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Abstract 
Li brary of the Fa culty of Mu sic Bel gra de Uni ver sity of Arts be longs to the type of aca de mic and spe cial 
li bra ri es. Its sci en ti �c and re se arch ac hi e ve ments co uld be no ti ced thro ugh its ac ti vi ti es in col lec ting 
and pre ser ving the Ѕerbian mu sic he ri ta ge. Ac cor ding to its na ti o nal sig ni � can ce, va lue of the hol dings 
spe ci �c li brary or ga ni za tion and gre at num ber of users, Li brary of the Fa cul tu of Mu sic Arts re pre sents 
in prac ti ce, alt ho ugh not for mal, the cen tral mu sic li brary in Ser bia.
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Сажетак
Пр во деч је оде ље ње у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји осно ва но је за јед но са пр вом јав ном би бли о те ком 
у Бе о гра ду, а по че ло је са ра дом 11. ја ну а ра 1931. го ди не. На кон Дру гог свет ског ра та, са отва ра-
њем ре он ских, од но сно на род них би бли о те ка у Бе о гра ду, фор ми ра на су и деч ја оде ље ња ових 
би бли о те ка.

Кључне речи:
дечје одељење, јавне библиотеке, Београд

УДК 027.625(497.11 Beograd)(091)

Исто риј ски раз вој деч јих 
оде ље ња јав них би бли о те ка 

у Бе о гра ду

Исто риј ски раз вој, раст и рас про стра њи ва ње 
деч јих оде ље ња у Бе о гра ду по ве за но је са осни ва њем 
јав них би бли о те ка у чи јем су кри лу ста са ва ла. Иако 
је иде ја о фор ми ра њу цен трал не јав не би бли о те ке, 
ње них ре он ских би бли о те ка, као и деч јих оде ље ња, 
би ла на гла ше на још 1912. го ди не у ра до ви ма Ђор ђа 
Гру ји ћа1, на овај по ду хват че ка ло се још пу них 16 го-
ди на. Ре ше ње о осни ва њу пр ве јав не би бли о те ке у 
Бе о гра ду, при Оде ље њу за со ци јал ну по ли ти ку Оп-
шти не бе о град ске, до не то је 4. ок то бра 1928. го ди не. 
У оп штин ском бу џе ту за на ред ну го ди ну пред ви ђе на 
су сред ства за би бли о те ку, а 6. ју на 1929. го ди не на ме-
сто би бли о те ка ра по ста вље на је др Ма ри ја Илић-Ага-
по ва2.

Осим при ку пља ња, сре ђи ва ња, си сте ма ти за ци је 
и об ра де би бли о теч ких фон до ва, од ка да је сту пи ла у 
слу жбу, до све ча ног осве ћи ва ња Би бли о те ке и Му зе ја 
Оп шти не бе о град ске, 11. ја ну а ра 1931. го ди не, Ма ри ја 
Илић-Ага по ва из вр ши ла је и из два ја ње фон да књи га 
за де цу и фор ми ра ла Деч ју чи та о ни цу Оп штин ске би-
бли о те ке.

Ово је, исто вре ме но, и пр во фор ми ра но деч је оде-
ље ње у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, по ста вље но на струч-

ним прин ци пи ма, по угле ду на деч ја оде ље ња у Евро-
пи и све ту. Сто га се с пра вом Ма ри ја Илић-Ага по ва 
мо же сма тра ти за чет ни ком деч јег би бли о те кар ства 
код нас. У ра до ви ма Ма ри је Илић-Ага по ве3, та ко ђе се 
ис ти че по тре ба осни ва ња ре он ских би бли о те ка као 
огра на ка Оп штин ске би бли о те ке и деч јих оде ље ња 
као њи хо вог са став ног де ла.

По крет отва ра ња ре он ских би бли о те ка те ко ви на 
је со ци ја ли стич ког дру штва, а њи хо ва по ја ва, усло вље-
на је, ве ћим де лом, ци љем опи сме ња ва ња не пи сме ног 
ста нов ни штва. Деч ја оде ље ња ових ре он ских, ка сни је 
оп штин ских би бли о те ка, по че ла су да се устро ја ва ју 
знат но ка сни је.

У пе ри о ду од 1945. до 1950. го ди не, сви ре о ни Бе-
о гра да фор ми ра ли су би бли о те ке, њих укуп но 9, за-
јед но са би бли о те ка ма у Зе му ну и Ра ко ви ци. Пре ма 
ис тра же ној ар хив ској гра ђи, осла ња ју ћи се на по дат-
ке из чла на ка у ча со пи си ма и днев ној штам пи и пу-
бли ка ци је спо ме нич ког ка рак те ра, у ових пет го ди на, 

1 Ђoрђе Грујић, О друштвеном просвећивању (Земун: Напредак, 
1912).
2 ИАБ, несређена грађа, решење о постављењу број 12261 од 6. јуна 
1929. године.

3 Марија Илић, „О модерним библиотекама”, Општинске новине 
год. 47, бр. 11 (15. 07. 1929): 9-12., Марија Илић, „Методе рада 
савремених општинских библиотека”, Општинске новине год. 47, 
бр. 17-18 (15. 10. 1929): 38-43., Марија Илић, „Београдска општинска 
библиотека”, Општинске новине год. 48, бр. 4-5 (01. 03. 1930): 191-
197., Марија Илић-Агапова, „Конкурс за најлепшу књигу Дечије 
библиотеке”, Београдске општинске новине год. 50, бр. 8 (15. 08. 
1932): 532., Марија Илић-Агапова, „Дечје и омладинско посело 
Градске библиотеке: посвећено дечјој и омладинској књизи”, 
Београдске општинске новине год. 56, бр. 2 (01. 02. 1938): 117-118.
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са мо су две би бли о те ке фор ми ра ле деч ја оде ље ња, од-
но сно из дво је не фон до ве књи га за де цу и то Град ска 
би бли о те ка Зе му на4 и Би бли о те ка IV ре о на5, обе 1949. 
го ди не. У би бли о те кар ским кру го ви ма, на са ве то ва-
њи ма, окру глим сто ло ви ма, се ми на ри ма и у струч ним 
ча со пи си ма, у овом пе ри о ду, го во ри ло се и пи са ло о 
по тре би осни ва ња деч јих оде ље ња код нас и, иако су 
пи о ни ри и омла дин ци узи ма ли уче шћа у по сле рат ном 
са ку пља њу књи га за ре он ске (јав не) би бли о те ке и чи-
ни ли нај број ни ју ка те го ри ју упи са них чла но ва ових 
би бли о те ка, на пла ну оства ри ва ња ове иде је ни је мно-
го ура ђе но. Тре ба сва ка ко на гла си ти да у овом пе ри о-
ду ни је би ло мно го на сло ва штам па них књи га за де цу, 
што по твр ђу ју из ја ве би бли о те ка ра ко ји су ра ди ли са 
де цом. У из ве шта ју би бли о те ка ра Цен трал не би бли о-
те ке VI ре о на Ти хо ми ра Кр сти ћа, обра зла же се да се 
„за ла гао за ве ћу на бав ку књи га за де цу ко ја се мно го 
тра жи, али та квих књи га ни је би ло на тр жи шту”.6 Изу-
зе так пред ста вља по да так да је у Град ској би бли о те-
ци Зе му на, 1949. го ди не, био фи зич ки из дво јен фонд 
књи га за де цу, са 1.000 при ме ра ка7.

Од 1950. до 1961. го ди не, ре о ни су пре во ђе ни у 
оп шти не и све ре он ске би бли о те ке ла га но су по ста ја-
ле цен трал не оп штин ске би бли о те ке, чи ји је рад био 
ве о ма не у јед на чен. Пра ће ње њи хо вог да љег раз во ја 
зна чај но је оте жа но, јер не ма до вољ но са чу ва них по-
да та ка, а од лу ке и ре ше ња у обла сти ра да и раз во ја 
оп штин ских би бли о те ка до но си ли су оп штин ски на-
род ни од бо ри, али и ра зна по ли тич ка и дру штве на 
те ла. Ову ра зно род ност у ор га ни за ци ји и ра ду оп-
штин ских би бли о те ка пре ки нуо је Са вет за кул ту ру 
На род ног од бо ра сре за Бе о град, ко ји је ре ше њем број 
1257, 1955. го ди не, офор мио Би бли о теч ки цен тар за 
би бли о те ке бе о град ског сре за8, чи ји је за да так био да 
по ве же све оп штин ске би бли о те ке у јед ну мре жу, на 
че лу са Би бли о те ком гра да Бе о гра да9.

Из пр вог до ступ ног из ве шта ја ко ји је Би бли о теч-
ки цен тар за би бли о те ке бе о град ског сре за под нео Са-
ве ту за кул ту ру, са зна је се да су би бли о те ке у 1958. 
го ди ни има ле у сво јим фон до ви ма књи ге за де цу и 

да су она пред ста вља ла нај број ни ју ка те го ри ју ко ри-
сни ка, од но сно, про сеч но 50% чла но ва би бли о те ка чи-
ни ла су де ца. У би бли о те ка ма НОО Вра ча ра, на ла зио 
се нај ве ћи број де це-чи та ла ца, чак 3.625, или 60% од 
укуп ног бро ја чи та ла ца. А све би бли о те ке су се већ та-
да на ла зи ле пред кон ста та ци јом да су њи хо ве про сто-
ри је ма ле у од но су на број упи са них ко ри сни ка, да је 
рад са чи та о ци ма оте жан, те да „не ма по себ них деч јих 
оде ље ња, осим у пет оп штин ских би бли о те ка”.10

О ста њу на род них би бли о те ка и пред ло зи ма за 
ре ше ње про бле ма раз во ја би бли о теч ке мре же на те-
ри то ри ји На род ног оп штин ског од бо ра Бе о гра да, нај-
зна чај ни је по дат ке пру жио је из ве штај ко ји је пот пи-
сао Бран ко Ђур ђу лов, шеф Оде ље ња за рад са по пу-
лар ним би бли о те ка ма Бе о гра да, 1960. го ди не. У том 
тре нут ку „на те ри то ри ји гра да Бе о гра да има 105 на-
род них би бли о те ка. У се ли ма се на ла зи 78 на род них 
би бли о те ка, а у Бе о гра ду 26 и у Обре нов цу 1, што чи-
ни укуп но 27 на град ском под руч ју... У свим по сто је-
ћим би бли о те ка ма на те ри то ри ји гра да Бе о гра да упи-
са но је 58833 чла на, што пред ста вља 8,2% од укуп ног 
бро ја ста нов ни ка. Нај ве ћи број чла но ва на род них би-
бли о те ка су ђа ци и сту ден ти”.11 И по ред ова ко ве ли ког 
бро ја фор ми ра них би бли о те ка, и ве ли ког бро ја упи-
са них ко ри сни ка до 14 го ди на... „у сре зу Бе о град са мо 
7 на род них би бли о те ка има по себ на деч ја оде ље ња и 
свих 7 се на ла зе на са мом град ском под руч ју, та ко да 
ни у јед ном дру гом ме сту ових оде ље ња не ма”.12

У овом, услов но ре че но, дру гом пе ри о ду од 1950-
1961. го ди не, са си гур но шћу се мо же твр ди ти да су 
осим Би бли о те ке гра да Бе о гра да, ко ја је има ла два 
деч ја оде ље ња, Деч ју чи та о ни цу13 и „Не вен”14, деч ја 
оде ље ња фор ми ра ле и На род на би бли о те ка и чи та о-
ни ца „Јо ван По по вић”, Зе мун 1954. го ди не15; Би бли о-
те ка „Ра до је Да кић” оп шти не Ра ко ви ца 1958. го ди не16; 
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њи ма, окру глим сто ло ви ма, се ми на ри ма и у струч ним 
ча со пи си ма, у овом пе ри о ду, го во ри ло се и пи са ло о 
по тре би осни ва ња деч јих оде ље ња код нас и, иако су 
пи о ни ри и омла дин ци узи ма ли уче шћа у по сле рат ном 
са ку пља њу књи га за ре он ске (јав не) би бли о те ке и чи-
ни ли нај број ни ју ка те го ри ју упи са них чла но ва ових 
би бли о те ка, на пла ну оства ри ва ња ове иде је ни је мно-
го ура ђе но. Тре ба сва ка ко на гла си ти да у овом пе ри о-
ду ни је би ло мно го на сло ва штам па них књи га за де цу, 
што по твр ђу ју из ја ве би бли о те ка ра ко ји су ра ди ли са 
де цом. У из ве шта ју би бли о те ка ра Цен трал не би бли о-
те ке VI ре о на Ти хо ми ра Кр сти ћа, обра зла же се да се 
„за ла гао за ве ћу на бав ку књи га за де цу ко ја се мно го 
тра жи, али та квих књи га ни је би ло на тр жи шту”.6 Изу-
зе так пред ста вља по да так да је у Град ској би бли о те-
ци Зе му на, 1949. го ди не, био фи зич ки из дво јен фонд 
књи га за де цу, са 1.000 при ме ра ка7.

Од 1950. до 1961. го ди не, ре о ни су пре во ђе ни у 
оп шти не и све ре он ске би бли о те ке ла га но су по ста ја-
ле цен трал не оп штин ске би бли о те ке, чи ји је рад био 
ве о ма не у јед на чен. Пра ће ње њи хо вог да љег раз во ја 
зна чај но је оте жа но, јер не ма до вољ но са чу ва них по-
да та ка, а од лу ке и ре ше ња у обла сти ра да и раз во ја 
оп штин ских би бли о те ка до но си ли су оп штин ски на-
род ни од бо ри, али и ра зна по ли тич ка и дру штве на 
те ла. Ову ра зно род ност у ор га ни за ци ји и ра ду оп-
штин ских би бли о те ка пре ки нуо је Са вет за кул ту ру 
На род ног од бо ра сре за Бе о град, ко ји је ре ше њем број 
1257, 1955. го ди не, офор мио Би бли о теч ки цен тар за 
би бли о те ке бе о град ског сре за8, чи ји је за да так био да 
по ве же све оп штин ске би бли о те ке у јед ну мре жу, на 
че лу са Би бли о те ком гра да Бе о гра да9.

Из пр вог до ступ ног из ве шта ја ко ји је Би бли о теч-
ки цен тар за би бли о те ке бе о град ског сре за под нео Са-
ве ту за кул ту ру, са зна је се да су би бли о те ке у 1958. 
го ди ни има ле у сво јим фон до ви ма књи ге за де цу и 

да су она пред ста вља ла нај број ни ју ка те го ри ју ко ри-
сни ка, од но сно, про сеч но 50% чла но ва би бли о те ка чи-
ни ла су де ца. У би бли о те ка ма НОО Вра ча ра, на ла зио 
се нај ве ћи број де це-чи та ла ца, чак 3.625, или 60% од 
укуп ног бро ја чи та ла ца. А све би бли о те ке су се већ та-
да на ла зи ле пред кон ста та ци јом да су њи хо ве про сто-
ри је ма ле у од но су на број упи са них ко ри сни ка, да је 
рад са чи та о ци ма оте жан, те да „не ма по себ них деч јих 
оде ље ња, осим у пет оп штин ских би бли о те ка”.10

О ста њу на род них би бли о те ка и пред ло зи ма за 
ре ше ње про бле ма раз во ја би бли о теч ке мре же на те-
ри то ри ји На род ног оп штин ског од бо ра Бе о гра да, нај-
зна чај ни је по дат ке пру жио је из ве штај ко ји је пот пи-
сао Бран ко Ђур ђу лов, шеф Оде ље ња за рад са по пу-
лар ним би бли о те ка ма Бе о гра да, 1960. го ди не. У том 
тре нут ку „на те ри то ри ји гра да Бе о гра да има 105 на-
род них би бли о те ка. У се ли ма се на ла зи 78 на род них 
би бли о те ка, а у Бе о гра ду 26 и у Обре нов цу 1, што чи-
ни укуп но 27 на град ском под руч ју... У свим по сто је-
ћим би бли о те ка ма на те ри то ри ји гра да Бе о гра да упи-
са но је 58833 чла на, што пред ста вља 8,2% од укуп ног 
бро ја ста нов ни ка. Нај ве ћи број чла но ва на род них би-
бли о те ка су ђа ци и сту ден ти”.11 И по ред ова ко ве ли ког 
бро ја фор ми ра них би бли о те ка, и ве ли ког бро ја упи-
са них ко ри сни ка до 14 го ди на... „у сре зу Бе о град са мо 
7 на род них би бли о те ка има по себ на деч ја оде ље ња и 
свих 7 се на ла зе на са мом град ском под руч ју, та ко да 
ни у јед ном дру гом ме сту ових оде ље ња не ма”.12

У овом, услов но ре че но, дру гом пе ри о ду од 1950-
1961. го ди не, са си гур но шћу се мо же твр ди ти да су 
осим Би бли о те ке гра да Бе о гра да, ко ја је има ла два 
деч ја оде ље ња, Деч ју чи та о ни цу13 и „Не вен”14, деч ја 
оде ље ња фор ми ра ле и На род на би бли о те ка и чи та о-
ни ца „Јо ван По по вић”, Зе мун 1954. го ди не15; Би бли о-
те ка „Ра до је Да кић” оп шти не Ра ко ви ца 1958. го ди не16; 
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те би бли о те ке „Ђор ђе Јо ва но вић” Ста ри град17 и „Вук 
Ка ра џић” оп шти не Зве зда ра18, 1959. го ди не, а исте го-
ди не су На род на би бли о те ка „Вра чар”19 и На род на 
би бли о те ка „Ми лу тин Бо јић”, оп шти не Па ли лу ла20 
из дво ји ле фонд књи га за де цу у окви ру оп штег фон да. 
У Би бли о те ци „Ђу ка Ди нић” оп шти не Сав ски ве нац, 
1960. го ди не, „чи та о ни ца деч јег оде ље ња сме ште на је 
на ве ран ди ко ја зи ми не мо же да се ко ри сти ка да су 
ве ли ке хлад но ће21”, па је прет по став ка да је деч је оде-
ље ње из дво је но бар јед ну или две го ди не ра ни је, али 
пи са них по да та ка не ма.

Зна чај но ме сто у овом пе ри о ду, сва ка ко, при па-
да и За ко ну о би бли о те ка ма НР Ср би је (сту пио на 
сна гу 26. де цем бра 1960. го ди не), ко ји је обавезиваo 
све би бли о те ке да до 26. де цем бра 1961. го ди не „са о-
бра зе сво ју ор га ни за ци ју ње го вим од ред ба ма а над ле-
жни ор га ни су у оба ве зи да до 26. мар та 1961. го ди не 
од ре де ма тич не би бли о те ке”.22 Пре ма За ко ну „за да-
так би бли о те ка (јав них или у са ста ву др жав них ор га-
на, уста но ва или дру штве них ор га ни за ци ја) је сте да 
при ку пља ју, сре ђу ју и чу ва ју би бли о теч ки ма те ри јал 
и да га да ју на ко ри шће ње заинтeресованим ли ци ма 
и ор га ни ма. Сми сао и циљ овог за дат ка је ши ре ње оп-
штег обра зо ва ња, по ма га ње на уч ног и струч ног ра да 
као и за до во ље ње кул тур них по тре ба гра ђа на...”. Са-
мо стал не, јав не би бли о те ке осни ва ју др жав ни ор га-
ни, уста но ве и при вред не или дру штве не ор га ни за-
ци је или гра ђа ни, а мо гу за по че ти са ра дом тек ка да 
су обез бе ђе ни усло ви: ма те ри јал на сред ства, про сто-
ри је, уре ђа ји и би бли о теч ко осо бље.23

За кон о би бли о те ка ма НР Ср би је (Слу жбе ни гла-
сник бр. 48, од 26. но вем бра 1960. го ди не) про пи су је 
да јав не би бли о те ке има ју сво ја пра ви ла. Пра ви ла су 
ва жан ста ту тар ни акт, ко јим се ре гу ли шу бит на пи-
та ња у до ме ту ор га ни за ци је, упра вља ња и по сло ва ња 
би бли о те ке. Има ју ћи у ви ду да њи хо ва из ра да зах те-
ва са гле да вање про бле ма ти ке би бли о те ка, а у же љи 
да им по мог не при из ра ди сво јих пра ви ла, Би бли о-

теч ки цен тар На род не би бли о те ке Ср би је из ра дио је 
тип ска пра ви ла за сре ске ма тич не би бли о те ке, ко ја 
мо гу слу жи ти при ли ком из ра де пра ви ла оп штин-
ских ма тич них би бли о те ка. Што се ти че деч јих оде-
ље ња на род них би бли о те ка, ова пра ви ла пред ла жу 
сле де ће: да у окви ру сво јих ор га ни за ци о них је ди ни-
ца (чл. 24) библиoт ека има фор ми ран Од сек ра да са 
де цом, ко ји „из да је књи ге де ци и раз ви ја раз не фор-
ме и об ли ке ра да са де цом, во ди еви ден ци ју бро ја 
чла но ва – де це и ра ди на по ве ћа њу бро ја чи та ла ца, 
во ди по себ ну бри гу о на бав ци деч јег фон да и одр-
жа ва ред у деч јој чи та о ни ци, са ра ђу је са шко ла ма – 
на ро чи то у пи та њу из бо ра књи га и дру гих по год них 
фор ми ра да са де цом”.24

Ово је, ка да го во ри мо о деч јим оде ље њи ма, пр ви 
за кон ко ји оба ве зу је би бли о те ке да у скло пу сво је де-
лат но сти ор га ни зу ју рад са де цом.

На кон до но ше ња За ко на о би бли о те ка ма НР Ср-
би је и тип ских пра ви ла, од 27 би бли о те ка на град ском 
под руч ју, ако из у зме мо Би бли о те ку гра да Бе о гра да, 
са мо се дам је има ло деч ја оде ље ња, али чи ње ни ца је 
да су и за по сле ни у би бли о те ка ма и рад ни ци Оде ље-
ња за рад са по пу лар ним би бли о те ка ма Бе о гра да осе-
ћа ли овај не до ста так. Пре ма по да ци ма до ступ ним 
из из ве шта ја, за кљу чу је се да се ве ћи на би бли о те ка 
већ у овом пе ри о ду су сре та ла са мањ ком про сто ра 
за књи ге и чи та о ни це, а нај ве ћи про блем сва ка ко је 
био не мо гућ ност из два ја ња деч јег оде ље ња, деч је чи-
та о ни це у за себ не про сто ри је, или фи зич ко из ме шта-
ње књи га за де цу на за себ не по ли це у окви ру оп штег 
фон да. Не ак ту ел ни и за ста ре ли књи жни фон до ви, 
ма ло сред ста ва из два ја них за на бав ку но вих књи га 
и не до вољ ни би бли о теч ки ка дар, усло ви ли су ова ко 
ма ли број деч јих оде ље ња.

До до но ше ња но вог За ко на о би бли о теч кој де-
лат но сти СР Ср би је, 1977. го ди не, ко ји пре ма чла ну 
28. про пи су је да „би бли о те ке ко је оба вља ју ма тич не 
функ ци је тре ба да ор га ни зу ју оде ље ња на ме ње на 
де ци”25, има ве о ма ма ло до ступ них штам па них по-
да та ка о осни ва њу, раз во ју, и евен ту ал ном га ше њу 
деч јих оде ље ња оп штин ских (цен трал них) би бли о те-
ка. Нај зна чај ни ји по да ци до би је ни су у раз го во ру са 
би бли о те ка ри ма ко ји су у овом пе ри о ду би ли за по-
сле ни у би бли о те ка ма, ре ђе у деч јим оде ље њи ма, у го-
ди шњим из ве шта ји ма о ра ду по је ди них би бли о те ка 
и нео бја вље ној ру ко пи сној гра ђи.

Та ко је, пре ма по да ци ма Ле то пи са Деч је би бли-
о те ке „Пин ки”, На род ни оп штин ски од бор Вра чар 
до де лио сред ства за осни ва ње Деч је би бли о те ке „Бо-
шко Пал ко вље вић-Пин ки”, ко ја је отво ре на 28. мар-
та 1962. го ди не, а по свом уну тра шњем уре ђе њу и 
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машинопис, непотписано (Архива Одељења за развој, унапређење 
и надзор библиотечке делатности Библиотеке града Београда): 12.
22 Драган Филиповић, „Закон о библиотекама НР Србије”, 
Библиотекар год. 13, бр. 1-3 (1961): 125.
23 Драган Филиповић, „Закон о библиотекама НР Србије”, 
Библиотекар год. 13, бр. 1-3 (1961): 126-127.

24 Адем Блаца, „Израда правила матичних библиотека”, 
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усло ви ма за рад пред ста вља ла јед ну од нај леп ших 
би бли о те ка ове вр сте у Бе о гра ду.26

Све ча но сти отва ра ња при су ство вао је ве ли ки 
број кул тур них и дру штве них рад ни ка, не са мо са те-
ри то ри је На род ног оп штин ског од бо ра Вра чар, већ и 
це лог Бе о гра да. Деч ју би бли о те ку „Бо шко Пал ко вље-
вић-Пин ки”, отво рио је, при год ним го во ром, члан 
Са ве та за кул ту ру НОО Вра чар, а по том је и управ-
ни ца Би бли о те ке Ду ши ца Ко чић-Па вић, по здра ви ла 
при сут не го сте.

У умет нич ком де лу про гра ма, чла но ви Деч јег 
драм ског сту ди ја На род не би бли о те ке „Вра чар” из ве-
ли су при го дан про грам, а том при ли ком отво ре на је 
и стал на из ло жба деч јих цр те жа.

Од са мог осни ва ња Деч јег оде ље ња, кул тур но-
обра зов на и про свет на де лат ност је раз гра на та, а 
оства ри ва ла се кроз из ло жбе, пре да ва ња, три би не, 
кон цер те, на град не кон кур се, про сла ве у част ва жних 
да ту ма на ше исто ри је и ли те рар ну и драм ску сек ци ју.

Струч но во ђе но, уз стал ну фи нан сиј ску по моћ На-
род ног оп штин ског од бо ра Вра чар, ово деч је оде ље ње 
слу жи ло је као при мер за фор ми ра ње и устро ја ва ње 
деч јих оде ље ња не са мо у Бе о гра ду, већ и у це лој Со ци-
ја ли стич кој Фе де ра тив ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, али 
и у све ту. По да ци вр ло струч ног и све о бу хват ног Ле-
то пи са Деч је би бли о те ке „Пин ки” го во ре да је ово деч-
је оде ље ње при ма ло по се те стра них де ле га ци ја, струч-
ња ка ко ји су се ба ви ли про бле ми ма деч јег чи та ња и 
мно го број них би бли о те ка ра из зе мље и све та.

Од осни ва ња, Деч је оде ље ње „Бо шко Пал ко вље-
вић-Пин ки”27, има ло је по ред про сто ри је за сме штај 
књи га и рад са ко риснци ма, из дво је ну чи та о ни цу са 
70 чи та лач ких ме ста, у ко јој су де ца мо гла да чи та ју 
књи ге и ча со пи се, као и из дво је ну ре фе рен сну збир-
ку.

Ове чи ње ни це по твр ђу ју да је Деч је оде ље ње Би-
бли о те ке „Вра чар”, ка сни је „Пе тар Ко чић”, спа да ло ме-
ђу нај у спе шни ја оде ље ња у мре жи би бли о те ка гра да 
Бе о гра да. 

Го ди не 1968. фор ми ра на су деч ја оде ље ња Би бли-
о те ке „Ђу ка Ди нић”, на за себ ној ло ка ци ји, као Деч ја 
би бли о те ка „Во ји слав Илић”28 и у окви ру Би бли о те ке 
у Мла де нов цу одво је на је про сто ри ја, са за себ ним ула-
зом, ве ли чи не 50м2, пред ви ђе на за рад са де цом.29 По-
да та ка, ни пи са них до ку ме на та или из ве шта ја о овим 
деч јим оде ље њи ма не ма, а по да ци су до би је ни од за по-
сле них у би бли о те ка ма.

Пре ма по да ци ма Спо ме ни це по во дом про сла ве 
25. го ди шњи це Ма тич не би бли о те ке „До си теј Об ра до-
вић”, Деч је оде ље ње „Бри ле”, отво ре но је, у за себ ним 
про сто ри ја ма, 29. 6. 1969. го ди не. По да та ка о осни ва-
њу, фон ду и ка дро ви ма овог Деч јег оде ље ња, као и о 
ње го вом раз во ју и да љим функ ци ја ма не ма, осим јед-
не ре че ни це у тек сту да „у Деч јој би бли о те ци ‘Бри ле’ 
де ца слу ша ју гра мо фон ске пло че са бај ка ма што је 
та ко ђе спе ци фич на фор ма по пу ла ри за ци је књи ге”.30 
Ова не до пу сти во крат ка и не пот пу на на по ме на о Деч-
јој би бли о те ци и деч јој књи зи уоп ште у Спо ме ни ци 
по све ће ној 25. го ди шњи ци Ма тич не би бли о те ке „До-
си теј Об ра до вић”, го во ри, са ма за се бе, о ста њу деч јег 
би бли о те кар ства не са мо до та да, не го и кра јем 1970. 
го ди не ка да је књи га об ја вље на.

Сре ди ном 1971. го ди не, по че ло је са ра дом деч је 
оде ље ње Би бли о те ке „Вук Ка ра џић” оп шти не Но ви 
Бе о град, иако је Би бли о те ка и до та да има ла ве ли ки 
број упи са них ко ри сни ка до 14 го ди на. Деч је оде ље-
ње је, пре ма по да ци ма из Из ве шта ја о ра ду Би бли о-
те ке, по че ло са ра дом на по себ ној ло ка ци ји, 4. ма ја 
1971. го ди не. Од са мог фор ми ра ња, за по сле ни су и 
би бли о те ка ри ко ји су ра ди ли са де цом, као и је дан 
рад ник ко ји се ис кљу чи во ба вио ор га ни за ци јом кул-
тур но-обра зов них и про свет них про гра ма за де цу.

Нај зна чај ни је по дат ке о бро ју деч јих оде ље ња, 
њи хо вој ор га ни за ци ји, књи жном фон ду, ко ри шће њу 
књи жног фон да, струч ном уре ђе њу, ка дру и про сто-
ри ја ма, да је нам из ве штај, ко ји је, на осно ву ис тра жи-
ва ња и све стра не про це не ста ња деч јих оде ље ња на-
род них би бли о те ка Бе о гра да, а пре ма по да ци ма ко је 
су при ку пи ле Би бли о те ка гра да Бе о гра да и На род на 
би бли о те ка Ср би је, из ра ди ла Ду шан ка Ри стић 1978. 
го ди не. Ка ко су на кон до но ше ња За ко на о би бли о-
теч кој де лат но сти СР Ср би је (1977), све ма тич не на-
род не би бли о те ке би ле у оба ве зи да фор ми ра ју деч ја 
оде ље ња, би ло је по треб но утвр ди ти у ко јој ме ри је 
ова за кон ска од ред ба ис пу ње на. Та ко се до шло до 
по да та ка „да од укуп но 17 оп штин ских на род них 
би бли о те ка на те ри то ри ји Бе о гра да (укљу чу ју ћи и 
цен трал ну згра ду) све га 9 на род них би бли о те ка има 
у сво ме са ста ву по себ на деч ја оде ље ња. То су по ред 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да би бли о те ке сле де ћих оп-
шти на: Зве зда ре, Во ждов ца, Ста рог Гра да, Вра ча ра, 
Но вог Бе о гра да, Зе му на, Чу ка ри це и Мла де нов ца. 
По треб но је, ме ђу тим, на гла си ти да ствар ни број 
оде ље ња за де цу ни је 9 већ 12 по што Би бли о те ка гра-
да Бе о гра да и Би бли о те ке ‘Ђор ђе Јо ва но вић’ (Ста ри 
Град) и ‘Вук Ка ра џић’ (Зве зда ра) има ју по два оде ље-
ња за де цу”.31

Б И Б Л И О Т Е К А

26 Летопис Дечје библиотеке „Пинки”, рукописна грађа, 
непотписано (Архива Библиотеке „Петар Кочић”).
27 Одељење је 1998. преименовано у Дечје одељење „Свети Сава”, 
а због недостатка разумевања у финансирању рада одељења, оно 
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делатности Библиотеке града Београда, несређена грађа): 2.



84

П а н ч е в а ч к о  ч и т а л и ш т е  б р .  1 4

усло ви ма за рад пред ста вља ла јед ну од нај леп ших 
би бли о те ка ове вр сте у Бе о гра ду.26

Све ча но сти отва ра ња при су ство вао је ве ли ки 
број кул тур них и дру штве них рад ни ка, не са мо са те-
ри то ри је На род ног оп штин ског од бо ра Вра чар, већ и 
це лог Бе о гра да. Деч ју би бли о те ку „Бо шко Пал ко вље-
вић-Пин ки”, отво рио је, при год ним го во ром, члан 
Са ве та за кул ту ру НОО Вра чар, а по том је и управ-
ни ца Би бли о те ке Ду ши ца Ко чић-Па вић, по здра ви ла 
при сут не го сте.

У умет нич ком де лу про гра ма, чла но ви Деч јег 
драм ског сту ди ја На род не би бли о те ке „Вра чар” из ве-
ли су при го дан про грам, а том при ли ком отво ре на је 
и стал на из ло жба деч јих цр те жа.

Од са мог осни ва ња Деч јег оде ље ња, кул тур но-
обра зов на и про свет на де лат ност је раз гра на та, а 
оства ри ва ла се кроз из ло жбе, пре да ва ња, три би не, 
кон цер те, на град не кон кур се, про сла ве у част ва жних 
да ту ма на ше исто ри је и ли те рар ну и драм ску сек ци ју.

Струч но во ђе но, уз стал ну фи нан сиј ску по моћ На-
род ног оп штин ског од бо ра Вра чар, ово деч је оде ље ње 
слу жи ло је као при мер за фор ми ра ње и устро ја ва ње 
деч јих оде ље ња не са мо у Бе о гра ду, већ и у це лој Со ци-
ја ли стич кој Фе де ра тив ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, али 
и у све ту. По да ци вр ло струч ног и све о бу хват ног Ле-
то пи са Деч је би бли о те ке „Пин ки” го во ре да је ово деч-
је оде ље ње при ма ло по се те стра них де ле га ци ја, струч-
ња ка ко ји су се ба ви ли про бле ми ма деч јег чи та ња и 
мно го број них би бли о те ка ра из зе мље и све та.

Од осни ва ња, Деч је оде ље ње „Бо шко Пал ко вље-
вић-Пин ки”27, има ло је по ред про сто ри је за сме штај 
књи га и рад са ко риснци ма, из дво је ну чи та о ни цу са 
70 чи та лач ких ме ста, у ко јој су де ца мо гла да чи та ју 
књи ге и ча со пи се, као и из дво је ну ре фе рен сну збир-
ку.

Ове чи ње ни це по твр ђу ју да је Деч је оде ље ње Би-
бли о те ке „Вра чар”, ка сни је „Пе тар Ко чић”, спа да ло ме-
ђу нај у спе шни ја оде ље ња у мре жи би бли о те ка гра да 
Бе о гра да. 

Го ди не 1968. фор ми ра на су деч ја оде ље ња Би бли-
о те ке „Ђу ка Ди нић”, на за себ ној ло ка ци ји, као Деч ја 
би бли о те ка „Во ји слав Илић”28 и у окви ру Би бли о те ке 
у Мла де нов цу одво је на је про сто ри ја, са за себ ним ула-
зом, ве ли чи не 50м2, пред ви ђе на за рад са де цом.29 По-
да та ка, ни пи са них до ку ме на та или из ве шта ја о овим 
деч јим оде ље њи ма не ма, а по да ци су до би је ни од за по-
сле них у би бли о те ка ма.

Пре ма по да ци ма Спо ме ни це по во дом про сла ве 
25. го ди шњи це Ма тич не би бли о те ке „До си теј Об ра до-
вић”, Деч је оде ље ње „Бри ле”, отво ре но је, у за себ ним 
про сто ри ја ма, 29. 6. 1969. го ди не. По да та ка о осни ва-
њу, фон ду и ка дро ви ма овог Деч јег оде ље ња, као и о 
ње го вом раз во ју и да љим функ ци ја ма не ма, осим јед-
не ре че ни це у тек сту да „у Деч јој би бли о те ци ‘Бри ле’ 
де ца слу ша ју гра мо фон ске пло че са бај ка ма што је 
та ко ђе спе ци фич на фор ма по пу ла ри за ци је књи ге”.30 
Ова не до пу сти во крат ка и не пот пу на на по ме на о Деч-
јој би бли о те ци и деч јој књи зи уоп ште у Спо ме ни ци 
по све ће ној 25. го ди шњи ци Ма тич не би бли о те ке „До-
си теј Об ра до вић”, го во ри, са ма за се бе, о ста њу деч јег 
би бли о те кар ства не са мо до та да, не го и кра јем 1970. 
го ди не ка да је књи га об ја вље на.

Сре ди ном 1971. го ди не, по че ло је са ра дом деч је 
оде ље ње Би бли о те ке „Вук Ка ра џић” оп шти не Но ви 
Бе о град, иако је Би бли о те ка и до та да има ла ве ли ки 
број упи са них ко ри сни ка до 14 го ди на. Деч је оде ље-
ње је, пре ма по да ци ма из Из ве шта ја о ра ду Би бли о-
те ке, по че ло са ра дом на по себ ној ло ка ци ји, 4. ма ја 
1971. го ди не. Од са мог фор ми ра ња, за по сле ни су и 
би бли о те ка ри ко ји су ра ди ли са де цом, као и је дан 
рад ник ко ји се ис кљу чи во ба вио ор га ни за ци јом кул-
тур но-обра зов них и про свет них про гра ма за де цу.

Нај зна чај ни је по дат ке о бро ју деч јих оде ље ња, 
њи хо вој ор га ни за ци ји, књи жном фон ду, ко ри шће њу 
књи жног фон да, струч ном уре ђе њу, ка дру и про сто-
ри ја ма, да је нам из ве штај, ко ји је, на осно ву ис тра жи-
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ња за де цу”.31
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26 Летопис Дечје библиотеке „Пинки”, рукописна грађа, 
непотписано (Архива Библиотеке „Петар Кочић”).
27 Одељење је 1998. преименовано у Дечје одељење „Свети Сава”, 
а због недостатка разумевања у финансирању рада одељења, оно 
је 2002. године смештено у просторије Библиотеке „Петар Кочић”, 
где се и сада налази.
28 Податак добијен од запослених, оснивачки акт не постоји.
29 Податак добијен анкетом, писаних податак о оснивању нема, 
јер је Архива општине страдала у поплави, а сачувана документа 
пребачена у општину Смедерево.

30 Милан Јанковић, прир., Споменица 25. годишњице Матичне 
библиотеке „Доситеј Обрадовић” у Београду, (Београд: Матична 
библиотека „Доситеј Обрадовић”, 1970), 22-25.
31 Душанка Ристић, Дечја одељења народних библиотека Београда 
(Архива Одељења за развој, унапређење и надзор библиотечке 
делатности Библиотеке града Београда, несређена грађа): 2.
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Са овим по да ци ма до ла зи се до за кључ ка да су за 
16 го ди на, од 1961. до 1978. го ди не, ако из у зме мо Би-
бли о те ку гра да Бе о гра да и огран ке по је ди них ма тич-
них би бли о те ка, у цен трал ним оп штин ским би бли о-
те ка ма осно ва на са мо два деч ја оде ље ња. Ова чи ње ни-
ца до вољ но го во ри о ста њу јав ног би бли о те кар ства, 
на ро чи то у сег мен ту деч јих би бли о те ка. Не ра зу ме ва-
ње, не до вољ но слу ха град ских вла сти и сва ка ко ма њак 
сред ста ва, усло ви ли су да осам де се тих го ди на 20. ве ка 
не ма зна чај ни јих по ма ка у осни ва њу деч јих оде ље ња, 
иако су и број ста нов ни ка и број де це у гра ду ра сли, а 
са њи ма и по тре бе за ко ри шће њем би бли о те ка.

Уре ђи ва ње ме ђу соб них од но са би бли о те ка на те-
ри то ри ји гра да Бе о гра да и ујед на ча ва ње њи хо вог ра да 
до не кле је по стиг ну то ка да су „на осно ву чла на 219. и 
чла на 347. За ко на о удру же ном ра ду, а у скла ду са од-
ред ба ма Аманд ма на X, тач ка 7. на Устав СФРЈ, Би бли-
о те ка гра да Бе о гра да, Ма тич на би бли о те ка ‘До си теј 
Об ра до вић’, Во ждо вац, На род на би бли о те ка ‘Пе тар 
Ко чић’, Вра чар, На род на би бли о те ка ‘Вук Ка ра џић’, 
Зве зда ра, Ма тич на би бли о те ка ‘Ра до је Да кић’, Ра ко-
ви ца, Ма тич на би бли о те ка ‘Ла зо Ко чо вић’, Чу ка ри ца, 
На род на би бли о те ка ‘Бе о град ски ба та љон’, Ба ра је во, 
Ма тич на би бли о те ка ‘Ко ста Ђу кић’, Мла де но вац, Дом 
кул ту ре Ри пањ (СО Во ждо вац) – би бли о те ка, Цен тар 
за обра зо ва ње и кул ту ру Со пот – на род на би бли о те-
ка, Ма тич на би бли о те ка ‘Ђу ка Ди нић’, Сав ски ве нац, 
Ма тич на би бли о те ка ‘Ђор ђе Јо ва но вић’, Ста ри град, 
На род ни уни вер зи тет Гроц ка, на ре фе рен ду му одр-
жа ном 9. ја ну а ра усво ји ли су Са мо у прав ни спо ра зум 
о удру жи ва њу у Би бли о те ку гра да Бе о гра да. Ове би-
бли о те ке ко ји ма су се у то ку 1989. го ди не при дру жи-
ле и би бли о те ке ‘Вук Ка ра џић’, Но ви Бе о град и ‘Јо ван 
По по вић’, Зе мун удру жи ле су се у Би бли о те ку гра да 
Бе о гра да са п.о...”32

На кон удру жи ва ња би бли о те ка у мре жу, на че лу 
са Би бли о те ком гра да Бе о гра да, 1989. го ди не, из ра ђен 
је из ве штај о ста њу и ра ду на род них би бли о те ка на те-
ри то ри ји гра да Бе о гра да. Пре ма ве о ма шту рим по да-
ци ма овог Из ве шта ја, све би бли о те ке су има ле фор ми-
ра на деч ја оде ље ња или фи зич ки из дво је не фон до ве 
књи га за де цу33, али не ма ин фор ма ци ја о ста њу фон-
до ва, ка дро ви ма, ко ри сни ци ма, уре ђе њу ни ор га ни за-
ци ји ових оде ље ња.

Иако је раз вој на род них би бли о те ка и њи хо вих 
деч јих оде ље ња имао спо ру, али стал ну уз ла зну ли ни-
ју у пе ри о ду из ме ђу 1945. и 1990. го ди не, чи ње ни ца је 
да се у по след њој де це ни ји 20. ве ка та ли ни ја ско ро 
пре ки да, или, бо ље ре че но, по ла ко не ста је.

Ви ше го ди шња бло ка да и изо ла ци ја зе мље, не до-
ста так сред ста ва за про ши ре ње ак тив но сти би бли о те-
ка и ре дов но оба вља ње за да та ка, до при не ли су да се 

и не ки, ина че не до вољ но раз ви је ни, струч ни по сло ви 
не оба вља ју пре ма За ко ну и по тре ба ма стру ке. Си ро-
ма штво ко је се по сте пе но све ви ше осе ћа ло, по га ђа ло 
је би бли о те ке и, с об зи ром на не до ста так сред ста ва, 
оне су по че ле да за о ста ју у пра ће њу при ме не но ви на 
при сут них у свет ском би бли о те кар ству. Сма ње не ве-
зе са ко ле га ма из ино стра них би бли о те ка, из о ста нак 
са ме ђу на род них ску по ва, огра ни че ност у пра ће њу 
стра них до стиг ну ћа, учи ни ли су да се у би бли о те ка ма 
без за сто ја оба вља ју са мо ре дов ни струч ни по сло ви, 
да се ис пу ња ва ју зах те ви ко ри сни ка, али су за по че те 
при пре ме за уво ђе ње ра чу нар ске тех но ло ги је об у ста-
вље не или све де не на нај ма њу ме ру. И по ред же ље и 
по тре бе да се по шту ју за кон ске од ред бе и уна пре ди де-
лат ност, ни је се, де ве де се тих го ди на, учи ни ло мно го у 
по гле ду да љег осни ва ња деч јих оде ље ња.

Тих го ди на, би бли о те ке уоп ште, на род не би бли-
о те ке, па и Би бли о те ка гра да Бе о гра да са мре жом 
оп штин ских би бли о те ка и њи хо вих огра на ка, ни су 
мо гле да ра чу на ју на про ши ре ње про сто ра, на фор-
ми ра ње но вих оде ље ња, на опре му и ка дров ско про-
ши ре ње. То се нај ло ши је од ра зи ло на раз вој деч јих 
оде ље ња, бу ду ћи да се по сле 1971. пр во деч је оде-
ље ње, чи ји је фонд фи зич ки из дво јен, фор ми ра тек 
1998. го ди не у Би бли о те ци оп шти не Гроц ка.

На осно ву си сте ма ти зо ва ња ре зул та та, ан ке те и 
лич ним уви дом, мо же се са си гур но шћу твр ди ти да 
да нас, од укуп но 17 би бли о те ка у мре жи Би бли о те ке 
гра да Бе о гра да (укљу чу ју ћи и Би бли о те ку гра да), све-
га де вет би бли о те ка има у свом са ста ву по себ на деч-
ја оде ље ња. То су, по ред Би бли о те ке гра да Бе о гра да, 
би бли о те ке сле де ћих оп шти на: Зе му на, Но вог Бе о гра-
да, Сав ског вен ца, Ста рог гра да и Чу ка ри це, са ужег 
град ског под руч ја, и оп шти не Мла де но вац, Обре но-
вац и Гроц ка, са ши рег град ског под руч ја. Уку пан 
број деч јих оде ље ња, пре ма на ве де ним оп штин ским 
би бли о те ка ма, ни је де вет, већ де сет, јер Би бли о те ка 
гра да Бе о гра да има фор ми ра на два деч ја оде ље ња на 
по себ ним ло ка ци ја ма.

Спо р и не до вољ но фи нан сиј ски и струч но по др-
жан раз вој деч јих оде ље ња или фон до ва књи га за де-
цу, по ку ша ји осни ва ња Град ске деч је би бли о те ке (ви-
ше не ре а ли зо ва них про је ка та), као и не да ће изо ла-
ци је и бом бар до ва ња, са мо су ус по ри ли, или пот пу но 
за у ста ви ли, да ље осни ва ње по себ них деч јих оде ље ња 
као ор га ни за ци о них је ди ни ца град ске би бли о те ке, 
иако су и број ста нов ни ка и број де це у гра ду ра сли. 
С пра вом се мо же по ста ви ти пи та ње бо гат ства фон-
до ва, про сто ра, опре ме и ка дро ва ко ји би тре ба ло у 
21. ве ку да по мог ну нај мла ђим чи та о ци ма да се сна ђу 
и ко ри сте књи ге и дру ге ме ди је, нео п ход не за њи хов 
раз вој и ис ко рак у свет од ра слих.

По след њих не ко ли ко го ди на чи ње ни су по ку-
ша ји да се са гле да ју ста ње и про бле ми на род них би-
бли о те ка, да се упо зна ју же ље ко ри сни ка, по себ но 
мла ђе по пу ла ци је, с на ме ром да им се по ђе у су срет 
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32 Самоуправни споразум о Удруживању у Библиотеку града 
Београда (Архива Библиотеке града Београда, несређена грађа).
33 Извештај о раду Библиотеке града Београда за 1989. годину 
(Београд: Библиотека града Београда, 1990).
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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.

Key w ord s:
chil dren de part ment, pu blic li bra ri es, Bel gra de
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