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и, у до глед но вре ме, уз до дат ни ан га жман и фи нан-
сиј ска сред ства, обез бе де бо љи усло ви за рад деч јих 
оде ље ња. За ис пу ња ва ње ових усло ва ни су до вољ на 
са мо сред ства и же ље, нео п ход на је са рад ња са од го-
ва ра ју ћим на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма, обра зов ним 

уста но ва ма и би бли о те ка ма. До но ше ње јед не све о бу-
хват не, осми шље не и ре ал не на ци о нал не стра те ги је 
не сум њи во би до при не ло да се ови про бле ми ре ша ва-
ју ускла ђе но, при ме њу ју ћи све ме ђу на род не стан дар-
де и пре по ру ке.

Abstract 
The �rst chil dren de part ment in King dom of Yugo sla via was esta blished with the �rst pu blic li brary in 
Bel gra de, and star ted to work on Ja nu ary, 11th 1931. Af ter the Se cond World War, with ope ning re gi o-
nal, po pu lar li bra ri es in Bel gra de, and the ot her chil dren ro oms whe re for med.
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Сажетак
Текст се ба ви чи та њем, интeресовањима и на ви ка ма чи та ла ца у Ре сав ској би бли о те ци у Сви лајн цу. 
За сни ва се на сва ко днев ним су сре ти ма и раз го во ри ма са ко ри сни ци ма о књи га ма ко је по зајм љу ју 
и чи та ју, као и на ста ти стич ким по да ци ма. Текст по ку ша ва да од го во ри на питањa о уло зи и ути ца ју 
би бли о те ке као по сред ни ка из ме ђу чи та ла ца и књи га и о ме сту и зна ча ју књи жев но сти у жи во ту 
савремeног чо ве ка.

Кључне речи:
би бли о те ка, чи та ње, чи та лач ка ин те ре со ва ња, књи жев ност

УДК 028:027.5(497.11 Svilajnac)“2007/2008“

У сво јој књи зи Исто-
ри ја чи та ња, Ал бер то 
Ман гел на јед ном ме сту 
пи ше да је чи та ње сво је вр-
сни чин ини ци ја ци је, не ка 
вр ста ри ту ал ног пре ла за 
из ста ња за ви сно сти у ста-
ње основ не ко му ни ка ци-
је, чин ко ји за из дво је ног 
по је дин ца зна чи ула зак 
у за јед ни цу и при ступ у 
ко лек тив но пам ће ње.1 Чи-
та ње на ко је он ов де, пре 
све га ми сли, је сте чи та ње 
у свом основ ном и нај јед-
но став ни јем об ли ку: по-
зна ва ње и сри ца ње сло ва. 
Ис ку ство пр вог су сре та и су о ча ва ња са на пи са ним 
ре чи ма и тек стом, уло жен ма њи или ве ћи труд да се 
она са вла да ју – то ис ку ство за јед нич ко је сви ма они ма 
ко ји по се ду ју спо соб ност чи та ња. Овај сте пен спо соб-
но сти, нај че шће до во љан за успе шно функ ци о ни са ње 

основ ног ни воа пи са не 
ко му ни ка ци је, при ма ње 
и раз у ме ва ње од ре ђе не 
по ру ке, не што је на шта 
ве ћи на љу ди пр во по ми-
сли ка да се по ме не чи та-
ње. Ме ђу тим, сри ца ње 
сло ва са мо је по че так; 
„при ступ у ко лек тив но 
пам ће ње“ зах те ва јед ну 
мно го сло же ни ју, ра зно-
вр сни ју и озбиљ ни ју ак-
тив ност. Чи та ње је све о-
бу хват ни чи ни лац ко ји 
про жи ма и де лу је на 
раз ли чи те аспек те чо ве-
ко вог жи во та: по чев од 

ин ди ви ду ал ног, пси хич ког и емо тив ног, па све до дру-
штве ног и кул тур ног, у нај ши рем зна че њу тих ре чи. 
Исто вре ме но, и оно тр пи ути ца је, ме ња се, уса вр ша ва, 
про ду бљу је или за па да у кри зу. У овом ра ду по ку ша-
ће мо да, на при ме ру чи та ња и чи та лач ких ин те ре со ва-
ња у Ре сав ској би бли о те ци у Сви лајн цу, а с по себ ним 
освр том на чи та ње књи жев них де ла, ра све тли мо бар 
не ке аспек те овог сло же ног про бле ма.

Чи та ње и чи та лач ка 
ин те ре со ва ња на Оде ље њу 

за од ра сле 
Ре сав ске би бли о те ке у Сви лајн цу 

за пе ри од јул 2007 – јул 2008.

1 Alberto Mangel, Istorija čitanja, prev. Vladimir Gvozden, (Novi Sad: 
Svetovi, 2005), 81. 

Ре сав ска би бли о те ка у Сви лајн цу
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Чи та ње код ве ћи не љу ди по чи ње опа жа њем сло ва 
по мо ћу чу ла ви да, да кле, пер цеп ци јом. Још су у ан ти-
ци не ки ми сли о ци по ку ша ва ли да про на ђу од го вор 
на пи та ње ка ко чи та мо, од но сно, ка кви се то про це си 
де ша ва ју у на шем оку и у на шој гла ви док опа жа мо не-
ки текст. Да нас се, ма ње-ви ше, по у зда но зна да при ли-
ком чи та ња на ше око не кли зи рав но мер но и ли не ар-
но пре ко ис пи са не стра ни це, већ се кре ће ско ко ви то 
(тзв. са ка де). Крат ке па у зе ко је око пра ви из ме ђу два 
ско ка је су, за пра во, тре ну ци у ко ји ма опа жа мо, не реч 
по реч, не го чи та ве гру пе ре чи. Та ко опа же не ре чи, 
за хва љу ју ћи прет ход ном ис ку ству, наш мо зак иден ти-
фи ку је и пам ти. На жа лост, сло же не ак тив но сти људ-
ског мо зга у про це су чи та ња и да ље су, и по ред број-
них ис пи ти ва ња у овој обла сти, ве ли ка не по зна ни ца.

С дру ге стра не, иако је на у ка о књи жев но сти тек у 
дру гој по ло ви ни 20. ве ка по че ла озбиљ ни је да се ба ви 
про бле мом чи та ња и уло гом чи та о ца, чи та ње је ве о ма 
бр зо по ста ло оп се сив на те ма епо хе2, а не ка раз ми шља-
ња, иде је и за кључ ци до ко јих се до шло, по ка за ли су 
се као ве о ма ин спи ра тив ни, за ни мљи ви и да ле ко се-
жни. Раз вио се низ раз ли чи тих при сту па, од исто риј-
ског, со ци о ло шког, фе но ме но ло шког, хер ме не у тич ког 
до пси хо а на ли тич ког, се ман тич ког, струк ту ра ли стич-
ког, фе ми ни стич ког.

Јед ну од мо гу ћих де фи ни ци ја чи та ња дао је и Но-
ви ца Ми лић, уво де ћи по јам „дис јунк тив на син те за“3. 
Он чи та ње, као што мо же мо за кљу чи ти из на ве де ног 
тер ми на, од ре ђу је као ком плек сну син те зу раз ли чи-
тих, у исто вре ме про тив реч них, ис кљу чи вих и не за-
ви сних, али ме ђу соб но и те ка ко по ве за них и ис пре-
пле та них опе ра ци ја. Као што смо већ по ме ну ли, чи-
та ње по чи ње пер цеп ци јом и раз у ме ва њем, а за тим, 
пре ма Ми ли ћу, об у хва та ре ког ни ци ју и ког ни ци ју, 
као пре по зна ва ње ста рог и са зна ва ње но вог са др жа ја, 
ме мо ри са ње и за бо рав, ре флек си ју и спе ку ла ци ју, има-
ги на ци ју и фан та зи ју, да би на кра ју укљу чи ло и са му 
не чи тљи вост као јед но од сво јих бит них обе леж ја. Да-
кле, су срет са тек стом4 пра ви је иза зов за оне ко ји се-
бе на зи ва ју или сма тра ју чи та о ци ма; он под ра зу ме ва 
стал ну ан га жо ва ност и ак тив ност ду ха, ра до зна лост, 
отво ре ност и кре а тив ност. Текст не тр пи па сив ност, 
за тво ре ност и пред ра су де, и за оне ко ји чи та ње не 
схва та ју као ди ја лог, оста је за у век не про чи тан.

Мо жда упра во ов де, у овој сло же но сти и зах тев но-
сти, ле жи и је дан од узро ка оно га што се већ из ве сно 
вре ме озна ча ва као кри за чи та ња. На рав но, то ни је и 
је ди ни узрок и, уко ли ко при хва ти мо да кри за за и ста 

по сто ји, он да мо ра мо би ти све сни да су ње ни узро ци 
број ни. Ка да се го во ри о кри зи чи та ња, нај че шће се 
ми сли на то да љу ди све ма ње чи та ју, или да ве ћи на 
уоп ште не чи та. Ме ђу тим, на ма се чи ни да је пра ви 
про блем, за пра во, не то ко ли ко се чи та или не чи та, 
не го шта и ка квог је ква ли те та оно што и ти ма ло број-
ни чи та о ци да нас чи та ју. И још: дру штво ко је је би ло 
или се бар тру ди ло да бу де за сно ва но на ху ма ни стич-
ким иде а ли ма, а ко је је, ка жу, свој крах до жи ве ло у 
дру гој по ло ви ни 20. ве ка, књи жев ност је сма тра ло но-
си о цем кул ту ре и ду хов но сти, скла ди штем етич ких 
и есте тич ких вред но сти. Пи та ње је шта на по чет ку 
21. ве ка књи жев ност зна чи сво јим чи та о ци ма и да ли 
она и да ље за слу жу је по вла шће но ме сто у сфе ри ду-
хов них де лат но сти, или је и овај по ло жај ко ји да нас 
за у зи ма са мо по сле ди ца но стал ги је за до брим ста рим 
вре ме ни ма, ве штач ки и кон фор ми стич ки одр жа ван 
на ште ту оног до брог што је у књи жев но сти и ме ђу 
ње ним чи та о ци ма оста ло. Би бли о те ке, иако и са ме 
у про це су пре и спи ти ва ња и од ре ђи ва ња свог ме ста 
у са вре ме ном дру штву, и да ље су нај бо љи по ка за тељ 
оно га што се де ша ва са чи та њем и чи та о ци ма, њи хо ве 
са да шњо сти али и бу дућ но сти.

Ре сав ска би бли о те ка у Сви лајн цу пре ма сво јим чи-
та о ци ма не гу је је дан из ра зи то отво рен и не по сре дан 
од нос. Та кав при ступ, ко ји под ра зу ме ва сва ко днев ни 
кон такт са ко ри сни ци ма, раз го вор и упо зна ва ње са 
њи хо вим чи та лач ким на ви ка ма и ин те ре со ва њи ма, 
по ла зна је тач ка на шег ра да.

У 2007. го ди ни, Ре сав ска би бли о те ка има ла је, на 
Оде ље њу за од ра сле, укуп но упи са них 635 ко ри сни-
ка. Од тог бро ја, ве ћи ну су чи ни ле же не, укуп но 460, 
док је број упи са них му шка ра ца из но сио 175. Што се 
струк ту ре ко ри сни ка пре ма за ни ма њи ма ти че, она је 
из гле да ла ова ко:
-  уче ни ци сред њих шко ла – 186
-  сту ден ти – 64
-  рад ни ци у не по сред ној про из вод њи – 81
-  рад ни ци у дру штве ним де лат но сти ма – 216
-  по љо при вред ни ци – 8
-  оста ли (до ма ћи це, пен зи о не ри, не за по сле ни) – 80

На ве шће мо од мах и по дат ке из 2008. го ди не, за-
кључ но са 10. сеп тем бром: укуп но упи са них ко ри сни-
ка је 592, од че га 443 же на и 149 му шка ра ца. Струк ту-
ра ко ри сни ка пре ма за ни ма њу је сле де ћа:
- уче ни ци сред њих шко ла – 178
- сту ден ти – 59
- рад ни ци у не по сред ној про из вод њи – 86
- рад ни ци у дру штве ним де лат но сти ма – 187
- по љо при вред ни ци – 8
- оста ли (до ма ћи це, пен зи о не ри, не за по сле ни) – 74

Ова по де ла пре ма за ни ма њи ма, по себ но у ка те го-
ри ја ма рад ни ка у не по сред ној про из вод њи и рад ни ка 
у дру штве ним де лат но сти ма, мо жда и ни је нај срећ ни-
ја, а и од нос ни воа обра зо ва ња и за ни ма ња ни је у пот-
пу но сти ускла ђен, ипак и ова ква по де ла да је нам до-

2 Јадранка Божић, „Читалац у средишту пажње: савремене теорије 
читања“, Гласник НБС III, бр. 1, (2001): 58. 
3 Novica Milić, Predavanja o čitanju (Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 
2000), 167-168. Види и: Новица Милић „Увод у читање“, у Како 
читати: о стратегијама читања трагова културе, приредио 
Саша Илић (Београд: Народна библиотека Србије, 2005), 15-17.
4 Појам „текст“ овде користимо, пре свега, мислећи на уметничке 
текстове. То, наравно, не значи да читање неких других текстова не 
подразумева напред набројане операције.
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Чи та ње код ве ћи не љу ди по чи ње опа жа њем сло ва 
по мо ћу чу ла ви да, да кле, пер цеп ци јом. Још су у ан ти-
ци не ки ми сли о ци по ку ша ва ли да про на ђу од го вор 
на пи та ње ка ко чи та мо, од но сно, ка кви се то про це си 
де ша ва ју у на шем оку и у на шој гла ви док опа жа мо не-
ки текст. Да нас се, ма ње-ви ше, по у зда но зна да при ли-
ком чи та ња на ше око не кли зи рав но мер но и ли не ар-
но пре ко ис пи са не стра ни це, већ се кре ће ско ко ви то 
(тзв. са ка де). Крат ке па у зе ко је око пра ви из ме ђу два 
ско ка је су, за пра во, тре ну ци у ко ји ма опа жа мо, не реч 
по реч, не го чи та ве гру пе ре чи. Та ко опа же не ре чи, 
за хва љу ју ћи прет ход ном ис ку ству, наш мо зак иден ти-
фи ку је и пам ти. На жа лост, сло же не ак тив но сти људ-
ског мо зга у про це су чи та ња и да ље су, и по ред број-
них ис пи ти ва ња у овој обла сти, ве ли ка не по зна ни ца.

С дру ге стра не, иако је на у ка о књи жев но сти тек у 
дру гој по ло ви ни 20. ве ка по че ла озбиљ ни је да се ба ви 
про бле мом чи та ња и уло гом чи та о ца, чи та ње је ве о ма 
бр зо по ста ло оп се сив на те ма епо хе2, а не ка раз ми шља-
ња, иде је и за кључ ци до ко јих се до шло, по ка за ли су 
се као ве о ма ин спи ра тив ни, за ни мљи ви и да ле ко се-
жни. Раз вио се низ раз ли чи тих при сту па, од исто риј-
ског, со ци о ло шког, фе но ме но ло шког, хер ме не у тич ког 
до пси хо а на ли тич ког, се ман тич ког, струк ту ра ли стич-
ког, фе ми ни стич ког.

Јед ну од мо гу ћих де фи ни ци ја чи та ња дао је и Но-
ви ца Ми лић, уво де ћи по јам „дис јунк тив на син те за“3. 
Он чи та ње, као што мо же мо за кљу чи ти из на ве де ног 
тер ми на, од ре ђу је као ком плек сну син те зу раз ли чи-
тих, у исто вре ме про тив реч них, ис кљу чи вих и не за-
ви сних, али ме ђу соб но и те ка ко по ве за них и ис пре-
пле та них опе ра ци ја. Као што смо већ по ме ну ли, чи-
та ње по чи ње пер цеп ци јом и раз у ме ва њем, а за тим, 
пре ма Ми ли ћу, об у хва та ре ког ни ци ју и ког ни ци ју, 
као пре по зна ва ње ста рог и са зна ва ње но вог са др жа ја, 
ме мо ри са ње и за бо рав, ре флек си ју и спе ку ла ци ју, има-
ги на ци ју и фан та зи ју, да би на кра ју укљу чи ло и са му 
не чи тљи вост као јед но од сво јих бит них обе леж ја. Да-
кле, су срет са тек стом4 пра ви је иза зов за оне ко ји се-
бе на зи ва ју или сма тра ју чи та о ци ма; он под ра зу ме ва 
стал ну ан га жо ва ност и ак тив ност ду ха, ра до зна лост, 
отво ре ност и кре а тив ност. Текст не тр пи па сив ност, 
за тво ре ност и пред ра су де, и за оне ко ји чи та ње не 
схва та ју као ди ја лог, оста је за у век не про чи тан.

Мо жда упра во ов де, у овој сло же но сти и зах тев но-
сти, ле жи и је дан од узро ка оно га што се већ из ве сно 
вре ме озна ча ва као кри за чи та ња. На рав но, то ни је и 
је ди ни узрок и, уко ли ко при хва ти мо да кри за за и ста 

по сто ји, он да мо ра мо би ти све сни да су ње ни узро ци 
број ни. Ка да се го во ри о кри зи чи та ња, нај че шће се 
ми сли на то да љу ди све ма ње чи та ју, или да ве ћи на 
уоп ште не чи та. Ме ђу тим, на ма се чи ни да је пра ви 
про блем, за пра во, не то ко ли ко се чи та или не чи та, 
не го шта и ка квог је ква ли те та оно што и ти ма ло број-
ни чи та о ци да нас чи та ју. И још: дру штво ко је је би ло 
или се бар тру ди ло да бу де за сно ва но на ху ма ни стич-
ким иде а ли ма, а ко је је, ка жу, свој крах до жи ве ло у 
дру гој по ло ви ни 20. ве ка, књи жев ност је сма тра ло но-
си о цем кул ту ре и ду хов но сти, скла ди штем етич ких 
и есте тич ких вред но сти. Пи та ње је шта на по чет ку 
21. ве ка књи жев ност зна чи сво јим чи та о ци ма и да ли 
она и да ље за слу жу је по вла шће но ме сто у сфе ри ду-
хов них де лат но сти, или је и овај по ло жај ко ји да нас 
за у зи ма са мо по сле ди ца но стал ги је за до брим ста рим 
вре ме ни ма, ве штач ки и кон фор ми стич ки одр жа ван 
на ште ту оног до брог што је у књи жев но сти и ме ђу 
ње ним чи та о ци ма оста ло. Би бли о те ке, иако и са ме 
у про це су пре и спи ти ва ња и од ре ђи ва ња свог ме ста 
у са вре ме ном дру штву, и да ље су нај бо љи по ка за тељ 
оно га што се де ша ва са чи та њем и чи та о ци ма, њи хо ве 
са да шњо сти али и бу дућ но сти.

Ре сав ска би бли о те ка у Сви лајн цу пре ма сво јим чи-
та о ци ма не гу је је дан из ра зи то отво рен и не по сре дан 
од нос. Та кав при ступ, ко ји под ра зу ме ва сва ко днев ни 
кон такт са ко ри сни ци ма, раз го вор и упо зна ва ње са 
њи хо вим чи та лач ким на ви ка ма и ин те ре со ва њи ма, 
по ла зна је тач ка на шег ра да.

У 2007. го ди ни, Ре сав ска би бли о те ка има ла је, на 
Оде ље њу за од ра сле, укуп но упи са них 635 ко ри сни-
ка. Од тог бро ја, ве ћи ну су чи ни ле же не, укуп но 460, 
док је број упи са них му шка ра ца из но сио 175. Што се 
струк ту ре ко ри сни ка пре ма за ни ма њи ма ти че, она је 
из гле да ла ова ко:
-  уче ни ци сред њих шко ла – 186
-  сту ден ти – 64
-  рад ни ци у не по сред ној про из вод њи – 81
-  рад ни ци у дру штве ним де лат но сти ма – 216
-  по љо при вред ни ци – 8
-  оста ли (до ма ћи це, пен зи о не ри, не за по сле ни) – 80

На ве шће мо од мах и по дат ке из 2008. го ди не, за-
кључ но са 10. сеп тем бром: укуп но упи са них ко ри сни-
ка је 592, од че га 443 же на и 149 му шка ра ца. Струк ту-
ра ко ри сни ка пре ма за ни ма њу је сле де ћа:
- уче ни ци сред њих шко ла – 178
- сту ден ти – 59
- рад ни ци у не по сред ној про из вод њи – 86
- рад ни ци у дру штве ним де лат но сти ма – 187
- по љо при вред ни ци – 8
- оста ли (до ма ћи це, пен зи о не ри, не за по сле ни) – 74

Ова по де ла пре ма за ни ма њи ма, по себ но у ка те го-
ри ја ма рад ни ка у не по сред ној про из вод њи и рад ни ка 
у дру штве ним де лат но сти ма, мо жда и ни је нај срећ ни-
ја, а и од нос ни воа обра зо ва ња и за ни ма ња ни је у пот-
пу но сти ускла ђен, ипак и ова ква по де ла да је нам до-

2 Јадранка Божић, „Читалац у средишту пажње: савремене теорије 
читања“, Гласник НБС III, бр. 1, (2001): 58. 
3 Novica Milić, Predavanja o čitanju (Beograd: Narodna knjiga – Alfa, 
2000), 167-168. Види и: Новица Милић „Увод у читање“, у Како 
читати: о стратегијама читања трагова културе, приредио 
Саша Илић (Београд: Народна библиотека Србије, 2005), 15-17.
4 Појам „текст“ овде користимо, пре свега, мислећи на уметничке 
текстове. То, наравно, не значи да читање неких других текстова не 
подразумева напред набројане операције.
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бар увид у струк ту ру ко ри сни ка Ре сав ске би бли о те ке. 
Мо же мо да при ме ти мо да је број упи са них ко ри сни-
ка, и на го ди шњем ни воу и по гру па ма, иако у ма лом 
опа да њу у 2008. го ди ни, при лич но ујед на чен.

Зна чај но нај ве ћи број чи та ла ца је из гру пе рад ни-
ка у дру штве ним де лат но сти ма. Ова гру па об у хва та 
осо бе са ви шим и ви со ким, али и оне са сте че ним 
сред њим че тво ро го ди шњим обра зо ва њем, од но сно 
за по сле не у школ ству, здрав ству, оп штин ским, суд-
ским и дру гим управ ним ор га ни ма, бан ка ма и та ко 
да ље. За по сле ни у дру штве ним де лат но сти ма не са мо 
да чи не нај број ни ју гру пу, већ су и нај ре дов ни ји по-
се ти о ци Би бли о те ке. Не ка ко ло гич но, сле де ћу гру пу 
чи не сред њо школ ци. Иако број од 186 од но сно 178 
упи са них и ни је та ко лош, тре ба на гла си ти да у Сви-
лајн цу по сто је две сред ње шко ле: Сред ња шко ла Сви-
лај нац (у свом са ста ву има Гим на зи ју, за тим сме ро ве 
Ма шин ство и об ра да ме та ла, Еко но ми ја, пра во и ад-
ми ни стра ци ја, Тр го ви на, уго сти тељ ство и ту ри зам) 
и По љо при вред но-ве те ри нар ска шко ла са до мом 

уче ни ка, та ко да би и број упи са них сред њо шко ла ца 
мо гао да бу де знат но ве ћи. Сту ден ти, као по себ на гру-
па, углав ном су они са дру штве них сме ро ва, што је 
у пр вом ре ду по сле ди ца до бре за сту пље но сти њи ма 
нео п ход не ли те ра ту ре, по себ но из обла сти књи жев не 
те о ри је и кри ти ке, а за тим и из исто ри је, фи ло зо фи је, 
лин гви сти ке, со ци о ло ги је. Нај ра зу ђе ни је и нај ра зно-
вр сни је пре ма сво јој струк ту ри су гру пе озна че не 
као „рад ни ци у не по сред ној про из вод њи“ и „оста ли“, 
ма да, ка ко ће мо ка сни је ви де ти, ка да су у пи та њу чи-
та лач ка ин те ре со ва ња и из бор књи га (ако из у зме мо 
сту ден те и оба ве зну лек ти ру сред њо шко ла ца), не ма 
ве ћих раз ми мо и ла же ња и раз ли ка ме ђу свим овим 
гру па ма. Јед но ци фре ни број упи са них по љо при вред-
ни ка је по ра жа ва ју ћи, али те ши чи ње ни ца да је и у 
2008. го ди ни остао исти, то јест да се ни је сма њио у 
од но су на прет ход ну го ди ну.

Оно што сле ди је та бе лар ни при каз бро ја чи та ла-
ца и струк ту ре ли те ра ту ре ко ју су они по зајм љи ва ли 
у Ре сав ској би бли о те ци у пе ри о ду јул 2007 – јул 2008.

2007. г. Ученици 
средњих 
школа

Студенти Радници у 
непосредној 
производњи

Радници у 
друштвеним 
делатностима

Пољопривредници Остали

Јул 72 43 65 122 2 67

Август 84 40 56 102 6 85

Септембар 132 39 81 110 2 75

Октобар 124 37 58 145 5 88

Новембар 137 35 113 129 5 87

Децембар 135 19 65 107 7 69

2007. г. 0 1 2 3 5 6 7 8/српска 
књижевност

8/преведена 
књижевност

9

Јул 0 25 7 3 4 11 14 164 685 25

Август 1 30 20 5 3 22 10 161 593 10

Септембар 26 45 8 8 4 16 14 212 629 19

Октобар 28 63 10 8 9 23 15 225 608 33

Новембар 11 51 19 6 7 37 10 258 611 31

Децембар 7 54 6 8 9 21 2 237 545 27

Табела 1.1. Статистички подаци који се односе на број читалаца (према занимању) који су користили услуге библиотеке 
у периоду од јула до децембра 2007. г.

Табела 1.2. Статистички подаци који се односе на број позајмљених књига (према стручним групама) 
у периоду од јула до децембра 2007. г. 
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2008. г. Ученици 
средњих 
школа

Студенти Радници у 
непосредној 
производњи

Радници у 
друштвеним 
делатностима

Пољопри-
вредници

Остали

Јануар 130 22 62 115 6 71

Фебруар 116 25 72 126 4 70

Март 147 28 80 133 5 73

Април 148 32 63 143 2 54

Мај 110 24 69 119 8 46

Јун 114 15 90 115 3 54

Јул 123 48 72 150 5 83

2008. г. 0 1 2 3 5 6 7 8/српска 
књижевност

8/преведена 
књижевност

9

Јануар 11 41 14 8 5 25 7 164 568 102

Фебруар 11 31 15 14 10 32 12 172 558 68

Март 18 34 10 9 13 42 6 232 553 49

Април 23 36 11 14 9 15 13 255 587 24

Мај 9 39 10 13 3 22 7 223 454 38

Јун 12 24 4 7 5 16 4 171 598 28

Јул 1 34 5 14 5 25 5 207 757 21

Табела 2.1. Статистички подаци који се односе на број читалаца (према занимању) који су користили услуге библиотеке 
у периоду од јануара до јула 2008. г.
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Табела 2.2. Статистички подаци који се односе на број позајмљених књига (према стручним групама) 
у периоду од јануара до јула 2008. г.

Чи ње ни ца да же не чи не ви ше од две тре ћи не 
укуп ног бро ја чи та ла ца ни је ни ма ло за не мар љи ва, у 
ства ри, она је од пре суд ног зна ча ја за по да так о то ме 
ко ја се ли те ра ту ра нај ви ше и нај че шће по зајм љу је и 
чи та. За раз ли ку од му шка ра ца чи ји је из бор ли те ра-
ту ре при лич но све ден и ис кљу чив (три ле ри и кри ми-
на ли стич ки ро ма ни, еп ска фан та сти ка, исто риј ске, 
по ли тич ке и дру штве не те ме, а ско ро ни кад, ре ци мо, 
по пу лар на пси хо ло ги ја), же не су пра ви сва шта ри. 
То, с јед не стра не мо же би ти по зи тив но, јер по ка зу-
је отво ре ност пре ма раз ли чи тим са др жа ји ма, али с 
дру ге стра не, от кри ва нам и не до ста так пра вих кри-
те ри ју ма и, ве о ма че сто, не из гра ђен чи та лач ки укус. 
Опет, чи та тељ ке су оба ве ште ни је о но вим из да њи ма 
и спрем ни је за раз го вор о про чи та ним књи га ма. Ва-
жно је ис та ћи и да нај ве ћи део оно га што се да нас об-

ја вљу је, а што се сма тра за ни мљи вим и по пу лар ним, 
има за циљ ну гру пу упра во жен ску по пу ла ци ју.

Из та бе ла 1.2. и 2.2. ви ди мо да су убе дљи во нај чи-
та ни ја де ла из стра них књи жев но сти, за тим де ла из 
срп ске књи жев но сти (и у јед ном и у дру гом слу ча ју 
ис кљу чи во са вре ме на про дук ци ја), сле де де ла из 
струч не гру пе 9 – пре све га из обла сти исто ри је и би о-
гра фи је, гру пе 1 – из обла сти по пу лар не пси хо ло ги је 
и гру пе 6 – из обла сти ме ди ци не. Од оста лих гру па, 
не што је тра же ни ја ли те ра ту ра из обла сти ре ли ги је. 
Ин те ре со ва ње за де ла из књи жев но сти и по пу лар не 
пси хо ло ги је ујед на че но је то ком це ле го ди не, док је 
код оста лих гру па оно че сто усло вље но не ким дру гим 
фак то ри ма, на при мер, за да ци ма ко је уче ни ци има ју 
у шко ли. Та ко су реч ни ци, ен ци кло пе ди је, лек си ко ни, 
де ла из исто ри је и исто ри је умет но сти, со ци о ло ги је, 
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2008. г. Ученици 
средњих 
школа

Студенти Радници у 
непосредној 
производњи

Радници у 
друштвеним 
делатностима

Пољопри-
вредници

Остали

Јануар 130 22 62 115 6 71

Фебруар 116 25 72 126 4 70

Март 147 28 80 133 5 73

Април 148 32 63 143 2 54

Мај 110 24 69 119 8 46

Јун 114 15 90 115 3 54

Јул 123 48 72 150 5 83

2008. г. 0 1 2 3 5 6 7 8/српска 
књижевност

8/преведена 
књижевност

9

Јануар 11 41 14 8 5 25 7 164 568 102

Фебруар 11 31 15 14 10 32 12 172 558 68

Март 18 34 10 9 13 42 6 232 553 49

Април 23 36 11 14 9 15 13 255 587 24

Мај 9 39 10 13 3 22 7 223 454 38

Јун 12 24 4 7 5 16 4 171 598 28

Јул 1 34 5 14 5 25 5 207 757 21

Табела 2.1. Статистички подаци који се односе на број читалаца (према занимању) који су користили услуге библиотеке 
у периоду од јануара до јула 2008. г.

Б И Б Л И О Т Е К А

Табела 2.2. Статистички подаци који се односе на број позајмљених књига (према стручним групама) 
у периоду од јануара до јула 2008. г.

Чи ње ни ца да же не чи не ви ше од две тре ћи не 
укуп ног бро ја чи та ла ца ни је ни ма ло за не мар љи ва, у 
ства ри, она је од пре суд ног зна ча ја за по да так о то ме 
ко ја се ли те ра ту ра нај ви ше и нај че шће по зајм љу је и 
чи та. За раз ли ку од му шка ра ца чи ји је из бор ли те ра-
ту ре при лич но све ден и ис кљу чив (три ле ри и кри ми-
на ли стич ки ро ма ни, еп ска фан та сти ка, исто риј ске, 
по ли тич ке и дру штве не те ме, а ско ро ни кад, ре ци мо, 
по пу лар на пси хо ло ги ја), же не су пра ви сва шта ри. 
То, с јед не стра не мо же би ти по зи тив но, јер по ка зу-
је отво ре ност пре ма раз ли чи тим са др жа ји ма, али с 
дру ге стра не, от кри ва нам и не до ста так пра вих кри-
те ри ју ма и, ве о ма че сто, не из гра ђен чи та лач ки укус. 
Опет, чи та тељ ке су оба ве ште ни је о но вим из да њи ма 
и спрем ни је за раз го вор о про чи та ним књи га ма. Ва-
жно је ис та ћи и да нај ве ћи део оно га што се да нас об-

ја вљу је, а што се сма тра за ни мљи вим и по пу лар ним, 
има за циљ ну гру пу упра во жен ску по пу ла ци ју.

Из та бе ла 1.2. и 2.2. ви ди мо да су убе дљи во нај чи-
та ни ја де ла из стра них књи жев но сти, за тим де ла из 
срп ске књи жев но сти (и у јед ном и у дру гом слу ча ју 
ис кљу чи во са вре ме на про дук ци ја), сле де де ла из 
струч не гру пе 9 – пре све га из обла сти исто ри је и би о-
гра фи је, гру пе 1 – из обла сти по пу лар не пси хо ло ги је 
и гру пе 6 – из обла сти ме ди ци не. Од оста лих гру па, 
не што је тра же ни ја ли те ра ту ра из обла сти ре ли ги је. 
Ин те ре со ва ње за де ла из књи жев но сти и по пу лар не 
пси хо ло ги је ујед на че но је то ком це ле го ди не, док је 
код оста лих гру па оно че сто усло вље но не ким дру гим 
фак то ри ма, на при мер, за да ци ма ко је уче ни ци има ју 
у шко ли. Та ко су реч ни ци, ен ци кло пе ди је, лек си ко ни, 
де ла из исто ри је и исто ри је умет но сти, со ци о ло ги је, 
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књи жев не кри ти ке, по себ но ак ту ел ни у вре ме при пре-
ма ња ра зних ре фе ра та, пи са ња се ми нар ских и ма тур-
ских ра до ва.

Чи та о ци, ка да је у пи та њу „ле па“ књи жев ност, 
тра же нај но ви је на сло ве, оне ко ји се по ја вљу ју на ли-
ста ма бест се ле ра, о ко ји ма мо гу да чи та ју у по-
пу лар ним ча со пи си ма или оне ко је пре по ру чу-
ју по зна те лич но сти. И то је са свим ра зу мљи во. 
Ме ђу тим, за чу ђу је ско ро пот пу на не за ин те ре со-
ва ност за пи сце и де ла ко ја се сма тра ју кла си ци-
ма књи жев но сти. Ни сред њо школ ци, ко ји ова 
де ла чи та ју као оба ве зну лек ти ру, не ма ју бог зна 
ка кво ми шље ње о њи ма. По себ но нас је из не на-
ди ло то што, ре ци мо, по сле про чи та ног Каф ки-
ног Про це са, Ка ми је вог Стран ца или Ки шо вих 
Ра них ја да, ни ко од њих ни је по же лео да про чи-
та још не ко де ло до тич них пи са ца. Чест при го-
вор да је лек ти ра не ак ту ел на, не за ни мљи ва и да 
не од го ва ра ин те ре со ва њи ма да на шњих уче ни-
ка, ни је баш у свим слу ча је ви ма оправ дан, али, 
чи ни се, увек до бро до ђе као оправ да ње. На 
пи та ње: шта са да же ли те да чи та те?, нај че шћи 
од го во ри су: не што ла ко, јед но став но, за бав но, 
опу шта ју ће, да ни је мно го озбиљ но, до сад но, 
„фи ло зоф ско“, да има пу но ди ја ло га и ма ло 
„опи са“.5 Кла сич на де ла, као и она са јед но бој ним ко-
ри ца ма, без бом ба стич них на ја ва и оду ше вље них при-

ка за, без спи ска до би је них или за дла ку про пу ште них 
на гра да, не ка ко су уна пред пре по зна та као „до сад на“. 
Исто та ко, ве о ма је ва жно ко је из да вач, јер се из да-

ња не ких узи ма ју без раз ми шља ња и се лек ци је, 
она ко ка ко се по ја вљу ју, док су не ка де ла оста ла 
не про чи та на са мо за то што их је об ја вио дру ги, 
ма ње по пу ла ран из да вач. За ни мљи во је да на 
ова кав из бор и став не ути чу мно го обра зо ва-
ње и уз раст, то јест, сви чи та ју исто. При ме ти-
ли смо још не што: по што про чи та не ку књи гу, 
ве ћи на чи та ла ца ве о ма бр зо за бо ра вља име пи-
сца, па и на слов, та ко да већ по ме ну те ко ри це 
по ста ју је ди ни знак пре по зна ва ња про чи та ног.

Ме ђу књи жев ним вр ста ма, ро ман је већ 
ду го не при ко сно вен. Чи та о ци као да за зи ру од 
дру гих књи жев них об ли ка; ве о ма рет ко се де ша-
ва ло да не ко при хва ти да узме збир ку при по ве-
да ка, док по е зи ју, дра ме и есе је ско ро да ни ко 
ни је ни чи тао. У ства ри, слу чај са по е зи јом је 
за ни мљив и по ма ло па ра док са лан, јер пра ва по-
ма ма за пе сма ма на ста је у пе ри о ду одр жа ва ња 
так ми че ња из ре ци то ва ња. Пи та ње је са мо да 
ли ово ужур ба но пре ли ста ва ње збир ки у по тра-

зи за од го ва ра ју ћом пе смом мо же мо ствар но на зва ти 
чи та њем.

Ис та кли смо да је ква ли тет про чи та ног оно што 
сма тра мо кључ ним у раз ми шља њи ма о чи та њу да нас. 
Ако смо у прет ход ним ре до ви ма зву ча ли оштро или 
не га тив но, то нам ни је био циљ. Прет по ста вља мо да 
се чи та лач ка ин те ре со ва ња и на ви ке ко је смо за па зи-
ли у Ре сав ској би бли о те ци не раз ли ку ју пу но од оних 
у дру гим би бли о те ка ма у Ср би ји, а она су та ква ка ква 
су, и ми шље ња смо да се не мо же ура ди ти мно го ка-
ко би се про ме ни ла. Уоста лом, сви се сла жу да са вре-
ме но дру штво оста вља чо ве ку ве о ма ма ло вре ме на за 
аутен тич но ба вље ње со бом. Ка да да нас не ко од лу чи 

5 Навешћемо неке ауторе који су према нашој процени били 
најтраженији и најчитанији у Ресавској библиотеци у периоду од 
јула 2007. до јула 2008. Од страних аутора то су А. Квик, Н. Робертс, 
С. Браун, Д. Стил (једна група читатељки чита искључиво дела ових 
списатељица и ништа друго), затим, Џ. Сасон, И. Сундаресан, С. 
Кинсела, Н. Спаркс, Д. Балдачи, Т. Шевалије, Џ. Патерсон, С. Кинг, 
Д. Браун и други. Када је у питању српска књижевност, посебно су 
били читани романи Ковиљке Смиљковић, затим Љ. Хабјановић 
Ђуровић, М. Бобић-Мојсиловић, М. Видојковића, М. Јовановић, 
М. Капора, М. Ребић и других.
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Abstract 
This pa per de als with re a ding, re a der’s in te rests and ha bits at the Re sa vian Li brary in Svi laj nac. It is 
ba sed on everyday con tacts and con ver sa ti ons with re a ders abo ut the bo oks they lend and read, al so 
using the sta ti sti cal facts. The ar tic le tri es to an swer the qu e sti ons abo ut the ro le and in �u en ce of the 
li brary as a me di a tor bet we en the re a ders and the bo oks, and the po si tion and im por tan ce of li te ra tu re 
in con tem po rary li fe.

Key w ord s:
li brary, re a ding, re a der’s in te rests, li te ra tu re

да сво је вре ме про ве де чи та ју ћи књи гу, не би тре ба ло 
да му је све јед но ка квог је она ква ли те та. Дру ги је про-
блем то што је и са ма књи жев ност у при лич ном ха о су 
и збр ци, без ја сно утвр ђе них пра ви ла и кри те ри ју ма, 
па је до вољ но са мо не што пи са ти и об ја вљи ва ти да би 
се на зва ло пи сцем. Сан не ких аван гард них умет ни ка 
с по чет ка 20. ве ка о умет но сти од свих за све, ни је се 
на ја ви по ка зао на ро чи то при влач ним.

Књи жев ност као раз би бри га, као сред ство за опу-
шта ње и успа вљи ва ње, јед на три ви јал ност и ис пра-
зност за ме ње не дру гом, не би би ла про блем и те шко 

да би се уоп ште го во ри ло о не кој кри зи чи та ња, ка-
да не би по сто ја ла и књи жев ност ко ја не опу шта већ 
„гри зе и уба да“, она ко ја по ста вља пи та ња, уз не ми ру-
је, др жи вас буд ним и те ра на ди ја лог и игру, она књи-
жев ност ко ју, за ба вље ни и успа ва ни пра зним и глу-
пим при ча ма, по ла ко за бо ра вља мо. Ако би бли о те ке 
или, тач ни је, би бли о те ка ри мо гу не што да ура де то је 
да бар, с вре ме на на вре ме, под се те сво је ко ри сни ке (а 
мо жда и се бе), да и ова ква књи жев ност по сто ји и да је 
мо гу ће и иза јед но бој них ко ри ца от кри ти уз бу дљи ву 
и за ни мљи ву при чу!

Б И Б Л И О Т Е К А

Бранислав С. Марковић 


