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ДОБРО ДОШЛИ У БИБЛИОТЕКУ

У авантуру звану „Библиотека – моја друга кућа” кренули смо
имајући на уму део наших најзахтевнијих и најосетљивијих корисника,
тинејџера. Млади овог „између детињства и зрелости” узраста, како нам
искуство каже, углавном губе интересовање и за књигу и за, до тада,
њихову библиотеку. Балансирају између фондова одељења за децу и
одељења за одрасле и на оба се осећају „неприпадајуће”. Последњих
година већина јавних библиотека у Србији, међу којима је и нишка, оформила је кутак литературе за тинејџере, али то је само кутак, што није
довољно да бисмо вратили осећај припадности „до скора само њиховој”
библиотеци.
Како омогућити тинејџерима да на конструктиван начин проведу
своје слободно време, камен је спотицања већине градова и институција. А колико је то важно, говоре и многа истраживања у вези са тим,
захваљујући којима се дошло до закључка да није реткост да младим и
рањивим бићима често овладају неки мрачни пориви, баш у часовима
доколице.
Ни Град Ниш не даје нека системска, одговарајућа решења овог проблема, јер већина институција и програма или су само за децу или само
за одрасле. На располагању су и бројни спортски клубови и удружења,
која организују разне курсеве савладавања одређених вештина, што се
углавном (не мало) наплаћује, значи да није доступно свима. Тако да
није ни чудо што се крстарење по интернету и друштвеним мрежама
појављује као најчешћа активност младих у слободно време. Уз све то
иде и осамљивање, уз привид виртуелног дружења.
Да не мора бити тако и да је младе „тог” узраста потребно подстакнути, понудити им могућност да тај вулкан енергије, креативности,
идеја и талената испоље на најбољи могући начин, показале су бројне културне активности Одељења књиге за децу Народне библиотеке
„Стеван Сремац” у Нишу. Радионице, конкурси, сусрети... само су неки
видови програма рађених за тинејџере. Учешће у њима им је омогућило опробавање (неприметно контролисано) сопствених способности и
талената у контакту са вршњацима. На тај начин оснажују се најтање
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карике „између детињства и зрелости” узраста: самопоуздање и самопоштовање. У ланцу одговорности за срећно, креативно и здраво одрастање, поред породице и школе и библиотека заузима веома значајно
место. Иако се концепција рада Одељења књиге за децу за ових готово
седам деценија постојања много изменила1 и видљивост и популарност
међу млађим тинејџерима2 постала знатно већа, сматрали смо да треба
учинити и додатне напоре. Како књигу и библиотеку омилити још више
младима? И како те младе људе подстаћи, инспирисати и охрабрити да
се искажу на најкреативнији начин? Вечно питање и изазов сваког библиотекара.
Вођени тиме, осмислили смо пројекат под називом „Библиотека –
моја друга кућа”, намењен ученицима од шестог до осмог разреда, заинтересованим за ликовно и литерарно стваралаштво. Радионичарски
облик организовања је идеалан за овај узраст. Ништа ново под библиотечком капом, али проверено позитивно искуство.
Почетком септембра расписали смо литерарно-ликовни конкурс
за све нишке основне школе. Тема конкурса је била иста као и назив
пројекта, „Библиотека – моја друга кућа”. Одазвало се тринаест школа,
а пристигло је педесет и два литерарна и сто три ликовна рада. Наши
инструктори изабрали су по двадесеторо најуспешнијих аутора, а њихово дружење је отпочело 8. октобра. Обе групе су имале по четири
самосталне радионице, а последња заједничка одржана је 5. новембра.
На њој су се разменила искуства, заједничким снагама стварало... и фотографисало, за успомену.
У чаролију књижевног стваралаштва младе таленте увели су Виолета Јовић и Власта Ценић, наши познати књижевници. Овај књижевни
„двојац”, који одлично познаје тинејџерску душу, заголицао је машту
својим будућим наследницима наводећи их да замисле како би то изгледало да проведу сами ноћ у библиотеци. Као додатнa инспирацијa
биле су књиге прочитане у току радионице, посебно одабране за сваког
учесника понаособ. Ипак, у библиотеци нисте никада сами...
Емоције су биле први изазов за наше будуће сликаре, који су упијали сваку сугестију младе инструкторке, ликовне уметнице Марије Ружић. Највећа драж свих осталих сусрета био је невероватно изражен
осећај за тимски рад.
Оно што је заједничко за обе радионице јесте атмосфера, весела,
стваралачка, врцава, као и нова пријатељства, а и понека симпатија.
Занимљиво је да смо кренули са четрдесеторо полазника, али у
међувремену нам се прикључило још петнаесторо, које нисмо имали
1
2
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Библиотечки фонд намењен деци први пут у историји Народне библиотеке „Стеван
Сремац” у Нишу издвојен је 18. септембра 1947, формирањем Пионирског одељења.
Старији тинејџери, од петнаест до деветнаест година, окренути су одељењу за одрасле
(прим. аутора).

срца да одбијемо. Већ та чињеница је доказ да смо били на добром путу,
јер сви ти „прекобројни” учесници укључили су се у ову причу само на
основу утисака својих другара - како је у тој библиотеци „баш супер”!
У ову авантуру ушли смо са намером да барем једном делу младих „између детињства и зрелости“ узраста покажемо да је библиотека
одличан избор за њихово слободно време и да у њој заиста могу да се
осећају као у својој кући. Открили смо им неки нови свет, „извукли”
из њих многа зрнцa таленaта и маште, отворили путеве за нова пријатељства...
На крају, уз велико задовољство што је пројекат потпуно успео,
приређивач ове публикације захваљује колективу Одељења књиге за
децу на подршци и помоћи у организовању радионица, као и Елизабети
Георгиев, чије је писмо препоруке помогло да Министарство културе и
информисања Републике Србије увиди значај и важност оваквог начина
рада са тинејџерима.
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Стеван Митић V/1, ОШ „Свети Сава”

Тара Митић V/1, ОШ „Свети Сава”

Фотографије са заједничке радионице

Искусни писци и њихови наследници

Власта Ценић упућује младе у вештине књижевног стваралаштва

Инспирација за писање радова налази се и у књигама

Литерарци Виолетина дела познају одавно а сада се са њом и друже

Читање радова насталих на радионици

Ни гипс на руци није је спречио да
дође на радионицу

Пажљиво се слуша
излагање колега

Најлепше је било дружење

Било је и прекобројних

Дружење на ликовним радионицама
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Ликовњаци пажљиво слушају инструкторку Марију Ружић

Саша Луковић Васиљевић, координатор; Власта Ценић,
Марија Ружић и Виолета Јовић, инструктори
15

Заједнички рад учесника ликовне радионице
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Виолета В. Јовић, инструктор литерарне радионице

ЈА ЖИВИМ У БИБЛИОТЕЦИ

Свако од нас у животу треба да пронађе свој пут и да њиме корача
ка циљевима које себи поставља. Као и на сваком путу којим путујемо,
и на нашем животном путу постоје путокази које треба да научимо да
следимо. Ти путокази нису увек метални саобраћајни знаци, већ много
чешће прави људи, праве речи, књиге...
Имала сам десет година када сам напустила своју сеоску школу, до
које сам путовала седам километара свакога дана, и своју родну кућу,
иза чије капије је, тада ми се тако чинило, остало моје безбрижно детињство. Кривудав, блатњав сеоски пут којим сам корачала несигурним
корацима до најближе железничке станице, није ми ништа обећавао, а
крај њега је последњи дан августа полако припремао палету јесењих
боја којима ће месец који долази обојити крошње дрвећа. Мајка ме је
сместила код неких даљих рођака, којима образовање није било тема
разговора ни размишљања. Морала је да се врати кући. Остала сам сама
и уплашена...
А онда се појавио путоказ! Моја нова учитељица, старија отмена
дама, пријатног гласа, која је зрачила топлином и љубављу за сву децу.
У удобном кутку те огромне топлине нашла сам место за себе и своју
књигу, коју ми је купио деда, а ја сам је понела из родне куће, да буде
уз мене и буде ми пријатељ. Учитељица је посебну пажњу обратила на
мене, дуго смо разговарале, а онда ме је одвела у школску библиотеку
у којој је радила њена колегиница и добра пријатељица. Колико књига!? Долазила сам свакога дана да вратим позајмљену књигу и узмем
нову, коју ми је љубазна библиотекарка препоручивала, по неком реду
који само библиотекари знају. А књиге, оне су једва чекале да их неко
прочита. То је њихова једина жеља. Добро, имају још једну - да се читаоци лепо понашају према њима. Све сам их причитала и тражила још!
Остајала сам у школској библиотеци за време великог одмора и после
часова, све док се не затвори. Ту ми је било занимљивије него у кући у
којој сам становала, међу комшиницама које су испијале безброј кафа и
водиле испразне разговоре који нису за дечје уши.
Моја учитељица, која је све до осмог разреда пратила све своје ученике, а онда наставила да буде у контакту са свима и радује се свим
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нашим успесима и животним победама, заједно са љубазном библиотекарком, одвела ме је у велику библиотеку Центра за културу, где је било
много више књига, разноврсних, занимљивих, још непрочитаних... А
тамо, још једна љубазна библиотекарка. Њихова пријатељица. Књиге,
изгледа, стварају дивна пријатељства међу људима? Учланиле су ме у
библиотеку и ја сам од тога дана постала станар библиотеке. Одмах после часова у школи и тренинга у локалном рукометном клубу, долазила
сам у библиотеку где ме је чекала удобна фотеља, сточић са одабраним
књигама, чинија са чајним колутићима и шоља домаћег чаја који је мирисао слично као све оне књиге на полицама. Читала сам и читала, док
се у позадини чула пријатна музика. Завирила сам у суседну просторију
и открила да тамо нека деца свирају. Ушла сам на прстима и питала
старијег човека, професора музике, да ли могу и ја да свирам. Тражио
је да му отпевам нешто, а онда се испрсио, у свој својој висини и рекао
да сам веома талентована и да могу да свирам ако желим. Испрсила сам
се и ја, толико колико сам до тада порасла и рекла да желим да свирам.
Деда ме је уписао следећег дана и купио ми хармонику.
У библиотеци сам имала књиге, часове хармонике и пријатне људе
који су били путоказ. Да. Моја учитељица Душанка, која се понашала у
складу са својим именом, библиотекарка Милица, за коју исто могу да
кажем, и професор музике Живадин. Имао је живахно име и исте такве
очи, којима није могла да промакне ни грешчица, а камоли грешка. Али,
ту је био још неко. У углу велике сале седео је на троношцу мршав и
неугледан уметник и сликао слике које уопште нису личиле на њега.
Биле су светле, дубоке и далеке... Као светови о којима још ништа нисам знала, а тако сам желела да откријем. Цртао је овцу. И то не једну!
Читаво стадо. Стадо је мирно пасло, као стадо мога прадеде, док су се
у даљини простирали пејзажи који су постепено бледели и претварали
се у измаглицу. Питала сам га да ли бих и ја могла да пробам да нацртам овцу. Дао ми је ћутке лист папира и оловку. Ништа нисам питала.
Схватила сам да је потребно прво нацртати цртеж, а онда када будеш
задовољан тим првим кораком, додај боје... И цртежи, и боје, и ноте, и
речи, и ћутање у правом тренутку, све су то путокази... А овца? О њој
увек размишљам док изнова читам „Малог принца“...
Сви ови путокази усмерили су ме на пут учења. Свакога дана, из
сваке књиге и поступака људи око себе - учим. Учење никада не престаје, наставља се и траје. Оно најважније што сам научила јесте да нисам оставила своје безбрижно детињство иза капије родне куће. Тамо
сам одрасла и тамо је мој дом и мој корен, али, израсла сам у себе захваљујући путоказима који су ми указивали на могући прави пут, а у
оној књизи коју још увек имам при себи, остало је моје безбрижно детињство које чувам и, као срећу, делим са децом, јер детињство, срећа и
знање множе се дељењем са онима који то заслужују.
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А, да...
На оном месту у библиотеци, где сам у удобној фотељи читала уз
пријатне звуке музике, сада седе неки други путници ка себи, а изнад
њихових глава, у стакленој витрини налази се завичајни фонд, између
осталог, и мојих књига, које радо читају. Ти путници постају моји сапутници и сустанари наше заједничке куће - библиотеке.
А ја, путујем даље... У библиотеке у које још нисам стигла да дођем,
дошле су моје књиге. Оне говоре о мени, а ја ћутим и пишем, искрено
желећи да се моје књиге и ја никада не постидимо једне других и да
нека нова деца нађу у њима путоказ и макар један разлог за одлазак у
библиотеку. А када дођу, доћи ће кући.
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Власта Ценић, инструктор литерарне радионице

„ДАЈ ДА МУ ТУРИМО НЕШТО ДА ЧИТА!“

Са бескрајном радошћу постао сам члан Тима који нишке јесени
2016. плете причу БИБЛИОТЕКА, МОЈА ДРУГА КУЋА. Сада, када
смо на крају, сећам се са сетом својих првих сусрета са књигом.
„У животу сваког клиње,
мајке прве песникиње...“
Таква је била и моја мајка Јаворка. Она, која ми је издиктирала једну од мојих најпознатијх песама – „Моје мајке Јаворке песма“. А у њој
су и ови стихови:
„Море, мачке те изéле, мајка сам ти, дабóме.
Девет сам те мéсеци под груди носúла.
Четвртак је бијá кад си се омачúја,
баш кад је локáл од станицу поодúја.
Избањáше те у врућу, после у студéну воду,
па те дáдоше на мене.
Онó: ýста ти помодрéла!
А ја ýкај, ýкај, ýкај да те згрејем.
Тај смо ноћ ти и ја ноћовáли на сламу, ко кýчики.
Чак сутра смо легнáли у кревет.
Да ми умреш ако те лажем!
Милáнка те ýјутру úзбања.
После дођé баба Нада, на Пáвловци,
донéла благу погáчу (да будеш благ),
Деска гу омесúла, и вика:
„Дај да му тýримо нешто да чита!“
Туго, реко, немамо у кућу никакву артúшку!
И онá óтиде дом и дóнесе неку нóвину, тýри ти уз главу:
„Он је момчé, да ни ýчи писмо.“
Тако је баба Нада, на Павловци, предвидела моје дружење с писмом, тј. књигом. (Да ли да је и сада благосиљам?)
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Босоноги дани мог детињства у дољевачком селу Кочану били су
богати сиротињом. Беше то доба недоба за књигу. У мојој кући бејаху
само уџбеници за школу. Међутим, моја прва књига била је, како би
рекао Мошо Одаловић, грлена књига, то јест моја мајка. Од ње сам чуо
прве песме. Певала је лепе, народне. Лирске песме.
Тих дана уместо књига из књижара и библиотека, до мене и мојих
другова стизале су „Дечје новине“ и „Весела свеска“, часописи који су
одиграли велику улогу у јачању наше љубави према читању. Помоћни
радник Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у мом родном Кочану служитељ Деле, покој му души, био је омиљен у школи. Када би нам поделио пристигли број дечје штампе, био би празнични дан за мене. Како
срећа не долази сама, ускоро би требало платити новине... Ја сам штедео. Уместо да купујем наполитанке у продавници код Тозе Бакалина,
новац који би ми давала мајка, добро сам чувао за дан плаћања. Једном,
ипак, нисам имао пара за чика Делета, па дошао кући по новац, па се
распетљало клупко, па... па се открила тајна. Моји се мало љутили, али
сам знао да су у души били поносни на мене, јер њихов јединац воли да
чита. „Ко зна шта ће бити од њега, књига га занима....“ Мој отац Никола
није завршио школу, али ме је подстицао и храбрио: „Лаце, не дај се,
ради, учи! Видиш, и мене је моја мајка извела на пут!“ Тако се шалио,
јер је цео радни век провео на путу, као радник у нишком предузећу
„Нискоградња“. То су разлози због којих ја не памтим књиге у раном
детињству. Књижевни часописи су замењивали књиге!
Тек када сам пошао у 7. разред, срео сам се са библиотеком. Била
је смештена у просторијама школе у Дољевцу. Тада сам почео да се
дружим са Њеним Величанством Књигом. Још су ми пред очима књиге
из едиције „Ластавицаˮ. То је било оно дивно време када су у школи
постојали часови домаће лектире. Моје наставнице су биле љубитељи
књига и морали смо да их редовно читамо. Развијање љубави према
књизи и читању један је од највећих задатака школе. То је неопходно
и ради ширења доброте и хуманости међу људима, јер је књига одувек имала такву мисију. За то сам захвалан својим драгим кочанским
учитељима Евици и Миодрагу Станковићу и наставницама дољевачке
школе Љубици Бранковић и Слободанки Величковић. Говорили су нам
да је добра књига моћна, да у човека уноси лепоту, богати машту, шири
видике, учи мудрости, да се култура једног човека цени по томе колико је начитан, да у књигама човек упознаје дубље и себе и свет око
себе. Мени су најдраже биле књиге из народне књижевности. Тада сам
се, ваљда, напио воде са живих извора наших народних речи. И остао
их жедан до данас. Утицај народне мудрости прати ме и сада. И моје
стваралаштво настаје на пољу народног језика југа Србије, на ливадама
народне поезије.
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Као професор српског језика уочавам, са жаљењем, да смо запоставили епско песништво, што ниједан народ не би учинио.
И опет, професорски, указујем на значај читања ,,с оловком у руци“
и неговање критичког читања. Записивањем утисака или цртањем после читања развијамо дечју креативност. Баш онако како су и мене учили у школи. Данашња деца имају око себе много библиотека: и школске, и општинске, и градске, и кућне... Књига их посматра и чежњиво
мами. Потребно је само да им пробудимо, ојачамо љубав према књизи. Да дечје радознале руке крену ка њој. А онда ће она сама започети
чаролију. Зато је немерљив значај ових дружења у Радионици Дечјег
одељења Народне библиотеке у Нишу. И још нешто: у мноштву наслова
ја бих деци препопручио да не заобилазе оне из народне књижевности.
Наша народна књижевност је једна од најбогатијих на свету. Будимо
поносни због тога.
Књиге су путокази на друмовима живота! И баба Нада (на Павловци), иако неписмена, знала је то! Зато јој често шаљем благослов по
месецу.

24

НОЋ У БИБЛИОТЕЦИ
Врата су се затворила,
настала је тама.
Кључ се окренуо!
Почела је драма...
Утихнусмо у тами:
књиге и ја, сами...
Сетих се, нема брига:
Око мене царство књига!
Знам, знам,
С њима никад ниси сам.
Чули сте за Пецикозу, мангупа, лафа?
Да л‘ ће да искочи из неког рафа?
Отворио сам књигу, аха...
Бљеснула је светлост,
Испаде ми од страха.
Из ње изађе Глигорије,
Све је постало спорије.
Играли смо кошарку, снажни, бесни...
Причао ми је о Весни.
Посаветовао за школу,
Причали смо вицеве у холу...
Тада зачух женски глас
И пробудих се за тили час.
Нисам само зевнуо,
Мало сам и дремнуо!
Алекса Миленковић VIII/4, ОШ „Радоје Домановић”
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НОЋ У БИБЛИОТЕЦИ
На крају радног дана
остала сам у библиотеци закључана.
Страха ни панике није било
кад се ово догодило.
Закључана сам! Није ме брига
поред толико дивних књига!
Са познатим именима бити сама!
Осећала сам се као права дама.
Досадно ми било није.
Није тајна, што да се крије:
са мном су Љубивоје, чика Јова, Бранко,
многи ликови, и Хајдук Станко.
Бела Грива је јахала,
Снежана са седам патуљака ми махала,
у љубави су миш и мачка,
неком хероју је испала значка...
Борина „Увела ружа“
бољем животу руке пружа.
Дошли су да ме посете
и јунаци књиге „Орлови рано лете“.
Из шешира искочи зец плави,
однекуд се Петар Пан појави!
Помислио би неко да сам луда:
била сам са Алисом у земљи чуда!
Чаролија је нестала истог трена
када је дошла прва смена.
Када се чуо кључ у брави,
свако се на своје место стави.
Ја полазим кући, али мисли теку
да се, ипак, вратим у библиотеку.
Неком је добра колиба од прућа,
а мени моја библиотека - друга кућа.
Анастасија Пекић VIII/2, ОШ „Његош“
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БИБЛИОТЕКА - МОЈА ДРУГА КУЋА
Инспирише ме много тога, али простор који у мени буди најлепша
осећања јесте библиотека. Она је за мене прави рај, прелаз у неки други
свет. Свет хиљаду речи, дешавања, прича, песама... Tо је налик великој бајци где се све приче спајају у једну. Прелаз у свет тишине. Док
корачам према библиотеци, осећам олакшање, лагано ослобађам сву
негативну енерију и заборављам на све. Рађа се жеља за пустоловинама са разним јунацима. Осећам посебан мирис. Мирис слободе, мира и
љубави. Топлина коју нам пружа Пепељуга, љубав коју нам посвећује
Снежана и авантуре са којима нас упознају Фог и Паспарту на путу око
света. Библиотека. Моја друга кућа. Удобне фотеље, лепше од мог кревета, разни писци, који спремају бољу храну од моје маме, књиге. Са
сваком књигом, ново осећање. Крочити у овај свет није само читати, већ
саосећати са свим становницима ове велике бајке и излазити из ње још
речитији, паметнији и зрелији.
Опусти се и на тренутак заборави на све, утони са јунацима у њихове пустоловине и дозволи да и теби библиотека буде друга кућа.
Анђелина Валић VIII/2, ОШ „Краљ Петар I“

ПЛАВИ ЗЕЦ И ЈА ЈЕДНЕ НОЋИ У БИБЛИОТЕЦИ
Занесена читајући, није ни приметила како тихо и нечујно мрак
улази у библиотеку. Тргла се и схватила да је остала сама. Нигде никога.
Она и тама.
Врата су закључана. Страх који је сто пута превазишла, вратио се
великом брзином. Шта сада? Хватала је паника. Одједном је чула неко
шушкање... Још неко је ту? Плава пуфна вирила је код рафа са књигама. А онда су се појавиле и уши и лепе крупне плаве очи. Погледи су
им се срели и обоје су се преплашени опет сакрили. Девојчица је прва
скупила храброст и пошла према малом плавом пуфнастом бићу. Седео је шћућурен у ћошку и нежним плавим шапицама држао француски
речник.
– Па ти си Плави зец из песме Душка Радовића! – радосно је ускликнула девојчица. – Немој да бежиш, нећу ти ништа! Ја те обожавам!
Чак сам и рецитовала ту песму!
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Зечић је стао и проговорио:
– Много волим сву децу која читају песме Душана Радовића. Признај да је песму о мени баш лепо написао. Све моје лепе особине је
описао. Да знам да свирам, плетем, кувам, шијем, певам, говорим француски...
– Да, све је тако, али си и хвалисав и довитљив. Баш си преварио
ловца. Рекла је уз смех девојчица.
– Морао сам. Спасавао сам живот! А у страху се свашта чини –
рече зечић обореног погледа, као да се стиди што је лагао ловца.
– Све ти је опроштено, рече му девојчица, ипак си ти Плави зец,
чудни зец, једини на свету! Сви те знају и воле. Познат си свим генерацијама!
– Е, то ми је драго – рече зец – али ја ипак знам да свирам, кувам,
шијем, певам. Пођи са мном. Научићу и тебе! – рече и скочи у отворену
књигу. За њим пође и девојчица. Скочи... али књига се затворила. Прочитала је „Позив на путовање” Душана Радовића.
– Можда неки други пут – уздахнула је девојчица.
Чула је како се врата библиотеке отварају. Тргла се. Већ је дан. У
рукама је држала неколико књига драгог јој песника и пожурила да што
пре изађе. Да препоручи онима које воли, да их обавезно прочитају. Да и
сама прочита оно што није и да се што пре врати у неоткривено царство
библиотеке.
Ања Аврамовић VII/4, ОШ „Краљ Петар I”

МАЛИ ПРИНЦ У ВЕЛИКОЈ БИБЛИОТЕЦИ
Последње што чух пре него похитах на врата, беше како љубазна
библиотекарка каже: „ Довиђења“, и заједно са мојим родитељима излази и закључава врата. Одједном ме обузеше емоције, као што су страх,
стрепња и неизвесност. У углу нађох једну стару дрвену столицу и седох
на њу. Потпуно неочекивано у даљини кроз стакло прозора видех силуету малог дечака како седи на оближњем дрвету. Када ме спази, устаде
и, као да стакло не постоји, уђе у библиотеку. Обрати ми се брижним и
помало уплашеним гласом : „Нацртај ми овцу.“ Погледах му очи. Његов
поглед ми беше познат и тада схватих: „Па то је Мали Принц!“
Он извади један нотес и дуну. Тада сам се створио у његовом жутом
авиону. Пловили смо заједно по бескрајним улицама васионе. Обилазили смо планете, одмарали се на астероидима и јурили комете. За трен
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ока нашли бисмо се на планети која је од Земље удаљена милионима
година. А онда се нешто десило. Почели смо да падамо! Уплашеним
гласом сам га питао: „Шта се дешава?“
„Не верујеш?“
У чуду сам га питао: „У шта?“
„У мене, у машту...“
Схватих да сам погрешио и почех да верујем у њега, опустих се и
авион се поново вину у васиону.
После неколико сати фасцинантног путовања Мали Принц ми рече:
„Хвала што си ми правио друштво. За крај, одаћу ти једну тајну. Моја
књига, то уопште није бајка.“
Еј, а можда је могао да ми нацрта кључ!
Богдан Ашчетовић VI/2, ОШ „Радоје Домановић”

НОЋ У БИБЛИОТЕЦИ
Поподневно сунце спремало се за починак негде иза небеског звезданог покривача.
У својој омиљеној библитеци читао сам књигу, дубоко залазећи иза
њених редова. Читајући, нашао сам мир у ћошку иза полице са књигама. Док су слова постајала све блеђа, сасвим полако затворио сам очи.
Јако затворена врата нагло су ме поставила на ноге.
Звук закључавања врата саопштио ми је да сам закључан у библиотеци, што је у мени изазвало необично пријатно узбуђење.
Наједном, зачух глас у суседној просторији. Радознао да видим шта
је унутра, ушао сам кроз одшкринута врата.
По мом уласку врата су нестала и оставила ме у делимичној тами.
Не много уплашен, у благој стрепњи, опипао сам тканину која ме је
покривала. Руком сам је померио и дневна светлост ме је заслепила.
Када сам повратио вид, осмотрио сам околину. То је била омања дрвена
колиба пуна хране, глинених посуда и дрвеног намештаја ручне израде.
По изласку из ње пробио сам се кроз густу шуму иза које ми се указала морска обала, где је неки човек средњих година припремао чамац.
Са својом неуредном брадом и старом, поцепаном одећом подсећао ме
је на некога. Наравно, то је Робинзон Крусо!
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Неко време сам био у близини и размишљао о Робинзоновој пловидби неславног завршетка. Решен да га упозорим, кренуо сам према
њему. Режање пса преда мном преусмерило је мој правац ка мору. У
опасности од заштитничког поступка једног пса према дошљаку, морао
сам да побегнем у море, нажалост не упозоривши Крусоа.
Таласи су ме вукли у плаве дубине и чинило ми се да ћу ту и скончати. Изненада ме је обасјало јако вештачко светло. Стопалима сам стао
на нешто што је великом брзином јурило ка површини. Уздахнуо сам са
олакшањем кад је објекат, очигледно подморница, изронио.
Нешто се чуло из подморнице, подсећало ме на вађење чепа из
боце. Ради заштите, удаљио сам се од тог места из кога је у том трену
изашла особа, срећом мени окренута леђима. Он је имао униформу налик оној што носе капетани бродова. Док није гледао, ушао сам кроз и
даље отворен отвор на подморници. Унутар ове занимљиве справе било
је доста људи којима нисам желео да привлачим пажњу.
Почео сам са упознавањем овог чудноватог пловила. Обишао сам
велику библиотеку и још већи салон пун занимљивих предмета. Честа
ознака Н навела ме је да помислим да се налазим у Наутилусу – подморници, заштитници морских тајни.
Разгледајући, приметих све јаче потресе. Ово мора да је део књиге
када Аронакс и његови другови беже услед страшне буре. Пожелех да
сачекам и видим шта ће бити са капетаном Немом и неговом посадом. И
наравно, подморница је претрпела олују и наставила са истраживањем
непрегледних плавих пашњака. Брод сам напустио капсулом за спасавање која је излетела из воде и распарчала се у делиће ударивши у тло.
Неким чудом био сам неповређен. Окренувши се, угледао сам великог слона иза кога је била пукотина кроз коју сам се провукао. Тако
сам се нашао пред великим баобабом из кога је изашао неки дечак. Пре
него што ме је угледао, склонио сам се иза дрвета и посматрао. Дечак је
био јако тужан, скоро да је заплакао, узео је пушку и отишао. По уласку
у баобаб угледах болесну успавану девојчицу. Сада знам где сам! Био
сам усред радње књиге ,,Кроз пустињу и прашуму“. Чух нешто како се
прикрада баобабу. То је била хијена смеђе длаке. Скочила је на мене са
намером да ме поједе. Међутим, слон је сурлом ухватио хијену и бацио је у оближње језерце. Вода се од удара распршила право ка мени.
Уместо да сам био поливен водом, пролетео сам кроз иста врата кроз
која сам ушао.
Зраци благог јутарњег сунца осветљавали су библиотеку. Усхићен
повратком у дом, исписан авантурама храбрих јунака, пожелео сам бар
још једну овакву ноћ.
Богдан Јовановић VI/2, ОШ „Доситеј Обрадовић”
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НОЋ У БИБЛИОТЕЦИ, АЛИСА ЈЕ СА МНОМ
Баш је досадно овог врелог августовског дана. Досетих се да од
врућине могу да се сакријем у библиотеци. Тамо ради клима, биће ми
занимљиво, купићу неки сокић и са задовољством ћу читати неку књигу.
Када сам стигла, било је доста људи... Љубазна библиотекарка ме
је позвала да јој приђем. Питала ме да ли имам неку посебну жељу.
Размислила сам... Можда неко лако дело које би ми заголицало машту.
Одлучила сам се за „Алису у земљи чуда”. Дело забавно, а машта у
њему нема границе.
Отворила сам је и почела да читам... Одмах сам се смањила као
и Алиса и ускочила заједно са њом у невероватан свет. Поред мене је
протрчао Зец обучен у мајицу и панталоне, а имао је чак и сат. Алиса
је потрчала за њим, а ја сва преплашена, потрчах за њима. Ствари су
летеле око нас. Зец је ушао у неку малу просторију. Квака са врата нам
се обратила и дала да попијемо неку течност и смањимо се. И тако смо
се сусретале са Орлом који пуши лулу, великом рибом, лептиром који је
имао крила од хлеба и маргарина... Ружа је била невероватна, имала је
очи и уста, чак смо мало и поразговарале. Све је било чудно. Неки страх
поче да ме обузима. Моје тело као да је почело да се грчи. Било ми је
хладно. Срце ми је лупало толико јако да сам помислила да ће искочити
из груди. Пришао ми је црв и понудио да пробам печурку са обећањем
да ћу порасти. Без двоумљења сам загризла веће парче и заиста сам осетила да ми је боље. Постепено ми се враћала снага телу, срце је почело
ритмично да удара, а ја сам се осилила. Погледала сам Алису у њене
крупне очи, као да сам приметила неки страх у њеном погледу и да хоће
да заплаче, јер је напуштам.
Осетила сам да ме неко хлади по лицу и дозива: „Дајана, да ли си
добро?” Погледала сам у очи библиотекарке и гле чуда, па то је Алисин
поглед! Боже, шта ми се то десило! Лежала сам на поду, окружена људима. Библиотекарка ми је нежним гласом рекла да ме је књига, која је
пала са полице, ударила у главу. Заиста је било невероватно. Уместо да
читам, ја сам ушла у свет бајки заједно са Алисом и Зецом.
Ово искуство за мене је незаборавно и невероватно. Још дуго сам
била опчињена Алисом. Стално сам била у ишчекивању да ће се она
однекуда појавити, или ће Зец протрчати испред мене. Моји нови пријатељи су заувек остали у том имагинарном свету да уживају. Схватила
сам да необично и нестварно може постати могуће.
Дајана Стаменковић VIII/1, ОШ „Краљ Петар I”
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БИБЛИОТЕКА – МОЈА ДРУГА КУЋА
За мене су библиотеке чудесни и тајни светови. Књиге, које су
наши верни пратиоци од раног детињства, део су мог чаробног царства.
Библиотека је једино место где су све књиге на окупу. Тако је и у нашој
библиотеци у школи. Књиге су на полицама поређане по азбучном реду
и насловима како бисмо их лакше нашли.Чекају нас ђаке да их отворимо, да сво то знање и чаролија постану део нас. Улазим лагано у моју
школску библиотеку. На вратима ме дочекује љубазна и насмејана професорка српског, наша библиотекарка Драгана. Она је најбољи библиотекар у граду. С њом се дружимо сви из наше школе. Води нас кроз тај
чудесни свет књига. И овог пута, као и увек, библиотека је тиха, чује се
само одјек мојих корака. Погледом прелазим преко полица и читам разне наслове. Тражим своју омиљену књигу о тајнама свемира. Додирујем
нежно све лектире које сам читао и присећам се свих јунака који као да
ме прате док ходам кроз просторију. Сунце кроз отворен прозор полако
обасјава књиге које као да ме дозивају да их узмем и понесем. Насмешио сам се, јер сам пронашао књигу коју сам дуго тражио. Узимам је
и полако напуштам библиотеку. Поздрављам се са библиотекарком и
затварам врата тог чаробног света. Желим да се опет вратим и отворим
та тајанствена вратанца, која воде у један другачији свет, међу неке нове
другачије људе.
До нашег следећег сусрета, до неке нове прилике, драга библиотеко, чекај ме!
Дарко Анђелковић VIII/2, ОШ „Бранко Миљковић”

БИБЛИОТЕКА – МОЈА ДРУГА КУЋА
„Ех те библиотеке… старе и досадне…“ Тако би, нажалост, већина мојих вршњака описала ово место, које је за њих незанимљиво и
непривлачно. Ја, са друге стране, имам другачије мишљење. Као прво,
сматрам да они заправо и не знају шта је библиотека, не посећују је тако
често и не схватају њен смисао и значај. Као друго, претпостављам да
та деца и не читају књиге, тако да немају ни потребу да одлазе у библиотеке и да их истражују. И као треће, последње у низу али можда и
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најважније, врло је вероватно да и родитељи те деце немају навику да
посећују библиотеке, тако да деца нису ни имала на кога да се угледају
и чији пример да следе.
И ја сам припадник генерације која одраста у доба модерних технологија. Окружена сам свим могућим дигиталним уређајима и уз помоћ
само једног клика могу да сазнам све шта ми падне на памет и то за врло
кратко време. Могу да причам у исто време са више мојих другарица и
другова који су на сасвим различитим крајевима света. Могу на свим
тим уређајима да читам свуда и у било које време јер сада је читање
могуће на кућном рачунару, лаптопу, таблету, ајпеду и наравно и на мобилном телефону. А знате већ да је сада мобилни телефон постао наш
најбољи друг од кога се никада не раздвајамо.
Али… Постоји то једно „али“. За мене је књига само кад осетим
храпавост папира испод прстију и, понекад, онај омамљујући мирис
хартије који се шири око мене. За мене, читање књиге је само кад се
књига и ја издвојимо негде и кад могу да јој се потпуно препустим.
Вењак у мом дворишту, мој кревет у нашој дечијој соби и моја библиотека су једина места где се књига и ја савршено дружимо и разумемо.
То су места где се у тишини препуштам радњи романа који читам, где се
проналазим у неком лику из те књиге и где делим са њим срећу и тугу.
Пошто су ми родитељи велики љубитељи књига и читања, од малена су мог брата и мене усмеравали у том правцу, па сам врло рано
сазнала колико и зашто су књиге и читање битни за наше образовање
и наш живот. Јер, не само да се читањем усавршава наше изражавање,
него нам се читањем разних књига додају нова и различита искуства и
знања, која ми сигурно не можемо да доживимо у нашем реалном животу. Моја мајка и дан-данас непрестано понавља мом брату и мени да
треба више да читамо, да користимо сваку прилику да понешто ново
сазнамо и научимо. Мајка нас је врло рано уписала у библиотеку, иако
је и наша кућна библиотека врло велика, а и моје обе баке имају куће
пуне књига. Сваке године су нас родитељи водили на сајам књига и сада
и брат и ја имамо ту навику да и сами одемо и изаберемо књиге које нас
интересују.
Највише времена сам провела у библиотеци у периоду када је мој
брат био опчињен криминалистичким романима, посебно књигама Агате Кристи. Одлазила сам тада са њим у библиотеку и док је он трагао за
криминалистичким романима, ја сам истраживала сваки кутак библиотеке. Књиге које могу да дохватим сам отварала и прелиставала, и увек
бих проналазила две или три књиге које би ме заинтересовале и које бих
одмах почињала да читам. Понекад се дешавало да се толико и брат и
ја занесемо, да прође сат или два, а да ми и не осетимо да смо тако дуго
остали у библиотеци.
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Овог лета сам једном са својом сестром, која је студент друге године
медицине, била у Универзитетској библиотеци, која заиста делује прелепо. Она се налази у згради Бановине поред кеја на Нишави, огромна
је и има предивну читаоницу. Толико сам била узбуђена и одушевљена,
да сам обећала себи да ћу, кад одрастем и будем у средњој школи и на
факултету, сигурно долазити овде да учим. Та нестварна тишина, мир,
и у исто време магија која овде влада, све је било настварно. То је можда и оно главно што библиотеке чини, и дан-данас, тако привлачним и
неодољивим.
Дуња Стојковић VII, ОШ „Краљ Петар I“

НОЋ У БИБЛИОТЕЦИ
Мај 2014. и мој први сусрет са библиотеком. Нешто се променило
у мом животу.
Мама ме је довезла у кућу књига. Најзад! Овај дан сам већ дуго
прижељкивао. Баш као што сам и замишљао... Право царство! Библиотекарка је била савршена, ако је то уопште могуће. Моја мајка није могла да се задржава, а библиотека се убрзо затварала. Она је отишла, а ја
сам остао да барем накратко уживам у лепоти овог раја. Некако ме нико
није приметио, те остадох сам. Први пут у библиотеци и потпуно сам...
„Сви су заборавили на мене“ , помислио сам. Полако и опрезно
сам се шетао ходницима. Било је мрачно, али сам ипак довољно добро
видео своје окружење. У једноме ћошку угледао сам, главом и брадом,
Бранка Ћопића. Боже, не могу да верујем! Протрљао сам очи. Уштинуо
сам се за образ, да се уверим да је све то стварно! Али јесте, Бранко,
велики Бранко се полако окренуо уз смешак, говорећи: „Знао сам да
нисам сам.“
Те ноћи овај велики писац ми је испричао читав свој живот, који
није био лак. Књига заузима посебно место у његовој исповести. Она
га је потпуно преобратила и пробудила му је машту, која је годинама
скривена чучала у њему. Зато је и кренуо пут књижевности. Желео је да
на тај начин он својим књигама у другима пробуди исту ту чаролију...
А онда је сат зазвонио: поноћ је. Убрзо сам утонуо у сан, док је
Бранко говорио: „Машта је кључ за бољи живот, а библиотеке су ризнице маште.“
Следећег јутра око десет сати ујутро... тек су тада приметили и
мама и библиотекарка шта се десило. Добро, нису баш знале све... За
34

њих је потпуно све то било невероватно. На путу до куће видео сам
Бранка како ми маше са врха једне зграде. Мами нисам рекао, јер не би
разумела. Сетио сам се његових речи: „Машта је кључ за бољи живот, а
библиотеке су ризнице маште.“
Ђорђе Станчић VI/2, ОШ „Бранко Миљковић”

БИБЛИОТЕКА - МОЈА ДРУГА КУЋА
Развој науке и технологије у многоме је променио човеков живот.
Сада много брже путујемо до одређених места, летимо авионом, поседујемо телефоне који раде на додир. Зграде су све више и више, мостови
све лепши, али оно што је остало вековима непромењено су библиотеке.
Свака билиотека поседује редове и редове књига поређање на бројним полицама које почињу пар центиметара изнад патоса и дижу се до
плафона. На тим полицама сачувано је богатство света. Поређане по
епохама или по разредима, оне спајају све људе овог света, не правећи
разлику између белих и црних, црних и жутих. Сва достигнућа кроз векове крију се на пожутелим страницама књига. Неке од њих су још увек
целе, некима су странице поцепане, врхови савијени, али оне поносно
стоје међу другим књигама и маме нас да их узмемо и завиримо у њихов
тајанствени свет.
Сећам се како сам први пут ушла у библиотеку заједно са учитељицом која нас је упознавала са просторијама школе, дошли смо и до тих
врата. Када смо ушли унутра, запахнуо нас је необичан мирис на који
смо се сви мало намрштили. Стали смо на средину и почели да се вртимо у круг. Свуда око нас редови полица, шарене књиге, а погледи нам
прелазе с једног реда на други и чудимо се како је могуће да оволико
књига има на једном месту. Осећала сам мало нелагодно и са стрепњом
мислила да ли све то морам да прочитам. С једне полице смешиле су ми
се Хајди, Црвенкапа, Пепељуга, Алиса и бројни други познати ликови и
полако сам кренула ка тим полицама. Те књиге су ме подсетиле на моју
кућу и моју собу у којој се налазе исте или сличне сликовнице. Тада је
страх у мени нестао. Схватила сам да је то место слично мом дому, јер
садржи књиге које волим да прелиставам и које ми је мама читала увек
пред спавање. Нелагодност је заменила знатижеља када ћу ја моћи сама
да узмем књигу из библиотеке и читам. У то време волела сам књиге о
принцезама и принчевима, о тајнама, ћилимима и Земљи Недођији.
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Како сам расла и сазревала, моја интересовања су се мењала. Одавно већ сама одлазим у библиотеку и бирам књиге које говоре о авантурама, о пријатељству, љубави. Увек ме дочека добро познати мирис од
којег више не зазирем и насмејано лице библиотекарке. Она стрпљиво
чека док ја полако прстима прелазим по књигама и извлачим једну по
једну, јер сам неодлучна коју бих прву да узмем. Некад ми је жао што
кући не могу да понесем више књига, али у мору књига, које ми делују
примамљиво, увек изаберем само једну. Полако затварам врата библиотеке, свесна да ћу их за неколико дана опет отворити јер сви ми имамо
несметан приступ библиотеци и благу које она чува. На њеним полицама су скривени многи јунаци, бројне авантуре, историјски подаци,
енциклопедије, речници, атласи, научна достигнућа, али и свет маште,
велики џинови, малени Лилипутанци, страшне аждаје и добре виле.
Библиотека је најмирније и најтише место, јер у њу улазимо полако, трудећи се да не реметимо мир оних који ту читају, али ни ликова
који живе у књигама. Трудимо се да будемо озбиљни, пазимо да нам
књига не испадне из руку док је прелиставамо, поштујемо мир који у
њој влада.
Библиотека све дочека раширених руку, свакога хоће да прими
у свој загрљај, свакоме има нешто да понуди. У њој се крије ризница
знања, океан информација, Земља чуда, летећи ћилим, чаробни штапић.
Отворите врата библиотеке тихо и одлучно и тада, погледаће вас
књиге у очи, а ви ћете у њима пронаћи пријатеље, проживети авантуре,
упознати нове светове, сањати другачије снове. Посебан мирис који ћете
осетити већ на првом кораку, обузеће вас знатижељом да истражујете
свет који се крије унутра. Библиотека ће вас спасти од лоших мисли,
од туге и бола. Уз њу ћете заборавити на проблеме, јер ће вас одвести у
неки други свет, на неко лепше место.
Ема Николић VIII, ОШ „Краљ Петар I“
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БИБЛИОТЕКА, МОЈ ДРУГИ ДОМ
Прстима прелазим преко рељефне корице, велике, бордо књиге.
Наслов дубоко утиснут, али ни упола онолико, колико су дубоке све
оне мисли које испуњавају папир. Испред мене ковчег пун блага, којe
ме чека, за чије отварање постоји само један кључ „воља за новим сазнањима“.
Отварам корице. Обим књиге велик, али занемарљив, број листова
небитан наспрам нових знања, која бујају из жућкастобелих страница.
Папир, на додир храпав, опија нестварним мирисом мира, који испуњава просторију, а беспрекорну тишину ремети само шуштање папира под
мојим прстима. Звук смирује, мирис хартије буди чула, а свака неравнина поставља нова питања.
Преда мном врата од пуног буковог дрвета, можда истог оног из
ког су настале празне површине, касније исписане словима. Радозналост значајно притиска браву, а из простора са друге стране мами осећај
слободе...
Улазим, врата иза мене се затварају, а свет, одједном, постаје боље
место. Граница нема, зидови нестају, постоји само онај један иза кога
су остали бука, немири и ужурбани темпо великог града. Казаљке сата
престају да круже и време стоји, секунде и минути губе свој значај.
Путујем кроз простор и време духом, док ми тело остаје непомично, а
поглед прикован за предмет у рукама.
Свакодневне обавезе и проблеме заборављам, видим их кроз маглу, као давна сећања из најранијег детињства. Муке, које су ме дотад
притискале, као што штампарска машина притиска папир, постају брига неког другог, неког из оног света, преко пута. Све црне мисли расипају се из мене, попут мастила просутог по листовима, док ми топлота
хартије улази под кожу и шаље таласе неке позитивне енергије. Сада
проживљавам живот неког другог, улазим у туђе ципеле, учим на туђим
грешкама, осећам туђа осећања, плачем над туђом несрећом, радујем
се туђој срећи, а заправо све што осетим само је моје. То сам само ја,
онаква каква сам.
Бројчани симбол у доњем десном углу, број странице, постаје неважан... Као да бих се и усудила да се вратим натраг у реалност пре
истека времена, пре него што откријем све тајне, које је писац желео
да открије, као и оне које није. Ипак и последње зрнце песка у пешчаном сату полако истиче, а идеални свет нестаје пред мојим очима. Кроз
прозор улази бука нервозних улица, столица над којом сам до пре пар
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тренутака лебдела не обраћајући пажњу, почиње да шкрипи, а списак
свакодневних обавеза исписује се на задњој корици књиге.
У реалности, није пријатно, али барем знам где се увек могу вратити, када поново чезнем за бегом од овог суровог света, јер увек је ту,
мој други дом.
Исидора Гавриловић VIII, ОШ „Краљ Петар I“

ЈЕДНА НОЋ У БИБЛИОТЕЦИ
Недеља!
Моја другарица Нина и ја договориле смо се да преспавамо код ње
и да направимо журку. Око седам увече требало је да кренем. Када сам
отишла до Нинине куће, позвонила сам и њена бака је отворила. Тада
сам схватила да данас није недеља и да треба тек сутра да дођем. Већ
сам рекла мами куда идем и да нећу тог дана бити кући.
Када сам пролазила поред библиотеке, видела сам неко нежно светло и помислила да се билиотека још увек није затворила, па сам хтела
да вратим једну књигу коју сам позајмила. Ушла сам унутра и видела
да нема светла и да у библиотеци нема никога. Хтела сам да изађем,
али ми је пажњу привукао мали сто са отвореном књигом и старинском
лампом на гас. Као и већина читалаца, нисам одолела тајанственoј књизи. Тек што сам погледала корице, зачула сам да неко закључава врата.
Пошто сам се у том тренутку толико уплашила, нисам могла да дозовем
библиотекарку, која је, вероватно, када је завршила посао закључала
врата. Дуго сам била узнемирена, али сам, ипак, одлучила да потражим
нека откључана врата. Пошто је био мрак, упалила сам ону старинску
лампу, ни сама не знам како, и видела како се странице књиге окрећу
на светлости лампе. Почела сам да читам, а после неколико страница
почела сам да гунђам: ,,Ове песме су ужасне!”
Из лампе је изашао мали дечак висине мог домалог прста и рекао
ми: ,,Ове песме су одличне, само чини ми се да их ти не разумеш!”
Одговорила сам му зачуђено: ,,Не би било лоше да ми неко реши недоумице.”
Он рече: „Овако… У песми Лампино дете, песми посвећеној мени,
Мошо говори о једном догађају у мом детињству и објашњава како сам
хтео да дохватим звезде и да их поређам на одређена места да би ми
увече сијале. Али ми је мајка рекла да сам ,,Лампино дете”. Јагличица
је, ето, хтела да само она гледа сјај звезде и мислила је да је најбоља,
али није баш тако… Момчилорадојица тек има смешну причу. Његови
38

родитељи нису могли да се сложе по чијем ће се оцу звати дете, па су
одлучили да споје два имена. Иначе, има једна збирка приповедака коју
желим да прочиташ. Она је заснована на смешним причама као што је
ова.”
Било је те ноћи пуно смеха, авантура и још лепих ствари, чак ми је
дечак препоручио неке одличне књиге које су у библиотеци.
Свему дође крај! Зачули смо како неко откључава врата и дечак
ми је рекао да брзо угасим лампу и затворим очи. Пошто нисам имала
много времена да размислим, то сам и учинила. Следећи пут када сам
отворила очи, нашла сам се у свом кревету. Погледала сам у телефон и
видела да је субота ујутру. Питала сам маму који је јуче био дан и она
ми је зачуђено одговорила да је јуче био петак.
После неког времена отишла сам до библиотеке, видела исту слику, а када сам покушала да упалим лампу, она се сама упалила, али се
ништа није десило. Упитала сам библиотекарку зашто је та лампа увек
поред те књиге на том столу. Она рече: ,,Пре него што затворим библиотеку, ја вратим све на место, али ујутру нађем књигу и лампу на том
столу.”
Јана Петровић VI/2, ОШ „Учитељ Таса”

НОЋ У БИБЛИОТЕЦИ
Баш су моји другари луцкасти! Oд школе до куће збијали су шале
на мој рачун о томе како треба да пазим да ме једном не забораве и
закључају у библиотеци. Често посећујем библиотеку, барем два пута
недељно. Јако ми је занимљиво и интересантно ући у просторију пуну
свакојаких књига. Као да свака књига крије неку магичну тајну ове библиотеке.
Када сам стигла у библиотеку, осетила сам мирис старих књига
помешан са мирисом лаванде, одмах сам знала да данас ради госпођа
Бранковић. Јако занимљива жена. Иако је стара, доста добро изгледа за
своје године и, наравно, као и увек носила је своје предивне беле бисере.
„Добар дан, госпођо Бранковић. Како сте данас?“
„Добар дан, дете моје, знаш како се каже, увек може боље.“
Само сам се осмехнула и упутила се ка полици мени омиљених
књига. Ту се налазили „Том Сојер“, „Мали Принц“ и најлепша књига
од свих – „Алиса у Земљи чуда“. Иако сам књигу прочитала једно десетак пута, желим опет. Време је пролазило, ја нисам обраћала пажњу и,
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тек када сам целу књигу прочитала, схватила сам да се смрачило и да
би требало да пођем кући. Када сам кренула према излазним вратима,
видела сам да су закључана и да су сва светла погашена, што значи да
су сви отишли. О, не! Ово не слути на добро, помислила сам и извадила
телефон да позовем некога у помоћ, али телефон је био угашен због мог
предугог играња игрица. Одједном, нешто је лупнуло. Вриснула сам и
окренула се.
„Ко је тамо?“, упитала сам, али није било одговора. Обично сам
у оваквим ситуацијама смирена, међутим, сада ми нешто није давало
мира. Опет је нешто лупнуло, па опет, па опет, сада сам већ почела да се
бојим. Видела сам како ми се неко приближава. Испред мене је стајала
девојчица моје висине, одевена у црвену хаљину са карнерићима, у белим чарапама и црним ципелама. Коса јој је била везана у две плетенице и имала је један мајушни цвет у коси.
„Здраво, ја сам Алиса. Како се ти зовеш?“
Мој израз лица је био као да сам видела духа. Била сам уплашена,
збуњена, али у исто време заинтригирана и радознала.
„Ја сам Јана. Шта радиш овде?“, збуњено сам је питала. Она се
само насмешила и почела да трчкара унаоколо. Ја сам стајала непомино
и само сам је гледала.
„Пођи са мном, имам нешто да ти покажем“. Без питања сам пошла
за њом, занимало ме шта има да ми покаже. Стигле смо на мени непознато место у овој библиотеци. Иако буквално годинама долазим, никада га до сада нисам видела. Било је прелепо. Животиње су се слободно
шеткале и певушиле нешто, Алиса и ја седеле смо и уживале. Виделе
смо једног белог зеца и пошле за њим. Он је ускочио у неку рупу, а и ми
за њим, и када сам помислила да смо напокон нашле излаз из библиотеке, ми смо се, нажалост, вратиле на исто место.
„Бестрага“, повикала је знатно изнервирана Алиса. Из своје ципеле
извукла је неки напитак и попила га. Одједном је постала величине зрна
бибера. „Помогни ми да уђем у кључаоницу!“, узвикну Алиса и тргну
ме. Сваки пут кад би покушала да уђе у кључаоницу, склизнула би и
пала, али се ниједном није предала. Безброј пута је покушавала и сваки
пут је било узалудно.
„Ово више нема смисла! Зашто ми се то деси сваки пут?!“
Алиса је из своје хаљинице извукла колачић, појела га и вратила се
у нормалу. Тада се појавио бели зец. Онај од малочас. Алиса му се попела на леђа, али је пре тога попила напитак и смањила се, послала ми
је пољубац и отишли су. Схватила сам да је свануло и да се библиотека
ускоро отвара. За ноћ у библиотеци са Алисом ником нисам рекла, али
се потајно надам да ће се зец и Алиса вратити по мене и одвести ме у
земљу чуда. Јана Ценић VIII, ОШ „Вук Караџић”, Дољевац
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КЊИГА ЈЕ ЈЕДИНСТВЕНА ПРЕНОСИВА МАГИЈА
Моји омиљени тренуци у току дана су они које проводим у читаоници библиотеке. Више и не могу да их назовем тренуцима, јер време
које проводим читајући, не може да се мери казаљкама часовника. Књига има ту моћ да ме у свега неколико минута упозна са новим људима,
поведе непознатим пределима, одведе из садашњости у прошлост или
будућност. Није ни чудо да су ме једног дана заборавили у библиотеци.
Толико сам постала саставни део свих тих књига и њихових прича, да и
данас не знам како само одједном нестала, а библиотекарка закључала
врата и отишла, оставивши ме саму с књигама. Била је то незаборавна
авантура…
Ходам бесконачним улицама књиге. Разгледам све око себе и погледом тражим нешто одређено. Погледам лево и угледам светлост… У
даљини се види бела тачка, која се постепено увећава, како јој прилазим. Бела тачка је постепено добијала облике једне девојчице. Узела ме
је за руку и повела кроз свет свог детитњства.
И тако настаје прича о занимљивом сеоском детињству, детињству
срећном и богатом, ни тренутка досадном.
Никада нисам видела девојчицу са толико љубави и енергије. Из ње
зрачи топлина, благост и љупкост. Сваки пут изненади и себе и друге
својим шашавим идејама, које се непрестано роје у њеној главици и које
јој често доносе невоље.
Коначно се налазим у срцу свега тога. Кристално чиста поља, њиве,
шуме, воде... људи одани старим добрим обичајима. Све је као у бајци
насликано. Обојено најзеленијом бојом коју сам икада видела. Испред
мене је место пуно успомена. Девојчица у загрљају декиног крила, стара сеоска кућа која светлуца као прелепа невеста. Као величанствена
сила која се моћно уздиже, попут краљице на трону. У ваздуху се осећа
мирис погаче и мирис младе паприке и осталих биљчица из бакиног
врта.
Поред великог стуба, који држи кров шупе, стоји огроман црни котао у коме бака боји вуну... Цела та бајковита атмосфера пренела је свој
мир, своју хармонију у моју душу. Осећам се као никада раније.
Испред мене се нижу слике једног малог ђаволка и њених несташлука. Њен први сусрет са књигом, који је оставила такав утисак на
њу, да је морала да офарба зеца у плаво, бојење мачке у бакином котлу,
полазак у школу и низ других догађаја, рекло би се да краја нема...
Зачуо се звекет кључа у брави, зашкрипале су шарке и врата су се
отворила. Светлост стварности падала је по мом лицу приљубљеном за
41

последњу страну књиге Виолете Јовић „Шта ако...“. Загрлила сам другарицу и опростила се са њом. Врата су била отворена и морала сам да
изађем из овог тајанственог света. Из света детињства моје нове пријатељице. Том свету могу да се вратим увек када пожелим.
Зато што све те књиге на полицама у библиотеци постоје као наши
учитељи и саветодавци, као наши други родитељи и брижни загрљаји
топлине, зато што су отворена врата за све који воле да читајући расту и
уче, зато што су уточиште за све којима је кућа далеко, зато што се тамо
осећам као да сам у свом дому, проглашавам библиотеку мојом другом
кућом!
Јулија Величковић VI/1, ОШ „Бранко Миљковић”

БИБЛИОТЕКА - МОЈА ДРУГА КУЋА
,,Књиге не дирамо и не читамо. Понекад, из очајања, узмемо понеку књигу и кад се изненада суочимо са њеном лепотом и памећу – то нас
дотуче. Боље је да је нисмо ни узимали. Не бисмо знали како је празно
и пусто живети без књига.‘‘ – Душко Радовић.
Пролазим познатим улицама и разгледам свој град. Видим прелепе
грађевине и једна се управо налази испред мене. Библиотека која нас
својим именом подсећа на човека који је увеличао наш понос и допринео нашем образовању – Стевана Сремца. Мирис старих књига долази до мене кроз отворен прозор. Он ме привлачи и долазим до капије
и краљевског пролаза који ме води у двор књижености и лепих речи.
Вук Караџић ми пожели добродошлицу, као и сваког пута, и подсети
ме на суштину нашег јединственог језика. Око њега и мене налази се
двориште којег се увек радо сећам. Црвене столице у башти нису пуне,
јер многи људи не схватају значај овог места и изобиљa књига у њему.
Али ми је драго кад видим да су неки људи схватили смисао живота и
посветили мало свог времена књизи. Како старији, тако и млађи. Свако
има своја интересовања, али сви имају исту навику и културу. Никад
нећу побећи од човека који чита и посећује библиотеку, јер знам да је
добра и племенита особа. Често се удубим у разговор са неким од њих,
чисто из разлога да бих упознала нове људе и сазнала нешто ново од
старијих и образованијих. Увек ми је значило мишљење или савет неког
ко седи испред улаза с књигом у руци, јер ту не би седео неко с ким не
бих желела и смела да причам. Осмехујем се свима, као и они мени,
иако се не познајемо. Поносно и са самопоуздањем улазим на врата која
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су увек гостопримљиво отворена. Изложене књиге и фотографије у ходнику увек привуку моју пажњу. Нисам сигурна шта је посебно у њима
нити о чему говоре, али сам пресрећна што их је створио неко ко је тако
специфичан. Осећам се као код куће, јер сам библиотеку посетила толико пута да ми више није непријатно што се сусрећем и разговарам са
различитим људима и привлачим пажњу на себе отварајући шкрипутава
врата. Ту је и тај познати звук остарелог паркета који, упркос тишини,
крцка под мојим ногама. Љубазна библиотекарка подиже поглед према
мени и смеши ми се. Узвраћам јој осмех, али се задржавам код полица
са књигама које су прекриле зидове. Прелазим прстом преко наслова,
чекајући да се појави онај ког сам тражила. Тада ми кроз главу пролази сећање из дана када сам била мала девојчица која је књиге узимала у дечијој библиотеци. То није било одавно, али већ неколико година
уместо дечијих књига, читам романе и бестселере. Која год да је књига
у питању, у њој се ужива. Приметила сам да ми је прст дотакао корицу
књиге због које сам данас дошла овде. Срећна сам што сам је нашла,
али ме то не спречава да на пулту погледам и оне које су издвојене као
најбоље и најчитаније. Поздрављам библиотекарку љубазно, као што је
и она мене. Задовољство ми је да разговарам с људима који су фини попут ње и осталих библиотекарки. Њихов посао је можда тежак, али оне
то никад нису показале према својим муштеријама. Понекад се питам
јесу ли оне прочитале већину ових књига, јер ја бих, да се сваког дана
налазим у таквом окружењу.
Излазим са још већим осмехом него када сам ушла и напуштам овај
диван свет књижевности, своју другу кућу, са сигурношћу да ћу се вратити у року од петнаест дана. Читаоци знају зашто.
Маша Милошевић VIII/3, ОШ „Краљ Петар I“

БИБЛИОТЕКА – МОЈА ДРУГА КУЋА
Једног кишовитог поподнева отишла сам до библиотеке. Дуго сам
стајала и разгледала шта да узмем за читање. Библиотекарка је стрпљиво чекала да се одлучим. На крају сам јој стидљиво признала да не знам
шта желим. Погледала ме је благо и са осмехом упутила међу високе
полице. Рекла је да ће књига пронаћи мене.
Кренула сам збуњена, гледајући час лево, час десно. Било је ту свега.
Дуги редови књига, искрзаних корица и нових, тек постављених на полице, мирно чекају. Пожутеле странице позивале су ме готово нечујним
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шапатом да кренем ка њима. Како да знам шта желим да читам? Како ће
ме та књига пронаћи када ни сама не могу да се снађем у том лавиринту? А онда се десило нешто необично. Док сам пролазила, свака књига
је нешто говорила, само је требало пажљиво да слушам. Трчкарала сам
од једне до друге и слушала вртлог речи преточених у причу. Милиони
слова преточених у бесконачни низ оживљавају свој свет и позивају те
да га и ти проживиш. Врте се око мене као да плешу, као да су се тек
сада пробудиле и као да сам и ја део њих самих. Покушавам длановима
да ухватим реч, да ухватим мисао, а она ми измиче и бежи, завлачи се
међу шарене корице. Узимам књигу са полице и отварам је. Преда мном
израњају ишчезле цивилизације, египатске пирамиде, фараони и краљеви. Стоје у реду војсковође и ратници и пишу своју историју. Машу ми
Деца Сунца и зову да уђем у тај чудесни свет. Свака нова страница носи
веће узбуђење. Затварам књигу и са осмехом крећем ка излазу.
Библиотекарка ми је намигнула и ставила печат. Исто као и моја
бака, помиловала ме је по коси. Осетила сам исти мир као када ме је
бака успављивала, читајући ми бајке за лаку ноћ. Исти мир какав осећам
и у мојој кући.
Мила Милошевић VIII/1, ОШ „Краљ Петар I“

НОЋНИ ИНТЕРВЈУ СА МАЛИМ ПРИНЦЕМ
Потребна ми је књига „Мали принц“ како бих је напокон прочитала
и завршила домаћи из српског језика. Одлазим у библиотеку.
Безуспешно тражим књигу. Одједном, светла се гасе и настаје тишина.
„Има ли кога?“, повиках, корачајући према излазу, али – закључано је! Немам чак ни телефон код себе, мама сигурно брине. Батеријска
лампа, случајно ми у џепу, биће мој спас. Враћам се у одељак са књигама. Ево је! Браво! Отварам корице, а светлост ми обасја очи. Полако
из светлости израња он, Мали Принц! Прилазим му уплашено, а он се
насмеши.
„Добро вече, млада дамо. Ја сам Мали Принц. Зашто си овде сама
у глуво доба ноћи?“
„Добро вече“, отпоздравих збуњено. „Ја сам Милица, овде сам остала закључана тражећи књигу, баш о теби.“
„Драго ми је да сам ја тема ваших домаћих задатака. Траје то деце44

нијама...“
„Да ли ми можеш помоћи да препричам књигу о твом животу?“
„Наравно“, рече Мали Принц. Ја охрабрена наставих: „Да ли имаш
најбољег пријатеља, неку љубав, да ли лепо црташ?“
„Мој најбољи пријатељ је Црвена Ружа, и то се никада неће променити. Ја сада могу да нацртам неку другу ружу идентичну мојој, али та
неће бити иста ружа коју заправо волим. Жалим што сам је оставио саму
на нашој планети, али свакога дана мислим на њу“, рече Мали Принц.
„Зашто с дошао на нашу планету?“
„Желео сам да научим и откријем нешто ново... Да, да одговорим на
твоје питање, знам да цртам! А ти? Молим те, нацртај ми овцу.“
„Хоћу, кад завршимо овај својеврсни интервју. Да ли си упознао
неког занимљивог Земљанина?“
„Јесам. Много њих. И Лисицу. Да ли желиш да ти је нацртам?“
Одједном, појави се лисица.
„Да ли може да говори?“, упитах очарана.
„Нећу јој дозволити. Сада говорим само ја“, рече самоуверено. „Видиш, лисица ми је на путовању била једини искрени пријатељ и поучила
ме да човек само срцем добро види. То ми је много помогло. Срео сам и
Пословног Човека, који је врло похлепан, Фењерџију, Географа, Пијанца... Да ли је ово довољно за твој задатак?“
„Јесте“, рекох, „али молим те, реци нешто о себи.“
„Рекао бих да сам искрен и отворен, али и да сам се, спустивши се
на Земљу, јако разочарао у људе и њихове циљеве у животу. Зато ћу се
одмах вратити на своју планету. И Ружа ми недостаје. Драго ми је да сам
тебе упознао“, рече Мали Принц цртајући нешто. „Изволи!“
„Па то је кључ!“, узвикнула сам одушевљено. „Хвала ти, Мали
Принче. Довиђења.“
„Довиђења, Милице“, рече и нестаде у виду светлосзти. Пресрећна
и насмејана, откључавам библиотеку и излазим. Еј, а нисам му нацртала
Лисицу!
Прочитала сам овај састав у школи. „Браво“, рекла је наставница.
„Као да си заиста разговарала са Малим Принцем. Чиста петица.“
Ја се насмеших: „Наставнице, можда и јесам...“
Милица Благојевић, ОШ „Вук Караџић“ Дољевац
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БИБЛИОТЕКА – МОЈА ДРУГА КУЋА
Субота је дан за одлазак у библиотеку. Често се присећам једне суботе која ми је остала у лепом сећању и сваки пут ми измами осмех на
лице, а око срца ми буде топло.
Углавном у библиотеку одлазим са братом и мамом, али сам тог
дана решила да одем сама. Предала сам чланску карту и прошла кроз
редове тражећи неки наслов који ће ме заинтересовати. Прстима сам
лагано прелазила преко књига када сам спазила ,,Дневник Ане Франк“.
Иако је то била лектира за наредну годину, како ми је библиотекарка
рекла, ја сам ипак одлучила да је сад право време да је прочитам. Узела
сам књигу и пошто сам била јако нестрпљива, решила сам да одмах одем
у читаоницу, а не кући. Завалила сам се у фотељу и радознало отворила
књигу. Када сам видела да је Ана девојчица мојих година, још више
сам се обрадовала. Све сам брже и брже окретала листове и потпуно
сам упловила у ток њене животне приче. На мом листу су се смењивала
осећања среће и туге. Потпуно сам заборавила да сам у библиотеци.
Срећом, није било никога сем мене, па бих се час смејала њеним несташцима, а следећег тренутка би ми суза кренула низ лице због њене
судбине. Негде на половини књиге је ушла библиотекарка и рекла ми
да је остало још десет минута до затварања. Осећала сам се удобно, као
код куће. Узела сам књигу и стидљиво отишла да је задужим. Добила
сам за узврат осмех и објашњење да се све ређе виђа уживање у књизи.
Од тада сам променила своје навике. Волим да читам у читаоници
библиотеке, која је постала мој други дом. Тај осећај топлине и сигурности вам не могу описати, па је најбоље да се сами уверите у то.
Милица Илић VIII/3, ОШ „Краљ Петар I“
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ЗАБОРАВЉЕНА У БИБЛИОТЕЦИ
Читајући књиге, удобно смештена у библиотеци, нисам приметила
како време пролази. Била сам толико тиха да ме нису приметили. Остала сам потпуно сама.
Пронашла сам кекс у ранцу. Читајући и грицкајући колутиће кекса,
заспала сам. Чула сам неко шушкање и тргла се из сна. Крај полице сам
угледала девојчицу чија је коса била дуга и потпуно зелена. Листала је
књигу и није приметила да је посматрам.
Дошла сам до ње и спустила руку на њено раме. Окренула се и погледала ме својим крупним очима, али ни мало изненађена.
„Чекала сам да се пробудиш!“, изговорила је. „Ја сам Марта, живим
у библиотеци и обожавам књиге. Уколико желиш, можемо играти моју
омиљену игру – одгонетање загонетки. За сваку одгонетку поклонићу
ти књиге. Оне ће бити твоји пријатељи. Кад имаш добру књигу, никада
ниси усамљен.“ Насмејала сам се, што је значило да пристајем.
„Хајде да решимо прву загонетку“, рече Марта. „Шта то обично
остаје без главе ујутру, а ноћу је има?“ Замислила сам се, знала сам да
је нешто сакодневно, али нисам била сигурна. Од умора сам пожелела
и помислила на свој кревет. Синуло ми је решење – јастук! Била сам
срећна што сам, ипак, знала решење. Марта се зачудила и са полице
дохватила комплет књига – „Кућица на дрвету“ и поклонила ми.
„Хајде да решимо другу загонету: ОКАПРЕ?“ Ова реч сама по себи
не значи ништа, али крије један познати израз. Шетала сам између препуних полица са књигама, загледала сам се у наслове књига како би ми
помогли. Сетила сам се. Решење је гласило - КАО ПРЕ!
Марта се осмехнула опет и кренула до полице са енциклопедијама.
Дохватила је комплет књига и дала ми га. Све су биле интересантне,
добила сам жељу да их разгледам.
Марта ме је посматрала, а онда рекла да је најсрећнија кад деца
воле књиге и да се радује свакој прочитаној страни. Из разговора нас је
тргао звук браве, јер је библиотекарка дошла на посао. Била је зачуђена
што ме види ту. Марта се вешто скрила у лавиринту књига.
Била сам срећна што сам упознала Марту и што сам од ње добила
прегршт прелепих књига.
Милица Радивојевић VII/1, ОШ „Краљ Петар I“, Ниш
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БИБЛИОТЕКА – МОЈА ДРУГА КУЋА
Књига је одувек била човеков најбољи друг. С њом се дружимо од
најранијег детињства.
За мене је библиотека једно чаробно место где су све књиге на окупу.
Када закорачим у њу, као да улазим у неку тајанствену и чаробну зграду.
Све је тако тихо и мирно, чују се само одјеци мојих корака. Осећа се мирис књига који вас мами да узмете барем једну. Испред мене се пружају
редови са полицама које су пуне књига. Прстом прелазим преко њих,
гледајући наслове и тражећи ону која мени одговара. Имам осећај као
да сви јунаци из разних књига хоће да ме одвуку некуда са собом, у неку
велику и веома занимљиву пустоловину. Прилази ми библиотекарка и
пита ме да ли ми треба нека помоћ. Као и увек, библиотекарке су веома
љубазне. Када потражите да вам помогну око налажења књиге, врло
ће вам радо помоћи. Уколико нађете књигу која вам одговара, можете
отићи у читаоницу и полако без икакве журбе прочитати неки део или
целу књигу. Тамо такође можете и учити неки школски предмет.
Узимам неку књигу, одлазим до пулта где уписују када и коју књигу
сте узели. После тога полако затварам врата, страхујући да не пробудим
тај тајанствени свет и одлазим.
Mина Стојанчев VII, ОШ „Краљ Петар

ПРАДЕВОЈЧИЦА И ЈА
ЈЕДНЕ НОЋИ У БИБЛИОТЕЦИ
Јутро је. А мени - тако досадно. Како победити досаду? Парк, река
или... Одлучила сам да одем у библиотеку! Читала сам књигу „Прадевојчица“, прелеп роман наше чувене песникиње Десанке Максимовић.
Одједном бацим поглед на леву страну зида и угледам орман. Тај орман
стоји ту већ месецима, и јако сам била радознала да сазнам шта је у
њему. Док сам отварала орман пун прелепих дубореза, чули су се врло
заносни звуци морских таласа, а кад га отворих, засени ме прекрасна
светлост дугиних боја. У орману је била јунакиња романа „Прадевојчица“. Била је јако чудна, носила је хаљину од гепардове, а огртач од вучје
коже. Имала је разбарушену црну косу из које је вирила стрела. Засени
ме њен дубок озбиљан поглед. Рече ми да пођем с њом и ухвати ме за
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руку, али ја је ипак повукох у мој свет. Видевши рачунаре, нашла се у
чуду. Објаснила сам јој да је ушла у 21. век и да је створено много нових
ствари и да је технологија веома напредовала.
Пао је мрак и дошла је библиотекарка. Њена љубазност одушевила
је прадевојчицу. Библиотекарка је чудно погледа и рече ми: „Тебе, Наташа, знам, често долазиш овде, али ми је и ова девојчица однекуд јако
позната!“ Насмејала сам се, одмахнула руком и само рекла да ми је то
пријатељица. Она нам је дозволила да останемо још мало, јер ускоро
затвара библиотеку. Прадевојчица ми је рекла да мора да се врати у орман, јер је чекају друга радознала деца. Отпратила сам је и пожелела
јој лаку ноћ.
Затворивши орман, пробудила сам се и видела лице библиотекарке
која ми је рекла да сам заспала читајући. Надам се да ће роман „Прадевојчица“ почитати још много радознале деце.
Наташа Ранђеловић VI/3, ОШ „Радоје Домановић”

СУСРЕТ У БИБЛИТЕЦИ
Светла су угашена. На њену срећу, мада она то још увек не зна,
остаје закључана у библиотеци. Хвата је паника и одлучује да се приближи прозору и удахне ваздух. А тамо већ неко стоји.
Застала је. Кришом посматра две особе које стоје једна поред друге
и покушава да чује њихов разговор. Примећује да је реч о дечаку и старијој госпођи.
– Ема, када идемо у музеј?
– Драги Аги, не можемо сада, ноћ је, водићу те сутра где год пожелиш. У музеј, на клизање, у биоскоп, на пецање...
– Аги и Ема, то ми је од некуд познато – помислила је девојчица.
– Аги, хоћемо ли јести сладолед? – упита Ема.
– Само ако је од јагоде. – одговори Аги.
– Аги и Ема, Аги и Ема.... – понављала је. – Па да, они су главни
ликови књиге Игора Коларова.
Дуго их је слушала и нетремице гледала. Како се шале, смеју, причају о кокошки Грофици, о врстама људи који одлазе на клизање и другим интересантним темама...
Ема је кроз разговор саветовала Агија о животу и тада је говорила:
– Живот је диван и бескрајан и никакви бројеви не могу да га скрате.
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Причала је о својим сновима, да жели да постане дама витез, док су јој
као малој говорили да је то не могуће, она им није поверовала и зато је
она то данас. Ема својом веселошћу и позитивним размишљањем изнова одушевљава девојчицу. Када је Аги тужан због маме и тате који не
проводе време са њим, ту је Ема која говори: - Аги волим те нон-стоп.
То је била истина. Аги то зна, јер и он њу исто тако воли. Одједном, Ема
се обраћа девојчици:
– Хеј ти, знамо да си иза полице, дођи ако си дама витез!
– Ја, овај – збунила се девојчица. – Нисам желела да вас узнемирим,
уживала сам слушајући вас.
– Па ниси нас изненадила, знали смо да си ту још од почетка, али
пошто ми гледамо људе у музеју и размишљамо о њима, мислили смо
да и ти тако желиш да гледаш нас.
– То ми је била идеја – рече девојчица.
– Па, ти си онда неки наш рођак! Лепо би било да и ти живиш у
улици Храстова – рече Ема.
– То је немогуће – уздахну девојчица и на кратко је зажмурила.
Када је отворила очи, није их било. Испред себе је угледала цедуљицу
на којој је писало:
Драга наша витез дамо,
драго нам је што смо те упознали. Ако икад пожелиш да свратиш
у наш Зачарани замак, довољно је да завириш у књигу „Аги и Ема” Игора Коларова и већ си код нас. Не брини за нас.
Воле те Аги и Ема
П. С. Када будеш наишла на неко црно-бело маче, обавезно га узми,
јер Биби Јуниор воли некад да одлута.
Девојчица се насмешила. Необична срећа обузела је њено срце. Одлучила је да ће и она, као и Аги, писати више и више, јер како Ема каже
– тада живиш два живота.
Сунце је обасјало библиотеку. Свануо је дан. Девојчицу је пробудио
нежан библиотекаркин глас:
– Па ти си ту? Сви су се забринули за тебе.
Седела је поред прозора и држала у рукама књигу. Погодићете коју.
– Пожурићу онда, да се не брину, понећу ову књигу. Видимо се сутра! – рекла је девојчица.
Великим корацима грабила је напред. Свима је желела да препоручи ову књигу. Баш као и Аги, сада и она воли Ему, због њеног племенитог и доброг срца. Зато са Емином храброшћу и позитивним ставом
корача кроз живот као права дама витез!
Теодора Аврамовић VII/4, ОШ „Краљ Петар I”
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НОЋ У БИБЛИОТЕЦИ
Новембар, почело је зимско рачунање времена, дан је све краћи,
ветар је све јачи…
Напољу је хладно, ветар носи лишће наоколо. Гледам у мали црвени лист како лети ка месту у коме чаролија настаје, лети ка дечијој
библиотеци. Заједно са њим‘ улазим унутра. Тамо је библиотекарка и
још пар девојчица које су се управо спремале да изађу, јер је већ било
касно и библиотека је требало да се закључа. Ја се на то нисам обазирала. Наставила сам да идем и разгледам књиге. Чула сам кључ у брави,
потрчала, и схватила да сам управо закључана у библиотеци. Обузимао
ме је неки чудан осећај. Дланови су ми се знојили, а колена дрхтала.
Одједном, погодила ме је грудва у главу. Окренула сам се и видела девојчицу по имену Јасминка како се са својим друштвом игра у снегу.
Позвала ме је да јој се придружим. Радо сам кренула за њом.
Играли смо се и одједном нестаде снега и испред мене се створи
позорница. Јасминка каже да ћемо се сада играти глуме. Није прошло
много и сцена је била направљена. После неког времена почела је свађа
око тога ко ће да носи хаљину са шљокицама. Нико није хтео да попусти и хаљина се поцепала. Онда је предложила да се играмо школе, али
да, наравно, она буде учитељица. То ми се и није баш свидело, па сам
наставила своје путовање. Испред мене се створила девојчица танка као
лист папира. Њено тело је било изузетно мршаво. Упознале смо се и попричале. Она каже да не воли да једе. Има много проблема свакога дана,
а нема некога с ким би то могла да подели, да се изјада, нема пријатеља.
Веома је усамљена. Рекла сам јој да сам ја њен пријатељ и да ћу јој
помоћи око свега. Загрлила ме је и питала како сам ја дошла овде. Све
сам јој објаснила и питала како је могуће да сви они постоје. Рекла је да
сваке вечери након што се библиотека затвори, сви јунаци замене места, шетају се, причају и проживљавају авантуре из разних књига, а само
одабрана деца могу то да виде. Била сам срећна, јер сам баш ја одабрана
да сам их све упознам и да чувам њихову тајну. У тренутку је девојчица
почела да бледи и за пар тренутака све књиге су летеле и враћале се на
полице. Нисам знала шта се дешава, погледала м на сат и видела да је
време за откључавање.
Чаролија је сасвим нестала када сам чула кључ у брави и глас библиотекарке. Зграбила сам са полице књиге које сам те вечери прочитала
и кренула кући пуна среће, надајући се да ће се ово можда опет поновити.
Теодора Божанић VIII/3, OШ „Бранко Миљковић”
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Марија Ружић, инструктор ликовне радионице дипломирани дизајнер
ентеријера и графике, магистар зидног сликарства

ИМПРЕСИЈЕ СА ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ
Као инструктор ликовних радионица одржаних у Дечјој библиотеци у Нишу, изузетно сам задовољна постигнутим резултатима. Нишки
основци, изабрани као најталентованији на ликовном конкурсу „Библиотека – моја друга кућа“ дружили су се и уједињеним креативним
снагама створили лепа уметничка дела, на папирима и платнима. Било
је и шала, али се озбиљно приступило задацима. Најупечатљивији утисак на мене оставиле су, пре свега реакције деце при сусрету са новим
материјалима са којим ће радити, као и њихова ангажованост и воља да
задаци буду што успешнији. Платна у природној величини просечног
четворогодишњег детета, како смо то у оквиру радионице, мало шаљиво назвали и доста нових боја којима треба осликати та платна.
Дечија машта и креативност су увек вредни пажње и похвале, тако
је било и овог пута.
Због великог интересовања за радионице, имали смо увек више
деце него што је то било планирано, што нам је било драго, а због тога
су радионице биле и креативније и друштвеније, па самим тим и продуктивније.
Уметност је област у чијем стваралачком процесу машта и идеје
имају главне улоге, зато су деца најчешће најбољи уметници.
Ликовне радионице смо поделили на два ликовна задатка:
У првом задатку – цртање емоција, деца су својим цртежима заправо показала у каквом свету и окружењу живе, као и шта им то окупира
размишљања и машту. Било је забавно, а резултати су изузетно креативни цртежи у боји.
У другом задатку су показали своју домишљатост и креативност.
Подељени у две групе на платнима су као макете стварали град и село
и њихове становнике. Веома креативно и забавно су осмислили и један
и други предео и показали добро сналажење у томе како коју форму нацртати, са величинама облика, као и детаљима који се уклапају у задате
појмове, створивши при том хармоничне пределе, које би свако пожелео
да посети.
Њихов тимски рад допринео је да резултати буду одлични. Одушевљење оним што су направили било је велико.
Са децом је увек задовољство радити и стварати. У пријатном
друштву и креативној атмосфери, са пуно смеха и шале, завршили смо
веома успешно ликовне радионице. Било је заиста забавно и лепо.
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Миша Ђорђевић V/4, ОШ „Свети Сава“

Александар Милошевић V/2, ОШ „Свети Сава”
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Тијана Илић VII/2, ОШ „Душко Радовић”

Гаврило Миленковић VII/4, ОШ „Душко Радовић”
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Ева Стефановић V/5, ОШ „Свети Сава”

Петра Младеновић V/4, ОШ „Свети Сава”
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Христина Рашић VII/2, ОШ „Карађорђе”, Горњи Матејевац

Јана Николић V/5, ОШ „Свети Сава
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Мара Кусало V/4, ОШ „Свети Сава”

Исидора Љубомировић VII/5, ОШ „Душко Радовић”
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Тијана Марковић VII/3, ОШ „Душко Радовић”

Даница Миленковић VII/1, ОШ „Душко Радовић”
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Ива Словић VII/1, ОШ „Душко Радовић”

Петар Бојовић VII/5, ОШ „Душко Радовић”
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Јана Трифуновић VII/1, ОШ „Душко Радовић”

Миљана Џаврић VIII/2, ОШ „Његош”
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Јована Лазић V/4, ОШ „Свети Сава“

Мирољуб Цуровић VII/5, ОШ „Душко Радовић”
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ЗРНЦА
Препоруку дајем својим вршњацима, да читају више, јер уз добре
књиге нестају све бриге!
Алекса Миленковић VIII//4 ОШ „Радоје Домановић“

Опусти се и закорачи у овај свет бајки. На тренутак заборави на све,
утони са јунацима у њихове пустоловине и дозволи да и теби библиотека буде друга кућа.					
Анђелина Валић VIII/2, ОШ „Краљ Петар I“

Волим библиотеку. Једноставно, волим! Та љубав постоји још од
мог раног детињства. Нисам знала ни да читам, а она ми је отворила
своја врата и својом чаролијом учинила да јој се увек враћам.
Кажу „дом је тамо где је срце”. Ето, и ја тако мислим. Библиотека
је мој дом, моја друга кућа, моја нераскидива и стварна љубав којој се
увек радо враћам.
Библиотека је за мене чаробни свет књига у којем читајући живимо животе главних јунака, са њима тугујемо и радујемо се, плачемо и
смејемо се и на крају смо увек богатији за још једно дивно искуство.
Ања Аврамовић VII/4, ОШ „Краљ Петар I“

У свакој библиотеци осећам се као код куће, јер је пуна снова и
нада, а вредиш колико и сањаш.
Богдан Ашчетовић VI/2, ОШ „Радоје Домановић“

Библиотека је ресторан који душу храни хиљадама лепих речи сатканих од маште и осећања.
Богдан Јовановић VI/2, ОШ „Доситеј Обрадовић“

За мене су библиотеке чудесни и тајни светови. Књиге, које су наши
верни пратиоци од раног детињства, део су мог чаробног царства.
До нашег следећег сусрета, до неке нове прилике, драга библиотеко, чекај ме!
Дарко Анђелковић VIII/2, ОШ „Бранко Миљковић“
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ЗРНЦА
Испред мене ковчег пун блага, која ме чекају, за чије отварање постоји само један кључ „воља за новим сазнањима.“
Исидора Гавриловић VIII, ОШ „Краљ Петар I“

Волим да читам у читаоници библиотеке, која је постала мој други
дом. Тај осећај топлине и сигурности вам не могу описати, па је најбоље
да се сами уверите у то.
Милица Илић VIII/3, ОШ „Краљ Петар I“

Библиотека за мене представља ризницу знања. Библиотеке су препуне књига, али увек има места за нова издања. Неки људи воле да имају
кућне библиотеке, а неки због мањка простора поклањају књиге. Поред
њих има и оних који желе да помогну градску библиотку донирањем нових издања. Свако ко је од малих ногу посећивао библиотеку, доживљава је као своју другу кућу, јер се у њој осећа пријатно и посебно.
Милица Радивојевић VII/1, ОШ„Краљ Петар I“

За мене је библиотека једно чаробно место где су све књиге на
окупу. Када закорачим у њу, као да улазим у неку тајанствену и чаробну зграду. Све је тако тихо и мирно, чују се само одјеци мојих корака.
Осећа се мирис књига који вас мами да узмете барем једну. Испред мене
се пружају редови са полицама које су пуне књига. Прстом прелазим
преко њих, гледајући наслове и тражећи ону која мени одговара. Имам
осећај као да сви јунаци из разних књига хоће да ме одвуку некуда са
собом, у неку велику и веома занимљиву пустоловину. Прилази ми библиотекарка и пита ме да ли ми треба нека помоћ. Као и увек, библиотекарке су веома љубазне. Када потражите да вам помогну око налажења
књиге, врло ће вам радо помоћи.
Mина Стојанчев VII/1, ОШ „Краљ Петар I“

Библиотека је наша друга кућа. Пружа нам топлину, уме да нас
смири онда када смо нервозни, уз неку књигу и заплачемо, нека нас и
насмеје, али најбитније је да после сваког сата који проведемо у библиотеци, ми постајемо паметнији и бољи људи.
Теодора Божанић VIII/3, ОШ „Бранко Миљковић”
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ЗРНЦА
Библиотека је царство књига у коме сазнајемо многе нове и занимљиве ствари.
Наташа Ранђеловић VI/3, ОШ „Радоје Домановић“

Библиотека. Место где бесконачно светова спава, где сваког тренутка можемо доживети неки од њих...
Од малена сам волела библиотеку. Е, шта би нам све могла рећи
једна библиотека, кад би могла... Али зашто да не? Она то и може! Ту
су њене књиге, њено срце и душа које нас својим речима оплемењују,
које причају ако ми желимо да чујемо. Ја желим да знам све што ми она
каже. Библиотека је моја друга кућа, јер своје срце несебично пружа
свима.
Теодора Аврамовић VII/4, ОШ „Краљ Петар I“

Много пута су ме људи питали зашто идем у библиотеку, због
чега трошим време на бирање добрих књига када су све књиге исте и
говорили би да постоје много бољи начини да проводим време, него
да читам о неким немогућим стварима. Увек им одговарам једним од
мојих омиљених цитата Марка Твена: „Човек који не чита добре књиге,
нема никакве предности у односу на онога који их уопште не чита.“
Теодора Вучковић VIII/3, ОШ „Краљ Петар I“

Читањем се речник богати.
Са читањем никад нећу престати!
Поруку шаљем свима:
Библиотека нове чланове прима!

Анастасија Пекић VIII/2, ОШ „Његош“

Када чујем реч БИБЛИОТЕКА, помислим...
ЧИТАЊЕ, ПОРУКЕ, РАДИОНИЦЕ, УЖИВАЊЕ, ДРУЖЕЊЕ, МАШТА, МИРНО
МЕСТО, МУДРА МИСАО, ЗНАЊЕ, НЕОТКРИВЕНО ЦАРСТВО, ПЕСМА, АВАНТУРА, СРЕЋА, СЛОБОДА, ПУТОКАЗ, ТАЈНА, ОТКРИЋЕ, УТОЧИШТЕ, БИБЛИОТЕКАРКА, ИЗБОР, ВРЕМЕПЛОВ, ПУТОВАЊЕ, ЦАРСТВО КЊИГА, ПИСЦИ, НОВИ
СВЕТОВИ, ИНСПИРАЦИЈА, ПРОСТРАНСТВО, ОКЕАН, ПРОШЛОСТ И БУДУЋНОСТ, ПРОЗОР, ВРАТА, СТВАРАЊЕ, КУЋА КЊИГА...
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Елизабета Георгиев, дипломирани библиотекар саветник

САМО ЈЕДНОМ КУЦНИ НА ВРАТА БИБЛИОТЕКЕ

Драги мој читаоче, књигољупче, снохватице,
Сигурна сам да знаш шта је кућа, дом, љубав, радост, породични
мир, нешто лепо и драго када су сви срећни и сложни, најплавље небо
и најсјајније сунце... Овога пута, неки добри људи, библиотекари, савршенство и топлину куће преселили су у библиотеку, па је она свима
нама раздрагано и искрено постала друга кућа. Не треба да чучиш испред врата друге своје куће. Да, испред врата која могу да буду дрвени,
метални, стаклени зидићи који се отварају да би човек ушао из једног
у други свет. Просто треба да покуцаш, једном, нежно и да улетиш у
посебан свемир... Дакле, овога пута, захваљујући чаролији књиге, врата
наше Библиотеке, мало климава и неугледна, увела су радознале девојчице и дечаке у велики свет књишке необичности, стваралаштва, авантуре зване „писани и нацртани снови“.
На врата наше Библиотеке улази се са вееееееееликим осмехом и
грајом... Сад ћеш, драги читаоче, сигурно рећи: „Али у библиотеци треба да је тишина!“ Да, у библиотеци би требало да је тишина, али врло
често дечја граја је огромна тишина која рађа нешто тајновито и лепо...
Е, сада ћеш тек да полудиш: „Ово нема везе с везом! Галама је тишина!
Еј, пишче ових редова, ти си нешта побркао лончиће у глави!“ Не гарантујем ја за своје лончиће, али чврсто стојим иза сваке своје речи! Не
можеш да ствараш нешто другачије, ћутећи као риба. Треба, бога ми,
и да се подвикне, да се пред другарима каже и најблесавија идеја, како
би је неко можда ћапио и од ње направио песму или причу. Понекад
ти је потребна помоћ, коју ће ти књига несебично пружити, машту ти
продужити, малко те развеселити или растужити и... Та-на-на-на, полако се рађа стих и прича! Ето, управо то су радили Виолета и Власта,
књишки враголани, па се сада у књизи која ти лежи у руци смешкају
приче и песме твојих вршњака, књиготрагача и малих писаца. Све у
свему, велики добри другари деце, горе поменута девојчица Виолета и
дечак Власта, показали су да мора да се расте уз књиге и читање како
би сваки следећи дан био лепши и како би нови стихови и приче расле,
а ногавице на панталонама власника стихова и прича се скраћивале...
То они из искусттва, јер су сами то доживели... Наравно, ту је била и
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девојчица Мaрија, која је са другарима мутила боје, слике и облике и
стварала шарену чаролију. А девојчица Саша, драга библиовила, све је
то мудро потврдила – у библиотеци, у другој кући, се одраста, постаје
снажнији (због знања), спретнији (због стваралаштва) и заљубљенији
(можда због неке нове симпатије)!
Можда ће ти звучати малко нескромно, или како одрасли воле да
кажу – претенциозно, али искрено мислим да нема лепшег света од
оног који стварају деца, па је тако свет створен иза врата твоје друге
куће, библиотеке, најлепши! Уживај у њему, драги читаоче!
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