
Ова, за све би бли о те ка ре ко ји ра де са де цом, из у зет-
но дра го це на књи га, про ши ре на је и при ре ђе на вер зи ја 
ма ги стар ске те зе „Ко ри сни ци де чи јих би бли о те ка и њи-
хо ва чи та лач ка ин те ре со ва ња“, од бра ње не 2006. го ди не 
на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Но, 
она је пре све га за ви дан ре зул тат ду го го ди шњег аутор ки-
ног ба вље ња про бле ма ти ком уна пре ђе ња чи та лач ких на-
ви ка и ин те ре со ва ња код де це.

Тај ре зул тат си сте ма тич но је пре зен то ван на де ве-
де се так стра на у де сет по гла вља, ко ја об у хва та ју и вр ло 
оби ман спи сак ко ри шће не ли те ра ту ре, као и де таљ но из-
ра ђен ин декс пој мо ва.

Већ у пред го во ру, аутор ка обра зла же мо ти ве, на ме-
ре и окви ре свог ис тра жи ва ња. Ука зу ју ћи на опа да ње чи-
та лач ког ин те ре со ва ња код нај мла ђих, от кри ва на ме ру 
ис тра жи ва ња да би бли о те ка ма, ло кал ној упра ви, ра зним 
кул тур ним уста но ва ма и удру же њи ма пру жи на уч но уте-
ме ље не ре зул та те и пред ло ге ка ко ме ња ти по сто је ће ста-
ње и пру жи по моћ у пре ва зи ла же њу сти хиј ске си ту а ци је 
на пре ла зу од тра ди ци о нал ног ка са вре ме ном мо де лу.

У уво ду се се де фи ни шу ко ри сни ци деч јих би бли о-
те ка и ана ли зи ра ју њи хо ва чи та лач ка ин те ре со ва ња, по-
тре бе и на ви ке. У увод ном по гла вљу се по ја вљу је и глав ни 
мо тив овог ра да, ко ји се ка сни је че сто по на вља, а то је да 
ства ра ње усло ва и охра бри ва ње де те та да ко ри сти би бли-
о те ку од нај ра ни јег уз ра ста по ве ћа ва мо гућ ност да оно и 
као од ра сло бу де ко ри сник би бли о те ке. С дру ге стра не, 
ти и та кви, зах тев ни и ди на мич ни ко ри сни ци, по ста вља ју 
но ве зах те ве пред на шу про фе си ју.

Пр ви део сле де ћег по гла вља сво је вр сна је при пре-
ма ана ли зе ства ра ња прет по став ки за успе шно кре и ра ње 
од но са деч јих би бли о те ка и ко ри сни ка. Та при пре ма се 
са сто ји у пре гле ду и опи су нај ва жни јих ме ђу на род них и 
до ма ћих за ко на и дру гих про пи са о би бли о теч кој де лат-
но сти и пра ви ма де те та. У овом де лу са зна је мо ко ја све 
до ку мен та шти те пра во де те та на при ступ ин фор ма ци-
ја ма, а пр вен стве но на при ступ књи зи. Аутор ка иде да-
ље, и упо зна је нас и са раз во јем пра ва ли те рар них ства-
ра ла ца за де цу, као и ор га ни за ци ја ма ко је их шти те и 
уна пре ђу ју. Да ље, у истом по гла вљу, са зна је мо ка кве све 
вр сте деч јих би бли о те ка да нас по сто је, ко ји су њи хо ви 
за да ци да нас, ко је су њи хо ве функ ци је, ка ко се оства ру је 
до бра са рад ња са ро ди те љи ма, на став ни ци ма, пе да го зи-
ма. Мо жда је нај ин те ре сант ни ји део ове зна чај не сту ди-
је упра во де фи ни са ње ко ри сни ка и ме то да мо ти ви са ња 
за ко ри шће ње услу га би бли о те ке од нај ра ни јег уз ра ста. 
Ис ку ство пр ве књи ге за сва ког од нас је не про це њи во. 
Из овог де ла ће мо са зна ти и ко ји су па сив ни и ак тив ни 
фак то ри ко ји ути чу на то ис ку ство. Аутор ка нас у овом 
по гла вљу упу ћу је и на ак тив но сти IFLA-е на раз во ју би-
бли о те ка за де цу, а та ко ђе нам на во ди и низ до брих при-

ме ра из прак се деч јих би бли о те ка у све ту и код нас, ко ја 
су ве о ма дра го це на у сми слу но вих са зна ња и по ре ђе-
ња са соп стве ном прак сом. По след њи део овог по гла вља 
ана ли зи ра зна чај би бли о те ка ра, ко ји је из све га прет-
ход но из не тог не сум њи во ве лик. По себ ни зах те ви ко ји 
се по ста вља ју пред би бли о те ка ра у деч јој би бли о те ци, 
ко ји укљу чу ју и нео п ход ност ди на мич ног пра ће ња и по-
др жа ва ња свих ета па у раз во ју чи та лач ке кул ту ре де те та 
чи та о ца, а као крај њи ре зул тат има ју ак ти ви ра ње ин ди-
ви ду ал них по тен ци ја ла сва ког де те та, на ме ће укљу чи ва-
ње спе ци ја ли ста из ра зних обла сти као по тре бу ра да у 
деч јим би бли о те ка ма.

У сле де ћем по гла вљу под на сло вом „Ко ри сни ци у 
На род ној би бли о те ци ’Пе тар Ко чић’ на Вра ча ру“, де таљ-
но је пред ста вљен рад у овој оп штин ској би бли о те ци, као 
и у деч јем оде ље њу „Пин ки“ и ме шо ви тим оде ље њи ма у 
огран ци ма „Фи лип Кља јић“, „Ве се лин Ма сле ша“ и „Ла за 
Ла за ре вић“. Ов де би тре ба ло ука за ти на ве о ма ре пре зен-
та ти ван из бор би бли о те ке ко ја се на ла зи у ужем град ском 
је згру и има број не мо гућ но сти са рад ње са ло кал ним ин-
сти ту ци ја ма кул ту ре и обра зо ва ња, као и са уста но ва ма 
за бри гу о де ци. На чин на ко ји је пред ста вље на ана ли за 
чи та лач ких на ви ка де це пред школ ског, основ но школ-
ског уз ра ста и де це са по себ ним по тре ба ма, учи нио је да 
ове гру пе бу ду пре ци зни је иден ти фи ко ва не и ви дљи ви је, 
што до са да ни је био та ко чест слу чај у на шој струч ној 
ли те ра ту ри. По се бан део овог по гла вља по све ћен је од-
ра сли ма у деч јој би бли о те ци, што та ко ђе ни је чест слу чај 
ана ли зе.

У по гла вљу под на сло вом „Сли ка де чи јих би бли о те ка 
у јав но сти“, са зна је мо и да рас ки да ње са тра ди ци о нал ним 
мо де лом по сло ва ња до но си и до дат ни на пор ко ји за по-
сле ни у би бли о те ци мо ра ју да учи не да осво је на кло ност 
и раз у ме ва ње сво јих ко ри сни ка. Упо зна ти сво је ко ри сни-
ке, омо гу ћи ти њи ма да упо зна ју нас, про на ћи за јед нич ки 
је зик, уна пре ди ти сво је услу ге у скла ду са по тре ба ма сре-
ди не и учи ни ти их ефи ка сним и ефек тив ним, осно ва је за 
про фе си о нал но де ло ва ње деч јих би бли о те ка.

У за кључ ку, аутор ка при лич но оштро да је сли ку ста-
ња у ко јем се на ла зи рад са де цом у оп штин ским би бли о-
те кама Бе о гра да. Вр ло де таљ но су пред ста вље ни мо гу ћи 
раз ло зи за ова кво ло ше ста ње и ука за но је на нај бит ни је 
чи ни о це ко ји су ус по ри ли и оне мо гу ћи ли бр жи раз вој и 
успе шни је по сло ва ње. Та ко по ста вље на сли ка не слу жи 
јој за жа ло пој ку, већ као осно ва за пред ло ге ка ко ста ње 
про ме ни ти што пре и што ефи ка сни је.

Струч на вред ност ове књи ге пре по ру ка је за ње-
но укљу чи ва ње у фон до ве свих деч јих би бли о те ка, ка ко 
школ ских, та ко и јав них. Истин ска страст ње не аутор ке у 
за сту па њу про фе си је ко јом се ба ви мо још је ве ћа пре по-
ру ка за све ко ји зна ју о че му го во ри мо.
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