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Владан Цветичанин 
Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш 
vlaja54@yahoo.com

награде и признања додељени народној Библиотеци 
Стевaн Сремац ниш

1954. год. (7. јули). Прва републичка 
на града Секретaријата за културу НР Ср би је. 
Награду је доделило Министарство за културу 
Србије, за рад и унапређење струке.

1958. год. Прва награда КПЗ Србије за 
културну активност Библиотеке.

1960. год. Прва  награда Савета за културу 
НР Србије за дугогодишње резултате рада.

1963. год. Прва  награда КПЗ Србије за 
вишемесечну акцију сусрета општина под 
називом Људи, књиге и штампа.

1968. год. (24. 11). Награда за успешну 
ре ализацију Пионирских игара. Награду је 
до делио Општински одбор Југословенских 
пи о нирских игара.

1969. год. (14. 10). Повеља у знак  
при знања за активно учешће у друштвено-
политичким организацијама власти, коју је 
доделила Скупштина општине Ниш поводом 
двадесетогодишњице ослобођења града Ниша.

1972. год. (18. 3). Диплома у знак признања 
за уложене напоре и постигнуте резултате у 
унапређењу културно-забавног живота на селу, 
доделила је КПЗ општине Ниш.

1977. год. (29. 10) и 1978. год. (13. 
10). Захвалнице за посебан допринос дат у 
остваривању циљева омладинске радне акције, 
додељују Савез социјалистичке омладине 
Србије, Општинска конференција Ниш и ОРА. 
(Године 1977, 1978. и 1979,  Библиотека  је 
имала свој огранак који је током јула и августа 
радио само за бригадире ове акције.)

1978. год. (31. 03). Награда Милорад 
Панић Суреп, за постигнуте резултате у развоју 
библиотечке делатности и унапређивању би - 

бли о текарства у Републици, доделила је Заје д-
ница матичних библиотека Србије.

1978. год. Награда Учитељ Таса, додељује 
је КПЗ општине Ниш.

1979. год. Првомајска награда, коју 
додељује Веће Савеза синдиката општине Ниш. 
1980. год. (28. 5). Орден заслуга за народ са златном 
звездом, поводом стогодишњице постојања, а 
за истакнуте заслуге у приближавању књиге 
читаоцима и унапређивању библиотекарства, 
чиме је учињен значајан допринос у ширењу 
просвете и културе, указом Председништва 
СФР Југославије. Награду је уручио тадашњи 
председник Скупштине општине Ниш, Ми - 
либор Јовановић, управнику Народне би - 
блио теке, Петру Петровићу, 28. 11. 1980. го - 
дине.

награде и признања  
додељени појединцима

Душан Милачић – радио као библиотекар 
и управник од 1923. до 1935. год. Године 1961, 
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добио је Октобарску награду Београда за 
књижевност. Године 1976., добио је награду 
Милош Ђурић. 

Миодраг Јовановић – управник 
Библиотеке од 1952. год. до 1979. год. Године 
1949, добио је орден заслуга за народ III реда од 
Президијума Народе скупштине ФНРЈ. Године 
1955. (15. 5), добио је диплому за ванредно 
залагање у друштву на пољу културно-
уметничког васпитања радних људи града и 
села, очување револуционарних традиција 
друштва, коју је доделио КУД Абрашевић. 
Исте године, 20. 11. 1955, од Градског савеза 
спортова, добио је похвалницу за успешан рад и 
унапређење спорта у граду Нишу. Године1970. 
(30. 6), добио је диплому у знак признања за 
изузетан допринос овом спорту, доделио је 
Општински кошаркашки одбор града Ниша. 
Исте године добио је повељу поводом петнаест 
година Месеца књиге, за значајне резултате 
остварене на развијању садржаја акције Месец 
књиге и остварењу интересовања читалаца 
за књигу, коју додељује КПЗ Србије. Године 
1971. (14. 10), постхумно, за културни и 
јавни рад, додељена му је награда Учитељ 
Таса, а 4. 11. 1971. год., добио је награду 
Милорад Панић Суреп, за изузетно залагање 
и постигнуте резултате у унапређивању 
библиотечког рада и развоја библиотекарства 
у Републици. Ту награду додељује Заједница 
матичних библиотека Србије. Године 1974. 
(18. 10), постхумно му је додељена повеља 
за дугогодишњи рад и допринос афирмацији 
листа установе Народне новине. Године 1978. 
(3. јула), Златну значку додељују му ЈХС, као 
највише признање фестивала за изузетан 
допринос развоју и унапређењу Југословенских 
хорских свечаности. А 1984. год., добио је и 
јубиларну плакету за допринос и афирмацију 
листа Народне новине.

Предраг Цветичанин – библиотекар и 
ВД управник, радио у Библиотеци од 1953. до 
1981. год . Године 1954., добио је награду Борбе 
за причу Сусрет. Председник жирија  био је Иво 
Андрић. Први је добитник Октобарске награде 
града Ниша за књижевност и активно учешће 
у књижевном животу града. Спомен-плакету 
и сребрну медаљу за дугогодишњи предан 

рад у Пионирској организацији доделила му 
је Општинска конференција Социјалистичког 
савеза, поводом 25 година Пионирске ор га-
низације. Награду Милорад Панић Суреп, 
коју додељује Заједница матичних библиотека 
Србије, добио је 1978, за дугогодишњи рад у 
библиотечкој делатности.

никола  Мељаницки – библиотекар, 
радио  у Библиотеци од 1957. до 1961. год. 
На конкурсу Борбе, 1954. год., добио је прву 
награду за причу Боље, а 1964. год., Октобарску 
награду Ниша за књижевност.

Мирко Милојевић – виши књижничар, 
радио у Библиотеци од 1959. до 1992. год. Играо 
је велики рукомет у екипи нишког Железничара 
(прва лига) и више пута био у рукометној 
репрезентацији Југославије. Добио је 1947. год. 
значку ЗРЕН (За Републику напред) за физичке 
активности. Био је првак Југославије, 1948. 
год., у народном вишебоју,  1956. год. добио је 
Мозаичку плакету за високи домет у рукомету 
(један је од четворице у земљи), коју додељује 
Савез спортова Југославије.

Живана Станисављевић – библиотекар, 
радила у Библиотеци од 1960. до 1988. Године 
1960., добила је похвалу КПЗ Ниш за успехе на 
ширењу културе и залагање у традиционалној 
акцији Месец књиге. Добила је, 1980 год., 
Златну значку КПЗ Србије, за несебичан, 
предан, дуготрајан и стваралачки рад у ширењу 
културе народа и народности СР Србије.

Бранка Симоновић – књижничар, 
радила у Библиотеци од 1961. до 2000. год. 
Добила је Првомајску награду за дугогодишњи 
рад. Награду је доделило Веће савеза синдиката 
Ниша.

Зорка Митричевска Митић – књи го-
везац, радила је у Библиотеци од 1962. до 1980. 
Године 1989, добила је Првомајску награду за 
дугогодишњи рад. Награду је до де лило Веће 
Савеза синдиката Ниша.

Петар Петровић – библиотекар и 
управник до 1986, радио је у Библиотеци од 
1962. до 1996. Године 1972, добија признање 
Републике Црне Горе – СО Жабљак за 
до принос поводом формирања Библиотеке 
Солидарност у Жабљаку. Златну плакету 
Савеза извиђача општине Ниш за изузетне 
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успехе у раду на остваривању програма и 
развоју извиђачке организације добио је 1972. 
године. Одликовање Сребрни јаворов лист са 
зрацима је добио 1975. за изузетне успехе у 
раду на остваривању програма Савеза извиђача 
Србије и за обављене задатке од интереса за 
целу извиђачку организацију у Југославији, 
одликовање је доделио Савез извиђача Србије. 
Добио је и многобројне дипломе, захвалнице и 
плакете.

Зоран николић – виши књижничар, 
радио у Библиотеци од 1964. до 1987. Добио 
Првомајску награду 1984. год., коју додељује 
Веће Савеза синдиката општине Ниш.

Народна библиотека је организовала и 
друге манифестације посвећене књизи. Године 
1966, њена улога је била запажена у организацији 
изложбе књига у Малој сали Дома ЈНА, уз 
наступ најпознатијих књижевних, културних и 
јавних радника, који су читали своје радове и 
одржавали предавања. На изложби је изложено 
и преко 5000 књига. Поменућемо и 1974. год. и 
октобарски циклус књижевних вечери. 

На крају XX века, Библиотека опет 
пролази кроз тежак период. Изолација, 
санкције, незапамћена економска инфлација 
деведесетих година, све до бомбардовања 
земље. Радила је она и у тим ратним условима, и 
даље омогућавала проток знања и информација, 
задовољивши потребу за читањем.

За популарисање књиге данас се посебно 
брине Одељење маркетинга, организујући 
разне видове свих манифестација везаних за 
културу и односе са јавношћу, и сарадњу са 
другим институцијама у култури и медијима.

Фонд Библиотеке посебно је обогаћен 
задњих година великим донацијама Ми ни-
старства културе великим бројем публикација, 
као и донацијама појединаца. Важан вид 
осавремењивања рада је и почетак ауто- 
 ма тизације и дигитализације фонда. Са 
ажу рирањем фонда кренуло се 2004. год., 
програмом НИБИС. Захваљујући донацијама, 
покренуто је и реконструисање појединих 
делова зграде (прозори на старој згради, 
читаоница Одељења периодике). У плану 

је и реализација изградње нове, савремене 
зграде, на истом простору. Нови објект 
ће објединити све библиотечке службе и 
одговориће свим захтевима и стандардима 
једне савремене библиотеке, како технички 
тако и инфраструктуром.

Пројектом Библиозона, по први пут 
у својој историји, Библиотека је добила свој 
часопис, који ће бити не само стручног карактера 
већ ће третирати и културну проблематику 
уопште. Радници Библиотеке предузимају низ 
активности (пројекти, семинари, промоције), 
у циљу праћења и испуњавања савремених 
стандарда у библиотечкој делатности, и 
побољшања своје образовне структуре.

Ради се и на унапређењу рада у три 
месна огранка која тренутно раде. Народна 
библиотека Стеван Сремац у Нишу, са својих 
25.0000 књига и око 1000 наслова серијских 
публикација, од чега је 320 наслова старе и 
ретке периодике, јесте у нераскидивој вези са 
главним задацима друштва, на пољу културе. А 
то је, пре свега, одбрана од агресивних видова 
поткултуре и све масовније деградације човека 
и правих вредности. За ефикасност ове мисије 
нужно је осавремењивање, али и коришћење 
неких старих осведочених вредности у ме- 
 тодологији библиотечке делатности. Би блио-
 тека и даље мора остати спона читалаца и 
постигнућа у уметности, култури и науци. Та 
спона мора бити ефикасан рад на научном и 
образовном плану, правим и стручним ин фор-
мацијама (упознавање корисника са фондом, 
преко електронске базе података, стручне 
помоћи при изради научних и школских радова, 
пројеката, као и преко препорука за одабир 
праве, уметничке литературе).

И најзад, само пропагирање писане 
речи, и изградња укуса и правих вредности 
представља моћну снагу, јачу од времена и 
свих актуелних насртаја које оно доноси.

Зато би изнад сваке библиотеке требало 
да стоји натпис „Овде се чува једини видљиви 
траг Бога“.
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Александра Аџић 
Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш 
sandra_adzic@yahoo.co.uk

Аутоматизација библиотечког пословања-  
потреба или неопходност; приказ и перспективе 

развоја библиотечке делатности

Сажетак. Нема више ни једног сегмента у 
пословању у коме се није наметнула реч рачунара. 
Шта то конкретно значи за обављање библиотечке 
делатности и како то прихватају сами библио-
текари? Да се ради о унапређивању библиоте-
карства као струке, то је евидентно, али је врло 
дискутабилан однос библиотекара, као носилаца 
аутоматизационих процеса, према новом начину 
рада. У начелу, библиотекари који већ дуже време 
библиотечку делатност обављају уз помоћ аутома-
тизације не умеју да нађу ни један добар разлог 
којим би оправдали некоришћење рачунара, али 
се врло ретко узимају у обзир библиотекари, 
најчешће из унутрашњости, који раде са фондом 
не тако великог обима, а који бране традицио-
налан начин рада и гаје неку врсту сумњичавости у 
сигурност података сачуваних у једној машини.  
С друге стране, са напредовањем технике мења се 
и струкура корисника; сами корисници захтевају да 
буду услужени на други начин, брже и квалитетније, 
тако да библиотекарство нема простора за велике 
компромисе. Перманентно напредовање технике 
условљава и перманентно напредовање библио-
течке делатности, што је у интересу корисника.
Кључне речи: библиотекарство, аутоматизација 
библиотечког пословања, библиотекари .

Summary. There is no such segment in running the 
business without the word computers coming up. 
What does it mean dealing with the librarian issues 
and how do the librarians themselves accept that? It 
is obvious that it has to do with improving the librari-
anship. However, how the librarians see the new way 
of working, as actors in the process of automatization, 
is to be discussed. There is no good reason to justify 
not using the computers, if we talk about the librarians 

who are involved in the process of automatization for 
a longer period of time. But it is so rarely taken into 
consideration that there are the librarians (most often) 
coming from the provinces, who are working with not 
so many books, and who are supporting the traditional 
way of working, and are suspicious of the security of 
the data saved in a machine. On the other hand, with the 
improvement of the technology the clients themselves 
are changing. The clients want to have better service, 
so that librarianship has no space for compromise. The 
permanent improvement of technology brings about 
the permanent improvement of the librarianship and 
that is beneficial to the clients.
Keywords: library science, automatization of library 
operations, the librarians .

Г енерално, читава библиотечка бранша 
у Србији има јако позитиван став о 
имплементацији аутоматизационих 

процеса у библиотечку делатност. Штавише, то 
постаје наша реалност, додуше са приличним 
закашњењем у односу на западне земље. 
Већ смо сви свесни боље ефикасноси у 
раду, лакшег коришћења и дистрибуирања 
информација и свих осталих удобности које 
пружа аутоматизација. Библиотеке које су 
одавно аутоматизовале своје процесе подробно 
објашњавају у часописима, на разним ску по-
вима предности осавремењивања рада у 
би блиотекама. Библиотеке које још увек негују 
искључиво традиционално библиотекарство 
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покушавају да пронађу начин да компјутеризују 
било који сегмент свога рада. 

Ипак, у времену када се унајвеће користе 
изрази «ера компјутера», «доба аутоматизације» 
и сл., занемарује се чињеница да постоје 
библиотеке у којима је неопходно пружити 
помоћ самим библиотекарима како би са вољом 
преузели нову улогу при пружању информација. 
Узмајући у обзир да је све више корисника 
библиотека који су рачунарски писмени, 
библиотекари би требало да преусмере начин 
пружања информационих услуга и прилагоде 
га новом окружењу. Успех аутоматизације 
било ког сегмента библиотекарства апсолутно 
зависи од библиотечког кадра без кога ни 
најбоља техничка опрема, ни најисцрпнији 
извори информација неће бити гаранција да 
ће корисник библиотечких услуга доћи до 
података који су му потребни.

Дакле, акценат је и даље на истој ствари- 
како корисницима пружити релевантне ин фор-
мације, али се додаје – како библиотекар- 
ин форматор може изаћи у сусрет кориснику 
који не мора доћи лично у библиотеку, а који 
жели добити пуну информацију у ма које 
доба дана или ноћи. Притом треба имати на 
уму да данашњи корисници до информација 
желе да дођу без много муке и у кратком 
временском року, чувајући своју приватност, 
без неопходности да попуњавају било какве 
упитнике или да имају макар и елементарно 
знање о евентуалним протоколима.

Није велики број библиотека у Србији 
аутоматизацију спровео потпуно и одговорно, 
имајући у виду потребе, па чак и хирове 
корисника и могућности и обавезе библиотекара. 
Више је библиотека које су аутоматизацију 
доживеле као потребу да креирају електронску 
базу података, претраживу само из саме 
библиотеке, а не ретко и претраживу искључиво 
од стране библиотекара. Не треба изгубити из 
вида и материјалне аспекте читавог процеса, 
па узети у обзир то да су библиотеке уствари 
осавремениле своје процесе сходно својим 
могућностима,  онолико колико су највише 
могле. Те су библиотеке сасвим свесне тога да 
имати слуха за кориснике данашњице не значи 

само набавити довољан број рачунара и остале 
опреме и обезбедити финансијски минимум 
како би се процес аутоматизације спровео, већ и 
како најефикасније увести још једну улогу у рад 
библиотекара- информатора. Није занемарљив 
број библиотечких радника који чврсто стоје 
при ставу да је лични контакт информатора 
и корисника најбољи начин да се кориснику 
обезбеди информација која му је потребна, 
због могућности да информатор постави 
низ потпитања, затим због расположивости 
материјала на лицу места, али и због прилике 
да информатор гестикулацијом и мимиком 
представи кориснику своју предусретљивост, 
љубазност, стручност и ажурност, како би 
услуга пружена кориснику била потпуна и како 
би корисник из библиотеке изашао задовољан. 
Међутим, многи корисници нису у могућности 
да дођу у библиотеку, или, једноставно, не 
желе да дођу до информације другачије него 
путем Интернета. Са увођењем рачунара у 
библиотеке, уз креирање електронских ка - 
та лога и успостављање интернет конекције, 
најважнији корак у библиотеци је како приволети 
библиотекара- информатора да на један сасвим 
нови начин пружи кориснику информацију, 
узимајући у обзир да сада корисник може бити 
и удаљен и анониман. Помоћ колега из других 
библиотека, као и практично представљање 
лакшег начина рада, свакако је од значаја. 

Више него икада раније, библиотекар- 
информатор налази се у позицији да се 
константно усавршава, прати новине из области 
библиотекарства и информатике, ослушкује 
потребе корисника и прилагођава савременим 
токовима у струци. Поред савладавања 
основ них ствари из области информатике, 
библиотекари треба да буду у сталној 
кооперацији са информатичким стручњацима, 
јер није довољно у једну библиотеку само 
увести аутомаизационе процесе, већ је 
неопходно да се знање, системи и техничка 
опрема, с времена на време, осавремењују и 
усавршавају онако како то намеће напредовање 
библиотекарства и информатике. 

Није случајно што се у западним земљама 
позив библиотекара котира врло високо. 
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Уколико се узме у обзир да библиотекар 
поседује опште образовање, служи се макар 
једним светским језиком, одлично се сналази у 
раду са рачунарима и у сваком смислу је обучен 
да кориснику пружи информацију која му је 
потребна, упути га у проналажење података 
који су предмет његових интересовања, 
логично је да се реч библиотекар изговара са 
посебним респектом. 

Библиотекар- информатор је на услузи 
корисницима и за пултом и за монитором. У 
развијеним земљама акценат је на пружању 
услуга путем Интернета, углавном помоћу 
е- mail-a (електронске поште) и линка на 
порталима- «Питање за библиотекара». Би - 
блиотекар, поред тога, може да упути корисни- 
ка и у интернет издања било које литературе 
коју је могуће пронаћи на мрежи, а која 
задовољава интересовања корисника. У неким 
библиотекама, рецимо у Финској, постоји чак и 
кућна достава публикација, како се корисник не 
би деранжирао да долази у библиотеку, те како 
би време утрошено у библиотеци искористио 
за неку другу активност. Корисник је, дакле, 
свуда и увек на првом месту.

Како то све изгледа у земљи Србији, како 
треба да изгледа, како може да изгледа боље? 
Иако је у нашим библиотекама аутоматизација 
углавном спроведена или половично, или 
једнострано, или нетактично, у сваком случају 
прилично несавршено,  до информације се 
ипак може доћи. Свака библиотека је, како 
би аутоматизовала своје процесе, најпре 
осмислила начин спровођења аутоматизације, 
набавила потребну или довољну техничку 
опрему, направила неопходну инфраструктуру 
и предвидела развој читавог система. Озбиљно 
осмишљавање аутоматизације библиотечких 
послова налаже поштовање реалности да 
се сваки систем шири, мења, усавршава и 
напредује. Незамисливо је, стога, не оставити 
простор за измену техничке опреме која, по 
природи ствари, прилично брзо застарева, као и 
за измену начина функционисања система који 
се заједно са техничком опремом временом 
мора променити. Следеће што обично 
библиотеке чине је креирање електронског 

каталога. Већ је ту улога библиотекара 
допуњена новом вештином- радом на рачунару. 
Под претпоставком да је библиотекар овладао 
минималним знањем коришћења компјутера, 
неизбежно користи библиотечко информативни 
систем при креирању каталога. Лисни каталог 
има тенденцију умирања, Народна библиотека 
Србије већ дуго га и не користи. Са појавом 
рачунара и стварањем електронске базе 
података у којој се до сваког податка може 
доћи са неколико клика мишем, прилично 
брзо и лако, уз могућност да се за тили час 
пронађу подаци који се у библиотеци налазе 
довољно одвојено да су потребни сати како 
би се пронашли, и са исписом на монитору 
у временском интервалу мањем од једног 
минута, лисни каталог тешко може да опстане. 
Нема се чиме, рецимо, оправдати у било 
којој библиотеци која је аутоматизовала своје 
процесе, разлог за утрошак хартије потребне 
за прављење каталошког листића, затим тонера 
потребног за исписивање, али и броја радних 
сати потребних за стварање листића, кад већ 
постоји све то исто у електронској форми, 
подложно проналажењу по више критеријума, 
у јако кратком временском року, са могућношћу 
размене свих информација са библиотекама које 
користе било који библиотечко информациони 
систем на истој платформи. Библиотекари 
се и даље ослањају на лисни каталог, тешко 
је преко ноћи променити све навике, али за 
подацима углавном трагају путем рачунара. 
Тако смо дошли у ситуацију да осетимо неку 
врсту транзиције у библиотекарству у којој се 
некадашње и будуће преплиће и укршта, што у 
принципу не шкоди, али и нема никакву сврху. 

Елем, у читавом процесу креирања 
електронског каталога знање библиотекара 
је неопходно. Аутоматизација не одузима би - 
блиотекару стручност, већ је, напротив, упо- 
тпуњава. Додатно знање информатора је у томе 
да је неопходно, осим обавезног по знавања 
рада на рачунару, да савлада информациони 
систем који библиотека користи како би 
све податке он сам био кадар да у систем 
унесе, на тачно одређено место, онако како 
правила система налажу, те да омогући 
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претраживост свих унетих података по 
критеријума које програм предвиђа. На жалост, 
у Србији не постоји јединствен библиотечко 
информациони систем са јединственом базом 
података, већ су  библиотеке, углавном, биле 
принуђене да се задовоље разним, мање 
или више функционалним, библиотечким 
системима, тако да не постоји универзално 
правило попуњавања података у систему, 
па се библиотекар- информатор, силом при- 
 лика, налази у позицији  да своју вештину 
при лагођава информационом систему који 
библиотека користи. Једна од најлошијих ствари 
у читавој ситуацији је та што је на стварању 
разних система нерационално утрошено 
знање, време и новац; информатичари су, 
заједно са библиотекарима, били приморани 
да хтели не хтели измишљају «топлу воду», а 
са идејом- боље ишта (од аутоматизације) него 
ништа. Добра ствар у свом том шаренилу је 
та што су информатичари пратили иновације 
на подручју библиотечке информатике, та 
сазнања удружили са стандардима које само 
библиотекарство намеће, па направили ин- 
формационе системе на сличној или истој 
платформи, како би бар на тај начин омогућили 
информатору да пронађе смисао читавог 
процеса, да се макар нада да ће једног дана сви 
подаци које библиотекар унесе у систем бити 
конвертовани у неки напреднији систем, те 
да ће сан о јединственој бази података, бар у 
региону, бити остварен. Библиотекари који су 
пожурили да напредују у струци попунили су 
сами, без икакве размене података са другим 
библиотекама, своје електронске базе података 
у системима које су имали на располагању. 
Многи од тих система су застарели, постали 
недовољни или се из било ког разлога појавила 
потреба за савршенијим системом, тако да се 
небројено пута поставило питање од стране 
амбициозних информатора да ли ће унешени 
подаци (тј. огроман рад и мукотрпан посао) да 
пропадну. Све се то дâ конвертовати, подаци 
не могу да пропадну, мада би било згодно када 
не би лебдело у ваздуху да та конверзија није 
коначна, да ће их бити још, до оног времена када  
пројекат Виртуелна библиотека Србије заиста 

обухвати Србију. Нада да ће се то једног дана 
уистину догодити и све оно дивно и охрабрујуће 
што смо у прилици да о таквом једном пројекту 
прочитамо добра је сатисфакција за сваког 
библиотекара. Но, у ишчекивању онога што 
се за сада само назире, ипак, библиотекари 
дају све од себе да унапреде библиотечку 
делатност. Где год постоји могућност креира 
се електронска база података. База података је 
доступна библиотекару у самој библиотеци и 
налази се, углавном, на Веб Серверу који је, у 
не малом броју случајева, и Клијент рачунар. 
У зависности од финансијске ситуације би- 
блиотеке, у установи се налази више Клијент 
рачунара како би корисници самостално могли 
да врше претраживање података. Наредни 
корак који библиотеке тенденциозно чине је 
увођење интернет конекције.

Библиотека која има свој електронски 
каталог и интернет конекцију треба да се 
потруди да креира и свој Веб Сајт како би могла 
да представи оно што поседује и удаљеним 
корисницима. На самој Веб презентацији 
требало би да се налази линк који води до 
базе података, са назначеним упутством како 
вршити основно или неко компликованије 
претраживање. Тек за случај да корисник не 
успе да у електронском каталогу пронађе оно 
што га је занимало, или у случају да је пронашао 
потребан податак који се не налази  у форми 
у којој је очекивао да ће пронаћи, требало би 
да постоји, на видном месту, макар контакт 
(е- mail) библиотекара који је компетентан да 
реши свакојаке недоумице корисника. Путем 
електронске поште  библиотекар сазнаје који 
тип информације је кориснику потребан, у ком 
временском року и има могућност да по потреби 
постави и додатна питања како би дошао до 
тачног податка који је кориснику потребан. Тако 
библиотекар задржава своју информациону 
улогу, баш као и у случају када је за пултом, 
само је начин на који то ради осавремењен и 
прилагођен захтевима данашњег доба. Оно што 
раније није био у могућности, информатор сада 
може- да повеже корисника који није физички 
присутан са библиотечком грађом која се ван 
виртуелног света налази на разним местима, 
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или на удаљеним полицама, или у одвојеним 
одељењима библиотеке. 

Нов начин пословања привлачи и већи и 
другачији број корисника. Библиотеке које су 
верне традиционалном библиотекарству долазе 
до сазнања да је број корисника умногоме 
смањен у односу на сваку претходну годину. 
Међутим, библиотеке које су спровеле потпуну 
аутоматизацију дају другојачије статистичке 
податке. Број корисника библиотеке је повећан, 
али категорија корисника је промењена. Не 
може се за корисника библиотечких услуга 
сматрати више само онај ко у установу дође 
лично, већ свако ко на било који начин, у овом 
случају путем Интернета, затражи информацију 
коју библиотекар може да пружи. Тај податак 
је довољна смерница свим библиотечким 
радницима да освеже свој начин рада новим 
знањима, да се чак и боре како би придобили 
кориснике садашњице, да перманентно раде, 
уче и спроводе иновације у струци. Као 
резултат ће се тек тада искристалисати успешан 

рад библиотеке и, што је од свега најважније, 
задовољни корисници.

Литература

Инфотека, 2004, вол. 5, бр. 1-2
Гласник Народне библиотеке Србије 2007, бр. 1
Његован М., Борковић В., Мирковић А., Миленковић Ч., 
Зафировић М., Ниемегерс И., Темелковски М., Локалне 
рачунарске мреже, Београд, Научна књига, 1986. год.
Сурла Д., Поповић- Бошковић  Г., Ковачевић Љ, 
Тодорић Д.,  Прља Д., Интернет за библиотекаре, 
Београд, Заједница библиотека универзитета у Србији, 
1998. год.

Рад је читан на Међународном стручном скупу 
библиотекара јавних библиотека 

Србије и Бугарске
25 . i 26 . novembra u Nišu



10

Александра Аџић 
Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш 
sandra_adzic@yahoo.co.uk

Претраживање електронске базе података  
од стране корисника  

у библиотечко-информационом систему нИБИС

Н ародна библиотека Стеван 
Сремац Ниш је са креирањем 
своје електронске базе података 

почела још 2003. године, уношењем података 
о корисницима Библиотеке. Након три године 
почело се са аутоматизованом библиографском 
обрадом библиотечких јединица, да би се тек 
ове године стекли сви услови да се електронска 
база података представи и на Интернету.

На сајту Народне библиотеке Стеван 
Сремац Ниш (www.nbss.rs), под линком Webnibis, 
могуће је обавити претраживање електронске 
базе података. У сврху претраживања података 
кориснику није неопходно никакво додатно 
инсталирање апликација. Свеједно је чак 
и који оперативни систем и Web browser 
користи; претраживање је могуће обавити и из 
Windows-a, и из Linux-a, и из Internet Explorer-a 
и из Mozilla Firefox-a. 

Електронска база података смештена је 
на серверу у самој Библиотеци и свакодневно 
се копира на посебан рачунар два пута дневно. 
Читав овај део система подешен је тако да 
интернет корисници, при претраживању 
података, приступају копији базе података, 
тако да је сервер-рачунар, као и сваки податак 
који се на њему налази, потпуно заштићен.

Одабиром опције Webnibis отвара се 
нови прозор у коме се, без икаквих ло го-
вања, започиње претраживање. Могуће је 
обавити Основно претраживање, Напредно 
претраживање и Претраживање по ISBN 
броју, у зависности од података које корисник 
о публикацији има. Претраживање се врши 

директним укуцавањем појмова који су 
неопходни да се излистају подаци о одређеној 
библиотечкој јединици. Са потпунијим 
подацима већа је брзина проналажења 
жељене публикације, с тим што је за Основно 
претраживање уобичајено добијање великог 
броја погодака. 

При Основном претраживању по  пу-
 њавају се сви или поједини подаци о би- 
 блиографској јединици са могућношћу уноса: 
наслова, аутора, кључне речи, издавача, језика 
(српски – ћирилица, српски – латиница, 
енглески, немачки, словеначки, македонски, 
руски, француски, чешки, мађарски, румунски, 
албански, италијански, пољски, словачки, 
бугарски, турски, шпански, ромски, латински, 
вишејезични), врсте грађе (све врсте грађе, 
монографске публикације, филмови и видео-
снимци, серијске публикације, микрооблик, 
картографска грађа, визуелна грађа, стара 
и ретка књига, звучна грађа, музикалије, 
рукописна грађа, визуелна пројекција, ком- 
пјутерски формати), године издавања (уписује 
се конкретна година, издато од или до 
конкретне године издавања или опсег у коме је 
публикација издата). 

У случају да корисник није сигуран да ли 
је публикација у систем унешена ћириличним 
или латиничним писмом, пре почетка пре- 
траживања маркираће опцију Ћириличне упите 
тражити у латиничним записима.

Корисник бира сам број записа по страни 
из понуђеног падајућег менија, а тај број  може 
бити пет, десет, двадесет пет и педесет.
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Након тога, кликне се на дугме 
Потражи . Под линковима се приказују ре-
зултати претраживања по аутору, наслову, 
години издавања и издавачу. Одабиром 
же љеног линка  приказују се сви подаци о 
траженој публикацији које је библиотекар унео 
при библиографској обради јединице. 

Поред тога, на страници се обавезно 
налази податак о томе колики број примерака 
захтеване публикације у Библиотеци постоји, 
на ком се одељењу Библиотеке налазе, као и 
податак о броју тренутно слободних примерака.

При Напредном претраживању број 
погодака је ограничен искључиво почетним 
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подацима о публикацији које корисник сам 
уноси. Ово претраживање засновано је 
на Буловој алгебри и коришћењу Булових 
оператора – И, Или и Не. Уносе се две кључне 
речи у дата поља. Кључне речи се траже у 
следећем: аутор, назив колективног тела, 
наслов, кључне речи, издавач, година издавања, 
предметне одреднице – све, предметне 
одреднице – лично име, предметне одреднице – 
назив колективног тела, земља издавања, језик 
текста, језик изворног дела, код за ауторство, 
UDK, ISBN, ISSN. Комбинацијом критеријума 
које сам корисник задаје, број погодака се 
знатно сужава, а претраживање бива обављено 
у јако кратком временском интервалу. Тако се, 
са малим бројем погодака, врло лако долази до 
жељене публикације.

Опција која додатно смањује број 
погодака је и избор врсте грађе. Из падајућег 
менија корисник бира: све врсте грађе, 
монографске публикације, филмови и видео-
снимци, серијске публикације, микрооблик, 
картографска грађа, визуелна грађа, стара 
и ретка књига, звучна грађа, музикалије, 
рукописна грађа, визуелна пројекција, 
компјутерски формати.

Као и код Основног претраживања, 
број записа по страни може бити пет, десет, 
двадесет пет и педесет.

Претраживање по ISBN броју намењено 
је корисницима који захтевају конкретну 
библиографску јединицу чији ISBN број знају.

Једини податак који се у овом прозору 
још бира из падајућег менија је број записа по 
страни (пет, десет, двадесет пет, педесет).

Приступање електронској бази података 
Народне библиотеке Стеван Сремац Ниш 
директно са Интернета није намењено само 
члановима Библиотеке, већ свима којима је 
потребна информација о било којој публикацији 
која се налази у фонду установе. Новина која 
ће бити уведена само за чланове Библиотеке 
је опција која је у припреми, а односи се на 
могућност резервисања публикација које се 
у фонду налазе, а нису задужене од стране 
корисника.

У Народној библиотеци Стеван Сремац 
Ниш константно се прате све иновације на пољу 
информатике. Вођена захтевима данашњих 
корисника, Библиотека унапређује свој систем 
и у могућности је да добар део информација, 
путем Интернета, пружи без обзира на време, 
место и категорију корисника.
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Светлана Довниковић  
Библиотека Матице српске Нови Сад 
svetlana@bms.ns.ac.rs

Библиотекари и библиотеке у електронском свету 
Билиотекари и корисници у новим улогама

Резиме. У првом делу рада реч је о профилу и улози  
савременог библиотекара као информатичара и 
анализатора у свету електронских и веб информација 
и новим задацима  библиотекара у повезивању 
корисника и квалитетних информација. Истакнуто 
је да способност сналажења у веб свету тражи нове 
облике знања и за библиотекаре и за кориснике, 
а то је информатичка писменост. Други део рада 
говори о утицају електронских комуникација и 
информатичких технологија на стварање потпуно 
нових врста библиотека, електронских, виртуелних 
и дигиталних, којима слободно приступамо преко 
Интернета, те су доступне свим људима света. Ове 
библиотеке представљене су кроз примере наших и 
светских библиотечких пројеката.  
Кључне речи: информатичка писменост библио-
текара, савремено библиотекарство, савремене 
библиотеке, веб портали, електронске комуни-
кације

Summary. The first part concerns the profile and role of 
the modern librarian as a computer expert and analyzer 
in the world of electronic and web information and new 
tasks for librarians in connecting users to high quality 
information. It is pointed out that the ability to cope 
in the Web world requires new forms of knowledge 
for librarians and users, and that is computer literacy. 
The second part concerns the impact of electronic 
communications and information technologies to 
create entirely new types of libraries, electronic, virtual 
and digital with free access over the Internet, which are 
then available to all people in the world. These libraries 
are represented through examples of domestic and 
foreign library projects.
Key words: librarian information literacy, modern 
librarianship, modern libraries, web portals, electronic 
communication

Д анашњи савремени свет се 
мења брже него икад.  Највећу 
заслугу у томе има продор нових, 

информатичких технологија. У области ко- 
муникација промене су нагле и вртоглаве. 
Утицаји нових електронских комуникација 
у потпуности су промениле пословање би- 
блиотека. Данас се без компјутерске опреме и 
информатичког знања не може замислити рад 
у њима. Библиотеке су морале да ухвате корак 
са тим променама и мењају  свој начин рада, 
приоритете и профил знања својих  радника. 

Промене у начину рада и окружења 
у нашим библиотекама теку у складу са 
материјалним могућностима и образовањем 
библиотечких радника. Онлајн услуге постале 
су свакодневица и у раду већег броја наших 
библиотека. Међутим, оне и даље сакупљају, 
обрађују, чувају и дају на коришћење 
библиотечки материјал јер „библиотека је место 
на коме се скупља и чува забележено памћење 
човечанства“1. Ова дефиниција библиотека 
данас не обухвата у потпуности опис савремене 
библиотечке делатности. Нове информационе 
технологије утицале су да библиотеке пролазе 
кроз трансформацију од чувара књига до места 
са којег се корисници  усмеравају  ка циљаном 
изворишту информација. Библиотечки мате -
ри јал није више само физички опипљива 
публикација већ и електронска.  Штампаних 
извора биће све мање, а електронских све 
више. Логично је да ће се и обогаћивање фонда 
у библиотекама све мање вршити штампаним 
1  P. Brofi, Biblioteka u dvadeset prvom veku, Beograd, 
Clio, 2005, str. 28.
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публикацијама. Место њих имаћемо нове 
изворе информација: електронске књиге и 
часописе, вебове, интернет адресе, блогове. 
У библиотекама се сада кроз каталогизацију 
систематизују садржаји публикација помоћу 
различитих одредница или кључних речи. 
Оваква обрада у будућности неће бити довољна, 
већ ће захтевати један виши ступањ, семантичку 
обраду, односно проучавање садржаја, а не 
само форме публикација. „Уобичајена форма 
библиотечког рада све више ће постајати 
садржинска анализа информација и аналитичка 
обрада електронских докумената који укључују 
текст, слику, звук и видео запис.“2 

И данашњи корисници библиотеке имају 
нове захтеве. Они од библиотеке не траже само 
позајмицу публикације већ и информацију како 
да претраже Интернет, како да пронађу одређене 
и одговарајуће вебове, сајтове, електронске 
адресе и записе. Све то изискује нова знања 
и вештине у пружању библиотечких услуга, 
па самим тим и нове профиле библиотекара. 
Појава информација у електронском облику 
проширује врсте послова библиотекара и 
улогу библиотека. Оне ће бити и нека врста 
стручног посредника између корисника и 
извора информација. Међутим, порастом 
информатичке писмености наших корисника, 
улога библиотекара неће бити умањена, већ 
ће се подићи на виши ниво у сложенијим 
претраживањима, избору и вредновању 
пронађених информација. Сведоци смо да 
традиционални библиотекар-каталогизатор 
прошируje свој делокруг рада и постајe све више 
библиотекар-информатичар и библиотекар-
анализатор. Образовање библиотекара се 
мо ра перманентно проширивати општим и 
информатичким знањем да би, пратећи токове 
информационо-технолошког развоја, они били 
релевантна подршка корисницима у брзом  и 
циљаном  информисању.

С друге стране, ако путем Интернета 
жељену информацију, из било које области, 
добијамо једноставно и брзо, поставља 
се питање улоге библиотека као извора 
2  Ж. Вучковић: Улога библиотека у развоју информа-
тичке писмености, Годишњак БМС, 2006, стр. 116.

информација. Јер оно што су некад читаоци 
долазили да прочитају у библиотекама, данас им 
све више постаје доступно на Интернету. Многи  
помишљају да ће у будућности библиотеке 
изгубити свој примат у пружању информација 
и да штампани медиј замире. Можда је 
упутније рећи да ће библиотеке усмерити своју 
примарну мисију у водича кроз информативни 
електронски свет и имати улогу асистенције 
корисницима при избору квалитетне и циљане 
литературе или информација. За такве задатке 
мора се постићи и одређен ниво информатичке 
писмености библиотечких радника. Међутим, 
како се информатичко образовање и самих 
корисника буде ширило и продубљивало, 
и они ће бити све више оспособљени да 
сами претражују Интернет. За већину људи, 
нарочито млађег и средњег узраста, Интернет 
и његови сервиси постали су свакодневица. 
Информациона писменост, неопходна за 
претраживање електронских база, сада је већ 
увелико део школског образовања. Велику 
улогу у упознавању електронског света 
информација имају и школске библиотеке. 
Неопходно је да оне данас буду опремљене 
компјутерима, повезане с Интернетом и 
умрежене као и велике библиотеке. Ту се 
деца први пут могу сусрести с другачијим 
(истраживачким) приступом Интернету, уоча -
вати његове могућности и значај. Ту је почетак 
стицања знања, како да разликују битно од 
небитног, праву информацију од ефемерне. 
Многи претраживачи Интернета искусили су 
нешто што називамо „шумом“ информација. 
Претраживање у интернетској „шуми“ и није 
увек једноставно. Добивши на десетине или 
стотине резултата на свој упит, предстоје им 
сати отварања и ишчитавања сајтова да би 
дошли до жељене информације. Вештина у 
проналажењу жељене или тражене информације 
постала је важна скоро колико и само знање. 
Треба разликовати претраживање Интернета 
ради разоноде и циљано претраживање у 
истраживачке и научне сврхе. Библиотеке 
ће управо ту бити од посебне важности 
корисницима: брзо, квалитетно и циљано 
проналажење потребних извора информација, 
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а затим омогућавање њиховом приступу. 
Дакле, библиотеке ће се трансформисати у 
центре знања и биће подршка корисницима у 
препознавању квалитетних информација. 

Библиотеке будућег времена – 
библиотеке отворене за цео свет

Трансформација библиотека одвија се 
данас у целом свету. Библиотеке се опремају 
разним електронским апаратима, мењају свој 
изглед. У складу с тим, јавили су се нови називи  
библиотека: виртуелне, хибридне, електронске, 
дигиталне. Ови називи показују правце у 
којима се развијају класичне библиотеке 
и библиотечка делатност. Питер Брофи,  у 
књизи  Библиотека у двадесет првом веку, их 
назива хибридне библиотеке и вероватно је то 
најприближнији назив за класичне библиотеке 
у овој фази преображаја. Сада су оне све 
више комбинација класичне библиотеке, 
електронске базе и дигиталних колекција. 
Већина библиотека  данас пружа корисницима 
услуге на мешавини физичких објеката (књиге 
и штампана периодика, видео-траке и слично) 
и електронских „ствари“ (веб странице, 
информационе услуге на даљину, CD-ROM-ови 
итд.)“3.  Хибридне библиотеке обједињују, по 
Брофију, технологије из различитих извора. 

Назив електронска библиотека има 
више нивоа значења. Може да значи посебну 
збирку у оквиру библиотеке (на пример, 
електронски записи завичајне збирке, збир - 
ке географских карата) која је доступна 
преко рачунара. Електронска библиотека је 
и целокупна библиотека која своје записе 
ради у електронској форми  и самим тим  
корисницима пружа информације о свом 
фонду  путем електронских каталога, тј. 
записа, и преко свог сајта. Овакве библиотеке 
данас полако прерастају и у дигиталне јер се 
сликовна грађа, колекције, књиге, периодика 
итд., све више презентују у дигиталној форми.  
Најновије значење везано за појам електронска 
библиотека је и назив који се користи 
3  Исто, стр. 96.

за библиотечке сервисе или интернетске 
портале, преко којих се корисници упућују на 
услуге и базе других библиотека. Портали су 
одвојени од библиотеке као институције. Зато 
се е-библиотеке називају и виртуелне. Оне, 
дакле, користе виртуелну сарадњу библиотека 
да би окупиле информационе ресурсе који су 
делови посебних библиотечких институција. 
Улога ових портала је  да корисницима омогуће 
приступ базама разних библиотека и да 
каналишу правце претраживања. Најпознатија 
електронска библиотека српске културе је 
Пројекат Растко (http://www.rastko.rs) на чијем 
сајту пише да је то „непрофитна мрежа 
електронских библиотека, стручних установа и 
локалних заједница посвећених уметностима, 
традицијама и друштвеним наукама“. Ту се 
врши архивирање и издавање уметничких дела 
на World Wide Web-u.  Сајт има отворен приступ 
за све кориснике, ћириличну и латиничну 
верзију. Можемо вршити претраживање помоћу 
кључних речи или именском индексу. Дела која 
добијемо могу се читати у целости. 

Најпознатији  европски веб портал вир ту-
елне библиотеке је Европска библиотека (The 
European Library) која је покренута 2005. 
го дине са задатком да уједини електронске базе 
48 европских националних библиотека и учини 
их доступним светској јавности. Народна 
библиотека Србије је пуноправни партнер у 
овом пројекту. Кроз разне пројекте Европске 
библиотеке као што су: TEL-ME-MOR, EDL, 
TELplus, FUMAGABA, који су покретани од 
2006. до 2009. године, у Европску библиотеку 
укључене су све националне библиотеке у 
Европи.  

Поред ове највеће европске електронске 
библиотеке, на Интернету данас налазимо и 
друге, бројне, онлајн библиотеке, које нуде своје 
услуге у претраживању података, омогућују 
приступ часописима и другим публикацијама, 
дају адресе електронских база или претражују 
електронске базе за кориснике. На Интернету 
ће се наћи све више оваквих онлајн библиотека 
као што је ова на сајту Goethe-Institut, Belgrade:   
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Central And Eastern European Online Library 
(C.E.E.O.L.)   

 Za Vas pretražujemo banku 
podataka sa kompletnim tekstovima Central 
And Eastern European Online Library 
(C.E.E.O.L.) (Centralna i istočnoevropska 
onlajn biblioteka) www.ceeol.com , koja nudi 
pristup časopisima i dokumentaciji o društvenim 
i sociološkim naukama koje se bave centralnom 
i istočnom Evropom. 

GBI - Genios   

 Biblioteka nudi besplatne usluge 
pretraživanja elektronske baze podataka 
GBI-Genios. 

GBI - Genios spada u najveće i najvažnije 
ponuđače eletronskih baza podatka u svetu. 
Ponuda obuhvata dnevne novine kao „Berliner 
Zeitung“ ili „Süddeutsche Zeitung“, mesečna 
izdanja kao „Der Spiegel“ ili „Focus“, infor-
macije o pojedinim državama, biografije i 
leksikone. 

Iskoristite prednosti online - pretraživanja, 
kojime možete: 

• brzo i jednostavno pretraživati ča so pise  
  i dnevne novine  
• pomoću ključnih riječi pretraživati po- 
  dručja Vašeg interesovanja  
• dobiti ispis pronađenih članaka ili ih po- 
  slati na Vašu e-mail adresu 
U našoj biblioteci nudimo Vam besplatni 

pristup bazama podataka GBI-Genios. 
Извор: http://www.goethe.de/ins/cs/bel/

wis/odb/srindex.htm

У нашој земљи електронско библио-
текарство постоји више од десет година и 
стално напредује, пратећи светске путеве 
развоја.  Настали су нови пројекти и облици 
сарадње библиотека као што је Виртуелна 

библиотека Србије од 2002. године и КоБСОН. 
Виртуелна библиотека Србије је пројекат 
изградње библиотечког информационог си - 
сте ма који је настао повезивањем четири 
највећа библиотечка каталога у Србији: 
На родне библиотеке Србије, Библиотеке Ма- 
 тице српске, Универзитетске библиотеке „Све- 
тозар Марковић“ и Југословенског библиограф- 
ско-информационог института (ЈУБИН). Да- 
нас у Узајамном каталогу, којег чини око 2,3 
милиона библиографских записа, учествује 
око 140 библиотека.  КоБСОН је конзорцијум 
библиотека Србије за обједињену набавку 
и представља нови облик организовања 
библиотека. Покренут је 2001. године. Ос- 
новни  задаци овог пројекта су: лакша, бр- 
жа и јефтинија набавка страних научних 
информација, прелазак са папирних издања 
на електронска, унапређење приступа елек- 
тронским информацијама и промоција домаћег 
научног издаваштва. 

Следећи корак у развоју електронских 
библиотека била је појава дигиталних  копија 
које су корак даље у приближавању публикација 
корисницима јер нуде онлајн приступ самој 
библиотечкој јединици. То је почетак настанка 
дигиталних библиотека. „Још нису како треба 
ни дефинисани основни појмови будуће 
eлектронске националне библиотеке, а многе 
светске националне библиотеке кренуле су 
у неизвесну изградњу својих дигиталних 
збирки“.� Назив дигиталне библиотеке, у ужем 
значењу, односи се на колекције које библиотеке 
дају на коришћење у дигиталном облику поред 
тога што их поседују и у физичком облику.  
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Дигитална Народна библиотека Србије 
је пројект осмишљен још 2002. године као 
паралелна виртуална институција постојећој. 
Данас садржи око 60 дигиталних збирки 
које обухватају све врсте библиотечке грађе. 
Дигитална НБС је библиотека отвореног онлајн 
приступа и доступна на адреси www.digital.
nb.rs. Корисницима су на тој адреси доступне 
и завичајне збирке из матичних библиотека 
широм Србије као посебан део Дигиталне НБС. 
Наше библиотеке, које су међусобно повезане у 
COBISS-u и сарађују у складу са принципима 
отвореног приступа знању и информацијама, 
сада сарађују и на плану дигиталних збирки, а 
сарадња ће се неминовно ширити и према другим 
институцијама као што су музеји и архиви. 
Дигитализација у библиотекама је омогућила 
корисницима да сада могу једноставно и брзо 
да приступе жељеном документу, да га виде, 
прочитају, увеличају, одштампају. За кориснике 
Дигиталне НБС је веома значајно да запис 
публикације из електронског каталога могу 
видети и у њеној дигиталној копији и обрнуто. 
То значи да свака дигитализована јединица 
треба да је повезана са својим електронским 
записом преко линкова са URL адресама које 
библиотекари у структури COMARC уносе у 
поље 856, потпоље u. Публикације се и даље 
у библиотекама могу користити у физичком 
облику, али дигитални запис ће задовољити 
потребу већине корисника (може видети, 
прочитати, одштампати тражену публикацију), 
а при том ће се избећи  манипулативно хабање. 
Кликом на COBISS.SR ID број који стоји уз 
дигитални запис публикације, прелазимо на 
њен електронски запис, а кликом на URL адресу 
у електронском запису добијамо дигиталну 
копију. На пример:

Пример преузет са сајта  http://www.digital.
nbs.rs

У последње две године на интернету 
су отворени портали две велике виртуелне 
библиотеке које су дигиталне: World Digital 
Library (WDL) и Еuropean Digital Library 
(EDL). За Светску дигиталну библиотеку 
пројекат је покренула Конгресна библиотека 
у Вашингтону у сарадњи са Унеском, 2005. 

године. На њеном стварању учествовали су 
Унеско и тим из америчке Конгресне библиотеке 
у сарадњи са 32 партнерске институције из 
целог света. Национална библиотека Србије се 
пројекту прикључила међу првима, у априлу 
2008. године, на позив  Конгресне библиотеке, 
као осма национална библиотека – партнер. 
Презентовани документи у овом пројекту 
су доступни на седам језика (енглеском, 
француском, шпанском, руском, кинеском, 
арапском и португалском). Светска дигитална 
библиотека омогућује бесплатно коришћење 
ретких докумената из библиотека и других 
институција широм света и, од 24. априла 2009. 
године, када је свечано покренута, доступна je 
на адреси http://www.wdl.org/en. 

Пројекат Еуропеана произашао је из 
European Library (Европске библиотеке) и 
представља европску дигиталну библиотеку, 
музеј и архив, такође слободног приступа. 
Седиште Еуропеане је у Националној би-
блиотеци  Холандије у Хагу.  Пројекат је 
покренут у јулу 2007. године и финансиран 
од стране Европске комисије, с циљем да 
ради на укључивању дигиталних колекција 
из библиотека, музеја, архива и института 
26 европских земаља. Портал је отворен у 
јануару 2010. године са  почетних два милиона 
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дигиталних објеката, да би сада тај број нарастао 
на шест милиона. Доступна је на адреси http://
www.europeana.eu/portal/. Народна библиотека Ср-
бије  има статус сарадника у овом пројекту 
пошто Србија није чланица ЕУ. У Еуропеани 
су презентиране многе дигиталне збирке из 
Дигиталне Народне библиотеке Србије.

Основни задатак библиотека у будућности 
биће да повежу кориснике и тражене 
информације. Да ли је то физичка публикација 
у облику  књиге, часописа, некњижне грађе 
или је то електронска публикација, дигитална 
копија, веб страница, зависиће од захтева 
корисника. Све опције морају да стоје на 
располагању. Библиотеке ће се мењати, и од 
места где се чувају књиге постати места са којих 
ће се приступати информацијама. Корисници 
ће у библиотеци неминовно постати центар 
њене мисије. Да ли ће, при том, библиотеке као 
физички простори ишчезнути и бити замењене 
виртуелним дигиталним библиотекама? Можда 
је утицај ових нових технологија само фаза, 
после које ће доћи нека нова, нама још непозната 
технологија. Без обзира на то, библиотеке 

имају своју непрекидну мисију неопходну за 
напредак друштва, било да је остварују преко 
глинених плочица, пергамента, хартије, или 
електронским путем. 
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Мирослав Алексић 
Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш

Смисао и функције тезауруса:
 информациони језик дескриптора предвиђен за индексирање 
и претраживање информација и концептуални речник који је 

средство за представљање смисаоних веза појмова у језику

Сажетак. Документациони тезаурус је контро-
лисан и динамичан информациони језик термина 
који су у семантичкој и генеричкој вези. Термини у 
тезаурусу су сређени у виду речника, комбинацијом 
алфабетског и систематског принципа.
Тезаурус садржи дескрипторе и аскрипторе. 
Дескриптори су нормирани, усвојени, једнозначни 
термини који се користе за индексирање садржаја 
докумената. Аскриптори су неусвојени термини, 
где спадају синоними и квазисиноними, са којих се 
врши упућивање на усвојене једнозначне термине – 
дескрипторе. У тезаурусу се успостављају смисаони 
односи међу терминима, и то: еквивалентни – 
синонимски, хијерархијски – односи надређености 
и подређености и асоцијативни – односи смисаоне 
сличности и сродности блиских појмова.
Место где се налази сваки термин и разврставање 
различитих термина, у односу једних према 
другима, чинe структуру тезауруса. Укрштене 
упутнице у тезаурусу приказују врсту односа који 
међусобно спајају називе у оквиру мреже појмова.
Употребљивост и ефикасност документационог 
тезауруса, као језика за индексирање и претрагу 
садржаја документа, више зависи од логичног 
приказивања односа међу појмовима него од 
селекције термина.
Тезаурус је концептуални речник који, за разлику 
од обичних алфабетских речника, не објашњава 
значења речи, већ утврђује односе између по 
значењу повезаних речи. Концептуални тезаурус 
повезује у мрежу језичке чињенице (термине), којe 
сведоче и приказују моделе замишљања целокупне 
постојеће стварности – концептуализацију ствар-
ности.
Тезаурус не објашњава шта значи нека реч, 
него како се језиком (речима) исказује, односно 
изражава, одређени појам. За откривање значења 

речи користи се класични алфабетски речник, али, 
ако нам је значење познато, тезаурус нам омогућава 
да нађемо реч која то значење најбоље изражава.
Кључне речи: тезаурус, концептуални речник, 
дескриптор, аскриптор, синоними, квазисиноними, 
хомоними, семантичке везе, еквивалентне везе, 
хијерархијске везе, асоцијативне везе, инфор-
мациони језик, индексирање садржаја, претра-
живање информација .

Summary. Documentation thesaurus is controlled 
and dynamical information therms language, which 
are semantic and generic relations. Terms in thesaurus 
are arranged in the form of dictionary combining 
alphabetical and semantic principle. 
Thesaurus contents descriptors and non-descriptors. 
Descriptors are standardized, accepted and defined 
terms which are used for indexation of document 
content. Non-descriptors non accepted terms, where 
synonymes an quazy-synonymes are belonging, from 
which direction on accepted defined terms-descriptors 
is done. In thesaurus are established meaning 
relations between terms as: equivalent-synonymicle, 
hierarehical-relations of superiority and subordination 
and associative of sensing similarity and relationship of 
the close therms.
The place where each term is situated and different 
terms classification in relation one to another, make a 
thesaurus structure.
Crossed references in thesaurus are showing a kind 
of relations which are mutually connecting terms 
inside of concept network. Usability and efficiency of 
documentation thesaurus as an indexing and document 
content searching language are more depending 
of logical conceptrelation showing then of term 
selection. Thesaurus is conceptual dictionary, which 
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for difference of common alphabetical dictionaries, are 
not explaining the meaning of the word, than realising 
relations between two, in meaning connected words. 
Conceptual thesaurus are connecting in the network 
language facts, which are testifyng and showing 
conception models of the whole exsisting reality-
conceptualisation.
Thesaurus is not explaining what is the some word 
meaning, than how by means of language (words) can 
be expresed determined concept. For the word meaning 
discovering classical alphabetical dictionary is used, 
but if the meaning is known to us, thesaurus enable 
us to find the word which the best is expressing that 
meaning.
Keywords: thesaurus, conceptual dictionary, 
descriptor, non-descriptor, semantical relations, 
equivalent relations, hierarehical relations, associative 
relations, information language, document content 
indexing, information search, keywords, synonym, 
quasi-synonym, homonym . 

Увод

О биље информација, садржаних у 
мноштву докумената (публикација, 
чланака, некњижне грађе), којe 

из дана у дан излазе, пратећи развој науке, 
а које су од великог значаја у свакодневном 
животу, намећу потребу омогућавања њи- 
хове доступности корисницима разних про- 
фила и интересовања. Ово обиље, може 
се рећи, једно је од главних обележја 
савременог света. Што лакша и прецизнија 
претраживост информација, а сагласно са 
тим, што боље класификовање, разврставање 
и индексирање докумената и информација, 
представљају императив и предуслов успешног 
функционисања савременог друштва и његовог 
сталног напретка, јер је знање најважнији 
друштвени ресурс. Једно од најподеснијих, 
тј. најпогоднијих оруђа за садржинску обраду 
информација, укључених у публикацијe и 
документe, је тезаурус. Најбитније својство 
тезауруса је примена природног језика за 
означавање садржаја. Оно пружа прилику 
обрађивачима да следе напредак и иновације 
у науци, једноставним уношењем нових пој- 

мова, а корисницима (клијентима) да лако 
пронађу материју и податке који их занимају, 
примењујући, при том, говорни језик којим се 
иначе служе.

Реч тезаурус је грчког порекла и значи: 
складиште, ризница, благо, драгоценост. Кроз 
време, израз је мењао и проширивао значење. 
Најпре је просто означавао језичко благо, па 
онда сваки лексикографски приручник, па 
збирку семантички, тј. по значењу повезаних 
речи, без успостављених веза и разлика међу 
речима, затим речник синонима, па онда 
алфабетски систематизовани речник синонима 
и антонима (речи истог и супротног значења) 
и, коначно, специјализирани списак термина 
одређене науке, или научне области (уметност, 
медицина, техника...).

Тезаурус је концептуални речник који, 
за разлику од обичних абецедних речника, 
не објашњава значење речи, већ утврђује 
односе између по значењу повезаних речи. Те 
везе могу бити: еквивалентне, хијерархијске, 
асоцијативне, синтагматске, синтактичке и 
сличне. На почетку оваквог речника даје се 
преглед обрађених категорија (најопштијих 
појмова).

Одлика већине концептуалних тезауруса 
је слагање у погледу схватања шта чини 
саставне делове (елементе) целокупне по- 
стојеће стварности, па је, у складу са тим, 
сличан и избор тема које се обрађују у општим 
тезаурусима. Ипак, сваки општи преглед 
стварности (где спада и тезаурус), одражава 
социокултурне и идеолошке особености 
средине у којој настаје.

Целокупност свега што постоји, а која 
је изван језика и претходи му, представља 
непрекидни ток збивања, процеса и појава. 
Ту целокупност различити језици појмовно 
одражавају (стварањем замисли битних 
свој става и односа конкретних бића) и уо бли-
чавају је, некад на идентичне и сличне начине, а 
некад на различите начине, образујући границе 
и поделе на истим или различитим местима.

У српском језику постоји једна заједничка 
реч за прсте руку и ногу, за обе се каже прсти, 
а у енглеском се употребљавају различите 
речи за прсте руку (fingers) и прсте ногу (toes). 
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У латинском језику палац на рукама је polex, 
а палац на ногама halux, а у српском језику 
палац на руци и нози једнако се именује. Ове 
границе и поделе су јасно видљиве у саставу 
концептуалних тезауруса, па се из њих види 
различит концептуални приступ (замисао) 
деловима стварности у различитим језицима.

Концептуални тезаурус повезује у мрежу 
језичке чињенице (термине), којe сведоче 
и приказују моделе замишљања целокупне 
постојеће стварности (концептуализацију). 
Дру гим речима, сваки концептуални тезаурус 
сакупља и чува оно што је у неком конкретном 
језику у виду речи изражено за одређени 
појам, односно значењско поље, или делокруг 
у који он спада. Колики ће број израза, тј. 
речи, ући у једно значењско (семантичко) 
поље, зависи од важности и значења одређеног 
подручја стварности за неку језичко-културну 
заједницу. За Ескиме је снег важан елеменат 
у свакодневном животу, везан за климатске 
прилике области у којима бораве. Стога, они 
имају десетак различитих речи за снег, јер им 
опстанак од њега доста зависи. Народи који 
се претежно баве сточарством имају развијену 
терминологију из те области, а народи који се 
баве доминантно пољопривредом имају богат 
речник везан за ту делатност.

Тезаурус не објашњава шта значи не - 
ка реч, него како се језиком (тј. речима) 
исказује, односно изражава, одређени појам. 
Једноставније речено, уколико желимо да 
сазнамо значење речи, користимо класични 
алфабетски речник, али, ако нам је значење 
познато, тезаурус нам омогућава да нађемо реч 
која ће то значење најбоље представити. 

Обични алфабетски речници упо   тре-
бље ним начелом ређања назива појмова 

изазивају „збрку жанрова“, дајући различиту 
неповезану грађу, која се лако заборави, док 
концептуални тезауруси пружају спискове 
смисаоно повезаних појмова, чиме омогућавају 
боље разумевање појмова и логично памћење 
језичког блага.

Историјат тезауруса

Историја концептуалних речника веома је 
дуга и обимна и потиче од две врсте културних 
тежњи и предања (наслеђа). Прва је филозофска 
тежња људи да бескрајну разноврсност свега 
постојећег редукују, односно смање и преведу 
на коначан и сазнању подложан скуп појмова, 
који су смислено повезани. Ова тенденција 
појавила се још у античком раздобљу историје 
човечанства. Друга тежња је педагошко-
лексикографске природе, усмерена ка лакшем 
учењу страних језика. Најстарији речници, 
писани клинастим писмом, били су састављени 
по концептуално-тематском принципу, одно- 
 сно начелу, а настали су 2500 година пре 
нове ере у старој Месопотамији. Дидактичка 
употребљивост концептуалног поретка речи 
при учењу важи и сада. Некадашњи творци 
речника сматрали су да тезауруси омогућавају 
бољу оријентацију у свету, а данашњи бољу 
оријентацију у језику и да доприносе његовом 
успешнијем коришћењу.

Почев од средњег века, назив „тезаурус“ 
односи се на речнике и енциклопедије, при чему 
се под тим подразумевало језичко богатство.

У значењу приближном савременом, 
реч тезаурус први је применио, 1852. године, 
енглески лекар Питер Роџет (Peter Roget), у 
наслову свог дела: Thesaurus –речник синонима 
енглеског језика. То је, у ствари, речник 
синонима који даје на увид многострукост 
начина језичког изражавања, износи на које 
се све начине нешто може назвати, или којим 
речима исказати, за разлику од савременог 
документацијског тезауруса, који тежи свођењу 
употребе језика на један термин, кад год се 
ради о истом појму.

У информационо-документационој 
де ла тности реч тезаурус прва је увела Хелен 
Браунсон (Helen Brownson), 1957. године, 
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на Доркиншкој конференцији, посвећеној 
класификацији извора информација. У форми 
речника термина са утврђеним везама међу 
обухваћеним појмовима, тезаурус постаје при- 
хваћено језичко оруђе за претрагу ин- 
формација на Међународној конференцији о 
општим принципима формирања тезауруса, 
одржаној 1970. године, у Варшави.

За формирање тезауруса UNESCO је 
одредио упутство, које дефинише тезаурус, 
објашњава му сврху, излаже његову структуру 
и методе за његову израду.

Врсте тезауруса

Тезаурус је неопходан свима чије по- 
ље интересовања се односи на речи. Ту спа- 
дају: филозофи, филолози, семантичари, лек- 
сиколози, лексикографи, преводиоци, али и 
библиотекари. Њима је неопходан за предметно 
означавање садржаја разних публикација, 
приликом формирања предметног каталога у 
библиотекама.

Тезаурус у информационо-документа-
ционој делатности, тј. информационим наукама, 
унеколико се разликује од лингвистичког 
тезауруса који се односи на један језик. 
Информатички тезаурус који се користи у 
библиотекарству садржи алфабетски сређене 
дескрипторе за једнозначно индексирање пу- 

бликација, а лингвистички тезаурус има задатак 
да представи језичко благо једног језика, па не 
постоји потреба за дескрипторима.

 Свим тезаурусима заједничко је то да 
они представљају концептуалне речнике, који, 
за разлику од обичних абецедних речника, 
не објашњавају значења речи, већ утврђују 
односе између по значењу повезаних речи. Те 
везе могу бити: еквивалентне, хијерархијске, 
асоцијативне, синтагматске, синтактичке, и 
слично. Концептуални тезауруси су састављени 
од низа значењских поља (семантичких поља), 
односно делокруга у оквиру шире замишљеног 
оквира. Тај оквир, односно општа организација 
грађе тезауруса, предочава се на његовом 
почетку као преглед садржаја обрађених нај- 
општијих појмова.

Тезауруси могу бити:
1. По критеријуму броја употребљених 

језика за навођење термина: једнојезички и 
вишејезички тезауруси

2. По критеријуму општости обухваћених 
наука и области знања: макротезауруси који 
се односе на општија и већа подручја науке, 
и микротезауруси који обрађују уже области 
науке.

Дефиниција тезауруса

Постоји више начина дефинисања те- 
зауруса, односно одређења и објашњења тог 
појма, што је углавном условљено аспектом 
посматрања разних теоретичара, или аутора, 
али и улогом и сврхом која му се придаје.

Према дефиницији UNESCO-a, истичу 
се два аспекта одређења тезауруса: према 
функцији (служењу сврси и задатку који врши), 
или према структури (саставу, грађи) ове 
творевине.

Према аспекту функције, тезаурус је 
инструмент терминолошке контроле, који слу- 
жи за пребацивање (претварање) природног 
језика коришћеног у документу, или коришћеног 
од обрађивача или клијента (корисника), у 
проверен „системски језик“ (документационо-
информациони језик), а може да служи и 
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за супротан поступак трансформације на 
природни језик са системског.

Према аспекту структуре, тезаурус је 
динамичан (променљив) надзиран речник 
термина са назначеним међутерминским се- 
мантичким (значењским) и генеричким (род- 
ним) односима. Израђује се и користи код 
одређених научних области.

Поједине дефиниције подвлаче и истичу 
есенцијалне, суштинске одлике тезауруса.

Без ограничавања у циљу сажетости, 
могуће је дати суштину тезауруса навођењем 
његових основних делова, сврхе и претпоставки 
који морају да се остваре да би вршио своју 
функцију.

Тезаурус представља вештачки створен 
информациони језик дескриптора, предвиђен 
за означавање, складиштење и претрагу 
информација. Тезаурус садржи надзиран, по 
потреби променљив, односно динамичан језик 
по значењу повезаних термина, који се односе 
на неку утврђену научну област. Ти термини 
су дати у виду алфабетског или систематски 
уређеног списка дескриптора и аскриптора. У 
њега је укључен приказ њихових међусобних 
веза.

У тезаурус улазе:
1) сви постојећи синоними и квази-

сино ними неког одређеног појма, који зајед- 
но представљају такозване аскрипторе, а са 
аскриптора постоји упућивање на одговарајући 
изабрани термин – дескриптор;

2) објашњења значења хомонима (речи 
истог облика, али различитог значења);

3) тумачне напомене иза неких де - 
с крип тора, уколико дескриптор нема само 
једно значење;

4) назнаке за хијерархијске и асоцијативне 
везе међу дескрипторима;

5) прописи за формирање граматичких 
облика термина за индексирање (означавање), 
а ти термини могу бити прости и сложени: 
именице, придеви, придев са именицом у 
нормалном и инвертованом реду речи, облици 
у једнини или множини, као и прописи за 
употребу скраћеница, личних имена и назива.

Спровођењем наведених правила ствара 
се тезаурус – списак изабраних, утврђених, 

прописаних, једнозначних термина – дескрип- 
тора који се користе за означавање садржаја 
докумената, а дат је и приказ (односно, оне 
су означене) појмовних веза и односа између 
термина, који улазе у тезаурус.

Сем тезауруса, листе спискова термина 
преузетих из природног језика и базираних 
на њему, манифестују се у облику листе 
предметних одредница и кључа.

Листа предметних одредница је алфа- 
бетски поредак одредница, без утврђених 
назнака за везе међу појмовима.

Кључ је руски термин, коришћен и код нас. 
Он подразумева алфабетски списак предметних 
одредница, обједињених у јединствену целину 
мрежом упутница којима се искључују си- 
ноними и квазисиноними, или се указује на 
постојање хијерархијских или асоцијативних 
односа међу појмовима (одредницама). 

Намена, смисао, улога и задатак тезауруса 
је да служи као језичко оруђе (инструмент), 
који омогућава, у највећој мери, прецизно и 
целовито означавање предметног садржаја 
докумената, његово депоновање (смештање) у 
базе података, као и његово лако проналажење. 
Тезауруси се праве за разна подручја науке или 
пак за шира тематска подручја, а најбоље би 
било за целокупно људско знање. То захтева 
једнозначност терминологије, идентичност 
или бар делимичну подударност значења 
термина, коришћених у разним наукама, што 
на савременом степену развоја информационог 
језика није постигнуто.

Тезаурус даје списак контролисаних, 
усвојених, једнозначних термина и указује 
на везе између појмова: еквивалентне, хије- 
рархијске и асоцијативне, које ти термини 
означују, вршећи тиме свој главни задатак 
инструмента за означавање и налажење по- 
датака.

Израда тезауруса за одређено научно 
подручје даје допринос развоју и усавршавању 
терминологије тог подручја, олакшавајући 
писање будућих дела ауторима који се баве тим 
наукама.
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Структура (начин грађења, 
склоп, састав) тезауруса

Положај, односно место где се налази 
сваки назив и разврставање различитих назива 
у односу једних према другима, чини структуру 
тезауруса. Укрштене упутнице у тезаурусу 
приказују врсту односа који међусобно спајају 
називе у оквиру мреже појмова. Квалитет 
тезауруса у погледу употребљивости за ин- 
дексирање, то јест као језика за индексирање 
садржаја неке публикације, у мањој мери (у 
нижем степену) зависи од избора термина, 
а у већој мери од реалног, исправног и 
логичног приказивања односа међу појмовима. 
Структура (грађа) тезауруса је сложена ако су у 
њему приказани хијерархијски и асоцијативни 
односи, а једноставна је ако су приказани 
само синонимни односи, који постоје између  
појмова. Информационо-документациони те- 
заурус треба да садржи оба.

При разматрању проблематике склопа, 
састава, устројства тезауруса, било да су 
укључени у његову структуру, било да се 
помињу у вези са њим, појављује се више 
појмова (елемената) које треба дефинисати 
да би се функционисање тезауруса могло 
схватити. То су следећи појмови: кључне речи, 
унитерми, дескриптори, аскриптори, предметне 
одреднице, синоними, квазисиноними, хомо- 
ними. Сви они намењени су откривању 
предметне садржине посматраног документа, 
који се обрађује.

Кључна реч је термин – реч или група 
речи, преузета директно из наслова, или текста 
документа, која приказује његов садржај и даје 
могућност претраживања.

Унитерм је по значењу најсажетији, 
најпростији, најједноставнији елемент доку- 
ментационо-информационог језика, а сврха му 
је да прикаже и представи појмове од простих 
кључних речи. То је једна једина реч.

Дескриптори су речи (термини) које 
сачињавају основни и најважнији део те- 
зауруса. То су речи или групе речи, преузете 
из документационо-информационог језика, 
који се користи (примењује) за индексирање 

(тј. означавање) садржаја докумената, за 
класификацију докумената, складиштење у 
базе података и за јасно срочена информациона 
питања, при претраживању база података о 
документационим фондовима. Специфична 
разлика дескриптора према кључним речима 
је у томе што су они нормиране (прописане, 
усвојене) речи, то јест овим речима (терминима) 
је на вештачки начин утврђена смисаона 
једнозначност. Изабрани су из природног језика 
са циљем да недвосмислено представе појмове 
садржане у документима, а ти једнозначни 
термини одабрани су из скупова назива (датих 
у тезаурусу) који су процењени као синоними 
(тј. еквивалентне речи или једнозначнице) или 
квазисиноними.

У структури (саставу, грађи) тезауруса 
приказане су везе и између одређеног де- 
скриптора и других дескриптора и аскрип- 
тора.

Назив дескриптор потиче од задатка који 
он извршава, а то је откривање и приказивање 
појмовног садржаја публикације.

Дескриптори приказују, односно озна- 
чавају: појмове или комбинације појмова 
или називе појединачних бића где спадају: 
лична, географска, геополитичка имена, на- 
зиви удружења, странака и организација. 
Ваља нагласити да се лична и породична 
имена, географска имена, а исто тако и имена 
колективних тела, у начелу, не укључују у 
тезаурус.

Најповољније је да се појам означи са 
најмање речи, најбоље једном, али те вербалне 
конструкције морају бити разговетно и 
разумљиво срочене, односно артикулисане. 
Дескриптор у виду једне речи је најчешће 
именица, ређе поименичени придев. Сложени 
дескриптори садрже придев и именицу у 
нормалном или обрнутом реду речи, или 
већи број речи, уколико се употребом једне 
речи појам не може исказати на одговарајући 
начин. Хоће ли дескриптор бити у једнини 
или множини, диктирају националне норме и 
лексикографски обичаји употребљеног језика 
при састављању тезауруса, а с обзиром на то 
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да неке речи немају исто значење у једнини и 
множини када представљају засебне појмове.

Аскриптор (недескриптор) је појам 
који није усвојен, прописан и допуштен за 
означавање (индексирање) садржаја документа. 
Он је наведен у тезаурусу, али се са њега, 
утврђеним знаком у виду стрелице, упућује на 
дескриптор који треба применити као усвојен, 
прописан једнозначни термин. У аскрипторе 
спадају синоними и квазисиноними.

Синоними су речи или изрази различити 
по облику, а истог значења, на пример: кућа–дом, 
извор–кладенац–студенац, рачунар–компјутер, 
тежња–тенденција, туга–жалост, часовник–
сат, ученик–ђак, механика тла – геомеханика, 
метрои – подземне железнице, проветравање 
– природна вентилација, понтонски мостови 
– пловећи мостови, опажање простора – 
перцепција простора, аксијално оптерећење – 
осно оптерећење и сл.

Квазисиноними су речи или изрази који 
имају различит облик, али слично значење. 
Две речи, или два израза, могу се сматрати 
квазисинонимима ако једна може заменити 
другу, при индексирању садржаја документа. 
Стога, квазисиноними представљају синониме 
у документационом смислу речи. На пример: 
витрај – транспарентна уметност, станишта–
куће, тоалети – санитарни чворови, трансфер 
знања – трансфер технологије, топловодне 
инсталације – водовод, болнице–клинике, 
одговорност – професионална етика и сл. 

У циљу отклањања и онемогућавања 
дисперзије (распршивања или растурања) по- 
датака и, у вези с тим, отклањања потребе 
за поновљеним претраживањима база пода- 
така ради проналажења жељеног податка, 
као аскриптори се у тезаурус уводе и ква- 
зисиноними. Кроз употребу квазисинонима 
тезаурус исказује један шири поглед на појаву 
синонимије, односно истозначности. Наиме, 
неки термини, чије се значење само донекле 
подудара или дотиче, узимају се као синоними, 
баш из тих практичних разлога повезаних са 
ефикасношћу претраге база података.

У тезаурусима се термини који су дати као 
дескриптори графички наглашавају тако што 
се штампају великим словима, а неусвојени 
термини (аскриптори) малим словима.

Предметна одредница је реч или група 
речи, или фраза, која се наводи у заглављу 
каталошке јединице код лисног каталога, или 
на одговарајућем месту електронског записа 
у аутоматском каталогу и врши функцију 
означавања садржаја неког документа, а користи 
се за претрагу неког каталога, библиографије, 
или регистра. И предметној одредници, попут 
дескриптору, дата је смисаона једнозначност 
у оквиру информационог инструмента у коме 
се користи (каталог, библиографија, регистар). 
Једнозначност је остварена кроз мрежу упу- 
тница која је спроведена у том инструменту. 
Према томе, дескриптор и предметна одредница 
су врло слични, готово исти појмови. Једино се 
мора имати у виду да су дескриптори, односно 
тезауруси, рађени минуциозније и егзактније 
(подробно, исцрпно, тачно, прецизно, брижљиво 
и савесно), него предметне одреднице, јер се за 
сврху израде тезауруса ангажује мноштво уско 
специјализованих стручњака који систематски 
и организовано раде дуго времена на њему.

Уколико термини у тезаурусу, сем једног 
усвојеног, имају још нека значења, затим, ако се 
термини користе у нешто измењеном значењу у 
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односу на усвојено, или ако је међу терминима 
неопходно навести различитост значења, ове 
ситуације налажу употребу објашњења која 
се придодају уз одговарајуће дескрипторске 
термине и она са њима чине целину и постају 
део дескриптора.

Хомоними су речи које имају исти облик 
и једнако гласе, а имају различито значење. 
То су двосмислене речи. Те речи се разликују, 
односно одређује им се употребљени смисао 
придодавањем одређујућег термина у 
округлој загради, непосредно иза дескриптора 
образованог од хомонима. На пример: БОР 
(ДРВО) – БОР (ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТ); 
БЕЛИЦА (ПШЕНИЦА) – БЕЛИЦА (ВР- 

СТА РИБЕ); ЛУК (ПОВРЋЕ) – ЛУК (ЈЕ- 
ДНОСТАВНО ОРУЖЈЕ); ВИЛЕ (ЗГРАДЕ) – 
ВИЛЕ (МИТОЛОШКА БИЋА).

Уколико је термин придодат дескриптору 
недовољан да утврди његову једнозначност, 
потребно је уз њега придодати шире 
објашњење, такозвану „тумачну напомену“, 
којом се дефинише обим појма и смисао 
термина који га означава, што се чини кад 
се ради о двосмисленим, вишезначним, 
неуобичајеним терминима, или непотпуно 
дефинисаним (одређеним) терминима у науци, 
или ако термин има различито значење у разним 
гранама науке. Ове шире тумачне напомене 
нису део дескриптора. На пример:

ОПТЕРЕЋЕЊА И НАПОНИ (КОНСТРУКЦИЈЕ)
        #  Подразумева примену принципа механике на дефинисање оптерећења, одређење 
напона и прорачун конструктивних елемената и конструкција.

АБАКУСИ (АРХИТЕКТУРА)
        #   Равна плоча којом се завршава капител.

ДЕПРЕСИЈА (ПСИХИЈАТРИЈА)
        # Снижено основно расположење, губитак воље и снижење психичке енергије, 
потиштеност, утученост.

ДЕПРЕСИЈА (ГЕОЛОГИЈА)
        #   Област која лежи ниже од морске површине.

ДЕПРЕСИЈА (МЕТЕОРОЛОГИЈА)
        #   Низак ваздушни притисак, пад живе у барометру услед слабог притиска ваздуха.

ДЕПРЕСИЈА (ТРГОВИНА)
        #   Падање цена.

ДЕПРЕСИЈА (АСТРОНОМИЈА)
        #   Угловно одстојање звезде испод хоризонта

ИНФЛАЦИЈА (ФИНАНСИЈЕ)
         #   Претерано штампање новца с обзиром на економске прилике земље. 

ИНФЛАЦИЈА (МЕДИЦИНА)
         #   Надимање трбуха услед гасова; надувеност.
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Главни задатак тезауруса и најбољи 
индикатор (показатељ) његовог квалитета 
и практичне употребљивости је број, ра- 
згранатост, подесност, смисаона ваљаност и 
логичност успостављених веза међу терминима 
који означавају појмове обухваћене тезаурусом. 
Информациони језик је квалитетнији ако је 
у њему успостављен (утврђен) оптималан, 
најповољнији број значењских веза.

Исправно утврђене везе међу терминима 
тезауруса омогућавају проналажење дескрип- 
тора (усвојеног термина), упућивањем са 
неусвојених термина (аскриптора). Такође, 
одређивање веза једног дескриптора са другим 
дескрипторима и одговарајућим аскрипторима 
обликује његов делокруг значења (семантичко 
поље), приказује његов садржај и дефинише 
му место у сложеној мрежи веза и односа 
термина обухваћених тезаурусом. Међу 
појмовима садржаним у тезаурусу утврђују се 
три врсте веза: еквивалентне, хијерархијске и 
асоцијативне. Све ове три врсте веза спадају 

у тзв. парадигматске везе, то јест оне су 
успостављене као примери за углед. У тезаурусу 
могу бити приказане и синтагматске везе. 
То су везе између дескриптора у реченичком 
или фразном контексту, то јест у склопу 
реченице или фразе (изреке). Ова врста веза 
обједињује синтактичке (унутарреченичне) и 
семантичке (значењске) везе, јер се навођењем 
реченичке и фразне употребе термина обе 
могу схватити. Синтактичке везе приказују 
се код лингвистичких тезауруса, док се то код 
документацијских не чини.

Еквивалентне везе приказују везу 
између термина који означавају појмове истог 
или сличног значења. Ту спадају синоними 
и квазисиноними који се могу подвести 
под назив аскриптори (недескриптори), и 
представљају неусвојене термине. Са њих се 
конвенционалним графичким знаком „→“, или 
употребом речи види, упућује на дескриптор, 
као усвојени једнозначни термин. Еквивалентно 
упућивање врши се да би се предочио:

1.  синонимни термин који има првенство
водојаже        уставе             небодери                 облакодери            цигла    
→   БРАНЕ;   →   БРАНЕ;   →   СОЛИТЕРИ;   →   СОЛИТЕРИ;   →   ОПЕКА;   
баште
→   ВРТОВИ;
2.  термин који је делимично подударан (квазисиноним), али је применљив за 
индексирање 
топловодне инсталације                          тоалети                        
→   ВОДОВОД;                                        →   САНИТАРНИ ЧВОРОВИ; 
транспарентна уметност                          трансфер знања
→   ВИТРАЈ;                                             →   ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ;
станишта
→   КУЋЕ;

3.  правописни облик термина који има првенство
артершки бунар
→   АРТЕРСКИ БУНАР;
4.  промене у реду речи код термина од две речи
бране, камене                                             античка архитектура
→   КАМЕНЕ БРАНЕ;                              →   АРХИТЕКТУРА, АНТИЧКА;
5.  застарели термин
грнчарство               јестаство              полза                 живопис
→   КЕРАМИКА;    →   ПРИРОДА;   → КОРИСТ;    →   СЛИКАРСТВО
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Аскриптори (синоними, квазисиноними 
и сродне речи) су претраживи алфабетски, што 
значи да се налазе на месту свог алфабетског 
редоследа, одакле се упутницом (знаком 
стрелице „→“) преусмеравају на усвојени 

термин, дескриптор. Осим на том месту, сви 
аскриптори су наведени и уз одговарајући 
дескриптор и претходи им знак једнако „=“. На 
пример:

КУЋЕ                                                     БРАНЕ                    ГОСТИОНИЦЕ
        =  архитектонски објекти                     =  водојаже             =  механе     
            стамбене зграде, породичне                 уставе                      крчме
            станишта
САНИТАРНИ ЧВОРОВИ                    СОЛИТЕРИ
         =  нужници                                            =  небодери   
             тоалети                                                   облакодери

БРАНЕ                                                             КУЋЕ
       <  ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ                        <  АРХИТЕКТУРА
            ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ                                ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
            МАСИВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ                        ЗГРАДЕ
            ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ                  >  БРВНАРЕ
       >  ГРАВИТАЦИОНЕ БРАНЕ                               ВИКЕНД КУЋЕ
            ЗЕМЉАНЕ БРАНЕ                                           ВИЛЕ (ЗГРАДЕ)
            КАМЕНЕ БРАНЕ                                              ГРАДСКЕ КУЋЕ
            ЛУЧНЕ БРАНЕ                                                  ИГЛОИ
            НАСУТЕ БРАНЕ                                               КОЛИБЕ
            ПЛАСТИЧНЕ БРАНЕ                                       КУЋЕ, АНТИЧКЕ
            ПНЕУМАТСКЕ БРАНЕ                                    КУЋЕ, ВИЗАНТИЈСКЕ
                                                                                          КУЋЕ ОД НАБОЈА
                                                                                          КУЋЕ ОД ТРСКЕ
                                                                                          КУЋЕ У НИЗУ
                                                                                          ЛЕТЊИКОВЦИ
                                                                                          МАЈУРИ
                                                                                          СЕОСКЕ КУЋЕ
                                                                                          СОЛАРНЕ КУЋЕ

ДИЗАЛИЦЕ
        <  ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ
        >  ПЛОВНЕ ДИЗАЛИЦЕ

Хијерархијске везе исказују релације 
надређености и подређености између појмова. 
Спајају шире појмове са ужим и супротно. 
Генеричке везе (родне везе) спајају најшире 
и најопштије појмове са ужим подређеним 
појмовима. Партитивне везе исказују однос 
појма и његовог дела. Успостављање ових веза 

омогућава кориснику да добије податке о врло 
уским, специфичним појмовима и у случају кад 
је претраживање извршено употребом општег 
појма. Навођењу хијерархијски ширих појмова 
претходи знак „<“, а навођењу ужих знак „>“. 
На пример:
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Асоцијативне везе откривају и дају 
на увид односе смисаоне сличности и 
сродности блиских појмова, с тим да се та 
блискост не изражава односима надређености 
и подређености или једнакости појмова. 
Асоцијативно (придружено) повезани појмови 
су сродни, али нису по свом обиму обухваћени 
једни другима. Повезани су по значењу, али 
нису подударни, то јест идентични по значењу. 
Асоцијативно се повезују два дескриптора 

ако се процени да при проналажењу једног 
одређеног дескриптора може лако да се појави 
логична потреба за подацима о неком другом 
дескриптору. Ово се чини само ако је што 
егзактније (тачније) утврђена неопходност ових 
веза, у циљу означавања и налажења података. 
Мора се нагласити да је у неким случајевима 
врло тешко утврдити природу везе између 
два термина (појма). Следи неколико примера 
асоцијативних веза: 

АЕРОДРОМИ
        <  ЈАВНЕ ЗГРАДЕ
            САОБРАЋАЈНИ ОБЈЕКТИ
        >  АЕРОДРОМСКИ ТЕРМИНАЛИ
             ВОЈНИ АЕРОДРОМИ
             ПОЛЕТНО-СЛЕТНЕ СТАЗЕ
             СПОРТСКИ АЕРОДРОМИ
              ХАНГАРИ
              ЦИВИЛНИ АЕРОДРОМИ

АКУМУЛАЦИОНА ЈЕЗЕРА              БРАНЕ
          *  БРАНЕ                                             *  АКУМУЛАЦИОНА ЈЕЗЕРА
              НАВОДЊАВАЊЕ                              БРОДСКЕ ПРЕВОДНИЦЕ
              РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДУ                   НАСИПИ 
              РИБЊАЦИ                                           ПОТПОРНЕ СТРУКТУРЕ
              ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ                          ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ                            НАВОДЊАВАЊЕ
         *  АКУМУЛАЦИОНА ЈЕЗЕРА            *  АКУМУЛАЦИОНА ЈЕЗЕРА
              БРАНЕ                                                    КАНАЛИ
                                                                               ОДВОДЊАВАЊЕ

КУЋЕ                                                       ДВОРЦИ
         *  ДВОРЦИ                                              * ВИЛЕ (ЗГРАДЕ)
             ЗЕМУНИЦЕ                                            КУЋЕ
             КОНАЦИ                                                 ЛЕТЊИКОВЦИ
             СОЈЕНИЦЕ                                              ПАЛАТЕ
             СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ                              ТВРЂАВЕ
             СТАНОВАЊЕ
             СТАНОВИ
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Излагање грађе тезауруса

Постоје два главна начина како се 
сакупљена, односно обухваћена грађа у 
тезаурусу може изложити и ставити на 
увид. То зависи од начела примењеног при 
приказивању и организацији материје, па је 
могуће алфабетско и систематско излагање. 
Најповољније је ако се примењују оба начела, 
с тим што се за главно начело усваја оно 
које конкретној области науке или знања и 
потребама корисника највише одговара.

Употреба алфабетског принципа (начела) 
погодна је за излагање грађе општих тезауруса, 
који обухватају комплетно људско знање, као 
и за приказивање терминолошких веза између 
разних научних дисциплина. Преимућство 
овог принципа је једноставно уношење 
новооткривених термина, који прате развој 
науке и лако проналажење правог места за 
нове дескрипторе у већ установљеној мрежи 
појмова. С обзиром да је тезаурус оруђе за 
индексирање и проналажење података, он је 
погодан за примену само ако је грађа сређена 
у алфабетском устројству, са утврђеним 
знаковима који указују на везе између термина.

Систематско излагање грађе тезауруса 
подразумева образовање таквих веза међу 
појмовима (еквивалентних, хијерархијских 
и асоцијативних), које чине органску, функ- 
ционалну и смисаону целину. Та целина 
се изражава у облику система укрштених 
упутница, које исказују врсте односа који 
међусобно спајају називе појмова (термине) у 
оквиру мреже појмова. Употреба систематског 

принципа излагања грађе погодна је за 
тезаурусе ужих научних подручја, а мање 
подесна за опште тезаурусе. Систематски начин 
излагања појављује се у три облика: тематском, 
хијерархијском или графичком.

Тематски облик приказивања неке нау- 
чне области налаже поделу њеног садржаја 
на одређени број група, тематских целина, 
значењских поља, у оквиру којих су кла- 
сификовани дескриптори који припадају 
одређеној групи, тематској целини или зна- 
чењском пољу.

Хијерархијски облик приказивања не- 
ке научне области захтева састављање си- 
стематских листа које откривају и дају на 
увид односе надређености и подређености 
дескриптора обухваћених тезаурусом. Тезаурус 
исказује вишеструке односе надређености и 
подређености између појмова, што значи да се 
један појам може дефинисати ужим појмовима, 
а такође и одређеним бројем ширих појмова.

Графички облик приказивања одређеног 
научног подручја подразумева израду схеме у 
којој се дескриптори уређују по семантичким 
групама. Изглед схеме може бити различит. 

Схема може бити у виду „породичног 
стабла“, у чијем случају су јасно исказани 
односи надређености и подређености између 
појмова, али не и еквивалентни и асоцијативни 
односи.

Постоје схеме облика концентричних 
кругова, при чему средишни круг садржи 
најопштији генерички појам, а сваки наредни, 
шири круг заступа нижи хијерархијски степен, 
тј. ужи појам. На истом кругу смештени 

КУЛЕ                                                          ТВРЂАВЕ
         *  БАСТИОНИ                                          *  ГРАДИНЕ
             ГРАДСКЕ ЗИДИНЕ                                 ГРАДОВИ
             ГРАДСКЕ КАПИЈЕ                                  ГРАДСКЕ ЗИДИНЕ
             ЗВОНИЦИ                                                 ГРАДСКЕ КАПИЈЕ
             МАНАСТИРСКЕ ЗИДИНЕ                     ДВОРЦИ
             САХАТ-КУЛЕ                                           КУЛЕ
             ТВРЂАВЕ                                                  НАСЕЉА
             ТОРЊЕВИ
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су, то јест поређани су сви појмови истог 
хијерархијског степена општости.

Могућа је схема облика мрежног дијаграма, 
у оквиру кога се употребом стрелица врши 
смисаоно повезивање дескриптора. Стрелице 
са двоструким правцем откривају асоцијативне 
односе, једносмерне стрелице хијерархијске, а 
заграде и стрелице еквивалентне односе.

У теоретским поставкама за формирање 
тезауруса истиче се да, уз алфабетско 
приказивање грађе (термина садржаних у 
тезаурусу), мора бити дато и систематско 
приказивање грађе. Алфабетским приказом 
сматра се једноставно навођење термина по 
алфабетском редоследу. Оваквом приказу тада 
је неопходно прикључити систематски приказ 
грађе, а то подразумева начин смисаоног 
повезивања саставних делова предметног 
подручја (тј. научне области). Алфабетско 
представљање се односи на стварање пописа 
– листа термина, који обухватају скупа 
усвојене и неусвојене термине, или посебно 
пописе – листе усвојених и неусвојених 
термина. Овакво представљање, без откривања 
смисаоних веза између термина, не даје слику 
структуре предметног подручја и захтева 
додавање систематског приказа. У склопу 
азбучног приказа, какав је редовно дат у 
документацијским тезаурусима, обједињен 
је алфабетски и систематски начин излагања 
грађе, јер је у алфабетски приказ уткан и 
систематски приказ, изражен постојањем 
укрштених упутница које приказују врсту 
односа који међусобно спајају називе у оквиру 
мреже појмова.

Методе израде тезауруса

На састављање тезауруса утиче неко- 
лицина чинилаца:

1. Предметно подручје науке утиче 
обимом појмова које садржи, односно обухвата. 
Обим, тј. обухват материје (појмова) коју 
обрађује, мора се дефинисати и омеђити пре 
почетка сакупљања грађе да не би дошло до 
преклапања са обимом других подручја.

2. Од значајног је утицаја специфичност 
неких научних области у смислу развијеније 
и савршеније и тачније (минуциозније и 
егзактније) терминологије, са јасно утврђеним 
појмовним везама, што олакшава поступак и 
квалитет израде тезауруса, за разлику од оних 
области код којих то није случај. 

3. Важне су специфичности језика који 
се користи за обликовање тезауруса, његове 
изражајне могућности и особености.

4. Код израде тезауруса морају се уважити 
интересовања и захтеви корисника.

После извршеног дефинисања обима 
материје (појмова) који обрађује и одређивања 
граница подручја, прелази се на сакупљање 
речи. При вршењу ове активности примењују 
се две методе: аналитичка и формална 
(систематско-синтетичка) метода.

Код примене аналитичке методе врши 
се разлагање и рашчлањивање проучаване 
материје на саставне делове – елементе, 
који покривају предметну област тезауруса. 
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Анализа се примењује на стручну литературу 
која стално излази и у том процесу врши се 
прикупљање термина за тезаурус. Ова метода 
је прикладнија за ужа подручја науке. Извори 
термина су текуће индексирање докумената и 
вербално формулисани захтеви корисника и 
стручњака.

Код формалне методе, која захтева си- 
стематско-синтетички поступак, ко ри шће њем 
секундарних публикација, где спадају: каталози, 
приручници, уџбеници, стручни речници, 
класификационе схеме и сл., врши се избор 
термина. Из секундарних извора издвојени 
термини чине оквир тезауруса и њиховим 
обједињавањем (синтезом) и систематизацијом 
добија се смисаона целина са успостављеним 
везама и односима. Ова метода је повољнија за 
шире научне области.

При изради тезауруса, обе методе користе 
се у разним фазама.

Да би се један термин усвојио као 
дескриптор, мора бити преконтролисан, пре- 
испитан и оцењен да ли је подесан да 
једнозначно прикаже појам. Вредновање нау- 
чне исправности спроводи се консултацијом 
стручне литературе (енциклопедије, речници, 
уџбеници, приручници) и ставова стручњака. 
Морају бити отклоњени застарели, вишезначни, 
као и термини који су кроз време мењали 
смисао, а паралелно са тим, неопходно је 
уношење нових појмова, насталих као продукт 
развоја науке. С друге стране, ваљаност 
уведеног термина зависи од тога да ли је 
подесан да одрази значење појма, затим колико 
се користи у стручној литератури и од стране 
стручњака и да ли смисаоно кореспондира са 
већ постојећим дескрипторима исте области.

Тезаурус је променљив инструмент 
који захтева континуирано одржавање. То 
подразумева проверу и усавршавање. Према 
утврђеном временском ритму врши се 
преиспитивање термина садржаних у њему. 
Најповољније састављен тезаурус обухвата 

највећи могући број важних термина – 
дескриптора. Ретко коришћени дескриптори 
се уклањају као неадекватни за индексирање 
садржаја докумената, али се не гасе, већ се 
сврставају у аскрипторе (неусвојене термине). 
Пречесто коришћен дескриптор указује да 
се он односи на преширок појам, па га треба 
рашчланити на уже појмове, за које треба 
утврдити одговарајуће дескрипторе.

Код увођења новог дескриптора, нео- 
пходно је успостављање веза са већ постојећим 
дескрипторима и означавање тих веза. 

Тезаурус је динамична витална структура, 
креација која следи напредак науке. Он је 
отворен за нове појмове, спреман да елиминише 
превазиђене термине и усвоји измењена значења 
дескриптора. Његово стално исправљање и 
проширивање, у складу са научним прогресом, 
сврстава га међу најделотворније инструменте 
за означавање и претраживање података.
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Гордана Ивковић 
Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш 

Библиотеке у служби корисника

Сажетак. Задатак јавне библиотеке јесте да 
увек буде на услузи својим корисницима, без 
обзира којој категорији становништва они 
припадају. Развојем информационе технологије 
традиционални тип библиотеке се полако губи. 
Савремена библиотека још увек пружа такве 
услуге, али активно обезбеђивање информационих 
услуга, прилагођених потребама корисника, јесте 
једна од главних улога модерне библиотеке. Због 
прилагођавања новим информационим садржајима, 
библиотеке уводе и нове садржаје и услуге за своје 
кориснике. Ове услуге обухватају проналажење 
референсних информација, претраживање база 
података библиотека, претраживање Интернета 
итд.
Кључне речи: корисници, библиотечке услуге, 
Интернет, информационе технологије

Abstract. The duty of a public library is to be always 
at service to its clients, regardless of the category of 
population they belong to.
With the development of information technology the 
traditional type of the library is slowly disappearing. 
A modern library still provides such services but the 
active offer of informational services adapted to the 
needs of the clients is one of the main roles of a modern 
library. Due to the adjustment to the new information 
issues, libraries present new items and services to their 
clients. These services include looking for particular 
information, searching the data base of the library, the 
internet etc.
Keywords: users, library services, internet, information 
technology 

Б иблиотеке су витални део система 
образовања, складиштења и пре- 
траживања информација. Захва- 

љујући њима, коришћењем књига и друге 
штампане грађе, долази се до различитих 

извора информација и знања. Многи се 
обраћају библиотекама да задовоље жељу за 
информацијом, или да набаве књиге које ће им 
испунити часове доколице.

Библиотека ствара отворено окружење 
за учење које ће омогућити сваком појединцу 
стицање нових знања и приступ новим 
технологијама и информацијама.

Библиотекарство је одувек била професија 
усмерена ка задовољењу потреба корисника.

Рад с корисницима, као и укупан рад 
у библиотеци, има једну намену а то је 
посредовање између библиотечке грађе и 
корисника. Потенцијални корисници јавне 
библиотеке су становници локалне заједнице, 
регистровани као корисници. Јавна библиотека 
својим корисницима омогућава непосредан 
приступ свим врстама знања и обавештења, 
а њене службе заснивају се на једнакости 
приступа свима, без обзира на старосно доба, 
пол, занимање, друштвени и други статус. 
Библиотека доприноси процесу проналажења 
и коришћења информација, чинећи непознате 
изворе доступним, штедећи корисниково 
време. У тражењу информација и докумената за 
одређеног корисника увек је важно прикупити 
одговарајућу грађу. У разговору са корис-
ником библиотечки радник морао би сазнати 
којој је врсти литературе корисник наклоњен. 
Понекад је довољан усмени контакт са корис-
ником, преглед већ раније тражених захтева 
или је потребно пронаћи литературу за израду 
реферата, семинарског, матурског или научно-
истраживачког рада.

Одређивање пута којим би се дошло до 
жељене информације важнo је за библиотечког 
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радника, а понекад и сам корисник је упознат 
са различитим приступима који ће му помоћи 
да дође до тражене информације. Током прве 
посете библиотеци, корисник се мора упознати 
са начином коришћења грађе и са библиотечким 
услугама које су му на располагању. Из тих 
разлога, едукација корисника, коју спроводи 
библиотекар-информатор, мора имати јасан 
циљ према којему корисници могу научити 
нешто више о библиотечким каталозима и 
базама података. Након тога могу сазнати и 
како да се служе секундарним и примарним 
публикацијама, библиографским подацима итд.

Корисничким потребама се, у вези са 
библиотечком грађом, удовољава на више 
начина: коришћењем каталога, библиограф- 
ским и фактографским подацима, претра-
живањем базе података других библиотека, 
претраживањем Интернета...

Каталози се у библиотеци израђују да 
би приказали библиотечки фонд и омогућили 
кориснику да пронађе библиотечку грађу за 
коју је заинтересован. Претраживањем каталога 
(лисног или електронског), корисник долази до 
података о грађи која му је потребна, а која се 
налази у фонду библиотеке. Претраживањем 

библиографија, енциклопедија и лексикона, 
долази се до информације о постојању одређене 
грађе, дефиниције, чињеница, датума, закона и 
сл.

Фактографски подаци се добијају из 
посебних примарних публикација (нпр. из 
статистичких годишњака и прегледа, атласа и 
сличних публикација).

Да би библиотечки радник удовољио 
захтевима корисника, уз широко опште знање, 
мора добро познавати фонд, структуру свих 
каталога, референсну збирку на свом одељењу 
и претраживање електронских извора инфор-
мација. Од велике је важности добра комуни-
кација са корисницима при задовољењу њи- 
хових потреба. Корисник мора бити уверен 
да је његов захтев за информацијом примљен 
најозбиљније, и да ће се проверити сви извори 
који могу помоћи у проналажењу одговора за 
траженом информацијом. Библиотечки радник 
својим ангажовањем мора уверити корисника 
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у своју стручност и спремност да одговори 
на одређени захтев. У библиотеци се може 
затражити помоћ при физичком обликовању 
семинарског или матурског рада, обликовању 
пописа библиографских јединица, навођењу 
литературе и цитирању.

У времену експанзије науке и Интернета, 
традиционалним изворима информација при- 
дружиле су се нове информације у елект-
ронском облику. Појава Интернета дефини-
тивно је променила рад у библиотекарству. 
Због брзог развоја информационе технологије, 
долази до нагле промене корисничких потреба, 
па библиотекари морају пружати информације 
корисницима према њиховим захтевима и 
потребама. Корисници очекују да податке о 
библиотечким фондовима пронађу преко елект-
ронске мреже библиотека. Због тога библи-
отека губи своје традиционално одређење и 
постаје активан чинилац у процесу стварања 
и дисеминације информација. Активно обе- 
збеђивање информационих услуга, прила-
гођених потребама корисника, јесте једна од 
главних улога модерне библиотеке. Професија 
библиотекара је данас веома захтевна, јер тражи 
константно стручно усавршавање, интензивно 
повезивање у оквиру струке и прилагођавање 
технолошком напретку.

Постоје библиотеке које су схватиле да 
темпо модерног света захтева већу мобилност 
библиотекара.

Услуга Питајте библиотекара је нова 
услуга коју библиотеке пружају корисницима. 
Путем електронске поште, корисници могу да 
поставе питање у вези са радом библиотеке, као 
и o фондовима или да траже савет како да дођу 
до података и литературе која им је потребна.

Библиотека не може имати све инфор-
мације које су корисницима потребне, али је 
дужна да корисника упути на друге изворе 
информација (Интернет, друге библиотеке и 
установе).

Интернет као глобална мрежа омогућује 
појединцима и заједницама у целом свету, 
како у најмањим и најудаљенијим селима 

тако и у највећим градовима, једнак приступ 
информацијама ради образовања и културног 
обогаћивања личности. Међутим, како из 
непрегледног мора информација изабрати од- 
ређену адресу на Интернету, које кључне речи 
унети за претраживање?

Поуздане базе података налазе се на 
адресама библиотека, установа културе, др- 
жавних институција. Веб странице библи-
отека нуде упутства која воде у даља претра-
живања. Посредством Интернета библиотекар 
се информише о новинама у библиотекарству, 
новим издањима књига, часописа и других 
докумената. Захваљујући Интернету библи-
отекар упућује корисника на тражене изворе 
информација у одговарајућим библиографским 
јединицама и усмерава корисника ка квали-
тетним мрежним информацијским изворима. 
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Прича о чуварима мудрости или 
Библиотекар као птица феникс

Резиме: Професија библиотекара није цењена 
онолико колико заслужује. Што због недовољне 
посвећености послу, што због лошег статуса 
у друштву, библиотекарство је неоправдано у 
неповољном положају код нас. Задатак библи-
отекара је да се креативношћу, осмишљавањем 
нових услуга, ентузијазмом боре за свој позив, да 
привлаче што већи број корисника, да, поштујући 
своју професију, поштују и себе.
Кључне речи: библиотека, библиотекар, положај 
библиотекара, мисија 

Summary Librarian profession is not respected as 
much as he deserves. As for the lack of dedication to 
work, which due to the poor status in society, librari-
anship is unjustifiably disadvantaged in our country. 
The task of librarians is that the creativity, design of 
new services, enthusiastically fighting for your call, to 
attract as many customers, to respect their profession 
and respect themselves.
Keywords: library, librarian, position librarians, 
mission

Уводна прича о њему 
(библиотекар из приче и у причи 

библиотекара)

Ч овек је неуморно трагао за смислом 
свог постојања . Без престанка и 
упорно, чачкао је по гнездима својих 

мисли . Сваки пут откривао је нешто ново . 
Сваки пут проналазио је нове светове, које је 
желео да зароби за себе . Бог у њему свечано му 
је рекао да је открио мудрост и да ту мудрост 

мора да чува као зеницу свог мудрог ока, јер 
управо он, човек, је дариван разумом, говором 
и том светом мудрошћу чија родитељица је 
знање . човек се покорно поклони Богу у себи 
и створи писмо, да би мудрост своју могао 
да остави и сачува за сутра – за свог мудрог 
сина и за своју мудру кћер . Време је таложило 
знања као наплавине . Знање је расло и ројило се 
из сваке човекове мудре одлуке, из сваке његове 
дубокоумне идеје, из сваког погледа на свет 
око њега . Свe научено и откривено човек је 
складиштио без реда и поретка . Понекад му је 
тешко било да у гомили свог знања пронађе оно 
право . човек увиде да не може више да кроти 
своје знање . С годинама и новом мудрошћу оно 
му је бежало из руку, мигољило се, уплитало 
једно у друго, чак и нестајало у гомили новог 
и новог знања . Мудри човек одлучи да сву 
скупљену мудрост, све откривено знање 
овоземаљско које су дедови његови, он и његова 
деца скупљали сложи редом на једном месту . 
Бејаше му тешко да од мудре браће своје 
нађе најмудријег и овласти га да чува велику 
људску мудрост . Мудри бејаху надмени, и те 
како свесни моћи своје превелике мудрости и 
знања богомданог, и не хтедоше да буду само 
убоги чувари свеопште мудрости људске . 
Зато се и окупише најмудрије главе да између 
себе пронађу достојног чувара највећег блага 
човечанства . Док су тако мудровали и мудро 
се препуцавали какав треба да буде достојан 
чувар свеопште мудрости људске, један убоги 
слуга срамежљиво прозбори: „Поштовани 
мудри људи, ви никада нећете довољно по- 
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штовати своју моћ да стварате и прона-
лазите знање и мудрост и ако тако наставите 
да се опходите према њимa, никад их нећете 
сачувати . Моја скромна маленкост, а ваш 
покорни слуга, бићу чувар мудрости људске . 
Бринућу се о њој, сређивати је, складиштити и 
поштовати као што се поштује хлеб насушни . 
Радећи све то, трудићу се да делић по делић 
ваше мудрости преносим на децу вашу, да им 
помажем, да их подучавам, да у хрпи мудрости 
записане нађем ону тражену . Заузврат не 
тражим ништа . С времена на време топла 
реч за мој труд биће ми награда . . .“ Мудри 
људи погледаше убогог створа . Допаде им се 
збор његов . Видеше љубав, веру и наду у очима 
његовим и решише: „Буди чувар књига, знања 
и мудрости, слуго наш! Буди библиотекар!“ И 
би библиотекар до дана данашњег . . . 

Истински љубитељи књиге и знања рај, 
попут великог Борхеса, замишљају као неку 
врсту библиотеке. Жељни реда, систематич-
ности, можда би и било добро да после овозе-
маљског живота проводимо своје „неко“ време 
у једној рајској библиотеци. Али, овоземаљски 
ред ствари нас је научио и убедио да библи-
отека и није неко „ин“ место, а да библиотекари 
и нису неке „фаце“! Таква је слика код нас, али 
не мора да буде тако. Листајући дневну штампу, 
наишла сам на податак који ме је у тренутку 
одушевио, а касније и растужио. На основу 
проучавања најпрестижнијих и најперспектив-
нијих професија, у 2008. години, у Сједињеним 
Америчким државама, међу тридесет и једном 
побројаном професијом, као једна од најбољих 
истакнута је професија библиотекара! У овом 
нашем балканском рају такво место наше 
професије је скоро незамисливо!

Навикнути да радимо посао који је, 
некако, на маргини интересовања средине, 
навикнути да нас сажаљевају што смо библио-
текари и што „ето бар нешто мора да се ради“, 
али, с друге стране, потхрањени нашим библи-
отечким инатом, неуморно се трудимо да тој 
истој средини покажемо и докажемо ко смо и 
колико вредимо. Из тог неког „библиотечког 
ината“ родила се и ова прича с почетка – ни 
сама не знам како, зашто и одакле, али она је ту 
да ме убеди да вредим као човек библиотекар 
– чувар мудрости и знања људског, да је мој 
позив добар и користан и да нису били у праву 

моји ближњи када су ми, малтене, изјављивали 
саучешће када сам почела да радим у библи-
отеци. Вероватно је све ово многима од нас 
блиско. Неки годинама раде под константним 
теретом особе ниже вредности, који им намећу 
управо они који проводе овоземаљски живот 
у заблуди да библиотеке нису и нека важна 
места. Вероватно под таквим притиском један 
обичан библиотекар и падне духом и пожели да 
промени свој, можда прејако речено, „срамни“ 
позив. Али библиотека је чудо! Она вешто 
зароби сваког ко је довољно добро упозна и 
ко јој се преда. Лако је бити библиотекар са 
библиотеком! Историја нам говори да њу пишу 
моћни, они којима је власт у рукама. Тешко да 
има посебног места у било којој историји за 
библиотеке. Некако се подразумева да су оне 
ту, уз знање и културну баштину једног народа. 
Ништа превише хвале и ништа превише 
награда. Али мудрост и знање људско управо 
се у њима складиште и без њих не може бити 
ни народа! Историја, језик, књижевност, научна 
открића, обичаји, прошлост и будућност мирно 
леже на полицама у библиотекама, у новије 
време у „мудрим главама“ компјутера, које 
мудрошћу пуне управо библиотекари. А они, 
као птица феникс, падају и уздижу се, горе и 
рађају се из пепела и боре се за своју судбо-
носну мисију чувара знања и мудрости људске! 
Било би добро да та борба буде неуморна, да 
се сваки библиотечки радник предаје до краја 
својој професији, можда ће тада и околина 
другачије гледати на нас – ценити наш труд, 
одрицање, прегалаштво... Можда ће тада 
библиотекар бити бар на тридесет и првом 
месту најпрестижнијих занимања у Србији!!! 
Можда...

Прича о птици феникс
Ако чачкате по Интернету и покушавате 

да сазнате нешто о позиву библиотекара, наићи 
ћете на један популаран сајт о запошљавању, 
на коме је доста детаљно представљен портрет 
библиотекара. Поред осталог, тамо пише:  

„Пожељне особине и квалификације: 
добре организационе способности, доза педан-
тности и прецизности, вештина комуникације с 
људима, јасно и прецизно изражавање, лакоћа 
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опхођења с људима, љубазност и услужност – 
најважније су особине доброг библиотекара. 
Уз то, библиотекар треба да има широко опште 
знање, а пожељно је и познавање страног језика 
и све битније познавање рада на рачунару.“ 1

Лепе особине красе једног библиотекара 
и просто је примамљиво да једна млада особа 
кроз свој позив буде носилац тих особина. 
Ипак, стварност нам потврђује нешто друго. 
Недовољна посвећеност у оквиру саме 
професије и њен лош статус у друштву, као 
и лоши услови рада, узрок су неоправдано 
неповољног положаја библиотека, па и 
библиотечких радника код нас. Библиотекар 
је стално у „запећку“ позива као што су 
наставник, професор, менаџер, да не говоримо 
о правнику, економисти, банкару, лекару. 
Није „ин“ радити са књигама, сређивати неке 
базе података, дигитализовати документарно 
културно-историјско наслеђе. Некако, руку под 
руку са позивом библиотекара иде и епитет 
„досадно“. Не мора и не сме бити тако! Сами 
библиотечки радници, поред описа својих 
задатака по систематизацији, имају важан за- 
датак да раде на јачању имиџа свог позива. 
Један од рецепата за бољи положај професије 
је ентузијазам. Човек и људско у њему, када је 
реч о професији, треба да проради код свакога 
ко се било чиме бави. У библиотекарству, 
нажалост, ситуација је шаренолика – иде се 
из крајности у крајност. Веома често сами 
библиотечки радници се стиде тога што раде. 
У лошем статусу професије и малим платама 
налазе разлог да „хватају кривине“ на послу. 
Јесте главна бољка већине библиотека у 
овој нашој Србији техничке природе (лоши 
просторни услови, мањак простора, недостатак 
компјутера и слично), али ако постоје би- 
блиотечки радници који срцем раде посао за 
који су плаћени толико колико су плаћени, 
онда ће све бити другачије. Има оних који дају 
себе библиотеци, осмишљавају нове програме, 
привлаче нове кориснике, од библиотеке и 
активности која она има праве чак и бренд своје 
средине. Има их, али треба да их буде више. 
Давати себе професији не би требало да буде 
тешко, посебно ако се ради посао који се воли. 
1 h t t p : / / p o s l o v i . i n f o s t u d . c o m / i n f o / - o p i s -
yanimanja/131/bibliotekar (преузето 12. 10. 2009)

Довољно је само мало креативности, одрицања 
од честих „кафе и пуш пауза“, и љубави према 
оном што се ради! Корист од добро обављеног 
посла, односно од библиотечког ентузијазма, 
је вишеструка – задовољан корисник, још 
једна степеница навише у друштву за саму 
библиотеку, задовољан библиотекар. Све у 
свему, библиотека може да буде суперместо, 
ако је библиотекари направе таквом! 

У потенцијално суперместо све чешће 
долази његово величанство корисник – не- 
предвидив, захтеван, врло често напоран и 
неукротив у жељама, у сталној потрази за 
новим и комплекснијим информацијама. Од 
библиотеке он очекује удобност и повољне 
услове за рад, а од библиотекара љубазност, 
експедитивност, прецизност. С друге стране 
је врло честа слика сурове стварности – 
лош простор, лоше опремљене библиотеке, 
недовољно обучен и вољан за комуникацију 
библиотекар. У оваквим условима веза би- 
блиотекар–корисник често пукне, али још 
чешће јача, захваљујући великој жељи, вољи 
и неисцрпној енергији библиотечког радника 
да помогне кориснику по сваку цену. У тим 
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околностима на сцену ступа библиотечки инат 
и ту се по ко зна који пут библиотекар као птица 
феникс подиже из пепела, јачи, моћнији у жељи 
да опстане и помогне. Библиотекари живе од 
корисника који у овом нашем XXI веку има 
потребу за огромном количином информација, 
које су му неопходне у свакодневном животу, 
школовању, послу, у суровој борби за статус 
у друштву, јер знање је моћ. Пошто „живи“ 
од корисника, библиотечки радник мора да 
преузме на себе веома важан задатак да врло 
често, у већ помињаним немогућим условима 
установе у којој ради, развије љубав корисника 
према тајнама и врлинама библиотеке, како би 
он, корисник, што чешће користио услуге исте 
и проводио своје слободно време у њој. Добар 
библиотекар се тада ослања на сналажење, 
иновативност, посебну комуникацију, сталну 
едукацију, на неуморно трагање за нечим новим 
и посебним. Брзином којом се креће, овај век 
можда ће захтевати и нова прилагођавања. 
Зато је неопходно стално радити на себи и бар 
потрудити се да се забораве оне ствари које 
коче развој професије. Спретан, сналажљив, 
образован, креативан и упоран библиотекар 
без проблема може опстати у информатичким 
вртлозима XXI века. На сваку библиотеку 
пресудно утиче околина у којој она обавља 
своје функције. Ако је та околина заостала, 
ако тешко прихвата новине, библиотекар је тај 
који има задатак да оживи библиотеку, а самим 
тим да помогне средини да се попне на виши 
степеник свог развоја. 

Дакле, највеће богатство једне библиотеке 
су библиотекари. Од њиховог труда, залагања, 
од њихове компетентности и интелигенције 
зависи крајњи резултат сваке библиотечко-
информационе делатности. 

Шта је библиотекар са становишта 
једног просечног корисника? 

Како (би требало да) изгледа библио- 
текар?

Модеран, пријатне спољашности, али  
довољно скривен иза архаичног печата сво је 
професије – архаична енциклопедијска по- 
јава (наочаре под обавезно за највизију 
најбиблиотекара!), насмејан, позитиван, до- 
стојанствен, лице институције библиотеке, али 
свакако не персонификација свеопштег знања, 
љубазан и веома заинтересован за проблем 

и потребу корисника, али не арогантан и 
уображен. Све у свему, библиотекар би требало 
да буде човек из маште – савршена покретна 
мини-енциклопедија у којој без проблема 
могу да се нађу одговори на многа питања. 
Све је то лепо, али... Савршен библиотекар 
остаје само жељена машта наших корисника. 
До савршенства пут је дуг и захтева много 
промена. Зато је боље да се вратимо на питање 
– шта је библиотекар са становишта једног 
просечног корисника? 

Он је тај неко ко зна, односно ко би 
требало да зна, одговоре на већину питања, 
али не говори пре него што га корисник пита. 
Упорно се труди да буде користан док тражи 
информације за захтевну „муштерију“, о којој 
најчешће нема појма или тек нешто мало зна, 
али то вешто скрива. То мисли корисник, али 
библиотекар своју улогу другачије доживљава. 
Бомбардован гомилом информација, корисник 
данас је много захтевнији и незахвалнији. 
Тражи одмах и брзо оно шта му треба. 
Просечан библиотекар у нашем просечном 
библиотекарству још увек каска за супербрзим 
и суперзахтевним корисником и зато повратна 
реакција истог није онаква какву је сироти 
библиотекар очекује. Корисник врло ретко 
примећује залагање библиотекара, који се пак 
упорно труди да дође бар до једне информације 
која ће му помоћи да открије суштину проблема 
и домогне се осталих потребних информација. 
Уз захтевног корисника библиотекар постаје 
пасивни научник од кога се очекује много. Он 
је човек изван времена који живи под сенком 
самокритичности и уз осећај ниже вредности 
за себе и своју професију, али зна да буде 
и оперативац, стручњак у сваком смислу, 
особа која познаје библиотечку технологију 
и која професионално решава проблеме ко- 
рисника, особа која максимално даје себе 
својој професији, односно свом позиву. Добар 
библиотекар, који воли свој посао, ради на 
томе да испрати из библиотеке задовољног 
и услуженог корисника и то му је награда за 
труд. Нажалост, стварност нас учи да међу 
нама има оних који су можда малко залутали 
међу полицама књига и базама података. 
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Разочаравајуће је, и за корисника, а и за 
библиотекара који воли и цени свој малоценећи 
позив, да врло често упитани библиотекар не 
зна ништа о одређеној теми или не жели да 
се ангажује да дође до информације. Зато је 
неопходно да се створи свест о сталном и 
доживотном учењу, о откривању нових сфера 
интересовања или специјализирању за једну 
област људског знања, у којој ће библиотекар 
– незаменљиви помагач корисника библиотеке, 
бити добар, користан и услужан. У тексту 
Савремени библиотекар лицем ка Европи2 
колегиница Стефка Илиева, библиотекар из  
Пловдива, говорећи о значају сталног обра- 
зовања библиотекара и улагању у нова 
знања која су неопходна на путу ка Европи, 
веома инспиративно осликава пут који су 
бугарски библиотекари прошли и пролазе 
да би задовољили захтеве велике европске 
библиотечке породице, чији је мото стално 
образовање, семинари, дошколовавање. То је 
оно што и нас чека – рад, улагање у себе, нова 
знања, напредовање, прикључивање великој 
европској породици библиотечких радника. 

Ко су библиотекари данас? 
Ко смо ми?
Куда иде наша професија?
Да ли ће нас бити кроз сто година или 

ће наше упорне библиодушице заменити 
виртуелни бестелесни библиотекари на 
мрежи?

Сви ми који радимо у библиотеци, и 
који смо део позива библиотекара, поносимо 
се тиме или бисмо желели да се поносимо 
својим занимањем. На основу свега претходно 
реченог, питање је да ли је то могуће? Шта нас 
то спречава да се осећамо цењеним и вредним 
члановима савременог друштва? Много шта, 
можда и ми сами који недовољно поштујемо 
себе. У том смислу намеће се питање нашег 
самопоштовања. Да ли смо ми, библиотекари, 
свесни значаја своје професије и колико ценимо 
себе, односно оно што радимо? Не баш много. 
Већу пажњу обраћамо споредним, „животним“ 
2 http://lib.bg/konferencii/nk2006/prezentacii/
silieva.pdf  (преузето 12. 10. 2009)

стварима, а мање мисији наше професије. Не 
мери се све парама. Наша судба да будемо 
убоге слуге мудрог човечанства не може се 
променити. То су нам суђаје досудиле и морамо 
се помирити с тим! У моралном смислу не 
вреднује се значај једне професије тиме колико 
она материјалног доноси. Стандардна прича 
о малим платама, лошем статусу, још горим 
условима рада неће нам помоћи. Сваки дан 
ће нас сретати исти проблеми ако решење тих 
проблема не узмемо у своје руке. Можемо да 
помогнемо себи једино ако мало више ценимо 
оно што радимо и ако мало више мислимо 
срцем. Ми смо ту где јесмо и, поштујући себе, 
поштујемо и свој позив, своје свакодневне 
обавезе, своје парче хлеба које зарађујемо у 
својој библиотеци. Потребно је да се боримо 
за свој позив, да неуморно и стално смишљамо 
услуге да би нам се речима хвале обратио 
„његова висост задовољни корисник“. На 
првом месту корисник је тај који има задатак 
да озакони наш понос и да својим позитивним 
ставом према нама и нашем труду и залагању 
допринесе истинитости и убедљивости тог 
истог поноса. Ми живимо од његове позитивне 
оцене. Од његове позитивне оцене опстаје и 
наша професија. 

Можда исувише идеализујем ствари, али 
желим да верујем да су моји грешили кад су се 
осетили повређеним што им је дете постало 
библиотекар! Желим да будем најпоноснија 
птица феникс! Желим да будем достојни чувар 
мудрости људске и да се не стидим тога, без 
обзира што ће моја мала средина увек гледати 
на мој позив са подсмехом и без и мало 
поштовања. 

Желим да будем савремени библиотекар 
у правом смислу те речи! 

Онај који брзо прихвата и усваја новине у 
својој професији.

Онај који вешто успева да организује и 
укроти поток информација.

Онај који је успео да се помири са 
потребама и прохтевима новог времена, победи 
себе и отвори за слободан доступ колекције, 
учинивши од библиотеке суперместо за све.
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Онај који је Европи и свету открио 
културно-историјско документарно наслеђе та- 
ко што је почео да га дигитализује и показује 
свима.

Онај што га је ново доба поставило 
и устоличило као активног информатичког 
брокера који није више само просветитељ и 
чувар културних вредности, знања и мудрости 
једне нације.
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Оливера Недељковић 
Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак

Библиографија као предосећање будућности
Дејан Вукићевић: Библиографија Бранислава Петровића, 

Градска библиотека Панчево, 2009.

Дивни наследници, строго ће да суде –
           Осудиће нас да се поново родимо,

Г ласе стихови Бранислава Петровића 
који би могли да стоје као мото библи-
ографије овог књижевника, урађе- 

нe захваљујући посвећености и труду би- 
блиографа др Дејана Вукићевића, библиотекара 
саветника Народне библиотеке Србије. И овај 
библиографски рад, као и свака исцрпна и 
прегледна персонална библиографија, знатно 
скраћује истраживачки пут и омогућава 
целовитији увид и сагледавање заокружeног 
књижевног опуса који је његов предмет. 
Рад на овој поузданој основи за непрестано 
поновно рађање и трајни живот Петровићевих 
песничких, критичких и књижевних остварења 
намењених деци, Дејан Вукићевић започео је 
пре читаву деценију. Његово интересовање за 
жанровски веома разуђено књижевно и публи-
цистичко дело овог ствараоца није окончано 
објављивањем Селективне библиографије 
Бранислава Петровића у зборнику Бранислав 
Петровић, песник, који се из штампе појавио 
1999. године у издању Народне библиотеке 
Радослав Веснић у Краљеву. Непрекидно 
истражујући доступне библиографске изворе и 
пратећи постхумну рецепцију дела Бранислава 
Петровића, Вукићевић је, 2003. године, објавио 
библиографију овог ствараоца у броју 1–3 
часописа Књижевност и језик. Ипак, његово 
дугогодишње бављење Петровићевим опусом, 
прошле године је резултирало објављивањем 
самосталне публикације - Библиографије Бра-

нислава Петровића, у издању Градске библи-
отеке Панчево. Лепоти ове књиге, али и њеној 
прегледности, својим талентом и умећем зна- 
чајно је допринео и дизајнер Драган Пешић.

И Библиографија Бранислава Петровића, 
као и низ других, претходно публикованих 
персоналних библиографија књижевних ства- 
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ралаца (Алека Вукадиновића, Борислава 
Радовића, Миодрага М. Пешића, Борислава 
Пекића, Данила Киша, Симона Симоновића, 
Младена Маркова, Матије Бећковића, Драгана 
Лакићевића, Борисава Станковића, Јована 
Јовановића Змаја, Алексе Шантића, Воје 
Чолановића, Десимира Благојевића, Владана 
Деснице, Јована Стерије Поповића, Виде 
Огњеновић, Николаја Тимченка, Добрице 
Ћосића и др.), као и две запажене библио-
графије серијских публикација (Библиографија 
прилога у краљевачкој књижевној периодици и 
Дело : 1955–1992 : библиографија чији аутор 
је Дејан Вукићевић), потврђује да библио-
графско истраживање подразумева својеврстан 
дар, поседовање истраживачког нерва, висок 
ниво општег образовања, али и познавање 
књижевне прошлости. Али, за успех таквог 
подухвата, ипак су пресудни дуго, предано 
и континуирано интересовање за предмет 
пописивања, акрибичност, истрајност у раду, 
као и спремност библиографа да се суочи са 
специфичношћу приступа сваком задатку и 
сваком проблему понаособ. 

Користећи научне библиографске методе 
и вршећи обимна прелиминарна истраживања, 
при чему је, свакако, од великог значаја 
за ефикасност у раду било,  већ завидно, 
ауторово библиографско искуство, Вукићевић 
је, као основне изворе, користио Серију Ц 
Југословенског библиографско-информациј- 
ског института, потом Cobib.rs узајамну ба- 
зу података, штампани каталог Народне 
библиотеке Србије, властите библиографске 
радове, а, захваљујући песниковој породици, 
имао је и увид у Петровићеву заоставштину. 
Ипак, као сваки савестан библиограф, аутор 
је сазнања до којих је дошао посредним путем 
проверавао de visu. Након тог обимног и 
захтевног посла, преостало је 14 текстова које 
библиограф, и поред трагања, није видео и 
непосредно пописао. Тежећи свеобухватности 
и недостижном библиографском идеалу 
исцрпности, предвидевши при том могућност 
да неком истраживачу управо ови радови 
могу бити неопходни, Вукићевић их наводи 

и означава звездицом. Иако се ради о 
текстовима који су објављени махом у данас, 
за овдашњег библиографа скоро недоступним  
публикацијама, уз њих су наведени, као 
евентуални путоказ, сви подаци којима је 
библиограф располагао. Остале библиографске 
јединице уједначене су, а грађа је описивана 
према стандардима ISBD(M) и ISBD(CP). 
Изузетак у примени усвојених стандарда чине 
коауторске јединице које су, и поред тога што 
је Петровић потписан као њихов други аутор, 
ипак вођене на његово име. Од стандарда се 
одступало и при опису јединица са више од 
три наслова. У тим ситуацијама аутор је, због 
економичности, све наслове наводио у подручју 
наслова, а не у напомени, како је прописано. 
Ова, али и друга одступања, аутор, дајући 
смернице кориснику, аргументовано образлаже 
у информативном Предговору.

Стечена сазнања и прикупљену гра- 
ђу, Вукићевић је прегледно системати-
зовао: за кратком песниковом биографијом 
следи средишњи, најважнији део - попис 
прикупљене грађе који чини 1261 библи-
ографска јединица. Једна од отежавајућих 
околности приликом прикупљања грађе, билa 
је, свакако, веома захтевно издвајање текстова 
песника Бранислава Петровића (7. април 1937 
- 25. септембар 2002), аутора збирки Моћ 
говора, О проклета да си, улицо Риге од Фере, 
Предосећање будућности, из корпуса текстова 
бројних истоимених аутора из различитих 
области науке и уметности.

Сва прикупљена грађа је, на уобичајен 
начин, разврстана у две целине (Радови Б . 
Петровића и Радови о Б . Петровићу). У првој од 
њих, библиографске јединице на српском језику 
и у преводима низане су хронолошким редом 
у оквиру посебна три одељка (Монографске 
публикације; Антологије, зборници и Радови у 
серијским публикацијама). Радови објављени 
у периодичним публикацијама разврстани су, 
затим, у групе насловљене: Поезија, Проза, 
Беседе, Књижевна критика и есејистика, Ин- 
тервју и Преводи, а на крају пописа евиден-
тиран је и један интервју који је Петровић водио 
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са песником Скендером Куленовићем, као и 
књига Амбра Марошевића коју је приредио 
1988. године. Временски след низања јединица 
за који се Дејан Вукићевић одлучио, систе-
матизујући Петровићеве жанровски развр-
стане радове, омогућава праћење стваралачког 
развоја и динамике објављивања који могу бити 
значајни за будуће тумаче књижевног опуса 
аутора чије дело је истраживано. Овај принцип 
изневерен је при пописивању  публицистичких 
радова. Они су евидентирани тако да се у 
континуитету лакше може пратити допринос 
Бранислава Петровића у појединим перио-
дичним публикацијама (рубрика Песма нас је 
одржала у гласилу Фронт, објављивана седам-
десетих година протеклог века, потом текстови 
објављивани у Епохи, као и колумна Шта ми 
се дешава / Шта ми се догађа, исписивана две 
деценије касније за НИН). 

У поглављу Радови   Б . Петровићу, библи-
ограф је такође прибегао решењу потврђеном у 
пракси, па је литературу о песниковом ствара-
лаштву наводио по алфабетском реду, чиме је 
знатно олакшан увид у књижевну рецепцију 
његовог дела. У складу са типом библиографије 

и врстом информације који се од ње очекује, 
Вукићевић је израдио три поуздана индекса 
Индекс имена (ћирилични и латинични), Ин-
декс наслова текстова Б . Петровића (како 
ћирилични, тако и латинични и на српском и на 
осталим језицима) и Индекс наслова серијских 
публикација (који садржи информацију о 128 
гласила).

Упркос непостојању ретроспективних 
библиографских извора који садрже податке 
о некњижној грађи, чијим пописивањем 
би информативна вредност ове библио-
графије била знатно увећана, упркос непре-
станим доказима недовршивости сваког, па 
и овог библиографског покушаја, рад Дејана 
Вукићевића на персоналној библиографији 
Бранислава Петровића представља својеврсно 
предосећање сигурне будућности дела овог 
песника. Јер Библиографија Бранислава Пе-
тровића омогућује, али и наговештава 
поновљена издања, прештампавања, али и нова 
читања и књижевнокритичка расветљавања 
још једног књижевног, пре свега песничког, 
опуса високе вредности.
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Снежана Костић 
Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш 
sneki.og@gmail.com

Сврха и делатност јавних библиотека

П онекад ми се чини да јавне 
библиотеке и запослени у њи- 
ма, обављајући свакодневне де- 

латности, забораве на сврху постојања јавних 
библиотека. А њихова сврха је да информишу, 
шире културу сопствене нације, али и других 
нација и мањина, да буду стециште знања и 
културних дешавања, да усаде и гаје љубав 
према књизи и писaној речи.

Данас је, можда више него икад, потребно 
истаћи и радити на очувању саме сврхе јавних 
библиотека. Зашто? 

Прво, живимо у времену када се све одвија 
брзо, људи све мање времена посвећују себи, па 
и читању. То се поготову односи на младе људе, 
обасути су технологијом, јефтиним проводом и 
што бржим долажењем до знања. Ако се љубав 
према писаној речи не усади у младости, тешко 
ће се она „пробудити“ у каснијим годинама. А 
ако се не „пробуди“, онда ћемо имати генерације 
чије је знање оскудно, чије су идеје и идеали 
окренути само материјалном, чије су моралне 
вредности постављене на погрешним ногама. 
Хоћу да кажем да читање у раној младости 
формира касније добре и племените људе, са 
позитивно изграђеним системом вредности, а 
то је добар залог за будуће „добро друштво“. 
И управо ту видим мисионарску улогу самих 
библиотекара, они су ти који својим залагањем 
и активношћу треба да привуку што већи број 
младих људи у библиотеке, да им покажу шта 
оне нуде. Библиотекари су ти који треба да изађу 
из оквира самих библиотека, да се пробуде и 
да својим личним ангажовањем, колико је то 
могуће, подигну свест нације.

Друго, у ери смо технолошког напре-
довања и аутоматизације. Она са собом доноси 
много добрих чинилаца, олакшава рад у самој 
библиотеци, омогућава брже долажење до 
информација, повезује библиотеке и тако по- 
јачава међубиблиотечку сарадњу итд. Аутома-
тизација је неминовност, данас се све више 
говори о „виртуелним библиотекама“ и „вирту-
елним библиотекарима“. Кад се говори о библи-
отекама будућности, углавном се сви ослањају 
на технолошка достигнућа и оно што она нуде. 
Мислим да књигу у форми у каквој данас 
постоји још увек неће заменити електронска 
књига. Колико год да су компјутери присутни, 
они не могу да замене људски контакт и живу 
реч. Компјутер нам може дати информацију 
коју тражимо, али не може улити љубав према 
књизи и знању, не може изазвати било какву 
емоцију, па чак и љутњу што тражене књиге 
тренутно нема. Тако улога библиотекара, књиге 
и библиотеке остаје незаменљива.

Зато треба „изаћи“ из библиотеке и 
промовисати је у свим званичним и незва-
ничним институцијама, школама, домовима, 
удружењима националних мањина итд. Пр- 
венствено треба посетити установе у којима су 
млади људи, они су будућност и у њих треба 
улагати.

Моја идеја је да треба направити оквирни 
програм којим ће се представити библиотека, 
са циљем да се привуче што већи број младих 
људи да дођу до ње и „искористе је“ на најбољи 
могући начин, и тим библиотекара спремних да 
тај програм адекватно и мотивисано спроведу.
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Програм би садржао:
Кратак историјат библиотеке
Значај било које институције огледа се у 

њеном трајању. Нишка библиотека постоји још 
од 1879. године, то је већ 131 година постојања. 
За то време много је генерација прошло, 
едуковало се, стасало, па и старост провело у 
њој. А то буди поштовање. Много је података 
о томе где је, кад и како библиотека настала, 
колико је пута мењала своје седиште, како се 
ширила, ко је њоме управљао и у њој радио, кад 
је и колико пута била оштећена или покрадена 
итд. Сви ови подаци имају за циљ да новим а 
и старим корисницима укажу на историјску 
вредност постојања библиотеке и њену богату 
традицију.

Упознавање са одељењима које би- 
блиотека поседује и различитим врстама 
фондова који карактеришу свако одељење

Нишка библиотека поседује Одељење 
периодике, белетристике, стручне књиге, Дечје 
и, посебно занимљиво, Завичајно одељење. Сва 
ова одељења функционишу на себи својствен 
начин и садрже различите врсте публикација. 
Нишку библиотеку карактерише и посебно 
занимљив фонд старе и ретке књиге као и фонд 
старе и ретке периодике, ту можете наћи књигу 
која потиче још из 1737. године или часопис 
из 1827. године. Многи корисници не знају да 

Библиотека поседује значајан фонд графичких 
отисака, као и вредну збирку визуелне и звучне 
грађе. Свако одељење је ризница за себе, на 
корисницима је да их што боље упознају и 
искористе, а библиотекари су ту да им у томе 
помогну.

Од 2004. године нишка библиотека своје 
библиотечко-информативне делатности 
обавља у програму нИБИС

Библиотека је на добром путу потпуне 
аутоматизације, ускоро ће база података бити 
доступна и корисницима. Зато је неопходно 
упознати и кориснике са програмом, како 
функционише, које су његове могућности 
и како што једноставније доћи до жељене 
публикације. Програм омогућава да се брзо 
дође до жељене информације, али отвара 
и могућност истраживања, „копања“ по 
фондовима и проналажења занимљивих пу- 
бликација, које су мање познате или ретко 
доступне. Програм је једноставан и лак за 
коришћење што олакшава рад библиотекарима 
и корисницима.

Кратко објашњење библиографског 
описа, каталошког листића, шта садржи, 
врсте, функција

Корисници углавном нису упознати са 
садржајем или информацијама које може да 
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им понуди каталошки листић. А они постоје 
не само због библиотекара и њиховог лакшег 
сналажења кроз фондове, већ и због корисника. 
Унос података у базу је у току, али лисни каталози 
и даље представљају значајни информациони 
инструмент у нашој библиотеци. Корисницима, 
поготову студентима и ђацима, могу посебно 
бити занимљиви предметни и стручни 
каталог. Стална израда семинарских радова, 
промена у систему школства који инсистира 
на истраживачком раду и самосталном 
долажењу до извора знања, захтевају и што 
боље сналажење кроз библиотечке фондове. 
Каталози зато и постоје, њихово адекватно 
коришћење је већ пола пређени пут до жељене 
информације.

Приказ најчитанијих књига и пред- 
стављање неких класичних и антологијских 
дела 

О укусима не треба расправљати, али 
један од задатака библиотекара је да граде и 
утичу на укус својих корисника. Шта, колико 
и како читамо у младости умногоме ће утицати 
на то какав ћемо поглед на свет и које ставове 
имати касније. Нажалост, књига је данас 
постала роба као свака друга, њена вредност је 

једнократна и не оставља дубљи траг. Тек по 
неки бисер провуче се у мноштву наслова који 
повлађују масовном укусу. Права је умешност 
библиотекара да препозна дело које има дубљу 
и трајнију вредност и препоручи је читаоцу. 
Вечита дилема да ли треба повлађивати укусу 
просечног читаоца или треба пратити високе 
књижевне критеријуме, то јест, понудити нешто 
више од „лаке“ литературе, може бити решена 
приказом књиге Галеб Џонатан Ливингстон 
Ричарда Баха. Књига нам на сликовит 
начин показује да треба тражити свој пут и 
индивидуалност. Одолети колективном укусу 
и жељама већине, па макар се то односило и 
само на избор литературе коју ћемо читати. 
Управо библиотека својом разноликошћу 
пружа могућност да свако пронађе своје место 
и свој стил.

Библиотека је место које садржи знање, 
али и о њој се може пуно сазнати. Идеје су 
ту око нас, треба само мало добре воље и 
ентузијазма да се оне покрену и презентују. 
Време је да библиотекари изађу из оквира саме 
библиотеке, да организовано, на сваком месту 
промовишу библиотеку, да својим знањем, али 
и шармом, покажу колико она вреди и може.
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Маја Новаковић 
Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш 
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Каталог Библиотеке Стевана Сремца

Н ародна библиотека Стеван 
Сремац у Нишу је 2004. год. 
обележила значајну годишњицу 

у својој историји – 125 година постојања и 
рада. Тада је настала библиотека Завичајна 
ризница у којој је, тим поводом, објављено 
неколико значајних наслова. Прва књига у овој 
библиотеци је Каталог Библиотеке Стевана 
Сремца.

Ово дело је штампани каталог приватне 
збирке књига нашег познатог књижевника 
и академика. Као што је познато, Сремац је 
истакнути српски реалиста и, поред Бранислава 
Нушића, најизразитији представник српске 
хумористичке прозе. Дакле, обележавање ју- 
билеја је само непосредни повод за израду 
овог каталога, идеја је већ постојала, а 2004. 
год. је и реализована на иницијативу проф. др 
Александре Вранеш.

Фонд о коме говоримо је део музеолошке 
збирке Спомен-собе Стевана Сремца и налази 
се у Народном музеју у Нишу. Историја 
настанака овог фонда је занимљива на свој 
начин, као и пут ових књига од Народне 
библиотеке до Народног музеја. Јован Сремац, 
пишчев брат, 1906. год., поклања целу збирку 
Народној библиотеци и о томе обавештава 
министра просвете Љубомира Стојановића: 
„Част ми је известити господина министра 
да је по смрти мога брата Стевана Сремца, 
професора и књижевника, остала доста лепо 
комплетирана библиотека, која сад мени као 
његовом најближем сроднику припада. Желећи 
да са том библиотеком поступим онако како би 
и сам покојник поступио, да није смрт онако 

изненада наступила, одлучио сам да целу 
библиотеку поклоним Народној библиотеци у 
Нишу. Чинећи ово, ја бих имао само један услов 
да поставим, а то је: да се цела библиотека 
држи у нарочитом орману и да на томе орману 
стоји натпис: Библиотека Стевана Сремца...“1

Тако је овај поклон прихваћен са пуно 
дужног поштовања. Догађај је остао забележен 
и кроз документ: „Народна библиотека у 
Нишу Јавна захвалност Народна библиотека 
у Нишу 1. нов. о. год. примила је завештањем 
непрежаљенога Стевана Сремца, књижевника 
и професора, намењену јој библиотеку у 
770 драгоцених дела са 1.294 свеске. Овим 
приновком толико је порасла нама поверена 
Народна библиотека у Нишу с погледом на 
њену вредност, да пок. Стеву можемо сматрати 
за њена другог оснивача. 

„Управа дакле благодарно признајући 
и објављујући пријем Стевине библиотеке, 
вечитим пијететом и захвалношћу се ода- 
зива на његову гробу – на гробу бесмртна 
књижевника, изванредна професора и родо- 
љубива добротвора, желећи његовој пле- 
менитој души рајског насеља, а његовој 
слави вечито трајање.“2 Из извештаја Павла 
Софрића, библиотекара нишке Народне би- 
блиотеке који је објављен у Босанској вили, 
1906. год., сазнајемо и следеће: „Управа је 
примила Стевом завештану библиотеку... а 
у њој има сем Стевиних књига још и књига 
његовог рођака пок. Јована Ђорђевића, бившег 
1  Александра Вранеш, Нишка Народна библиотека, 
Ниш, 2004, стр. 99
2  Исто, стр. 101
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професора Велике школе у Београду, министра 
просвете и председника Народне скупштине... 
Дела су већином из историјско-филолошке 
групе и белетристике, а по језику су већим 
делом српскохрватске, па онда немачке, руске, 
француске, а има и нешто мађарских. Укупна 
вредност ове библиотеке могла би се оценити 
на 3.000 (три хиљаде динара).“3

Књиге су 1951. год. пренете из ондашње 
библиотеке у Народни музеј и тада уписане у 
Књигу инвентара Библиотеке Стевана Сремца. 
Данас, имамо библиографски опис ових књига, 
а тиме и могућност да их покажемо јавности, 
да отворимо сваку од њих и упознамо се са 
њиховим садржајем. Каталошка обрада је рађена 
de visu, по стандарду за библиографску обраду 
ISBD(A). Самом поступку каталогизације 
3  Исто, стр. 100

претходило је одређено систематизовање 
књига како би се лакше ишло у даљи поступак. 
Дакле, у фонду се налази 447 књига. Број 
библиографских јединица у односу на број 
књига је већи јер су дати и описи привезаних 
наслова у оквиру постојећих. Такође, у Ка- 
талогу се налазе и описи књига које су у фонду 
Народне библиотеке Стеван Сремац Ниш, њих 
педесет, које чине део Завичајног одељења и 
посебних фондова, заосталих након предавања 
Музеју.

С културолошког аспекта ова збирка има 
посебан значај јер својим садржајем указује 
на избор, укус и читалачке потребе нашег 
књижевника. Сви знамо да је Стеван Сремац био 
изузетно образован, да је био одличан педагог 
који се залагао за нови приступ образовању, 
да је желео да се уџбеницима приђе на нов, 
савременији начин. „Библиотечке целине су 
поклоњене, наслеђене или откупљене библи-
отеке познатих научних, културних и јавних 
радника, које представљају уникатне збирке 
са музејским својствима. У саставу легата или 
као самосталне целине, оне су значајна научна 
и документациона база не само за проучавање 
живота и рада њихових власника већ и за шира 
истраживања друштвених и културних прилика 
времена у којима су настајале и формирале 
се.“4

Као што смо већ навели, књиге су на више 
језика, а поменућемо тек неке. Критеријум 
за њихов избор биће или година излажења 
или значајан аутор, а, срећом, има књига које 
имају оба ова важна параметра. Кренућемо 
од српских књига, међу њима су и оне 
писане славеносрпским језиком. Међу њима 
je најстарија Павла Соларића, књижевника, 
просветитеља и филозофа, Ново гражданско 
земљеписаније, у два тома,  издата 1804. год. 
у Венецији, где је аутор најдуже живео и 
умро. Затим, роман Франсоана Фенелона, 
(1651–1715), француског педагошког писаца и 
теолога, академика, у коме до изражаја долазе 
4  Светлана Јанчић, Каталог личне библиотеке Милоша 
Црњанског, Београд, НБС, 1995.
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његове слободне идеје, Доживљаји Телемака 
сина Одисејевог, објављена 1814. год. у 
Бечу.   Даље ћемо издвојити ауторе као Петра 
Петровића Његоша, Меда Пуцића, те Голубицу, 
српски књижевни алманах који је излазио у 
Београду 1839–1844, чији је уредник био Јован 
Хаџић, а издавач Глигорије Возаревић. 

За ову прилику поменућемо још и 
наслове некада врло популарног српског писца 
Милована Видаковића, Силоан и Милена, Те-
мишвар, 1892. год., Историја славно-сербског 
народа, том три и четири, Београд, 1835, 
1837 год., Љубазна сцена у веселом двору 
Иве Загорице, штампана у Будиму, 1833. год. 
(слика).

Затим, дело Симе Милутиновића Са- 
рајлије Трагедија Обилић, Лајпциг, 1837. год., 
Песме Лукијана Мушицког, Књига друга 
славенска, Пешта, издање Матице српске, 
1840. Од књига Стојана Новаковића треба 
навести Историју српске књижевности, 
Београд, 1871, а ту је и Књаз Михаило, „беседа 
поводом откривања споменика 6. декемра 1882. 
год.“. Не можемо а да не поменемо колекције 
Дела Доситеја Обрадовића у десет томова, 
Београд, 1833–1845. год. и Целокупна дела 
Доситеја Обрадовића, у десет томова, Земун, 
1850, затим Цветник српске словесности: 

читанка за више разреде у Аустрији, приредио 
Јован Суботић. На крају, поменућемо још 
Ђуру Даничића Мала српска граматика, Беч, 
1850, архиепископа Данила Животи краљева 
и архиепископа српских, Загреб, 1866. и Вука 
Стефановића Караџића Вука Стеф . Караџића 
и Саве Текелије писма  . . .господину Платону 
Атанацковићу . . ., Беч, 1845. г. (слика), Примјери 
српско-славенскога језика, Беч, 1857. г. (слика).

Оно што је посебно занимљиво су многи 
привези, књиге које се налазе уз основну 
публикацију. Од наредних томова истог насло- 
ва до сасвим нових аутора и наслова. Тако, на 
пример, уз књигу Лампрофири у Србији Јована 
М. Жујовића је привезано О Ивану Гундулићу, 
беседио Матија Бан. Такође, ту су и прикривени 
радови, као што је, уз Писма Доситеја Обра-
довића, Слово поучително господина Георгија 
Јоакима Цоликофера, Лајпциг, 1784. год. 

Лако је видети да многе од ових књига 
спадају у фонд Старе и ретке књиге, дакле 
штампане су пре 1867. г. и као такве налазе се 
у референсним каталозима: КНБС, Новаковић, 
Панковић, Кириловић и др. Овај податак је 
уједно и прва, обавезна напомена по стандарду 
ISBD(A).

Оно што још треба рећи је и то да је 
оригиналност ових примерака управо у многим 
потписима, посветама, печатима који их на тај 
начин чине другачијим и посебним у односу 
на исте примерке других библиотека (Матица 
српска, НБС). Ове посебности су приказане 
кроз напомену о примерку.

Има још занимљивих појединости у 
вези са другим српским књигама и књигама 
на страним језицима, али ће о томе бити речи 
неком другом приликом. Велико је задовољсво 
да смо у могућности да читалачкој и стручној 
јавности презентујемо ове рeдове.
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Надица Костић 
Народна библиотека Пирот

Ко чита побеђује и носи мајицу  
читалачка значка

К ада су деца расла уз Политикин 
забавник и књиге, а успављивала 
се бајкама, читалачка значка је 

била врло популарно такмичење. У Народној 
библиотеци Пирот манифестација под овим 
називом последњи пут је одржана 1987. го- 
дине. Две и по деценије касније приближити 
библиотеку деци, у најмању руку, представљало 
је за библиотекаре Пиротске библиотеке велики 
изазов, али, испоставиће се, и замашан посао. 
Упркос увреженом мишљењу да данашња 
деца слабо читају, на завршној свечаности 
обновљене манифестације читалачка значка, 
одржаној 14. јуна 2010. године, хол Народне 
библиотеке Пирот био је претесан за велики 
број окупљене деце, учесника овогодишње 
смотре. 

Али, вратимо се годину дана уназад, у 
време када су се коначно стекли услови за 
поновно покретање такмичења у познавању 
књижевности, које је, својевремено, изузетно 
допринело великој популарности књиге и 
читања међу децом основношколског узраста. 
Идеја није нова. Иницијатива за оживљавање 
читалачке значке у Пироту покренута је пре 
осам година, али тадашње руководство Библи-
отеке једноставно није имало слуха. 

Друге библиотеке јесу. Уз малу помоћ 
пријатеља, колега из Библиотеке града Бео- 
града и, посебно, Библиотеке Вук Караџић 
из Новог Београда, врло брзо смо имали 
осмишљен и разрађен концепт такмичења, 
списак литературе и план рада. За сваки разред 
предвиђен је одређени број дела из класичне, 
савремене, домаће и стране књижевности, у 
великој мери прилагођен сензибилитету и укусу 

младих читалаца (изузетак је први разред где је 
заступљена искључиво домаћа књижевност). 
Од читалачке значке из времена када су се 
садашњи учитељи, професори и библиотекари 
такмичили остао је тек назив. 

Захваљујући подршци просветних рад- 
ника, чији смо пулс опипавали месецима 
пре тога, финалне припреме за такмичење 
могле су да отпочну. Већ октобра школама је 
прослеђен званичан допис, којим их обаве-
штавамо о старом – новом такмичењу, са 
битно измењеним концептом. Идеја је у основи 
остала иста, али сада се од деце тражило да воде 
дневник читалачке значке, у коме ће бележити 
своје утиске о прочитаном. Препуштено им је 
да своје импресије уобличе на начин који им 
највише одговара. Уз кратку белешку о књизи, 
писцу, своје виђење дела деца су слободно 
могла да испоље и кроз ликовни рад. Дозвољено 
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је такође да им се дело не допадне, али се 
очекује од њих да аргументовано образложе 
и бране своје ставове. Развијање читалачких 
навика, али и критичког мишљења, способ-
ности изражавања и усвајање нових сазнања 
– основни су постулати на којима је заснована 
читава идеја читалачке значке. Планом рада 
предвиђено је да финална провера знања буде 
на крају школске године, маја или јуна, када 
ће свако дете имати прилику да покаже своје 
знање.

Од октобра, малишани су (најзасту- 
пљенији су били ученици II и III разреда) читали 
одабрану литературу и о прочитаном водили 
дневник. Читали су и родитељи, а ни библи-
отекари нису ленствовали, јер је са узрастом 
списак дела био све шири и озбиљнији. Требало 
је ишчитати све те књиге и припремити питања.

Током маја, три школе су доставиле 
Библиотеци на увид дневнике читалачке 
значке. Јавна презентација знања је била 
замишљена као спонтани разговор, уместо 
класичног начина испитивања који је био 
заступљен у прошлости. Одиграла се последње 
недеље школске године, а библиотекарима 
Јулијани Божић, Марији Вељковић и Надици 
Костић, драгоцено појачање је била профе-
сорка српског језика Ивана Костадиновић. 
Њена забринутост да ли ће и у којој мери успети 
да допре до малих читача, с обзиром да предаје 
у Гимназији, показала се неоснованом. Током 
три дана, осамдесет такмичара „борило се“ да 
освоји читалачку значку, исказавши завидно 
познавање и разумевање књижевног ствара-
лаштва. Библиотека им је узвратила органи-
зујући дружење са познатим дечјим аутором 
Виолетом Бабић. 

На завршној свечаности окупило се мно- 
го света – такмичара, учитеља, предметних 
наставника, родитеља, представника медија. 
Сваком детету је додељена читалачка значка 
(из заосталог контингента), књига и специјална 
захвалница. Деца, која су се посебно истакла, 
освојила су оригиналне мајице са мотивима 
и ликовима из прочитаних књига. Ако имаш 
циљ, наћи ћеш и пут – средства за пројекат 
читалачка значка у износу од 60 000 динара 

Библиотека је обезбедила путем јавног конкурса 
за реализацију Локалног плана акције за децу. 
Награде је такмичарима уручио Бобан Николић, 
председник комисије ЛПА за децу. Прваци 
су добили и поклон изненађење од пријатеља 
Библиотеке, фирме Lovely Jobbly – пропусницу 
за целодневну забаву у играоници. 

Иако је још рано говорити о ефектима 
читалачке значке, овогодишња манифестација 
је показала да је читање не само опет у моди, 
како је гласио један од пропратних слогана, већ 
да је увек актуелно и да једно овакво такмичење 
дефинитивно није ствар прошлости. Већ сада, 
два месеца пре истека календарске године, на 
Дечјем одељењу Библиотеке је уписано 120 
корисника више него у 2009. години, иако 
чланство у Библиотеци није било услов да неко 
дете може да се такмичи или не. 

Последњих година пуно се говори и ради 
на приближавању библиотеке, њених фондова, 
програма и услуга млађој популацији, јер то 
и јесте услов опстанка професије библио-
текара (или инфотекара, како ће се можда у не 
тако далекој будућности звати). У свему томе, 
најскупље су идеје. Између идеје и успешно 
реализованог пројекта налази се читав један 
тим сарадника – библиотекара, школских 
библиотекара, просветних радника, родитеља, 
новинара, представника локалне самоуправе, 
које спаја иста визија библиотеке као приви-
легованог места одрастања, дружења, истра-
живања, учења, доказивања (подразумева се 
да библиотека која држи до себе мора имати 
интернет презентацију, као и свој профил на 
фејсбуку). 

Библиотека или инфотека, библиоте- 
кар или инфотекар, штампана или елект-
ронска књига – преображај је неминован и 
не ослобађа нас одговорности да ли ћемо се 
и у којој мери прилагодити променама. Бити 
пасиван, оклевати, ништа не предузимати 
и, при том, стално јадиковати, луксуз је који 
више себи не смемо дозволити. Да смо то на 
време схватили, сигурно је да ове године број 
старијих школараца који су узели учешће на 
такмичењу не би био једноцифрен.
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У Години књиге и језика (симбо-
лично се обележава од 23. априла 2010. до 
23. априла 2011. год.) добро је знати да сте 
нешто отпочели што ће на дуже стазе имати 
утицаја на побољшање статуса Библиотеке, 
пораст чланства, популаризацију књиге и 
читања, развијање победничког духа код деце 

и омладине. Задовољство због успешно реали-
зованог пројекта није умањила ни чињеница 
да је одзив међу старијим разредима био тако 
слаб. Стасавају неки нови клинци – многе од 
њих смо имали част да упознамо током ового-
дишњег такмичења, а чврста намера Библи-
отеке је да читалачка значка траје.
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Драгана Најдановић 
Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш

Међународни стручни скуп библиотекара јавних 
библиотека Србије и Бугарске – 

Библиотека без граница

С тручни скуп библиотекара јавних 
библиотека Србије и Бугарске 
одржан је у Нишу, 25–26. новембра 

2010. године. Скуп је организовала Народна 
библиотека Стеван Сремац из Ниша, носилац 
пројекта, а сарадници на пројекту су били 
Народна библиотека из Пирота и Народна 
библиотека Детко Петров из Димитровграда.

Тема овогодишњег стручног скупа носила 
је назив – Јавне библиотеке, библиотечко-
информационе услуге и коришћење: стање и 
перспективе развоја. На позив организатора, 
своје стручне радове послаo је велики број 
библиотекара. Скупу су присуствовала 112 
учесника; 23 библиотекара из Србије и девет 
из Бугарске је презентовало своје радове.

Након свечаног отварања Међународног 
скупа библиотекара јавних библиотека Србије 
и Бугарске, аутори су говорили о својим 
радовима. Уз презентације и дискусије осталих 
учесника, размотрена су многа питања из 
области библиотекарства, од проблема са ко- 
јима се сусрећу библиотекари у свом раду до 
веома успешних пројеката и иновација.

Основни задатак јавних библиотека 
је да, богатством својих фондова, обезбеде 
приступ знању, информацијама и целокупном 
људском стваралаштву. То се постиже богатим, 
разноврсним и актуелним фондовима, великим 
бројем активних корисника, задовољавајућим 
обртом фондова и константним развојем 
информационе и комуникационе технологије.

Од библиотекара из Србије чули смо 
о мрежи јавних библиотека у Србији, где 
су обухваћени и подаци о броју корисника 

јавних библиотека, о завичајним фондовима 
и принципима сакупљања завичајне грађе. 
Из излагања учесника могло се чути и о раду 
са децом на дечјим одељењима, о дечјем 
стваралаштву, али и о старим лицима као 
корисницима јавних библиотека. Такође је на- 
значен и проблем све бројније популације 
старије од 65 година, наглашена је њена потреба 
да и даље чита, упркос многим здравственим 
проблемима.
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Да би целокупно људско знање било 
доступно свима, у многим библиотекама се 
ради на развијању огранака јавних библиотека, 
као и на унапређивању рада у сеоским би- 
блиотекама, које би постале информациони 
центри, место окупљања, развоја информација 
и богаћења искуства у сеоским срединама.

Јавне библиотеке у ери 
компјутеризације и 

аутоматизације библиотечког 
пословања – перспектива 

развоја библиотечке делатности

Они који бране традиционални начин 
рада и гаје сумњичавост у сигурност података, 
сачуваних у машини, морају да устукну пред 
новим технологијама, јер се, с напредовањем 
технике, мења и структура корисника, сами 
корисници желе да буду услужени на другачији 
начин.

Чули смо са чиме се све сусрећу би- 
блиотекари који раде са некњижном гра- 
ђом. Поред занимљивог рада на откривању 
одређених података, видимо колика је уме- 
шност, креативност и широк дијапазон знања 
библиотекара.

Недостатак простора за смештај грађе је 
проблем свих jавних библиотека, па је из тога 
нужно произишла потреба за пречишћавањем 
фондова. У том послу велику помоћ може да 
пружи и многе дилеме да разреши Приручник 
за пречишћавање фондова. 

Библиотекари су се мало бавили и сами 
собом. Анкета о раду библиотека у Србији 
спроведена jе међу библиотекарима, са циљем 
да стручни радници процене и оцене успешност 
рада својих библиотека. Библиотечки радници 
су дали своје мишљење о условима за рад, 
квалификационој структури запослених, обно- 
ви књижног фонда, организацији одељења 
и огранака, квалитету културних програма 
и транспарентности рада библиотека кроз 
оглашавање у медијима.

Од колега из Бугарске такође смо 
чули о мисији, циљевима и задацима јавних 

библиотека у савременом друштву. У XXI 
веку, у друштву је дошло до великих промена 
у сфери образовања, културе, комуникација и 
библиотека. Данас се говори о глобализацији, 
о информационом друштву. У ери компјутера 
и Интернета појавиле су се електронске, 
виртуелне и дигиталне библиотеке, почело је 
да се говори и о електронском библиотекарству. 
Све то је допринело да се библиотеке претворе 
у модерне библиотечко-информативне центре. 

Тражене услуге треба да буду доступне 
сваком члану друштва, па смо сазнали каква 
је улога библиотечког менаџера за стварање 
услова и могућности приступа јавним би- 
блиотекама лицима са посебним потребама. 
Десет година Регионална народна библиотека 
у Великом Трнову ради са људима са посебним 
потребама, у сарадњи са другим удружењима и 
специјалним установама које се о њима барину.

Сазнали смо како раде школске би- 
блиотеке, које имају велику традицију, јер су 
прве друштвене библиотеке у Бугарској.

На крају смо кроз рад Књижевна пу-
товања, преко романа нобеловаца, пропуто-
вали Европом. На један модеран начин 
представљени су романи Орхана Памука 
Истамбул и Музеј невиности. Места, која 
су описана у романима, претворила су се у 
објекте посете од стране библиотекара. Други 
нобеловац на кога се сада фокусирају је Иво 
Андрић и роман На Дрини ћуприја.

У време трајања овог скупа, учесници су 
имали прилику да посете изложбу Скривено 
благо библиотека Србије, на којој су изложени 
највреднији експонати из завичајних збирки 
јавних библиотека у Србији, да присуствују 
промоцији романа Незнаном јунаку Сретена 
Угричића и посете значајна културно-исто- 
ријска места у Нишу.

Скуп, који је завршен 26. новембра, је 
по оцени учесника био добро организован, 
презентовани су одлични радови, уприличено 
лепо дружење библиотекара, тако да и даље на 
адресу организатора овог међународног скупа 
стижу похвале. 
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Сузана Станковић 
Народна Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш 
suza.stankovic@yahoo.com

Јавна расправа о законима о књизи

У Народној библиотеци Стеван Сре-
мац у Нишу, 12. октобра 2010. го-
дине, представљен је преднацрт 

пакета законa о књизи. 
Наиме, радне групе Министарства кул- 

туре РС израдиле су преднацрт четири 
закона: Закон о библиотечко-информационој 
делатности, Закон о старој и реткој библи-
отечкој грађи, Закон о обавезном примерку 
публикације, Закон о издаваштву.

Текст преднацрта нашао се на интернет 
страницама Министарства културе и Народне 
библиотеке Србије, почетком октобра ме- 
сеца 2010. године и уједно су и најављене 
четири јавне расправе: Ниш, Народна библи-
отека Стеван Сремац, 12. 10. 2010. године, 
Крагујевац, Скупштина града, 15. 10. 2010. 
године, Нови Сад, Градска библиотека, 20. 10. 
2010. године, Београд, Сајам књига, 28. 10. 
2010. године.

Првој јавној расправи, одржаној у Народној 
библиотеци Стеван Сремац у Нишу, испред 
предлагача, присуствовали су неки од чланова 
радних група које су израдиле преднацрте 
закона, представници Министарства културе 
(Предраг Благојевић, секретар Министарства 
културе, Зоран Хамовић, специјални саветник 
министра културе, Никола Шеатовић, саветник 
у Министарству културе), као и представници 
Народне библиотеке Србије (Сретен Угричић, 
управник Народне библиотеке Србије и Весна 
Ињац-Малбаша, заменица управника Народне 
библиотеке Србије). 

Расправа је изазвала велико интере-
совање и изузетно добро је била посећена. Њој 
су присуствовали представници надлежних 
органа локалне самоуправе, библиотекари 

општинских библиотека Нишавског округа, 
библиотекари јавних библиотека из окружења, 
библиотекари Универзитетске библиотеке Ни-
кола Тесла из Ниша, издавачи и други реле-
вантни субјекти из ових области.

Чланови радних група, присутни на овој 
јавној расправи, најпре су упознали присутне са 
променама и новинама које предвиђа преднацрт 
Закона о библиотечко-информационој делат-
ности, Закона о старој и реткој библиотечкој 
грађи, Закона о обавезном примерку публи-
кације и Закона о издаваштву. Истакнуто је да 
се по први пут разматрају у пакету сва четири 
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закона која се на одређени начин односе на 
књигу.

Атмосфера на скупу била је јако конструк-
тивна. Примедбе и сугестије присутних, које су 
изнете, односиле су се на сва четири закона. 

Када је у питању Закон о библиотечко-
информационој делатности, дискутовало се о 
финансирању библиотека од стране оснивача, 
поступку именовања директора библиотека на 
основу јавног конкурса, обавезном високом 
образовању директора, надлежности и надзору 
над стручним радом школских библиотека, 
полагању стручног библиотечког испита, би- 
блиотечко-информационим системима, мати- 
чним функцијама.

У вези са Законом о старој и реткој библи-
отечкој грађи, говорило се о критеријумима за 
процену и категоризацију старе и ретке грађе, 
културном добру од националног интереса, 
регистрима културних добара.

Сугестије код Закона о обавезном при- 
мерку односиле су се на питање локалног 

обавезног примерка, електронског обавезног 
примерка, обавеза издавача, штампара и ди- 
стрибутера, броја примерака и рока за до- 
стављање.

Када је реч о Закону о издаваштву, 
говорило се о евиденцији издавача и обавезним 
елементима за њихово регистровање, обаве- 
зама главног и одговорног уредника, обавезним 
подацима у публикацији, каталогизацији у 
публикацији, издавачким правима, удружењима 
издавача. 

Весна Ињац-Малбаша је истакла да су 
све примедбе и сугестије које су изнете на 
овом јавном скупу добродошле, да ће бити 
размотрене и узете у обзир при изради коначних 
нацрта поменутих закона. Оставила је и 
отворену могућност за достављање примедби 
и сугестија које на овој јавној расправи нису 
изнете, на њену електронску адресу до 30. 
новембра 2010. године.
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Мирослав Алексић 
Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш

Презентација ликовног стваралаштва чланова 
УЛУС-а нишког региона, поводом Изложбе ликовних 
уметника ниша, у организацији ГСЛУ ниш, одржаној 

од 14. октобра до 6. новембра 2010.

У Нишу је у организацији Галерије 
савремене ликовне уметности 
Ниш одржана Изложба ликовних 

уметника Ниша, у периоду од 14. октобра до 
6. новембра 2010. године. Изложба је била 
постављена у највећем и најрепрезентативнијем 
изложбеном простору у Нишу, Галерији Србија 
и обухватила 56 учесника разних генерација. 
Поред чланова УЛУС-а, на изложби су 
учествовали и други ствараоци са подручја 
Ниша.

На изложби су били заступљени разни 
сликарски правци, стилови и опредељења као 
и различите технике.

Изложба окупља уметнике различитих 
сензибилитета и стилских опредељења, почев 
од фигуралних слика, преко апстрактних дела, 
до инсталација. Уметнички израз првенствено 
извире (проистиче) из индивидуалног духа 
уметника, али на њега исто тако утиче 
актуелни тренутак друштвене збиље. Живимо 
у неуротичном свету лажних обећања, 
„светлих“ пројекција будућности, изневерених 
очекивања и лицемерног хуманизма, оличеног 
у величању људских права и слобода друштва 
и појединца. Тешка економска ситуација, 
егзистенцијална несигурност, слом вредносних 
критеријума, осећај неизвесности, праћен 
свеопштом анксиозношћу и стрепњама, од- 
суство упоришта (породичног и друштвеног) 
одражавају се кроз унутрашњи свет уметника на 
њихова дела. Турбулентна збивања социјалног 

миљеа резултирала су разноликим ликовним 
изразом. Уметничко дело је транспозиција 
стварности, оне спољашње и оне унутрашње. 
Бића, ситуације, збивања и призори опред- 
мећују се апстрактним ескапизмом, тра- 
гањем за оригиналношћу израза, тематски 
аутистичном незаинтересованошћу, изазваном 
потискивањем туробне стварности, као 
одбрамбеним механизмима.

Код сликара старије генерације доми- 
нирао је њима својствен уметнички израз, 
обогаћен личним стваралачким печатом, док 
је код млађих више присутно истраживање, 
понекад и експериментисање, у настојању да се 
дође до сопственог и оригиналног уметничког 
израза. Поједини аутори су у својим радовима 
показали велику виртуозност и достигли висок 
уметнички домет препознатљив и за посетиоце 
који нису ликовни стручњаци.

Галерија савремене ликовне уметности је 
врло квалитетно и професионално обавила све 
послове око организовања и реализације ове 
изложбе. Занимљива је и презентација Изложбе 
у форми виртуелне галерије, дата у оквиру 
каталога, објављеног у електронској форми. 
Вероватно, услед недостатка материјалних 
средстава, нажалост, изостао је каталог у 
штампаној форми који је ипак незаменљив, 
како на самој изложби тако и као писани 
траг о изложби у Завичајном фонду Народне 
библиотеке Стеван Сремац Ниш. Овај проблем 
је можда могао да се реши уз помоћ спонзора, 
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будући да се ради о изложби од ширег значаја 
за културу града.

Кустос Галерије савремене ликовне 
уметности, Соња Вукашиновић, у концизном, 
али врло садржајном уводнику каталога 
Изложбе, у делу у коме говори о историјату 
организованости ликовних уметника и фор- 
мирању струковног удружења УЛУС-а, 
као и његових најзначајнијих активности 
у прошлости, између осталог, констатује и 
следећу поражавајућу чињеницу: „Крајем де- 
ведесетих година, условљено политичким 
и економским дешавањима, Удружење на 
локалном нивоу губи сваки значај“. У вези са 
тим закључује: „Улогу Удружења преузела је 
Галерија савремене ликовне уметности Ниш 
која је наставила да окупља нишке уметнике 
једном годишње, а бијенално изложбом уме- 
тника југоисточне Србије“. 

Свакако је добро што је Галерија 
савремене ликовне уметности Ниш преузела 
део улоге посустале нишке подружнице УЛУС-а 
у домену организовања колективних изложби 
ликовних уметника Ниша, али она сигурно не 
може, нити је њен задатак, да замени УЛУС 
као струковно удружење ликовних уметника, 

са много ширим спектром активности које 
су од интереса за живот и стваралачки рад 
ликовних уметника, а организовање изложби 
је само једна од њих. У том смислу, још више 
забрињава следећа констатација госпође Ву- 
кашиновић: „Оснивањем ФУ у Нишу, број 
уметника се повећао, али је њихова жеља 
за припадањем једном оваквом удружењу 
драстично пала“. Заиста је нејасно како млади, 
академски образовани, ликовни уметници у 
једној струковној организацији са великом 
традицијом каква је УЛУС, не препознају 
најбољу могућност за остваривање својих 
струковних интереса, како у материјалном 
погледу тако и у погледу стручног напредовања 
и личне афирмације. Припадање УЛУС-у, поред 
осталог, у прошлости, давало је члановима 
одређене привилегије и права, које други 
уметници нису имали. Тако на пример, са 
чланском картом УЛУС-а његовим члановима 
била су бесплатно и, уз дужно поштовање, 
широм отворена сва врата музеја и галерија, 
како у земљи тако и у иностранству. Чланови 
УЛУС-а су имали предност код позивања за 
учешће на ликовним колонијама, студијским 
путовањима и при усавршавању у иностранству, 
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као и могућност да лакше презентирају своје 
радове, и у својој земљи и ван ње. УЛУС је 
такође помагао својим члановима да лакше 
дођу до радног простора (атељеа) и под 
повољнијим условима. Поред тога, УЛУС је 
у друштву заступао интересе и права својих 
чланова и борио се за њихово остваривање. 
У кризном времену, кроз које пролазимо, све 
ово је посебно значајно за ликовне ствараоце, 
посебно младе, као и за неговање ликовне 
културе у нашем друштву. У том смислу, и сама 
организација УЛУС-а морала би, у складу са 
својим могућностима, да предузме одређене 
кораке на популаризацији своје делатности, у 
чему би требало да наиђе на помоћ и подршку 
државних органа и институција надлежних за 
културу, а такође од великог значаја била би 
подршка информативних медија.

Када је реч о медијској заступљености 
ликовне уметности, она је у последње време 
изузетно мала, па на основу тога наша, али 
и светска јавност, може да стекне погрешан 
утисак о нашем ликовном стваралаштву да 
је оно у великој мери замрло, што је врло 
погрешно. Ово се посебно односи на југ Србије 
и Ниш као његово средиште. 

Изложба ликовних уметника Ниша 
нам показује да у овом граду егзистира и те 
како богата и разноврсна ликовна делатност, 
која треба да буде присутна у јавности као и 
други видови културе, што би у време кризе 
и изражених девијантних појава у друштву, 
посебно криминала, изузетно повољно дело- 
вало на људску свест, будући да сви облици 
уметности оплемењују људску душу, а ликовна 
уметност има ту предност у односу на друге, 

што много брже може да допре до свести, 
будући да је некада довољан само један поглед 
па да велико ликовно дело остави свој печат, 
како у свести тако и подсвести човека. За 
визуелни утисак некада је довољан и делић 
секунде.

Библиотека, као универзална институција 
културе, може, између осталог, да дâ значајан 
допринос популаризацији ликовне културе. 
Народна библиотека Стеван Сремац Ниш 
то и чини у великој мери, како кроз набавку 
и презентацију литературе из области ли- 
ковних уметности, као што су монографије 
великих уметника, дела из области историје 
уметности, енциклопедије уметности и друге 
стручне публикације из ове области, које се 
презентирају читаоцима на Одељењу стручне 
књиге, тако и сакупљањем свих публикација 
које се односе на ликовну уметност и ликовна 
догађања на подручју Ниша и околине, на 
Завичајном одељењу, где чак постоји и збирка 
ликовних радова које су уметници донирали 
Народној библиотеци Стеван Сремац Ниш, 
а коју је Библиотека, пре извесног времена, 
презентирала широј јавности на изложби у 
Галерији Србија у Нишу и издала монографску 
публикацију у којој је ова збирка представљена 
на адекватан начин.

Публикујући овај чланак у свом стручном 
часопису, Народна библиотека Стеван Сремац 
Ниш чини још један напор да промовише 
ликовну уметност, а посебно дела нишких 
ликовних уметника.    
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Саша Хаџи Танчић

Књижевни записи и фрагменти

Сремчево лепо

С ада је све лепо“, биле су му последње 
речи пред издахнуће. Једноставно и 
искрено, баш како је живео и писао, 

без икакве илузије и филозофије.
Умро је случајно и банално. Као да је 

то била ренесансна „трагична шала“, или као 
оријентална „прича“ у којој има и црнила и 
безданог прогонства из живота који је толико 
волео и описао.

У великим боловима, а са таквим миром, 
миром неопходним правом писцу, јер писац 
треба да заноси читаоце а не да сам пада пред 
њима у заносе, како би рекао мудри Андрић.

И Андрић га је ценио и радо читао. И 
сав српски род, многи Србин, препознавши 
у призорима и ликовима из његових дела и 
страшне и смешне, ниске и величанствене, 
верне исечке тадашње стварности.

Многе призоре и ликове мирне душе 
могли бисмо применити на нашу савременост. 
Нико пре њега, а чини се ни после њега, није 
лепше и тегобније, уметнички верно, описао 
опорост наших нарави и навика, српство у 
међусобним односима.

Већ дуже од века његове смрти дивимо 
се овом моћном писцу реалисти, његовом 
схватању књижевног посла и уметничког 
поступка.

И исто онако како се Ћамил поистовећује 
са Џемом, тако се и ми данас поистовећујемо 
са песником нашег града. И као што наш град 
дели река вилиног порекла, био је и остао 
на симболисаним обалама два сучељена и 
супротстављена света оних који се „топрв каче“ 
и оних који неумитно „слазе“; света старог 
и новог, негдањег и садањег, не желећи да се 
одрекне себе, да не буде оно што је.

И на Истоку и на Западу, на вечној размеђи 
две непомирљивости, Стеван Сремац као да је 
рођени Нишлија, јер га је упознао и разумео 
као ниједан рођени Нишлија, учинивши делом 
непролазне лепоте да се објасне међу собом и 
зближе, а исто тако два његова завичаја: родни, 
на северу, и књижевни, на југу српске земље. Јер 
сами себе не можемо да познамо, без умних и 
даровитих људи попут Стевана Сремца, врсног 
интелектуалца свога доба, часног професора 
културних прегнућа, академика, господина, 
типичног Србина; здравог, лепог човека „без 
фелера“, руменог, рано седог, плавих очију, 
крупних обрва, високог белог чела. 

Ватра и све  
Бранка Миљковића

Читајући Бранка Миљковића, посвећујемо 
изгледа мање пажње непролазним вредностима 
његовог песништва, него тајни његове трагичне 
погибије. Нека се, јамачно, из овог не изведе 
закључак о мојој равнодушности према смрти 
чији је улог његов живот, и још мање према 
сукобима који су га пратили у животу и у 
стваралаштву. Напротив, те теме, обухваћене 
на прави начин и различитим становиштима, 
изискују знатан напор у тумачењу противу- 
речности животног става и поетике које је овај 
песник прокламовао брисањем поделе између 
певања и умирања, а у ствари успостављао 
је на свим равнима метафизике са оштрином 
непознатом у целокупној српској књижевности; 
па и шире.

Остаје, међутим, чињеница да Ватра и 
ништа, као ниједна песничка књига досад, 
истиче и налаже нам да темељно истражимо 

„
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ту ванредну појаву „заступљености“ фило- 
зофемичног у поетском. У том смислу, по- 
стоје два навода, од којих сам један већ 
поменуо, у којима аутор изједначава уметност 
са трагичним. Ваља имати на уму, подвлачи 
он у једном интервјуу, да се и Анштајн може 
препевати. С разлогом примећујемо да знатан 
део афористичности или мисаоности његових 
стихова почива на спонтаној или лектиром 
изазваној мотивацији. Ако, према томе, 
претпоставимо сам утицај књижевности на 
његов песнички рад и развој, мисаоност као 
доминанта његове поетичности појављује се 
у живој светлости категоризације поетских 
исказа као филозофема рефлексивне и 
дискурзивне носивости и набоја.

Они, међутим, представљају такође осно- 
ву за још један смер тумачења невероватне 
„мешавине“ мисаоног и поетског у српској 
књижевности уопште, код Бранка Миљковића 
посебно.

Добрана биографија о песничкој ли- 
чности и делу Бранка Миљковића, особито она 
о његовој неодгонетнутој погибији, одражава 
расположења у трагању за могућим другачијим 
приступом појединим моментима његове 
трагедије.

Преваљен је пут до уверења према 
његовој смрти као убиству а не самоубиству. 
Карактер трагедије непобитно је повезан с 
Миљковићевим развојем и сликом живота, 
неодвојив од поетског израза, снаге стиха, 
богатства симболиком и метафорама, инто- 
нацијом стихова. И сам песник, такође, писао је 
о нераскидивом јединству идејно-симболичког 
света и поетског света. Ипак, он у једном 
моменту дреши руке судбини да „прекрати“ 
његов живот, поручивши да су свакако његове 
песме тражиле његову главу.

Свако проницање у скривену песникову 
замисао да властити живот замени животом 
своје поезије утиче на могућу измену приступа 
финалу његове трагедије, који се на моменте 
чини неразборитим са аспекта песниковог 
живота, али дубоко условљеним захтевима 
његове поетике.

Прочитајте наново његове песме, из- 
говоривши их у себи као завештајни песников 
монолог! Не хотећи да упливишемо на 
ваш доживљај стихова, само вас враћамо 
Миљковићевом финалу са смрћу да бисте још 
драматичније разумели његов живот и поезију. 
У свему – обе вертикале, појачаном тензијом 
осећања и дубоке мисли, подстичу на одавање 
пуног поштовања интегралном, „недељивом“ 
свету песничког дела.

нишлија, јунак  
Андрићеве приповетке

У лаганом, поступном, смиреном зрењу 
Осатичана, Иво Андрић обликује и лик једног 
Нишлије. Преко овог књижевног лика наш 
једини нобеловац обрадио је битну ситуацију 
у којој су се нашли Осатичани хришћани 
намерни да „надграде“ свој духовни симбол – 
цркву: кубетом и крстом. У есенцијалном виду 
своје епизодичности и овај лик се, с осталим 
ликовима, и приповетком у целини, уздиже 
до симболичног значења. Једини и јединствен 
лик Нишлије у Андрићевој прози, захваљујући 
пишчевом мајсторству, симболиком и ме- 
тафором, превазилази просторну омеђеност 
своје естетске присутности остварујући се 
дубоким, свевременским особеностима људ- 
ског бића.

Када су Турци напустили Босну и дошла 
аустријска управа, Осатичани су цркви, не- 
достојној и маленој, прибавили звонаре и 
звона, а затим сабрали новац и материјал за 
проширење – кубетом. Нико није тачно знао ни 
замишљао шта ће то и по чему ће то у Осатици 
бити лепше и боље кад црква добије кубе, али је 
свако о њему маштао и говорио, сматрајући да 
је оно неопходно за даљи живот касабе и срећу 
будућих нараштаја, вели Андрићев приповедач, 
„готово као и ваздух, хлеб и вода.“

Прича потом води управо до Ристе 
Нишлије, неког мајстора, којег су пословни 
Осатичани, путујући по свету, нашли у Новој 
Вароши. Тај је, вели приповедач Андрићеве 
приповетке, поправљао тамошњу цркву. По- 
звали су га и он је дошао у Осатицу. „Одмах 
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је рекао да се црква не може много проширити 
ако треба на њу да се постави кубе, и да то кубе 
не може бити високо ако се жели да буде трајно 
и за око пријатно“, дословце вели приповедач. 
Пошто су Осатичани на то пристали, посао је 
завршен тачно према погодби. Захваљујући 
Нишлији, црква је добила кубе. Додуше, није 
било све онако како су очекивали, али су се 
тешили да и друга кубета у већим градовима 
и на чувеним црквама не одговарају свим 
жељама и очекивањима, и да нису на свету баш 
сва кубета по жељи и замишљању.

Овај јунак, Нишлија, помиње се још 
једном у приповеци. Наиме, предлагао је да 
крст, који је требало да буде постављен наврх 
кубета, буде дрвен и само покован лимом. Тога 
мишљења били су и неки општинари, али је 
велика већина грађана сматрала да на њиховој 
цркви може бити само позлаћен крст, или 
никакав. Најпосле, на отплату, испоручен је 
златан, а са крстом је из Новог Сада стигао и 
мајстор да га подигне и утврди.

За разлику од Нишлије, који је поменут 
само именом, странац мајстор из Новог Сада 
поменут је именом и презименом: Јаков 
Боднар. Као што им кубе није било по мери 
замишљања његовог изгледа, тако ни мајстор 
„за крст“ није својим изгледом и држањем 
одговарао представи коју су овдашњи људи 
имали о тој врсти вештака. „Сувише им је био 
ситан, неугледан и једноставан, недовољно 
речит и свечан за висок посао који ради“, вели 
такође приповедач Осатичана.

Иво Андрић је два пута посетио Ниш и 
двапут мимоходио. Нишлије је познавао по 
делима једног од својих најомиљенијих писаца, 
Стевана Сремца. У Нишу је, обраћајући 
се студентима, рекао да у згради живота 
један прозор увек мора бити отворен према 
уметности.

Драгиша Цветковић,  
лично и јавно

Градивни и документарни карактер 
хрестоматије Драгиша Цветковић – њим самим 
синтагматски најбоље се може одредити као 

„употреба прошлости“, при чему несумњиво 
ваља имати у виду парафразно значење наслова 
изузетног дела романескне прозе књижевника 
Александра Тишме Употреба човека.

Реч је о политичкој аутобиографији 
Драгише Цветковића, документарном 
завештању једне од најделикатнијих и 
најдинамичнијих политичких личности наше 
новије националне историје. Метафорично 
речено, могло би се говорити о прошлости као 
аутобиографији.

Историја увек извире из сведочења и 
сећања, учитаних или накнадно препознатих.

Осмишљена будним оком приређивача, 
хрестоматија Драгиша Цветковић – њим самим 
обилује текстовима из времена подударног 
са чином дешавања или њиховим потоњим 
сагледавањем, са свешћу и осећањем да ће 
време једном свему накнадно одредити пуни 
значај и право разумевање.

Трагањем за прошлошћу, открива се 
и упозорава на сведочења и ангажовања, 
деценијама саклонитих и недоступних јавности 
због политичке неподобности насловног актера 
ове књиге. Сама собом заправо се обзнањују, 
поступком приређивачевог труда и смисла за 
обједињавање и публиковање.

Открива не само како је насловни актер 
стварао историју и учествовао у њој или 
користио прошлост, већ и како су се историја и 
прошлост користиле њиме.

Ова хрестоматија, систематизована по 
периодима Цветковићевог живота, политичког 
и државничког рада, обогаћује изворност 
наших сазнања, поимање догађаја из визуре 
самог актера, предочава његове намере и 
побуде у односу на последични ток збивања; 
његову скалу увида и вредновања. Личне и 
јавне погледе, настојања о којима се усменом и 
писаном речи изјашњавао.

Историја као прошлост, и прошлост 
као историја, посебна је окосница ове књиге 
по равнима праћења међународне политике 
одражене на новију историју српског народа 
између два светска рата и после Другог светског 
рата, посведочених чланцима, говорима, 
интервјуима, полемикама и мемоарима, 
обједињених насловом Драгиша Цветковић – 
њим самим.
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Сређена је и усредсређена искључиво на 
ауторску перспективу насловне личности као 
актера политичког и државничког рада, почев 
од 1921. године до смрти, 1969. године минулог 
века. Чином објављивања, претпоставља се  
нови дијалог са читалачком јавношћу. Читалац 
данас има историјско право да поново пита 
и проверава, да се слаже или не слаже, 
употпуњава или одбацује.

Дијалог између два времена, ранијег и 
садашњег, иначе, спада у једну од примарних 
употреба прошлости. Мора почивати на 
накнадној и објективној провери.

При том ваља имати у виду упозорење 
историчара Мамфорда Џонса, професора уни- 
верзитета у Харварду, да постоји традиција 
која убија и традиција која оживљава. Додатна 
вредност ове књиге несумњиво јесте да 
оживљава коначном доступношћу личне и 
историјске грађе да би се национална драма 
датог периода боље разумела. Тим пре што 
историјско сведочанство о тензијама и духу 
једног доба није ништа друго већ прерушен 
облик увек старих сукоба у новим условима и 
са новим актерима, тако да је круг увек отворен, 
а историја се не завршава тамо где је застала.

Из прошлости се не може побећи. Ово 
је књига из прошлости. Средишње питање 
није да ли се може избећи прошлост, што је 
немогуће. Средишње питање заправо гласи како 
накнадно објаснити најделикатније моменте 
личне и грађанске, политичке и државне 
присутности и одговорности несумњиво једне 
од најутицајнијих политичких и државничких 
личности у српској и југословенској историји 
двадесетог века. Драгиша Цветковић добио 
је прилику да се накнадно осветљава. Књига 
његовим именом у наслову посведочава о 
томе како се индивидуална одговорност служи 
друштвеном, и обратно.

Тај посао, у његово име, на почетку 
двадесет и првог века, када Србија поново 
постаје самостална, објавио је приређивач и 
издавач Видосав Петровић изузетним чином 
професионалне одговорности и грађанске 
одлучности. Следи ново читање политичке 
биографије Драгише Цветковића њим самим, 
са историјске дистанце.

Рамонда Сербика или биљни 
свет као књижевна тема

Нема примера по којима су биљке 
овладале целином простора књижевног дела

Кад год се поново нађем на породичном 
имању које је двадесетак километара удаљено 
од мог родног града – макар на један дан, макар 
на месец дана – уроњен у природу, у њој се 
намах изгубим. Обиље зеленила напросто ме 
прогута.

Самујући међу пропланцима и дрвећем, 
мене пре свега занима драма биљке међу 
драмама других биљака којима сам неизбежно 
окружен. Ни биљка не живи сама на свету и 
живот се не зауставља зато да би се њена драма 
могла у миру одиграти. Мешамо се и стапамо 
са општим светом флоре, која нам се тако 
преплиће са судбином с нама у космичкој вези. 
А све њене могућности несумњиво јесу да се 
учвршћује дубином и да узраста висином.

Сва уметност посвећена је при том, пре 
свега, људском бићу. Многа дела надахнута 
су животињама, до зверињих небића. Басна 
их жанровски поучно доводи у везу, човека 
са животињом и обратно. Лирским ткањем, 
истанчано естетизовано, описом флоре, писци 
само изражавају осећања и мисли, стања и 
расположења ликова својих књижевних дела.

С обзиром на важност флоре у нашем 
свету, као и на то да су и она испуњена духом 
Творца, очекивало би се да књижевност познаје 
и биљке као аутохтоне јунаке дела класичним 
јединством људског, животињског и биљног 
света.

Без сумње је да нема таквих књижевних 
дела, ни као усамљених примера по којима су 
биљке овладале целином простора књижевног 
дела. Не постоје дела од тема које искрсавају 
и настају из судбина и особина биљака са 
свом експлицитношћу уметничке слике њи- 
ховог живота, ништа мање уметничке слике 
њиховог унутрашњег света. Доказиво је њи- 
хово испољавање оног степена унутрашње 
сложености за коју верујемо да припада само 
човеку или животињи. Но у биљном свету 
толико је такође сложених изданака да их је 
тешко, ако не и немогуће, одредити онако како 
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без много муке можемо данас да одредимо 
карактере у делима класичне и савремене 
књижевности, до стереотипова.

Знамо да писац није Бог или онај ко, у 
име Бога, непогрешиво суди ликовима које 
је створио. Али кад већ такав свет постоји, 
неопростиво је да у вековитој књижевној 
историји нема дела надахнутих искључиво 
биљним светом. Мислим на природу самог 
биља и, ближе, природу књижевног дела у 
коме су доминантни актери и ликови – изданци 
биљног света. То нису људске судбине, ни 
судбине домаћих нам и дивљих зверињих 
пријатеља и непријатеља. Судбина биља са- 
свим је другачијег знамена и одређења, 
истородног циклуса рађања, умирања и обнове 
у природи. Статусом главног јунака, биљка 
може бити једнако значајна и важна, а њени 
облици егзистирања од оне врсте по којима нас, 
најблаже речено, не би оставила равнодушнима. 
Писцу би судбинска збивања биљке као главног 
јунака такође било стало до оног што их чини 
достојним праве, велике драме књижевног 
дела. Оне би то биле по изабраним догађајима 
из многоликог, занимљивог и значајног живота 
као великог природног циклуса целог органског 
света.

Нема веће органске усудности од биља 
са човеком и животињама у природи. На 
жалост, није тако и у књижевној уметности, 
иако је уметнички обликован свет дела 
одредив и биљним светом као књижевним 
топосом, повезан унутрашњом везом међу 
збивањима из непосредног живота. Далеко са 
оне стране границе природе коју познајемо 
– биљке имају свој посве самосталан свет, 

који књижевно уметнички није описан и 
изражен, попут човековог и зверињег. Није 
ни мање једноставан ни само видљив, већ је 
и испуњење неког обрасца записаног далеко 
иза сваког нашег емпиријског и проверљивог 
знања о биљу и биљном свету. Шта је тај 
образац, не знамо. Постоје такође силе које 
уобличавају њихов живот, у чије постојање 
можемо да се само искуством уверимо. Знаци 
којима се оне оглашавају могу бити доступни 
једино уметничкој слутљивости, књижевном 
имагинирању њиховог тајанственог и недо- 
кучивог света.

Биљке имају потпун живот, као не- 
поновљиви ликови изразите судбине у књи- 
жевном делу.

У животу биљака има мотива и сижеа на 
претек; снажних емотивних доживљаја такође. 
Главни јунак не би била једна биљка, па ни 
неколико међусобно повезаних биљака, већ 
тоталитет њиховог живота у коме су као ликови, 
свака на свој начин, чврсто везане једна за 
другу; читав спектар судбина, од најтрагичније 
до најкомичније.

Осветљена овом идејом, читава књи- 
жевност почиње да ми се показује у новом 
светлу.

Остаје само да је већ наредним делом 
оживим као главну јунакињу, прозом истог реда 
књиге приповедака Галопирајући војник у којој 
наизменично доминирају човек и животиња у 
истом бићу.

А како доживљава и на сав свет гледа 
рамонда сербика као главна јунакиња мог 
наредног дела, видећемо – кад буде написано.
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Саша Стојановић

Bog & batina blues

М ожеш ли да погодиш двапут у 
исто место – упита Митесер 
дечака са великим ушима 

који је управо замахивао у правцу њиховог 
заједничког циља.

– Јок, ти ћеш – одврати Клемпа, бацајући 
камен из све снаге – гледај и учи, бубуљичави!

– Али – узбуни се Митесер док је погледом 
тражио што већу каменчину – зар се не сећаш 
шта нам је говорио наставник, оно, кад двојица 
раде исто то онда више није исто, и те форе... 

– И, шта ти ту није јасно? Ја сам само 
уклавирио да ништа не разумем, исто као и пре 
него што је почео га тупи. А то је опет било 
исто...

– И није исто – зацерека се Клемпа, 
одапињући парче коцке – сигурно да није исто 
кад он и твој пијани ћале на смену гузе једну 
исту рибу. До сад би те већ избацили из школе 
да матори морон не залеже за тебе. А после ти 
мало налегне на маму...

– Не сери – одврати Митесер, бирајући 
што оштрије ивице међу парчићима шута – ја 
тебе не издркавам за маторе. Боље да ћутиш...

– Само ти кењај – рече Клемпа и баци још 
једну каменчугу свом снагом – слободно. Не 
обазири се на мене, кô да нисам ту...

– Важи, брате, кад си тако решио – 
одговори нервозно Митесер пре него што 
се бацио целом циглом, најјаче што је могао 
– ’оћеш да почнем са ћалетом што ти га по 
паркинзима гузе шофери и транџе, или да ти 
мало споменем матору што је пре неки дан 
привела Слинавог? Да му мало издува јаја пре 
него што се ушмркају? Причао ми Дебели, њега 
пустила да гледа и да шамара мајмуна...

– И ти верујеш тој канти масти и гована?
– Не прекидај ме, знаш да сам осетљив 

на тајмауте! Јеботе... Аха, сетио сам се... 

Тапацирани чапри свима по крају да, како твоја 
кева повуче цуг, Слинави напрасно престане 
да цури на њоњу и почне да растеже љиге. 
Још каже свињогојство да то има неке везе са 
изједначавањем притиска, везани судови, тако 
нешто... Физика, механика, акустика, јебем ли 
га...

– Је ли, братеее, што камење овако тупо 
одзвања? Знам да је биологичарка нешто тупила 
о води и телу, оно, као само хадвао остала од 
нас, јеботе, али што онда не каже бућ? Или 
можда другима бућне, само нама неће, шта 
мислиш?

– Бућ је било малопре, кад смо изгазили 
оног брадатог. Ала је бућкало, а, брате?

– Кеве ти, шта је оно кењао? Ништа га 
нисам укачио...

– Оно, као, може да гађа само онај што 
до сада није промашивао. Или тако нешто... Па 
није ово вашар, бре!

– Јеботе, који лудак! Ја да сам око соколово, 
не бих вежбао овде гађање с кретеном кô што 
си ти... А да пробамо сад оно бацање са стране? 
Кô чамуге из Енбиеја, а, шта кажеш? Ево, ја ћу 
први...

– А оно, учење путем покушаја? И грешке 
је спомињала... Сваки пут кад нас пошаљу 
код ње, она меље исту причу... Еј, пази мало, 
замало да стрефиш ћорчу у вугла, јебо те 
баскет! Је ли, шта га оно беше највише дрвила 
психолошкиња, кеве ти?

– То мораш да питаш Ћоравог, он се ложи 
на те глупости. Погодак! Ајд сад ти, ако умеш!

– Сними манијака, ’леба ти! Овај је 
стварно решио да фирца ону курветину!

– Само, нешто нисам сигуран да ће да 
те слуша, брате, видиш како му се замаглили 
цвикери...

–
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– ’Ало, слепац, је л’ готово то тамо? 
Можемо ли и ми мало да се играмо? Таман сам 
наместио нишанске справе, кад оно ти...

– Не чује те, тај ионако мисли само на 
једно. Ееееј, астроном, сврши већ једном, 
нећемо те чекамо читав дан до подне! Због 
твоје карачине, мени да труне таленат!

– Почео си и да кењаш кô брадоња, 
јеботе! А шта је оно лајао филозоф за небо? 
Нешто звездани свод изнад нас, у нама, тако 
отприлике... Кô, бре, да разуме сваку будалу... 
Пази сад! Оооооо... Јессс! Стрејт у главуџу! 
Добио си домаћи задатак, брате! Сад да те 
видим!

– Видиш, ја сам то овако скапирао... Кад 
Ћорави сврши и обрише ђозлуке од дахтања, 
па их опет задене за уши, са тим теглама види 
цео свемир. Ваљда... Уф! Замало! Па како да 
погодим кад је онај развлачи кô жваку?

– У том... Свемиру... Баш ме занима где 
се штекује тај бог, а, брате? Ако је онај зарасли 
причао да је његов син, да му одемо мало ћалету 
на гајбу? Јес’ да је синче клошар, ал’ можда је 
ћале само стипса. Оно, веверица, хрчак, бумбар 
пун кô брод... Исписао сина из тест... таст...

– Тестамента, кретену! Гађај, видиш да 
нам нестаје камења!

– Одакле сад па ти то знаш? За тај, како 
си реко...

– То је шала комика мог маторог, оно, 
загрлио флашу кô призетко тестамент.

– А, шта мислиш?
– Слушај, и није лоша цупи, ако ћемо 

поштено. Није Ћорави мутав, уопште...
– Ма, не питам то, бре! Да одрадимо тог 

бога, то те питам! Распитамо се по крају, мало 
шацујемо гајбу, оно навике, рутина, поштар 
с пензијом... Лаганини, нико не мора да зна... 
Ало, мутави, чујеш шта те питам?

– Баш ме заболе шта ме ти питаш. 
Дошао сам да кулирам, брате, не да ти глумим 
енциклопедију. Врати се у школу ако си решио 
баш све да знаш. Немој мене да јашеш док 
одмарам напаћену душу!

– Е, јесте, и то је спомињао брадати. 
Душу. Сад сам се сетио! 

– Добро да си се нечега уопште сетио, 
тако дигнут. Једва чекаш да се појави онај твој 
Шмрки, јебо те доп, да те јебе... Ајде, бацај, 
шта чекаш?

– Еј, прво га је паламудио нешто са 
нишањењем. Оно, као, ако погодимо циљ...

– Па, кој курац бацамо, ако нећемо да 
погодимо?

–...онда смо, као, промашили све остало. 
Кô да ја гађам остало... И шта у том осталом 
има да се гађа... Каква дијабола, а, брате?

– Једном нахватамо праву клошарку и 
опколимо је људски, пази... 

– И то са добрим разлогом... 
– Јер се прва чачкала... 
– А он ми ту ваља муда за бубреге...
– Еј, сетио сам се и шта је још мрсио муда 

тај што је замало Ћоравом уништио сав доп. 
Него, слепац је скоро све тапнуо пре него што 
је идиот кренуо да вилени, фала богу! Сетио 
сам се, брате, шта је кењао!

– Шта?
– Само онај што није грешан...
– Кô ти је сад па тај? Неки дилбер?
– ... само он нека се баци каменом на њу. 

Баш је тако рекао. 
– Јесте, брате! Зато смо и почели да је 

гађамо! Сам је тражио... 
– Е, ту нас је ујео за срце, брате. Кô да смо 

ми највећа говна! 
– О кога смо се нас двојица то, као, 

огрешили, а? Ја се нешто не сећам...
– А будала хтела да нас спречи! Још 

и пробао да нам слика оним штапом по 
прашини... Ми дијаболе, а он геније. А после 
цвили кô пичкица.

– Уђем на час, онај пише кредом по табли. 
Изађем на велики одмор, налети клошар да ми 
црта шта је хтео да ми каже. И то онај исти што 
просипа Ћорин и Шмркијев доп по дворишту, 
кô да му га ћале оставио у наследство. Е, па 
нећемо тако, брате...

– Нећемо. Морали смо мало да му га 
дамо. Оно, ципеларење, штемовање, гажење, 
скакање...

– Једва се одвукô до капије школског 
дворишта. Кô зна где се тај болид сад завукао...
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– А ми морамо сад да се вучемо на час. 
Накењам ти се у звоно.

– Ајде, још једно бацање, па зови 
Ћоравог...

– И, ниси ми рекао...
– Шта?
– Што не можеш двапут да погодиш у 

исто место?
– Ја не могу? Гледај сад, иза леђа и преко 

главе... Кô нигери на телевизији!
– Уууу, јеботе, звекнуо си Ћоравог! Да га 

сакупљамо?
– Па кад оће да бамбуса под унакрсном 

паљбом. Сам је крив...
– Шта да му радимо, брате? Видиш да је 

заковрнуо очима... И сав је крвав. Кô уложак од 
Муцаве.

– Ма, кô га јебе... Каснимо на час...
– Лако је теби на веронауци. Ја морам да 

се сад акам са оним грађанским. 
– Кад не знаш да бираш. А што не пробаш 

и ти? Стално се нешто дешава. Неки попови, 
трговци, војници... Сви нешто јуре једнога што 
им квари шљаку. А овај запео кô мазга. Још на 
тој, на мазгу мислим, онако свечано улази у 
сити, оно, даје му га баш широко. Пробај, шта 
те кошта!

– Да знаш да хоћу. Кад почињемо?
– Тејкитизи, брате. 
– Важи, тебра, како кажеш...
– Дошли смо само мало да вежбамо. 

Лепо кажу ови са мардељшким стажом. Стил 
је најважнији! Никад не знаш кад може да 
затреба...

– Што јес’, јес'! То, па онда све остало! 
Иначе, брате...

– Зајебано.

* * *

Док је жена клечала поред окрвављене 
главе дечака, над њом се изненада појавила 
сенка што јој је заклонила поглед на рану. 
Човек, сав изубијан и у крви, стајао је изнад 
њих одсутно загледан у даљину.

– Шта чекаш – упита Жена Човека, 
бришући дечаку крв са чела – хоћеш ли ту да 
стојиш целу вечност? Мало ти је било чекања?

Човек покупи парчиће стакла расутих 
из разбијених наочара, затим узе поломљени 
оквир и хитрим потезима прстију учини да 
наочаре поново буду целе.

– Изволи – рече Човек пружајући их Жени 
– сада је све у реду.

– То може сваки оптичар – љутито одбаци 
Жена – хоћу да исцелиш њега!

– Важи – рече Човек, прелазећи руком 
преко дечје руке – али, само да знаш... Сама си 
тражила...

– Гле – узвикну Жена – ране више нема. 
Вратило ти се? Дивно! Хтела сам само да га 
превијемо, а ти...

– Већ си се покајала – одговори Човек 
– или ми се само чини? То беше онај што те 
малопре силовао, ако се не варам?

– Не кајем се. Тај је. Исти што је скакао 
по теби, док су те она двојица шутиралa...

– Где сам – упита Ћорави, подижући се са 
земље полуошамућен.

– Ту, где смо те нашли – одговори Човек.
– Чекај – рече Ћорави долазећи себи – ти 

си онај што смо те малопре...
– Газили, тукли, штемовали – допуни га 

Човек – хоћеш још неку дескрипцију?
– А ти си – забезекну се Ћора – ти си...
– Мене си напаствовао малопре, везану. 

Док су твоји другови вежбали гађање...
– То је немогуће – повика Ћорави – сањам.
– Не сањаш – рече Човек – само сам те 

мало дигао из мртвих. Ту су ти и цвикери...
– Ти да ме оживиш – засмеја се Ћорави – 

такав исфронцлан? Е, свашта...
– Имаш траг од крви на слепоочници – 

рече мирно Жена, пружајући руку ка дечаковој 
глави.

– Не дирај ме – викну дечак, држећи целе 
наочаре у једној руци и буљећи у крвав траг на 
прстима друге руке – даље од мене.

– Само смо хтели да ти помогнемо, био 
си...
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– Марш, бре – повика Ћорави, повлачећи 
се уназад, пре него што се дао у трк, јурећи као 
никада у животу.

– Чекај – повика Жена према дечку који је 
бежао – ми смо само... Не иди, дете!

– Не чује те више – прокоментариса 
мирно Човек – већ је довољно далеко!

– Од чега далеко – жацну се Жена – од 
нас? И одакле ти идеја да њему и оном другом 
детету отимаш све оне замотуљке и садржај 
просипаш у ветар?

– Пепео пепелу...
– И није ти било нимало чудно како сви 

јуре да удахну тај прах који ти расипаш тек 
тако? Лизали су празне фолије и шмркали 
прашину, еј! Изгледа да си заборавио како си 
некада прошао када си мењачима пара испред 
храма извртао столове...

– Све су заслужили! Све!
– И тада је више њих потрчало за баченим 

новцем, него за твојом идејом... И тада си намах 
стекао више мрзитеља него поборника, еееј! 
Уносио си им се у лице не престајући са својим 
проповедима!

– Рачунао сам да...
– Данас је само рачун стигао на наплату. 

Ја на стуб, а ти под ђонове! И, кад боље 
размислим, можда смо и заслужили... Далеко, 
већ је то предалеко од нас.

– Али...
– Ниси ни свестан колико је ово дете 

далеко од твојих вапаја! Љубав, нада, вера... 
То су само ставке на кумовским предлозима за 
имена, бре!

– Не – настави Човек – ти и ја смо далеко! 
После две хиљаде година силазимо међу људе 
очекујући да се нешто променило. И да, како си 
то лепо рекла, довршимо започети посао. Сад 
се већ питам – која је то будала упоређивала 
икад са никад...

– Али – побуни се Жена – нисам знала...
– Ниси знала? Шта?
– Ништа...
– Ниси знала да цивилизација већ два 

миленијума силом навлачи маску уљудности 
тој звери на две ноге која себе назива човеком? 
Па, да мало припомогнеш?

– Мислила сам да ...
– Изгледа да само ти не знаш како је мало 

потребно...
– Шта? Чега? Говори, бре, већ једном! Или 

се опет спремаш за оно своје „consummatum 
est“?

– Видећеш. Већ смо добили своје, за 
почетак. Кô зна шта нас још чека...

– Не, не и не! Нису сви исти...
– И нису – цинично рече Човек – неки су 

истији од истих. Али је твоја радозналост била 
јача од моје опрезности. Mea culpa! Mea cloaca 
maxima culpa!

– И, шта ћемо сад?
– Идемо даље. Није грех пасти – рече 

Човек, отресајући прашину са тунике.
– ...срамота је не устати – допуни га Жена, 

држећи га под руку док су заједно корачали 
улицом, не примећујући погледе пролазника 
који су зачуђено загледали у њухове црне убоје, 
крваве ране и блиставе осмехе.

* * *

– Ало, тата – рече Ћорави у слушалицу 
мобилног телефона, још увек задихан од 
трчања на које га је навело чудо што га је 
малопре доживео – има ли... Хммм... Смрти 
после смрти?

– Ваљда, живота после смрти – чуо је 
изненађени очев глас из слушалице који начас 
постаде обојен сумњом – ниси ваљда опет све 
ушмркао, јадни сине?

– Ма, нисам, и знам шта те питам – повиси 
глас дечак са наочарима – има или нема?

– Даћу ти мајку, сине, она је филозоф – 
чуо се поново очев глас, сада видно разочаран 
и упућен својој жени – тражи те син, изгледа 
да ћемо и вечерас имати исто на менију, жено! 
Секс, секс и само секс! После петнаест година 
брака –  леђа уз леђа – еротски набој је исти као 
кад бих легао поред покојног оца... Бог душу да 
му прости!

– Слушај ме добро – чуо се узбуђен мајчин 
глас – нисмо те ми родили... 
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– И правили – умеша се отац раздражено, 
отимајући слушалицу – на почетку беше коитус! 
Увек миноризујеш моје креативне потенцијале!

– Врати ми слушалицу – опет се чуо 
мајчин глас која се срчано борила за телефон – 
јесте, и то што каже тата...

– Шта јесте, бре, гуслао сам на педесет 
степени – поново се губитнички чуо отац из 
офа – па по тој врућини карају само војници и 
обалски радници, бре!

– Не прекидај ме – брецну се мајка – где 
сам стала?

– Код јебачине! Где поштен свет у да- 
нашње време увек застане?

– Дакле, подизали, васпитавали... Није то 
било без везе. Ниси ваљда заборавио на своје 
родитеље? На кога ли си такав себичњак?

– Нисам, мама, има и за вас! Него ме 
занима нешто друго...

– Реци, дете моје драго! Око мамино!
– Па сад, није да нисте могли да се 

мало више потрудите око диоптрије, током 
бамбусања мислим... Ако већ мене питате... 
Могли сте некад и да укључите стону лампу, 
јебô вас абажур са камасутром!

– Сине, стидљивост твоје мајке – огласи 
се отац из слушалице – је неодустајна. Да сам 
се ја питао...

– Ућути већ једном – викну мајка на оца – 
дете хоће нешто да те пита. Слушамо те...

– Ако ја умрем...
– Помери се с места, дете – узе бесно 

слушалицу отац – нећеш ваљда да се ми мотамо 
тамо с дилерима? Лекар и професор? Језик 
прегризô, дабогда, незахвалниче!

– Чекајте, бре, да завршим – дрекну дечак 
– где вам је пар... парл...

– На парламентаризам мисли, ваљда – 
чуо се очев глас. И није ти неки израз, сине мој, 
поред овакве дијагнозе друштвеног тренутка. 
Јадно дете...

– Или прави неку паралелу... Кô би га знао 
– умеша се мајка поново. Јесмо ли ти строго 
забранили књиге, а? Хоћеш да будеш кô ми, је 
л’ то хоћеш? Да ти се сви смеју?

– Убићу те од батина – опет отац оте 
слушалицу мајци – само да те видим да читаш. 
Ми смо те родили, ми ћемо и да ти судимо!

– Не вичи на дете – опет се чула мајка – 
ниси ти ишао на царски рез...

– А ко – побуни се отац – ко те је држао за 
руку док си се будила из анестезије?

– Јесте – одврати мајка – од оне твоје маске 
и капе помислила сам већ да је свети Петар! Кô 
да си ишао на маскенбал, а не на рођење свог 
јединца!

– Ало, тата, мама, не прекидајте ме, јебем 
вам матер обома!

– Мој син – одахну мајка – какав речник, 
темперамент...

– Види се на кога је – задовољно потврди 
отац – и кад псује, то ради са стилом и са 
мудима! Гранде кохонес, ихо мио!

– Умукните, бре!
– Реци, сине...
– Ако цркнем, па онда оживим, хоћу ли 

моћи да опет умрем кô човек? Оно, сандук, 
рупа, плакање са нарицањем, а?

– Хахаха, како је духовит. Иста мајка!
– Само ти тати и мами донеси мало 

прашка! Да се и ми надигнемо... Кô људи...
– Све ћемо да ти објаснимо – беше 

последње што је чуо Ћорави, пре него што је 
прекинуо везу.

Затим је сео на ограду испред своје куће 
– кроз чије прозоре су могле да се наслуте 
живахне силуете драгих родитеља загрљених 
док радосно плешу – и заплакао, тако горко као 
што то само деца умеју да чине. 

* * *

Колико год да је Ћорави брзо трчао до 
своје куће, то ни издалека није било близу 
брзине којом се Шмрки сјурио до стана. Сцена 
коју је малопре видео беше знак или да треба 
да почне са скидањем са допа одмах или да 
покуша да себи пружи разложно објашњење 
за то што је видео. Каменчуга у главу, пад, 
бара крви која се разлива око Ћоравог, то је 
одмах схватио, али га је мучила слика где неки 
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човек руком прелази преко ране затварајући је 
као да је није ни било и прстима лепи стакло 
сломљених наочара. Чудо или не, догађај од 
малопре није могао да избаци из главе ни док је 
улазио у своју собу, где га је одавно чекао дечак 
коме је слина стално цурила из носа.

– Где си ти досад – упита Слинави – докле 
мислиш да те чекам?

– Нећеш веровати...
– И нећу. Паре или робу!
– Чекај да ти кажем – задихано поче 

Шмрки и дословце описа Слинавом сцену са 
васкрсењем, трудећи се да не пропусти ниједан 
детаљ.

– Аха – климао је главом слушалац између 
увлачења слине која се спуштала на горњу усну 
и брисања носа рукавом, чекајући да Шмрки 
заврши своје приповедање пре него што га 
упита – а сад, шта си данас клепио од нас, да 
чујем, гудру или репа?

– Сине, јеси ли се вратио – зачу се мајчин 
глас из друге собе – да знаш шта ми се данас 
десило. Не би веровао...

– После, кево – продра се Шмрки – после.
– Шта је, кева још лоче – упита Слинави 

– не одваја се од цуцле?
– Понекад...
– И, где смо стали – рече дечак пре него 

што ушмрче слину – и шта нам, Шмрки, брате, 
данас фали?

– Ма, све је ту – одговори Шмрки, вадећи 
паре из џепова и кесу са белим прахом из 
ормана – само што ја излазим из овога.

– Није ти то баш најпаметније, брате – рече 
Слинави пре него што је завалио шамарчину 
дилеру – нимало! Није ово школа, па да излази 
кô кад год хоће, брате, ово је бизнис.

– Знам – рече Шмрки, бришући крв из 
носа која је почела да цури – само од сад без 
мене.

– Данас је један човек стајао испред чесме 
у крају – зачу се опет глас Шмркијеве маме – и 
сву је воду претварао у вино. Донела сам цео 
балон, да се мало опустимо, сине! Кô људи...

– Још ти и пролупала матора – упита 
Слинави – шта ово кења?

– Пусти њу. Рекох ти, зајебано, брате!

– Важи – намрштено одговори Слинави 
скупљајући новац и кесу са прахом – само 
мислим да си се опасно зајебô. Опасно!

– Готово је – одговори Шмрки – готово!
– Не треба да ти причам шта ће Дебели 

да каже на ово – застаје Слинави испред врата. 
Јеси малолетан, али ниси малоуман! Не излази 
се са журке кад се теби дигне кара, соме!

– Ма, јебе ми се – поче да виче Шмрки – 
ало, он га је оживео, је л’ ти то јасно! Сад мртав 
због Клемпе и Митесера, а мало после жив због 
брадатог и клошарке.

– Шприцеррр или ...чисто – зачу се глас 
пијане жене – шта да ти мама донесе? ‚Ладан 
кô... кô... таштина душа!

– Ништа, бре, кево – продра се Шмрки – 
зваћу те ако ми нешто треба!

– Да се куцнемо, сине – настави мајка 
кроз затворена врата – онако кô мама и син! 
Очи у очи!

– Одлази, бре, матора – продра се Слинави 
– пусти нас на миру!

– Не дери ми се на кеву. Или...
– Шта, или? Да чујем... Баш ме занима.
– Немој! Чујеш шта ти кажем!
– Пуши курац, матора – продра се 

Слинави!
– Не дирај ми кеву! Никад!
– Па, шта онда?
– Ништа.
– То је већ боље! Још само да се 

предомислиш.
– Нема шансе. Мртви устају из гроба...
– Па?
– Па што онда да се дрогирам, брате? 

Вечни живот, кратка смрт... Кој‘ ћете ми курац 
и ти и Дебели, а? И ваш доп... Сами се дроги-
рајте, бре!

– Важи, брате – рече Слинави пре него 
што је с треском залупио врата Шмркијевог 
стана.

Наставиће се . . .
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Слика Дорјана Греја

У познала сам се са собом сасвим 
случајно. Мислим, познавала сам 
себе и раније, али површно. Ја и 

ја смо биле само познанице. Испијале смо 
кафу на брзака, проћаскале би по коју у лету, 
заједно се бечиле на досадни екран телевизора 
и несвесно се удаљавале једна од друге све 
више. Тог мајског дана почела сам да читам 
Вајлдовог Доријана Греја. Упознала сам се 
с тим фрајером пре много година, али некако 
сам имала потребе да га поново сретнем онако 
несавршено савршеног. Волим да се враћам на 
стара познанства. Оживе ме мало. По правилу 
увек читам за радним столом. Кичма ми се 
лепо извије, вијуге ми прораде триста на сат, 
а тврда столица ме подсећа на чврсто тле. Још 

сам жива! Дакле, слика је следећа – седим за 
столом са разголићеном књигом испред себе, 
поред моје десне руке је шоља кафе која се 
још пуши, а поред леве стара фотографија и на 
њој ја од пре десет година. Сива слика и сива 
ја – намрштена, тужна, безоблична. Духовна 
ругоба. Већ пред крај првог дана читања 
уочила сам промену. Некако се сивило са слике 
изгубило и постало веселије. Следећег дана сам 
донела још већу шољу кафе и засела. Доријан 
Греј је листао све више и све даље Вајлдову 
књигу. С времена на време гледала сам себе са 
леве стране. Сад сам се смешила из савршено 
шареног простора. Била сам срећна ја у раму и 
ја ван рама са књигом која нас је упознала.   
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ПеСМе

Ти си ми сведок и читај ми 
душу!

Правим те од проклијалог семена у себи, 
Од срца дрвета које сам украла са првим 

словом. 
Правим те од одбачених мисли сирочића
Које сам закључала у твоју кору.
Правим те од песника у људима
Који те сваки пут наново упознају.
„Слуга покорни, књиго,
Ја сам човек!“

И као човек те пратим у стопу
Кап и кап – мастило кажу. 
Мрља и мрља – зову га слово. 
Шара до шаре – реч му је име. 
Цело поље речи
И ти на крају.

Можда ће ми бити жао
Што, ето, и сада разбацујем те речи
Као поцепане папириће
На којима су уписане лоше успомене,
Ишврљане љубави 
И побркане мисли.
Ти си ми сведок и читај ми душу!
Знам да ће ми бити жао
Што их при том гужвам и стежем,

Цедим у њима нечије и своје,
Како бих после онако жедна
Посисала  сваку истину. 
Ти си ми сведок и читај ми душу!
Окруњене мисли
Поређане ко у капљици кише
Умивају једна другу.
Правим те од кише...
На столу од папира
Капљице мезете душу једна другој
Наздрављају за мудрост, 
Наздрављају за снагу, 
Којом ће волети сваког
Ко их окуси.
Правим те од окуса...

О, добра моја, стално те правим од свега, 
А ти шуштиш, жубориш, шапућеш,
Па говориш, брбљаш и вриштиш,
Затим приповедаш, диваниш, збориш
И увек слушаш онога ко те воли.
У срцу ти срце дрвета
Ветар и лишће.
Кора и душа.
Последњи лист на врху – сунце.



74

Прво небо Ћирилово

Упаковане речи ређам на полице. 
Љубав са великим Љ – етикета за вечност.
Вера са покорним В – рок трајања неограничен.
Нада са поносним Н – произведено у Србији. 
Поређане речи ми се смеше. 
Познајем им очи, шарице у њима,
И душе им знам, пећинице векова, 
Путујемо у истом правцу, годинама
И лепо нам је.
То су гласови пуни као око
А у душама небо – Ћирилово.
Глас по глас удише небо.
Уздах од оца на сина,
Поглед од мајке ка кћери, 
Сладак ветар за слатку реч...
За сутра А као аманет, па  Ф као фијук
Лутајућих гласова аброноша:
„'Еј, децо, памтите, волите, поштујте
Знате већ кога и шта...
Да,
Небо ово 
Наше, Ћирилово!“

За опомену још једно О, 
Па Ж за живот
За писмо наше во вјек и вјеков...

Паковање наставља моја кћи
И ти...

Прво небо Ћирилово

Буди путник брода, светолуталице,
И поносан плови, чедо Ћирилово,
И у поносу не дај на реч твоју, 
Не дај на слово ока твог, 
Не дај да ти ишврљају име, и крст и част
Шарама туђе душе,
Не дај на писмо своје, светолуталице,
На понос-књигу и речи-птице, 
Не дај на небо Ћирилово!

Јер ако некад и негде
Доживиш словолом,
Умрећеш као изгубљено псето
Без имена, дедова и синова,
Без крштенице и причешћа,
Ко просјак са трга јадника беземљаша.

Ако ти разум обезбоји
Туђе слово и туђи дах,
Остаће ништа и страх
И прхнуће сва друга слова
Ко поплашене ласте,
Остаће само ране и грозне красте
Међ' обогаљеним гласовима имена твог.

Зато не дај на реч,
Буди човек-бог, 
А оно наше Вуково, 
А оно наше Савино, 
Оно наше Ћирилово
Смешиће ти се са жице
Ко три сунца и три прста
Које склопиш да се прекрстиш.
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Боривоје Петровић

Пирот – град стрипа

Б аш као и многе друге лепе ствари 
у овој нашој Србији, идеја о по- 
кретању стрип фестивала у Пи- 

роту родила се у кафани (читај у кафићу), уз 
„чашицу разговора“, крајем 2008. године. 
Потписник ових редова, иначе председник 
невладине организације Догматика, која се 
углавном бави организацијом рок концерата 
неафирмисаних страних бендова у граду на 
Нишави, са пријатељима гласно је размишљао о 
томе који пројекат треба пријавити на конкурсу 
Златни рудник. Тај пројекат, који финансира 
Швајцарски програм за културу SCP, а спро- 
води Одбор за грађанску иницијативу из 
Ниша, осмишљен је као помоћ посленицима 
културе на југоистоку Србије, у организацији 
и промоцији непрофитабилних манифестација 
у области културе. Како сам седео у друштву 
двојице страствених колекционара стрипова, 
а и сâм сам од малена заљубљеник у авантуре 
Кена Паркера, поручника Блуберија, Алана 
Форда, Модести Блејз, Мандрака..., некако 
спонтано покренута је прича о „деветој уме- 
тности“ и могућности да Пирот, по узору 
на Београд, Лесковац или Макарску, добије 
свој фестивал стрипа. Нико од нас тројице 
никада није покушао да се бави овом дивном 
уметношћу, али нам то није сметало да 
направимо амбициозан план. Уосталом, зашто 
да не, ни у Секс пистолсима нико није знао да 
свира, па ипак су исписали важне странице рок 
историје.

То је био тек почетак. Како то сад воле 
да кажу, требало је пронаћи „стратешког 
партнера“. Директорка Народне библиотеке у 
Пироту, Надица Костић, која је и сама, учест-
вујући на семинару Одбора за грађанску 
иницијативу из Ниша, дошла на сличну идеју, 
са одушевљењем је прихватила предлог. 

Библиотека нам је пружила пуну логистичку 
подршку, поставши суорганизатор фестивала, 
заједно са Догматиком. Од старта, суочили 
смо се са бројним проблемима, почев од тога да 
нисмо имали искуства у организацији оваквих 
манифестација, па до отежавајуће околности 
да Пирот никада није имао стрип цртача ни 
развијену стрип сцену, попут Лесковца, на 
пример. То је, наравно, одредило и форму 
фестивала који је „крштен“ као Пирот – град 
стрипа. 

Ова манифестација требало је, пре свега, 
да популарише „девету уметност“. Прво смо 
морали да нађемо неку звезду из света стрипа. 
То није било тешко. Како је у том тренутку 
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била актуелна премијера анимираног филма 
Едит и ја, прво смо изабрали Алексу Гајића, 
човека који је својим талентом и радом 
превазишао ове просторе и направио сјајну 
каријеру у Француској. Циљна група била су 
нам, уз заљубљенике у стрип, деца. За њих 
смо осмислили школу стрипа, коју би водио 
Влада Весовић из школе Ђорђе Лобачев, 
која ради под окриљем СКЦ-а у Београду. 
Иначе, Весовић је права мала институција у 
овој области, због својих заслуга прозван је 
„добрим духом српског стрипа“. Уз изложбу 
и промоцију неке издавачке куће – то би било 
то. Без много очекивања написан је пројекат, 
послат на конкурс и, гле чуда, неки добри људи 
у жирију проценили су да је то добра ствар и да 
заслужујемо подршку.

У предвечерје првог стрип фестивала 
у Пироту, Библиотека је организовала вече 
посвећено издавачкој кући Весели четвртак. 
Препуна читаоница Библиотеке у којој су за- 
љубљеници у Загора, Текса, Мистер Ноа, 
Мартија Мистерију и остале Бонелијеве јунаке 
стрпљиво слушали госте и активно учест-
вовали – јасно нам је било да смо на правом 
путу. Главни гост, Алекса Гајић, урадио је 
леп плакат на коме се његова јунакиња Едит 
одлично уклопила у амбијент пиротског ћи- 
лима и средњовековне тврђаве, па је све било 
спремно за фестивал који смо помало претен-
циозно назвали Пирот – град стрипа. То је 
била наша мала смишљена провокација.

У периоду од 3. до 5. јула 2009. читаоницом 
Народне библиотеке „господарили су“, поред 
Гајића, још и Дражен Ковачевић, цртач који је 

у Француској стекао светску славу (добитник 
је престижне награде за стрип, Точак), 
Марко Стојановић, један од наших најбољих 
стрип сценариста, покретач Вековника, али 
и Балканске смотре младих стрип аутора у 
Лесковцу, и Игор Марковић, који је представио 
издавачку кућу System comics, која је позната 
по томе што, осим надалеко чувених светских 
стрипова попут Хелбоја, Кена Паркера, Ди- 
лана Дога, промовише домаће стрип ауторе. 
Владимир Весовић је био у двострукој улози 
– поред тога што је водио тродневну школу 
стрипа, коју је похађало двадесетак наших 
младих суграђана, припремио је изложбу стрип 
табли (због недостатка адекватног простора, 
Пироћанци су поставку могли да виде у холу 
Библиотеке, који се показао као одличан 
изложбени простор). Уз сјајно тродневно 
дружење, стигли смо да гостима представимо и 
природне лепоте нашег краја. Поред малишана 
који су показали велико интересовање, највеће 
откриће фестивала био је академски сликар из 
Пирота Игор Крстић, за кога су сви учесници 
имали само речи хвале, истичући да је изузетно 
талентован стрип цртач. Истина, било је и 
ситних организационих пропуста, али ваљда 
је то нормално, дечје болести морају да се 
прележе. Тек, преживели смо, уз дато обећање 
гостима де ћемо убудуће бити још бољи.

Припреме за други фестивал биле су 
много озбиљније. Истина, изостала је подршка 
Златног рудника, али се Народна библиотека 
много више ангажовала, стигла је помоћ од 
Организационог одбора Пиротског културног 
лета, укључио се и Музеј Понишавља, тако 



77

да смо успели да формирамо јак тим, како не 
бисмо, језиком спортских новинара речено „у 
елити играли само једно лето“.

Опет смо успели да обезбедимо и сјајне 
госте, сам крем српског стрипа. Звезда је био 
Бранислав Бане Керац, први наш аутор који 
је успео у Француској, творац Кет Клоу, Billy 
The Pljuca... Уз њега, наравно, и сценариста 
са којим је најчешће сарађивао Светозар Тоза 
Обрадовић. Душан Младеновић је представљао 
Весели четвртак, овога пута кроз промоцију 
њихових стрип албума. Како победнички 
тим не треба мењати, Влада Весовић је 
опет водио школу и припремио, уз подршку 
Маркетпринта, изложбу поводом хиљадитог 
броја Стрипотеке, а практично без позива опет 
су нам се прикључили и Дражен Ковачевић, 
Игор Марковић и Марко Стојановић. Главни 
штаб био нам је у просторијама некада култне 
кафане Ладна вода, а за госте и посетиоце 
фестивала своја врата, поред Библиотеке, 
отворио је и Музеј Понишавља. У дворишту 
које чува дух XIX века, где је Шотра снимао 
Зону Замфирову и Ивкову славу, све је добило 
сасвим нову димензију. У школи више деце 
него претходне године, на промоцијама много 
више посетилаца, уметници нису штедели своја 
пера да им понешто нацртају и тако сачувају 
успомену на ову манифестацију, дружење 
много срдачније него први пут. Све су то 
чињенице које су нам дале за право да верујемо 
како смо покренули праву ствар. У све то 
уклопио се и позив да у септембру ове године 
фестивал представимо и на Међународном 
салону стрипа у СКЦ-у, у Београду, раме уз 
раме са фестивалима у Лесковцу, Лакташима, 
Херцег Новом...

За почетнике, без лажне скромности, 
урадили смо много. Урадили јесмо, али шта смо 
постигли? Закључка нема, вероватно смо мало 
тога променили у размишљању Пироћанаца, 

али смо бар покушали. А циљ је био да људи 
схвате да је стрип много више од бунта људи 
који сањаре и не желе да одрасту, да увиде да 
је то уметност, и то озбиљна уметност. Било би 
добро да то схвате и надлежни у овој земљи, 
по узору на Француску, САД, Јапан. Ако 
држава помогне издавачима да се на полицама 
библиотека поред књига нађе и довољно 
стрипова, ствари ће се променити.

Бар се надамо да ће тако бити, баш као 
што се надамо да ћемо и наредне године поново 
добити подршку, преживети трећу годину 
и учинити фестивал Пирот – град стрипа 
традиционалним. Пре свега због клинаца који 
долазе, али и њихових родитеља, а у славу 
„девете уметности“.

– Наставиће се –
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Снежана Костић 
Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш 
sneki.og@gmail.com

Слободан Радојковић – уметник,  
графичар, завичајни аутор

К ао што увек бива на сваком месту 
и у свакој прилици, у свакој 
професији или неком културном 

и друштвеном дешавању, прави и вредни 
људи су негде „иза“. Они се не експонирају по 
сваку цену, не рекламирају, не говоре о себи у 
суперлативу, напротив, увек имају критички 
став према себи и околини, али само из једне 
потребе – да они буду бољи а свет око њих 
позитивнији. То су људи ту око нас, они који 
вредно и савесно обављају свој посао, живећи 
у свом изграђеном микросвету, поштујући себе 
и друге. Један од таквих ликова је и Слободан 
Радојковић уметник, графичар сада већ у 
зрелим годинама.

Рођен је 1967. године у Нишу. Дипломирао 
је 1992. на Факултету ликовних уметности у 
Скопљу. Постдипломске студије завршио је 
1996, на Графичком одсеку Факултета ликовних 
уметности у Београду, члан је УЛУС-а од 1993.

Повод за разговор са овим уметником, 
вредним пажње, је недавно одржана његова 
самостална изложба у Београду, од 4. 10 – 16. 10. 
2010. године, у Галерији Графички колектив, 
под називом Субјективна опсесија, и чињеница 
да је он завичајни аутор чија се дела налазе у 
фонду Кабинета графике Народне библиотеке 
Стеван Сремац Ниш.

Ауторов најновији циклус, назван Субје-
ктивна опсесија, неки критичари називају 
и Причом о лули. По њима, лула представља 
симбол грађанске традиције, синоним за свет 
који нестаје, за ужитак, смиреност, осећај 

сигурности, што су, у данашњим условима 
живота, заборављена емотивна и духовна 
стања.

Зашто баш лула као симбол и откуд 
идеја за рад у дрворезу?

Идеја о враћању дрворезу иницирана је 
након веома корисне и интензивне сарадње 
са америчком уметницом Ејприл Волмер, која 
је, боравећи у графичкој радионици у Сићеву, 
2008. године, реализовала неколико графика у 
духу традиционалног јапанског дрвореза. На 
основу цртежа и скица, већ крајем те године, 
урадио сам три матрице у дасци липе које су 
представљале почетак циклуса са радним 
називом Прича о лули. 

Шта лула представља за вас као 
симбол?

Лула се на мојим радовима појавила, 
заправо, знатно раније и у непосредној је вези са 
сећањем на оца који је у годинама заједничког 
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живота страствено уживао у њој. Она се током 
времена трансформисала у својеврсни симбол 
који готово на свим мојим радовима чини 
примарни елемент, а временом је попримила 
шири смисао.

Какве су ваше импресије о протеклој 
изложби?

Изложбом вишебојних дрвореза под на- 
зивом Субјективна опсесија у Галерији 
Графички колектив (4–16. октобар), желео сам 
да се након више година самостално представим 
културној јавности Београда и Србије. Идеја 
да изложба буде приређена у овој галерији 
логична је, с обзиром да је моја излагачка 
активност годинама везана за ову угледну 
институцију учешћем на годишњим изложбама 
Мале графике и Мајској изложби графике 
Београдског круга. Висок професионални ни- 
во у свим аспектима везаним за реализацију 
изложбе, као и максимална ангажованост на 
медијској презентацији изложених графика, 
чини ову галерију препознатљивом и цењеном. 
Изложбу су чинила 22 графичка листа га- 
леријског формата, а поставку је пратио кон- 
цизан и ефектан каталог као и видео запис о 
радовима и отварању.

Како видите уметност данас? У ком 
смеру се она креће и да ли уопште има дубљи 
друштвени ангажман или је само „лепа“ 
уметност? 

Естетика у нашем друштву никада 
није представљала значајан појам, нити је 
интересовање и схватање уметности нешто 
што одликује и значајан слој образованих 
људи. Иако је полемика око тога да ли уметност 
треба да буде реакција на стварност, а уметник 
протагониста актуелних догађања или усамљена 
личност чији је примарни циљ естетско, чини 
се, интензивнија него икада, посвећеност 
стваралаштву као дубоко интимном чину мој 
је избор. Ангажована уметност има небројено 
тема. Социјални и политички проблеми, верске 
разлике и полна (не)равноправност, окренутост 
источној или вера у западну културу, данас су 
неисцрпна питања која провоцирају ствараоца. 

Уосталом, друштво, које се, уз драматичне 
догађаје и мучна гибања, мења и налази се 
у дубокој подељености, неминовно постаје 
сцена дијаметрално супротстављених ставова 
о суштини уметности и сврси уметничког 
стваралаштва.

Шта уметност и бављење њоме значи 
вама лично?

Мислим да уметник свет може да учини 
бољим, стварањем дела са несумњивим ли- 
ковним квалитетима. Посматрач је тај који 
сваки пут изнова треба да буде уверен да је 
искрено и естетско – једино исправно. Нападна 
и упорна жеља аутора да својим делом одмах и 
радикално измени свет око себе нереална је и 
води у другу крајност. Верујем да је повратак 
правим уметничким вредностима један од 
путева за духовно оздрављење нације.

У фонду Кабинета графике Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш налази се 
неколико ваших графика. Реците нам нешто 
о њима и о сарадњи Библиотеке и наших 
графичара?

Поред уметника, мисију просвећивања и 
велику одговорност у перманентној едукацији, 
посебно младих, имају институције културе. 
Музеји, галерије, театри, библиотеке треба 
да добро осмишљеним програмима створе 
динамичније и креативније контакте са пу- 
бликом. Колекција графике у Народној библи-
отеци Стеван Сремац у Нишу, коју чине отисци 
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значајних српских уметника као и ликовних 
уметника Ниша, значајан је сегмент збирки ове 
библиотеке и добра основа за популарисање 
ове технике уметничког изражавања. Такође, 
сарадња са младим ауторима у виду органи-
зовања предавања о графици, промовисању 
публикација о новим праксама и поетикама у 
сфери графичке уметности као и приређивање 
међународних wоrкshop сусрета, могу бити 
добар начин да се нове генерације васпитавају 
на правим вредностима. 

Ово је била мала прича са овим 
занимљивим завичајним аутором, надам се 
да ће бити још повода и прилика да чујемо 
о њему и његовом раду. Остало је још много 
непостављених питања.

До сада, Слободан је имао пет само- 
сталних изложби и то у Нишу, Пироту, 
Приштини, Београду, Софији и Новом Саду, 
и око 150 колективних изложби, тако да су 
његове радове могли да виде и у Софији, Прагу, 
Великом Трнову, Токију, Суботици, и у још 
много других градова.
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Александра Гојковић

Кад срце затрепери

Ј една моја пријатељица, велика де-
војчица у сталној потрази за новим 
авантурама ума, с поносом каже да  

су јој књиге спасиле живот, и то у оном 
дословном смислу. У тренутку кад није имала 
снаге да мисли и говори, подигла је око себе 
непробојан зид од књига. Није то урадила 
свесно, једноставно је осетила потребу да 
огради своју самоћу, а књиге су биле сасвим 
спонтано решење. Како се увећавао број 
прочитаних наслова (оних које је годинама 
сакупљала у нади да ће их једног дана читати 
из чистог уживања), смањивао се мрак око ње 
и престала је потреба за било каквим оклопом. 
Добила је одговоре на питања за која није ни 
била свесна да их себи поставља.

Дубравка Угрешић је, недавно, одго ва- 
рајући на новинарско питање о промени стила, 
објаснила да се не ради о томе да је она постала 
директнија, већ читаоци подсвесно осиро-
машују њен текст „у жељи да што пре дођу 
до упутства које дугме треба притиснути на 
веш-машини“. Изгубили су жељу за књижевним 
нијансама. 

 У Авантурама неваљале девојчице, по-
следњем роману Марија Варгасa Љосе, стра-
ствена љубавна прича као кулисе има дру- 
штвено-политичка дешавања у Перуу и Фран- 
цуској, од шездесетих година XX века наовамо. 
Ако јурите само линијом љубавног заплета, 
који је заиста врло изазован, и способан 
да уздрма свако рационално поимање ме- 
ђуљудских односа, пропустићете све сем 
романтичне ауре ове књиге. Варгас Љоса нам, 
причајући о страсти, добацује многа питања. 
Које су границе личног достојанства? Колико 
смо способни за истинску блискост? Да ли су 

наша пријатељства права и бирана по души или 
су руковођена неким другим интересима? Шта 
је за нас смисао живота и да ли је он у било 
каквој вези са трком за приликама, новцем и 
статусом? 

Писац Зоран Живковић је у једном чланку, 
посвећеном жалосној ситуацији у српском 
издаваштву, приметио да су домаће књиге, 
настале пре неколико деценија, без данашњих 
техничких преимућстава, биле много озбиљније 
штампане од ових садашњих. Ако листате 
Глишићев превод Гогољевих Мртвих душа, у 
издању из шездесет и неке, нећете наићи ни на 
једну словну или правописну грешку. Дочекаће 
вас само најлепши српски језик који поштује 
вашу евентуалну намеру да се, читајући га, 
нечему и поучите.

Кад навикнете на компјутер, а то смо 
сви учинили одавно, тешко вам је да било 
шта пишете ако пред собом не видите екран а 
под рукама не осећате тастатуру која реагује 
на благи додир. Можете да коригујете текст у 
бескрај, а при том потпуно поштујете еколошко 
начело да ниједно дрво не треба посећи ако то 
није заиста нужно. Проблем настаје, међутим, 
кад ефикасност кренемо да примењујемо и на 
оно што читамо па брзина постане битнија од 
свега осталог.

Томас Хобс је одавно устврдио да је 
„знатижеља пожуда ума“, а да ли ико може да 
замисли праву љубавну пожуду ако су услови 
такви да партнеру можете да видите лице, 
али немате времена да осетите мирис коже и 
створите тајну мапу његових вена које клизе 
телом? 

Исто је са књигама. Оне траже да се 
читају лагано, онако како су их читали наши 
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преци који нису рођени у свету телевизора. 
Популарно-психолошка литература која се ре- 
кламира као пречица до бољег живота, слабо 
шта може да нам понуди сем бљештавог излога. 
Прави знакови су у неким другим књигама кроз 
чије се ходнике крећемо неоптерећени жељом 
да будемо обасјани мудрошћу. У тим ходницима 

се ниједна врата не отварају бучно, али иза њих 
има нечега од оне праве магије, пред којом чак 
и срце циника зна да затрепери. Ако сте читали 
Селинџеров роман Френи и Зуи – све вам је 
јасно. Ако нисте, трампите га за све популарно-
психолошке књиге које вам опасно угрожавају 
претрпане полице. Бићете на добитку.       
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Три човека на бициклама 

Кула од лобања
Tre uomini in bici 

Una Torre Con i Teschi

У делу пута према Нишу, граду у коме 
је рођен Константин Велики и где 
је писац Бора Станковић казивао о 

прелепим али несрећним циганкама, у ваздуху 
се осећала олуја, птице су умукле и била 
је очајна врућина. Власник једне радње из 
Ћуприје нас упозорава да овде температура 
досеже до 58 степени. У даљини се назиру 
плавичасте планине; врућ ветар нам удара у 
леђа и како смо ишли даље пред нама су се 
указивали једнолични пејзажи који подсећају 
на Далмацију или Грчку. Уз помоћ спинакера 
на овом делу пута се лакше и брже крећемо 
будући да нам овај сеоски 
пејзаж не одвлачи пажњу 
а ми смо се усредсредили 
само на окретање педала. 
Након једне узбрдице 
на којој су нас засипале 
светлуцаве шљиве дошли 
смо до Алексинца где 
смо видели касарну која 
је била бомбардована. 
Морамо да истакнемо 
да без обзира на то, у 
Србима није било мржње. 
У једној кафани два 
госта нам причају како 
је њиховог пријатеља 
Милоша погодила касетна бомба док је пио 
пиво на нишкој пијаци. Данас, након што му је 
из тела извађено 178 гелера, тај исти Милош 
збија шалу са тим што се десило. Каже: „То 
је очигледни доказ да пиво шкоди Србима“. 
Има још таквих случајева. На пример неки 
диск џокеј из овог краја је имао обичај да 
појача италијанску музику у тренутку кад би из 
Италије полетели авиони. И напокон стижемо 
у Ниш, прво што смо угледали био је мост 
на реци и средњовековна тврдава а, на крају 
булевара према Бугарској. видели смо кулу 
од лобања, један од најјезивијих споменика 
Европске историје. 1809. године кад Турци 
удоше у Ниш извесни Стеван Синделић диже 

L a  tappa  per  Nis,   la  citta  dove  
nacque Costantino il Grande e dove il 
poeta Bora Stankovic narra di donne 

zingare bellissime e sfortunate, comincia con aria 
di temporale, gli uccelli che tacciono e un caldo 
boia. Un bottegaio di Ćuprija ci avverte: qui il 
termometro tocca i 58 gradi. Monti azzurrini a 
distanza; la vampa solleva correnti d’aria, ci spinge 
da dietro verso paesaggi di un’aridita dalmatica, 
greca. E’ lo spinnaker che rende lieve questa tappa 
di trasferimento, in un grande nulla agreste dove 

il pe-dalare ha una sua 
monotona piacevolezza. 
Lunga salita sotto una 
pioggia di prugne color del 
sole, poi e Aleksinac, con 
la caserma bombardata. 
Vi scop-riamo l’assenza di 
rancore dei serbi. In un bar, 
due avventori raccontano 
di un loro amico, Miloš, 
che si becco dalla Nato una 
bomba a grappolo mentre 
si face-va una birra al 

mercato di Niš. Oggi, che gli hanno estratto tutte le 
178 schegge, questo Miloš ci scherza sopra. Dice: 
“E la dimos-trazione che la birra ai serbi fa male”. 
Cose cosi. Come la storia di un disc-јоскеу di 
queste parti che quando dal-l’Italia  arrivavano  gli 
“F16” metteva su musica italiana a gran volume. 
La gente ci saluta, si fa in quattro per indicare la 
strada.

Ed e Niš, il ponte sul fiume, la fortezza 
medievale, e, in fondo al vialone per la Bulgaria, 
la Torre dei teschi, uno dei monumenti piu feroci 
della storia d’Europa. Nel 1809, i turchi entrarono 
a Niš, ma tale Stefan Sindjelić fece saltare la 
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polveriera con tutta la sua guarnigione. II pascia 
allora fece decapitare i caduti, quasi un migliaio, 
e con le teste fece una torre. Le pelli furono tolte 
dai teschi, riempite di cotone e spedite al sultano. 
II poeta Lamartine, che passo di la vent’anni dopo, 
vide ancora ciocche di capelli muoversi nel vento, 
con l’aria che, attraversando occhiaie e mascelle, 
intonava una lamen-tazione.

Oggi i teschi sono solo 58, murati nella 
torre, e la torre e stata coperta da una cappella 
votiva, ma l’impres-sione rimane. Ti dice molto 
dell’anima e delle paure di qui. 11 custode ci mette 
del suo, racconta che tra la guerra di allora e quella 
di oggi c’e il segno dello stes-so destino. “Noi 
serbi abbiamo dato sangue per fare questo paese. 
Sloveni, croati e albanesi hanno dato solo odio”. 
Ma Kostantin, un ех ufficiale dell’Aeronautica 
che oggi fa il tassista per non tornare al fronte, 
riconosce che la follia nazionalistica ha preso 

un po’ tutti, dalla Grecia 
all’Austria. Nis ha metico-
losamente cancellato ogni 
traccia musul-mana, ma 
nell’anima e piu turca di  
Sarajevo. La locan-da “So- 
kace”, che vuol dire vicolo, 
e uno di quei posti dove 
sedimenta “el remanso del 
tiempo”, come l’acqua che 
forma il vortice e torna 
indietro nelle curve del 
fiume e dietro i piloni. 
Guar-diamo la vita passare 
e dopo le prime birre, ci 
chiamiamo tra noi col 
vocativo alla serba. La 
sera si riempie di bellezze 
di tipo slavo e andaluso, 

gli uomini hanno facce con la storia scritta sopra, 
parlano di Anatolia, Grecia, Pan-nonia, persino 
India. Certi sono scuri come tamil: sono zingari 
del Kosovo, pare egiziani d’origine. Per loro la 
stella polare non e affatto Istanbul; e dopo quella 
storia dei teschi c’e anche da capirli. La loro meta 
e esattamente la nostra partenza, Trieste, la citta 
dove generazioni di jugoslavi han fatto la spesa. Si 
tira tardi, a “Radio Fast”, in cima a una scaletta di 
ferro, la pallida disc-јоскеу Gaga impasta la disco 
music con i ritmi orientali, i tamburelli, le ultime 
birre. Anche il cielo impasta il giallo e il viola.

(Tratto da “La Repubblica” - 18/8/2001)

у ваздух барутану и све војнике који су се ту 
нашли. Паша је наредио да се пострадалима, 
којих је било око хиљаду, одрубе главе и узидају 
у кулу. Била је одрана кожа са глава, напуњена 
памуком и послата Султану. Француки песник 
Ламартин, који туда прође двадесетак година 
након тог догађаја и видео је како су праменови 
косе још виорили на ветру који се претварао у лелек 
провлачећи се кроз усне и очне дупље. Данас има 
само још 58 узиданих лобања, али без обзира на 
њихов број оне и данас делују застрашујуће. Кула је 
заштићена капелом. Она говори много о души овог 
народа и о његовим страховањима. Кустос износи 
своје запажање да измеду ондашњег и скорашњег 
рата постоји нека судбинска сличност, „Ми Срби 
смо пролили много крви да створимо ову земљу 
док су Словенци, Хрвати и Албанци уткали само 
мржњу“. Док Константин, бивши официр ратног 
ваздухопловства, који је почео да таксира да не би 
поново ишао на фронт помирљиво каже да је лудило 
национализма обузело све од Грчке до Аустрије.

У Нишу више нема 
трагова о некадашњем при- 
суству муслимана али у 
суштини, у овом граду се у 
већој мери задржало „пусто 
турско2 но у самом Сарајеву. 
Биртија „сокаче“, што значи 
уличица, је једно од места 
где је „време стало“, попут 
речног тока који прави вртлог 
кад наиђе на стуб. Гледамо 
како тече живот око нас и 
након првог пива, почињемо 
да користимо вокатив, што је 
особеност србског језика, кад 
се обраћамо један другом. 
Вече одише словенским и 
андалузијским типом ле- 
поте, овим Ијудима као да је 
историја исписана на челу, 
(они у себи носе трагове Андалузије, Грчке, 
Па но није и  помало Индије. Неки су зифт црни, 
то су вероватно цигани са Косова, који изгледа 
да су пореклом из Египта.

За ове људе Истамбул није идеја во- 
диља; и након приче о кули од лобања то је 
разумљиво. Оно чему они теже је место из кога 
смо кренули, Трст, град у коме су генерације и 
генерације Југословена ишле у куповину. Већ је 
касно, а у радио „Фасту“, који се налази на врху 
металног степеништа, убледела Гага диск џокеј 
преплиће, уз последње пиво, диско музику са 
оријенталним мелосом, чак и на небу се мешају 
љубичаста и жута боја.

(из „La Repubblica“ – 18. 08. 2001)


