средини, лепоту и топлину домаћег 
огњишта и народски хумор. Као и Ђура Јакшић, 
али у другом смислу и на други начин, и она је епи-
зодиста – вешто кадрира, постављајући у центар 
збивања и пажње посматрача само један трену-
так, једну ситуацију, али ону која својом речито-
шћу и поруком погађа саму суштину, представља 
есенцијално, и израз је тренутног препознавања. 
Двоје у љубави центар су света и једини актери 
уметничких сензација Ане Петровић.

И један и други уметник са посебном страшћу 
сликају детаље, јер они за њих представљају ли-
ковни изазов. Романтичар Ђура Јакшић узносио 
се над лепотом народне ношње, златних препле-
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та, украсних детаља, веза, крзна и накита. Давање 
опипљивих вредности материји, за њега је било 
посебно важно и у томе му није било равног. Ге-
нијалност уметничких визија и досетки Ане Пе-
тровић досежу до најлуциднијих решења, а све у 
намери да посматрача засени богатством народ-
ног фолклора и увери у широке могућности при-
мене традиционалног у савременом свету. Девојке 
на њеним сликама косу ките цвећем, носе прслуке 
са панорамом села, а младићи кошуље, на којима 
је трактор украсни принт. У идиличној атмосфе-
ри, у пољу сунцокрета, младенци се покривају ве-
лом од сунчевог зрака.

У сеоским срединама, у Сумраковцу, Подгор-
цу, Сабанти, где је радио као учитељ и био окру-
жен простодушним и скромним људима, Ђура 
Јакшић је био најсрећнији и ту су настала његова 
најбоља дела. Далеко од градске вреве, у селу Гр-
бице код Крагујевца, и Ана Петровић је пронашла 
свој мир и инспирацију. 

Много је заједничких особина, много парале-
ла које се могу повући између дела, па и живота 
двоје уметника. И један и други акценат у свом 
стваралаштву стављају на оно што недостаје, 
на чему треба радити да би свет био по њиховој 
мери. У том смислу, испуњавају и један и други, 
основни захтев који се поставља пред уметника – 
да буде свестан свог времена и да буде друштвено 
ангажован.

И сликарство и књижевност Ђуре Јакшића 
били су у знаку јаких емоција и романтичарског 
заноса. Он својој драгој пише стихове „На небу 
нема звезде, да сија као ти”, а Ана Петровић их 
узима за мото своје изложбе у галерији Куће Ђуре 
Јакшића.

Маја Станковић
Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац

поЗДраВ иЗ обреНоВЦа
(Ивана Јаношевић: Обреновац и његова лица са разгледница: 1900-1941, Обреновац, 2019)

У време апсолутне доминације сликовног над 
текстуалним садржајем, све чешће се уверавамо 
да визуелни извори имају непроцењив информа-
тивни потенцијал за документовање прошлости. 
То је у високој мери изменило однос према врсти 
грађе, која је, нарочито у библиотекама, деценија-
ма сматрана за ефемерну, а самим тим спорадично 
сакупљана и несистематски обрађивана. Ипак, све 
бројнија истраживања усмерена на фондове фо-
то-докумената у библиотекама, као и све знатније 
присуство дигитализованог визуелног библио-
течког материјала у виртуелном простору, допри-
нели су да његова вредност буде на адекватан на-
чин препозната. Нарочита пажња истраживача 
усмерена је последњих деценија на разгледницу 
као документ на основу кога се може реконструи-
сати архитектура, али и свеколики друштвени 
живот неког места у одређеној епохи. Као резул-
тат дугорочних и захтевних истраживања ове вр-
сте библиотечког материјала, чија je експанзија 
између 1895. и 1918. године непосредно повезана 
са развојем културе путовања, и на нашем прос-
тору публикован је низ веома значајних фото-мо-
нографија са овом тематиком. Објављеним албу-
мима старих разгледница и обимној литератури 

која је посвећена проучавању овог облика писане 
комуникације са библиотечког, социолошког, кул-
туролошког и текстолошког аспекта, крајем 2019. 
године придружена је књига Обреновац и његова 
лица са разгледница : 1900-1941 Иване Јаношевић. 
На основу дугогодишњег истраживања посвеће-
ног овој теми, разгледнице на којима су у неком 
давном тренутку забележена „лица” вароши на 
ушћу Колубаре у Саву први пут су обједињене, 
акрибично истражене, класификоване, датиране и 
библиографски описане, чиме је, на основу вредне 
и раритетне грађе, настала још једна значајна једи-
ница у завичајном фонду и личним библиотекама 
Обреновчана, али и пасионираних делтиолога. 

У доба штампања првих разгледница, на пре-
лому векова, Обреновац је имао мање од 3.000 
становника, али је због повољног географског по-
ложаја представљао једно од важних трговачко-за-
натских седишта Краљевине Србије. Откривањем 
извора минералне воде и изградњом бањског ку-
патила, у години пред почетак XX века, варош до-
бија статус бањског места и почиње да привлачи 
бројне туристе из различитих крајева. То је усло-
вило појављивање значајног броја илустрованих 
дописних карата са мотивима Обреновца које 
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су у то време биле најчешћи, а понегде и једини 
сликовни репрезент туристичких дестинација и 
јавних здања подигнутих захваљујући убрзаном 
урбанистичком развоју. Стога су серије разглед-
ница, које на аверсној страни као предложак имају 
фотографије препознатљивих сакралних, прив-
редних, саобраћајних и других објеката (црква, 
мост, пристаниште, чесма, бањско купатило, ца-
ринарница и др.), урбанизованих и зелених прос-
тора (парк, Главна улица, трг, Ваљевска улица), 
као и обреновачких јавних здања (Среска кућа, 
Општински суд, Основна школа, Пољопривредни 
салон, Дом задруге, Општински кантар, хотели, 
пивница и др. ) из прве половине XX века, знат-
но бројније и обимније него што бисмо, на основу 
знања о продукцији топографских разгледница 
оновремених српских градова, могли и да прет-
поставимо.

Репродукцијама разгледница Обреновца које 
је Ивана Јаношевић представила у овој књизи, 
претходи сажет историјски преглед настанка 
илустроване дописне карте, која је као нови, бржи 
и јефтинији облик писане комуникације, своје 
златно доба доживела управо у деценијама које 
су обухваћене овим истраживањем. Увид у по-
штанске прописе којима је прецизно дефинисана 
форма илустроване дописне карте, упућеност у 
технике које су примењиване у њиховој штампи и 
познавање издавачко-књижарских прилика у овој 
области, нужан су предуслов за њихово успешно 
идентификовање и датирање, а самим тим и ва-
лидно и тачно библиографско описивање. Стога 
је за будуће истраживаче и колекционаре разглед-
ница са мотивима овог града, веома инструктивно 
поглавље Смернице за изучавање разгледница Об-
реновца. У њему ауторка предочава методологију 
истраживања ове врсте библиотечког материјала 
на примерцима који се у највећем броју налазе у 
фонду Завичајног одељења обреновачке Библио-
теке. Ипак, у настојању да збирку представљену 
на страницама овог издања учини што комплет-
нијом, Ивана Јаношевић је, консултујући бројне 
информационе изворе и успостављајући мноштво 
сарадничких односа, својим радом обухватила и 
раритетне примерке разгледница које се налазе у 
власништву других установа културе широм Ср-
бије и у пажљиво ствараним приватним колек-
цијама. 

Доследно се придржавајући утврђених крите-
ријума, ауторка је обавила веома захтевне задат-
ке чији резултат је разврставање расположивог 
материјала по серијама које су објавиле поједи-
не књижаре из Обреновца (Књижара Марка Д. 
Марковића, Владимира Здравковића, Косте А. 
Кимерла и др.), као и чувени издавачи илустро-
ваних карата из престонице (Књижара Рајковића 

и Ћуковића или Књижара Моше Коена, илустра-
тивног и препознатљивог имена Код 1001 сор-
те карата). Потом је са успехом разрешила још 
сложеније проблеме у области атрибуције и дати-
рања груписаних разгледница које углавном спа-
дају у анепиграфе, а још чешће су непотписане и 
објављене без података о месту и години издања. 
С обзиром на мотиве, највећи број прикупљених и 
идентификованих разгледница Обреновца спада у 
тзв. топографске разгледнице, док је одређен број 
примерака сврстан у тзв. рекламне илустроване 
дописне карте, које су најчешће израђиване по 
наруџби власника хотела и других угоститељских 
објеката. На брижљиво изабраним фотографским 
предлошцима приказан је тадашњи изглед нај-
важнијих објеката на мапи вароши, а у ретким 
случајевима, њих су графички обликовале тзв. 
композитне разгледнице. Оно што обреновачке 
разгледнице издваја од илустрованих карата са 
мотивима других места штампаним у исто време, 
јесу скоро неизоставни прикази људских фигура, 
па чак и масовне сцене које су ретко биле у по-
штанском оптицају. У том контексту, од посебног 
значаја су разгледнице у издању Моше И. Русоа 
1924. године, на којима је овековечен долазак 
краља у пристаниште Забреж или поплава која је 
ову лепу варош задесила исте године. На поједи-
ним репродукованим примерцима, као занимљив 
подстицај за истраживање, може послужити и 
јасно читљив текст који пружа увид у етикецију и 
начин на који се комуницирало у времену када се 
пажљиво бирао мотив разгледнице, а на њеној по-
леђини се пером и мастилом исписивао текст који 
је упућиван примаоцу, при чему се није могло ра-
чунати на дискрецију коју је гарантовао коверат. 

Стога ће публикација Обреновац и његова 
лица са разгледница: 1900-1941 Иване Јаношевић у 
издању Библиотеке „Влада Аксентијевић” убудуће 
представљати незаобилазан и неисцрпан извор 
информација за читаоце ове врсте литературе, 
истраживаче и љубитеље разгледница. За оне који 
су, притом, и емотивно везани за обреновачки 
крај, ова публикација ће имати вредност нарочи-
тог albuma amicoruma. Наднети над призоре који 
буде носталгију, Обреновчани различитих генера-
ција ће им, без сумње, додавати властита виђења 
и дописивати лична сећања, употпуњујући тако 
јединствену слику овог града. Његовe данашњe 
ведуте заправо су палимпсест свих његових прет-
ходних лица, јер су све сачуване приче о њему, у 
ствари, приче о његовим житељима. 

Оливера Недељковић 
Градска библиотека

„Владислав Петковић Дис”, Чачак
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раД У Доба КороНе

Након првог таласа епидемије КОВИД 19 и 
организације рада (од 16. марта) у условима ван-
редног стања у земљи, шумадијске јавне библио-
теке су се потрудиле да се током наредна два тала-
са и ванредне ситуације прилагоде околностима, 
са још израженијом свешћу о важности своје 
културне мисије, подршке очувању психичког 
здравља суграђана и борби против све присутније 
анксиозности. 

Након што смо од 11. маја наставили са уоби-
чајеним радним временом – не обустављајући 
епидемиолошке мере безбедности запослених и 
корисника (маске, држање неопходног растојања 
међу корисницима) – јесењи талас епидемије об-
новио је ванредност у раду и довео до повећања 
броја случајева неопходног карантина међу за-
посленима. Уредба о мерама за спречавање и суз-
бијање заразне болести COVID-19, коју је Влада 
Републике Србије донела 21. новембра, и из ње 
проистекла Одлука Градског већа, били су прав-
ни основ за доношење одлуке о скраћењу радног 
времена (до 18 часова). Програме које нам учес-
ници нису отказали, одржавали смо уз појачане 
епидемиолошке мере; ипак, претежни део програ-
ма био је или стримован преко Фејсбука, или смо 
снимке постављали на Јутјуб канал (https://www.
youtube.com/user/NBKragujevac/videos), а одатле на 
сајт (http://nbkg.rs/) и ФБ страницу (https://www.
facebook.com/bibliotekakragujevac).

Тако је реализована онлајн изложба „Читање у 
доба короне”, лајвстримови различитих догађаја, 
али се дошло и до две нове продукцијске форме: 
КњиЖарења и Ослушкивања, које су изазвале ве-
лико интерсовање публике. Прва подразумева 
циклус двадесетоминутних емисија кроз које се у 
разговору са писцем и читањем одломака предста-
вљају издања УК „Кораци”, док друга, краћа фор-
ма, има за циљ да прикаже стваралаштво аутора, 
чија дела су штампана у Часопису за књижевност, 
уметност и културу „Кораци”. Овако реализовани 
програми су имали значајну виралност која нас 
упућује да се са оваквим представљањима аутора 
и њиховог стваралашта једним делом настави и 
по завршетку пандемије.    

Народна библиотека 
„Вук Караџић” баточина

Ова општинска јавна библиотека током ав-
густа је организовала литерарни конкурс на теме 
које су посредно и непосредно имале везу са 
живљењем у доба короне: „Свет се преко ноћи 
променио”, „Лето под маскама”, „Хуманост на делу 
у доба короне”, „Доброта ће спасити свет”, „Што је 
човјек, а мора бит човјек” (Његош).

Без старосних или било којих других огра-
ничења, радови су пристигли из градова широм 
Србије, Региона (Републике Српске, Црне Горе, 
Македоније) и шире (Швајцарске); на наведене 
теме су, кроз разноврсне књижевне форме, од-
говорили ученици, књижевни клубови и писци. 
Библиотекарке, професорке српског језика и књи-
жевности, Радмила Крстић, Милијана Јовановић 
и Ивана Гавриловић Миладиновић, чиниле су 
стручни жири. Њиховом одлуком одабрана су 
три најбоља рада: афоризми Жељка Марковића из 
Чачка, прича Љиљане Терентић из Београда и пес-
ма Горице Марго Малдини из Раче Крагујевачке. 
Књига Јелице Грегановић, популарне ауторке која 
је пореклом из баточинског села Бадњевац, била је 
награда којом је Библиотека заокружила конкурс, 
а Баточина се означила као пулсирајућа тачка на 
културној мапи Шумадије. 

Центар за културу и библиотека Кнић
Лето је пружило могућност да се на простра-

ној територији општине Кнић одрже културне 
манифестације на отвореном. У порти чувене бо-
рачке цркве Светих арханђела – која са средњове-
ковним утврђењем и гробљем у овом сеоском на-
сељу чини тројство непокретног културног добра 
од великог значаја – одржани су Петровдански 
песнички сусрети, 11. пут заредом. Осим песни-
ка, аутора прилога у зборнику у издању установе 
ЦЗКБ и у сарадњи са Књижевним клубом „Жива-
дин Стевановић” који ради под његовим окриљем 
– манифестацију су посетили и у њој на различите 
начине учествовали сликари, примењени уметни-
ци и занатлије везане за фолклористику, фолклор-
ни ансамбли и певачке групе, књижевни клубови.

Друга манифестација на отвореном, тако за-
мишљена од самог почетка, је „Добричино прас-
козорје” – настала после смрти завичајног песника 
Добрице Ерића, са циљем да на трагу Добричиног 
стиха и поетике окупи млађе генерације и у њима 
покрене ерићевски израз љубави и блискости са 
природом, материјалним и нематеријалним на-
слеђем, завичајем. Манифестацију ревијалног и 
такмичарског карактера пратила је и публика у 
живом преносу Радио-телевизије Крагујевац, а 
Општина Кнић је наjбоље наградила путовањем 
у Тршић. 

Програме у затвореном обуставила је епи-
демија, али и један леп повод –што је, можда, и 
најзначајнија вест из ове општине: реновирање 
објекта Дома културе. Иако стар пуних 60 година, 
овај објекат је солидно очуван тако да ће га запо-
чето реновирање значајно унапредити и учинити 
вишенаменски употребљивим, како за програме 
библиотеке тако и других установа културе које 
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ће се наћи под његовим кровом. За прву фазу 
општина Кнић и Министарство културе и инфор-
мисања РС обезбедили су 8,2 милиона динара: на 
конкурсу „Градови у фокусу” за пројекат „Нови 
амбијент за нову перспективу” МКИ РС опре-
делило је 4 мил. дин., а општина Кнић – 4,2 мил. 
дин. У току лета и јесени замењена је столарија, 
реконструисан ентеријер, а биоскопски простор 
се адаптира за нове околности дигиталне ере. У 
новом простору, библиотека ће добити могућност 
да фонд организује сходно потребама корисника 
и основних потреба савремене библиотеке.

општинска библиотека „слово” Лапово
Рад у ограниченим условима редуковао је 

радионичке активности по којима се препознаје 
ова библиотека, али су зато објављене две публи-
кације: поводом 25 година постојања, Библиотека 
се локалној заједници одужила збирком прича – 
својеврсним књижевно-есејистичким лексиконом 
о Лапову, који су исписали учесници библиотеч-
ких програма. Носећи назив Пупак Балкана као 
метонимични алтернативни топоним, ово издање 
Библиотеке на занимљив начин потцртава пос-
већеност завичајној култури. Друго издање Слово 
о Лапову замишљено је као периодично, одн. лист 
који ће се бавити темама библиотекарства, књи-
жевности и завичајне културе. Посебно је вред-
но пажње учешће Библиотеке у међународном 
пројекту „Илири – заједничка баштина”, подржан 
од стране Фонда за Западни Балкан. Циљ пројекта 
је подизање свести о илирској баштини као зајед-
ничкој вредности држава у региону, као и јачање 
веза међу младим људима и неафирмисаним ст-
вараоцима земаља Западног Балкана. Лапово је 
једини представник из Србије, остали учесници 
пројекта су из Зенице, Бијелог Поља и Котора. 
Свој допринос Библиотека „Слово” дала је кроз 
7 радионица стрипа (са децом основношкол-
ског узраста радила је Сања Микић, магистар 
вајарства) и 7 радионица креативног писања (са 
децом средњошколског узраста радиле су Јелена 
Милошевић, професор српског језика и Данијела 
Вулићевић, дефектолог и библиотекар). 

сТрУЧНо УсаВрШаВаЊе
и сТрУЧНи сКУпоВи

Основно стручно звање – Полагањем струч-
ног испита у Народној библиотеци Србије у но-
вембарском испитном року основно звање у 
библиотечко-информационој делатности дипло-
мирани библиотекар стекле су: Радмила Крстић, 
мастер филолог србиста и в.д. директора НБ „Вук 
Караџић” Баточина (стручни рад на тему исто-
ријата библиотеке) и Марија Костић, мастер ср-

биста и директор установе Центар за културу и 
библиотека Кнић (стручни рад на тему концепта 
културно-промотивних активности ЦЗКБ). 

Виша стручна звања – На предлог Матичне 
комисије НБКГ и својих руководилаца, Репу-
бличка комисија за доделу виших стручних звања 
у библиотечко-информационој делатности ут-
врдила је испуњеност услова за стицање вишег 
стручног звања самостални књижничар колеги-
ницама у ЦЗКБ Кнић (Снежана Недељковић) и 
НБКГ (Радојка Лукић, Софија Коњевић, Марина 
Љеповић, Смиља Шуловић, Бисерка Радовић, Ма-
рина Стојановић и Снежана Милојевић). Ове го-
дине библиотекари јавних библиотека Шумадијс-
ког управног округа нису испунили сате обавезног 
годишњег стручног усавршавања, јер је пандемија 
обуставила поступак акредитације семинара. 

У Краљеву је, 5–7. септембра у организацији 
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” ор-
ганизован стручни скуп „Жички сабор библио-
текара”, на тему „Сарадња јавних библиотека са 
библиотекама традиционалних цркава и верских 
заједница у Републици Србији”. Тема и полемички 
радови у току оба дана створили су услове за раз-
новрсну и конструктивну дискусију, са бројним 
предлозима, закључцима и договорима о даљој 
сарадњи и успостављању законодавних норми 
и ингеренција установа и организационих једи-
ница које се баве библиотечко-информационом 
делатношћу, у цивилном и црквеном сектору. О 
рукописној књизи Стоглав и активностима сед-
могодишњег ангажовања наше библиотеке на ње-
ној заштити и промоцији, говорили су аутори и 
сарадници на пројектима које је у овом периоду 
у два наврата подржало Министарство културе и 
информисања РС – Виолета Јовичинац Петровић, 
Татјана Јанковић и Мирко Демић, директор. 

На стручном скупу (26–27. новембар), у ор-
ганизацији Градске библиотеке „Владислав Пет-
ковић Дис” у Чачку на тему „Завичајни фондови 
– развој, теме и тенденције 2000–2020” – преко 
Zoom интернет платформе – виђење ове изузет-
но важне области рада јавних библиотека изнеле 
су наше колегинице Гордана Вучковић и Јасмина 
Марковић презентовањем рада „Завичајне збир-
ке – полазишта и путокази”. Посебно су скрену-
ле пажњу на улогу завичајних збирки у процесу 
попуњавања нормативне датотеке личних имена 
и значај поузданих и валидних података који се 
уписују у CONOR.SR базу. У том светлу, кроз про-
блемску анализу указале су на хиперпродукцију 
прештампаваних издања крагујевачких издавача 
и појаву квазиауторстава, посебно у домену се-
кундарне одговорности. 

Редовна годишња конференција Библиоте-
карског друштва Србије на тему „Мобилно биб-
лиотекарство” планирана да се одржи 14–15. де-
цембра у нашем граду и организацији Библиотеке, 
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услед отежане епидемијске ситуације и на предлог 
Организационог и Програмског одбора Конфе-
ренције преформатирана је у онлајн. Ток конфе-
ренције био је доступан у реалном времену путем 
линка БДС, који је и наша библиотека пренела на 
своју ФБ страницу. Надамо се да ће следеће годи-
не околности бити повољније, одн. да ћемо имати 
ту част и задовољство да дочекамо колеге из целе 
Србије и будемо домаћини овог важног стручног 
скупа. Чланови ОО Конференције из Шумадијс-
ког округа били су Весна Абадић, директор УБ 
„Светозар Марковић”, Данијела Вулићевић, ди-
ректор Општинске библиотеке „Слово” из Лапова 
и председница Шумадијске подружнице БДС, Ви-
олета Јовичинац Петровић, руководилац Матич-
не службе и Мирко Демић, директор НБКГ.

сТаЊе ДеЛаТНосТи У оКрУГУ 
и бибЛиоТеЧКе мреЖе 

Значајан искорак у раду у овом периоду по-
стигла је установа ЦЗКБ из Кнића, јер је после 
вишегодишњег оклевања прихватила нашу пре-
поруку да се укључи у Виртуелну библиотеку Ср-
бије и каталошку базу у систему COBISS. За то је 
било потребно набавити одговарајућу опрему, за 
шта су органи локалне самоуправе показали ап-
солутно разумевање и обезбедили средства у те 
сврхе, а запослене Снежана Недељковић и Сузана 
Жиропађа се кроз онлајн обуку каталогизатора 
Народне библиотеке Србије припремиле за рад у 
овом систему и преузимање каталошких записа. 
Фонд книћанске библиотеке постаће део узајам-
ног електронског каталога ВБС чим се заврше 
радови на адаптацији објекта у којем се налази 
библиотека. Библиотека је у процесу пресељења 
предузела све неопходне мере заштите књижног 
фонда, при чему је рад са корисницима био фо-
кусиран на ђачку популацију и њихове школске 
потребе. 

У Народној библиотеци „Вук Караџић” у 
Баточини наставља се именовање директора на 

функцији вршиоца дужности. На седници СО Ба-
точина, одржаној 27. новембра, Радмила Крстић 
(мастер филолог србиста) разрешена је дужнос-
ти вршиоца дужности директора (Решење о раз-
решењу 020-833/20-01), због истека периода за 
који је именована на ову функцију (Решење СО 
Баточина 020-752/19-01 од 25. 10,2019). Истовре-
мено, за вршиоца дужности директора НБ „Вук 
Караџић” у Баточини, почев од 28. новембра 2020. 
г., до именовања директора на основу спроведеног 
јавног конкурса, именована је Ивана  Гавриловић 
Миладиновић, мастер филолог србиста.

Књигомат у ботаничкој башти
На позив проф. др Снежане Бранковић, руко-

водиоца Ботаничке баште и професорке на Кате-
дри за биологију и екологију Природно-матема-
тичког факултета у Крагујевцу, у септембру смо и 
званично постали сарадници на пројекту„Школ-
ски биолошки центар”. На основу концепта да се 
у пријатном амбијенту експерименталног научног 
парка на ободу града у зони Шумарица створе те-
матске целине, кроз омањи кутак са књигама за чи-
тање постали смо део ове учионице на отвореном. 
Књиге у „књигомату” биће у слободном приступу 
шетачима и учесницима разноврсних активности 
које су планиране у Ботаничкој башти. Суграђа-
нима који предност дају читању у својој фотељи, 
оставили смо могућност да заузврат књигомат до-
пуне књигом из кућне библиотеке. 

Градски огранак пивара
После вишедеценијског рада (од 1984.г.) у 

прилично руинираном и скученом простору (44 
м2) у ул. Ивана Милутиновића 16 од 2. новембра 
овај огранак почео је са радом у новоизграђеном 
објекту на локацији у близини Средње стручне 
школе (бивше Политехничке школе), ул. Косовска 
28. Простор је нов, пријатнији, светлији и комфор-
нији (86 м2), а наредних годину дана нове члано-

IN MEMORIAM
Миливоје Обреновић Лија
(14.12.1953–13.12.2020)
Лија није више међу нама. Свестрани уметник – карикатуриста и вајар 

немирног духа,  фоторепортер, графички дизајнер  и технички уредник листа 
Застава, био је препознатљиво лице Крагујевца – не само зато што смо га 
свакодневно виђали на улицама града, културним програмима и дешавањи-
ма, већ зато што је Крагујевац мапирао као центар света у коме живи тро-
димензионална скулптура-карикатура. Њоме је многе познате личности из 
света музике, уметности, политике... учинио бесмртним а, без предумишљаја 
и намере,  себе – ванредним и ванесеријским уметником.
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ве уписиваћемо бесплатно. Простор за децу има 
површину од око 20 м2  и један мањи читаонички 
сто са 4 места. Огранак наставља да ради у систему 
COBISS, кроз електронски каталог и аутоматизо-
вану позајмицу, засад без посебног корисничког 
рачунара и могућношћу коришћења интернета. У 
недостатку нове додатне библ. опреме, дошло је до 
извесног „сабијања редова” на полицама у другим 
огранцима, како би се омогућило да се овај фонд 
организује према условима у новом простору. 

огранак искра
За фонд новог огранка у насељу Вашариште, 

при Центру за рехабилитацију особа са инвалиди-
тетом „Искра” у више фаза смо набављали књиге 
(према пројекцији потреба будућих корисника); 
фонд је у потпуности каталогизован и сигниран  
ознаком ИС, али до отварања планираног за 3. 
децембар, Дан особа са инвалидитетом – није до-
шло, услед застоја у испоруци библиотечке опре-
ме. Имајући у виду да се о томе старају запослени 
у Центру, не можемо са сигурношћу да најавимо 
датум отварања. Према речима Горана Николића, 
координатора овог пројекта у име Центра, треба 
очекивати да произвођач до краја године испору-
чи полице, што нас уводи у јануар када ћемо саче-
кати тужан датум сећања на изненадни и прера-
ни одлазак нашег колеге Александра Марковића, 
због чега овај огранак и називамо Салетов кутак.

Принављање фонда је текло редовно и у складу 
са поступком јавне набавке, а било је и међубибли-

отечке сарадње. Захваљујемо се Народној библио-
теци Србије, Универзитетској библиотеци Београд, 
Војној гимназији из Земуна и ИК „Архипелаг” на 
вредним поклонима.

оТКУп КЊиГа 2020.
Редовни овогодишњи откуп књига за јавне 

библиотеке који финансира МКИ РС обављен је 
од 26. јуна до 8. јула, уз најбитнију новину – ко-
рекцију у домену обавезности избора за библио-
теке I категорије (у нашем случају, тиче се буџета 
Општинске библиотеке „Слово” у Лапову),  чиме 
је сачуван смисао првобитне замисли државе и 
ресорног министарства у вези са Откупом.

1 Списак изабраних наслова чији  издавачи при-
падају економској класификацији 463 (установе чији је 
оснивач АП или локална самоуправа)

2 Списак изабраних наслова чији издавачи при-
падају економској класификацији 481 (фондације, за-
дужбине, удружења...)

3 Списак изабраних наслова чији издавачи при-
падају економској класификацији 424 (д.о.о.  преду-
зећа, ад предузећа, предузетници, универзитети...)

Виолета Јовичинац Петровић
Народна библиотека „Вук Караџић”, Крагујевац

КЛАСИФИКАЦИЈА 
издавача 4631 4812 4243 УКУпНо

бибЛиоТеКа КаТ. број
прим. износ број

прим. износ број
прим. износ број

прим. износ

Општинска 
библиотека „Слово“
ЛАПОВО

I 12 3.960,00 25 14.134,00 113 64.841,98 150 82.835,98

НБ „Вук Караџић“
БАТОЧИНА

II

22 6.410,40 22 15.546,00 94 59.076,36 138 81.032,76

НБ „Радоје 
Домановић“
РАЧА

29 6.290,40 23 15.299,80 99 58.920,60 151 80.510,80

ЦЗКиБ КНИЋ 26 6.389,20 20 15.544,00 98 58.989,72 144 80.922,92

Библиотека „Радоје 
Домановић“ 
ТОПОЛА

III 38 10.500,40 65 38.373,80 306 176.858,82 409 225.733,02

НБ „Свети Сава“ 
АРАНЂЕЛОВАЦ IV 53 16.518,00 86 60.840,40 433 280.428,93 572 357.787,33

Народна библиотека 
„Вук Караџић“ 
КРАГУЈЕВАЦ

VI 94 38.941,20 246 165.081,40 1131 792.403,81 1471 996.426,41

ШУмаДијсКи 
оКрУГ 274 487 2274 3035 1.905.249,22


