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Сажетак
Град ска књи жни ца, јед на од нај ста ри јих кул тур них уста но ва у гра ду За гре бу, уте ме ље на је 1907. го ди-
не на по ти цај и при је длог Скуп шти не град ског За ступ ства. Бо га те збир ке књи га, но ви на и ча со пи са и 
дру ге гра ђе, из ра сле су из ини ци јал ног фон да на ста лог да ро ви ма углед них гра ђа на. Да нас је Град ска 
књи жни ца мо дер на ин фор ма ти зи ра на сре ди шња књи жни ца мре же на род них књи жни ца Књи жни ца 
гра да За гре ба.

Кључне ријечи:
Град ска књи жни ца, Књи жни це гра да За гре ба, збир ке и фон до ви, 

про гра ми за дје цу и од ра сле, ме ђу на род на са рад ња

Сви јет у За гре бу

Град ска књи жни-
ца, јед на од нај ста ри-
јих кул тур них јав них 
уста но ва у За гре бу, 
уте ме ље на је 7. про-
син ца 1907. го ди не, на 
по ти цај и при је длог 
Дру жбе Бра ћа Хр ват-
ско га Зма ја и од лу ком 
Скуп шти не град ског 
за ступ ства. Пр вот но је 
би ла смје ште на за јед-
но с Град ским му зе јом 
у по ви је сној згра ди на 
Ка ме ни тим вра ти ма. 
Од 1937. го ди не би ла 
је у Но ви нар ском до му 
на Ro o se vel to vom тр гу 
4, а 1995. го ди не је, на-
кон пе де сет ше сто го ди шњег под ста нар ства, од лу ком 
Град ског по гла вар ства до би ла при вре ме ни смје штај у 
Стар че ви ће вом до му, на Стар че ви ће вом тр гу 6.

Већ у пр вим пра ви ли ма (1908) де фи ни ран је ста-
тус Књи жни це и ње на основ на свр ха, ри је чи ма ко је су 
све до да нас оста ле јед на ко зна чај не и ак ту ал не: „Књи-
жни ца гра да За гре ба сло бод на је, јав на и мо дер на би-
бли о те ка уре ђе на за све сло је ве пу чан ства гра да За гре-
ба...”. Да на шњи бо га ти фонд од пре ко 370.000 све за ка, 
рас по ре ђен у по суд бе ни фонд, чи та о нич ни фонд и 
збир ке Zagrаbiensia (за ви чај на збир ка гра ђе о гра ду За-
гре бу), РА РА (ра ри те ти и ру ко пи си), те ауди о ви зу ал на 
гра ђа и му зи ка ли је, из ра стао је из ини ци јал ног фон да 
на ста лог да ро ви ма углед них гра ђа на, ма хом по зна тих 
књи жев них, кул тур них и знан стве них дје лат ни ка, као 

што су Вје ко слав Кла-
ић,Та ди ја Сми чи клас, 
Аугуст Ха рам ба шић, 
Ве ли мир Де же лић, 
Еми ли је Las zow ski 
и др. Се дам де се тих 
го ди на, око Град ске 
књи жни це гра на ју се 
при дру же ни и но во о-
тво ре ни огран ци, те 
је да нас Град ска књи-
жни ца сре ди шњи ца 
уста но ве Књи жни ца 
гра да За гре ба, мре же 
на род них књи жни ца 
ко ја, уз Би бли о бу сну 
слу жбу, оку пља че тр-
де сет дви је књи жни-
це с при па да ју ћим 

огран ци ма, с укуп но два ми ли ју на све за ка књи га и 
дру ге гра ђе. Да нас је то мо дер на, ком пју те ри зи ра на 
књи жни ца ко ја раз ви ја свој ин фор ма тич ки књи жнич-
ни про грам ЗА КИ, а ујед но је ма тич на књи жни ца за 
раз вој стру ке у гра ду За гре бу, Жу па ни ја ма За гре бач-
кој и Кра пин ско-за гор ској.

Ти је ком 1997. го ди не, Град ска књи жни ца оби ље-
жи ла је 90. об љет ни цу свог не пре ки ну тог дје ло ва ња, 
ко је се огле да у ре до ви тој ин фор ма тив но-по суд бе-
ној дје лат но сти, али и зна чај ном про ми ца њу кул ту-
ре, када је Дра гу тин Та ди ја но вић, ака де мик, пје сник 
и нај ста ри ји члан Град ске књи жни це (још од 1925. 
го ди не) по стао ку мом књи жни це. Та ди ја но вић је то 
за слу жио сво јим ду го го ди шњим пје снич ким ра дом, 
али и за то што је већ го ди на ма су ди о ник зби ва ња, ли-
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те рар них ве че ри, из ло жби, осо би то тра ди ци о нал ног 
Књи жев ног пет ка. Том је при го дом Та ди ја но вић, кум 
Град ске књи жни це, из ја вио: „Био сам кум на кр ште-
њу и вјен ча њу, али још ни ка да ни сам био кум не кој 
уста но ви. За то ово кум ство при хва ћам као при зна-
ње свим хр ват ским књи жев ни ци ма јер сам при свом 
до ла ску у За греб, при је ви ше од 70 го ди на, од мах се 
учла нио у књи жни цу.“

Град ска књи жни ца да нас, сво јим одје ли ма, цје-
ло днев но, пу них 12 са ти, омо гу ћу је гра ђа ни ма гра да 
За гре ба ко ри ште ње ли је пе књи жев но сти, знан стве-
не и струч не ли те ра ту ре, бо га те збир ке оп ћих и спе-
ци јал них при руч ни ка, уве за не пе ри о ди ке, те ку ћих 
на сло ва но ви на и ча со пи са, збир ке ри јет ких књи га и 
ру ко пи са, за ви чај не гра ђе о гра ду За гре бу, те збир ке 
ауди о ви зу ал не и нот не гра ђе, као и при ступ мре жа ма 
по да та ка и ин фор ма циј ском Ин тер нет ки о ску 
Ми ни стар ства за еуроп ске ин те гра ци је РХ.

У ин фор ма тив но-по суд бе ном одје лу, чла-
но ви књи жни це мо гу до би ти струч ну по моћ 
књи жни ча ра ин фор ма то ра, спе ци ја ли зи ра них 
за по је ди на под руч ја, у про на ла же њу по треб не 
ли те ра ту ре за ре фе ра те, ма ту рал не, се ми нар-
ске и ди плом ске рад ње и сл. Ту су и ажу ри ра ни 
бил те ни но вих књи га, пре по руч ни по пи си, те 
оба ви је сти о ак ту ал ним до га ђа њи ма, об љет ни-
ца ма, из ло жба ма и три би на ма. Град ска књи жни-
ца пру жа струч ну по моћ у ра ду књи жни ца ма у 
До мо ви ма уми ро вље ни ка „Цен тар“, Кла и ће ва 
10 и „Ме две шчак“, Ибле ров трг 8. Спе ци јал не 
збир ке Град ске књи жни це са др же осо би то ври-
јед ну и ра ри тет ну гра ђу, та ко за ви чај на збир ка 
Zagrаbiensia са ку пља, об ра ђу је, чу ва и да је на 
ко ри ште ње књи жну и дру гу гра ђу ко ја с по ви-
је сног, кул тур ног, го спо дар ског, по ли тич ког, 
ур ба ни стич ког, ли те рар ног и ра зних дру гих 

аспе ка та го во ри о жи во ту и раз во ју За гре ба у про шло-
сти и са да шњо сти. Збир ка РА РА пред ста вља зна чај ну 
кул тур но-по ви је сну ври јед ност, јер са др жи ри јет ке 
књи ге и ру ко пи се, од ин ку на бу ле из 1487. го ди не, гла-
гољ ских, ла тин ских и дру гих ста рих ру ко пи са, до ври-
јед не гра ђе но ви јег до ба.

Град ска књи жни ца у За гре бу пр ва је осно ва ла 
Гла збе ни одјел при је 45 го ди на, да ле ке 1962. го ди не, 

за хва љу ју ћи при мјер ци ма ти ска них му зи ка ли-
ја и збир ци гра мо фон ских пло ча и маг нет ских 
врп ца, већ ра ни је увр ште них у по сто је ћи фонд 
књи жни це. Гла збе ни одјел Град ске књи жни це у 
За гре бу да нас је су вре ме но опре мљен одјел ко-
ји при ку пља све но си те ље зву ка, а и да нас у про-
ми ца њу стру ке нај зна чај ни ји у су ста ву на род-
них и град ских књи жни ца у др жа ви Хр ват ској.

Ти је ком 1950. го ди не, из књи жног фон да 
Град ске књи жни це из дво јен је дио књи га ко је су 
по свом са др жа ју и ли те рар ној ври јед но сти би-
ле на ми је ње не дје ци. Та ко је на ста ла Пи о нир-
ска по суд бе на књи жни ца и чи та о ни ца, ко ја ће 
пре ра сти у су вре ме ни Одјел за дје цу и мла деж 
с Ме ди о те ком Град ске књи жни це. Уз већ тра-
ди ци о нал не обра зов но-по ти цај не про гра ме, 
ти је ком До мо вин ског ра та, Град ска књи жни ца 
је би ла во ди тељ и ко ор ди на тор UNI CEF-овог 
пси хо со ци јал ног и кре а тив ног про јек та Ко рак 
по ко рак до опо рав ка за Ре пу бли ку Хр ват ску (22 

на род не књи жни це), за по др шку из бје гли ца ма и дје-
ци по го ђе ној рат ним тра у ма ма. Да нас Одјел за дје цу и 
младеж с Ме ди о те ком пру жа струч ну по моћ у ко ри-
ште њу сво је збир ке на раз ли чи тим ме ди ји ма, упри-
ли чу је ра зно вр сне при ред бе, ства ра лач ке ра ди о ни це 
(пре ко 600 го ди шње), кви зо ве зна ња и оста ле ак тив-
но сти при мје ре не до би ко ри сни ка.
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Од 1993. го ди не, у књи жни ци дје лу је Хр ват ски 
цен тар за дјеч ју књи гу, члан IBBY-а (Ме ђу на род ног 
ви је ћа за дјеч ју књи гу), ко ји при ку пља, чу ва и про ми-
че књи гу и ства ра ла штво за дје цу у зе мљи и сви је ту. 
Ор га ни зи ра струч не ску по ве, из ло жбе, про мо ци је и 
пред ста вља ње хр ват ске дјеч је књи ге, те ауто ре и кан-
ди ди ра хр ват ске ства ра о це за дје цу за пре сти жну Ан-
дер се но ву на гра ду.

У Град ској књи жни ци од 1955. го ди не дје лу је три-
би на Књи жев ни пе так ко ја је, на сво јих ви ше од 1.000 
одр жа них три би на, ти је ком свог дје ло ва ња у кон ти ну-
и те ту 50 го ди на, уго сти ла сва зна чај ни ја име на хр ват-
ске, и мно га свјет ске кул тур не јав но сти: при мје ри це 
Sar trea, Fin kel kra u ta, Ka da rea, Men ze la и дру гих. Књи-
жев ни пе так до да нас за др жа ва ста тус сво је вр сног 
кул тур њач ког пар ла мен та на ко јем се про пи ту ју но ве 
иде је и ли те рар ни трен до ви, а за свој рад је на гра ђе н 
Пла ке том гра да За гре ба.

У Град ској књи жни ци смје ште на је ма њин ска Сре-
ди шња књи жни ца Укра ји на ца и Ру си на у Ре пу бли ци 
Хр ват ској, с бо га тим фон дом књи га за дје цу и од ра-
сле.

Као би тан сег мент кул тур ног жи во та гра да За гре-
ба у цје ли ни, Град ска књи жни ца по вре ме но упри ли чу је 
окру гле сто ло ве и три би не на ак туaлне те ме из струч-
ног књи жни чар ског, кул тур ног и дру штве ног жи во та, 
из ло жбе, кон цер те и раз не ма ни фе ста ци је. Је дан од 
цје ло ви то осми шље них ме ђу на род них про гра ма јест 
ци клус из ло жби и кул тур них до га ђа ња Сви јет у За гре-
бу. Оства ру је се уз су рад њу с кул тур ним ин сти ту ти ма 
и ве ле по слан стви ма стра них зе ма ља. Циљ је тих су сре-
та упо зна ва ње За греп ча на с ра зним кул тур ним тра ди-
ци ја ма ко је обо га ћу ју кул тур ни жи вот гра да.

Град ска књи жни ца су ра ђу је с 43 кул тур не и срод не 
уста но ве у гра ду, те оп слу жу је 35.000 ко ри сни ка свих 

доб них и со ци ја них струк ту ра. Са 80 сво јих струч них 
књи жнич них дје лат ни ка, сре ди ште је дје лат ног, струч-
но уте ме ље ног и ак тив ног про це са осу вре ме њи ва ња 
на род ног књи жни чар ства, али и би тан сег мент кул-
тур ног жи во та гра да За гре ба у цје ли ни. Сво јим сто го-
ди шњим не пре кид ним оба вје сно-кул тур ним дје ло ва-
њем у свим по ра ма за гре бач ког јав ног жи во та, Град ска 
књи жни ца има ис так ну то, је дин стве но мје сто.

У по во ду 100. об љет ни це Град ске књи жни це, 80 
го ди на Књи жни це Бо жи да ра Аџи је, 60 го ди на Књи-
жни це и чи та о ни це Бог да на Огри зо ви ћа, 60 го ди на 
Књи жни це Ти на Ује ви ћа, 50 го ди на Књи жни це Ива-
на Го ра на Ко ва чи ћа, 50 го ди на Књи жни це Сав ски гај, 
30 го ди на Чи та о ни це Вла ди ми ра На зо ра, за 100 го-
ди шњи раз вој збир ки књи жнич не гра ђе, стал не ино-
ва ци је и по ти ца ње на ста ја ња но вих слу жби и услу га 
ко ри сни ци ма, као и до при нос у осми шља ва њу уло ге 
мре же На род них књи жни ца, за ор га ни за ци ју Мје се ца 

хр ват ске књи ге (од 1995) те ор га ни зи ра-
ње ра зно вр сних про гра ма, Књи жни це 
гра да За гре ба на гра ђе не су На гра дом 
гра да За гре ба, 31. свиб ња 2007. на Дан 
гра да За гре ба.

Ти је ком ци је ле 2007. го ди не, ни зом 
про гра ма за ко ри сни ке: но во по кре ну ти 
про јект Књи жни ца ши ром отво ре них 
вра та – Упо знај мо гла збе не ин стру мен-
те, Гла збе ни одјел, у су рад њи са шко лом 
за сли је пе и сла бо вид не „Вин ко Бек“, 
при пре мио је ци клус кон це ра та. На сту-
пи ли су сту ден ти Му зич ке ака де ми је у 
За гре бу, а кон цер ти-пре да ва ња одр жа ват 
ће се јед ном мје сеч но и на кон све чар ске 
го ди не. Из ло жба ма, кон цер ти ма и ме ђу-
на род ним ску по ви ма, Град ска књи жни-
ца оби ље жа ва ла је сто ту об љет ни цу свог 
ра да и дје ло ва ња.

Пр ви пут је у на род ној књи жни ци, 
Књи жни ци у част, одр жан rock кон церт, 

био је то на ступ гру пе Ха ку на Ма та ла. За нај мла ђе 
су ор га ни зи ра не кре а тив не ра ди о ни це ве за не уз тра-
ди ци о нал ни за гре бач ки су ве нир „ше стин ски ки шо-
бран“ и „100 ро ђен дан ских свје ћи ца“. На Ин тер не ту 
су ко ри сни ци и гра ђа ни мо гли пи са ти и пред ла га ти 
ка кву књи жни цу же ле, али и освр ну ти се на све до 
са да по ну ђе но.

На ме ђу на род ној су рад њи, Град ска књи жни ца 
има пу но про гра ма и про је ка та, па је у сво јој сла вље-
нич кој го ди ни, у ве ља чи 2007. го ди не, одр жа ла ви де-
о кон фе рен ци ју За греб-Мо сква, са се стрин ском књи-
жни цом Не кра со ва, на те му Кул ту ро ло шки пор трет 
ме тро по ла – за ви чај ни аспект.

У ли сто па ду 2007. одр жан је Ме ђу на род ни скуп 
Ауди о ви зу ал на гра ђа и на сље ђе, ко јим су оби ље же ни 
100. об љет ни ца Град ске књи жни це, 45. об љет ни ца 
оснут ка Гла збе ног од је ла Град ске књи жни це, те по пр-
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Abstract 
The City Li brary, one of the ol dest cul tu ral in sti tu ti ons in the City of Za greb, was esta blis hed in 1907, by 
de ci sion of the City Co un cil. Li brary’s rich col lec ti ons of bo oks, new spa pers, jo ur nals and ot her ma te ri-
als, ha ve ori gins in the ini tial col lec tion of pre sents of re spec ta ble ci ti zens, fa mo us wri ters and cul tu ral 
wor kers. To day, the City Li brary is a mo dern and com pu te ri zed cen tral li brary of the Za greb City Li bra ri es 
net work.

Key w ord s:
The City Li brary, Za greb City Li bra ri es net work, Li brary’s col lec ti ons, 

pro grams for chil dren and adults, in ter na ti o nal co o pe ra tion

ви пут оби ље жен Свјет ски дан ауди о ви зу ал ног 
на сље ђа. Све у су рад њи с IFLA-ом, Ко ми си јом 
за ауди о ви зу ал ну гра ђу.

У сту де но ме 2007. одр жан је ме ђу на род ни 
скуп Град ска књи жни ца је на днев ном ре ду, уз 
пра те ћу из ло жбу, ко јом је уз ме ђу на род ну пот-
по ру упу ћен озби љан сиг нал ло кал ним вла-
сти ма, али и цје ло куп ној кул тур ној јав но сти и 
гра ђа ни ма о хит но сти по бољ ша ња увје та ра да 
нај ве ће на род не књи жни це у За гре бу и у Р.Х. 
По тре ба за но вом, аде кват ном згра дом по ста-
ла је ур гент на, јер да нас смје ште на на 2.600м2, 
а с по тре ба ма од 20.000м2, Град ска књи жни ца 
са сво јим фон дом, ви ше од 60% дис ло ци ра ним 
у по моћ на спре ми шта, го то во је оне мо гу ће на 
„нор мал но“ функ ци о ни ра ти.
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