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СТРАТЕГИЈА КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА
ГРАДА НИША
2012 – 2015.
Предраг Цветичанин
pcveticanin@gmail.com

УВОД
Ово је други пут да Град Ниш конципира стратегију културног развоја. Израда
стратегије културног развоја Града Ниша 2004 - 2010. године била је у много чему
пионирски подухват. Процесом је руководио новоформирани Савет за културу који
су чинили уметници, уметнички критичари, менаџери у култури и теоретичари
културе из Ниша, и у коме није било представника политичких партија; стратегија
је формулисана кроз обиман шестомесечни процес консултација (округлих столова,
фокус група, дубинских интервјуа) унутар културног сектора Града; у њој су по први пут
свеобухватно забележени (мапирани) материјални и нематеријални ресурси културе
Града Ниша и извршена анализа трендова у финансирању градских културних
институција и других актера културног живота у њему. Подухват је био пионирски и
по томе што национална стратегија културног развоја у том тренутку није била ни у
најави и што је свега неколико градова у Србији имало стратешке документе развоја
културе (од којих ни један није био ни приближног обима), те није било домаћег
модела на који би се ова стратегија могла ослонити. На крају, али не мање важно,
новина је била и то што је израду стратегије културног развоја иницирао Извршни
одбор Града Ниша, а не нека међународна агенција или донаторска организација.
У студији „Прилози за дефинисање стратегије културног развоја Града Ниша
од 2004. до 2010. године“ забележени су резултати анализа тадашњег стања у
култури Ниша и предлози усмерени на промену затеченог стања - кроз увођење
елемената парадржавног модела културне политике; стратешки приступ културним
активностима и развој интер-секторске и интер-ресорне сарадње. Култура је у овој
стратегији углавном посматрана у њеном естетском виду, а стратешки циљеви су
били везани за промене у начину организовања јавне управе, финансирања културе
и вођења кадровске политике; за нову концепцију сталних градских манифестација
и установљење једног броја нових сталних градских манифестација; за реализацију
стратешких пројеката у области истраживања, заштите и презентације покретних
и непокретних културних добара; побољшање услова рада уметника и градских
установа културе; реализацију програма перманентне едукације менаџера у култури
и уметника; за јачање међусекторске и међуресорне сарадње у граду, развој културног
туризма и унапређење међународне културне сарадње Града Ниша.
Израда стратегије развоја културе Града Ниша 2012. - 2015. године такође је
представљала својеврсни експеримент. Она је реализована кроз специфично цивилно
- јавно партнерство, као заједнички пројекат Града Ниша и невладине организације
„Одбор за грађанску иницијативу“ из Ниша. Један од циљева пројекта „Re-Opening a Gold
Mine” („Поновно отварање златног рудника“) који је Одбор за грађанску иницијативу,
уз финансијску подршку Швајцарског програма за културу на западном Балкану
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(SCP), реализовао у пет градова југоисточне Србије (Нишу, Лесковцу, Врању, Пироту
и Зајечару), било је оспособљавање актера културне политике у овом делу Србије
за усвајање стратешког приступа културним активностима. У оквиру пројекта
реализована је обука више од 200 менаџера у култури и уметника из југоисточне
Србије за стратешко планирање у култури, за менаџмент културних установа,
менаџмент културних догађаја и за менаџмент пројектног циклуса.
У пројекту „Re-Opening a Gold Mine” предвиђене су и активности супервизије израде
стратегија културног развоја два града и стратешких планова пет културних установа
из региона, као и део финансијских средстава за реализацију ових активности.
Тражећи партнере за овај подухват, Одбор за грађанску иницијативу је конкурисао
код градова укључених у пројекат и успостављена је сарадња са Градом Нишом и
Градом Врањем. Такође је договорена и израда стратешких планова пет културних
установа из циљних градова: Галеријом савремене ликовне уметности из Ниша,
Лесковачким културним центром, Народним музејем из Врања, Домом културе из
Пирота и Народним музејем из Зајечара.
Израда стратегије културног развоја Града Ниша отпочела је крајем 2009. године.
Процесом планирања руководила је деветочлана радна група коју су чинили
представници културних институција Града Ниша, струковних удружења и градске
управе, који су претходно прошли кроз обуку за стратешко планирање у култури.
Чланови овог тима били су Миодраг Радовић (Градско веће Града Ниша); Снежана
Влатковић (Управа за образовање, културу, омладину и спорт); Зоран Пешић – Сигма
(Нишки културни центар – Градина); Милица Тодоровић (Галерија савремене
ликовне уметности); Емилија Радмиловић (Народна библиотека Ниш); Тони Чершков
(Завод за заштиту споменика културе); Дејан Дабић (Нишки културни центар);
Игор Алексић (Факултет уметности Ниш) и Сима Гушић (Друштво архитеката
Ниша). Чланови Одбора за грађанску иницијативу, др Драган Жунић и др Предраг
Цветичанин, који су у својству председника и потпредседника Савета за културу
учествовали и у изради стратегије културног развоја Града Ниша од 2004. до 2010.
године, имали су улогу супервизора овог процеса.
Током израде стратегије културног развоја града Ниша за период 2012 – 2015.
реализоване су следеће активности:
а) Одржан је семинар посвећен стратешком планирању у култури коме је
присуствовало 27 полазника (руководилаца и представника културних институција
града и представника нишких градских општина);
б) Прикупљени су подаци о буџету и структури буџета који град одваја за културу,
о буџетима и структури буџета културних установа, о финансијским, кадровским и
техничким ресурсима установа културе у Нишу и других актера који се баве културом у Нишу;
в) Одржано је десет округлих столова/фокус група по тематским областима и то
за области: филмске уметности; архитектуре; ликовних уметности; књижевности;
заштите споменика културе; музике; позоришне уметности; те састанци са
представницима културно-уметничких друштава; невладиних организација
у култури и неформалних уметничких група и члановима Савета за културно
стваралаштво. На овим скуповима учествовало је више од 250 менаџера у култури и
уметника из Ниша. Дискусија на њима се фокусирала на четири теме: 1) стратешке
проблеме у области културе у граду; 2) стратешке, дугорочне циљеве који би могли
бити остварени у периоду од наредних двадесет година и средњорочне стратешке
циљеве за период 2012 - 2015. године; 3) допринос културе у обликовању идентитета
града Ниша и 4) на правце развоја међународне сарадње Града Ниша. Извештаји
са ових округлих столова објављивани су, одмах након њиховог одржавања, у
локалним дневним „Народним новинама“, те су грађани током читавог процеса
били правовремено информисани о његовом току и могли су да дају своје предлоге и
сугестије преко веб странице града.
БИБЛИОЗОНА5
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г) Одржани су међународни скупови „Правци и модалитети међународне сарадње
града Ниша у области културе“ и “Сарадња у области истраживања, заштите,
валоризације и промоције културног наслеђа из времена Константина Великог“ на
којима су били присутни готово сви најважнији партнери града у будућој међународној
сарадњи града Ниша у области културе: представници Министарства културе и
Министарства економије и регионалног развоја Републике Србије, културни аташеи
амбасада Француске, САД, Аустрије и Словачке, руководиоци културних центара
Француске, Италије и Аустрије, представници UNESCO-а, ЕU програма „Култура
2007 – 2013“, прекограничног ЕU програма Србија – Бугарска и Швајцарског програма
за културу на Западном Балкану. Поред њих на скупу су учествовали и представници
„Константинових градова“ (Јорка, Трира, Арла, Карнунтума, Милана и Измита),
домаћи стручњаци за област културне политике, као и представници културних
институција Града Ниша.
д) реализовано је 27 полу-структурисаних интервјуа са представницима пет градских
општина, руководиоцима културних установа у граду Нишу, представницима
цивилног сектора у култури и истакнутим приватним менаџерима, значајним
уметницима, као и са представницима компанија које помажу културу у граду. Теме
о којима се разговарало укључивале су основне проблеме са којима се актери културе
у граду суочавају и њихове развојне планове; сарадњу културних институција
и организација унутар града (са градском управом, са другим културним
институцијама, са невладиним организацијама и приватним сектором у култури),
са културним институцијама у Србији и међународну сарадњу.
ђ) Све ове активности пратили су састанци радног тима. На њима се дискутовало
о начину рада градске управе за културу; модалитетима за финансирање културе у
граду; делатности Савета за културу Града Ниша; кадровској политици, питањима
едукације и до-едукације менаџера у култури који раде у градским културним
установама; могућим решењима просторних проблема градских културних
институција, те начинима за побољшање положаја слободних уметника и услова
за рад уметничких удружења и неформалних уметничких група. Теме састанака
су били и начини обележавања идентитета и међународна сарадња Града Ниша;
предлози за обележавање годишњице Миланског едикта 2013. године; предлози за
унапређење јавних градских манифестација; могуће интервенције у јавном градском
простору, те начин оживљавања градских паркова и излетишта. На састанцима радне
групе расправљало се и о проблемима и циљевима у посебним секторима културе:
књижевности, библиотекарству, музичкој уметности, визуелним уметностима,
филму, заштити споменика културе. На основу ових разговора чланови радног тима
припремили су скице за поједине сегменте овог програма развоја културе.
Након овог уводног дела, у студији је дат преглед развоја модела локалне културне
политике и двају парадигми које остварују најзначајнији утицај на културне
политике градова у савременом свету - програма „урбане регенерације“ који се
везује за појам и праксу тзв. „креативних градова“ и парадигме културних права
и културне разноликости које су афиримисали документи попут UNESCO-ве
„Универзалне декларације о културној разноликости“ (2001); „Конвенције о заштити
и промоцији разноликости културних израза“ (2005) и Агенде 21 за културу (2004)
Уједињених градова и локалних самоуправа (UCLG). Затим је извршена анализа
степена остварености циљева и резултата стратегије културног развоја Града Ниша
од 2004. до 2010. године и односа нове стратегије културног развоја за период 2012 –
2015, са Стратегијом развоја града Ниша 2007 – 2020. године и Стратегијом развоја
туризма Града Ниша 2011 – 2016. године. Потом је предочен начин функционисања
културног система Града Ниша, као и приказ финансијских, материјалих и људских
ресурса у културном систему Града, да би се део посвећен стратешкој анализи завршио
прегледом актера у граду: културних институција, цивилног сектора, бизнис сектора,
11
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донатора и неформалних уметничких група и проблема са којима се они суочавају.
У делу посвећеном стратешком програмирању изложена је најпре методологија
рада на дефинисању визије, стратешких циљева и резултата, а потом у централном
делу студије и стратешки циљеви и резултати у области културе за период 2012 –
2015. године. Након тога дат је преглед стратешких проблема и стратешких циљева
по областима културе. Имајући у виду њихов значај за културу Града Ниша читава
поглавља посвећена су предлозима за обележавање 1700 година од проглашења
Миланског едикта о верској толеранцији и правцима међународне сарадње Града
Ниша у области културе. На крају су предложени механизми мониторинга и
евалуације остварењa стратешких циљева и резултата и актери задужени за вршење
ових послова и дата закључна разматрања.
2. ТРЕНДОВИ У САВРЕМЕНОЈ ЛОКАЛНОЈ КУЛТУРНОЈ ПОЛИТИЦИ
Процењено је да је пре преласка на анализу ситуације у Граду Нишу и пројекције
праваца културног развоја потребно направити кратак преглед трендова у савременој
локалној културној политици на глобалном нивоу, да би се решења која је у овом
документу понудила радна група разумела на прави начин.
Током релативно кратког периода друге половине XX века и почетка XXI века
дошло је до вишеструке промене водећих принципа локалних културних политика:
1) У 1950-им и на почетку 1960-их локалне културне политике су имале за циљ
стварање услова за партиципацију свих грађана у врхунским производима културе и
уметности („демократизација културе“) - за ову фазу је било карактеристично оштро
раздвајање високе и популарне културе;
2) Крајем 1960-их и почетком 1970-их појавио се концепт „културне демократије“ као
алтернативне парадигме – чији је основни циљ била подршка испољавању културне
креативности свих грађана, а не само уметника. Њу је пратило истицање значаја
културне децентрализације;
3) Од средине 1970-их и у 1980-им, са продором нео-либерализма, и од културе
се захтевало да оправда своје место у развоју града, да покаже своју корисност и
допринос на свим нивоима, укључујући ту и отварање нових радних места. Овај
период карактерише интензиван развој теорије и праксе културног менаџмента;
4) У 1990-им појавиле су се концепције урбане регенерације - улоге културе у развоју
идентитета градова, доприноса културе развоју грађанског поноса, привлачења
послова и туриста у град. Овај период обележава развој културног туризма и
културних индустрија;
5) У 2000-им кључни принципи културне политике везани су за принципе културне
разноликости и за концепт креативних градова. У овом периоду акценат је стављен
на интеркултуралност и коегзистенцију различитих култура у граду. Њега још
карактерише фокус на стратешке планове културног развоја и обновљени интерес за
културну продукцију.
У тексту „Само-културализација градова: о трансформацији модерне урбаности
у креативном граду”1 Андреас Реквиц (A.Reckwitz) указује да се савремени урбани
тренутак може разумети само у ширем, историјском контексту трансформације
градова. По Реквицу, европски градови су у свом развоју прошли кроз три фазе:
буржоаски град који се развија од XVII до краја XIX века, функционални град модерне
индустријске ере (1920 – 1970) и креативни град пост-модерног доба, чија ера почиње
1980-их и траје и данас.
1 Andreas Reckwitz „The self-culturalisation of the city: On the transformation of modern urbanity in the
‘creative city“, текст презентиран на конференцији истраживачке мреже за социологију културе
„Culture and the Making of Worlds“ Европске социолошке асоцијације – доступан на веб страници
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1699808
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Буржоаски град, према Реквицу, карактеришу два основна дуализма: између
градског и руралног окружења и између приватне и јавне сфере. Град се у првом
реду схвата као место трговине и административно седиште, а у просторном смислу
карактерише га концентрација основних институција (политичких, економских,
културних) у градском центру, који се истовремено види као место на коме се одвија
јавни живот. Градска средина се посматра као економски и културно супериорна у
односу на рурално окружење, а долазак у град и нарастање мреже градова се третирају
као процес еманципације, на индивидуалном и колективном плану.
Крајем XIX века ова концепција града доспела је у кризу. С једне стране, криза је
била резултат убрзане индустријализације и њених пратећих последица: нарастајућег
пролетеријата који је живео у просторно одвојеним деловима градова, у нељудским
условима описаним у књигама првих социјалиста. С друге стране, на нивоу културне
репрезентације - у радовима уметничких авангарди - транформација буржоаског
града у метрополис, довела је до глорификације урбаног. Али предмет фасцинације
нису биле праксе буржоаског јавног живота, него спектакуларни, визуелни аспекти
градског окружења – модерне зграде и саобраћај, брзина и светлуцавост града,
градски спектакли, присуство маса на улицама – слављени у делима надреалиста,
Бодлера (Ch.Baudelaire) или Бењамина (W.Benjamin). С треће стране, буржоаски град
је био изложен конзервативној културној критици као место разврата и моралног пада.
Одговор на ову кризу буржоаског града представљала је појава функционалног
града модерне индустријске ере. Концепција функционалног града била је подједнако
присутна у пракси урбаног планирања на западу и у новим социјалистичким
друштвима на истоку Европе. Функционални град више није схваћен као место
трговине, него првенствено као индустријски центар. Основни проблем за који
буржоаски град није имао решење, а чији је модерни одговор био функционални
град, била је организација рада и живота маса које су живеле у градовима. А
основни принцип било је одвајање ових сфера у посебне делове града. Обезбеђење
пристојних услова живота захтевало је одвајање простора за живот и активности
доколице, од делова града у којима се налазе индустријска постројења, а самим тим
је регулација (јавног и приватног) саобраћаја постала главни практични проблем
урбаног планирања. Функционални градови су у визијама нпр. Ле Корбизијеа
(LeCorbusier) и Френка Лојда Рајта (Frank Lloyd Wright), које карактерише понављање
урбанистичких елемената (блокова зграда, солитера или индивидуалних кућа) и
пуристичка, анти-орнаментална естетика, посматрани као „машине за живљење“.
Крајем 1970-их и ова концепција града је запала у кризу, као резултат два независна
процеса. Једна од ненамераваних последица формирања резиденцијалних области
по ободима градова (посебно у САД) било је пражњење и одумирање градских
језгара и њихова гетоизација. На тај начин је проблем социјалне дезинтеграције,
који је функционални град требало да реши, експлодирао на нови начин. С друге
стране, делегитимизација функционалног града дошла је и са стране представника
критичког урбаног дискурса и контра-културних покрета 1960-их и 1970-их. У
њиховим очима, функционални градови представљали су негостољубива места,
просторе који подстичу отуђење и убијају креативност.
Обриси „креативних градова“, који се првенствено обликују као културни
конструкти, почињу да се помаљају током 1980-их. Као и у случају претходне смене
урбане парадигме, њихове карактеристике великим делом представљају одговор
на кризу функционалног града. Истовремено, они изражавају шире промене
савременог друштва: трансформацију индустријског друштва, фордистичког начина
производње и стандардизованих облика забаве - у пост-индустријско друштво у коме
економија услуга, креативност, знање и манипулација културним симболима имају
пресудну улогу; пост-фордистичку организацију посла, која подразумева запослење
са флексибилним и делимичним (part-time) радним временом, рад код куће и само13
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запослење; и индивидуализацију стилова живота који се третирају као „животни
пројекти“ и који имају кључну улогу у успостављању друштвених разлика и
формирању друштвених колективитета. Ове структуралне промене довеле су до тога
да раздвајање места за рад и места живота постане препрека нормалном одвијању
послова у новој, сервисној економији; или да за пост-материјалистичку средњу класу
живот у предграђима делује као казна, у односу на атрактивност градских центара и
понуду за културну потрошњу у њима. Управо супротно тенденцији која је празнила
градско језгро2 у индустријској ери, за „креативне градове“ је карактеристично
оживљавање градских центара, које је последица економских разлога (раста
креативних индустрија за које је интензивна комуникација, укључујући ту и
комуникацију лицем-у-лице, пресудна) и новог естетског сензибилитета који се,
попут раних авангардиста, одушевљава градом и урбаношћу.
2.1 ПРОГРАМИ УРБАНЕ РЕГЕНЕРАЦИЈЕ
Програми урбане регенерације били су одговор на кризу де-индустријализације
која је нарочито током 1970-их погодила развијене индустријске градове у САД и
Европи. Узроци де-индустријализације су многоструки, а међу њима су посебан
значај имали технолошке иновације, развој саобраћаја и начин функционисања
мултинационалних компанија. Нарочито је тенденција мултинационалних
компанија да своје производне капацитете селе у земље трећег света, где су укупни
трошкови производње, а посебно трошкови радне снаге били много нижи, покренула
циклус деградације индустријских центара. Криза није подразумевала само гашење
производних капацитета и напуштене индустријске комплексе, него и нарастање
незапослености и сиромаштва; пораст криминала, појаву градских гета и погоршање
квалитета живота за све.
Први програми урбане регенерације - који су укључивали економску, социјалну,
еколошку и естетску трансформацију градова и поновни дах живота у срединама које
су прошле кроз циклус физичког, социјалног и економског опадања – примењени су у
САД.3 Убрзо су потом и градови у Европи, попут Ротердама у Холандији или Билбаа
у Шпанији4 покренули властите програме урбане регенерације. Циљ програмa био
је да се повећа атрактивности ових градова – схваћена као способност да се привуче
високобразована и креативна радна снага и да се обезбеде нове инвестиције, посебно
у домену креативних индустрија, које су у новим, пост-индустријским условима,
показивале највиши степен раста и генерисања радних места.
У креирању слике атрактивног окружења погодног за развој бизниса, једну од
важних улога играли су културни ресурси ових градова. Осим у овом економском
2 Производећи такозвани „ефекат крофне“, градова у чијој се средини налазила рупа.
3 Као један од најранијих успешних примера често се наводи Питсбург.
4 Престоница покрајине Баскије, Билбао је током 1960-их и 1970-их био индустријски центар,
бродоградилиште и једна од највећих европских лука на Атлантику. Већ крајем 1970-их постало је
јасно да ће, уколико буду остали на истом курсу, криза индустрије челика и поморске индустрије
у будућности руинирати град. Те је градско руководство, пре него што је криза стварно и почела,
покренуло обиман процес трансформације града и његовог претварања у културни и туристички
центар. Кључну улогу у овом процесу су имали грандиозни, уметнички архитектонски пројекти
(flagship пројекти) за које су ангажовани најпознатији светски архитекти – попут изградње нове
железничке станице (коју су пројектовали Џеjмс Стирлинг (James Stirling) и Мајкл Вилфорд (Michael Wilford); метроа који је осмислио Норман Фостер (sir Norman Foster); и аеродрома Сантијага
Калатраве (Santiago Calatrava). Врхунац овог процеса била је изградња Гугенхајм (Guggenheim)
музеја у Билбау (1997.) који је пројектовао Френк Гери (Frank Gehry). Иако је само Гугенхајм музеју
плаћено 20 милиона долара за коришћење бренда, музеј је већ у првој години зарадио више него
петоструко толико, а према подацима из 2007. и 2008. године музеј (и Билбао) годишње посети око
милион туриста. Не само што непосредно доноси огромне приходе граду, него је светска слава овог
музеја привукла бројне инвестиције у Билбао, између осталог довела до отварања Шератон хотела,
које је деценијама раније градско руководство безуспешно покушавало да „довуче“ у град.
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аспекту, културни ресурси су се у програмима урбане регенерације, користили и за
изградњу социјалног капитала5 заједница и подизање нивоа квалитета живота у
њима.
Према Грему Евансу (Graeme Evans) постоје три различите стратегије урбане
регенерације засноване на култури6 које он назива а) урбана регенерација вођена
културом (culture led regeneration); б) културна регенерација (cultural regeneration) и в)
култура и регенерација (culture and regeneration).
У моделу урбане регенерције вођене културом, културне активности се посматрају
као катализатор и главни покретач регенерације. Оно што је такође важно јесте
да оне буду јако видљиве и да временом постану нека врста новог симбола града.
Обично се ради или о изградњи7 или још чешће реконструкцији старих индустријских
постројења8 (такозвани flagship или капитални пројекти) или о покретању фестивала9
и обимних уметничких програма. Пракса је показала да уколико не буду праћени
инвестиционим програмом који мења и градску инфраструктуру (транспорт, јавне
површине, хотели...) онда ови уметнички пројекти великог обима не могу (сами
по себи) значајније променити социјалну и економску климу у граду. Оно што се
такође показало као опасност, јесте да flagship пројекти често наилазе на отпор или
једноставно избегавање од стране припадника локалних заједница (као нешто што
није намењено њима, него туристима).
Модел културне регенерације представља приступ у коме је културна стратегија
(у форми културног планирања) обједињена са социјалном, економском, еколошком
стратегијом. У овим случајевима култура представља неодвојиви део главног тока
урбаног планирања. Примери укључују градове попут Барселоне и Валенсије (у
Шпанији), Ливерпула и Бредфорда (у Великој Британији); Торонта и Монтреала
(у Канади) или Марсеја у Француској. Овај приступ је блиско повезан са моделом
„креативних градова“ који је један од доминантних модела у савременој урбаној
културној политици.
У трећем моделу – културе и регенерације – културне активности нису интегрисане
у основе стратешке политике градова. Обично се ради о уметничким интервенцијама
мањег обима; реконструкцији делова објеката са другом наменом за уметничке
активности; или коришћењу социјално „лековитих“ или естетских моћи уметности у
свакодневном животу. То што нису део генералних планерских активности не умањује
допринос уметности и културних активности регенеративном процесу градова, али
смањује део њихове видљивости и промоције у читавом процесу.
2.2 ПАРАДИГМА КРЕАТИВНИХ ГРАДОВА
Појам „креативних градова“ најпре се појавио у америчком и британском контексту
и најчешће се везује за ауторе попут Ричарда Флориде (Richard Florida) и Чарлса
Лендрија (Charles Landry). Он је, при том, један од појмова (поред креативних
индустрија, креативне економије, креативних центара, креативне класе...) који истичу
креативност као карактеристику која пресудно одређује успех (посебно економски
успех) у промењеном, пост-индустријском свету. Под креативношћу се подразумева
способност (појединаца, институција, градова...) стварања новог; спремност да се
напусте уходани путеви и да се затеченим условима и проблемима приступи отвореног
ума; склоност ка експериментисању и храброст да се преузму интелектуални ризици;
умеће да се пронађу решења за необичне, неочекиване проблеме или околности; и
5 У смислу у коме овај појам употребљава Роберт Патнам (Robert Putnam).
6 Graeme Evans (2005), „Measure for Measure: Evaluating the Evidence of Culture’s Contribution to Regeneration“,
Urban Studies, vol. 42, no 5/6, стр. 959–983
7 Попут, рецимо, Гугенхајм музеја у Билбау.
8 Попут, рецимо, Tate Modern у Лондону или Custard Factory у Бирмингему.
9 Попут, Меле у Бредфорду.
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способност да се околностима и проблемима приступи холистички и рефлексивно –
да се превазиђу уска специјалистичка гледишта, те да се учи из иновативних решења
у пракси на основу којих би били покренути нови креативни циклуси.
У већ поменутом чланку Андреас Реквиц указује да је, када се овај појам појавио у
периоду романтицизма, он био резервисан за уметнике и естетску сферу. Уметници
су, насупрот „обичним људима“, представљани као изузетне, херојске фигуре које
карактерише креативност, иновативност и имагинација. По Реквицу, трендови у
савременом свету довели су до „рутинизације и нормализације креативности“. Она се
данас посматра као способност потенцијално присутна у свим људима и пожељна у
свим областима (а не само у култури и уметности). Штавише, креативност се види као
нормативни императив, док се не-креативност третира малтене као облик патологије.
Прво појмовно везивање креативности за економску сферу налазимо у концепту
„креативних индустрија“. Појам је скован у Аустралији у оквиру конципирања
културне политике земље („Creative Nation“ – 1992 - 1994), али је међународну
промоцију доживео за време првог периода владавине „нових лабуриста“ у Великој
Британији. Први корак у овом процесу (1997. године) било је ре-конципирање и
преименовање дотадашњег Министарства за националну баштину у Министарство
за културу, медије и спорт (DCMS). Оно је формирало одељење и радну групу за
креативне индустрије (Creative Industries Unit and Task Force), које је иницирало
два пројекта мапирања креативних индустрија у земљи (1998. и 2001.); подржавало
њихов развој и, преко Британског савета, промовисало овај модел свуда у свету10.
Према DCMS дефиницији, под креативним индустријама подразумевају се „оне
индустрије које почивају на индивидуалној креативности, вештини и таленту и које
имају потенцијал да креирају богатство и послове кроз генерисање и експолатацију
интелектуалног власништва“ (2005). У британској класификацији у креативне
индустрије укључени су визуелне уметности, трговина антиквитетима, занатство,
архитектура, дизајн, мода, израда реклама (advertising), филм и видео, израда
компјутерских програма, музика, извођачке уметности, издаваштво, индустрија
компјутерских игара, телевизија и радио. Подаци из истраживања 1998. и 2001.
године показали су да креативне индустрије представљају сектор који убрзано расте,
који генерише значајне приходе и запошљава велики број људи11. На основу ових
увида, културна политика Велике Британије, била је првенствено оријентисана на
подршку њиховом развоју. Имајући у виду допринос који оне дају запошљавању и
оживљавању де-индустријализованих градова и региона (кроз програме урбане
регенерације) и друге владе широм Европе и света подстицале су развој креативних
економија12.
Упркос разликама међу заступницима концепције „креативних градова“, појам
и пракса ових градова деле неколико заједничких карактеристика. У њих спадају
третирање талената људи (градског софтвера), као једнако важног, ако не и важнијег
10 Један од таквих пројеката био је „Central and Eastern European Pilot Project“ који је Британски савет
започео у Латвији, Литванији и Естонији 2003. године, а који је 2004. године проширен на просторе
југоисточне Европе, па и на (тада) СР Југославију.
11 Ови подаци показивали су да су креативне индустрије нпр. 2000. године остваривале 7,9% бруто
друштвеног производа Велике Британије и да је стопа њиховог годишњег раста између 1997. и 2000.
била 9% (насупрот 2,8% на нивоу читаве економије у овом периоду). У креативним индустријама
крајем 2001. године у Великој Британији је радило милион и деветсто педесет хиљада запослених,
а просечни раст запошљавања је био 9%, насупрот 1,5% на нивоу читаве економије. Наведено према
Инга Томоћ- Колудровић и Мирко Петрић „Creative Industries in Transition: Towards a Creative Economy“
из зборника „The Emerging Creative Industries in Southeastern Europe“, Institute for International Relations,
Zagreb, 2005, стр. 7 – 25.
12 Термин „креативне економије“ је током 2000-их постепено замењивао термин „креативних
индустрија“. Он је у још мањој мери повезан са уметничким и културним активностима које су ипак
чиниле значајан сегмент креативних индустрија.
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за развој од градског хардвера (градске инфраструктуре, постојећих објеката и
индустрије); постојање креативних индустрија у граду, које баратају са – или
производе нове технологије; ослањање на културне ресурсе града (широко схваћене
у распону од уметности до локалне кулинарске традиције); и постојање културне
разноликости у овим градовима и толеранција у односу на њу.
У концепцији Чарлса Лендрија, представљеној у мноштву књига и студија случајева
међу којима су најпознатије „Креативни град“13 (1995), „Уметност регенерације: урбана
обнова кроз културну активност“14 (1996), „Креативни град: алат за урбане иноваторе“15
(2000), „Коришћење моћи културе за компетативну предност“ (2003)16, „Уметност
прављења града“17 (2006), акценат је стављен на креативно коришћење културних
ресурса градова у циљу развоја урбане економије, обнављања грађанског поноса,
јачања социјалне кохезије и подизања квалитета живота. У вероватно најпознатијој
његовој књизи „Креативни град: алат за урбане иноваторе“ Лендри наводи да су
„културни ресурси сирови материјал града и његове вредносне базе; ресурси који
замењују угаљ, челик или злато. Креативност је метод за коришћење ових ресурса и
за помоћ у њиховом расту (...). Задатак урбаних планера је да препознају, управљају и
користе ове ресурсе одговорно18. Према Лендрију „свако место има потенцијале, иако
они можда нису очигледни, посебно онима који ту живе“19. Ресурси које град може
користити за регенерацију, по њему, укључују:
• „његову уметничку или археолошку историју;
• његову форму изградње и археолошко наслеђе;
• његов пејсаж, топографију, лепоте, карактеристична природна обележја;
• атрактивност и доступност јавних простора;
• древне и скорашње етничке традиције, акценте и дијалекте;
• локалне производе и занатске вештине, производња и услуге;
• квалитет трговине, доколице, спорта и забаве;
• поткултуре, укључујући ту и поткултуре младих;
• традиције јавног, друштвеног живота; грађанске традиције, фестивале и ритуале...“20
При том, у Лендријевој концепцији, на бази овог „сировог материјала“, градови би
требало да развију властити дистинктивни идентитет, утемељен на постојећим
локалним ресурсима - јединственом карактеру места и људи који их чине – чиме би се
издвојили из мора униформних градова, које процес глобализације и корпоративни
стилови градње репродукују широм света. Та посебност би учинила град видљивим
и - претпоставка је - у њега могла привући представнике високо мобилне „креативне
класе“, инвеститоре и туристе.
Лендријева концепција подршке креативном приступу у свим областима налази
свој најјаснији израз у захтеву за „урбаним културним планирањем“ - које није тек
додатак који следи након што су размотрена важна питања употребе земљишта,
саобраћајница или становања и није само секторско планирање културног/
уметничког развоја. На трагу дефиниције коју је дао Колин Мерсер (Colin Mercer: 1991,
1995)21, према којој се културно планирање одређује као „стратешко и интегрално
13 Charles Landry and Franco Bianchini, „The Creative City“, Demos, London, 1995.
14 Charles Landry, Lesley Greene, Francois Matarasso, Franco Bianchini, „The Аrt of Renegeration: Urban
Renewal through Cultural Activity“, Comedia, The Round, Bournes Green, 1996.
15 Charles Landry „The Creative City-a Toolkit for Urban Innovators“, London: Earthscan Publications, 2000.
16 Charles Landry and Phil Wood, „Harnessing and Exploiting the Power of Culture for Compatitive Advantage“,
Comedia, The Round, Bournes Green, 2003.
17 Charles Landry, „The Art of City Making“, Earthscan, London, 2006.
18 „The creative city—a toolkit for urban innovators“, стр. 7.
19 The Аrt of Renegeration: Urban Renewal through Cultural Activity, стр. 3.
20 ibid, стр. 7.
21 Colin Mercer, „What is cultural planning?“ Community Arts Network SA, 1991. и „The Cultural Planning Handbook:
An essential Australian guide“ by David Grogan and Colin Mercer with David Engwicht, Allen Unwin, 1995.
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планирање и употреба културних ресурса у урбаном развоју и развоју заједнице“,
Лендри се залаже да се, уместо секторски лимитиране локалне културне политике,
усвоји холистички, интерсекторски приступ развоју градова, који се првенствено
посматрају као културни конструкти.
Иако његов опис креативних центара (градова и области) који привлаче „креативну
класу“ садржи карактеристике којима градови теже (у Лендријевој концепцији), радови
Ричарда Флориде немају за циљ планирање активности којима би градови могли
постати „креативни“. У књигама „Успон креативне класе и како она трансформише
рад, доколицу и свакодневни живот“22 (2002), „Градови и креативна класа“23 (2005)
Флорида се бави глобалним социјалним, економским и културним променама које
доводе до формирања и културне хегемоније „креативне класе“; као и везом између
економског успеха градова, демографског састава њиховог становништва и њихових
општих карактеристика.
Креативна класа укључује припаднике професија који оперишу културним
симболима и креирају оригиналне, нове производе у областима истраживања и развоја
(research & development), софтверске индустрије, дизајна, културних индустрија
и уметности у традиционалном смислу, али и финансијских и консултантских
услуга. Иако је основно одређење креативне класе професионално, њих, по Флориди,
карактерише и креативни етос и специфични стил живота који карактерише
„отвореност према разноликости свих врста“ и „потрага за искуствима врхунског
квалитета“.
Оно што повезује Флоридина истраживања са појмом и праксом креативних градова
јесте његов увид да припадници креативне класе нису подједнако распоређени у
географском простору, већ да се групишу у оним градовима и регионима који им
пружају погодности и искуства врхунског квалитета; који су отворени према социјалној
и културној разноликости и који им омогућавају да се искажу као креативне особе.
То су, у рекламократској Флоридиној формулацији, успешни градови (попут Сан
Франциска, Сијетла или Бостона у САД) које карактеришу три „Т“: технологија,
таленат и толеранција“. Ослањајући се на истраживања везе између људског
капитала и економског развоја и проширијући их у новим правцима, Флорида истиче
да су ова три услова нужни, али сваки за себе недовољан - те да је, да би се привукли
креативни људи, генерисале иновације и стимулисао економски развој неопходно да
градови поседују све три карактеристике.
Имајући у виду Лендријеву и Флоридину концепцију24, Андреас Реквиц наводи да
би се промена од функционалних градова индустријске ере до креативних градова
пост-индустријске ере, боље могла описати као процес „само-културализације“
градова. То је процес у коме градови сами себе – своје политичке институције,
економске организације, али и урбану инфраструктуру, трговачке и резиденцијалне
области – виде као културне феномене. По Реквицу, „само-културализујући градови“
деле шест карактерика које укључују: (1) присуство „живе“ уметничке сцене, која у
„нео-боемским“ деловима града делује у културном простору омеђеном уметношћу,
занатством и културним индустријама; (2) концентрацију креативних индустрија
које представљају економску основу културализованих градова; (3) доминацију
потрошачке културе која подразумева процесе преобликовања градских центара
у излоге потрошачке раскоши, а сам чин куповине третира као карактеристично
22 Richard Florida, „The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure and Everyday
Life“, Basic Books, New York, 2002.
23 Richard Florida, „Cities and the Creative Class“, Routledge, New York/London, 2005.
24 У тексту „Creative City vs. Kulturstadt: Implications of Competing Policy Formulations“ из зборника
„The Emerging Creative Industries in Southeastern Europe“, Institute for International Relations, Zagreb,
2005, стр. 127 – 156, Мирко Петрић и Инга Томић-Колудровић разматрају и трећу могућу дефиницију
креативних градова, као градова које првенствено одређује концентрација креативних индустрија у њима.
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урбану активност доколице; (4) музеализацију високе културе – оживљавање
високе уметности буржоаске културе за коју је у индустријском добу изгледало да
је заувек „изгубила битку“ за масовно прихватање. Међутим, за разлику од ранијег
перманентног карактера (музејских поставки, позоришних репертоара), оживљавање
ове културе прати њено уобличење у једнократне културне „догађаје“ – фестивале,
специјалне изложбе – чиме се обезбеђује њена атрактивност (за грађане и туристе);
(5) појаву естетизованих делова града: ренесанса градских центара, праћена је
појавом урбаних области који по свим својим карактеристикама представљају
супротност резиденцијалних области фукционалних градова. Пре свега, њих
карактерише недиференцираност између простора за становање, радног простора и
простора у коме се користи слободно време; али је и приступ оживљавању старих,
напуштених делова града од стране нео-боемских креативних група или припадника
пост-материјалистичких средњих класа у супротности са анти-орнаменталном,
функционалном архитектуром високе модерне; (6) идиосинкратичку архитектуру –
за разлику и од буржоаских стилова градње који су подразумевали изградњу јавних
институција, али и приватних кућа у раскошном, али углавном униформном стилу;
а посебно за разлику од репетативности модернистичког стила, архитектонски
стил „само-културализујућих“ пост–модерних градова карактерише крајња
индивидуализација архитектонских здања, чија визуелно дистинктивна обележја
имају потпуну доминацију над њиховом функцијом. Овај тип архитектура такође
доприноси маркирању градова као места која нуде јединствена искуства.
2.2 ПАРАДИГМА КУЛТУРНИХ ПРАВА И КУЛТУРНЕ РАЗНОЛИКОСТИ
Друга важна савремена парадигма урбаног развоја такође наглашава значај културе
и културних ресурса; указује на фактичку културну разноликост у савременим
градовима и залаже се за толеранцију у односу на њу. Једино што акценат не ставља на
улогу културе (и културне разноликости) у економском и социјалном развоју градова,
него у први план ставља однос између културе и људских права и допринос културе
слободном и целовитом развоју појединаца. Из тога непосредно следи становиште
о неопходности формулисањa јавних културних политика које штите и промовишу
културна права и културну разноликости на свим нивоима (па и на локалном нивоу)
и захтев за активним учешћем грађана у њиховом обликовању.
Ова парадигма види инструментализацију културе и културни фундаментализам
као две кључне силе које у савременом свету угрожавају остварење суштинских
вредности културе. Њени кљу чни појмови - културних права и културне
разноликости - дефинисани су и подржани у низу важних глобалних докумената као
што су Универзална декларација о људским правима (1948.), Пакт о грађанским и
политичким правима (1966.), Пакт од економским, социјалним и културним правима
(1966.), Универзална декларација о културној разноликости (2001.) и Конвенција о
заштити и промоцији разноликости културних израза (2005).
Заговорници ове парадигме позивају се на члан 27 (1) Универзалне декларација
о људским правима25 и указују да суштинске вредности које култура остварује кроз
„сећање, креативност, критичко знање, ритуалност, изврсност, лепоту, разноликост“
не могу бити остварене другим средствима. И да свако има право да му тако схваћена
култура - која проширује могућности избора и даје слободу - буде доступна; да свака
индидивуа има право да се креативно изрази; или да кроз размену са другима ствара
нове креативне форме. А да инструментализација културе угрожава независност
културе и критички садржај који чини њену суштину.
У краткој студији под називом „Четврти стуб одрживости. Суштинска улога културе
25 „Свако има право да учествује у културном животу заједнице, да ужива у уметности и да учествује
у научном напретку и добробити која отуда проистиче“.
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у јавном планирању“26 Џон Хаакс (Jon Hawkes) је указао на потребу да се друштвени
развој ослони и на четврти стуб – културе – поред економског, друштвеног и еколошког.
Парадигма одрживог развоја која је чинила основу планских докумената током 1990их била је базирана на идеји троугла развоја чије упоришне тачке чине економија, која
ствара богатство; социјална инклузија која обезбеђује његову праведну расподелу; и
екологија која брине да се задовољење тренутних потреба одвија на начин који не
угражава потребе будућих генерација.
Слика 1. Троугао развоја27

Слика 2. Нови квадрат развоја

Допринос културе друштвеном развоју и утицаји које друштвени токови имају на
културу – неспорни су. Оно што Хаакс предлаже јесте да се, уместо културне политике,
формулише културни оквир који би се примењивао на процену свих политика. И да
би успешност сваког програма, пројекта или активности (на сваком нивоу, па и на
локалном) требало да се посматра са аспекта сва четири стуба одрживости.
Једна од опасности по културу у савременом свету, коју са собом носи процес
глобализације, јесте хомогенизација, стандардизација и нестајање културне разноликости.
Честа реакција на ове процесе јесте и културни фундаментализам, у име одбране
изворности и културне специфичности. Ове тенденције су добиле још снажнији
замах теоријама о „неизбежном“ сукобу цивилизација и стварним ратовима који се
на арапском полуострву воде последњих двадесетак година.
Један од одговора на ове изазове, али и облик признања фактичке културне
разноликости савременог света, плуралности и хибридности идентитета, јесу
међународне декларације и конвенције које препознају и штите културну
разноликост као „најважнију баштину човечанства“28. У UNESCO Универзалној
26 Jon Hawkes „The fourth pillar of sustainability. Culture’s essential role in public planning“, Cultural
Development Network, Common Ground Pub, Melbourne, 2001.
27 Слике 1 и 2 су преузете из студије „Водич за учешће грађана/ки у развоју локалних културних
политика у европским градовима“ (Jordy Pascual i Ruiz, Sanjin Dragojević, Philipp Dietachair „Guide to
Citizen Participation in Local Cultural Policy Development for European Cities“, Interarts, ECUMEST
Association, European Cultural Foundation, 2007) чији је превод 2011. године издао EXPEDITIO – Центар
за одрживи просторни развој из Котора.
28 Агенда 21 за културу у свом првом члану наводи: „Културна разноликост је најважнија баштина
човечанства. Она је производ више хиљада година историје, плод заједничког доприноса свих људи,
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декларацији о културној разноликости (2001.) истиче се да је „као извор размена,
иновације и креативности, културна разноликост неопходна људском роду исто
колико и био-диверзитет природи“ (члан 1.). Насупрот тенденцијама ка културном
фундаментализму, у UNESCO Конвенцији о заштити и промоцији разноликости
културних израза (2005), наводи се да „културна разноликост може бити заштићена и
унапређена само уколико су загарантована људска права и основне слободе, као што
су слобода изражавања, информисања и размене информација, као и могућност да
појединци бирају одговарајуће културне изразе. Нико се не може позивати на одредбе
ове Конвенције да би кршио или ограничавао људска права и основне слободе одређене
у Универзалној декларацији о људским правима или загарантоване међународним
правом29. У члану 11. Универзалне декларације о културној разноликости, у коме
се позива на израдњу партнерстава између јавног сектора, приватног сектора и
цивилног друштва, указује се да „силе тржишта саме не могу гарантовати очување и
промоцију културне разноликости, која је кључ одрживости људског развоја. Из ове
перспективе, примарни значај јавне политике, у партнерству са приватним сектором
и цивилним сектором, мора бити реафирмисан“.
Гарантовање културних права појединаца и очувања и промоције културне
разноликости - а то је поента ове парадигме - јесу јавна одговорност. Они се чувају
и промовишу кроз јавне културне политике које могу обавити ову функцију једино
ако су грађани укључени у њихово креирање и развој. Партиципација грађана може
се третирати као средство које има за циљ давање легитимитета деловању органа
власти који су заинтересовани да ојачају своје позиције циљеве и интересе (а не да
их мењају); или у суштинском смислу, где процеси партиципације постају процеси
трансформације и учења за све актере који у њима учествују, укључујући ту и органе
управе30.
Парадигма културних права и културне разноликости нашла је свој најбољи израз
кроз усвајање Агенде 21 за културу. Она представља, у светским размерама, вероватно
кључни документ који дефинише улогу културе у локалном развоју. Овај документ се
може посматрати и као изјава о културним правима грађана и као позив грађанима
и представницима цивилног друштва да се укључе у формулисање јавних културних
политика. Његово усвајање показује спремност једног града - његових политичких
органа и грађана - да се култура третира као један од његових најважнијих ресурса
и темељ будућег развоја. Оно уједно показује посвећеност вредности културне
разноликости – спремности да се подстиче развој и испољавање различитих култура
и негује интеркултурни дијалог.
Агенда 21 за културу формулисана је и усвојена је на Четвртом форуму локалних
власти одржаном у Барселони, 8. маја 2004. године. Највећа асоцијација локалних
самоуправа у свету, Удружење уједињених градова и локалних самоуправа (UCLG),
усвојило је Агенду 21 за културу као референтни документ за њихове програме
посвећене култури и преузело улогу координатора процеса њене примене након
усвајања. У овом тренутку је више од 300 градова, локалних самоуправа и организација
из целог света, међу којима и Барселона, Билбао, Болоња, Буенос Аирес, Женева,
Гетеборг, Хелсинки, Келн, Копенхаген, Лајпциг, Малме, Монтевидео, Монтреал, Рио
де Жанерио, Рим, Севиља, Стокхолм, Штутгарт, Торино, Тулуз и Венеција, усвојило
Агенду 21 за културу.
Агенда 21 за културу садржи 67 чланова, груписаних у три целине: (1) у делу
посвећеном „принципима“ (16 чланова) описује се повезаност културе и људских
њихових језика, маште, технологија и стваралаштва“.
29 Члан 2, превод преузет из „Закона о потврђивању Конвенције о заштити и унапређењу разноликости
културних израза“ објављеном у Службеном гласнику РС, број 42, од 2. јуна 2009. године.
30 Види „Водич за учешће грађана/ки у развоју локалних културних политика у европским
градовима“, стр. 22- 27.
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права, културне разноликости, одрживости, активне демократије и мира; (2) део под
називом „обавезе“ или „смернице за акцију” (29 чланова), концентрише се на дужности
локалних власти и поставља низ захтева чије би остварење омогућило заузимање
средишњег места културне политике у локалном развоју; (3) део о „препорукама” (22
члана) заговара обновљени значај културе и захтева да она, као изузетно значајна,
буде препозната у програмима, буџетима и организационим шемама на локалном и
државном нивоу и од стране међународних организација.
Важно је приметити да Агенда 21 за културу, иако на трагу Универзалне декларације
о културној разноликости (члан 8.) има свој тенет у томе да се „културна добра и
услуге, као вектори идентитета, вредности и значења, не смеју третирати само као
робе или потрошачка добра“ ипак захтева и „признање економске димензије културе и
важност културе за креирање богатства и економског развоја“, као и „стратешку улогу
културних индустрија и локалних медија и њихов допринос локалном идентитету,
креативном континуитету и креирању послова“.
Примена Агенде 21 за културу везана је за коришћење четири специфичне алатке: (1)
дефинисање и реализацију стратегије културног развоја града; (2) усвајање Повеље о
културним правима и одговорностима; (3) установљење градског/општинског Савета
за културу; и (4) сталној процени културног утицаја развојних пројеката града/
општине.
Развој локалне културне стратегије подразумева укључивање што ширег круга
културних актера, представника локалних власти и грађана у дебату, на основу које
ће бити формулисани градски идентитети, приоритети у области културне политике
за одређени период, активности којима ће би циљеви бити остваривани и начин
мониторинга њиховог остваривања. Локална културна стратегија се формулише као
документ који усвајају органи локалне самоуправе, са чијим садржајем су грађани
упознати и који представља основ за средњорочни културни развој града.
Локална повеља културних права је документ који дефинише културна права и
одговорности грађана који живе у једном граду (на његовој територији). Ове повеље
су базиране на Универзалној декларацији о људским правима (у којој су дефинисана
и културна права) и на другим међународним документима који уређују ову област.
Локалну повељу културних права усвајају локалне скупштине и уједно одређују
личност која ће се старати о остварењу локалне повеље културних права и деловати као
медијатор у ситуацијама које су везане за реализацију културних права и одговорности.
Савет за културу је јавно тело које се бави кључним питањима које се тичу културе
у граду. Савети за културу би требало да буду конципирани тако да изражавају
разноликост културних актера у граду (различите културне области, различити
сектори, различите величине и нивои развоја). Надлежности ових савета са разликују
у зависности од модела локалне културне политике: од чисто консултативних, до
надлежности непосредног одлучивања у одређеним питањима.
Уобичајена пракса јесте да кључни градски развојни пројекти буду оцењивани са
становишта њиховог економског, друштвеног утицаја и утицаја на животну средину.
Агенда 21 за културу заговара да се градски развојни пројекти оцењују и са становишта
њиховог културног утицаја. Процена културног утицаја би био документ у коме се у
одређеним временским интервалима оцењује утицај свих важних градских развојних
пројеката на културни живот грађана и на њихова културна права.
Иако може изгледати да су парадигме „креативних градова“ и „културних
права и културне разноликости“ једноставно супротстављени полови у којима се
сукобљавају концепције „инструментализације“ културе и неговања „властитих
вредности културе“, нама се чини да међу њима постоје значајне сличности и да
су разлике пре у томе на шта стављају нагласак. Обе парадигме на готово исти
начин описују савремену стварност урбаних центара. И једна и друга промовишу
културну разноликост и супротстављају се културном фундаментализму, који - у
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име захтева за очувањем разноликости - крши основна људска права. Штавише, обе
парадигме, постављају идентичан захтев да „културно планирање“ (у Лендријевој
терминологији) или „културни оквир“ у терминологији Џона Хаакса заузму место
уско-секторски дефинисане културне политике.
Оно у чему се они разликују јесте у основи одговор на питање из чега произлази
значај и важност културних политика/културног планирања. Парадигма креативних
градова сматра да је улазак културног планирања у језгро урбаног развоја важно,
јер у промењеним околностима то може на најбољи начин допринети њиховом и
економском и укупном социјалном развоју (па и заштити културних права и културне
разноликости). Неспорно је, при том, да је парадигма креативних градова ближа
тренутно доминантним, нео-либералним политичким и економским становиштима.
Парадигма „културних права и културне разноликости“, сагледава угроженост
самосвојних вредности културе, чак и у концепцијама које креативност уздижу на
пиједестал најважнијих способности и вредности. Она заступа становиште да се
силе тржишта „не обазиру“ на културна права и бришу културну разноликост, те
да је њихова заштита јавна одговорност од које се не може и не сме побећи. Утолико,
најпречи задатак локалних и националних власти и међународних организација
јесте да формулишу културне политике које штите културна права свих и штите
и промовишу културну разноликост. А као најбољи начин да се то уради види се
суштинско укључивање грађана у њихово обликовање. Неспорна је и блискост
парадигме „културних права и културне разноликости“ социо-демократским
политичким и економским концепцијама које културу виде као јавно добро.
У већ поменутом тексту „Креативни град насупрот Културном граду: импликације
супростављених формулације политике“ Мирко Петрић и Инга Томић-Колудровић
разматрају (у другим терминима) ову исту супротстављеност „креирања јавног добра
кроз културу у условима доминације тржишта“ или „заштите јавног добра – културе
– од инструментализације које тржиште намеће“. И што је најзанимљивије, испитују
могућности да се модели „креативних градова“ или „културних градова“ остваре у
региону југоисточне Европе.
Они указују да за примену концепције „креативних градова“ већини градова
у југоисточној Европи недостају развијени организациони капацитети који су,
по Лендрију, основни предуслов за настанак креативних градова. Имајући у
виду карактеристике које креативним градовима приписује Ричард Флорида
(технологије, таленат, толеранција), ови аутори показују и да застареле технологије;
одлазак високостручних кадрова (brain-drain) и њихов прелазак са универзитета и
истраживачких института у друга, боље плаћена занимања (brain-waste); и низак ниво
толеранције у односу на друго и другачије, не погодују развоју креативних градова.
И на крају, имајући у виду развој креативних индустрија, да маргинални положај у
светским токовима капитала, не пружа значајне могућности за њихово укључивање
у глобалну утакмицу, која једина у овим креативним пословима пружа могућност за
велике профите и убрзани раст. Што се пак остварења концепта „културних градова“
тиче, аутори указују да је за већину градова југоисточне Европе он финансијски
неодржив и да се овај модел директно супроставља доминантним (нео-либералним)
токовима који у овим пределима сматрају задатим за процес транзиције.
У закључку свог текста Андреас Реквиц указује да фине дистинкције између
различитих типова „само-културализујућих градова“ (ми бисмо могли додати
„креативног града“ и „града културних права и културне разноликости“) нису
пресудне. Оно „Друго“ у односу на само-културализујуће градове јесу градовима
којима је таква могућност затворена – „не-културализујући градови“ - индустријски
градови САД и западне Европе, чија неспособност да се укључе у токове савременог
света доводи до масовног напуштања становништва („shrinking cities”); мегаконурбације у Азији или Јужној Америци који нису прошле кроз фазу буржоаских
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или индустријских градова; или једноставно градови у неразвијеним деловима света
(попут Африке).
Наш град и друге градове на простору југоисточне Европе у том смислу очекују
избори на два нивоа. Најважнији избор, онај на првом нивоу, јесте онај у коме се бира
између третирања културе као маргиналног додатка који само оптерећује градски
буџет или одлуке да се културних капацитети града користе као развојни ресурси
за његов економски и укупни социјални опоравак; и између равнодушности у односу
на одсуство задовољавања елементарних културних потреба грађана, вулгарну
комерцијализацију културе и толерисање дискриминативних пракси или одлуке да
се активно штите и промовишу културна права и културна разноликост. Нама се
чини да у овом тренутку нема одговорних људи који не би, међу понуђеним, изабрали
ове друге опције.
Уколико се Ниш буде определио за културализацију, остаје избор њенога правца.
Имајући у виду да се наш град налази у кризи типичној за бивше индустријске градове;
његов положај једне од кључних саобраћајних раскрсница на Балкану; и богатство
културних ресурса којима град располаже, ми смо у овој стратегији предложили
хибридни модел, који, уз упозорење у односу на опасности инструментализације
културе, примат ипак даје елементима парадигме урбане регенерације, ближем
повезивању културе и туризма и културном планирању као стратешкој и интегралној
употреби културних ресурса ради развоја заједнице.
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СТЕВАН СРЕМАЦ“
Народна библиотека „Стеван Сремац” у Нишу је основана 1879. године. У овом
тренутку она располаже са више од 400.000 библиотечких јединица и представља, по
обиму фонда, трећу по величини библиотеку у Србији. Народна библиотека „Стеван
Сремац” је матична кућа за све библиотеке у Нишавском округу (Алексинац, Гаџин
Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ, Сврљиг).
Библиотека располаже простором од 1.521 м² и има читаоницу капацитета 75 места.
У саставу библиотеке се налази и богата Завичајна збирка, као и Кабинет графике,
са око 200 оригиналних графичких отисака. Библиотека има и два легата: Легат
нишког владике Јеронима из 1894. године којим завештава 2.000 књига и кућу са
плацем, и Легат Стевана Сремца од 770 књига.
Према подацима из истраживања Завода за проучавање културног развитка основу
фонда Народне библиотека (97,3%) чине књиге на српском језику, али у фонду има
и књига и брошура на енглеском, француском, руском и немачком језику. Обрађени
књижни фонд Библиотеке броји 245.099 књига и брошура, 20 листова и 932 часописа.
С аутоматизацијом се у Библиотеци започело 2005. године, а у свом раду Библиотека
користи информациони систем Нибис који је урађен по Јунимарк (Unimark) стандарду.
Народна библиотека „Стеван Сремац“ има више од 18.000 корисника, а у њој
ради шездесет четворо запослених распоређених у четири одсека и у америчком и
француском културном центру.
Током 2010. године, поред редовних делатности, Библиотека је организовала
Међународни стручни скуп библиотекара јавних библиотека Бугарске и Србије
„Библиотека без граница“; изложбу „Скривено благо библиотека Србије“ којој су
презентовани највреднији експонати из завичајних збирки јавних библиотека у
Србији. Поводом прославе 131. годишњице постојања и рада, представљен је и нови
број часописа „Библиозона“.
У 2010. години набављен је и најсавременији професионални скенер за
дигитализацију библиотечке грађе и обављене су почетне консултације са Центром
за дигитализацију НБС око просторних, техничких и кадровских услова на тему
искустава из дигитализације. А током прошле године Библиотека је успела да добије
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Главни архитектонско-грађевински пројекат реконструкције, доградње и надградње
објекта Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу. Тиме су се стекли услови за
даље, трајније решење просторног проблема.
У овом периоду Библиотека је реализовала три пројекта које је подржало
Министарство културе, информисања и информатичког друштва Републике Србије:
- „Библиотека без граница”
- „Библиотека је супер место” и
- „Дигитална заштита библиотечке грађе”
Од издавачке делатности у 2010. године, поред два броја „Библиозоне“, објављена је
и библиографија часописа „Наш пут“ – Ниш (1948-1949); затим Билтен приновљених
књига (у штампаној и електронској форми); завршен је Каталог приновљених књига
на Одељењу белетристике бр. 2 (у електронском облику). Поред тога објављени су
и електронска монографска публикација „НИБИС са практичним примерима
библиографске обраде“; „Водич кроз Народну библиотеку „Стеван Сремац“ електронска монографска публикација“ и Зборник радова са Међународног стручног
скупа библиотекара јавних библиотека Србије и Бугарске.
Пошто располаже са нешто више од 1500 м² простора, а према стручним стандардима
постоји потреба за још око 2800 м², просторни проблем је најизраженији проблем
Народне библиотеке. Заједно са решавањем просторног проблема Народног музеја
и Историјског архива, то би требало да представља приоритет број један у култури
града у наредном периоду.
Библиотека планира да у наредном периоду, у сарадњи са Градом и ресорним
министарствима, реализује пројекат доградње новог објекта у дворишту библиотеке,
као и реконструкцију и надоградњу постојеће зграде установе. У претходној години
израђен је Главни пројекат, па Библиотека планира отпочињање прве фазе радова
(доградњу новог простора у дворишту Библиотеке и подрумског простора за потребе
Дечје библиотеке и депоа).
Иако власник објекта у Јеронимовој 1, легата владике Јеронима Јовановића,
Библиотека није у могућности да користи овај свој простор. У наредном периоду,
неопходно је макар израдити пројекат његове санације, како би одговарао потребама
библиотеке. Како је објекат од историјске важности за Град, неопходно је учинити све
потребне мере да Библиотека своју делатност обавља у овом простору укључујући ту
и исељавање тренутних станара из њега.
Набавком професионалног скенера за дигитализацију и донацијом Амбасаде САД
подигнут је ниво техничке опремљености Библиотеке, али постоји потреба за даљом
набавком информатичке опреме.
Библиотека је као једну од приоритетних инвестиција навела и набавку „Библиобуса“
који би им омогућио да задовољавају потребе за књигом у селима и у мањим местима
у Нишавском округу, где и не постоје огранци библиотечке мреже. Планирано
је да се за ова средства конкурише и код Министарства културе, информисања и
информатичког друштва и код иностраних донатора.
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛА ТЕСЛА“
Универзитетска библиотека је основана 18. маја 1967, а од 1978. носи име „Никола
Тесла”. Библиотека је општенаучног типа и намењена је, пре свега, студентима нишког
универзитета, али и свим грађанима. Централна је библиотека Универзитета у Нишу
и налази се у згради Универзитета (Бановина). Има двадесет четворо запослених, од
чега четрнаест са високом стручном спремом.
Формирање фонда књига започето је поклонима амбасаде САД и Универзитета у Бохуму
(Немачка), а настављено већим бројем значајних донација појединаца и институција.
Библиотека располаже фондом од око 90.000 књига и 1.300 наслова периодичних публикација
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у преко 80.000 свезака, а формира и збирку електронских публикација и некњижне грађе.
Корисницима су на располагању класичне и интернет читаонице са око 100 места,
велики број услуга и стручна помоћ у раду. Библиотека је карактеристична и по томе
што једина у граду пружа услугу међу-библиотечке позајмице са иностранством.
Библиотека континуирано приређује изложбе новонабављене грађе, као и тематске
изложбе публикација и докумената везане за актуелна догађања у науци, култури,
награђена дела, значајне датуме и слично, организује промоције, стручне скупове и
предавања, чиме се укључује у научне и културне активности Универзитета и града
Ниша. У последњих неколико година Библиотека интензивно ради на развоју културне
делатности, те је постала један од културних центара Универзитета и града Ниша.
У својој Галерији, основаној 2010. године, приређује ауторске и групне изложбе
младих академских стваралаца, са циљем да потпомогне њихову афирмацију.
Учествује у манифестацији „Ноћ музеја” и тесно сарађује са осталим институцијама
културе у граду. Добар пример те сарадње јесте публикација „Нишка периодика”,
објављена 2010. године, у чијој изради су, осим Универзитетске библиотеке, учестовале
и Народна библиотека „Стеван Сремац”, Историјски архив града Ниша, Нишки
културни центар и Народни музеј. Публикација „Нишка периодика” објављена је у
склопу истоименог пројекта, а под покровитељством Савета за културно стваралаштво
Града Ниша. Публикација има 260 страна и садржи детаљан библиографски опис
966 нишких часописа. Публикација је достављена Универзитету, свим факултетским
библиотекама, свим културним институцијама града, и великом броју библиотека у
Србији. У припреми је и електронска верзија публикације.
Током 2011. године у Галерији Библиотеке, организоване су две изложбе:
- „Toy Theatre Tarrot“, ауторке Маје Лукић, од 8. до 30. марта 2011. године.
- У „Ноћи музеја“, 16. маја 2011. године, организована је веома посећена изложба „Тесла
из другог угла“, у сарадњи са Музејом Николе Тесле и Електронским факултетом
из Ниша, а уз финансијску подршку Електронског факултета и градских општина
Медијана и Пантелеј. Приказана је изложба плаката Музеја „Књиге из Теслине
библиотеке“, а посетиоци су могли и сами да покрећу 3D моделе Теслиних патената,
који су настали у оквиру пројекта Електронског факултета.
Библиотека је добила дозволу уредника зборника Ниш и Византија да све чланке
из до сада штампаних зборника I-IX (близу 300 радова) обради и постави на интернет
страницу. Тиме је почела да даје свој допринос обележавању 1.700 година од доношења
Миланског едикта.
МЕЂУНАРОДНИ КУЛТУРНИ ЦЕНТРИ
Француски институт у Србији - огранак Ниш основан је 16. априла 2003. године на
иницијативу градских локалних власти и професора француског језика. Циљ
оснивања ове установе културе је промоција, афирмација и ширење француског језика
и франкофоне културе и то не само на подручју града Ниша, већ на подручју читаве јужне
Србије. У оквиру својих активности, Француски институт у Нишу члановима и корисницима
нуди богат избор културних дешавања, курсеве француског језика за све нивое и узрасте,
полагање међународног испита DELF, филмове, музику, књиге и часописе. Важан сегмент
у унапређивању односа између Француске и Србије чини и универзитетска сарадња,
као и сарадња у области заштите и очувања културне баштине са градом Арлом.
Када је реч о културним догађајима, може се рећи да је Француски институт један од
јако важних актера културног живота у Нишу. Само током 2011. године организовани
су концерти, изложбе, дечије представе, финале такмичења за франкофону песму,
Фестивал европског филма, Празник музике, Дани француског документарног и
анимираног филма, као и неколико предавања, а помогнуте су и неке од градских
манифестација, попут Нишких музичких свечаности (НИМУС).
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И за 2012. годину постоји амбициозни план који укључује одржавање визуелног
спектакла „Les oeils“ и „Француских дана“ (у јануару 2012. године); одржавање
фестивала фанкофоне песме, концерта Титија Робена, организовање „Дана француског
филма“ и изложбе стрипа Зорана Јањетова (у марту); организовање „Фестивала
европског филма“ и презентација дечије представе на француском (у маја), те
„Празника музике“ (у јуну); помоћ фестивалима „Nišville“ (у августу) и „НИМУС“ (у
октобру и новембру); приказивање француских анимираних филмова (у октобру) и
документарних филмова (у новембру).
Својом укупном активношћу Француски институт у Нишу на најбољи показује
колики значај могу да имају међународних културни центри за живот једног града.
Амерички кутак је отворен 14. фебруара 2003. године као резултат сарадње Града
Ниша и Америчке амбасаде, при чему је Народна библиотека „Стеван Сремац“
укључена као извршни партнер на пројекту. Амерички кутак заправо представља
библиотеку америчког типа у којој је омогућен приступ библиотеци и медијатеци,
интернету и разноврсним програмима. Све услуге које Амерички кутак пружа
грађанима Ниша су бесплатне.
Што се програма тиче, они су разноврсни и намењени су, како деци и тинејџерима,
тако и одраслима. Од редовних програма треба поменути:
• Моделарску секцију за децу
• Фото-видео секције за децу
• Ted Talks
• Књижевни и драма клуб
• Креативно–језичке радионице за децу
• Америчка ноћ – пројекције филмова из колекције Америчког кутка у НКЦ-у
• Новинарска секција за средњошколце
Поред редовних активности, Амерички кутак организује и предавања на различите
теме, изложбе, семинаре за професоре енглеског језика, презентације програма
културне, професионалне и студентске размене. Амерички кутак ангажује и значајан
број волонтера из локалне средине који помажу у реализацији програма.
Током 2011. године реализоване су бројне културне активности попут:
• Изложба „Америка у сликама“
• Организовања сарадње са студентима са Принстон универзитета у САД у оквиру
које су реализовани разноврсни програми (Клуб за младе, презентације о расизму и
дискриминицији, правима жена, итд.)
• Америчка ноћ – пројекције у НКЦ-у
• „Толеранција“ – радионице реализоване у сарадњи са студентском организацијом AIESEC
• „Meeting Americans“ – изложба Фадила Шаркија
• „Размена искустава“ – семинар за библиотекаре
• Такмичење у спеловању за средњошколце / укључено 5 средњих школа из Ниша /
• Часови плеса – Swing Dancing
• „Tolerate Differences“ - семинар за професоре енглеског језика
• „Brace Sense Quintet“ – концерт у Симфонијском оркестру.
Амерички кутак представља мост између амбасаде САД и Града Ниша. Он би
могао бити посредник у обезбеђењу фондове америчке амбасада за финансирање
различитих пројеката и програма размене (за средњошколце, студенте, професионалце,
факултетско наставно особље, итд.). Такође, Амбасада САД финансира гостовања
америчких стручњака и културних радника из различитих области, што би такође
могло да допринесе унапређењу програмских садржаја у граду.
Друштво Dante Alighieri, подружница италијанске установе „Società Dante Alighieri“ основано је 2001. године у Нишу, У свету има више од 500 подружница „Società
Dante Alighieri“ из Рима и огранак у Нишу је једна од њих. Ова италијанска установа
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је основана 1889. године и ужива велику подршку Министарства спољних послова
Републике Италије. При Друштву активно ради школа италијанског језика коју
је, током ових 10 година, похађало на стотине полазника. Од 2003. године Друштво
прераста у центар за проверу знања италијанског језика PLIDA. Поред активности
усмерених на организовање курсева италијанског језика и културе, друштво
организује и многобројне културне манифестације. Једна од првих значајних
манифестација била је Међународна академија посвећена Константину Великом,
одржана је 2001.године. Убрзо потом је, у организацији Друштва, објављен и зборник
радова са овог скупа на италијанском и српском језику, под називом „Култ Светог
Цара Константина између Истока и Запада“. Још један важан издавачки подухват
било је објављивање књиге „Пруга која нас је већ једном одвела у Европу“. Књига
говори о формирању италијанске заједнице крајем XIX и почетком XX века у Нишу од
радника који су градили железницу. У складу са Протоколом о сарадњи са Народном
библиотеком „Стеван Сремац“ из Ниша, у часопису „Библиозона“ редовно објављују
текстови и песме и у преводу са италијaнског и на изворном језику.
Током десет година рада Друштво је организовало бројне изложбе, предавања,
пројекције италијанских филмова и концерте италијанских уметника у Србији и
српских у Италији: 2007. године организована је турнеја Црквено певачке дружине
„Бранко“ из Ниша у Италији; 2008. турнеја трија „Анима“ који чине три доцента
Факултета уметности Универзитета у Нишу; а у 2011, у сарадњи са Клубом BPW
Ниш, Друштво је омогућило учешће Дечје црквено певачке дружине „Бранко“ на
важној манифестацији „Митинг за пријатељство међу људима“ која се више од 30
година одржава у Риминију.
У 2011. години, поводом јубилеја десет година рада Друштва Dante Alighieri Ниш, у
сарадњи са Студентским културним центром, организован је концерт италијанских
народних песама групе „MORESCANOVA“ и том приликом договорено гостовање
фолклорног ансамбла СКЦ-а из Ниша 2012. године на Интернационалном фестивалу
фолклора у Италији.
Удружење има одличну сарадњу са Амбасадом Републике Италије и Италијанским
културним центром из Београда и блиско сарађује са локалном градском управом,
са Нишавским управним округом и Епархијом Нишком. Друштво Dante Alighieri
Ниш има потписане бројне споразуме и уговоре о сарадњи. На локалном нивоу, то
су споразуми са Универзитетом у Нишу, Народном библиотеком „Стеван Сремац“,
Студентским културним центром, Нишким културним центром, Симфонијским
оркестром, Галеријом савремене уметности, Регионалним центром за професионални
развој запослених у образовању, Народним универзитетом Ниш итд, а на националном
нивоу са Италијанско српском привредном комором, Универзитетом Сингидунум
из Београда, Универзитетом ТИМС из Новог Сада, Образовним центром „Коста
Новаковић“ из Чачка и „Застава образовањем“ из Крагујевца.
Један од приоритета за 2012. је штампање другог, проширеног издања зборника
„Култ Светог Цара Константина између Истока и Запада“ на три језика, а део
активности Друштва Dante Alighieri ће бити посвећен проучавању живота и дела
Свете Јелене и припремању текстова са том тематиком.
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Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш
vlaja54@yahoo.com

П

опулистичке и комерцијалне манифестације данас више него икад врше
потискивање аутентичног смисла, јер занемарују разлику уметничког дела
и вредносних норми уопште, и њиховог техничког манипулатора. У том
процесу нема ствараоца, већ само аутора. Највише литерарне вредности
и научна достигнућа, полазе и разликују се унутрашњом иманентношћу, али у виду
највишег нивоа смисла. Аутономна по својој вредности, а самим тим и аутентична,
књига представља корпус смислова који у највећој мери унапређују ствараоца, процес
стварања и само дело, али и саму читалачку публику.
Пад естетских врености је у корелацији са падом моралних и свих других вредности
општедруштвеног карактера.
Нарасле вредности и систем, као и културне потребе настале су као резултат
потреба оних друштвено-социјалних слојева становништва које раскида везе са
традиционалним културама, и усмерава их ка реализацији „инстант-културних
доживљаја”. Комерцијалност и агресивност доводи до потпуног пада смислова и
води у силазну путању у конзумирању литературе уопште. Једина права брана од
просечности морају осим образовних и школских институција да чине књиге и њени
дистрибутери – библиотекари. И то је најтежи део борбе! Најтежи и најосетљивији
део у улози коју има. Просечност своју моћ црпе из проблематичне свакодневице и
инфериорности у изразу. Рафинирано кроз разне „актуелности“ и статистику глупих
чињеница, просечност се служи привидом објективности. У гладијаторској борби
аутентичних естетских вредности и са друге стране, медијски намтнутим противником
- квази вредностима, стоје сем славних појединаца и књиге и библиотеке. Сервисери
и промотери библиотечких фондова су ето, библиотекари. И то пре свега у директном
контакту са читалачком публиком.
Библиотекарство је заправо посредовање, а библиотекар посредник у процесу
општег комуникационог процеса у психолошко-социолошком институционалном
оквиру. И без обзира на теоријско раскршће кад је реч о методологији унапређења
библиотекарства као науке, библиотека остаје главна нада новог века.Она је та која
још одолева технолошком „осиромашеном и механичком принципу“ мртвила. Кроз
бављење сакупљањем, чувањем и дистрибуцијом неживих предмета – који творе
живот (живе идеје мртвих људи), библиотека је последњи бедем пред надолазећим
механизованим света ледене душе. Зато су библиотекари они, који живима преносе
оно што су генерације оних који то више нису, оставили у залог светлости за неизвесни
тунел будућности.
Свесни смо да је та борба тешка, просечност је достигла критичну масу, а кич обојио
од врха до дна друштвено-социјалне структуре. Комерцијализам и лукративност, ма
како били логични и реални, не познају разлику између нивоа вредности. Зато је
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задатак библиотекара „сизифовски“. Јер – књига је најпотребнија свима онима који
за њом заправо и немају потребу. Тренутно царује општа апатија и ограничење ума
цивилизације, која се налази на ивици безнадежности и у душевном и духовном, па
и социјалном контексту. Социјална криза нужно носи духовну инерцију у вишим
културним сферама, интелектуалним „елитама“, промовишући сан о „златном телету“
- потрошачком принципу као „смислу живота“ без увида у суштину вредносних циљева.
Обичној – просечној читалачкој публици су добре све књиге, сем досадних. А то су
оне са под-смисловима, тј. информативног карактера, без дубље позадине. У суштини,
то је блеф на релацији стваралац-читалац. Сегмент обичног искуства. Све што таква
литература намеће има „чари“ новина „занимљивости“ и трача. Натпросечно и „естетски
дубоко“ не може да одржи корак, или бар покушава да га одржи са хохштаплерајем
и комерцијалним, и зато увек по правилу заостаје у трци са „блефом“ просечности
и подкултуром. Само праве вредности у аутентичном руху, могу под одређеним
околностима да издрже ти мучну борбу, а актери у тој борби су три фактора која морају
форсирати библиотекари.
I Рад оних служби и појединаца које имају први и непосредни додир са читалачком
публиком. Тај први додир има добро обучен библиотекар кроз едукативно-информативни
посао. Такав додир је есклузиван управо због своје непоновљивости.
II Индивидуални и групни рад са читалачком публиком на промовисању квалитетне
литературе кроз различите видове: препоруке и искуства, добра набавна политика као
и културни програми.
III Олакшано и правовремено информисање кроз дигитализацију фондова, семинара,
медија, промоција итд.
Идеал који треба стално форсирати је испуњење свих ових аспеката. Пре свега
афирмацијом „праве“ литературе, и личном вером библиотекара да овај идеал може
макар да добије асимптотичку вредност – у тражењу потврде да праве вредности никад
не умиру – без обзира на „маргинализацију овог посла“. Данас библиотекари упорно
морају да промовишу културне и цивилизацијске вредности и једино то им остаје као
сатисфакција за статус „последњих мохиканаца“ у борби против апсурда.
И коначно питање раскршћа у модерном библиотекарству? Да ли слепо и некритично
прихватати технолошко-дигиталне принципе виртуелног ума, или како стара начела и
кажу, застарело и окоштало библиотекарство. И један и други методолошки принцип, ако
се искључиво примењују, неминовно воде у грешку. Дигиталне технике и електронскоинформациони принцип имају своје предности у брзини протока информација
и помажу у олакшавању посла, у свој његовој повезаности и распрострањености.
Примена само једног принципа доводи до губљења суштине саме делатности. Лични
непосредни додир и едукативна делатност са читалачком публиком имају кључну
улогу у промовисању вредности духа, али и ману у спорости а и у персоналном смислу.
Инмформатика и електронски медији дају брзи проток информација. Али то је само
информација. Књига у свом традиционалном облику даје знање. Дакле, обе опције
имају и мане и врлине. Само комбинацијом и добром организацијом оба ова принципа
може се обављати у пуном смислу библиотечка-информативна делатност у новом веку.
Народна библиотека „Стеван Сремац“ у Нишу са својих 250.000 књига и око 1.000
наслова серијских публикација од чега је 320 наслова старе и ретке периодике
у нераскидивој је вези са главним задацима друштва на пољу културе. А то је пре
свега одбрана од агресивних видова подкултуре, све масовнија деградација човека,
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и профанисање вредности. За ефикасност ове мисије, нужно је осавремењавање,
али и коришћење неких старих осведочених вредности у методологији библиотечке
делатности. Библиотека и даље мора остати спона читалаца и постигнућа у уметности,
култури и науци. Та спона мора бити ефикасан рад на научном и образовном плану.Ту
су и праве и стручне информације (упознавање корисника са фондом преко електронске
базе података, стручна помоћ при изради научних и школских радова, пројеката, као и
препоруке за одабир праве, уметничке литературе).
И најзад, само пропагирање писане речи и изградња укуса на темељу правих
вредности, представља моћну снагу која је јача од насртаја које време доноси.
Зато би изнад сваке библиотеке требало да стоји натпис:
„Овде се чува једини видљиви траг Бога“.
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ЗНАЧАЈ ЗАВИЧАЈНИХ ОДЕЉЕЊА ЗА ОЧУВАЊЕ
КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА
Александра Самокал Јовановић
Народна библиотека „Радоје Домановић“ Лесковац
samokal@yahoo.com

Процес глобализације и проблем очувања културног идентитета, с правом, је
предмет интересовања стручне и научне јавности већ дуги низ година. Корене
глобализације можемо наћи у идеји о слободној трговини која се јавља крајем 19.
века. Разни глобализацијски процеси обележили су читав 20. век. Информатичка
револуција смањује значај просторно временске дистанце између разних делова
света, захваљујући чему процес глобализације у 21. веку добија додатно убрзање.
Термин „глобализација“ се употребљава недоследно, како у свакодневном говору
тако и у науци па због тога имамо разне представе о глобализацији. Како је
глобализација веома сложен феномен који одухвата све аспекте људског живота
веома је тешко дати само једну свеобухватну дефиницију. Ми ћемо у овом раду под
глобализацијом подразумевати интересно повезивање разних друштвених група,
институција и система које превазилази оквире националне државе. Неоспорно је да
овај процес захвата све сегменте друштвеног живота од економског преко социјалног
до културног и еколошког. Кад говоримо о глобализацији и променама које она
носи са собом, морамо истаћи да је она медаљон са два лика који буди и страх и
наду. Идеја о глобалном друштву a priori није ни добра ни лоша, она је неминовност
друштвеног развоја, која има своје објективне законитости али ипак на тај процес
људи могу утицати и усмерити га у жељеном правцу. Данас као најбитније питање,
које постављамо у вези са глобализацијом, је питање како максимално искористити
могућности које у себи носи овај процес а уједно и избећи њене негативне утицаје.
Као један од веома непожељних ефеката глобализације истиче се губитак културног
идентитета малих друштвених заједница.
Једна од две струје које глобализација носи са собом је минимализовање значења
националних граница, несметани проток уметничких и културних добара као и
уметника. Веома битна је и афирмација принципа мултикултурализма као снаге која
повезује разна културна достигнућа свих народа у једну светску културну баштину.
С друге стране постоји реална опасност од процеса асимилације и губитка културног
идентитета.
Идентитет је облик колективне или индивидуалне свести о припадности некој
заједници који се испољава кроз низ објективних индикатора као што су језик, вера,
обичаји, традиција, митологија, наука, уметност, култура... Културни идентитет
представља значајну окосницу индивидуалног, регионалног или националног
идентитета. Главно питање које се поставља данас је како сачувати културни
идентитет. Држава то чини израдом националне стратегије културног развоја.
Стратегије имају разрађен систем мера којима обезбеђују очување културног
идентитета. Основни задатак експертског тима који ће радити на изради стратегије
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мора бити проналажење праве мере између традиционалног и модерног. „Традиција је
конститутивни елемент сваке културе јер потенцијално садржи творачку димензију.
Клица новог често се налази у најсмелијим слутњама и наговештајима у прошлости,
а вредност прошлога огледа се у могућности његовог пројектовања у будућност.“
Е. Сапир је с пуно разлога препознавао истински културизованог појединца или
друштво у оним људима или социјалним групацијама које не одбацују прошлост
с презиром. Али уз једну важну напомену: да је „прошлост од културног интереса
једино док је још садашњост, или док год може постати будућност.“1
Србија нема израђену националну стратегију културног развоја па је развој и
очување националне културе и идентитета препуштен стихијском деловању државе
и појединца. Веома значајну улогу очувању идентитета, у таквој ситуацији, имају
културне институције. У нашој земљи то су домови културе, позоришта, музеји,
архиви, библиотеке и друге културне институције и удружења. Док архиви и музеји
акценат стављају на традицију и очување културног идентитета, библиотеке своје
активности усмеравају и на развој саременог стваралаштва, а веома значајну улогу
имају и у процесу очувања културног идентитета. Посебан значај за очување културног
идентитета у библиотеци имају завичајна одељења. Ова одељења су оганизациони
делови одређене матичне или општинске библиотеке, а суштински њихови фондови
представљају део националне културне баштине. У оквиру завичајног oдељења имамо
одређени фонд монографских и серијских публикација, који је везан за завичајно
стваралаштво и издаваштво, фонд старе и ретке књиге, разне врсте некњижне грађе
и легате. Прикупљањем, обрадом и адекватним чувањем завичајне грађе спасавају
се од пропадања веома значајна дела за локалну и националну културу, а стављањем
на коришћење тих дела обезбеђујемо научницима, друштвеним аналитичарима и
хроничарима, да прoуче значај прикупљеног библиотечког материјала и промовишу
га (како дело тако и аутора) на прави начин. Овај материјал је сведок стања развоја
културе, уметности, начина културног и друштвеног живота локалне заједнице у
одређеном периоду. Народна библиотека „Радоје Домановић“ из Лесковца је тек 2001.
године, иако од 1953. године прикупља завичајну грађу, стекла услове, просторне и
кадровске, да формира Завичајни фонд. Данас Завичајни фонд лесковачке библиотеке
има око 3000 монографских публикација 650 серијских публикација, рукописну грађу,
збирку некњижне грађе, а ускоро добија и легат. Иако ради у скромним условима
Завичајни фонд лесковачке библиотеке у значајној мери је допринео очувању
културног идентитета Јабланичког округа али и националног идентитета Србије.
Као библиотечки материјал од националног значаја из Фонда завичајног одељења
лесковачке Библиотеке издвојила бих „Лесковачки гласник“, лист који је у Лесковцу
излазио од 1921-1924. године, објављивао је прилоге из друштвеног, политичког и
културног живота Лесковца, као и приче и песме локалних стваралаца. У Гласнику
су такође објављивани и прилози о политичком и културном животу Србије и света.
Од посебног значаја су и „Недељне новине“ (излазиле су од 1933-1935. године), збирка
старе и ретке књиге као и велики део некњижне грађе нарочито разгледнице,
фотографије и плакати из старог Лесковца. Поред завичајне грађе која данас
1 Никола Божиловић, Традиција и модернизација (европске перспективе културе на балкану),
Социологија: часопис за социологију, социјалну психологију и социјалну антропологију, Социолошко
удружење Србије и Црне Горе и Филозофски факултет - Институт за социолошка истраживања, Београд,
2010, Vol. LII, N° 2, стр.115
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представља културну баштину Јабланичког округа, поседујемо и завичајну грађу
савремених стваралаца који својим радом помажу очувању културног идентитета
Лесковца, Јабланичког округа и Србије. Развојем нових технологија отварају се нове
могућности за прикупљање, обраду и афирмацију библиотечког материјала а самим
тим и завичајне грађе. Дигитализација је један од таквих поступака. Данас процесом
дигитализације продужавамо животни век папирне грађе, па од пропадања и
заборава дуже можемо да сачувамо материјал од посебног значаја. Посебно велики
допринос има развој савремених технологија у процесу презентације културног блага.
Захваљујући интернету, дигитализацији и неким другим савременим методама,
можемо наше културно наслеђе и савремено стваралаштво представити читавом
свету, без временског и просторног ограничења. Могућност овакве промоције наше
културне баштине још увек не користимо у потпуности пре свега због кадровских а
делимично и материјалних ограничења. У исто време имамо прилику да се упознамо
са културним достигнућима других народа. Уживање у културним различитостима,
стално представљање културних традиција и савременог стрваралаштва разних
народа света, без вредносног одређења и фаворизовања било ког културног миљеа,
представља прави начин културне глобализације.
Овим радом смо само дотакли неке од могућности коју завичајни фондови и
библиотеке имају, са намером да скренемо пажњу јавности на неке од наших
потенцијала. Надамо се да ће библиотеке, које су неправедно занемарене, добити
адекватни третман друштвене заједнице.
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Надица Костић, библиотекар
Народна библиотека Пирот
maticna@nbpi.org.rs

Г

ра д са изграђеним бројн и м
прилазним рампама за кориснике
колица, обореним ивичњацима,
без архитектонских баријера, у
какав се Пирот постепено преображава
- заслуга је у великој мери и активиста
окупљених у Удружење особа са хендикепом
„Феникс“. Без препрека, Нећу да будем
са м , И с т о к – за п ад – сев ер – ј уг , Са
вама само су неки од пројеката чланова
УОХ „Феникс“, који су на најбољи начин
манифестовали право на слободно
кретање лица са посебним потребама,
право на њихово укључивање у редовну
наставу у циљу промоције инклузивног
образовања, право на равноправност у
информисању. „Феникс“ није остао усамљен
у својим напорима да мења и подиже
свест људи о потребама, правима и
потенцијалима хендикепираних. Пројекти
Удружења окупили су многе установе и
организације, добронамерне појединце
спремне да испрате енергију и темпо
фениксоваца, а поузданог савезника
добили су и у Народној библиотеци Пирот.
Одговорност према сопственој професији која
прокламује широку доступност информација
на озбиљном је тесту када је у питању
удовољавање потребама лица са хендикепом.
Аудио библиотека је пројекат са којим
је УОХ „Феникс“ конкурисало на јавном
конкурсу за финансирање пројеката из
буџета Општине Пирот за 2011. годину
и за чију је реализацију добило 90.000

динара. Сарадници Удружења на овом
пројекту су Канцеларија за младе, Радио
Пирот и Народна библиотека Пирот.
Проблем који је идентификован када
говоримо о циљној групи лица са оштећењем
вида на територији града Пирота је да
готово да и не постоји литература у звучном
формату, доступна слепим и слабовидим
особама. Међу овом популацијом особа са
инвалидитетом у нашој општини нису сви
у прилици да користе нове технологије, о
говорним софтверима да и не говоримо.
Велики број припадника ове групе још увек
чита аудио књиге на четвороканалним
касетофонима, а касете, које су иначе са
лошим квалитетом звука, наручују из
Београда. Ипак, охрабрујући је податак
да, са развојем и све широм применом
високо развијених технологија, долази
до тенденције пораста броја људи који
прелазе на дигиталне технологије и који
почињу да користе ЦД плејере у ове сврхе.
Пројекат Аудио библиотека бави се
оснивањем аудио библиотеке намењене
лицима са оштећењем вида, којих је на
евиденцији Међуопштинске организације
слепих и слабовидих у Пироту 274.
Пројектом је предвиђено читање и снимање
тридесетак књижевних дела, односно
превођење класичних књига у аудио формат.
Свако књижевно дело било би урађено у
више ЦД копија. Књиге које се слушају
нису изум новог доба (јављају се још
крајем педесетих година XX века), нити
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су намењене само лицима са оштећењем
вида. Своје исходиште имају у некад веома
популарној радио драми.
Пројектну идеју „Феникса“ подржали
су представници Канцеларије за младе,
који су посредовали између Удружења
и младих и талентованих људи, којима
је поверена улога спикера за потребе
снимања аудио књига. Подршку пројекту
дао је и Радио Пирот, који је своје ресурсе
(звучну собу, опрему за снимање и лице
задужено за снимање и монтажу) ставио на
располагање реализовању аудио библиотеке.
На самом почетку имплементације пројекта
анкетирани су чланови Савеза слепих и
слабовидих, како би била установљена
њихова интересовања и потребе. На тај
начин дошло се и до листе књижевних
дела која би била заступљена у аудио
библиотеци, а у одабиру и селекцији књига
значајну улогу имала је и Народна библиотека
Пирот, која је, осим консултативне улоге,
ставила свој књижни фонд на располагање
члановима „Феникса“. Суштина пројекта
Аудио библиотека управо је у његовој
непретенциозности и реалној остварљивости.
Аудио библиотека би временом била
надограђивана у складу са потребама и
могућностима и уз очекивану подршку
релевантних структура и донатора.
Важно је било начинити овај први корак,
осим декларативне, пружити и конкретну
помоћ лицима са оштећењем вида.
Избор спикера представљао је добру
прилику да се истражи могућност и
спремност волонтерског рада омладине,
овог пута у сврху формирања аудио
библиотеке. Волонтери у традиционалним
библиотекама у многим земљама у свету
су уобичајена појава, док код нас то тек
треба да заживи. Динамика читања и
снимања звучних књига усклађивана
је са временом и доступношћу опреме
и ресурса Радио Пирота. Током четири
месеца прочитане су и снимљене у
аудио формату 24 књиге (преко 100 сати
снимљеног материјала). У састав аудио
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библиотеке ушли су класици домаће и
светске књижевности (Људи говоре – Р.
Петровић, Мост на Жепи – И. Андрић,
Дон Кихот – М. Сервантес, Мајстор и
Маргарита – М. Булгаков, Хобит - Толкин),
дела савремене књижевности (High fidelity
– Н. Хорнби, Ако је то љубав – М. Пантић),
али и остварења неколико младих завичајних
аутора (Тобиђења душо моја – Иван Тобић,
Марко Краљевић: натприродни циклус
пјесама – Борис Старешина).

Снежана Митић, Ана Пецарски и Надица Костић

Поводом 3. децембра, Светског дана
особа са инвалидитетом, у организацији
„Феникса“ и Народне библиотеке Пирот,
отворена је прва аудио библиотека за
слепе и слабовиде особе у Пироту, која је,
спонтано, смештена у референсну службу
пиротске библиотеке. На самом отварању,
председница УО „Феникс“ Ана Пецарски
рекла је да се нада да ће се овај пројекат
наставити, као и да је битно да и Пирот,
попут других, већих градова, добије овакву
библиотеку/архив. Снежана Митић, која
је слепа, истакла је да њој веома значи
што ће, након 45 година колико чита
књиге писане Брајевим писмом и звучне,
први пут бити у могућности да до оваквих
књига дође и у свом граду. Директорка
Народне библиотеке Пирот Надица Костић
сматра да је ово нови искорак за ову
установу, по угледу на националну
библиотеку, која је после реконструкције
увела нове специјализоване услуге за
особе са посебним потребама, као што је
најсавременије опремљена Читаоница за
слепе и слабовиде. Том приликом, директорка
пиротске библиотеке најавила је да ће
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Библиотека у 2012. години организовати
и семинар о услугама за лица са оштећењем
вида, са предавачем мр Драганом Милуновић
из Народне библиотеке Србије.
Омогућити и лицима са оштећењем
вида приступ одабраним делима домаће
и светске књижевности конвертовањем
књига из писаног у аудио формат – била
је идеја водиља свима који су на било
који начин били укључени у ову мисију.
Доступност аудио литературе основни је
предуслов унапређења информисања и
образовања слепих и слабовидих лица,
без обзира на старосно доба. Резултат
пројекта је фонд књига које се слушају,
чија је надоградња могућа тако што би
се временом ту уврстила и друга врста
литературе и грађе (стручна литература,
уџбеници за децу и студенте, часописи
итд). Број звучних књига које се могу наћи
на интернет странама такође се повећава
из дана у дан. Издавачи и сами све више
пажње поклањају овој врсти грађе, већ
сада и у оквиру домаћих издавачких кућа
постоје посебне едиције звучне књиге.
Формирањем аудио библиотеке лица са
оштећењем вида су у прилици не само
да квалитетније проводе време, већ и
да се образују и информишу, што даје
сасвим посебну димензију целој идеји.
Од посебне важности је што ће слепи и
слабовиди суграђани бити у могућности
да у Пироту набаве жељену литературу,
без наручивања из Београда, плаћања
поштарине и чекања, некад и по месец дана,
уколико књига коју траже тренутно није на
располагању у Библиотеци града Београда.
Развој аудио библиотеке (и повећавање
броја наслова, а тренутно их је на
полицама Библиотеке 36) могућ је уз
мало улагања, а њен значај популацији
слепих и слабовидих јесте непроцењив.
Већ сада можемо сасвим аргументовано
говорити о позитивним утицајима аудио
библиотеке на живот лица са оштећењем
вида, корисника библиотеке. Иначе, услуге

коришћења звучних књига се не наплаћују.
Са даљим развојем, по угледу на веће
градове, могуће је набавити рачунаре
са програмима који имају приступ и
могућност преузимања аудио књига са
интернета, као и читања помоћу говорних
софтвера. Слепа и слабовида лица би
тада могла да у просторијама Библиотеке
приступе много већој бази аудио књига, а било
би могуће и читање електронске литературе
помоћу говорних софтвера, са слушалицама
и у тишини амбијента читаонице. То је
наредни корак, који захтева даља улагања,
али реализацијом пројекта Аудио библиотека
кренуло се ка остварењу тог циљу.
Аудио библиотека је индивидуална акција
групе истомишљеника, окупљених око
истог циља. Вероватно оваква замисао,
пројекат постоји и у неким другим
срединама, у неким градовима мање
или више успешно библиотеке већ
реализују неке видове специјализованих
библиотечких услуга. Ипак, желимо
ли суштинске промене, неопходно је
деловати на глобалном нивоу, удруженим
напорима целе библиотечке заједнице.
Свест о специфичности потреба лица са
хендикепом довела је до настанка и развоја
специјализованих библиотечких услуга.
Те услуге су, између осталог, омогућене
технолошким развојем, новим облицима
информатичке грађе, интензивирањем
п р о ц е с а дигитализације, а л и и с в е
израженијом друштвеном одговорношћу
према особама са посебним потребама.
Међутим, свест о потреби целовитијег приступа
проблему развијања услуга и сервиса за особе
са хендикепом још је недовољно развијена.
Информациона технологија у служби
оплемењивања свакодневног живота
особа са посебним потребама је све
доступнија и колико сутра биће реалност.
Остаје да се изборимо са много већим
проблемом – небригом, индиферентношћу,
предрасудама када су у питању лица са
посебним потребама.
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КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМИ
У БИБЛИОТЕЦИ ГРАДА БЕОГРАДА
Јасминка Eлаковић, виши библиотекар
Библиотека града Београда
еjasminka@gmail.com

Сажетак
Одељење уметности је 1987. године отворено за публику у новом, адаптираном простору у коме се
од 1986. налази Библиотека града Београда, у Кнез Михаиловој улици број 56. Годишње се реализује
око 80 различити културно-уметничких, научних и образовних програма из области ликовних
и примењених уметности, вајарства, музике, фотографије, архитектуре, позоришта, филма,
археологије у просторима који су намењени за ову сврху. Такви су трибина Уметност, галерија
Атријум, Римска дворана и плато испред Библиотеке. Својим савремено конципираним програмима
који привлаче пажњу великог броја посетилаца Одељење уметности се сврстава међу својеврсне
културне просторе Београда.
Кључне речи:
библиотека града Београда, Одељење уметности, трибина „Уметност“, галерија „Атријум“,
Римска дворана

У саставу Одељења је и читаоница са
којом заузима укупну површину од око
250 м². Јединствен фонд овог Одељења
садржи око 18.000 публикација из
различитих ликовних и примењених
уметности, вајарства, музике, фотографије,
архитектуре, позоришта, филма, са богатом
референсном збирком. Овде је смештен и
легат познатог историчара и критичара
уметности проф. др Катарине Амброзић. У
читаоници се годишње услужује преко 4.000
студената и осталих чланова Библиотеке
који користе богате фондове Одељења.
У п ро с т ори ма који су на мењен и
реализацији најразноврснијих програма
Одељење уметности организује око 80
културно-уметничких, научних и образовних
програма који осликавају дух и богатство
културног живота не само престонице

Б

иблиотека града Београда је
основана 1931. године као јавна,
позајмна библиотека коју фонд
са близу 2.000.000 књига чини
највећом у земљи. Пресељена је 1986.
године у нови, адаптирани простор
некадашње „Српске круне“ у улици
Кнез Ми ха илова 56 и већ наредне
године формира Одељење уметности.
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већ и целе Србије. Амбијент ових простора
је препознатљив широј јавности и одговара
својој намени: трибина Уметност, галерија
Атријум, Римска дворана и ексклузивни
плато испред Библиотеке кога уоквирује
Калемегдан, травњак са бистом Милана
Ракића и пешачка зона Кнез Михаилове улице.

Ферјанчић, проф. др Катарина Амброзић,
проф. др Владета Јанковић; кустоси
музеја, научни сарадници из републичког
и градског завода за заштиту споменика
културе, историчари уметности, ликовни
критичари, универзитетски професори др
Ирина Суботић, Јеша Денегри, Мишко
Шуваковић, Александра Дабижић, Гордана
Крајачић и многи други. У оквиру
међународних пројеката учествовали су
научни радници, професори универзитета,
еминентни стручњаци на плану историје,
уметности и филозофије из Француске,
Словачке, Русије, Турске, Републике Српске,
Румуније: Катрин Орел, др Марцин
Волозин, др Александр E. Mусин, арх.
Николај Петрович Краснов, др Теде Кал,
проф. др Мехмед Ајдин.
Библиотекари запослени у Одељењу
уметности уређују и воде све програмске
активности од којих ћу набројати само неке:
циклуси предавања: Уметничке збирке
у београдским музејима, Легати у Београду,
Ка годишњици Миланског едикта,
Света Гора Атонска, Археолошке теме,
Велики археолошки локалитети Србије –
резултати најновијих истраживања, Српски
архитекти – мој поглед на архитектуру када
се додељује „Повеља за животно дело у
архитектури Србије“;
међународни пројекти и скупови:
Срби о Французима – Французи о Србима;
Стара, ретка и уметничка књига – јуче, данас,
сутра; Има ли будућност народ без државе;
међународни пројекти у области археологије;
предавања у оквиру манифестација
Дани франкофоније, Дани Београда, Дани
европске баштине, Светски дан музике,
са темама: Паја Јовановић – српски сликар
грађанин Европе, Идеално и реално у
уметности средњег века, Јапански вртови
– од Јапана до Београда, О удаји и миразу
у средњовековном Дубровнику, Поређење
Калевале и српске епске поезије; Најстарија
збирке српског црквеног појања, Римске
светиљке Сингидунума, Експериментална

Предавање на трибини

ТРИБИНА УМЕТНОСТ представља
масмедијски уметнички центар која
има за циљ популаризацију свих врста
уметности. На овој већ традиционалној
трибини организују се најразноврснији
културно-образовни и уметнички програми
намењени познаваоцима и љубитељима
својеврсног уметничког израза.

Презентација уз музички програм

Кроз књижевне и филозофске програме,
округли сто, појединачна и циклусна
предавања, промоције нових књига као
и домаћих и међународних пројеката
пажњу великог броја посетилаца привлаче
представљања многих личности са признатом
домаћом и страном репутацијом. То су
академици Војислав Ј. Ђурић, Дејан
Медаковић, Милан Лојаница, Гојко
Суботић, затим Мића Поповић, Божидар
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18 веома запажених самосталних и
колективних ликовних изложби домаћих и
страних уметника које одобрава Уметнички
савет Галерије Библиотеке града Београда.
Посебан одјек изазвале су изложбе
Милана Коњовића, Петра Омчикуса, Милана
Сташевића, Анђеле Де Кате, Жан Пјер
Амбера, Јожефа Нађа, Косаре Бокшан, а које
су пропраћене речју угледних ликовних
критичара, теоретичара уметности. Поред
ликовних изложби Галерија је отворена
и за најразноврсније уметничке правце и
тенденције. У њој се представља савремено
сликарство, графика, вајарство, керамика,
фотографија уз пратеће музичке и сценске
програме.

археологија – средњовековни мачеви,
Комненске грађевине на Балкану;
промоције књига: Фигуре у покрету,
Неуништиви свет духовне лепоте, Менаџмент
музичке уметности, Споменичко наслеђе
језгра Земуна, Српско зидно сликарство
18. века у византијској традицији, Векови
Београда – старобеоградска хроника, Тријумф
савремене уметности, Катедрала светог
Трипуна у Котору, Taurunum Skordiska, О
уметности и уметницима, Књига јапанских
симбола;

Сарамандић у Библиотеци града

музичке вечери: Минијатуре за обоу
и клавир, Пролећни концерт Београдског
гудачког квартета, Вече камерне музике,
Поводом 200 година од рођења Шопена,
Музиком у предвечерје, Вече оперских
арија, Сарамандић у БГБ, Концерт духовне
и световне музике ансамбла „Teomusicum“,
World fusion музичка група „Institute“,
Бетовен – соната appasionata.

Изложба Моме Капора

Излажући у овој галерији велики број
еминентних уметника и других стваралаца
оставио је неизбрисив траг: Бета Вукановић,
Мома Антоновић, Стојан Аралица, Слободанка
Ракић Шефер, Момо Капор, Милош
Шобајић, Оља Ивањицки, Мића Поповић,
Скарлет Баптиста, Милија Белић, Влада
Величковић, Слободан Сотиров, Жан Пјер
Амбер, Бернар Бертуа Ригал. У Одељењу
је формиран веома значајан и вредан фонд
који чине уметничка дела 389 аутора, који
су на овај начин изразили своју захвалност
Библиотеци.
У централном делу Галерије постављен
је подни мозаик - уникатно дело чувеног
уметника Александра Томашевића (19211968) под називом Призренски мозаи

ГАЛЕРИЈА АТРИЈУМ је ушла у уметнички
живот града и већ 25 година је део његове
културне атмосфере. Одељење уметности
у овој галерији годишње организује око
БИБЛИОЗОНА5
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сведочанства о присутности некадашње
велике римске цивилизације која проносе
дух и атмосферу те давне епохе а Римску
дворану чине специфичним местом
окупљања.

РИМСКА ДВОРАНА
Двомиленијумска историја Београда,
једног од најстаријих градова Европе,
обележена је ратовима, рушењима и
поновним грађењима. Римски Сингидунум
обележава почетак те историје. Античких
споменика из времена Сингидунума је
мало, а они који су сачувани леже испод
модерног града. Једна од грађевина из те
епохе откривена је при реконструкцији
зграде Библиотеке града Београда.
То су остаци темеља дела југоисточног
бедема и једне куле комплекса главне
капије римског војног утврћења (castruma), саграђеног крајем 1. и почетком 2. века
нове ере. Ово значајно утврђење у систему
одбране дунавске границе Римског
царства подигнуто је у 2. или почетком 3.
века нове ере над ушћем Саве у Дунав.
У њему је била стационирана Legia IV
Flavia Felix, једна од најспособнијих
римских легија за одбрану од варварских
напада. По правилу, војни логор је био
центар око кога се развијало цивилно
насеље па је тако настао и Сингидунум.
Овај археолошки локалитет in situ
укомпонован је у савремени простор
Библиотеке града и назван Римска дворана.
Амбијент Римске дворане је својеврстан
лапидаријум употпуњен збирком камене
пластике која потиче из периода IIIV века нове ере са тла Сингидунума
или из северних карајева провинције
Горње Мезије а коју чине скулптуре,
стеле и жртвеници. То су материјална

Споменици у Римској дворани

У овом јединственом простору Одељење
уметности приређује различите програме
– предавања, промоције, музичке вечери,
концерти класичне, џез и традиционалне
музике: циклус Сусрет са уметницима,
циклус Из неформалне историје џеза,
Флаута на двору Луја XV, Апсолутни
звук, Ирена, Ана и Трипо Симонути,
Под знаком Мефиста, Славље удараљки,
Улична музичка радионица групе Окунбокун,
Немачки композитори из доба романтизма.
Значају културних и уметничких програма
доприносе позната имена музичке сцене као
што су Живојин Сарамандић, Симонути,
Београдски гудачки оркестар РТС, Collegium
Academicum и многи други.

Музичко вече у Римској дворани

У току године Римску дворану обиђе
око 400 посетилаца, домаћих и страних
41
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држављана, уз стручно вођење археолога
запосленог у Одељењу уметности.
С в и п ро г р а ми су меди ј ски д обр о
пропраћени, а њихови уредници су
библиотекари запослени у Одељењу
уметности.
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посетилаца и излагача, аутора и
учесника програма посебно наглашена.
Ово подразумева посебну концепцију
манифестације и потпуно другачије
ангажовање њеног организатора од
осталих културних програма и изложби који
се реализују током године. Библиотека
града Београда је у таквом изазову
видела прилику за проширење својих
активности и приближавање широј
популацији „конзумената културе“, која у
Ноћи музеја“ на нивоу Београда, за само
једно вече, достиже цифру од неколико
десетина хиљада посетилаца свих узраста
и образовних нивоа.

М

анифестација „Ноћ музеја“
била је изазов за Библиотеку
града Београда, која у својим
просторима организује
најразличитије манифестације. Н о ћ
музеја је једнодневна манифестација
која обухвата премијерне програме и
изложбе у којима је интеракција између

Приликом избора садржаја манифестације,
Библиотека је морала да води рачуна о
следећим претпоставкама: оригиналност,
пријемчивост за најразличитије узрасте и
образовне профиле, могућност укључивања
посетилаца, с једне стране, а с друге
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повезаност са делатношћу саме Библиотеке
и концепцијама њених културно-образовних
програма, као и потврђен уметнички и
стручни ниво излагача од стране стручне
критике и јавности.
Библиотека се определила за изложбу
две ауторке афирмисане у области
примењене уметности, ч и ј а су д е л а
инспирисана мотивима из културне
историје Србије: Софије Арсић, сликара
текстила и Невене Арсић, академског
вајара. Специјалност Софије Арсић је
сликање на свили, којим се бави двадесет
пет година. За свој рад добила је више
стручних признања, међу којима су три
„Златне кошуте“, две „Сребрне кошуте“
и специјално признање Удружења
пропагандиста Србије на Међународном
сајму одевања и опреме 2004. године.

полазиште послужили су средњевековни
текстови писани угластом глагољицом и
ћирилицом из 13. века и царски накит
из 3. и 4. века пронађен на археолошком
локалитету Врело Шаркамен у источној
Србији.
Настојећи да ликовни доживљај буде
што упечатљивији, ауторке су користиле
неуобичајен, али племенит материјал –
свилу и сребро.

„Древно слово, у њиховим делима
трансформисано у слику или малу
скулптуру, израста у свет за себе, који
са нама комуницира кроз естетски
доживљај“, записала је једна критичарка.
На изложби је било изложено 25 слика
на свили великог формата и 50 примерака
уникатног накита ручно израђеног од
сребра, бисера и полудрагог камена.
Посебан део изложбе чинила је мала
сликарска „радионица“ за осликавање
свиле, у којој су посетиоци могли не само
да виде како настаје једна слика, него и
да се сами опробају у сликању.
Изложба је отворена, према пропозицијама
манифестације, у 20 часова и трајала је до 2
сата ујутру. Улазница је била јединствена
за све манифестације „Ноћи музеја“ и она
је те вечери истовремено била и карта
за градски превоз. Посета изложби била
је изванредна, посетиоци су непрестано
долазили и одлазили. Била је то у правом
смислу речи „отворена манифестација“.
Евидентирано је више од 3 хиљаде
посетилаца. Контакт између њих и
организатора и ауторки био је много
непосреднији и опуштенији него на
уобичајеним изложбама, чему је свакако
допринела и „изложбена атмосфера“ у читавом

Невена Арсић се професионално бави
дизајнирањем и израдом уникатног накита.
Бави се и вајарством, керамиком, мозаиком,
сликањем на текстилу. Ликовне и вајарске
радове излагала на више групних изложби
у земљи и иностранству. Накит је излагала
у Београду, Мајданпеку, Загребу, Бечу,
Москви, Минхену, Чикагу, Дубаију и
Паризу. Члан је УЛУПУДС-а.
Ауторке су већи део експоната посебно
израдиле за ову једнодневну изложбу,
чији је наслов „Записано у свили и сребру –
древно српско писмо као мотив савремене
уметности“.
Ликовност древног писма с једне и
потискивање матерњег језика, културних
вредности и традиције у свакодневном
животу, с друге стране, подстакли су
Невену и Софију Арсић да лепоту нашег
средњевековног писма на помало необичан
начин приближе савременом човеку. Као
БИБЛИОЗОНА5
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накита некад и сада, као и за комбиновање
традиционалног и модерног у савременим
модним трендовима.

граду. Дочекивали су их запослени у
Одељењу уметности који су те ноћи били
дежурни у Библиотеци и делили им
бесплатне каталоге изложбе и давали
најразличитија обавештења, често везана
и за настанак и историјат атрактивних
изложбених простора галерије „Атријум“
и „Римске дворане“, као и за културне
програме који се организују у њима током
године. Ауторке су одговарале на врло
различита питања посетилаца.
Велико интересовање су показали за
глагољицу, која је била најзаступљенији
мотив на експонатима. Често су била
постављана питања која нису директно
везана за изложена дела.
Била је то изванредна прилика да се
и на овај начин представи активност
Библиотеке. Показало се да је за
публику посебан доживљај представљао
непосредан контакт са организаторима
и ауторима и могућност да од њих тражи
додатна објашњења и информације, што
није случај са класичним изложбама.
Искуство са изложбе је показало да би
у њеном склопу могао бити организован
и пратећи програм (видео-пројекција) о
овом древном и заборављеном српском
писму.
Ауторка слика на свили је, уз пригодне
демонстрације и илустрације којима је увек
присуствовало бар десетак посетилаца,
одговарала на питања која су се односила
на историју глагољице, историју
свиларства и врсте свиле, ревитализацију
нематеријалног културног наслеђа путем
ликовних дела, уметничко транспоновање
словних знакова и њихову уметничку и
декоративну функцију, композицију
слике и употребу боја у остваривању
уметничке поруке.
Ауторка накита је присутнима најчешће
објашњавала у чему се састоје разлике
између копија накита и накита инспирисаног
древним оригиналима. Питања су такође
било везана за технологију ручне израде

Посетиоци су се најдуже задржавали
у кутку „радионице“, коју су чинили
специјални штафелај намењен сликању
свиле, сто за боје, као и комади свиле
припремљени за осликавање. Ауторка
Софија Арсић је током трајања изложбе
посетиоцима демонстрирала технику
класичног сликања на свили – четкицом
и бојама, на штафелају – од припреме
и затезања свиле, до мешања боја,
коришћења контур паста, сликања и
фиксирања. Поред савета, ауторка је
давала и одговоре на најразличитија
питања, што је такође било пропраћено
великим интересовањем. Питања су се
односила на технологију израде свиле,
процес добијања свиле од чаура свилене
бубе, састав и постојаност боја, конзервацију
слика, могућност израде употребних
одевних предмета од осликане свиле,
начин одржавања, различите технологије
сликања – класично, четкицом и бојама,
батик, помоћу шаблона, штампе итд.
Посетиоци су били у прилици не само да
виде процес настајања слике већ и да се
сами опробају у сликању на свили.

45

БИБЛИОЗОНА5

својих класичних оквира и да се прошире
радионицама, комуникацијом са ауторима
и другим видовима активног укључивања
посетилаца.
Непосредни коментари и утисци
посетилаца ове изложбе то најбоље
потврђују. Манифестација „Ноћ музеја“
је медијски добро пропраћена, а у оквиру
ње и изложба у Библиотеци града. Више
новинара разговарало је са ауторкама
изложбе „Записано у свили и сребру“, која
је у медијима оцењена као оригинална и
посебно запажена.
Овакве „једнодневне“ изложбе и програми
могли би да се организују и преко године,
независно од „Ноћи музеја“, јер је ово
искуство показало да оне у кратком
временском период у мог у да ок у пе
велики број посетилаца, који се сусрећу
са новим видовима презентације дела
ликовне и примењене уметности.

Посетиоцима се највише допало класично
сликање. Интересовање за овај „мини курс“
било је необично велико: више од стотину
посетилаца свих узраста, међу којима је
било и страних гостију, узело је кичицу
у руке, што је читавој изложби дало
посебну, интимнију атмосферу.
За организаторе будућих сличних
изложби може да буде занимљив податак
да је међу посетиоцима било доста целих
породица, односно родитеља и децe, и да
су сви заједно учествовали у практичној
радионици – осликавању своје слике на
свили, што радионици даје и васпитнообразовну димензију. Родитељи су често
тражили савете везане за набавку свиле
и боја, курсеве сликања и слично, како
би својој деци омогућили да искажу своју
даровитост.
Ово искуство показало је колико изложбе,
кад год је то могуће, треба да изађу из
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ОБИЧАЈНИ И САВРЕМЕНИ ОБЛИЦИ
ИСКЉУЧЕНОСТИ МЛАДИХ ИЗ СТВАРНОГ
ЖИВОТА - РЕТКО ЗАСТУПЉЕНЕ ТЕМЕ
У ДЕЧЈОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
Мира Церовић Тасић
Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш
miracerovic@yahoo.com

Резиме
У овом тексту се наводе неки карактеристични облици социјалне искључености младих у
традиционалним обичајима различитих народа и разлози за њихово тематско запостављање у
литератури за децу. Чинило се занимљивим, у једном краћем писаном раду, паралелно, навести и неке
савремене примере отуђености младих и њихово ретко помињање у књижевности намењеној деци.

С

тематски преводиве у књижевност за децу.
Циљ овог рада јесте да покуша објаснити
зашто су неки традиционални и савремени
односи у породици и широј заједници узрок
искључености младих у стварном животу,
и као табуи постоје, а запостављени су у
књижевности за децу.
У традиционалним заједницама снага
моралних и обичајних норми изузетно
је јака и такве друштвене структуре
препуне су различитих табуа. Породичне
вредности јасно су подељене на пожељне
и оне које се одбацују и строго кажњавају.
Пожељан тип породичне организације
остварује се и поштује по сваку цену,
изграђујући тако и пожељан тип сваког
свог члана, не заобилазећи децу.
Тако примере табуа налазимо у неким
традиционалним и необичним праксама
које су кроз историју обележиле одређене
културе. У динарском подручју западног
дела Балканског полуострва и неким
крајевима Истре постојала је ендемска појава
вирџина1 - обележје женског трансвестизма.

авремени друштвени табуи, као
и традиционални, имају своје
корене у друштвеним захтевима
према породици и појединцу како
би се обезбедио континуитет националне
културе. Социјалне и персоналне вредности
разликују се и усклађују посредством
породице. Култура сваке заједнице темељи
се на систему вредности које породица
обликује и преводи у систем норми и
обичаја. Моралне и обичајне норме су
први комуникацијски систем између
заједнице, детета и породице. Као што
друштво пројектује своје захтеве на
породицу, у погледу прихватљивих норми
и система вредности, тако и породица
намеће свој систем вредности својим
члановима, а пре свега деци.
Тако прихваћене културне вредности у
породици постају део структуре личности
детета. Неки системи вредности силазе са
колосека стварности, опстајући у феномену
табуа. Табуи су скоро увек инспиративни
за уметност, нарочито филмску. Мада
табу теме прате уметничке особине
гротескности, инверзности, проблеми и
заблуде, стиче се утисак да су оне теже

1 „Вирџине тобелије сасвим су осебујна, посебна,
просторно одређена, ендемска појава јединствена
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Овде се ради о несвакидашњој појави
промене идентитета женског детета и
прихватању мушког идентитета, посредством
чврсто обавезујућих норми патријархалне
породице. У настојању да се очува континуитет
породичног имена и породичне лозе, табу
вирџине-тобелије се институционализује
и обичајним правом примењује у неким
патријархалним породицама.
Последњи такав пример вирџинe-тобелијe
забележен је 2009. године у Црној Гори
(вирџина Стана Церовић). Због изузетно
занимљивог примера табуа вирџине, у овај
рад су, ради илустрације, убачени текст и
слика који прате оригинални новинарски
прилог, објављен у српском листу „Новости“.

Стано моја,
мој Станоје
Из куће Стане Церовић у планинском
селу Тушине, у врлетима изнад Шавника,
вије се дим. Вине се у небо, па почне да се
разлива наниже, све до кањона мистичне
реке Буковице, где се измеша са измаглицом
воде.
Баш тај дим из камене породичне куће
у којој се родила у зиму 1936. или 1937.
године, тежак и голицав, био је све што
је Стана Церовић желела. Био је њена
нејасна жеља док се са девет година
играла само са дечацима, и са 19 - када
се с момцима надметала јашући коње, и
са тридесет - када је свима било јасно да
се Стана неће и не може удати. Последња
црногорска вирџина: биолошки жена,
умом мушкарац, своју одлуку да живи као
човек, не као жена, гордо носи и данас, у
позној старости.
Јединствени пример вирџине Стане
Церовић је изузетна прича, табу тема која
је забележена информативно, медијски,
али не и литерарно, у књижевности. Трагови
прошлости, тајанствене и опскурне стварности
нестају, губе се, тематски неискоришћени у
књижевности за децу.
Ова тема „вирџине-тобелије“ ретко је
заступљена у литератури, а нарочито у
књижевности намењеној деци. Једна од
претпоставки чини се одлучујућом за ову
констатацију. Дефинисање идентитета
жене унутар породице и заједнице зависи
од многих фактора, у свакој култури.
Неретко, многи табуи су идеолошки
обојени и зато их је тешко превести у
уметничку форму и интерпретирати у
књижевности за децу и младе. Табуи у
књижевности намењеној деци су ретка
тема управо зато што табу као социјална
појава сваким својим феноменом доказује
своју супротност. Књижевност за децу
треба да испуњава васпитну функцију,
откривајући стварност као победу добра

ВИРЏИНА СТАНА
Дијана Димитровска,
5. децембар 2009.

На лицу места: „Новости“ у посети Стани
Церовић (72), у врлетима изнад Шавника. Одлуку
да живи као мушкарац гордо носи и данас.
не само у еуропским, него и у свјетским оквирима,
а позната је нарочито по горским подручјима
западног дијела Балканског полуотока. Ријеч је
о појави која одступа од уобичајеног, устаљеног,
обичајно правна институција у којој жена „мијења
спол“ и преузима улогу мушкарца - облачи се као
мушкарац, ошишана је као мушкарац, има мушки
облик крсног имена, влада се попут мушкарца,
често носи оружје, по потреби иде у рат, судјелује
у мушким скуповима и има готово сва јавна
права мушкарца у иначе строго патријархалном
друштву.“ (Јелка Винце - Паллуа, Амазонке из
Истре. На трагу истарских, у мушко преобучених
жена, Институт друштвених знаности „Иво
Пилар“, Загреб, 1998/1999)

БИБЛИОЗОНА5

48

детету су се насилно ломили прсти, дубоко
одсецали нокти, а онда би се стопала
чврсто умотавала у завоје натопљене
мешавином биљака и животињске крви.
На овај начин су женска деца постајала
слабије покретна, зависна од породице и
изолована од света. Овај бизарни обичај
имао је још настранију сврху, да задовољи
еротске прохтеве мушкараца, јер су се
мала стопала, ситан и болан ход сматрали
привлачним. У књижевости се ретко
помиње и осветљава суштина ове тужне
табу теме, али је зато остала забележена
у сексуалном приручнику династије
Кинг који даје 48 „узбудљивих“ игрица са
женским подвезаним стопалима.
Живот жена кроз историју углавном
се одвијао у сенци мушкараца, често у
робовском положају. Традиционалне
д р уштвене зајед нице уг лавно м с у
прецењивале улогу мушкараца, дајући
им за право да женама одређују улогу
и сврху. Овако сложену стварност и
комплексне односе полова тешко је било
уметнички изразити у књижевности за
децу, а да се не осветли тамна страна
табуа, искључености женског детета из
нормалне стварности.
Још су у античкој Грчкој жене третиране
као приватна својина, биле су роба која
се могла купити и продати. Улога жене
углавном се сводила на репродукцију, на
то да чува и одржава оно што мушкарац
ствара. Тако је жена често обликована
према захтевима мушкарца, породице и
заједнице, те јој није била потребна ни
имовина, ни интелигенција.
Сати, индијски традиционални обичај,
потврђује незавидан положај жене, у
друштву, где у језгру табуа стоји укидање
права на живот.
Крајње бизаран табу Сати карактеристичан
је за индијски погребни обичај који је
својим кодексима печатио судбину жене
удовице, тако што би она била спаљивана
заједно са покојним мужем. Положај
удатих жена у Индији ни данас није
пуно бољи. Индијци имају сличан став и

над злом. Феномен табуа оптерећен је
парадоксима и сам себи противуречи и
збуњује здраво поимање стварности.
У модерној уметности, овај пример табуа
представљен је кроз филм „Вирџина“2, познатог
српског редитеља Срђана Карановића.
Обичајни примери искључености младих
из стварног живота, поготову женске деце,
на нашим просторима, и у разним деловима
света, забележени су углавном спорадично,
у неким народним лирским песмама и
ретким приповеткама, а нешто више у
радовима неких истраживача, психолошкој
литератури и филму.
Занимљиво је поменути још неколико
примера обичајне искључености женске
и мушке деце из стварног живота, а
који су остали табу тема за књижевност
намењену деци, или су ретко помињани
у књижевности за одрасле. Ради се, наиме, о
окрутним, обичајним праксама традицијски
укорењеним у неким културама из
различитих крајева света.
Оно што је карактеристично за све те
обичаје јесте да су женска деца живела у
сенци мушкараца и често су изједначавана
са робовима. Патријархално друштво је
посредством породице одређивало сврху
женског детета. Идеологија приватне
својине над женом остајала је очувана у
добро упакованим разним облицима табуа,
карактеристичним за поједине народе.
Један од примера табуа је подвезивање
стопала девојчицама, што је обичај који
се примењивао у Кини, од почетка 10. па
све до почетка 20. века. Морбидна пракса
овог обичаја подразумевала је сакаћење и
смањивање стопала код девојчица већ од
шесте године старости, понекад и у ранијој
доби. Сам поступак био је веома суров,
2 Филм описује судбину женске деце на просторима

Книнске крајине која се у тзв. уклетим породицама
– без мушке деце - одгајају за улогу насљедника и
мушкарца у породици. Тако Тимотије, глава своје
породице, одлучи да његова најмлађа кћер постане
вирџина под именом Стеван. Девојчица одраста као
дечак, од првих корака навикавана да поништи све
женско у себи. Синопсис преузет са http://www.gledajuzivo.com/watch_movies/Serbian-Movie/virdzina.html
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однос према жени као што је то случај код
балканских народа, женској деци се нико
не радује, она су углавном искључена
из стварног живота. Обичај Сати, својом
снагом вршио је притисак на жену у тој
мери да је и сама сматрала нормалним
да буде спаљена како би и даље остала
одана свом покојном супругу.
Табу Сати крије у својој суштини укидање
права на живот жене, тако да је он више
везан за социјалне услове индијске
заједнице, а мање за религијске. Жена
у Индији и данас нема своје место које
заслужује, њен положај у породици зависи
од тога да ли рађа мушку или женску децу.
У прилог овој чињеници говоре подаци да се
у Индији годишње изврши око пет милиона
илегалних абортуса над женским фетусима.
По неким мишљењима, порекло овог
обичаја лежи у ставу породице да мужевљево
богатство не може наследити удовица,
нити се она може удати за другог човека.
Једна индијска легенда говори о обичају
Сати, да исти потиче од љубоморне краљице
која је веровала да умрле краљеве у рају
забављају хиљаде лепих жена и да је
њено спаљивање начин да спречи неверу
супруга у загробном животу. Апсурд је
да су индијске жене након спаљивања
у церемонији Сати, стицале дуготрајно
уважавање заједнице у којој су живеле.
Британци су 4. децембра 1829. године, у
својој колонији Индији, забранили обичај
спаљивања удовица приликом спаљивања
њихових мужева. Овим законом забрањен
је у Индији још један обичај, склапање
брака са децом млађом од 12 година.
Овде су наведени само неки од великог
броја бизарних обичаја, карактеристичних
за традиционалне културе. Уједно, реч је
о табуима који „ослобађају“ друштво, а
искључују поједине чланове породице из
стварног живота, пре свега женску децу.
Традиционални табуи представљају спој
јаких забрана, чврсто кодификованих, и
великих слобода, стриктно расподељених
према полу.
БИБЛИОЗОНА5

Друштвена правила понашања увек се
стављају у службу актуелне идеологије,
спроводећи у живот моћ владајућих кругова.
Уметност је део филозофије живота, а
сваки њен облик је лепо упакован систем
идеја, било да се ради о музици, сликарству
или књижевности. Књижевност за децу
није пуко наративно описивање света,
дечје маште и стварности. Познато је да
деца копирају свет одраслих, све упијају и
у сваком моменту настоје задобити љубав
свих, пре свега своје породице. Несвесно
или свесно, деца се труде да освоје одрасле
и да постану њихови идоли.
Све идеологије друштва, прилагођавају
уметност својим циљевима, било да се ради
о економским, политичким, религијским
и етичким. Књижевност за децу престаје
бити уметност ако измиче њиховим
духовним потребама, а подилази идеологији
моћи и власти. То је један од главних
разлога што се књижевност у ауторитарним,
традиционалним заједницама не бави
детињством, нити правима детета. Табу
као тема у књижевности често показује
приврженост писца некој идеологији, и зато
је деликатно уметнички интерпретирати
суровост живота.
У књижевности за децу и младе не
прави се довољан спој теоријских и
практичних основа феномена табуа.
Тумачење табуа увек је повезано са низом
правила. Табу као тема у књижевности
за младе у односу на научна знања о
овом друштвеном феномену представља
дискурс, нужно скретање у иреални свет.
Скретање са научног тумачења табуа на
уметничко отвара и поставља нова правила,
којима се могу постићи различити циљеви:
сазнавати, оправдавати, завести, вредновати,
контролисати, злоупотребити, глорификовати
или обмањивати. Најделикатнији табуи
и најтеже преводиви у књижевност за
децу свакако су они који регулишу права
полова и сексуалност.
Кад је реч о сексуалности, полној
равноправности и обичајима као табу
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темама, наука у новије време прилагођава
ова питања тако што одговоре дате у стручној
литератури прилагођава узрасту детета.
Пример најчитаније књижевне форме
за децу је бајка. До сада, само у бајкама
и баснама, у којима се одвија непрестана
борба добра и зла, табуи успевају задобити
уметничку форму. Мистерија табуа постаје
изазов књижевности за децу, некада више,
а некада мање успешан у зависности од
деликатности забрана и права које регулише.
Нешто о савременим облицима искључености
младих.
Савремени облици отуђености, подељености,
затворености, нетрпељивости, конфликти
међу народима, мањим групама пројектовали
су се на живот младих и њихово разумевање
живота. Проблеми савременог света,
лоша економска ситуација, незапосленост
пројектују се на живот деце и младих, на
њихов поглед на свет, а самим тим и на
књижевност и уметност уопште.
Отуђеност и бизарност у савременом
свету креирају једну нову средину, стварајући
плодно тло за изолацију младих, где се они
декларишу углавном на основу властитог
економског положаја, и деле на имућне
и оне који су углавном лошег материјалног
стања. Такав облик изолације погодно је тло
за развој различитих облика искључености
и девијантних појава у понашању деце и
младих.
Из гетоизације произилазе све негативности
које су последица транзицијских процеса и
нагле глобализације друштва. Нажалост,
и уметност као и други облици културних
појава, стављени су, посредством медија,
у службу непримереног креирања
живота и понашања деце и младих. Ново
схватање света медијски је контролисано и
незаустављиво потире све традиционалне
вредности, улогу детета, улогу породице,
стварајући нове облике девијантног
понашања код младих на штету по
њихово здравље и социјално живљење.
Савремени електронски медији, поред свих
позитивних страна, обилују и негативним

садржајима који креирају социјално
понашање деце, најчешће садржајима који
нису примерене информативно-едукативне
природе. Уметност, нарочито филмска и
телевизијска, обилује сценама насиља.
Познато је да је доступност ових медија
деци велика и да је скоро немогуће
контролисати ту доступност младима.
Деца и млади постају све толерантнији на
неприхватљиве облике понашања. Појам
толеранције више дезавуише младу душу
него што успева разјаснити различитости
и нагласити њихово наметање. Друштвена
реалност обликована болестима транзиције
углавном се вешто избегава као тема у
књижевности намењеној деци. Девијантни
облици понашања у друштву као што
су насиље и дискриминација, злочини
почињени из мржње, хомофобија углавном
су табу теме за модерну књижевност за
децу и омладину. Једноставно, зато што
би њихово превођење у уметност, односно
књижевност, било тешко због своје сурове
реалности и одсуства здраве дечје маште.
Модерна појава трансвестизма још више
збуњује својом деформисаном идеологијом и
неприхватљив је феномен индивидуалног
понашања, као продукт друштва у транзицији.
Модерна психологија суочава се са тешкоћама
у тумачењу трансвестизма. Зато је ова
атрактивна табу тема послужила, у новије
време, као инспирација филмској уметности.
Иако је реч о амбивалентности полова,
анализира се нужно однос полова и
сексуалност уз истицање физичке лепоте
и занемаривање доброте као унутрашње
лепоте. Садржај табуа, узалуд позива
на помоћ, безизлазно је и неприродно,
а то је тешко преводиво за дечји ум и
инфилтрирање у уметничку причу.
Књижевност за децу и младе у новије
време почива на приказивању и употреби
симбола вредности и значења садашњег
масовног, купохоличарског друштва. Актуелна
комерцијална уметност путем моде, дизајна,
естетике и масовних медија увукла се у
садржај и естетику књижевности за младе.
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У модерној књижевности разбијена је
аура оригиналног уметничког дела, све
је у књижевности сведено на облике
свеобухватне производње значења и
уклопљености мотива као индустријски
произведених предмета. Уметност уопште,
а тиме и књижевност за младе настаје у
материјалном преплитању са производима
масовних медија, масовне културе и „кул“
(популарних) у пракси свакодневнице.
Разоткривање табуа у књижевности за
децу захтевало би скок у књижевноуметничком изражавању и повезивање са
научним чињеницама, како би се избегла
јефтина презентација садржаја масовне
културе, естетика кича и презир према
масовној култури. Масовна књижевност
за младе, али и култура данас углавном
негују индустријску естетику, серијалност
и хладну уметност.
Друга врста уметности, као што је
филм, лакше се прилагођава стварности
и вештија је у представљању табу тема,
баш зато што речи нису доминантни
део комуникације, већ је то визуелно
представљање понашања појединаца и
друштва. Филмска уметност има своје
оправдање у обради тема екстремних
облика понашања, она сведочи, документује
и ограничава бројевима, односно годинама
узраста којима је намењена.

књижевност. Такви јунаци и њихове реалне
животне приче пре остају табу теме.
Сувише искривљене реалне слике живота
постају огледало стварности, опасни обрасци
за живот младих. Изградња идентитета
детета у савременим условима темељи
се на искривљеном систему вредности, на
нелегалном стицању користи, одређивању
сопстевене сигурности моћи појединаца,
насиљу, трговини људима, људским органима,
педофилији, проституцији, девијантном
понашању у сексуалној опредељености и
разним другим искривљеним вредносним
системима.
Књижевност је уметност речи и она има
улогу да уметнички обликује, васпитава,
образује, али пре свега да подстиче здраву
машту, обликује исправну комуникацију,
негује језичку културу. Из ових разлога,
који представљају позитивне вредности
књижевности за децу као уметности,
тешко је сурову реалност превести у
уметничку лепоту.

ЗАКЉУЧАК
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У књижевности за децу, у бајкама, причама
и романима, јунаци прича трагају за својим
идентитетом кроз поларитет добра и зла који
је основни мото морала сваке друштвене
заједнице. У књижевности намењеној
деци вредности добра афирмишу се над
вредностима зла како би млади читалац
могао чврсто усвојити исправне поуке из
дела које чита. Профил нових јунака
улице, насиља, не уноси много оптимизма и
сувише је тешко преводив у лепу уметничку
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А

Кључне речи: пропагандна делатност,
деца, библиотека, радионице

ко узмемо у обзир значај књиге
и читања уопште, а посебно за
децу и младе, као и чињеницу о
којој се доста говори у педагошкој
и психолошкој литератури и коју су бројна
истраживања у свету и код нас доказала,
а то је да деца која у раном детињству
имају прилику да заволе писану реч, та
приврженост остаје за читав живот,
те да је читање активност која развија
бројне компетенције, библиотека мора
да ула же значајне на поре на пољу
популарисања читања. Премда се ова
де л ат но с т би б л ио т ек е че с т о н а з и в а
секундарном, са аспекта значаја књиге
и читања за дечји развој, неопходно је
да пропаганда делатност престане да
буде споредна и допунска и да постане
једна од примарних делатности дечјих
библиотека.
Полазећи од оваквих схватања, у Дечјем
одељењу Библиотеке града Београда
развијена је широка лепеза радионица за
децу и омладину, јер се показало да је ово
најделотворнији начин да библиотека
оживи, постане место сусрета и дружења,
а потом и плодотворни медијатор између
деце и писане речи.

ЗНАЧАЈ КЊИГЕ И ЧИТАЊА
У бројној педагошко-психолошкој
литератури истиче се изузетан значај
књиге и читања, из кога произилази,
наравно, и значај улагање напора у
популарисања читања. Списак компетенција
које читање подстиче је подугачак и није
наодмет још једанпут поменути барем неке
од ставки. Сажето речено, деца која пуно
читају богате речник, развијају сензибилитет
за лепоту језика, упознају форме писменог
изражавања, добијају подстицаје за говорно
и писмено изражавање, изграђују систем
вредности за препознавање квалитетне
литературе, усвајају етичке вредности,
стичу нова знања и проширују сазнања,
развијају способност концентрације, пажње,
памћења, мишљења, логичког закључивања,
развијају критичко мишљење, развијају
машту, богате свој емоционални свет,
занимљиво и корисно проводе своје слободно
време.
Стручњаци, даље истичу, да је читање
најзначајнија активност која се провлачи
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кроз цео живот, а када су деца у питању
убрзава развој и утиче на комплексност
мозга, практично је храна за мозак и
није преувеличавање рећи да је дан без
књиге као дан без сунца. Позитивна рана
искуства читања утичу на способност и
жељу за читањем целог живота. Још се
истиче да се 50% синапси (везе између
нeурoнa) рaзвиje до пeтe гoдинe, дo седмe
годинe развије се 70%, дa би тај проценат
у 12. години износио 95%, осталих пeт
прoценaтa сe рaзвија и обнавља дo краја
живота, а управо читање је активност
која заузима прво место када је у питању
развој „малих сивих ћелија“. С обзиром
на ове чињенице, рад на популарисању
читања код деце и те како има смисла.
Наравно, навика створена у раном
детињству за читање и дружење са
књигом добра је основа за касније
успехе у о б р а з о в а њ у , а и услов за
самообразовање, односно перманентно
образовање. Читање је било и јесте једна
од најквалитетнијих разонода деце.
Али, присутна је велика неравнотежа
између значаја књиге и њеног присуства
у животу данашње деце и омладине,
односно све мање је књига веза између
огромног потенцијала дечје радозналости
и света. Све је снажнији утицај осталих
средстава масовне комуникације, на
које деца и омладина троше велики део
времена којим располажу. Овде спадају,
пре свих, телевизија и компјутер, односно
интернет. Доста давно, али изузетно
пластично је професорка Санда Марјановић
објаснила утицај телевизије на децу. Она
истиче да је довољно притиснути дугме
и пренети се без већег личног учешћа и
већих напора у свет илузија и остати у њему
колико год се жели. Телевизија магијом
слика опсенарски делује на чула, а најбољи
доказ за ово се може добити посматрањем
мале деце, која су као прикована за екран,
иако често не разумеју ништа од онога што
гледају. Привлачност телевизије није само
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у сликама и звуку, она разрешава обавеза и
активности и проузрокује огромну духовну
и физичку пасивност.
Данас је права реткост да се деца узајамно
процењују и хвале бројем прочитаних
књига, а ако питате децу предшколског
или основношколског узраста да наброје
ствари које би волели да добију на поклон,
књига је све ређе њихова жеља.
Са друге стране имамо велики број
родитеља који, без обзира што знају да је
читање активност која нема алтернативу
када је у питању даље учење и напредовање,
ипак при избору корисних ствари за дете
предност дају играчкама, компјутерским
игрицама, филмовима и сличним продуктима
савременог доба.
ЗНАЧАЈ ПРОПАГАНДНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
У светлу горе наведених чињеница,
библиотекари, поготово када су у
питању дечја одељења, не смеју седети
у библиотечкој тишини и чекати.
Организовање најразличитијих програма,
један је од начина да библиотека заживи,
да деца доживе библиотеку као место
где се дешавају занимљиве ствари. Ово
је могућност, коју дечја одељења јавних
библиотека најчешће и најрадије, користе
у циљу скретања пажње средине и шире
јавности на себе.
Пропагандна делатност библиотеке
подразумева све активности које се
спроводе у циљу подстицања, односно
побуђивања на читање, и повећање
броја корисника библиотеке, односно
читалаца. Често се у овом смислу среће
реч „књижевна анимација“, која у
својој основи има латинску реч animation што значи оживљавање, живот,
оживљење, давање душе, подстрекивање,
побуђивање. Програми који се организују
у дечјем одељењу дословце ово имају за
циљ, оживљавање простора библиотеке,
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где се деци нуди у образовном смислу
стимулативно, а уједно забавно и креативно
место. На местима где станује дух, а то
заиста јесу библиотеке, нужно је и да
царује дух. Да би тако било, библиотека
се мора учинити живим комуникацијским
простором на коме се подстиче и одвија
интеракција између знања таложеног
на полицама и живе људске мисли која,
вођена сазнајном глађу и интелектуалном
радозналошћу, долази у библиотеке.
Пошто универзитетске, научне и стручне
библиотеке предузећа имају тачно одређене
функције, пре свих научно-истраживачку
и стручно-образовну, акценат, када је
пропагандна делатност у питању у смислу
програмског рада, ставља се на јавне
библиотеке односно дечја и омладинска
одељења ових библиотека, јер су оне од
суштинског значаја за успостављање
система књижевне комуникације.
У овом смислу значајну улогу имају
библиотекари. Они морају истински да
буду спремни да прихвате нове изазове
на пољу пласирања онога што нуде.
Основни циљ треба да буде преображај
потенцијалних корисника у актуелне и
актуелних у задовољне кориснике. Улога
библиотекара у планирању манифестација
оваквог типа интересантних за одређену
друштвену средину, за временски тренутак
у коме живимо и појединачна интересовања
корисника јесте врло осетљива, одговорна и
значајна.
Манифестације, као што су радионице,
сусрети са ствараоцима, предавања,
трибине, дискусије, тематске изложбе,
књижевне вечери, књижевне радионице,
промоције књига, предавања, трибине,
саветовања, изложбе, концерти, филмске
пројекције, позоришне представе и слично
чине да библиотека буде место сусрета и
дружења и да деца и омладина, па чак и
они који са скепсом улазе у библиотеку,
изађу задовољни.
На велику потребу и нужност формирања

здравих навика у слободном времену деце,
а библиотеке управо овде имају шта да
понуде, указује истраживање Института
за психологију Свакодневница младих у
Србији. Резултати истраживања показују
да средњошколци најчешће проводе
слободно време дружећи се, гледајући
телевизију и уз мобилни телефон. После
анализе различитих сегмената слободног
времена може се рећи да су млади
првенствено конзумерски оријентисани и
да га не проводе на активан и креативан
начин. Њихове читалачке навике (трећина
испитаника не чита књиге, или чита само
оно што је задато у школи), избор садржаја
које прате у медијима (филмови, серије,
ријалити програми и сл.), начин на
који користе компјутере (за слушање
музике, играње игрица, „chat“), избор места
за изласке, слаба посета културних
манифестација (скоро половина испитаника,
45-47%, не посећује позоришта и музеје) и
други подаци указују на то да су наклоњени
садржајима „лаке забаве“. Резултати такође
сугеришу да млади из мањих средина
имају много мање могућности и шанси за
квалитетно испуњено слободно време, за
разлику од њихових вршњака из Београда
и других већих градова у Србији. На основу
овог истраживања може се закључити да
су веома присутне популарна култура и
нове технологије у животу младих. Овај
феномен је неопходан у 21. веку и не мора
имати негативне последице на развој
младих, али је неопходно оспособити их
да бирају производе популарне културе
са квалитетним садржајем. Можда су
управо библиотеке и програми које оне
нуде деци и омладини, једно од могућих
решења овог проблема.
ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ
ПРОПАГАНДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Услов за остваривање организоване
осмишљене и континуиране пропагандне
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делатности библиотеке је планирање и
програмирање рада. Значи, неопходно је
утрврдити прецизне програмске задатке
и одговарајућа средства за њихову
реализацију. На овај начин пропагандна
делатност библиотеке престаје да буде
посао којим се библиотеке баве повремено
и то само узгред, мимо других послова.
Планирање рада нужно прати и потреба
за праћењем реализације и валоризације
програма уз предлоге нових форми рада.
У циљу популарисања читања и
библиотеке неопходан је добро направљен
план сарадње са средствима масовног
комуницирања, ради популарисања програма
библиотеке, пошто је њихово присуство у
свакодневном животу једно од главних
обележја савременог света, а њихов
утицај на развој и обликовање јавног
мњења велики. Циљ је створити трајну,
константну сарадњу са медијима. У
овом смислу неопходно је, развијати
технике медијске анимације (организовање
конференција за штампу, снимање радио и ТВ
спотова, редовно оглашавање у новинама,
препоруке за читање...). И наравно, упорношћу
утицати на уреднике да прилози о читању и
библиотекама буду у ударним терминима.
Ради успешнијег популарисања читања
неопходно је створити дубљу сарадњу
са школама (основним и средњим) и
предшколским установама. Ова сарадња
треба да буде програмски заснована и
организована од стране руководећих
органа саме библиотеке и образовних
установа. На овај начин сви наставници
и васпитачи били би укључени у
популарисање библиотеке. Престао би тренд
да сарадња са библиотеком буде сведена
на наставнике ентузијасте и наставнике
српског језика и књижевности. Проналажење
системског решења за сарадњу између
библиотека и образовних установа, више
је него неопходно.
На суштински и дугорочни успех не
може се рачунати ако се у осмишљавању
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и реализацији пропагандне делатности
библиотеке не укључе званичне институције
друштва, као што је Министарство културе,
информисања и информационог друштва,
Министарство рада и социјалне политике,
Министарство о м л а д и н е и спорта,
Министарство просвете и науке, друшвене
организације и удружења грађана, уметничке
и књижевне асоцијације, књижаре и сви
продајни пунктови књига...
Када су дечја одељења јавних библиотека
у питању најважнији је ипак библиотекар,
а његов рад је изузетно деликатан,
одговоран и значајан за популарисање
читања, односно оживљавања библиотеке.
Библиотекар, иступа као аниматор у
разговору са читаоцем, у приступу читаоцу,
његовим потребама и интересовањима, у
односу према личности читаоца, односно
детета уопште. Зато је неопходно да поред
уско стручних знања и информатичких
вештина, односно беспрекорног познавања
фонда и других извора информација у служби
задовољавања потреба и интересовања
корисника, библиотекари дечјих библиотека
поседују знања из области психологије,
педагогије, дечје психологије, дечје
књижевности, организације културних
програма, социокултурне анимације,
рачунарства и информатике и других
стручних наука. Савремена улога
библиотекара у дечјим библиотекама
намеће да се он, заправо, појављује као
организатор и водитељ различитих
програма па самим тим он мора бити
отворен и прилагодљив за нове ситуације,
те да поседује солидне организаторске
способности. Ово, изискује од библиотекара,
пре свега, инвентивност и креативност.
Библиотекар има улогу педагога, која је,
првенстено у дечјим библиотекама, веома
значајна и треба да се обавља с великом
упорношћу и тактом.
Дечје одељење Библиотеке града Београда
има одличан сајт, а од недавно и facebook
профил, њима настојимо да покажемо
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шта радимо. Сажетим и интересантним
приказима програма и активности које
организујемо представљамо библиотеку
као места сусрета и дружења, место где
се може направити кратка пауза, предах
између обавеза или на користан начин
„убити“ доколица. У извесном смислу ово
је „дигитална позивница“ за дружење у
библиотеци.

припреме посебних изложби ових књига,
на којима су учествовали београдски
књижари са својим издањима. Конкурси
у Дечјој читаоници за најлепшу књигу
били су један од метода ширења књиге
и унапређења љубави п рема њ о ј, и
проу чавања психологије код деце и
омладине. Дечје и зидне новине, покренуте
к ао п рве нови не ове вр с т е к од н ас
1933. године, припремане су и вођене
у Библиотеци града Београда. Писане
су у једном примерку и истицане на
зиду. Треба истаћи да је организовано
стручно образовање библиотечког кадра
код нас такође поникло у Библиотеци
града Београда 1934. године. Те године
је др Марија Илић Агапова организовала
Први библиотекарски курс Библиотеке
Општине града Београда. Циљ је био
да се што више делује на „дечју љубав
према књизи“ и пружи прилика стручне
наобразбе чиновницима установа, који су се
за ова питања нарочити интересовали.
Библиотекари су стицали знања из историје
и начина организовања библиотека и
рада у њима. Међутим, такође су слушали
предавања из развојне дечје психологије
о чиниоцима дечјег душевног развоја, о
карактеристикама појединих доба детињства,
о примени психологије у практичне сврхе.

ПРВИ КОРАЦИ НА ПОЉУ
ПРОПАГАНДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
У ДЕЧЈЕМ ОДЕЉЕЊУ
БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Као увод у причу о мрежи активности на
популарисању читања, није на одмет дати
кратак историјски подсетник, јер од самог
почетка рада Библиотеке града Београда
посебна пажња била је посвећена деци и
омладини. Још је Марија Илић Агапова,
први у пра вн и к Библиотеке, п исала
о методу рада са децом у коме је
истицала потребу да се деца упућују
да заволе читање. На основу њених
изнетих идеја и предлога организован
је ра д са децом и ом ла д и ном, а у
сагласности са пројектом Правилника
Библиотеке и Музеја, основане су прве
читаонице: Дечја и Омладинска, у жељи
да се деци и омладини омогући да, поред
школе, имају место где ће се одмарати,
развијати литерарни укус и љубав према
књизи. Дечја читаоница је прва јавна
деч ја „би бл ио т ека“ у на шој зем љи. У
оквиру читаонице организована су „дечја
села“, понекад називана поселима. На
њима су деца упознавала најзначајнија
дела из књижевности, музике, историје,
географије, развоја градова, нарочито
Београда, затим су певане разне песме
и учили разне игре. Дечја села водио је
библиотекар. Да би се код деце и омладине
пробудио и развио интерес према књизи
посвећена је посебна пажња „књизислици“, па су ради тога предузимане

АКТИВНОСТИ НА ПОЉУ
ПРОПАГАНДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
У ДЕЧЈЕМ И ОМЛАДИНСКОМ
ОДЕЉЕЊУ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА
БЕОГРАДА
Дечје одељење Библиотеке града Београда,
кадровски подмлађено 1998. године,
покренуло је мрежу различитих активности
намењених деци, родитељима, породици
као групи, стручним сарадницима и
наставницима у циљу допуне и подршке
развојних процеса и васпитно образовног
рада, а истовремено и унапређења квалитета
библиотечког пословања и проширивање
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круга корисника.
Основни циљ свих активности је подизање
културно-образовног и васпитног нивоа
локалнезаједницекрозостваривањадвосмерне
везе између детета и књижевног дела (с једне
стране књижевно дело постаје средство које
помаже развоју детета, а са друге стране то је
један од начина да се књига приближи детету,
да се развија љубав и интересовање према
њој), као и подстицање развоја и коришћења
свих потенцијала личности.
Идеја је да библиотека буде место
сусрета и дружења, односно да библиотека
не буде место где се само узимају и враћају
књиге, већ да то буде простор који својим
корисницима нуди низ различитих програма,
педагошко-психолошких и културних. Овим
библиотека шири област свог деловања
и постаје подршка и допуна васпитнообразовним установама, а истовремоно
врши, више него неопходну функцију популаризацију књиге и читања.
Програми који се реализују у библиотеци
намењени су деци п р е д ш к о л с к о г ,
основношколског и средњошколског узраста,
њиховим родитељима, наставницима,
стручним сарадницима и свима који се
баве васпитањем деце и омладине.
Настојање је да се повећа број корисника
библиотеке, да Дечје одељење Библиотеке
града Београда постане место масовног
окупљања деце и младих Беогр ад а
засновано на интересантним садржајима
и корисним информацијама. Овим
активностима остварује се задатак, који је
према IFLA/UNESCO Манифесту за јавне
библиотеке најважнији, а то је стварање и
неговање читалачких навика код деце од
раног узраста, али и подстицање маште и
креативности код деце и младих. Основу
свих ових програма који су усмерени на
унапређење библиотечке делатности, чини
тимски рад библиотекара, различитог
образовног профила чије се специјалности
надопуњују и доприносе јединственом
циљу.
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МЕТОДЕ РАДА
У погледу метода и облика рада исказује
се врло велика разноврсност и допушта се
пуна слобода у трагању за најадекватнијим
решењима.
Ради остварења што непосреднијих и
дубљих утицаја, у раду са децом највише
се примењује радионичарски метод
рада. На овај начин развија се групна
кохезивност, позитивна клима у групи и
међусобно уважавање, ствара се осећање
пријатности и припадања, подстиче се
укљученост и боља прихваћеност јединке,
али и њена социјална одговорност. Деца су
активна у процесу стицања нових знања,
изразита је међусобна интеракција, а
мотивација је позитивна. Са друге стране,
овакав начин рада ствара изразито повољну
могућност едукативног, односно васпитног
утицаја.
Поред радионица у нашим програмима
заступљене су дискусије, трибине, предавања,
саветодавни рад, презентације, промоције.
Драмско одигравање, игровне активности,
квизови, такмичења, најпримеренији су
облици рада са децом предшколског и млађег
школског узраста мада се могу адекватно
прилагођени успешно примењивати и са
старијим узрастима и у раду са одраслима.
У овом раду набројаћемо програме
који су реализовани и који се реализују
у библиотеци, без упуштања у детаље
везане за организацију и реализацију, а
с намером да овај рад буде инспиративан
и идејно подстицајан.
Припрема деце за полазак у школу
Основни циљ овог програма је да
се подстакне развој психомоторних
способности деце која у наредном периоду
(кроз годину дана) полазе у школу. Низом
планских активности предвиђеним овим
програмом обезбеђују се услови за вежбање
концентрације, пажње и опажања, развој
координације око-рука и фину моторику
58

прстију (значајно за савладавање читања
и писања), развој говора и богаћење
речника, развој конкретних операција
(разврставање по облику, боји, величини,
дебљини, уочавање сличности и разлика,
извођење једноставних закључака), безболно
одвајање од родитеља на неко време,
сарадњу са другима, већу самосталност у
мишљењу и понашању.

крајевима (прашуми, степи, пустињи,
поларним областима), али и у зоолошком
врту, чини основу овог програма.
Бонтон за децу и младе
Уз помоћ различитих књига деца на
занимљив начин уводе у правила бонтона
односно лепо понашање. Деца се упознају
са правилима моралног, лепог понашања,
каквог су порекла и на чему се занивају
правила понашања, у којој се мери мора
покоравати тим правилима, а у којој су
она подложна променама, који су основни
разлози и мотиви због којих појединац
прихвата та правила. Путем брижљиво
одабраних књига везаних за ову тему,
читање, разговор, игре улога, реализују
се ови циљеви. Програм је намењен деци
узраста од 6 до 10 година.

Бајкаоница
Програм је усмерен на развијање љубави
и склоности ка књижевном делу код
најмлађих корисника дечје библиотеке.
Педагошко психолошки разлози за увођење
овог програма су следећи: бајка развија
дечју машту и богатство духа, прављена је
једноставно тако да дете може да прати ток
радње, у бајци нема јасних граница између
стварног и замишљеног, реалног и иреалног
што одговара начину мишљења детета.
Посебни циљеви овог програма су: богаћење
речника, развој маште и креативности,
емотивно и естетско уживање, развијање
активног односа према књижевном делу
кроз мењање, прекрајање и прилагођавање.
Кроз читање, причање, разговор о бајци,
цртање, бојење, приказивање бајке на
компјутеру, играње улога из бајке, реализују
се предвиђени циљеви.

Учење о дечјим правима
Овај програм се базира на Конвенцији
о правима детета Уједињених нација
која прецизира која све права припадају
деци. Циљ овог овог програма је да деца
разумеју сам појам права, да знају која су
њихова права, да науче да саосећају са
онима којима су та права ускраћена и да
буду оспособљена да преузимају акције у
корист сопствених и права других.

Вртић у библиотеци
Најважнији задатак који се овим програмом
остварује је шира сарадња са предшколским
установама и допуна и подршка њиховом
васпитно-образовном раду. Програм се
реализује кроз организоване посете деце
библиотеци и одвија се једанпут недељно
током целе године.

Рад са децом без родитељског старања
Ово је програм сарадње са Заводом
за заштиту одојчади, деце и омладине
без родитељског старања чији је циљ
подршка и допуна васпитно образовном
раду ове установе. Програм се одвијао
одласком стручњака из библиотеке у
Завод (Ул. Божидара Аџије бр. 17.) и у
самој библиотеци, укључивањем деце из
ове установе у различите програме.

Приче о животињама
Циљ програма је да се деца упознају са
различитим животињама путем књига и
прича о њима. Пуно занимљивих прича
о животињама које живе ту око нас, и о
оним које можемо видети у удаљеним

Библиотека играчака
Игра је активност која нема алтернативу
јер представља суштинску дечју потреба,
подстиче развој интелектуалних и физичких
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способности. У намери да се повежу игра
и књига и да деца постепено прелазе из
света играчке у свет књиге набављен је
велики број квалитетних играчака за
децу предшколског и млађег школског
узраста, прилагођен деци различитог
и н т е ре с о в а њ а и разл ичи т ог нивоа
развијености способности. На овај начин
створена је могућност организовања
програма за индивидуалну и групну игру у
простору библиотеке. У оквиру библиотеке
играчака отворено је саветовалиште о
подстицању дечјег развоја игром, развоју
дечјег интересовања и избору играчака.
Организоване су активности за децу
и родитеље као што су предавања,
демонстрације нових игара, прославе
пригодних догађаја, радионице за прављење
играчака... У реализацији програма учествују
поред библиотекара и родитељи, али и
позвани сарадници као што су ликовни
уметници, музичари, дечји писци и
песници и други.

решавања проблема.
За овакву обраду литературе погодан је
сваки књижевни текст који садржи описе
емоционалних реакција о којима желимо
да разговарамо, без обзира на литерални
облик (то могу бити приповетке, анегдоте,
митови, легенде, бајке, басне, песме,
приче за децу, одломци из романа).
Важно је да главни јунак буде неко
ко је деци психолошки близак и са
ким ће се деца лако идентиковати. На
основу вешто изабраног литералног
текста, прилагођеног дечјем узрасту,
интересовањима и проблемима, деца
спонтано и без тешкоћа разговарају не
само о доживљајима и осећањима ликова
из текста, него и о ономе што сама осећају.
Чувари осмеха
Ово је програм психолошких радионица,
намењених деци основношколског узраста,
чији је циљ да кроз размену у игровном
контексту деца унапреде вештине
самоизражавања и споразумевања, да
ојачају поверење и поуздање у себе и друге
и да обогате позитивна сазнања о себи и
другима. Изводи се на основу истоимене
књиге Надежде Игњатовић-Савић.

Ја сам главни јунак књиге
Програм обухвата циклус радионица
кроз које се, преко пажљиво одабраних
књижевних дела, деца уче бољем разумевању
властитих и туђих емоција и понашања
и јачају механизме за превладање стреса.
Литерарни текст служи као основа за
структурисани разговор о осећањима и
доживљајима, с једне стране ликова из текста,
с друге стране самих учесника. Тако вођена
дискусија повећава дечју осетљивост за
туђе емоционалне доживљаје и доводи
до бољег разумевања властитих и туђих
реакција и осећања која леже у основи тих
реакција. Такође, такви разговори доводе
и до емоционалног растерећења, чиме
се смањује вероватност настајања неких
поремећаја у развоју детета. Анализа
поступака ликова из литературе и начина
на који решавају неки проблем развија
дечје механизме за суочавање са стресом
и проширује властити репертоар начина
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Учионица добре воље
Програм радионица о ненасилној
комуникацији и конструктивном решавању
сукоба у оквиру којег деца уче да
изражавају своје потребе и да поштују
туђе и стичу већу личну социјалну
одговорност. Овај програм има за циљ
да помогне школској деци различитих
узраста да савладају вештине и знања
нужна за излажење на крај са неким
проблемима типичним за те фазе личног
сазревања и за успешно успостављање
складних социјалних односа. Он подстиче
усвајање знања и вештина неопходних
за конструктивно и одговорно социјално
понашање и решавање сукоба који
су саставни део друштвеног живота.
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Радионице су рађене на основу истоимене
књиге која представља школски програм
за конструктивно решавање сукоба.

Развијање позитивних ставова према овој
деци и њиховим породицама реализује се
кроз промоције књига и кроз предавања
стручњака која обухватају обавештења о
узроцима, карактеристикама и начинима
помагања детету које има развојне тешкоће.

Саветовалиште, причалиште,
разговаралиште
Психолошко саветовалиште подразумева
индивидуални саветодавни и терапијски
рад. Намењено деци и младима свих
узраста, као и њиховим родитељима.
Најчешћи разлози за посете саветовалишту
су п ро бл е м и у чењ а , незадов ољс тво
родитеља читалачким навикама деце,
лоша комуникација на релацијама
дете - родитељ, дете - вршњаци, лоша
организација слободног времена и
недостатак интересовања. Саветовалиште
води дипломирани психолог, ради
једанпут недељно у трајању од два сата, а
осталим данима по заказивању. Зависно
од проблематике саветодавни рад се одвија
или у току једног, неколико сусрета, или у
дужем временском периоду.

Промоције књига
Ово је један од класичних начина
популарисања књиге који се примењује у
већини библиотека. Када је реч о дечјој
библиотеци овде спада представљање
најновијих издања домаћих и страних
аутора дечје књижевности, изложбе књига
књижевника са којим је организован
сусрет са децом, изложбе књига појединих
издавача, изложбе поводом неког јубилеја,
изложбе оштећених књига и то према
врсти оштећења итд.
Сусрети са писцима
Циљ овог програма је упознавање деце са
животом и радом наших познатих аутора.
Кроз живи разговор деци се приближава
досадашњи живот и стваралаштво писца.
Деци књига често постаје интересантна
тек када упозна човека који стоји иза ње,
односно када упознају књигу кроз личност
писца.

Промовисање библиотеке родитељства
Библиотека родитељства подразумева
формирање посебног фонда који третира
ову проблематику. Ово се спроводи кроз
издвајање већ постојећих публикација у
посебан фонд, куповином нових публикација,
поклоном издавача по основу промоције,
претплатом на стручне новине и часописе.
Један од посебних циљева овог програма
је популарисање нових књига из области
родитељства и проблема одрастања. За
реализацију овог циља врши се јавно
представљање нових књига у сарадњи са
издавачима, ауторима и стручњацима из
појединих области. Следећи посебан циљ је
рад на сузбијању одређених проблема деце
(алкохолизам, наркоманија, малолетничка
деликвенција, сида, избор будуће професије,
остваривање емотивне везе) кроз предавања
стручњака, трибине и разговоре. Значајан
део овог фонда представљају публикације
које се баве децом са посебним потребама.

Кад порастем бићу
Полазна идеја је упознавање деце са
различитим занимањима и личностима.
У живом дијалогу између госта и публике
деци се приближавају различите професије и
на тај начин им се помаже у професионалној
оријентацији. Овај циклус се организује у
сарадњи са стручним службама основних
школа (педагози, психолози), а намењен је
ученицима осмог разреда.
Концерти музичких школа
У нашој библиотеци увели смо праксу
организовања малих музичких свечаности.
Повремено нам у госте долазе ученици
и наставници нижих средњих музичких
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школа. Спој музике и књижевности деца
увек радо прихватају.

и књигама погодним за почетно читање.
Програмска шема, којом смо пре десетак
година започели активан радионичарски
рад, континуирано се развија у зависности од
потеба корисника, њихових интересовања, са
једне стране и афинитета самих библиотекара
са друге стране

Школа шаха
Школу води професионални тренер
шаха, а деца осим што савладавају тајне
ове древне игре, уче да прихватају пораз
и правилно спортско понашање.

ЕФЕКТИ ПРОПАГАНДНИХ
АКТИВНОСТИ

Школа креативног писања
Школа креативног писања замишљена
је као креативна радионица која децу
школског узраста учи исправној употреби
лексичког потеницијала нашег језика,
упознаје их са књижевним радовима
и жанровима и њиховим теоријским
основама, упућује их у тајне разноликих
књижевних сижеа и реченичних структура
које их одређују и, коначно на основу
наученог оспособљава их да формирају
индивидуални приступ темама задатим
за писање.

Ефекти у области популаризације
књиге и читања - Стицање вештина за
саморазвој кроз читање код деце; учење
деце различитим креативним приступима
књижевном тексту - преношење текста
у друге уметничке форме (драмски
израз, ликовни, музички); едукација,
упознавање деце са новим књижевним
делима; повезивање књиге и игре;
развијање интересовања и љубави према
књизи код деце; повећање броја уписаних
чланова; чешћи доласци и боравак
деце у библиотеци и ван програмских
активности; појачана сарадња са другим
установама које се баве децом (школе,
вртићи, домови за децу) у циљу развијања
заједничких програма везаних за књигу
и читање у складу са потребама деце;
повећање интересовања родитеља за
препоруку квалитетне литературе која
може да има подстицајну улогу у развоју
њихове деце; успостављање отвореније
и богатије комуникације и стварање
пријатељских односа између деце и
библиотекара; обогаћивање библиотечког
пословања у целини сарадњом између
различитих професија

Приче о митовима
Богови, митски јунаци, митска чудовишта
и животиње, бунтовници, музе, нимфе су
главни актери прича који већ дуже време
заокупљају дечју пажњу. Овај програм
афирмише сликовнице и друге публикације
са овом темом, на велико задовољство деце.
Еколошке радионице
Усмерене су на стварање и развијање
еколошке свести код деце, откривање
начина очувања животне средине и
осмишљавање конкретних акција заштите
животне средине, а уједно деци млађег
основношколског узраста пружају додатна
знања из предмета Свет око нас и изборног
предмета Чувари природе.

ПСИХОЛОШКИ ЕФЕКТИ
Емотивни развој деце: боље разумевање
сопствених и туђих емоција и понашања;
откривање, прихватање и изражавање
сопствених емоција у једном сигурном
групном игровном контексту; емоционално

И ја бих да читам
Радионица намењена предшколцима,
у оквиру које се деца уче да читају и
савладавају основне технике читања, а и
упознају се са актуелним сликовницама
БИБЛИОЗОНА5
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растерећење кроз размену са другима;
стицање стратегија за излажење на крај
са сопственим негативним емоцијама;
јачање механизма за превладавање стреса.
Социјални развој деце: јачање поверења
у себе и друге; отварање и откривање нове
мреже односа који могу пружити подршку.
Интелектуални развој деце: унапређење
способности за решавање проблема;
подстицање дивергентног, креативног
мишљења
Морални развој деце: морално резоновање
и јачање самоконтоле
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ЗАКЉУЧАК
Библиотеке морају радити на усавршавању
различитихобликапопуларисања библиотечког
материјала и подстицања интереса за
читање. Ово је нарочито важна област
рада када су у питању дечје библиотеке,
јер детињство је период када се стварају
основе читалачким интересовањима и
љубави према писаној речи.
Да би се пропагандна делатност успешно
спроводила неопходно је имати утврђене
програмске задатке и циљеве и разрађену,
планску динамику реализације постављених
задатака. Без јасне програмске оријентације
и прецизно утврђених планова ова делатност
се не може континуирано одвијати.
А тамо где нема сталности и контиуитета,
не може бити ни неких видљивих резултата.
Примери из Дечјег одељења Библиотеке
града Београда говоре да, методе и облици
рада на пољу популарисања читања
и оживљавања библиотеке, могу бити
веома различити и да је у трагању за што
адекватнијим решењима дозвољена пуна
слобода.
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књиге) и електронском, на CD-ROM-y,
који заједно чине целину.
Штампана форма каталога условила је
ревизију фонда и лисног каталога. Свака
свеска серијских публикација је рађена de
visu. Опис је рађен према Међународним
стандарду за библиографски опис серијских
публикација ISBD(cr). Коришћене су и
електронске базе других библиотека:
Народне библиотеке Србије, Библиотеке
Матице српске, библиотека у Бугарској,
Француској, Словачкој, Хрватској и других,
како би библиографски описи били што
прецизнији.
Штампани каталог у форми књиге
садржи 308 библиографских јединица
и четири колор фотографије насловних
страна најатрактивнијих и најстаријих
бројева, односно годишта листова и
часописа који се налазе у фонду, као
илустрација која потврђује веродостојност
података.
Библиографске јединице су сређене по
азбучном реду наслова јер је званично
писмо Библиотеке ћирилица. Опис је
рађен на језику и писму публикације.
Када су у питању библиографске јединице
писане латиничним писмом, извучене
су ћириличне одреднице са истакнутом
редалицом. Код наслова на страним језицима
урађена је фонетска транскрипција наслова.
Библиографски опис поседује све елементе
који су потребни за индентификацију
публикације и то: податке о наслову,

О КАТАЛОГУ
Вредност и садржинска важност овог
дела фонда периодичних публикација
Народне библиотеке „Стеван Сремац“
определила је израду овог каталога који
је четврти по реду издавачки подухват
библиотеке. Каталог је израђен у две
форме: у штампаном облику (у облику
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књиге и са њом чини и садржајну и
формалну целину.
Каталог смо израдили са жељом да свим
корисницима Библиотеке приближимо
овај део фонда који је по свом обиму
и садржају значајан за изградњу
друштвеног и културног идентитета, у
коме се преламају све културне и развојне
промене у нашој историји и основа је за
сваку врсту истраживања. Да бисмо у
томе успели посебну захвалност дугујемо:
Савету за културно стваралаштво града
Ниша, без чије подршке овај подухват не
би успео, рецензенту Ратку Марковићу,
библиографу Народне библиотеке Србије,
другом рецензенту и консултанту колегиници
Марјани Стефановић, вишем библиотекару.

поднаслову (ако га публикација има),
власнику, уреднику, почетној и завршној
години излажења, месту издања, издавачу,
месту штампања, штампару и формату.
Када није било могуће доћи до података о
почетној, односно завршној години излажења
часописа они су решавани знаком питања
према библиотечким правилима.
Након библиографског описа следе
развијене напомене у којима су наведене
све промене које су везане за периодичност
излажења, наслова, поднаслова, власника,
уредника, главног и одговорног уредника,
штампара, места излажења и формата.
На крају описа дат је међународни
стандардни серијски број ISSN, код
публикација које их имају, а потом и
ID - идентификациони број, ознаку у
NIBIS-y, електронској бази података
библиотеке „Стеван Сремац“ за сваку
библиографску јединицу.
Ради лакшег коришћења и боље
прегледности каталог садржи и четири
регистра и то:
1. Регистар власника
2. Регистар издавача
3. Регистар уредника и главних и одговорних
уредника
4. Регистар штампара

Марина Вукашиновић

128
ЛЕТОПИС Матице српске / главни
и одговорни уредник Антоније Хаџић. Год. 48, књ. 115, св. 1 (1873) - . - Нови Сад
: Матица Српска, 1873 - . - 24 cm
Годишње једна свеска; од 1874. две свеске;
од 1875-1879. једна свеска; од 1880-1900.
четири свеске годишње; од 1901-1908.
шест свезака годишње; од 1909. осам
свезака; од 1910-1912. дванаест свезака
годишње; од 1912-1913. шест свезака; од
1914. три свеске; од 1914/21. једна свеска
годишње; од 1926-1933. дванаест свезака;
од 1934-1937. по шест свезака годишње;
од 1938-1941. месечно; од 1946. две књиге
годишње са 12 бројева. - Уредници: од књ.
185/1896. Милан Савић; од књ. 295/1913.
Тихомир Остојић; од књ. 300/1914/21.
Васа Стајић; од књ. 301/1922. Каменко
Суботић; од књ. 302/1924. Марко
Малетин; од књ. 315/1928. Васа Стајић;
од књ. 317/1928. Марко Малетин; од
књ. 321/1929. Стеван Ћирић; од књ.
322/1929. Светислав Баница; од књ.

Сви регистри су сређени по азбучном
реду личних имена или назива фирми
свих који су учествовали у издавању,
уређивању или штампању публикације,
уз које стоје редни бројеви библиографских
јединица.
Каталог у електронској форми (на
CD rom-y) садржи исто што и књига,
с том разликом што се поред сваке
библиографске јединице налази слика
насловне стране конкретног наслова, тако
да када се кликне мишем на конкретну
слику појављује се екран са залихама тог
наслова са подацима о годишту, години и
броју свеске које библиотека поседује. CD
rom се налази у џепу на задњој корици
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323/1930. Радивоје Врховац; од књ.
237/1931. Тодор Манојловић; од књ.
331/1931. Жарко Васиљевић; од књ.
335/1933. Никола Милутиновић; од књ.
345/1936. Васа Стајић; од књ. 346/1936.
Никола Милутиновић; од књ. 356/1946.
одговорни уредник Живан Милисавац;
од књ. 381/1958. Младен Лесковац; од
књ. 395/1965. Бошко Петровић; од књ.
404/1969. Александар Тишма; од књ.
413/1974. главни и одговорни уредник
Димитрије Вученов; од књ. 425/1980.
Бошко Ивков; од књ. 449/1992. Славко
Гордић. - Штампар: од књ. 126/1881. Српска
штампарија дра Светозара Милетића;
од књ. 169/1892. Српска штампарија
Браће М. Поповића; од књ.249/1908.
Књижара и штампарија учитељског д.д.
„Натошевић“; од књ. 300/1914/21. Српска
манастирска штампарија, Сремски
Карловци; од књ. 301/1922. Штампарија
Супек Јовановић и Богданов, Нови Сад;
од књ. 302/1924. Штампарија учитељског
д.д. „Натошевић“; од књ. 311/1927.
Штампарија Застава; од књ. 312/1927.
Издавачки завод Даничић д.д.; од књ.
314/1927. Штампарија Јовановић и
Богданов; од књ. 327/1931. Штампарија
Дунавске бановине; од књ. 335/1933.
Штампарија Јовановић и Богданов; од књ.
469/2002. штампа Будућност, Нови Сад.
- Грешке у нумерацији: књ. 120. излази
1879 и услед недостатка специјалних
слова у штампарији покрива три годишта
(1877-1879); код 1912. године поновљена је
87. година излажења и таква нумерација
се наставља. - Рад и именик Матице
српске прилог је Летопису Матице српске
од 1886. до 1933. доноси извештаје о раду
за пословну годину. -Прилог Списак
принова излази од књ. 336, св. 1/1933. до
књ. 343, св. 2/1935. уз све бројеве, потом
прекида излажење; наставља да излази
од књ. 347/1937. до књ. 354/1940. Посебан
део чине Прилози Летопису у 1928. години
за књ. 315-318, св. 1-6, стр. 300. књ. 308/3
БИБЛИОЗОНА5

је Споменица о прослави стогодишњице
Матице српске; књ. 333/3 Споменица
Ђуре Јакшића; књ. 352/4-5 Споменица
Радивоја Врховца; књ. 352/4/5 Милетићев
број; књ. 361/2/3 посвећена је победи
народног језика у књижевности. -Један
је од најстаријих књижевних и научних
часописа у свету. Наставио да излази
после рата 1946. године. Покренуо га је
професор Ђорђе Магарашевић, али га
је 1826. године преузела Матица српска
у Пешти. С њом је 1864. прешао у Нови
Сад. -Летопис није излазио 1835. и 1836.
јер је био забрањен рад Матице српске.
Године 1849. такође није излазио због
револуције у Аустрији. 1914-1928. није
излазио због рата. Обновљен је са књ.
300/1921. и излази до избијања рата 1941.
године. После рата обновљен је 1946. и
излази непрекидно. Имао је многобројне
сараднике из целе Југославије и неисцрпна
је ризница за изучавање наше прошлости.
ISSN 0025-5939 = Летопис Матице српске
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СРБАДИЈА : илустрован лист за
забаву и поуку / власник и издавалац
Јован Стефановић Виловски ; одговорни
уредник Срећко Мајер. - Год. 1, бр. 1 (26.
октобар 1874) - год. 3, бр. 1 (март 1877). Беч : Јован Стефановић Виловски, 1874-1877
(Беч : Штампарија Јерменског манастира
Сајдла и Мајера). - Илустр. ; 36 cm
Месечно, сваког 15. у месецу; од бр.
4/1875. сваког 26. у месецу. - Власници
и издавачи: од бр. 2/1874/75. Стеван
Ћурчић; од бр. 1/1877. Јован Ф. Лулеј.
- Уредници: од бр. 1/1876. одговорни
уредник Фрања Птачовски; од бр.
1/1877. Јован Ф. Лулеј. - Број 1/1874/75
има два издања. - Штампар: од бр.
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1/1876. Бугарска штампарија Јанка С.
Ковачева, Беч; од бр. 5/1876. Штампарија
Јерменског манастира (Карла Сајдла).
- Сарадници: Јаков Игњатовић, Мита
Поповић, Милорад П. Шапчанин и др. Има национални карактер с акцентом на
живот омладине. Богат илустрацијама.

Хаџић. - Год. 38, књ. 109 (1864) - год.
40, књ. 111 (1866). - Нови Сад : Матица
српска, 1864-1866 (Нови Сад : Иждивением
Константина Каулицıй). -22 cm
Тромесечно. - Наставак публикације:
Сербскıй лћтописъ (1855-1863). - Наставља
се као: Српски летопис (1867-1872).

82
NIBIS ID : 10310

82
NIBIS ID : 98250
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СРБАДИЈА : часопис за забаву и
поуку / власник и издавач Петар Ђурић
; одговорни уредник Стеван Ђурић. Год. 1, бр. 1 (1881) - год. 3, бр. 5/6 (1883).
- Београд : Петар Ђурић, 1881-1883
(Београд : Државна штампарија). - 30 cm

СРБСКИЈ летопис
СРБСКІЙ лћтописъ / Издаје Матица
српска. - Год. 29, књ. 92 (1855) - год. 37, књ.
108 (1863). - У Будиму : У Печатнъи ц. и кр.
Свеучилишта пештанскогъ, 1855-1863. - 21 cm

[Месечно]; од бр. 11/12/1881. сваког 15. у
месецу. - Власници, издавачи, уредници:
од бр. 1/1883. власник и издавач Св.
Николић; одговорни уредник Ђорђе
Поповић; од бр. 4/1883. одговорни уредник
Драгутин Ј. Илић. - Штампар: од бр. 3/1882.
Краљевско-српска државна штампарија;
од бр. 8/9/1882. Парна штампарија Задруге
штампарских радника. - Сарадници: Матија
Бан, Драгомир Брзак, Јован Ђорђевић,
Никола Ђорић, Милован Глишић, Драгутин
Илић, Милутин Илић, Војислав Илић,
Даворин Јенко, Владимир М. Јовановић,
Лазар Комарчић, Лаза Костић, Лаза К.
Лазаревић, Ђорђе Малетић, Атанасије
Николић, Ђорђе Поповић, Милорад
Поповић Шапчанин.

Шестомесечно. - Уредници: од 1856/1857.
Субота Младеновић; од 1858/1859. Јован
Ђорђевић; од 1859. Јован Хаџић. - Промене
наслова: Србскıй лћтописъ за год. 1859, књ.
99, св. 1. - Наставак публикације: Сербскıй
лћтописъ (1842-1855). - Наставља се као:
Србски летопис (1864-1866).
82
NIBIS ID : 98252
99
ИЛУСТРАСИОН
L’ILLUSTRASION . - Année 1, no. 1
(1843) - Année ?, no. ? (1944). - Paris : [s.n.],
1843-1944. - llustr. ; 40 cm

82
NIBIS ID : 102332

Недељно. - Само 1844. имао je наслов :
Le messager parisien. Almanach de L Illustration (Париски гласник Алманах
илустрације). - Уредник: од бр. 4635/1932.
главни уредник Гастон Сорбе. - Штампар:
од бр. 2862/1898. Лисјен Марк, Париз. -

261
СРБСКИ летопис / уређује А[нтоније]
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Данас постоје фрагментарни остаци тих
старих сведока културних интересовања
Нишлија јер је Библиотека уништавана
ратовима и природним непогодама.
Рад на опису оваквог културног блага
представља изазов и задовољство. Изазов
је описати оне наслове који се не могу
наћи по другим библиотекама а самим
тим је и веће задовољство када се пронађу
релевантни подаци. Понекад је то немогуће
урадити али већ само бележење постојања
једне серијске публикације у одређеном
времену представља мали допринос
ретроспективним библиографијама.
Ауторима је ово дело првенац али искусни
библиотекари у њима су сигурном руком
исписали странице каталога. Библиографски
опис публикација рађен је уз поштовање
међународних правила за опис серијских
публикација односно континуалних извора.
Грађа је сређена азбучним редом а
фокусирано интересовање омогућавају и
олакшавају додатни регистри.
Аутори су у појединим напоменама додали
и личну ноту описиваним библиотечким
јединицама. Тиме су доказали своју смелост
и искуство да прописана правила описа
треба поштовати али да их се не мора слепо
придржавати када се сматра да је то неопходно
и да доприноси већој информативности.
Препуштајући ово дело стручном оку
критичара и суду времена надам се да ће се
аутори осмелити да се поново огласе неким
новим делом.

Само Поред британског The Illustrated
London News (Илустроване лондонске
новости) који се појавио маја 1842,
L’Illustrasion (појавио се марта 1843.)
је најстарији илустровани недељник у
Европи (енциклопедија Британика). - Прве
дагеротипије објављене су у овом листу.
- 1845. објављен је први стрип (Rudolph
Töphfer). - Излазио je у тиражу од 20 000
примерака. - Уз сваки број има додатак који
има своју нумерацију и пагинацију, понекад
и име аутора који је уредио тај додатак.
ISSN 0996-2395 = L Illustration
32+7
NIBIS ID : 102091

РЕЧ РЕДАКТОРА
Почеци српске штампе падају у далеки
18. век, тачније 1768. године, када је
штампан први српски часопис „Славеносербски магазин“ уредника и издавача
Захарија Орфелина. Први српски часописи
штампани су у иностранству куда је народ
одлазио „трбухом за крухом“. Иако још
увек под турском влашћу српски народ
се борио да очува свој идентитет вером
у Бога и писаном речју. Штампа као
изузетан сведок времена, неповратних
тренутака, представља и колективно
памћење догађаја, политичког живота
и културног нивоа једног друштва.
Изузетан значај штампе може се сагледати
и кроз податак да су прве читаонице, корени
библиотека, као нераздвојни део фонда
имале часописе и новине и покоју књигу.
У Нишу, након ослобођења од Турака,
отворена је прва читаоница 1879. године. Већ
1881. године читаоница је претплаћена на 22
страна часописа. Може се само претпоставити
и помало кроз документа пропратити колико
је наслова периодичних издања чинило
фонд Народне библиотеке „Стеван Сремац“.
БИБЛИОЗОНА5

Марјана Стефановић, виши библиотекар

Каталог фонда периодичних публикација
у Одељењу за њихову обраду, чување
и коришћење у Народној библиотеци
„Стеван Сремац“ у Нишу, чини целину са
Каталогом који је објављен за завичајни
и посебни фонд ове установе. Ретко се у
нашим библиотекама посвећује таква
пажња листовима и часописима, стога, ово
је пројекат који представља уједно узор и
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начин на који треба поступати и омогућити
увид у сачуване свеске фонда, дакле, и
коришћење његово. Фонд периодике је
скоро свуда за већину наслова делимично
сачуван. Отуда потреба да се сагледају целине
у различитим библиотекама како би се изградио
библиотечки систем ради потреба корисника и
реконструкције историјских података о
културној делатности на нашим просторима.
Фонд периодичних публикација у
Одељењу периодике у нишкој Библиотеци
је разнородан по садржају. Ту су наслови из
економије, религије, политике, историје,
медицине, етнографије, књижевности,
пољопривреде... Ту су наслови за све
узрасте и све врсте образовања, отуда је
њихова занимљивост већа, тиме и корист
објављивања је значајнија. Ово је једна
од богатијих збирки у Србији.
Савремена технологија омогућује лакши
вид обраде и увид у све библиотеке и њихове
фондове. Овим путем се гради потребан систем
информисања у библиотекарству, a он je услов
за надградњу у култури. To je врста активирања
фонда, неупотребљенога капитала. Често се
нађе у збиркама општинских библиотека
низ наслова периодике који нису сачувани
у централним установама каква је Народна
библиотека Србије.
Каталог је урађен у складу са стандардом
за опис наслова периодике, сложен на
одговарајући начин како то налаже струка
и садржај. Књигу прати компакт диск који
омогућује преглед на рачунару свих бројева
свезака које чине део фонда Одељења
периодичних публикација Народне
библиотеке „Стеван Сремац“. Ову радост
припремиле су нам вредне руке Марине
Вукашиновић, Снежане Радовић и Емилије
Радмиловић. Надам се да ће узоран рад
нишке Библиотеке бити подстицајан за
друге установе овог типа у Србији које
осмишљавају свој корак у сличном правцу.
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КОРИШЋЕЊЕ WordPress-а КАО АЛАТА
ЗА ИЗРАДУ ВЕБ СТРАНИЦЕ НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ ПИРОТ
Милан Јовановић
Народна библиотека Пирот
mixaptt@yahoo.com
Сажетак
Са развојем и све већом употребом нових технологија а пре свега Интернета, јавила се потреба да
се библиотеке представе и на овај начин и још више приближе своје услуге корисницима. Народна
библиотека Пирот је од 2008. године присутна на Интернету. Њен први сајт је комплетно израђен у
HTML-у, садржао је десетак статичних страна, а његов највећи недостатак огледао се у нередовном
ажурирању садржаја. Током априла 2011. године дошло се на идеју да се комплетна презентација
редизајнира како би се створио визуелно препознатљив сајт са структуром која би омогућила
корисницима да лако дођу до жељених информација. Потреба да се презентација изради у релативно
кратком року а да се при томе не изгуби на квалитету дала је употребу неког од система за управљање
садржајем као сасвим логично решење. На одлуку који ће од многобројних система бити платформа
за наш сајт утицале су потребе Библиотеке као и предзнање особља које исти треба да одржава.
Након сагледавања свих њихових предности и мана одлучено је да WordPress буде платформа на
којој ће се заснивати будућа веб презентација. У наставку рада ће поред објашњења функционисања
Wordpress-а упоредо бити приказана и његова употреба као алата за израду интернет странице
Народне библиотеке Пирот.
Кључне речи:
Народна библиотека Пирот, Wordpress, Content Management System, израда веб стране

П

1. Системи за управљање садржајем CMS
од појмом CMS или Management System подразумевамо веб апликацију
која омогућава управљање, надгледање и одржавање велике количине
веб материјала. Ово је могуће захваљујући бази података у којој је
смештен целокупни садржај презентације а за чије управљање није
потребно напредно знање већ основно упознавање са једноставним интерфејсом за
администрацију који поседују CMS апликације.
Креирање и подешавање садржаја који ће се приказивати путем неког CMS-а се може
упоредити са уношењем података у било који стандардни канцеларијски програм јер
омогућава велику слободу при уређивању садржаја (додавање и подешавање стилова,
слика, табела, мултимедијалних садржаја итд.). Уређење сајта је могуће обавити са
било ког места где постоји приступ Интернету, а због одсуства било какве додатне
синхронизације садржаја остварује се велика уштеда времена.
1.1. Делови CMS-а
Систем за управљање садржајем чине две целине од којих свака има посебну улогу
у раду. То су: Администраторски део и Кориснички део.
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Уређивање и припрема садржаја који ће бити приказан на сајту обавља се у
администраторском делу, док кориснички део представља оно што корисник види
када преко Интернет прегледача приступа сајту.
CMS функционише на следећи начин: Администратор у свом делу додаје, уређује или
мења садржај, а настале промене се затим снимају у централној бази података. Када
корисник приступи веб презентацији његов део чита податке који су складиштени
у бази података и приказује на самој веб страни, на местима који су унапред за
то дефинисана. На тај начин и један и други део система раде потпуно независно
један од другог, заједно чинећи једну моћну платформу за управљање садржајем
на интернету. Уколико се јави потреба за променом изгледа сајта потребно је само
изменити шаблон који сајт користи, пошто су подаци о садржају сајта смештени у
бази података и не зависе од дизајна који сајт користи.
1.2. CMS дистрибуције
Све CMS дистрибуције можемо сврстати у две групе: Комерцијалне CMS
дистрибуције - развијане су од стране специјализованих компанија у сврху продаје.
Овакве дистрибуције су намењене пре свега код великих пројеката али је због тога и
цена набавке и одржавања оваквог CMS-а велика. Предност оваквих дистрибуција
се огледа у томе што се у случају настанка проблема можете обратити компанији, која
је развила систем, за корисничку подршку.
CMS дистрибуције отвореног кода – развијане су од стране заједнице интернет
програмера. У ову категорију спадају CMS дистрибуције као што су WordPress, Joomla или Drupal. Главна предност оваквих дистрибуција је бесплатно коришћење и
могућност унапређења система од стране самих корисника и проширења одређених
функционалности, при томе сајт није везан за особу или фирму која га је развила.

На слици изнад приказан је однос CMS дистрибуција, међу милион најбоље
рангираних сајтова, а који су засновани на некој CMS платформи. На првом месту
нашао се WordPress са уделом од 62,41%, затим следе Joomla са 10,88%, Drupal са
10,15% и Blogger са 3,06%. Остале дистрибуције заједно учествују са 13,5%.
1.3. Избор CMS система
Као што је већ наведено, уколико посматрамо сајтове базиране на системима за
управљање садржајем, две најзаступљеније дистрибуције су WordPress и Joomla. Оба
ова концепта су била разматрана као могуће решење за веб презентацију Библиотеке.
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Joomla као CMS платформа намењена је пре свега за велике веб презентације или
портале. Основна предност Joomla-е је та што се уз помоћ додатних компоненти и
модула може израдити квалитетан портал. Са друге стране комплекснији систем са
више кода доводи до тога да је учитавање стране у корисничком делу спорије у односу
на WordPress.
Ако се мало позабавимо WordPress платформом, схватићемо да је он, за разлику
од Joomla-е боље прилагођен почетницима (User-friendly). WordPress је у почетку био
замишљен као блог платформа али је повећање броја корисника и интересовање
програмера допринело да се WordPress развије у потпуно функционални CMS.
Намењен је за мање веб презентације или веће блог сајтове, одлично је оптимизован
за претраживаче и брзо учитавање страна.
Основни захтеви које треба да испуни веб презентација Народне библиотеке Пирот:
•Лако разумљив и прегледан интерфејс у администраторском делу како би особи
која одржава сајт а по потреби и радницима библиотеке био олакшан унос и измене
садржаја;
•Креирање статичних и променљивих страна;
•Брзо генерисање и правилно приказивање страна у корисничком делу без обзира
на врсту програма за прегледање садржаја;
•Могућност проширења функција и прилагођавање CMS-а потребама Библиотеке;
•Креирање персонализоване теме;
•Омогућавање кориснику да лако дође до тражене информације, прилагоди
приказивање садржаја сопственим потребама, сачува садржај на свом рачунару,
одштампа или подели исти на некој од друштвених мрежа.
Када су у потпуности сагледане потребе Библиотеке и могућности које ова два
система пружају, са свим њиховим предностима и манама, одлучено је да WordPress
буде платформа на којој ће се заснивати будућа веб презентација.
2. Коришћење WordPress-а
2.1. Администраторски део
Као и сви остали CMS системи WordPress платформа се састоји из два дела:
администраторски и кориснички.

Приступ администраторском делу се може обавити преко било ког интернет
прегледача уношењем адресе http://www.nbpi.org.rs/wordpress/wp-admin/index.php.
Након тога на екрану се приказује страна за пријаву која садржи поље за уношење
корисничког имена и лозинке као и поље за уношење кода који приказује captcha plugБИБЛИОЗОНА5
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in чија је намена да спречи слање компјутерски генерисаних захтева за логовање. У ту
сврху се примењује и Limit login attempts plug-in који није директно видљив на страни
за пријаву али након неуспешне пријаве обавештава корисника о броју преосталих
покушаја. Уколико корисник три пута у низу погрешно унесе неки од података у горе
наведена поља, Limit login attempts plug-in блокира приступ страни са те IP адресе у
периоду од 48 сати.
Након правилне аутентификације, на екрану се приказује контролна табла, чији
изглед зависи од привилегија који су додељени кориснику / администратору.

2.1.1. Контролна табла
Контролна табла представља административни део блога која служи за уређивање
и одржавање блога. На левој страни контролне табле налази се мени чије везе воде
до администраторских прозора за уређење блога који су смештени на десној страни.
Контролна табла нам омогућава увид у тренутно стање система и садржи више
мањих панела у којима су приказани:
•укупан број чланака, страна, категорија, ознака и коментара;
•евентуална ажурирања WordPress-а или неког од коришћених plug-in-а;
•панел за брзу објаву чланка;
кратка статистика са Google аналитике;
•статистика блога и друго.
2.1.2. Чланци
Писање, преглед и уређивање чланака се врши одабиром једне од понуђених опција
из менија Чланци. Чланци се на веб презентацији пишу по потреби и намена им
је информисање корисника о предстојећим или прошлим дешавањима, најчешће су
то књижевне вечери или други догађаји у организацији Библиотеке. Сваки чланак
се придружује некој категорији и додељују му се ознаке (кључне речи или тагови).
Основна намена ознака и категорија је да олакшају кориснику претраживање сајта
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али и да уједно чланке учине „видљивијим“ за интернет претраживаче. Категорије
по којима су сортирани чланци су најчешће година или тип догађаја који се најављује
нпр. књижевне вечери док је избор кључних речи далеко већи и зависи од садржаја
самог чланка. Уређивање садржаја чланка се врши преко панела.

Текст у чланцима је најчешће поравнат обострано или лево, док су фонт и
величина предефинисани темом коју сајт користи. Приликом уметања појединачне
или галерије слика води се рачуна о величини дуже стране слике која је најчешће
између 700 и 800 пиксела као и формату (.jpeg или .png). На овај начин се смањује
величина фајла и убрзава учитавање стране у корисничком делу. Уколико је садржај
чланка превелик да би се у потпуности приказао на почетној страни (односно ако
заузима превише простора) врши се његово дељење уметањем посебног тага (the More
Tag http://en.support.wordpress.com/splitting-content/more-tag/). На почетној страни ће
тада бити приказан само онај садржај који се налази испред уметнутог тага, док ће
остатак текста бити видљив тек када корисник кликне на линк више који се налази
на крају приказаног дела чланка. Одређеним чланцима се по потреби додаје статус
„лепљиви“ чиме тај чланак остаје прикачен на врх почетне стране. На нашем сајту
такав статус има чланак Дешавања у који је уметнут slide deck plug-in и служи за
приказивање прошлих или предстојећих дешавања у Библиотеци.
2.1.3. Садржај
Садржај попут слика и докумената који се приказује на интернет страници се може
додати и уредити на два начина. Први начин је преко горе наведеног панела који
служи за уређење чланка или стране када се садржај директно везује тај чланак
или страну. Други начин је преко менија Садржај. Величина фајла који се додаје
је ограничена на 30 мегабајта а након додавања фајлу је могуће доделити наслов и
опис, видети URL датотеке и уредити слику ако је додати фајл тог типа. Правило код
додавања фајлова је да се колико је год могуће смањи њихова величина али тако да се
не изгуби на квалитету (нпр. код фотографија) како би се уштедео простор који нам је
додељен на хосту. Друга ствар је да се имена фајлова увек пишу латиничним писмом
а да се након додавања њихов наслов промени у ћирилично писмо. Разлог за то је
понашање plug-in-а, који служи за пресловљавање ћириличног у латинични текст и
обрнуто, а који доводи до тога да ћирилично именовани фајлови не буду приказани
корисницима који су изабрали да веб сајт прегледају на латиничном писму. Сви
додати фајлови се налазе у библиотеци садржаја где је могуће извршити претрагу,
преглед, сортирање (по имену, аутору, датуму или чланку/страни коме је придружен)
и евентуално брисање фајлова.
2.1.4. Стране
Мени Стране како му и име говори служи за додавање нових или преглед и
уређивање постојећих страна. Креирање и уређивање страна је веома слично
креирању и уређивању чланака. Најуочљивија разлика између чланка и стране је
та што су чланци приказани на почетној страни док се до одређене стране долази
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преко навигационог менија који се налази на врху стране корисничког дела. Још
једна разлика у односу на чланак је та што се стране не могу сврстати у категорије
нити им се могу доделити ознаке али их је зато могуће хијерархијски поређати. Веб
презентација Библиотеке тренутно има 41 страну од којих су седам главних док се
остале стране приказују у оквиру главних страна. Правила која су примењивана
код креирања и уређивања чланака, а тичу се подешавања текста и оптимизације
садржаја, важе и код креирања и уређивања страна.
2.1.5. Коментари
Wordpress платформа омогућава корисницима да коментаришу објављене чланке
и стране. На веб презентацији Библиотеке ова опција је искључена осим на страни
Књига утисака где су коментари искоришћени да се направи контакт форма. Овде
корисници могу да поставе питање и изнесу своје предлоге или утиске у вези веб
презентације и самог рада Библиотеке. Корисник је обавезан да попуни поље за име,
адресу електронске поште као и код стопке (captcha plug-in који је употребљен и на
страни за пријаву администратора а који спречава компјутерски генерисане поруке).
Још један додатак који штити веб место од нежељених коментара а који је неприметан
кориснику је Акисмет. Његов задатак је да препозна поруке које су успеле да прођу
систем заштите а за које сматра да су непожељне и уклони их. На крају све поруке
које које прођу или не прођу систем заштите се сортирају и упућују администратору
на одобравање или брисање.
2.1.6. Изглед
Намена менија Изглед је подешавање шаблона који ће бити приказан у корисничком
делу. Састоји се из следећих ставки:
• Теме – у којој је омогућен избор теме која ће бити приказана у корисничком
делу. Велики број бесплатних тема се може скинути са Интернета али је за потребе
Библиотеке израђена наменска тема. Предности овако рађене теме се огледају у томе
што је она препознатљива код корисника а администратору олакшава управљање
садржајем и евентуалну измену дизајна.

• Виџети – представљају додатке који су смештени у левој вертикалној колони
сајта и тиме повећавају функционалност корисничког дела. Неки од њих су Google
преводилац, пресловљавач ћириличног и латиничног писма, претрага сајта, архива,
анкета као и хипервезе ка веб презентацијама које су на неки начин повезане са
сајтом Библиотеке.
• Artisteer Options – је ставка уско везана за тему Ћилим због тога што је тема једним
делом рађена у овом програму. Омогућава основна подешавања теме попут приказа
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наслова и поднаслова веб места, имена почетне стране, уређење подножја стране и
друго.
• Уређивач – омогућава администратору да приступи коду теме и изврши одређене
измене како би тему прилагодио потребама сајта.
2.1.7. Додаци
Основна намена додатака (енгл. Plugins) је проширење функционалности Wordpressa. Сви додаци који се налазе на сајту Библиотеке су бесплатни за употребу и преузети
су са званичног сајта Wordpress-a. Тренутно је на веб презентацији постављено око 30
додатака а у најважније спадају:
Akismet – представља један од најбољих начина да се интернет страница базирана
на Wordpress-у заштити од нежељених коментара. Ради на принципу филтрирања
коментара и одстрањује оне за које сматра да су компјутерски генерисани. Наравно
они су доступни администратору за преглед и евентуално кориговање статуса;
Flash Clock Widget – додатак који омогућава приказ часовника;
Google Analytics for WordPress – представља решење за веб аналитику које омогућава
праћење посета и активности корисника на интернет страници;
Google Analytics Dashboard – додатак који ће омогућити праћење најважнијих ставки
Google аналитике директно из контролне табле у администраторском делу;
Google XML Sitemaps – креира мапу сајта у XML формату и на тај начин помаже
претраживачима као што су Google, Yahoo, Bing или Ask да боље индексирају интернет
страницу;
GTranslate – омогућава превод интернет стране уз помоћ Google преводиоца на
неки од понуђених језика;
kStats Reloaded – додатак који има сличну намену као Google аналитика с тим што
покрива и одређена подручја која не постоје код Google аналитике а битна су код
праћења корисника. Омогућава увид у статистику сајта у реалном времену;
Limit Login Attempt – додатак чија је намена да блокира одређену IP адресу
која пробије број дозвољених покушаја за пријаву на страни за пријављивање
администратора;
Print Friendly and PDF – додатак који омогућава кориснику да оптимизује и по
потреби одштампа или сачува страну или чланак у PDF формату;
ScrollTo Top – налази се у доњем десном углу и омогућава кориснику брзо враћање
на врх стране;
Search Everything – додатак који је намењен фином подешавању претраге на
сајту. Неке од функција су: истицање кључних речи задатих за претрагу у оквиру
пронађених страна или чланака, искључивање претраге на одређеним странама,
избегавање претраге страна заштићених лозинком итд.
Share Buttons by Lockerz / Add to any – олакшава корисницима да садржај стране
пошаљу, сачувају или деле путем електронске поште и друштвених мрежа;
SI CAPTCHA Anti-Spam – додатак чија је намена да спречи слање компјутерски
генерисаних порука било у коментарима или на страни за пријаву администратора;
SlideDeck for WordPress – омогућава креирање неке врсте навигационог менија.
Налази се на врху почетне стране мада се по потреби може прилагодити за приказ
и на другим местима. На сајту Библиотеке служи за приказ најважнијих вести и
дешавања;
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WordPress Importer – омогућава враћање података из претходно генерисане резервне
копије;
WP-Pools – омогућава уметање прилагођених анкета;
WP-Table Reloaded – омогућава уметање табела у чланак или страну;
WP Translit – врши пресловљавање латиничног текста у ћирилични и обрнуто.
Као и код избора теме и овде постоји уређивач који допушта администратору да
приступи и измени код додатка и тако га прилагоди веб страни.
2.1.8. Корисници
У овом делу налазе се подаци о корисницима којима је на било који начин дозвољен
приступ администраторском делу система. Тренутно у корисничком делу постоје
четири отворена налога са додељеним различитим привилегијама и то су главни и
резервни администраторски налог (имају статус управника) и два налога са статусом
уредника. Разлика између статуса управника и статуса уредника је та што управник
има све привилегије односно доступна су му сва подешавања на контролној табли,
са друге стране уреднику је омогућено да прегледа, уреди и обрише било који чланак
или страну, управља коментарима, категоријама и ознакама, додаје документе и
слике.
2.1.9. Алати
У делу Алати налазе се алатке за увоз и извоз садржаја са веб места. Приликом
извоза садржаја WordPress нуди могућност избора садржаја који желимо да извеземо.
Након тога се преузима датотека у XML формату која садржи одабране податке и која
се према потреби може учитати на истој или другој веб страни (служи као резервна
копија). Овакве копије као и копије целокупног садржаја на хосту се праве неколико
пута месечно.
2.1.10. Подешавања
Мени Подешавања представља један од најбитнијих делова контролне табле.
Измене у менију Подешавања нису тако честе и обично се већи део обавља код
постављања саме WordPress платформе или накнадно приликом исталирања
додатака. У наставку је дат списак и кратак опис неких од њих:
Општа подешавања – односе се на подешавање наслова и поднаслова веб места,
дефинисања изгледа адресе веб места, начин додавања нових корисника, подешавање
временске зоне као и форме приказа датума и времена.
Подешавање писања – односи се на подешавање обликовања текста, аутоматско
додељивање категорија као и могућност објављивања чланка преко електронске
поште.
Подешавање читања – везано је за приказ садржаја у корисничком делу WordPress
платформе. Овде је могуће дефинисати који ће садржај бити приказан на почетној
страни, број чланака по страници као и кодни распоред за приказ.
Подешавање дискусија – дефинише на који начин корисници пишу своје коментаре
и каква је процедура да ти коментари буду објављени.
Подешавање садржаја – омогућава администратору да унапред одреди димензије
слике или видеа (у пикселима) које се умећу у тело чланка или стране као и фасциклу
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у којој ће отпремљени материјал бити складиштен.
Подешавање приватности – односи се на одлуку администратора да дозволи или
забрани приступ претраживачима његовом веб месту.
Подешавање сталне везе – пружа могућност креирања сопствене структуре URL-a
за сталне везе и архиве. Пример тренутне структуре: http://www.nbpi.org.rs/2012/04/17/
urucenje-ugovora/
2.2. Кориснички део
Кориснички део сајта је онај део који је јавно доступан посетиоцима сајта. Шаблон
који се приказује одређен је темом Ћилим и састоји се из следећих делова:
1. Заглавље;
2. Бочна трака;
3. Главни садржај;
4. Подножје.
У заглављу странице, чију основу чини слика шаре пиротског ћилима, налази
се лого Библиотеке као и њена адреса. У дну заглавља смештен је навигациони
мени преко којег корисник приступа странама. Навигациони мени је хијерархијски
организован па тако одређене стране имају своје подстране (нпр. Одељења / Научно
одељење / Некњижна грађа / Дописне карте)
Бочна трака се налази са леве стране и садржи елементе који могу бити значајни
за корисника, тако да поред претраге омогућава превод странице као и њено
пресловљавање из ћирилице у латиницу и обрнуто. Ту су смештени још и архива
чланака, анкета, предлози за читање, статистика посете веб места и линкови који
могу бити корисни посетиоцу интернет стране.
Главни садржај служи за приказ чланака у оквиру почетне стране или приказ
страна из навигационог менија. Почетна страна је организована тако да приказује
скраћене верзије чланака. Кликом на наслов чланка или реч више на крају приказа
кориснику се приказује потпуни чланак. На врху почетне стране налази се лепљиви
чланак са кратким прегледом важних дешавања. Промена вести која се приказује
врши се на сваких 25 секунди аутоматски или ручно у било ком тренутку од стране
корисника. Максималан број чланака који се приказују на почетној страни је
ограничен на шест.
Подножје, како му и само име каже, се налази на дну презентације и садржи copyright изјаву и дугме за RSS feed.
3. Закључак
WordPress се за сада показао као одлично решење за постављање сајта
информативног типа као што је сајт Народне библиотеке Пирот. Једноставно
руковање садржајем, лака контрола и организација страна и чланака представљају
његову највећу предност у односу на сличне системе. Гомила разних додатака који се
могу скинути са Интернета омогућавају да се интернет страни додају функције које
не постоје на основној платформи. Оне ће с једне стране администратору олакшати
рад а кориснику омогућити да окружење на сајту прилагоди сопственим потребама и
олакшати му кретање кроз садржај. Измена дизајна целокупног сајта врши се у пар
корака додавањем нове или променом дела кода већ постојеће теме тако да је цела
презентација доступна за коришћење корисницима након само пар секунди. Рад
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платформе је поуздан, генерисање страна је веома брзо и оне се, што је најбитније,
правилно приказују без обзира на интернет прегледач који се користи. WordPress
је добро прилагођен претраживачима јер га они чешће „посећују“ у односу на друге
платформе па је самим тим и боље индексиран.
Лакоћа којом се управља садржајем и поузданост донела су WordPress-у велику
популарност међу Интернет заједницом а самим тим привукла и пажњу програмера који
се сада у великом броју баве унапређењем његових функција и отклањању пропуста. Иако
у почетку замишљен само као bloging платформа, касније је прерастао у озбиљан систем
за управљање садржајем који се уз мало труда може прилагодити најразличитијим
наменама а своје место је пронашао и на Интернет страни Народне Библиотеке Пирот.
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dovsve@yahoo.com

Сажетак
Основу развоја данашњег друштва чини научно знање за чију афирмацију и примену је неопходан
слободан проток информација. Важну улогу у томе имају нове информационе технологије. Њихова
примена у библиотекама померa тежиште библиотечких делатности са услужне ка информативној
и унапређује их у центре који обезбеђују несметан проток знања. Појава електронских издања
публикација, дигитализација библиотечке грађе и интернет, преображава локалне библиотечке
базе у интернационалне јер их чини доступним, без временских и просторних ограничења.
Кључне речи:
информационе технологије, информатичко
дигитализација библиотечке грађе

У

друштво,

комуникација,

електронска

издања,

ЧОВЕЧАНСТВО У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ЕРИ

основи природе човека као друштвеног бића је потреба за комуникацијом.
Начини комуникације су се развијали кроз историју паралелно с развојем
цивилизације. Човек је првобитно комуницирао гласом, сликом, гестом и
игром, а потом је следило откриће писма које је проширило комуникацију.
Проналазак машина за штампање за последицу је имало и појаву масовне комуникације.
Данас је крајњи продукт интеракције друштва и технологије информационо друштво
у којем електронска и дигитална технологија заузимају највише место. Нове,
информационо-комуникационе технологије условиле су и појаву нових, електронских
медија. Захваљујући томе, савладане су, до скора, непремостиве границе простора,
језика и времена, а свет преображен у „глобално село“.
Технологија је толико загосподарила животом савременог човека, да је почела
мењати његову природу. Човек данашњице све више постаје визуелно биће које путем
медија, кроз слике, најлакше спознаје догађаје. Интернет као медиј данас понајвише
утиче на млађе генерације и обликује њихов начин живота и образовања. Још је
Маршал Маклуан (Marshal McLuhan), један од првих теоретичара масовних медија,
шездестих година 20. века уочио да технолошко окружење представља активан
чинилац у преобликовању људи. Он је наговестио долазак нове „електронске ере“ и
одумирање „папирне ере“. Гутенбергова галаксија полако узмиче пред електронском,
иако сајмови књига, својом величином и бројним новим издањима, још увек показују
да је књига свеприсутна и незаменљива. Међутим, промене које је донела електронска
ера, незаустављиво напредују. Као што је усмена култура постепено замењена
писаном, а потом штампаном, тако се и штампана култура данас постепено замењује
електронском. Сваки облик комуникације је остајао једно време паралелно у употреби
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с новим, да би после извесног времена, нови преузео примат. Зато се чoвек није одрекао
својих досадашњих начина комуницирања и извора знања, већ их користи паралелно
и постепено прихвата нове облике. Електронске слике још увек су непознанице које
изазивају стрепњу да не нестану у трену, како се чини да су настале.
БИБЛИОТЕКЕ У ПОСТИНДУСТРИЈСКОМ ДРУШТВУ
( ПАПИРНЕ И Е-КЊИГЕ)
Европска комисија за Информационо друштво и медије (European Kommission
– Information society and Media) је 2005. године објавила саопштење о дигиталним
библиотекама као посебан део у оквиру пакета „i2010“, у којем је изнела планове за
стварање јединственог европског простора за проток информација. Најзначајније одлуке
су о интернет доступности дигитализоване грађе, уједначавању стандарда и планирању
даље сарадње европских библиотека. Важан и нови моменат је вишејезичност мреже
Европске библиотеке. Задатак Eвропске дигиталне библиотеке EDL (European Digital Library) је стварање интегрисаног приступа дигиталном садржају, што значи да
корисник „претражује различите збирке преко једне једине тачке приступа“, а не
интегрисање библиотека или дигиталних збирки у једну заједничку базу. Уз то, ради
се на решавању финaнсијских, правних, организационих и техничких проблема.
Темељећи и даље свој идентитет на култури знања, данашње библиотеке, у
зависности од материјалних могућности, хватају корак са потребама савременог
друштва. Своју културну мисију морају прилагодити садашњем времену јер од
тога зависи њихова одрживост. То значи прилагодити се различитим профилима
својих корисника са једне стране, а са друге, мењати свој начин рада у складу са
савременим технолошким достигнућима. Почетак се огледаo у појави електронских
записа публикација, затим њиховој доступности преко интернета, да би данас то
била дигитализација библиотечке грађе.
Промена облика књиге са папирног предмета у е-издања је следећа новина која
утиче на рад библиотека иако њихов број још није премашио број штампаних издања.
Прихватајући нови облик публикација, савремене библиотеке омогућују и системски
приступ е-читању и то најчешће за научну литературу и часописе, који су доступни у
пуном тексту.
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КАО ПРОМОТЕР КУЛТУРЕ
Образовање, наука, култура, пословање, то су области човековог живота где ће
дигитализација грађе у институцијама културе као што су библиотеке, музеји и
архиви бити од великог значаја за напредак друштва. Реч је о разнородном материјалу
који ће постати доступан (моћи ће да се види, чита, слуша, штамапа) на интернету.
Дигитализација у библиотекама широм света није једноставан ни лак задатак. Она
представља дуготрајан процес који се претходно мора добро сагледати и испланирати.
Националне и локалне библиотеке су установе културе које имају велики утицај у
својим срединама. Националне библиотеке су увек биле предводнице у библиотечкој
делатности земље. Оне чувају целокупна национална издања прикупљањем обавезног
примерка. Посебан печат националним библиотекама даје грађа специјалних колекција,
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засебних збирки, као што су рукописна, збирка ретке и старе књиге, музикалије,
фонодокументи, ликовна збирка, документациона грађа, легати и библиотеке целина.
Локалне библиотеке формирају завичајне збирке и тако утичу на очување националне
културе локалних заједница. Специјалне колекције националних библиотека и
завичајне збирке локалних библиотека добијају примат у процесу дигитализације.
Дигитализација ове грађе је од великог значаја, не само у заштити, очувању и њеном
удобнијем приступу, већ и у могућности широке презентације националне културе и
културног развоја једне земље.
Снажну подршку дигитализацији библиотека пружа и ИФЛА, која подстиче владине
и невладине организације и спонзоре широм света да препознају стратешке вредности
дигиталних библиотека и подрже развој истих. Примарни задатак образовања постаје
развијање информатичке писмености што је један од услова да се премости дигитални
јаз и ухвати корак са светом. ИФЛА подстиче библиотеке широм света да сарађују
међусобно, као и са другим културним и научним институцијама, како би обезбедиле
богате изворе грађе, неопходне за напредак друштва.
Велике националне библиотеке у свету су израдиле планoве дигитализације својих
збирки и раде на њиховој реализацији. Конгресна библиотека у Вашингтону је до сада
учинила највише на стварању дигиталне националне библиотеке. Преко интернета
доступно је већ преко три милиона наслова дигиталних докумената ове библиотеке,
подељених у збирке, као што су American Memory, African-American Perspectives 1818–
1907, Architecture and interior design for 20th Century America 1935–1955, Portraits of
the Presidents and First Ladies 1789–present итд. Британска национална библиотека у
Лондону као и Француска национална библиотека у Паризу, предњаче у Европи по
обиму дигитализације својих библиотечких збирки. У Европи постоји 45 националних
библиотека које сарађују још од 1987. године када је у Лисабону одржана Конференција
европских националних библиотека (Conference of European National Librarians
CENIL), а од 1995. године су у онлајн сарадњи. Створен је GABRIEL (Gateway and
Bridge to Europe’s National Librarie), информациони центар на интернету за Европске
националне библиотеке као home page свих европских националних библиотека.
Он омогућава корисницима да са једног места приступају електронским каталозима
националних библиотека, садржи информације о њиховим функцијама, сервисима и
колекцијама. Најзначајнији светски пројекти везани за развој дигиталних колекција и
библиотека су Светска дигитална библиотека WDL (World Digital Library) и Европска
дигитална библиотека EDL (European Digital Library, Europeana) у оквиру пројекта
Европска библиотека (TEL - The European Library ).
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 2009. године, на позив Конгресне библиотеке, као осма национална библиотека
- партнер. „Мирослављево јеванђеље” и авангардни часопис „Зенит” су прве збирке из
Србије које су ушле у трезор Светске дигиталне библиотеке. Презентовани документи у
овом пројекту су доступни на седам језика (енглеском, француском, шпанском, руском,
кинеском, арапском и португалском). Светска дигитална библиотека омогућава
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.
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Пројекат Еуропеана произашао је из European Library (Европске библиотеке) и
представља европску дигиталну билиотеку, музеј и архив, такође слободног приступа.
Седиште Еуропеане је у Националној библиотеци 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
дигиталних јединица, да би тај број већ крајем године нарастао на преко шест милиона.
Доступан је на адреси http://www.europeana.eu/portal/. Народна библиотека Србије има
статус сарадника у овом пројекту, пошто Србија још није чланица ЕУ. У Еуропеани су
презентиране многе дигиталне збирке из Дигиталне Народне библиотеке Србије.
Дигитализација је постала један од стратешких циљева културне политике наше
земље. Зато је 2002. године формиран Национални центар за дигитализацију (NCD),
којег чине водеће културне и научне институције: Математички факултет, Математички
институт САНУ, Археолошки институт САНУ, Народна библиотека Србије, Народни
музеј Београда, Музеј Никола Тесла, Архив Републике Србије, Институт за заштиту
споменика Србије и Југословенски филмски архив. Задаци Центра су бројни, а
у основи имају координацију рада на дигитализацији наше културне баштине и
праћење светских токова. На сајту NCD (www.ncd.org.rs) се могу наћи инфрмације о
плановима, пројектима и активностима овог Центра. Једна од значајних активности је
и организовање Међународне конференције за дигитализацију SEEDI (South-Eastern
European Digitisation Initiative), која се ове године одржала седми пут. Њен основни
циљ је развијање дигитализације у земљама Југоисточне Европе ради очувања научног
и културног наслеђа, и истовремено, отварање путева за приступ том наслеђу.
У нашој земљи је у току процес дигитализације библиотечке грађе и формирање
Дигиталне Народне библиотеке Србије и Дигиталне Библиотеке Матице српске.
На сајту http://scc.digital.nb.rs/ може се погледати досадашња дигитализована грађа
НБС која је распоређена у више целина: Збирка књига Доситеја Обрадовића, Српске
илустроване новине (1881-1882), Ћирилски рукописи, Новине и часописи, Музикалије,
Гравире, Народна поезија, Картографска грађа, Легати, Фотодокумента, Плакати,
Завичајне збирке итд. У Библиотеци Матице српске дигитализоване су највредније
и најстарије књиге из 18. и 19. века, рукописи, часописи, а посебно су занимљиве
дигитализоване најстарије публикације из посебних збирки Библиотке, као што
су разгледнице, плакати, документациона грађа, ликовни радови, фотографије и
музикалије. Све то је сада доступно читалачкој публици на сајту www.digital.bms.rs/
ebiblioteka.
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Librariens in the Infomation Age
Abstract
Scientific knowledge is the core of modern society’s development and for its promotion and application the
free flow of information is necessary. Information technologies, which largely influenced modern forms of
communication, have the important role in it. Their application in libraries has shifted the focus of
library function from serviceable to informative, and transformed them into information centers that provide a smooth flow of knowledge. The emergence of electronic editions of publications, digitisation of library
materials and the Internet, promoted the local library databases into international, because they are now
available without the limitations of time and space.
Keywords:
information technologies, Information society, Communications, Electronic publishing, Library materials
digitisation
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ХИМНОГРАФСКО СТВАРАЛАШТВО
Епископ Нишки Господин Јован

Д

а ли је постојала поезија у Византији?

„Стварање“ стихова свакако није поезија, и то је правило које важи у свакој
епохи. Пре свега треба рећи да је у Византији постојало песништво сваке
врсте: секуларно и Црквено, народно и интелектуално. Али такав феномен
је постојао и у старој Грчкој.
Што се тиче химнографије треба направити следеће разликовање: права химнографија
је била повезана са мелодијом. Аутор химне је био истовремено надахнут и речима и
мелодијом. Отуда је у Византији химнографско стваралаштво укључивало и осећај за
слух. Тако се, на пример, Св. Роман назива Мелод, а они који нису били укључени у
извођење химни звали су се само химнографи, тј. они који су само писали текстове.
Дакле, на Византијско стваралаштво не можемо примењивати критеријуме које
примењујемо на друге епохе и културе. По форми византијско стваралаштво може
бити слично античком, али по садржају, односно тематски, оно је оригинало. Ова
оригиналност има два важна елемента: а) вера, б) унутрашња борба човека. Вером
човек постиже знање, а унутрашњом борбом побеђује свој егоизам. Зато византијска
поезија наглашава и молитву (која произилази из вере) и етички моменат (који је
резултат унутрашње борбе).
РАЗЛИКОВАЊЕ ЦРКВЕНЕ И РЕЛИГИОЗНЕ ПОЕЗИЈЕ У ВИЗАНТИЈИ

Религиозну поезију имају сви народи на свету и у свим епохама. Под религиозном
поезијом подразумевамо ону поезију која изражава унутрашња човекова осећања
према Богу. Ова поезија је врло лична јер изражава личну побожност, насупрот
обредној поезији која изражава општа осећања. Индивидуалној поезији припада нпр.
Пиндар, а обредна поезија припада орфичком погледу на свет. Ова подела важи и за
Византију.
1. Први хришћански религиозни песници су из превизантијског периода. Климент
Александријски (+ 215) у Педагогу и Стромати хвали Бога Створитеља на песнички
начин.
2. Методије Олимпски (+ 311) је написао Симпосион о десет девојака који се састоји од
24 строфе поређане алфабетски (акростих).
3. Григорије Богослов (+ 390) чија се поезија састоји од 17. 000 стихова. Осим љубави
према Богу и ближњем његова поезија се, што је интересантно за једног теолога,
бави и лепотама овога света.
4. Синесије Киринејски (+ 413) је био под нарочито јаким утицајем класичне грчке
поезије и то се види у почетним стиховима његове прве химне.
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Од горе поменутих песника немамо химне за строго литургичку употребу. Тек ће
после њих песници Софоније и Фотије почети да пишу литургичке химне.
5. Софоније Јерусалимски (+ 638) је написао 23 песме, користио је епски језик и био
под утицајем Јефрема Сирина.
НАТПИС
Врло је чест обичај да се помене један догађај, нечија смрт, нека победа или нешто
друго, и да се то запише, углавном, на камену. Ово је проистекло из човекове жеље
да обележи и надиђе време. Такви натписи су сачувани у два облика: у прози и у
стиховима.
Овде такође спадају и натписи на богослужбеним књигама, обично на минеју и
синаксару. Ту су бележени важни историјски догађаји или велике народне невоље
као што су поплаве, земљотреси итд. Бележени су и празнични догађаји као што су
масовна окупљања народа или посета епископа храму. Већина ових натписа се налази
сакупљена у две збирке Палатини и Планудиос. Прва збирка је добила име по називу
библиотеке у Хајделбергу јер се тамо чува, а друга по Максиму Планудису (XIV век)
који ју је сакупио.
Познати су нам двојица византијских аутора који су писали стихове на каменим
плочама: Агатије и Павле Силентарије. Агатије се родио око 563. год. у Малој Азији,
али је одрастао у Цариграду јер му је тамо отац био професор реторике. Агатије је
студирао права у Александрији и због тога је назван Схоластик. Познат је и као
наставник Прокопијеве историје. Написао је збирку стихова Ловорике, а сакупио је и
збирку натписа под насловом „Круг нових натписа“, која садржи око 100 натписа. Павле
Силентарије је био високи чиновник на двору Цара Јустинијана на чије грађевине је
стављао натписе. Сачувано је око 70 његових натписа.
Георгије Писида је живео у време цара Ираклија, а рођен је у Антиохији Писидијској
и био ђакон у Цариграду. Највише је писао похвалне песме у част цара Ираклија.
Нису му сва дела сачувана. Његове религијске песме се састоје од 262 стиха. Написао
је и две догматске песме: једну у част Васкрсења Христовог, а другу против Севера
Антиохијског.
Треба још поменути и мале песнике: Игнатије (ΙΧ век) који је написао стихове у част
праоца Адама. Затим, Леон Философ (Χ век), и Јован Геометар, као и Јован Мавропус.
Теодор Продром (претеча), ΧΙΙ век, је написао мноштво стихова у част Св. Тројице,
стварања света, у част распећа апостола Петра итд. Манојло Филис (ΧΙV век) је написао
религиозне стихове на празнике светих отаца. Никифор Калист Ксаитопулос (ΧΙV век)
је писао стихове и разне натписе, а најпознатија му је песма: „Икони Богородице која
држи Владику нашега Христа.“
Христофор Митилинејски (ΧΙ век) је написао стихире Дванаестомесечног Синаксара.
Каноне су писали: Григорије, монах Михаило, монах Арсеније, Теодосије Калокирос.
Поједине стихове у Синаксару су писали М. Филис и Михаил Апостолис. У ΧΙΙI веку су у
Јужној Италији стварали поезију на грчком језику Јован Грасос, Никола Индрунтинос,
Георгије Хартофилакс.
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СВЕТИ АНДРЕЈ КРИТСКИ
Прозна делатност
Не знамо тачно шта је Св. Андреј Критски писао у прози јер му нису сва дела
сачувана. Тако светогорски кодекс у манастиру Пантократору садржи „Празничне
беседе од недеље Митара и Фарисеја до Вазнесења“ (кодекс 90). Манастир Ивирон чува
51. беседу Св. Андреја, али нису све његове. Његове беседе су углавном празничне и
највише се односе на празнике пресвете Богородице.
Подела по материјалу
Прозно дело Св. Андреја се може окарактерисати као похвално (тожерствујуће), јер
су ерминевтички и догматски садржај минимални. Његове догматске беседе се односе
углавном на Богородицу и обухватају једну трећину његовог опуса. А у његовом акатисту
су заступљена и чуда пресвете Богородице. Што се тиче Господњих празника они су
мање заступљени: Рођење, Обрезање и Преображење. Похвална слова светитељима
обухватају апостоле: Јована, Луку, Јакова, Тита, затим сроднике Господње Јоакима и
Ану као и Јована Претечу. Од мученика су уврштени Десеторица мученика Критских
и Св. Георгије, а од преподобних Св. Бесребреници Козма и Дамјан, од светитеља Св.
Никола и Св. Патапије.
То је што се тиче минеја, а што се тиче триода и пентикостара, они су много мање
обрађивани код Св. Андреја. Али од сачуваних дела могуће је извући закључак да је
писао беседе на Страсну Седмицу, нарочито на Велику суботу. Треба напоменути да је
Св. Андреј писао каноне (тропаре) на бази ирмоса других песника: Германа I, Јована
Дамаскина и Козме Мајумског.
Стил његове реторике
Истраживањима је данас позната директна веза светоотачке омилитике и ритмичке
химнографије. Већ је Св. Роман користио велике узоре IV века, Св. Јована Златоуста
и Василија Селевкијског. Разлика је само у томе што химне имају приповедачки стих,
дијалог и историјску димензију светоотачке реторике. А код Св. Андреја поезија је више
утицала на реторику него реторика на поезију. Треба рећи да су Оци IV и V века били
ангажовани у великим догматским расправама, док са Св. Андрејем то није случај.
Кад се упореди са Св. Василијем и Св. Јованом Златоустим он није имао ту борбеност
духа. Св. Андреј није обраћао пажњу на стање у Цркви свога времена него се вишe
бавио православним учењем које није полемичког карактера.
Св. Јован Дамаскин
Многа химнографска дела у Византији приписивана су особи под именом Јован. Оно
што ствара проблеме јесте питање да ли се у таквим случајевима мисли на Св. Јована
Дамаскина. Разлог томе је што се сигурно зна да је било и других аутора који су се
потписивали именом Јован, како нпр. Јован Мавропус, Јован Тикарас, Јован Арклас.
Истраживање ове проблематике захтевало би много времена и простора. Први који је
посумњао у ова ауторства био је Евстатије Солунски.
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Извори за византијску химнографију који су изван Светог Писма
•Први од извора који треба поменути јесте надахнуће или просветљење. Да би им
текстови били богонадахнути византијски аутори су за то често упућивали молитве
Богу и Богородици. Тако се за Симеона Тавмасторита (521- 596) каже да је писао
тропаре подстакнут Светим Духом.
•Апокрифи су такође служили као извори. Познато је да Акатист Богородици у
свом другом делу (од 13. до 24.) прати историјат Дјеве Марије на основу приповедања
апокрифног Јаковљевог јеванђеља. Три самогласна на вечерње Велике суботе
која говоре о Христовом силаску у Ад и ослобађању Адама потичу из Никодимовог
(апокрифног) јеванђеља. То се може утврдти на основу начина приповедања овог
догађаја, као и на основу филолошке анализе.
•Исти је случај и са Ваведењем пресвете Богородице у храм. Ова приповест потиче
из такозваног Јеванђеља рођења Дјеве Марије (апокриф). Догађај је у супротности са
посланицом Јеврејима 9, 1- 8.
•Међутим, апокрифи нису утицали само на химнографију него и на иконографију.
У Византији је постојао обичај сликања догађаја на основу богослужбених текстова.
Тако на Светој Гори имамо фрескописане трпезарије на основу приповедања Акатиста
Богородици, а који је, рекли смо, био под утицајем апокрифа. Исто је и са каноном
Васкрсења Св. Јована Дамаскина који је био под утицајем Никодимовог јеванђеља, а
врло често је иконографски представљан.
•Савремени (тадашњи) догађаји (земљотреси, поплаве, опсаде, ратови, епидемије
итд.) такође су били повод за стварање химни и молитава у Византији. Симеон
Столпник је у VI веку написао стихиру поводом земљотреса, а у VIII веку Јосиф
Химнограф је написао „Канон за сећање на земљотрес“. Канон Теодора Студита на
Недељу православља а који се пева испред Синодика, написан је поводом престанка
гоњења монаха иконопоштоватеља.
ЈЕЗИК
Проблем са грчким језиком у Византији је то што он није био јединствен јер се ради
о временском распону од 1000 година. Простор је такође проблем јер се грчки језик
пружао од Анадолије и Блиског истока да Јужне Италије.
Неке напомене у вези са тим:
1. Византија временом напушта класични (антички) дијалект и прелази на КИНИ
(општи) дијалект.
2. Кини дијалект углавном произилази из Старог и Новог завета и химнографских
текстова (синаксара).
3. Химне су писане једноставним језиком а канони мало узвишенијим.
4. Неки стари изрази (углавном из епске поезије и реторике) су сачувани, а неки нови
уведени у употребу.
БИБЛИОЗОНА5
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СВЕТ И ЧОВЕК У ВИЗАНТИЈСКОЈ ХИМНОГРАФИЈИ
У византијској књижевности створени свет није био од прворазредног значаја. Он
је узиман у обзир само ако је у служби неке идеје, ако је повезан са духовним светом.
Смисао створеног света није у њему самом, он добија смисао од Бога и човека. Његов
значај је символички јер има помоћну улогу у човековом усавршавању. Зато наилазимо
на честу употребу космичких символа у химнографији: сунце, светлост итд...
Човек је центар створеног света. Он је круна стварања и господар свега створеног.
Међутим, он не живи само за себе, он је биће заједнице и мора стварати односе са Богом
и другим људима, као и са целокупном творевином. Човек је позван на усавршавање
али то зависи од његовог става према Богу. Зато на лествици усавршавања човек мора
пазити на три незаобилазна фактора: Бога, тј. на божанску благодат која се даје у
борби против страсти, затим на Божанску заједницу, тј. Цркву и њене свете тајне које
су „лек бесмртности“, и на крају, мора заузети исправан став према овом свету, тј. не
сме се „утопити“ у овај свет јер овај свет није вечан него привремен.
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ЗАБОРАВЉЕНИ ВЕЛИКАНИ СРБИЈЕ
Радослав Агатоновић
(Брус, 30. 6. 1869 – Београд, 31. 5. 1928)
Милован Матић
botunja@medianis.net

П

рофесор, демократа, научни и
културни посленик, и још много
тога могло би се подвести под
одредницу о овом заборављеном
великану нашег народа, као на пример:
национални радник, политичар, официр,
први потпредседник Народне скупштине
Краљевине СХС, идејни творац споменика
Незнаном јунаку на Авали, итд.

поморавља“. – Београд, 1941, као и нешто пре
тога у београдској Политици 1938. године,
поводом десетогодишњице његове смрти.
Од тада је у забораву, иако је репринтован
његов превод Луј Лежеје „Словенске
митологије“ 1984. и 2003. године.
Отац Радослава Агатоновића, звао се
Лазар и рођен је 1848. године у селу
Крива Река (Брус) на Копаонику, а
мајка Марија. Породица из које потиче
Агатоновић је по попису становништва из
1863. године имала 24 члана. Родитељи
Радослава Агатоновића су живели у
Брусу и сахрањени су на старом гробљу
код цркве Св. Преображења, такође у Брусу.
Станоје Станојевић (1987-1937) га је 1925.
године уврстио у своју Народну енциклопедију,
док се у другим лексикографским издањима
његово име тешко може наћи: „Агатоновић
Радослав, професор у пензији (30/6. 1869, Брус,
округ крушевачки). Историско-филозофски
факултет свршио је на Великој Школи
у Београду. Од 1893-99 био је професор
српске гимназије у Нишу, затим професор
српске гимназије у Солуну, директор
гимназије у Скопљу (до 1902), школски
надзорник у округу крајинском, па поново
професор нишке гимназије од 1903-1922,
када је пензионисан, пошто је изабран
за посланика. Од 1912-18 учествовао у
ратовима као резервни официр.
Учествовао је живо у раду око буђења и
одржавања националне свести у Ј. Србији“.
Рођен је у варошици Брус, срезу козничком,
у округу крушевачком 30. јуна 1869.
године, где је и завршио основну школу.

Г. Агатоновић

Последњи пут је o њему писано у књизи
„Заслужни синови - биографије заслужних
људи са територије источне Србије и
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Нижу гимназију је свршио у Крушевцу, а
вишу у Нишу 1880. године. По свршетку
Историско-филолошког
факултета
Велике школе, постављен је 1893.
године за предавача нишке гимназије.
Одмах се истакао великом активношћу:
национално јако агилан учествовао је
при обнови Побратимства и био је његов
сарадник и референт за живот Срба Старе
Србије и Маћедоније.
По положеном професорском испиту
Агатоновић је послат за професора 1899.
најпре српске гимназије у Скопљу, а
затим директора српске учитељске школе
у Скопљу. Ту је са видним успехом на
пропагандном и просветном пољу провео
пуне две године. Многи од његових
тадањих младих помагача доспели су
касније у Београду до високих положаја.
За тај свој рад Агатоновић је тада и са
другим културним радницима одликован
орденом Св. Саве IV степена и признањем
наших националних кругова да је дао све
што се уопште на том пољу могло дати.
Само тај рад је био довољан да му сачува
име од заборава.
По повратку у Србију 1902. послат је у
Крајину за школског надзорника. Увек
активан још тада се бацио и у политички
вртлог. Улази као посланик први пут
у Народну скупштину изборима од 8.
септембра 1903. као квалификовани на
листи пок. Д. Мишића. Тај му је мандат
поништен (познати случај гласова
корбовске општине) у корист тадашњег
радикалског кандидата. Р. Агатоновић се
враћа за професора у Ниш где наставља
своју политичку акцију у новоствореној
политичкој странци. На изборима 1906.
изабран за нишког посланика. Од тада се
Р. Агатоновић стално бира све до 1912. за
посланика за град Ниш, а те године и за
округ нишки и крагујевачки.
Написао је већи број чланака на тему
историје Срба, од којих се неки односе на
предхришћански период, објављених у

разним часописима, нпр. у нишком Слава
током 1896. године чији је био један од
уредника.
Његови биографи, између два светска
рата истичу да је идејни творац споменика
Незнаном јунаку на Авали, а Политика
1921. године пише:
„Приликом одступања 1915. на самом
врху Авале погинуо је један наш војник и
Немци су га ту и сахранили написавши на
крстачи: Ein unbekannte serbischer Soldat
(Један непознати српски војник). Тај гроб
је на путу да нестане и зато је у спомен
свих наших палих незнаних јунака,
прихватило идеју г. Р. Агатоновића да
се на гробу тог незнаног јунака на Авали
подигне скроман споменик. Председништво
ће се постарати да се за тај циљ прикупи
довољна сума новца и споменик подигне“.
Политички живот Агатоновића такође
је плодан. Радио је много на обнављању
некадашње Либералне странке и са
успехом је измирио прваке у Нишу и
спојио странку. Био је кандидат и у
Крагујевачком округу.
У ослободилачким ратовима 1912-1918.
године Агатоновић је учествовао као
резервни официр, а смрт га је затекла у
чину резервног потпуковника.
У емиграцији за време окупације земље
1916-1918, члан је тадашњег опозиционог
блока. По повратку у земљу Р. Агатоновић
са групом г. др. В. С. Вељковића улази
у Демократску заједницу чиме постаје
један од оснивача Демократске странке.
У овој странци је врло активан и у
скупштини и у народу, себи је постепено
али поуздано израдио парламентарно
посланичко место. Успевао је да буде
биран са све већим бројем гласова и у
најтежим опозиционим приликама. Био
је секретар Уставотворне и Законодавне
скупштине, потпредседник клуба као и
председник Административног одбора
Народне скупштине Краљевине СХС.
Агатоновић је био врло активан,
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национално јако агилан, учествовао при
обнови Побратимства, био је његов сарадник
и референт за живот Срба из Старе Србије
и Македоније. Био је председник литерарне
дружине Ђуро Даничић.
У Нишу је оснивалац Душана Силног,
Велосипедског клуба, наставник вечерње
школе за аналфабете из јужних крајева.
Организатор је омладинског клуба Коло
за народно просвећивање. Радио је много
на пропаганди у нашим јужним крајевима
за време свог бављења у Скопљу.
Радио је много на проучавању инвалидског
питања како у земљи тако и у иностранству.
Био је председник међусавезничког
комитета за проучавање инвалидског
питања. Неколико његових предлога у
корист инвалида ушло је у савезничка
законодавства.
На положај првог потпредседника
Народне скупштине Краљевине СХС
дошао је избором од 16. марта 1928.
године. Маја 1928. године избиле су у
Београду масовне крваве студентске
демонстрације поводом Нептунских
конвенција које је Краљевина СХС
потписала 1925. године са Италијом. У
сред тих великих политичких немира,
а након дванаестодневног тешког
боловања од запаљења плућа, преминуо
је и тако на кратко смирио политичке страсти
у земљи. Смрт га је затекла на положају
првог потпредседника Народне скупштине
Краљевине СХС 31. маја 1928. године, у 59.
години богатог стваралачког живота.
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у туђину : од 1459-1814. год. : историјска
расправа. Део 1, (1459-1664) / написали
Радослав Агатоновић и Паун М. Спасић. –
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Радослава Агатоновића.
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Предизборна кретања : Главни Одбор
демократске странке // Политика (Београд). –
Год. XIX, бр. 5.305 (уторак, 30. јануар 1923), 2.
Сепаратизам Г. Радића : [Говор Радослава
Агатоновића у Народној Скупштини] //
Политика (Београд). - Год. XXIII, бр. 6.412
(понедељак, 1. март 1926), 3.
Г. Давидовић у Панчеву : Говор Г. Агатоновића
// Политика (Београд). - Год. XXIII, бр. 6.440
(понедељак, 29. март 1926), 4.
Писмо г. Р. Агатоновића Демократском
Посланичком Клубу // Политика (Београд).
- Год. XXV, бр. 7.099 (четвртак, 2. фебруар
1928), 4. Фото: Р. Агатоновић.
Кандидација Г. Агатоновића : Демократски
посланички клуб // Политика (Београд). - Год.
XXV, бр. 7.142 (петак, 16. март 1928), 3-4.
Г. Р. Агатоновић : Народна Скупштина
изабрала је јуче по подне за новог првог
потпреседника Г. Р. Агатоновића // Политика
(Београд). - Год. XXV, бр. 7.143 (субота, 17.
март 1928), 1. Фото: Радослав Агатоновић.
Помоћ
бугарском
народу
:
Народна
Скупштина // Политика (Београд). - Год. XXV,
бр. 7.181 (петак, 27. април 1928), 2. Фото: Р.
Агатоновић.
Агатоновић,
Радослав:
Господину
Председнику Народне Скупштине Софија :
Телеграм // Политика (Београд). - Год. XXV,
бр. 7.181 (петак, 27. април 1928), 2.
Агатоновић,
Радослав:
Господину
Председнику Народне Скупштине Атина :
Телеграм // Политика (Београд). - Год. XXV,
бр. 7.181 (петак, 27. април 1928), 2.
Незапамћене сцене у Народној Скупштини
: После крвавих демонстрација : Одавање

БИБЛИОЗОНА5

25. Комеморативна седница студентског клуба о
Р. Агатоновићу // Политика (Београд). – Год.
XXV, бр.7.390 (недеља, 25. новембар 1928), 11.
26. Помен пок. Р. Агатоновићу // Политика
(Београд). – Год. XXV, бр.7.392 (уторак, 28.
новембар 1928), 8.
27. Десетогодишњица
од
смрти
Радослава
Агатоновића,
професора,
потпреседника
Народне скупштине и резервног потпуковника
// Политика (Београд). - Год. XXXV, бр. 10.777
(понедељак, 30. мај 1938), 7.

поште пок. Агатоновићу // Политика (Београд).
- Год. XXV, бр.7.215 (петак, 1. јун 1928), 1.
22. Радослав Агатоновић : После дванаестодневног
тешког боловања од запаљења плућа, јуче
у зору, преминуо је Радослав Агатоновић //
Политика (Београд). - Год. XXV, бр.7.215 (петак,
1. јун 1928), 4. Фото: Радослав Агатоновић.
23. Помен пок. Р. Агатоновићу [у Нишу] //
Политика (Београд). - Год. XXV, бр.7.252
(уторак, 10. јул 1928), 6.
24. Комеморативно вече пок. Агатоновићу :
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МАРИНА ВУКАШИНОВИЋ
(СРБИЈА)

MARINA VUKAŠINOVIĆ
(SERBIA)

Сећање

Memory

Ha столу крчаг
препун цвећа
цела ливада се шепури преда мном
Стојим у свету што мирише
сав бесан од лишћа
бокори ми у очима
Све је ту
Да не фали
Мајка руке умива тестом
фуруна игра
слатки ветрови ми подижу поглед
и оссћам - ја сам недеља
волим мајку кад је лађа
онда има велике светле очи
и кецељу на боковима
Отац доноси храстову кору - да је
памтимо
сав боем од четири зида
пуши цигару и поглед му зрео
сви смо велики
и ствари
тад су ми ближе и ја их волим
врата су отворена
да нам јастук прекрије праг
да сваком госту
поклонимо својих хиљаду година
Напољу
ломно небо пада међу црне чокоте
сви чекамо ноћ
хоћемо је за вечеру

There’s a jug on a table
Full of flowers
The whole meadow shows-off in front of me
I am standing in the fragrant world
Fumed by leaves
It blossoms in my eyes.
Everything is here.
So it would lack nothing.
Mother washes her hands with dough
Stove dances
Sweet winds are lifting my gaze
I am feeling - I am Sunday
I love my mom when she’s a boat
Then she has big bright eyes
And apron on her sides
Father brings oak-bark - to remember it
Complete bohemian of four walls
Smokes a cigar and has a ripe sight
We are all grown
And things
Are nearer to me and I love them
The door is open
For a pillow to bespread our threshold
To give our thousands years
To each guest
Outside
Fragile sky is tumbling into the black
grape vine
We are all waiting for the night
To have it for supper
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Cвe што сазнам постаје моја обмана

Everything I know becomes my delusion

Јуче ми је стигао пакет
невелики
без много украса
без полазне адресе
a то значи готово изненада

I received a package yesterday
Not a big one at all
Without much ornaments
Without sender’s address,
And that means almost out of the blue

Ту малу
још непознату планету
стрпљивом гипкошћу прстију
додирујем полако
са свих страна

I’m slowly touching
That small
Still unknown planet
From all sides
With patient flexibility of my fingers

Science fiction не траје дуго
због прецизности димензија
и радозналости
упркос непобитним доказима
који сваког дана
могу да падну у људске руке

Science fiction doesn’t last long
Due to the exactness of the dimensions
And curiosity
Despite of indisputable evidence
That can be grabbed by human hands
Each day

Оно што видим
кроз ниску пукотину
обавља своју дужност
стеже ми грло

What I see
Through the low crack
Performs its duty
Clenches my neck

Садржина је говорила
да ми онај
који је пакет послао
жели добро
јер је уместо моје адресе
стајало упутство за употребу

The contents has told me
That the one
Who had sent me the package
Wishes me good
Because instead of my address
There was the instruction for use

ЖЕЉКО МИТИЋ
(СРБИЈА)

ŽELJKO MITIĆ
(SERBIA)

Матура

Matriculation

Пољупци на кеју
нису више наши
пољупци
и испуцале усне
од ветра
одавно су зацелиле

The kisses on the quay
are no longer our
kisses
and the lips dried
by the wind
have been healed a long time
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кад пролеће дође
чежња је његов сапутник
и женске штикле пробадају
асфалт
још немилосрдније

When the spring comes
longing is its traveling companion
and high heels pierce through
the asphalt
more mercilessly

никада нисам отишао
на своје матурско вече
јер га нисам ни имао
преспавао сам га
као и
већину досадних ствари

I never went
to my prom
because I never had one
as with each tedious occasion
I overslept it
in expectation
of a genuine thrill
and the world which will
change
on its own.

у ишчекивању
правог узбуђења
и света који ће се
сам од себе
променити.

Клуб стерео успомена

Stereo Memories Club

Данас сам на пијаци
купио књигу
стерео стихова
антологију рок поезије
стару замашћену похабану

Today at the market place
I bought a book
of stereo lyrics
an old greasy shabby
anthology of rock poetry

годинама сам је виђао
на полицама људи
чије колекције књига
углавном
нису прелазиле
десетак наслова

for years I had been seeing it
on the shelves of people
whose book collections
generally
didn’t contain
more than ten volumes

јуче у бару
уз пиво
после много година
седео сам
са старим пријатељем
писцем

Yesterday in a bar
over a beer
after many years
I was sitting
with an old friend
a writer

причали смо о писању
и минулим временима
у којима и није све било
баш тако црно

we were talking about writing
and times past
in which not everything was
so gloomy
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или је
са сваком
следећом туром пића
стварност
деловала другачије

or it was that
with every
successive round of drinks
the reality
looked different

данас на тераси
подигнутих ногу
прелиставам јефтино плаћену
књигу
и певушим стихове
без музике

Today on the balcony
comfortably seated
I’m leafing through the low-price
book
singing the lyrics
unaccompanied by music

нагомилане успомене
су као књиге
неке непоправљиво добре
неке непоправљиво лоше
некад их је можда
најбоље оставити
на миру.

piled up memories
are like books
some irreparably good
some irreparably bad
sometimes
they are better
left alone.
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