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Смедеревско читалиште – прошлост и садашњост
Драīана Лазић

Прва читалишта у Србији јављају се у условима велике економске и  културне заосталости, под 
утицајем развијених европских култура. Србско читалиште у Смедереву основано је давне 1846. године и  
било је, по реду оснивања, друго читалиште у Кнежевини Србији, одмах после Београдског. Непосредне мере 
за оснивање читалишта предузете су 8. марта 1846. Срūске новине донеле су вест да је самом чину оснивања 
Смедеревског читалишта претходио један проглас од 8. марта, упућен Смедеревцима, у коме се истиче значај 
новина и штампе уопште за образовање срца човекова.1Средином априла 1846.  године Читалиште је започело 
рад користећи књиге и новине које је Београдско читалиште, уз одговарајућу надокнаду, слало Смедеревцима. 
Читалиште у Смедереву имало је наглашен културно–просветитељски карактер. Задаци и циљеви били су 
јасно програмски означени: оно треба да обавештава, образује и оплемењује људе. Читалиште се издржавало 
од чланарине, повремених балова и добровољних прилога дародаваца.

Почетком 1848. године одржана је прва скупштина чланова Читалишта, на којој је за доживотног 
педседника изабран Паун Јанковић Баћа, у наɡи ɡа ће тиме бити обезбеђен и уīлеɡ и ūоложај Читалишта. 
Паун Јанковић је дао прилог у новцу обавезујући се да ће сваке године давати толики улог и обећао да ће за 
Читалиште куповати сваку важнију књигу која буде изашла.2 

Паун Јанковић Баћа (Коњска, данас Михајловац/Смедерево, 1808 – Смедерево, 1865), школовао се у 
Русији, а по повратку у Србију заузимао је високе државне функције: директор Кнежеве канцеларије, члан 
Савета, заступник кнежевског представника и министра иностраних дела, министар правде и просвете, ми-
нистар финансија. Један је од оснивача Друштва српске словесности у Београду.3 „Србско читалиште у 
Смедереву Паун је вишеструко задужио. Подржао је а можда и иницирао његово оснивање, издејствовао 
је у срп ском Совјету ослобађање Читалишта од прилично високих поштанских такса, а личним новчаним 
прило зима сваке године га материјално подупирао. Приставши, најзад, да као државни министар обавља 
дужност почасног доживотног председника једног малобројног читалишта у оснивању, са крајње несигурним 
материјалним основом, Паун Јанковић је и делом исказао своју веру у будућност оваквих народних прегнућа. 
У томе је он за корак био испред свог времена.”4

1 Гаврило Ковијанић, Траīом читалишта у Србији (Београд: Народна књига: Библиотека града Београда, 1986), 207. 
2 Дурковић-Јакшић, Љубомир, Историја срūских библиотека: (1801/1850), (Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке 
Републике Србије, 1963), 119.
3 Бојка Вулетић, Лексикон смеɡеревских аутора (Смедерево: Б. Вулетић, 2007), 171.
4 Србислав Миленковић, Смеɡеревска библиотека: хроника воɡич (Смедерево: Народна библиотека Смедерево: Скупштина 
општине, 1996), 25.
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Смедеревско читалиште радило је од 1846. до 1856. године, а десетак година касније обновљено је под 
другим називом. Читаоница Смеɡеревско јеɡинство отворена је 14. јануара 1869. године, и радила је до 1914, 
пуних  46 година. Примала је редовно 19 новина. Тешкоћа у раду је сигурно било, можда и краћих пре кида, али 
ипак доступни извори указују да је у периоду од 1881. до 1905. Читаоница у Смедереву радила у континуитету. 

Потпуни прекид у раду читаонице трајао је од избијања Првог светског рата 1914. године до 1924, 
када је читаоница обновљена под називом Народна књижница и читаоница, али је због слабог одзива чланства 
и материјалних тешкоћа убрзо престала са радом. Четири године касније, у децембру 1928, на скупштини 
чланова обнављача, донета је одлука о оживљавању Народне књижнице и читаонице. На скупштини је иза-
брана управа, установљена нова правила и извршене припреме како би читаоница отпочела рад. Поручено је 
17 часописа, међу којима је било и неколико на страним језицима. Сачуван је велики број књига из ранијих 
времена, а предузети су и кораци да читаоница од Академије наука, Министарства просвете и Друштва Св. 
Са ве добије нешто књига бесплатно.5 Тако је 1. јануара 1929, у новој црквеној кући, Књижница и читаоница 
почела са редовним радом.  Забележено је да је Читаоница била отворена сваког дана, од 4 до 7 часова поподне. 
Књижничар-секретар био је Светозар Спасојевић, професор у смедеревској гимназији. После једног апела 
упућеног грађанству, увећава се књижни фонд, а Књижница постаје стециште смедеревске интелигенције.

Почетком 1933. године, материјална ситуација се нагло погоршава,  настаје  једногодишњи прекид у  
раду, а затим реорганизација. Године 1937. на чело долази нова управа, а период од 1937. до 1941. забележен је 
као период успона. Књижница се у то време налазила у Улици 17. октобра, у Задужбини Стевана Кузмановића 
Кршљанина. Имала је око 3.000 инвентарских бројева и бројне часописе. Глас Поɡунвља, у опширној 
репортажи, објављује: „ ... на првом спрату лево, сваке суботе по подне од 4–7 часова виде се групе ђака, 
студената, радника и других како улазе и излазе са књигама. Свако би одмах помислио да се ту налази нека 
књижница. И заиста, имао би права. Ту се налази наша књижница која је приступачна свим слојевима народа. 
Док су остале књижнице намењене првенствено ужем броју посетилаца, Народна књижница и читаоница 
прима чланове из свих редова.”6

  У априлу 1941. године, после бомбардовања Београда, прекинут је  рад књижнице. Исте године, 5. јуна, 
у разорној експлозији муниције у смедеревској Тврђави уништена је и зграда у којој се налазила библиотека. 
Од укупног књижног фонда остало је само 68 полуочуваних књига.7  После експлозије, Комесарска управа 
Милана Аћимовића поставила је комесара за обнову Смедерева, Димитрија Љотића. Љотић је покренуо бројне 
активности на обнови порушених и оштећених кућа и јавних зграда, али и обнови рада јавних установа. 
Покренуто је и питање отварања сталне градске књижнице. Тај задатак поверен је професору Светозару 
Спасојевићу. Градска књижница је основана 1942. од стране Комесаријата за обнову Смедерева, а отпочела 
5 „Народна књижница и читаоница у Смедереву”, Глас Поɡунавља, 13. јануар 1929.
6 „Народна књижница и читаоница у Смедереву”, Глас Поɡунавља, 18. април 1937.
7 Аранђел Стефановић, Хроника о ексūлозији муниције 5. јуна 1941. īоɡине у Смеɡереву; Летоūис Граɡске нароɡне библиотеке у 
Смеɡереву (Смедерево: Народна библиотека Смедерево, 2014).
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је са радом почетком 1943. Књижница је располагала са више од 10.000 наслова из различитих области. 
Богаћење фонда настављено је и после отварања.8 

У састав ове библиотеке ушле су и приватне збирке виђенијих Смедереваца. Димитрије Љотић је 
своју библиотеку од 4.800 књига уступио Градској књижници на употребу задржавајући право својине на 
њу. У састав фонда ушла је и приватна библиотека Милана Јовановића Стоимировића (1898–1966), угледног 
смедеревског интелектуалца, која је после ослобођења, 1944. године, конфискована. Библиотеку Жарка 
Ђукића, бившег свештеника из Војводине, откупио је Комесаријат од његове ћерке за 300.000 окупационих 
динара. Библиотека је примила и вредне поклоне од Српске академије наука, Српске књижевне задруге, 
Министарства просвете. Ипак, највећи број књига набављен је куповином у Београду и Смедереву.9      
          Крај рата и ослобођење Библиотека је дочекала у локалу апотекара Пантазијевића, а током септембра 
1945. пресељена је у Давидовићеву улицу.  Према наводима Аранђела Стефановића10, у првим послетатним 
годинама  фонд Библиотеке је цензурисан. Стефановић помиње да је „Комисија одређена од Просветног одсека 
ГНО–а извршила преглед и цензуру једног дела библиотеке и нашла 709 књига које се не могу читаоцима 
давати на читање, а јавни тужилац је издвојио 59 књига из библиотеке и однео их са собом као забрањене за 
читање.11 
         У периоду од 1944. до 1950. године Библиотека је располагала књижним фондом од 20 до 30 хиљада 
књига. Због рада у неадекватним условима Библиотека је из Давидовићеве улице пресељена у зграду на Тргу 
Републике. На овој локацији остаће до 1990. године, када је пресељена у нову зграду, у којој се и данас налази, 
у најужем центру града.12

Решењем Министарства културе Републике Србије Народна библиотека Смедерево од 1994. године 
врши функцију матичне библиотеке за Подунавски округ, у коме постоји веома развијена мрежа општинских, 
месних, специјалних и школских библиотека. Рад Библиотеке организован је преко следећих одељења и 
служби: Дечјег одељења, Позајмног одељења за одрасле, Научног одељења, Одељења набавке и обраде, 
Матичног одељења, Одељења стране књиге, Завичајног одељења и Службе за опште послове.    

 
8 Небојша Јовановић, Светозар Сūасојевић: ūрофесор Гимназије и уūравник Граɡске књижнице (Смедерево: Народна библиотека 
Смедерево, 2007), 73-80.
9 Аранђел Стефановић, Хроника о ексūлозији муниције 5. јуна 1941. īоɡине у Смеɡереву ; Летоūис Граɡске нароɡне библиотеке у 
Смеɡереву (Смедерево: Народна библиотека Смедерево, 2014).
10 Аранђел Стефановић (Суботинац/Алексинац, 1889 – Београд?, 1956), први је послератни управник Градске народне библиотеке у 
Смедереву.
11 Аранђел Стефановић, Хроника о ексūлозији муниције 5. јуна 1941. īоɡине у Смеɡереву ; Летоūис Граɡске нароɡне библиотеке у 
Смеɡереву (Смедерево: Народна библиотека Смедерево, 2014).
12 Србислав Миленковић, Смеɡеревска библиотека: хроника воɡич (Смедерево: Народна библиотека Смедерево: Скупштина 
општине, 1996).
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          Читалишта у Србији у XIX веку / Десанка Стаматовић. – 2. допуњено изд. – Панчево : Градска 
библиотека Панчево, 2011 (Панчево : Passage Group). – 374 стр., [1] пресавијен лист с геогр. картом : 
илустр. ; 28 cm

Тираж 1.000. – Стр. 11: Белешка уз друго издање / Гордана Стокић Симончић. – Белешка о аутору: стр. 
[375]. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Регистри. – Библиографија: стр. 344–358. – 
Zussammenfassung: Lesehallen im Serbien des XIX Jahrhunderts ; Summary: Social Libraries in Serbia in the 19th 
Century.

8. СТЕФАНОВИЋ, Аранђел                    94(497.11 Смедерево)”1941”(093)
            Хроника о експлозији муниције 5. јуна 1941. године у Смедереву ; Летопис Градске народне 
библиотеке у Смедереву / Аранђел Р. Стефановић ; приредили Драган Мрдаковић, Драгана Лазић. – 
Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2014 (Ниш : Sven). – 83 стр. : илустр. ; 20 cm. – (Библиотека 
Завештање ; књ. 8)

Тираж 300. – Стр. 5–25: О рукописима Аранђела Р. Стефановића / приређивачи. – Напомене и 
библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр. 79–82.
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Градска књижница у старој згради Црквене општине непосредно пре петојунске експлозије 1941. године
(Цртеж архитекте Живаɡина Милошевића)
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Зграда у Давидовићевој улици у коју је Библиотека пресељена 1945. године
(Цртеж архитекте Живаɡина Милошевића)
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Зграда у коју је Библиотека смештена 1954. године. Трг Републике број 8
(Цртеж архитекте Живаɡина Милошевића)
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Зграда у коју је Библиотека пресељена 1990. године. Улица Карађорђева број 5
(Цртеж архитекте Живаɡина Милошевића)
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Фонд старе и ретке књиге
Марина Лазовић

Штампана књига има своју дугу и богату историју. Она представља битан део културне историје 
сваког народа. И зато мора да се посебно чува и штити као вредно наслеђе за следеће генереције. Народна 
библиотека Смедерево поседује богат фонд старе и ретке библиотечке грађе, о којем се ваљано брине – бави 
се заштитом, очувањем и презентацијом ове посебне грађе. 
   Највредније су у фонду, свакако, публикације које су проглашене за културно добро од изузетног 
значаја за Републику Србију. То су 18 ћириличних књига штампаних до 1800. године и 3 књиге на страним 
језицима штампане до 1700. године. 
        Најстарија књига на ћирилици у фонду Народне библиотеке Смедерево је Стематоīрафија : 
изображеније оружиј илирических Христофора Жефаровића, даровитог гравера и зографа. Публикација 
датира из 1741. године, отиснута је са 28 бакрорезних плоча и садржи гравире светитеља, владара и грбова 
средњовековне Европе. Објављена је у Бечу, у штампарији Томе Месмера. Купљена је од свештеника из 
Војводине Ж. М. Ђукића. Поред Стематоīрафије, у ћириличне књиге од изузетног значаја за Републику 
Србију спадају Граматика аутора Мелентија Смотрицког из 1755. године, Буквар Захарија Орфелина из 1767. 
године, Канони на осам īласова Теодосија из 1776. године, Оūисаније староīа īраɡа Ијерусалима Симона 
Симоновића из 1781. године.
         Најстарија књига на страном језику у фонду Народне библиотеке Смедерево је Comedia di Dante Aligieri 
con la nova espositione di Alessandro Vellvtello. Публикација датира из 1544. године, текст је на италијанском 
језику. Објављена је у Венецији, има 431 страницу и богато је илустрована. Хрбат и углови су од коже, на 
хрпту је златотиск са именом аутора. Припадала је Милану Јовановићу Стоимировићу. Годином 1626. се 
датира књига Il Goffredo overo Giervsalemme аутора Торквата Тасоа. Biblia sacra је вредна публикација на 
латинском језику, штампана у Венецији 1714. године.
     У 2013. години сва стара и ретка библиотечка грађа, проглашена за културно добро од изузетног значаја 
из фондова Народне библиотеке Смедерево, унета је у електронски регистар старe и реткe библиотечке грађе 
као културног добра од изузетног значаја у Републици Србији. 
         Када је у питању стара и ретка библиотечка грађа проглашена за културно добро од великог значаја 
за Републику Србију, Народна библиотека Смедерево поседује 464 књиге и 21 наслов периодике штампан од 
1800. до 1867. године. 
         У ову групу књига спадају Физика Атанасија Стојковића из 1802. године, Историја о разоренији 
ūослеɡњем светоīа īраɡа Јерусалима Вићентија Ракића из 1804, Приче Јована Мушкатировића из 1807,  
Љубомир у Елисијуму Милована Видаковића из 1817, Писма Доситеја Обраɡовића из 1829. године.
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         Посебно су драгоцена у Фонду дела великана српске књижевности: Вука Ст. Караџића (Милош Обре-
новић (1828), Српски рјечник (1852), Нови завјет Господа нашега Исуса Христа (1857), Правителствующiй совѢть 
сербск за времена Кара–Ђорђијева (1860), Српске народне пјесме (1862) и др.), Петра Петровића Ње гоша 
(Слободдa (1854), Горск венац (1860), творца српске комедије Јована Стерије Поповића (Давор (1854).
         На богатство Фонда старе и ретке књиге указује велики број преведених дела, која су се појавила 
у Србији у распону 1850–1867. године, а поседује их Народна библиотека Смедерево. То је велики руски 
романтичар Александар Сергејевич Пушкин (Дубровск : исторично–романтичн догађа, 1864), 
француски романсијер Евжен Си (Евжена Сиа Вечити да, 1867), водећа личност народног правца мађарске 
књижевности Шандор Петефи (Александра Петефиа Витез ован, 1860), аустријски археолог и путописац 
Феликс Каниц (Византијски споменици по Србији, 1862), немачки књижевник Готхолд Ефраим Лесинг 
(Натан мудр, 1861), чувени немачки историчар Леополд Ранке (Историја српске револуције, 1864) и др. 
     Део Фонда старе и ретке књиге су и публикације штампане у периоду од 1868. до 1918. године (1831 би-
блио графска јединица), од којих се 293 публикације из ратног периода (1912–1918) сматрају културним до бром од 
великог значаја за Републику Србију. То је Ратовање срūске војске са Турском... Симеона Болманца (1914), Ратне 
слике и утисци Бранка Машића (1913), Писмо њеīовом величанству краљу Николи Томе Ораовца (1917) и др.
      Већина књига из Фонда старе и ретке библиотечке грађе пореклом је из приватних библиотека 
виђених Смедереваца. Највећи број књига (4.800) Градској књижници је поклонио 1943. године Димитрије 
Љотић, адвокат и комесар за обнову Смедерева у том периоду. Управо из те библиотеке су наше највредније 
књиге Оūисаније староīа божија īраɡа Јерусалима Симеона Симоновића, Морална филозофија од Јефрема 
Лазаровића и други. Око 5.000 књига из приватне библиотеке Милана Јовановића Стојимировића, новинара и 
дипломате,  сада се налази у Народној библиотеци Смедерево. Већина књига из тог контингента је на страним 
језицима, а међу њима и најстарија књига у фонду – La Comedia di Dante Aligieri из 1544. године. У периоду 
од 1943. до 1946. године  општинске власти у Смедереву су откупиле од кћерке Жарка Ђукића, свештеника 
из Војводине, за 300.000 окупационих динара његову приватну библиотеку. Извесни број књига потиче из 
библиотека свештеника Радисава Крупежевића и познатог адвоката и публицисте Светолика Гребенца. Др 
Леонтије Павловић је завештао своју приватну библиотеку Народној библиотеци Смедерево, а из њеног 
фонда је издвојено око 100 књига штампаних до 1918. године.
     И данас се Фонд старе и ретке библиотечке грађе попуњава набавком старе и ретке књиге, а постојећи 
фонд се прослеђује на рестаурацију, конзервацију и стерилизацију у Народну библиотеку Србије у Београду.
     Народна библиотека Смедерево поседује вредну библиотеку-легат др Леонтија Павловића, коју је 
он Библиотеци завештао 1991. године. Др Леонтије Павловић (1914–1997) је био научни саветник, теолог, 
историчар уметности, публициста, који је живео,  радио, посветио и оставио Смедереву свој обимни научни 
рад.  Године 2013.  Легат др Леонтија Павловића је проглашен за културно добро Републике Србије од великог 
значаја (Одлука је објављена у Службеном īласнику РС, бр. 2/2014).  
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Избор из изложене грађе

1544.
1. ДАНТЕ Алигијери
  La Comedia di Dante Aligieri con la nova espositione di Alessandro Vellvtello / Dante Aligieri. – Venezia : 
[S. n.], 1544. –  431 str. : ilustr. ; 20 cm

1626.
2. ТАСО, Торквато
         Il Goffredo overo Giervsalemme liberata, poema heroico del signor Torqvato Tasso : con l` allegoria 
vniuerfale dell` istesso, gli argomenti del sig. Horatio Ariosti / Torqvato Tasso. – In Venetia : Battista Combi, 1626. 
– 144 str. : ilustr. ; 14 cm

1714.
  3.      BIBLIA sacra  : vulgata editionis, sixti V. Potificis max. jussu recognita, et Clementis VIII. – Venetiis : 
Apud Nicolaum Pezzana, 1714. – 998,  [999–1047] str. : ilustr. ; 21 cm

4. МИЊАТИ, Илија
     Oфилеллхn тp хрaфoΣ тoiΣ enтeΞoмeno / KύрİoΎ  НΛİoΎ MНΝİΆΤН. – [Б. м.] : [б. и.], 1714. – 414 
стр. ; 20 cm

На прелим. листу запис: Поуке Илије Мињати, епископа Керкире из 1714. год. Година забележена испод 
портрета Илије Мињатија.

1741.
5. ЖЕФАРОВИЋ, Христофор
        Стематографиа, же в вчн памт блгополчнаг потврждена свтшем и блаженнйшем 
гдн Арсен Четвертом архепископ пекском всх Сербов, Болгаров, западного Помора, Далмаци, 
Босн, Обоподна и цлаго Иллнка, патрарх гдн гдн милостившем  Христофор Жефарович, 
иллрико–рассански об зограф приписет и дарет. – 3. редакција. – В Внн : ма Мессмер 
Сечец, 1741. – 52 стр. : илустр. ; 19 cm
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1767.
6. ОРФЕЛИН, Захарије
         Прво оучн хотм оучитис книг писмн славнскими назвамо Бквар : С 
многими полезнми и потребнми Наставленими по которма возможно в кратком времени отрока,  
не токмо церковн, но и гражданск славенскаг зка писан совершенн читати обчити; к прмом 
Бгопознан и Бгопочитан наставити; и к понт разнх в гражданском жити нжднх вее 
привести: нн перве ради оупотреблен Сербскаг ношества издан / [Захарија Орфелин]. – Млеци: 
Код Д. еодосiа, 1767. – 96 стр. ; 18 cm

1781.
7. СИМОНОВИЋ, Симеон
              писан Ста(ро)г Б<о>ж Града ерсалмa, Ц<е>ркве живноснаг Гроба Г<оспо>дн, и 
прчи С<в>тх мст, в них же по Свидтелств с<в>тх v<ан>г<е>лств  т Рожд<ества> до 
Вознесена Хр<и>стова многа ко Сп<а>сен Ч<е>л<ов>ч<е>ском Содшаc, Прес<в>еннш 
и Словеснш, Г<о>с<по>д<и>н, Г<о>с<по>д<и>н МОYСЕА ПТНИК Православн 
АРХЕП<И>СК<О>П и МИТРОПОЛТ Всег в держав Вшнаг и Всеславншаг дома 
Астрскаг бртаагс Серб Славенскаг и Валахскаг Народа, и их Цеса<ро> Кралев<ских> 
Величе<ст>ва Дствителн дворн Совтник, на понизншее прошене Прес<в>шаг 
Г<о>с<по>д<и>на СМЕНА СМОНОВИЧА МИТРОПОЛИТА Птломескаг, во еже желаюих 
ради слшати, читати, и размти, тпом издати, и в народ ѽпатисе Бл<а>гословлет  / Смн 
Митрополт ; [бакрорез Христофора Жефаровића]. – [3. изд.]. – В Внн : [б. и.], 1781. – 53 стр. : илустр. 
; 20 cm

1913.
8. БАРБИ, Анри
        Срби под Једреном / Анри Барби. – [Београд : б. и.], 1913 (Београд : Штампарија „Доситије 
Обрадовићˮ). – 75 стр., [1] лист с ауторовом сликом ; 20 cm

Изв. ств. насл.: Les Serbes sous Adrianople. – „Српска војска није више млада војска; то је једна велика 
војска. Генерал Ер ; Ја сам се вратио с маћедонског бојишта пун дивљења према српском војнику. Пуковник 
Фурније.ˮ → насл. стр. 
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9. МАШИЋ, Бранко
         Ратне слике и утисци : (1912–1913) / Бранко Машић. – Загреб : Српска штампарија, 1913. – 208 стр. ; 
23 cm

1914.
10. БОЛМАНЦ, Симеон
         Ратовање српске војске са Турском, Бугарском и са Арнаутима : изведено у спеву : посвећено 
Његовом краљевском височанству престолонаследнику Александру, заповеднику Прве армије српске војске 
/ од Симеона Болманца. – Скопље : Прва српска штампарија „Вардарˮ, 1914. – 64 стр. ; 18 cm

11. ПАВЛОВИЋ, Павле Ст.
         Српство у Београду : комад у 1 чину, с певањем / по француском П. Ст. Павловић ; музика од Ј. 
Маринковић и Б. Јоксимовића. – 2. изд. – Београд : Штампарија „Доситије Обрадовићˮ, 1914. – 39 стр. : 
фотогр. ; 23 cm

1915.
12. СТАНОЈЕВИЋ, Станоје
         Шта хоће Србија? / Ст. [Станоје] Станојевић. – 2. изд. – Ниш : Државна штампарија Краљевине 
Србије, 1915. – 27 стр. ; 21 cm. – (Савремена питања ; 1)

1917.
13. ОРАОВАЦ, Томо П.
         Писмо његовом величанству Краљу Николи I / од Тома П. Ораовца. – Њујорк : Српска штампарија 
Душана Поповића, 1917. – 63 стр. ; 22 cm
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Из Фонда старе и ретке књиге Народне библиотеке Смедерево 
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Из Фонда старе и ретке књиге Народне библиотеке Смедерево 
(Библија, Венеција, 1714)
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Из Фонда старе и ретке књиге Народне библиотеке Смедерево 
(Торквато Тасо: Ослобођени Јерусалим, Венеција, 1626) 
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Из Фонда старе и ретке књиге Народне библиотеке Смедерево 
(Христофор Жефаровић: Стематоīрафија, 1741)
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Из Фонда старе и ретке књиге Народне библиотеке Смедерево 
(Доситеј Обрадовић: Живот и ūрикљученија, Београд, 1833)
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Из Фонда старе и ретке књиге Народне библиотеке Смедерево 
(Требник, 1859)
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Збирке периодике  Народне  библиотеке Смедерево
Мирјана Раɡовановић

Драīана Лазић

Будући да указују на друштвену и културну климу одређене епохе и степен културног напретка једне 
државе, збирке периодичних публикација у библиотекама су веома драгоцене и требало би да буду предмет 
пажљивог  проучавања и анализе. Вредност и величина колекције потврђује и то, да су са одређеном пажњом, 
разлогом или наменом прикупљане у целину.

Народна библиотека Смедерево има драгоцен фонд серијских публикација. Он је као и фонд целокупне 
Библиотеке, настао пре скоро седамдесет година, спајањем приватних библиотека  значајних људи Смедерева 
и прикупљањем публикација, које су купљене, или су их поклониле неке велике институције, издавачке куће 
или појединци. Збирке серијских публикација Народне библиотеке Смедерево припадају  основном фонду 
ове установе, која је започела с радом још у 19. веку, као Читалиште – место у првом реду основано ради 
читања штампе, која је редовно набављана13.  

Настанак фонɡа ūериоɡичних ūубликација у Нароɡној библиотеци Смеɡерево

Смедеревско читалиште, прва установа културе у Смедереву, основано је 1846. године. Из Смедеревског 
читалишта настала је и  Библиотека у овом граду, која је, касније, у свом вишегодишњем трајању, мењала 
називе и локације, и повремено престајала с радом. Ипак, Библиотека је највише страдала у Другом светском 
рату. 

Петог јуна 1941. године, Смедерево је задесила разарајућа експлозија муниције у Тврђави, која 
је поред катастрофалног рушења града и огромних људских жртава, уништила и зграду,  у којој се тада 
налазила Библиотека. Писци Летоūиса Граɡске нароɡне библотеке у Смеɡереву из 1948. године, Аранђел Р. 
Стефановић и Светозар Спасојевић, забележили су да је после ове експлозије преостало само 68 ūолуочуваних 
књиīа14.  Нису забележили да ли је међу њима било периодичних публикација.

Обнови и формирању Књижнице приступило се током 1942. године, а већ следеће године она је 
отворена за рад са корисницима. Новоотворена Библиотека имала је фонд од 10.000 књига. Није познато 
13 Смедеревско читалиште је одмах по оснивању набављало 15 наслова новина. Србислав Миленковић, Смеɡеревска библиотека: 
хроника-воɡич (Смедерево: Народна библиотека, 1996), 18.
14 Исто.
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колико је у оквиру овог броја публикација било наслова периодике. За управника, који је истовремено био и 
библиотекар, постављен је Светозар Спасојевић, професор историје и земљописа.

У састав фонда Књижнице ушла је пре свих, приватна библиотека Димитрија В. Љотића, правника, 
познаваоца књиге и библиофила, која је бројала 4.800 наслова. Ова библиотека је уступљена Градској 
књижници на употребу.

Према подацима из неких архивских докумената15,  као и Летоūиса Граɡске нароɡне библиотеке у 
Смеɡереву може се закључити да су многи појединци, као и неке значајне установе помогле отварање тадашње 
Библиотеке, као и касније богаћење њеног  фонда16. 

Наравно, један део фонда Библиотека је попунила куповином, пре отварања Књижнице за кориснике, 
као и касније у току рада. Тако је Комесaријат, за време окупације откупио за 300.000 окупацијских динара, 
од ћерке Жарка M. Ђукића, свештеника из Војводине, његову приватну библиотеку. Ова библиотека садржала 
је вредне црквене и богословске књиге, лексиконе, речнике и књиге белетристике на српском, мађарском и 
немачком језику, али и врло ретку периодику17.  

Најзад, одређен број публикација конфискован је после немачке окупације, 1944. године од многих 
грађана Смедерева. Велика приватна библиотека, поред Љотићеве највећа у Смедереву, одузета је тако, тих 
послератних година, Милану Јовановићу Стоимировићу, правнику, књижевнику, преводиоцу и дипломати. 
Она је конфискована и подељена у три дела. Први део од око 6.000 публикација додат је фонду Библиотеке18. 

По жељи Милана Јовановића Стоимировића, Библиотека је двадесет и две године касније (1966), 
обогаћена још једним значајним делом фонда. Осим рукописне грађе, службених докумената, преписке и 
фотографија, он је у завештање најстаријој институцији у граду оставио и део своје личне библиотеке од око 
5.000 књига19.  Колико је у свом фонду Смедеревска библиотека тих ратних и поратних година имала, и како је 
набављала периодичне публикације, не можемо да знамо са сигурношћу. Највећи број података о набавци, броју 
и расподели фонда Библиотеке, односи се уопштено на термин књиге. Ипак, тек понеки архивски документ  
или податак у Летопису Граɡске нароɡне библиотеке у Смеɡереву из 1948. године, доноси прецизне податке.

Тако сазнајемо да је, према једном сачуваном документу из Архива Смедерева20,  свештеник Алекса 
Тодоровић 19. 09. 1942. године, за потребе Библиотеке, у својству руководилац-набављач, купио од Српске 
књижевне задруге комлете једанаест кола часописа Дело, у платненом повезу, и девет комплета часописа 
Савременик.
15 Славица Брадарић, Траīом архивских ɡокумената, Смедерево: часопис за културу, уметност, науку и друштво, бр. 13 (1996): 81-94.
16 Издавачко предузеће Јуīоисток (некадашњи Геца Кон), Срūска књижевна заɡруīа, Еūоха, Нова мисао, Срūска краљевска 
акаɡемија, Државна штампарија, само су неке у низу институција, које су помогле формирање фонда Књижнице у Смедереву.
17 Најстарије новине у Народној библиотеци Смедерево из Фонда периодичних публикација, Новине србске, које су штампане у 
Крагујевцу 1842. године, носе печат библиотеке пароха Жарка Ђукића.
18 Гордана Ранковић, Узɡарје Милану Јовановићу Стојимировићу (Смедерево: Музеј у Смедереву, 2002), 135.
19 Ранковић, Узɡарје Милану Јовановићу Стоимировићу, 135.
20 Брадарић, Траīом архивских ɡокумената,  85
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Најзад, Аранђел Стефановић, тадашњи управник и Светозар Спасојевић, претходни управник 
Библиотеке у Летоūису из 1948. године бележе први, драгоцени бројчани податак, по коме те године Граɡска 
нароɡна библиотека има 22.500 основних ɡела, без свезака, а са њима овај број се ūење на 25.000 књиīа. 
Дакле, из овога се може претпоставити да је фонд периодике, те 1948. у Смедеревској библиотеци садржао 
око 2.500 свесака.

У годинама после рата фонд периодичних публикација попуњавао се куповином, поклонима и 
разменом.

Данашње збирке ūериоɡичних ūубликација у Нароɡној библиотеци Смеɡерево

Фонд периодике у Народној библиотеци Смедерево је према структури  подељен на часописе, новине 
и годишњаке. Ова богата колекција серијских публикација смедеревске библиотеке броји укупно 490 наслова. 
Највише је часописа – 274 наслова, а за њима следе новине –194 и годишњаци – 22 наслова21. 

Овај фонд обухвата: збирку текуће периодике, која је смештена на Одељењима22,  збирку старе 
ūериоɡике, која обухвата период од краја 19. века до краја Другог светског рата и налази се у депозитном 
простору, збирку старе и ретке периодике и завичајну збирку периодике.

Збирка старе и ретке ūериоɡике

Најстарија периодична публикација у библиотеци је  годишњак Ружица из 1828. године, а у укупан 
број наслова и годишта ове збирке ушли су и наслови и годишта старих  и ретких часописа (Летоūис Матице 
срūске од 1828, Гласник Друштва србске словесности од 1847, и Гласник Срūскоī ученоī ɡруштва 1865. 
и 1867,  новина (Вила 1865, Даница 1863, 1867, Јавор 1862, Новине србске 1842, Сербски нароɡни лист 
1843, Школски лист 1864–1866), и годишњака (забавници: Leptir 1861, Dubrovnik 1866, и Сремски забавник; 
годишњаци: Голубица 1840. и Омлаɡинска зајеɡница 1867; магазини: Србско-ɡалматински маīазин 1856; 
календари: Беоīраɡски велики каленɡар 1853; месецослов: Зимзелен 1847).

21 Мирјана Радовановић и Драгана Илић, Фонɡ ūериоɡике у Нароɡној библиотеци Смеɡерево (Смедерево:Народна библиотека, 
2011), 39.
22 Пошто наша установа не поседује одељење периодике, а грађа се редовно набавља, обрађује, чува и даје на коришћење, онa 
је подељенa у више целина, којима располаже пет одељења, у складу са својим потребама и структуром корисника. Коришћење 
периодике, која се редовно евидентира, инвентарише и обрађује омогућено је у свим читаоницама на одељењима, а претраживање 
је могуће преко каталога наслова. Најважнији видови набавке серијских публикација у целој Библиотеци су: размена, куповина и 
поклони.  Ово је отворени и савремени моɡел раɡа, īɡе су ūростор, фонɡови, техника и раɡници, стављени ɡиректно у службу 
корисника. Бојана Вукотић,  Периодика у мрежи јавних библиотека Републике Србије, Народна библиотека Србије, 11. Доступно 
преко: http:// www.nb.rs/view-file.php? file_id=1898 (15. 07. 2010).
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Анализирајући порекло старе и ретке периодике, коју данас поседује Народна библиотека Смедерево23,  
види се да највећи број драгоцених примерака старих и ретких часописа, новина или годишњака, магазина, 
забавника и календара (17 наслова) води порекло из библиотеке пароха Жарка М. Ђукића, а затим библиотеке 
Димитрија Љотића и Милана Јовановића Стоимировића. 

Известан број наслова и годишта у збирци периодике Народне библиотеке Смедерево односе се и на 
наслове и годишта ретких часописа, новина или годишњака. Најчешће су то серијске публикације, које су 
излазиле током Првог или Другог светског рата (часописи: 17 наслова; новине: 8 наслова;  и годишњаци: 1 
наслов).

Збирка старе ūериоɡике

Овај део збирке поседује  вредне, целокупно или делимично сачуване комплете периодике, с краја 
претпрошлог века, и међуратних часописа, новина и годишњака.

У оквиру збирке серијских публикација, посебно место у фонду имају стари часоūиси, новине и 
īоɡишњаци (период од краја 19. века до краја Другог светског рата), који на посебан начин сведоче о једном 
раздобљу у историји библиотеке у Смедереву. Судећи по томе ова периодика потекла је углавном из приватних 
библиотека људи, који су оставили дубок и значајан  траг у историји града Смедерева, и у његовом културном 
и духовном напретку (В. Љотић и Д. Љотић, М. Јовановић Стоимировић, Ж. Ђукић).  Oвaj деo колекције 
периодичних публикација Библиотеке у свом саставу поседује серијске публикације из многих области знања 
(из области: права, књижевности, историје, педагогије, економије...)24.  

Зато у овој збирци посебно место заузимају листови Милана Јовановића Стоимировића, које је он 
у извесним периодима уређивао или је био њихов власник. Иако су штампани ван Смедерева, тесно су 
повезани са његовим радом и врло су значајни за проучавање Стоимировићевог живота. Захваљујући овој 
заоставштини, фонд периодике богатији је за неколико веома вредних наслова.
  Први од њих је Реви: ūовремене свеске за књижевност, уметност и ɡруштвени живот, часопис 
(једна свеска), који је 1922. године изашао у Београду, а његов власник и уредник је био Милан Јовановић  
Стоимировић.

Веома значајан је и лист Самоуūрава: орīан раɡикалне странке (Београд), у којем је Стоимировић 
био, најпре главни сарадник (1921–1923), а затим покретач и уредник (од 1935–1937). Народна библиотека 
Смедерево поседује нека годишта из 19. века (1881 и 1882), с почетка 20. века (1914–1915), и годишта треће 
и четврте деценије истог столећа (1921, 1923, 1927, 1936, 1938, 1940, 1941).

23 Марина Лазовић и Мирјана Радовановић, Срūска ūериоɡика Нароɡне библиотеке Смеɡерево: īрађа за библиоīрафију: 1824-1945. 
(Смедерево: Народна библиотека, 2011), 19.
24 Лазовић и Радовановић, Срūска ūериоɡика Нароɡне библиотеке Смеɡерево: īрађа за библиоīрафију: 1824-1945, 19.
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Независни културно-привредни преглед Варɡар, који се такође чува у Библиотеци (1932, 1933. и 1934. 
годиште), покренуо је и уређивао Стоимировић приликом боравка у Скопљу од 1932. до 1935. године.

Најзад, у овој збирци је и лист Обнова (Београд), чији је главни уредник 1941. године био такође, 
Милан Стоимировић.

Исти статус у фонду периодичних публикација имају и листови Отаџбина: независни лист за 
ūолитичка и ɡруштвена ūитања из 1934. (Београд), и Вихор: īлавно īласило омлаɡине Јуīословенскоī нароɡноī 
ūокрета Збор из 1937. (Сплит), листови, који се посредно везују за  Димитрија Љотића, или су били у његовом 
власништву.

Збирка  завичајне ūериоɡике

          Колекција завичајне периодике у Народној библиотеци Смедерево обухвата новине, часописе, 
билтене и годишњаке који излазе или су излазили на подручју Смедерева и околине, без обзира на њихов 
значај, вредност, дужину излажења и технику умножавања.
          Смедерево је своје прве новине добило у октобру 1875. године. Тада је у штампарији Атанасија М. 
Николића, штампан први број Нароɡне воље. Истраживачи наводе да је овај лист за политику радикално-
социјалистичке странке излазио једном недељно, али ниједан примерак није сачуван. Укупно је изашло 
36 бројева25.  Већ у децембру исте године појавио се лист за шалу и сатиру Фењер. Издавач  и одговорни 
уредник листа био је Милан Пешић. Објављено је 17 бројева. Нароɡна воља и Фењер били су опозициони 
листови социјалистичке оријентације. Суочени са великим тешкоћама, како политичким тако и материјалним, 
престали су да излазе у току 1876. године. Од тада до данашњих дана у смедеревском крају је покренуто око 
180 наслова серијских публикација.

Формирање и ūоūуњавање збирке

          Рад на прикупљању грађе почиње још за време Другог светског рата. Из тог периода датирају Правила 
за раɡ Граɡске књижнице26  у којима је први пут прецизирана одредба која се односи на прикупљање завичајне 
грађе. У члану 4. Правила говори се о задацима књижнице који се односе на чување и прибављање писаних 
и штампаних докумената који се тичу Смедерева и околине. Према Инвентару27  који је попуњаван од 1944. 
до 1947. године, Градска народна библиотека је у првим послератним годинама поседовала изузетно вредне 

25 Милица Кисић и Бранка Булатовић, Срūска штамūа 1768–1995: историјско-библиоīрафски ūреīлеɡ (Београд: Медија центар, 
1996).
26 Небојша Јовановић, Светозар Сūасојевић: ūрофесор Гимназије и уūравник Граɡске књижнице (Смедерево: Народна библиотека 
Смедерево, 2007), 76-77.
27 Градска народна библиотека Смедерево – Главни инвентар, II свеска. Завичајни фонд Народне библиотеке Смедерево.
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завичајне серијске публикације, којих већ деценијама нема у фонду. Тако су захваљујући заплењеној библиотеци 
Милана Јовановића Стоимировића, Градској народној библиотеци припали примерци смедеревских листова 
Смеɡеревски журнал (1921), Поɡунавље (1922), Поɡунавске новости (1935). Познати штампар Бранислав 
К. Маринковић поклонио је Библиотеци 1945. године примерке серијске публикације Весник ūреīлеɡача 
кола (1932–1934). Овим публикацијама, које припадају смедеревској издавачко-штампарској делатности, 
губи се сваки траг, а у истраживању грађе за израду ретроспективне завичајне библиографије коришћени су 
примерци сачувани у  фондовима појединих библиотека у Србији и Хрватској28.  Можда недоумице у вези са 
нестанком ових публикација може да нам разјасни Летоūис Библиотеке. Наиме, према наводима Аранђела Р. 
Стефановића, после Другог светског рата фонд Библиотеке је цензурисан29.  
          Зато данас, поред текуће набавке (локални обавезни примерак, куповина и поклон), важан сегмент 
стручног рада на попуњавању збирке представља истраживачки рад на ретроспективном попуњавању фонда, 
како би збирка била што целовитија и свеобухватнија. Смедерево је крајем 19. века имало богату штампарско-
издавачку делатност. Међутим, смедеревски листови с краја 19. и почетка 20. века углавном нису сачувани, 
а податке о њима проналазимо у записима истраживача српске штампе. Примерци појединих наслова могу 
се наћи у фондовима Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске и Националне и свеучилишне 
књижнице у Загребу.
          У периоду од 1921. до 1941. године,  у Смедереву је излазило 15 листова и 1 часопис. Услед ратних 
разарања, политичких и идеолошких сукоба и цензурисање фонда, у Збирци завичајне периодике сачувано је 
само 5 наслова.  Због недостатка аутентичне грађе, овај период смедеревске културне и политичке историје 
готово је неистражен. Међутим, у фонду Националне и свеучилишне књижнице у Загребу сачувано је 7 
наслова смедеревских серијских публикација које од 1945. године ниједан смедеревски истраживач није 
користио у свом раду. Захваљујући сарадњи са колегама из Хрватске, реализована је набавка дигиталних 
копија смедеревских листова Весник ūреīлеɡача кола (1932), Дунавски īласник (1934), Смеɡеревске новости 
(1935), Мала самоуūрава (1936–1938), Право човека и нароɡа (1936), Истина (1938) и Збораш (1939). 
Истраживањем ове грађе успешно је реализован и пројекат израде ретроспективне завичајне библиографије, 
која је послужила као извор за формирање појединих записа у узајамној библиографској бази COBISS 
(Мала самоуūрава,  Право човека и нароɡа) или допуну већ постојећих записа (Дунавски īласник, Ново 
ɡоба).  

28 Драгана Илић, Смеɡеревска изɡавачкио-штамūарска ɡелатност (Смедерево: Народна библиотека, 2012).
29 Комисија одређена од Просветног одсека ГНО-а извршила је преглед и цензуру једног дела библиотеке и нашла 709 књига које 
се не могу читаоцима давати на читање, а јавни тужилац је издвојио 59 књига из библиотеке и однео их са собом као забрањене за 
читање.
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Структура, значај и вреɡност збирке

          Поред најстаријих сачуваних смедеревских листова, посебан значај у оквиру збирке има корпус 
међуратне ūериоɡике, у коме преовладавају информативно-политички листови. Њему припада Смеɡеревски 
журнал (1921),  први лист који се у Смедереву појавио после Првог светског рата. Уређивао га је Милан 
Јовановић Стоимировић. Од броја 7, који је објављен 9. октобра 1921. године, лист се зове Журнал: независан 
смеɡеревско-ковински ɡневник. Журнал је штампан у Штампарији Р. Оберлајтера у Ковину.
          Својеврсну хронику догађаја у Смедереву и околини представља недељни лист Глас Поɡунавља. 
Излазио је од 23. септембра 1928. до 1941. године (у току 1930. лист није штампан), а од броја 6 па до краја 
излажења власник, уредник и издавач је био Бранислав К. Маринковић, познати смедеревски штампар. Глас 
Поɡунавља бележи готово све важније догађаје и незаобилазно је штиво за проучавање прилика у Смедереву 
до почетка Другог светског рата. Поједине чланке објављене у Гласу Поɡунавља преносила је београдска 
Политика.

Први број друге серије Смеɡеревскоī журнала изашао је из штампе 31. октобра 1938. године, а 
последњи број 9 на Божић 1939. Ове новине  Југословенске радикалне заједнице покренуте су на иницијативу 
Милана Јовановића Стоимировића који је у то време био председник среске организације Југословенске 
радикалне заjеднице за срез Подунавски, директор Самоуūраве и шеф Партијског пресбироа ЈРЗ. Пошто се 
временски период у ком је излазио Смеɡеревски журнал поклапа са периодом предизборне кампање 1938. 
године, Журнал је врло информативан за све истраживачее који изучавају политичко деловање Милана 
Јовановића Стоимировића  и Димитрија Љотића.

Посебну целину у оквиру колекције чини смедеревска периодика објављена после Другог светског 
рата. Најпотпунију слику о сачуваној смедеревској штампи пружа Збирка завичајне периодике у Народној 
библиотеци Смедерево. Информативни и друштвено-политички листови, разни билтени, листови основних 
и средњих школа, предузећа и установа представљају ризницу података о нашој прошлости и основ за сва 
истраживања смедеревског краја.
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Избор из изложене грађе

1.  РУЖИЦА / Учредник Аанас Нколич. – Год [1827]–год [1868]. – У Новим Саду : код 
Константна Каулиц, [1827–1868] (Peчatana u Budimu : [b. и.]). – 14 cm

Годишње. – Поднаслов: Зa год 1828. eжe eст всokoсн имѣющъ днe 366 (према 1828). – Издавач: Игњат 
Фукс (од 1859). – Штампарије: Писмени оанна Каулиц, у Новом Саду (од 1846); Штампарија Игњата 
Фукса, Панчево (1859). – Није штампан за 1830. и 1834. годину. – Најстарији календар са сталним именом. 

2.  ГОЛУБИЦА : с цветом книжества србског / уредио Јован Хаџић. – 1839, част 1–1844, част 5. 
– У Бограду : Григорем Возаровићем, Книговезцем и Книгопродавцем, 1839–1844 (У Бoграду : У 
Kнiгоречaтнi Kнжества Србског). – 16 cm

Годишње. – „Сви к дно цли сложно да идемо! У динству сила ст. дна нам вол ст послужит` 
Роду; Буди сливен дан вкус”. Мушицкй ––> полеђина насл. листа; „(Добти се може за 3 цванцга)” 
––> предње корице. – Уредник: Јован Хаџић (Милош Светић). – Недостају стр. [9–18].

3.  ЛБИТЕЛ просвштен : Србско-далматинск алманах за лто 1835. – 1836, књ. 1–1873, 
књ. 30. – У Карлштату [Карловац] : издао га на свт Теодор Петрановић, 1836–1873 (У Карлштату : у 
Тпографи оанна Претнера). – 20 cm

Годишње. – Наслови: Србско-далматинскиј магазин (1852/1853); Магазин србско-далматинскиј (1854–
1864); Србско-далматинскиј магазин (1865–1869); Србско-далматински магазин (1870–1973). – Поднаслов: 
Љубитељ просвете и народног језика (1854–1859).

4.  СЕРБСКА лтопис : за год 1825 / здана Георгем Магарашевићем. – Год. 1, частица 1 (1825)–
1872, књ. 114. – У Будиму : иждивенем Господара Константина Каулиц Книгопродавца Новосадскога, 
1824–1872 (У Будиму : Писмен Крал. Всеучилиа Пештанског). – 18 cm

Три свеске годишње (1824–1825); четири свеске годишње (1826–1834). – Наслови: Сербск лтопис 
(према 1828); Сербске лтописи (од 1829); Новй сербскй лтопис (према 1837); Сербск лтопис (од 
1842); Србскй лтопис (од 1858); Србски летопис (од 1864); Српски летопис (од 1867); Летопис Матице 
српске (од 1873).
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 5.  НОВИНЕ србске : с всочашим дозволенм Правительства / [под управлением Димитрија 
Давидовића]. – Год. 1, бр. 1 (јануар 1834)–год. 9, бр. 52 (децембар 1842). – Крагујевац : Княжеска Србска 
Кньигопечатня, 1834–1842 (У Крагу϶вцу : Издано и печатано у Княжеско Србско Кньигопечатньи). – 28 
cm 

Излазе једанпут преко недеље, сваке суботе. – Наслов: Новине Србске с дозволением правителства (од 1835). 
– Уредници: Димитрије Исаиловић (од марта 1836); Владислав Стојадиновић (од 1840). – Место издавања: 
Београд (од бр. 23 (1835). – Новине србске су званичан орган Кнежевине Србије. – Имале су литерарни 
прилог „ДодатакX кX србскимX новинама” (1840–1842). – Наставља се као Србске новине (од 1943)

6.  СЕРБСКІ народн лист / учредник Ө[Феодор] Павловић. – 1835, число 1 (јул)–год. 
13, число 13 (мај 1848). – У Будиму : [Феодор Павловић], 1835–1848 (У Будиму : У Крал. Всеучилища 
печатни). – 26 cm

Недељно. – Штампарије: Печатња Ј. Бајмела, Пешта (од чис. 1 (1837); Писмени Кр. Свеучилишта 
Пештанског, Пешта (од бр. 4 (1839); Писмени Ј. Бајмела и Козма (од чис. 1 (1845). – Није излазио 1836.

7.  ВАРДАР : независан привредно-културни преглед / власник и одговорни уредник Милан 
Стоимировић-Јовановић. – Год. 1, бр. 1 (мај 1932)–год. 5, бр. 1009 (децембар 1936). – Скопље : Милан 
Стоимировић-Јовановић, 1932–1936 (Скопље : „Немања” Задужбинска штампарија Вардарске бановине). – 
46 cm 

Излази недељом; два пута недељно (од бр. 28 (1932), три пута недељно (од бр. 123 (1933), сваки дан (од бр. 
306 (1934). – Поднаслов: Независан привредно-културни дневник (од бр. 306 (1934).

8.  САМОУПРАВА : лист политички, економски и књижевни : орган Народне Радикалне Странке / 
[издаје и уређује Милутин Ј. Марковић]. – Год. 1, бр. 1 (јануар 1881)–год. 3, бр. 131 (октобар 1883) ; год. 
1, бр. 1–48 (април/јун 1886) ; год. 1, бр. 106 (септембар 1886) ; год. 1, бр. 1 (октобар 1903)–год. 13, бр. 284 
(октобар 1915) ; год. 15, бр. 1 (новембар 1918)–год. 26, бр. 6 (јануар 1929) ; год. 56, бр. 1 (фебруар 1936)–год. 
61, бр. 1149 (фебруар 1941). – Београд : Милутин Ј. Марковић, 1881–1883 ; 1886 ; 1903–1915 ; 1918–1929 ; 
1936–1941 (Београд : Задруга штампарских радника). – 49 cm

Излази уторником, четвртком и суботом; понедељником, средом, четвртком, петком и недељом (од бр. 1 
(1886); сваки дан (од бр. 49 (1886); понедељником, средом, четвртком, петком и недељом (од бр. 80 (1886); 
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сваки дан осим недеље и званичних празника (од бр. 38 (1903); сваки дан (од бр. 9 (1918); сваки дан сем 
понедељка (од бр.119 (1919); сваки дан сем недеље (од бр. 1 (1936); сваке суботе у подне (од бр. 1090 (1940). 
– Поднаслови: Орган Српских радикалаца : лист за политику, науку и књижевност (од бр. 1 (1886); Орган 
Радикалне странке (од бр. 38 (1903); Главни Орган Југословенске Радикалне заједнице (од бр. 1 (1936)  

9.  ГЛАС Подунавља / власник и одговорни уредник Тихомир Мирковић ; уређује Одбор. – Год. 1, бр. 1 
(септембар 1928)–год. 12? (1941?). – Смедерево : Тихомир Мирковић, 1928–1941? (Смедерево : Штампарија 
Бранислава Маринковића). – 43 cm

Излази недељом. – Власници и одговорни уредници: Бранислав К. Маринковић (од бр. 6 (1928).

10.   СМЕДЕРЕВСКИ журнал : независни, информативни, економско-политички лист / власник и 
директор М. Св. Јовановић ; одговорни уредник Милан С. Јовановић. – Год. 1, бр. 1 (1921)–[1923] ; 1938, бр. 
1–9. – Смедерево : М. Св. Јовановић, 1921–[1923] ; 1938 (Ковин : Штампарија Р. Оберлајтера). – 40 cm

Сваке недеље. – Наслов: Журнал (од бр. 7 (1921); Смедеревски журнал ( од бр. 1 (1938). – Поднаслов: 
Независан Смедеревско-ковински дневник (од бр. 7 (1921); Независан недељни лист за политичка, 
привредна и социјална питања Подунавља (у бр. 1–9 (1938). – Уредник: Драгослав М. Младеновић (од бр. 
1 (1938). – Штампарија Белетра, Београд (од бр. 1(1938). – Лист са истим насловом и у истој величини 
појавио се у новој серији 31.10.1938. на иницијативу првог редактора Милана Стоимировића Јовановића. 
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Периодика Народне библиотеке Смедерево
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Годишњак Ружица, 1828.
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                   Новине србске, 1842.                                                 Сербска лтопись, 1829.
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                 Голубица, 1840.                                                     Лбител    просвштені, 1843.
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Периодика Народне библиотеке Смедерево

(19. век)
     



~ 40 ~

Периодика Народне библиотеке Смедерево 
(19. и 20. век)
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Издавачка делатност Народне библиотеке Смедерево 
Јелена Јеремић

Биљана Живановић

Поред бројних активности из оквира основне библиотечко-информационе делатности које подра-
зумевају прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење већ постојећих облика 
и јединица  библиотечке грађе и извора, на начин како је то предвиђено одредбама Закона о библиотечко-
информационој ɡелатности30, библиотеке различитих типова се, у оквиру своје издавачке делатности, баве и 
креирањем и публиковањем разноврсних нових садржаја. Значај ове делатности библиотека огледа се најпре 
у специфичним садржајима које оне, као носиоци културног напретка и очувања културне баштине у својим 
срединама, у својим издањима стављају локалној и широј јавности на увид. Основни циљеви издавачке 
делатности јавних библиотека су афирмисање завичаја и његових културних вредности, очување завичајне 
баштине, подстицање стваралаштва завичајних аутора, популарисање књиге и читања код различитих 
категорија корисника, као и презентовање садржине њихових фондова, и стручно усавршавање и научно 
информисање библиотечко-информационих стручњака.31

Народна библиотека Смедерево, као једна од успешнијих установа у библиотечкој мрежи јавних 
библио тека Србије, овом сегменту своје делатности поклања посебну пажњу. Објављивање тематски и жан-
ровски разноврсних монографских публикација и часописа за књижевност, уметност и друштвена питања 
Mons Aureus сматра се важним сегментом њеног рада који на најбољи начин доприноси креирању идентитета 
установе и одређивању њеног места у локалном и националном културном миљеу. 

Прва публикација у издању Народне библиотеке Смедерево, Нароɡна библиотека, објављена је 1967. го-
ди не, са циљем да пружи читаоцима основне податке о историјату ове установе, њеној организацији, фондовима 
и услу гама које се пружају корисницима. Од тада се издавачка  делатност у смедеревској библиотеци обавља 
конти нуирано, са мањим или већим интензитетом, у зависности од финансијских, кадровских, стручних и осталих 
окол ности,  а може се говорити и о расту нивоа квалитета публикација које ова библиотека потписује као издавач. 

Од 2003. године активности на пољу издаваштва су интензивиране што је уродило објављивањем 
за видног броја квалитетних, разноврсних публикација. У периоду од 1967. до 2015. године објављено је 137 
публи кација, од којих 128 монографских публикација, 1 електронско издање, 1 серијска публикација и 7 
јединица некњижне грађе. Целокупна грађа објављена до 2014. године сабрана је у анотираној библиографији 
Изɡавачка ɡелатност Нароɡне библиотеке Смеɡерево (1967–2014).     
30 Министарство културе и информисања Републике Србије, Закон о библиотечко-информационој ɡелатности (Београд: Сл. 
Гласник РС , бр. 52/11)  http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/-zakon-o-bibliotecko-informacionoj-delatnosti 
31 Биљана Живановић и Јелена Јеремић, Изɡавачка ɡелатност Нароɡне библиотеке Смеɡерево : (1967-2014) : анотирана 
библиоīрафија (Смедерево Народна библиотека Смедерево, 2015), 15-18.
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Публикације у издању Народне библиотеке Смедерево садржински, тематски и жанровски припадају 
ра зли читим областима. Преовлађује лепа књижевност, али је заступљена и књижевна критика, теорија књи-
жев ности, историографија, културна историја, етнологија, теологија, стваралаштво за децу, стручна лите-
ратура. Неке публикације су издате у суиздаваштву са другим издавачима или установама културе. 

Профил аутора ових публикација такође указује на њихову разноликост и широк спектар тема и 
области које покривају. Аутори издања смедеревске библиотеке су универзитетски професори, доктори наука, 
врхунски стручњаци у различитим научним и стручним областима и дисциплинама, реномирани књижевни 
ствараоци, али и завичајни писци почетници, па чак и ученици средњих и основних школа.   

Између осталих, у издању Библиотеке књиге су објавили: др Леонтије Павловић, др Славко Домазет, 
Танасије Младеновић, Жика Лазић, Милосав Мирковић, Милорад Илић, Милорад Милановић, Милосав 
Славко Пешић, Горан Ђорђевић, Томислав Стевановић, Благоје Радосављевић, Мошо Одаловић, др Србољуб 
Живановић, др Радомир Животић, др Добривоје Станојевић, др Радомир Милошевић, др Млађан Цуњак, 
др Жељко Ђурић, др Слободан Миладиновић, Бранко Дукић, Миомирка Нешић... Посебно место припада 
стручним библиотечким радницима који имају прилику да на овај начин презентују фондове и посебне 
активности Библиотеке.

Како би профилисала своју издавачку делатност и своја издања учинила препознатљивијим, 
смеде ревска библиотека је покренула 13 едиција у којима излазе публикације сродне по садржини коју 
доносе: Школска библиотека; Библиотека ,Расаɡи’; Библиотекa ,Траīови’; Библиотека ,Траī у времену’; 
Библиотека ,Лоīостих’; Библиотека ,Клинци Писци’; Еɡиција ,Библиоīрафије’; Библиотека ,Етноīрафски 
заūиси’; Библиотека ,Осветљење’; Библиотека ,Завештање’; Библиотека ,Савремена ūроза’; Библиотека 
,Афоризми’; Стиховизија. Неке публикације издате су као Посебно изɡање.     

Посебно место у издавачкој делатности Народне библиотеке Смедерево заузима часопис за књи-
жевност, уметност и друштвена питања Mons Aureus. Покренут 2003. године, овај часопис је веома брзо по 
оснивању заузео значајно место на књижевном, уметничком и општем културном пољу и превазишао оквире 
завичајног и регионалног. Часопис излази четири пута годишње, а доступан је и у електронској форми32�. 
У њему се објављују остварења најистакнутијих завичајних и еминентних српских и иностраних аутора из 
различитих области стваралаштва. До сада је објављено 50 бројева. По објављеном 40. броју, приређена је 
Библиоīрафија часоūиса Mons Aureus.

Публикације чији је издавач Народна библиотека Смедерево добро су оцењене у стручним круговима, 
а  наилазе и на задовољавајући пријем код читалачке публике различитих категорија. Многе од њих носе 
снажан печат  времена у коме су настале, те тако имају и одлике документарне грађе, посебно значајне за 
истраживања завичајне проблематике. Нека од издања смедеревске библиотеке била су предмет откупа 
Министарства културе и информисања Републике Србије.

32 http://www.biblioteka-smederevo.org.rs/node/16
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1984.
7. ЂОРЂЕВИЋ, Горан                                                                                                                           821.163.41–1
      Почетак недеље / Горан Ђорђевић. – Смедерево : „Димитрије Давидовић” : Народна библиотека 
Смедерево, 1984 (Смедерево : „Димитрије Давидовић”). – 48 стр. ; 20 cm. – (Библиотека Трагови)

Тираж 500. – На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему. 
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23. МЛАДЕНОВИЋ, Танасије                                                                                                             821.163.41–1
      Сене и опомене / Танасије Младеновић ; избор и предговор Зоран Глушчевић. – Смедерево : 
Народна библиотека Смедерево, 2004 (Смедерево : „Радојковић”). – 283 стр. : ауторова слика ; 21 cm

Тираж 300. – Шта је велики песник: стр. 7–12. – Стр. 279–283: Белешка о Танасију Младеновићу / О. М. 
[Олга Младеновић].
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24. ПОПАДИЋ, Зоран                                                                                                                         821.163.41–94
     На путу / Зосим Попац. – [1. изд.]. – Смедерево : Народна библиотека Смедерево ; Пожега : 
Издавачка радионица „Свитак” Књижевног друштва „Развигор”, 2004 (Ужице : Братис). – 66 стр. ; 21 cm. – 
(Библиотека „Посебно издање” / [Народна библиотека Смедерево] ; књ. 1)  

Тираж 300. – Белешка о писцу: стр. 57–58. – Стр. 59–65: Ходочасно баштињење духа / Милијан Деспотовић.

25. СТАНОЈЕВИЋ, Добривоје                                                                                             81’38:821.163.41.09–1
      Retorika poezije : (stilske formacije modernog srpskog pesništva) / Dobrivoje Stanojević. – Smederevo : 
Narodna biblioteka Smederevo, 2004 (Smederevo : „Dimitrije Davidović”). – 238 стр. : ауторова слика ; 21 cm

Тираж 300. – Белешка о аутору: стр. [239]. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Регистар. 

2006.
26. ЈОВАНОВИЋ Стојимировић, Милан                                                                                       821.163.41–94
      Ланче Смедеревац / Милан Јовановић Стоимировић ; приредили Драган Мрдаковић, Владимир 
Шовљански. – Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2006 (Смедерево : Newpress). – 283 стр. : 
ауторова слика ; 20 cm. – (Библиотека Завештање)

Тираж 500. – Стр. 278–283: О овој књизи и њеном аутору / Јелена Јеремић, Гордана Јовановић, Снежана 
Цветковић.

27. ЛАЗИЋ, Живорад                                                                                                                          821.163.41–31
      Књига о Војводи : роман / Живорад Лазић. – Ниш : Зограф ; Смедерево : Народна библиотека 
Смедерево, 2006 (Сопот : Кона). – 308 стр. ; 20 cm. – (Библиотека Савремена проза)

Тираж 1.000. – На кор. листу ауторова слика и белешка о њему.

28. ЛАЗОВИЋ, Марина                                                                                        016:091/094(497.11)”1544/1850”
      Стара и ретка књига и периодика у Народној библиотеци Смедерево : (1544–1867) : библиографија. 
Св. 1, 1544–1850 / Марина Лазовић, Гордана Јовановић. – Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2006 
(Смедерево : Newpress). – 154 стр., [18] стр. с таблама ; 21 cm. – (Едиција Библиографије ; књ. 2)

Тираж 300. – Регистри. – Библиографија: стр. [155]. 
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2007.
29. ЂУРИЋ, Жељко                                                                                                                               821.163.41–1
     Таласи / Жељко Р. Ђурић ; [фотографија Жељко Р. Ђурић]. – Смедерево : Народна библиотека 
Смедерево, 2007 (Смедерево : Newpress). – 108 стр. : фотогр. ; 21 cm

Тираж 500. – Стр. 107–108: Таласи Жељка Ђурића / Љубица Златовић. – На пресавијеном делу кор. листа 
ауторова слика и белешка о њему.

30. ЈОВАНОВИЋ, Небојша                                                                                                    37:929 Спасојевић С.
      Светозар Спасојевић : професор Гимназије и управник Градске књижнице / Небојша Јовановић. 
– Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2007 (Смедерево : SD Press). – 149 стр. : илустр. ; 20 cm. – 
(Библиотека Завештање)

Слика С. Спасојевића. – Тираж 300. – Белешка о аутору: стр. [151]. – Напомене и библиографске референце 
уз текст. – Библиографија: стр. 147–148. 
 
31. ПЕШИЋ, Милосав Славко                                                                                      930.85(497.11 Смедерево)
       Књига промена : романсирана илустрована прошлост Смедерева / Милосав Славко Пешић. – [1. 
изд.]. – Смедерево : Регионални завод за заштиту споменика културе : Центар за културу : Музеј : Народна 
библиотека Смедерево : Историјски архив, 2007 (Београд : Публикум). – 465 стр. : илустр. ; 25 cm

Ауторове слике. – Тираж 1.000. – Слово о намерама и о задовољствима: стр. 464–465. – Реч издавача: стр. 
[467].

32. СТОЈИМИРОВИЋ, Душан                                                                                                          821.163.41–94
      Казивања : дата историчару српске медицине санитетском ђенералу др Влади Станојевићу-Тринском 
/ Душан Стојимировић ; приредили Миливој Ненин, Драган Мрдаковић. – Смедерево : Народна библиотека 
Смедерево, 2007 (Смедерево : SD Press). – 119 стр. : ауторова слика ; 20 cm. – (Библиотека Завештање ; књ. 3)

Тираж 500. – Речник мање познатих речи: стр. 111–112. – Стр. 113–116: Доситејевска незлобивост др 
Душана Стојимировића / [Миливој Ненин]. – Напомена приређивача: стр. 117. – Садржи и: Допуна / М. С. Ј. 
[Милан Стојимировић Јовановић].
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2008.
33. ДУКИЋ, Бранко                                                                                                              32:929 Максимовић П.
      Петар Максимовић : политика и начела : рукописна заоставштина / Бранко Дукић. – Смедерево : 
Народна библиотека Смедерево, 2008 (Смедерево : SD Press). – 366 стр., [16] стр. с таблама : илустр. ; 20 
cm. – (Библиотека Завештање ; књ. 4)

Тираж 300. – Садржи и: Рукописна заоставштина / Петар Максимовић. – Регистар. – Напомене и 
библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр. 362–366.  

34. ИЛИЋ, Љубомир                                                                                                                            821.163.41–84
      Трн у оку / Љубомир Илић ; [илустрације Слободан Срдић]. – Смедерево : Народна библиотека 
Смедерево, 2008 (Смедерево : Newpress). – 78 стр. : илустр. ; 21 cm. – (Библиотека Афоризми ; књ. 1)

Тираж 500. – Стр. 5–7: Збијене мисли / Добрашин Јелић. – На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика 
и белешка о њему.

35. ЛАЗИЋ, Живорад                                                                                                                          821.163.41–31
        Ако ме сретнете : роман : разарање Србије у трећем походу Запада на Русију / Живорад Лазић. – 
Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2008 (Смедерево : Newpress). – 206 стр. ; 20 cm. – (Библиотека 
Савремена проза)

Тираж 500. – На кор. листу ауторова слика и белешка о њему.  

36. ЛАЗОВИЋ, Марина                                                                                        016:091/094(497.11)”1851/1867”
      Стара и ретка књига и периодика у Народној библиотеци Смедерево : (1544–1867) : библиографија. 
Св. 2, 1851–1867 / Марина Лазовић, Гордана Јовановић. – Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2008 
(Smederevo : Newpress). – 191 стр., [30] стр. с таблама ; 21 cm. – (Едиција Библиографије ; књ. 3)

Тираж 300. – Стр. 190–191: Рецензија књиге Марине Лазовић и Гордане Јовановић Стара и ретка књига 
и периодика у Народној библиотеци Смедерево : (1544–1867) : библиографија. Св. 2 (1851–1867) / Дејан 
Вукићевић. – Регистри. – Библиографија: стр. 187–189.
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37. НЕШИЋ, Миомирка                                                                                                      821.163.41.09–3”18/19”
      Златне птице / Миомирка Нешић. – Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2008 (Смедерево : 
Newpress). – 230 стр. ; 21 cm

Тираж 500. – Стр. 225–227: Читање тражи мистику / Добривоје Станојевић. – На пресавијеном делу кор. 
листа ауторкина слика и белешка о њој.

2009.
38. ЈОВАНОВИЋ Стојимировић, Милан                                                                                       821.163.41–31
      Сува чесма : роман писан према Мемоарима Обрена Девичића / Милан Јовановић Стоимировић 
; приредили Драган Мрдаковић, Бранко Дукић. – Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2009 
(Смедерево : SD Press). – 242 стр. : илустр. ; 20 cm. – (Библиотека Завештање)

Ауторова слика. – Тираж 300. – О овој књизи и њеном аутору: стр. 231–238. – Речник мање познатих речи: 
стр. 239–242.

39. МИЛОШЕВИЋ, Радомир                                                                                                      271.222(497.11)–9
      Српска православна црква у времену и простору / Радомир Милошевић. – Смедерево : Народна 
библиотека Смедерево, 2009 (Смедерево : SD Press). – 366 стр. : илустр. ; 23 cm

Ауторова слика. – Тираж 300. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр. 353–
363. – Биографија и библиографија протојереја др Радомира Милошевића: стр. 365. 

2010.
40. ЈАНКОВИЋ, Небојша                                                                                                                   821.163.41–94
      Хиландарски разговори / Небојша Јанковић ; [фото Небојша Јанковић]. – Смедерево : Народна 
библиотека Смедерево, 2010 (Смедерево : Newpress). – 143 стр. : фотогр. ; 23 cm

Ауторова слика. – Тираж 300. – Белешка о писцу: стр. 143. – Напомене: стр. 120–142.  
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2011.
41. ЖИВАНОВИЋ, Биљана                                                                821.161.1:929 Достојевски Ф. М.(083.824)
      Мир спасëт красота : Фëдор Михайлович Достоевский : выставка книг к 190–летию со дня 
рождения писателя = Лепота ће спасити свет : Фјодор Михајлович Достојевски : изложба књига поводом 
190 година од рођења писца / Биљана Живановић, Марина Лазовић. – Смедерево : Народна библиотека 
Смедерево, 2011 (Смедерево : SD Press). – 47 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 100. – Фјодор Михајлович Достојевски: стр. 3–6.

42. ЛАЗИЋ, Драгана                                                                                                                      017.1:908(497.11)
      Хроника Смедеревског Подунавља : каталог завичајне грађе о насељима на подручју Подунавског 
округа / Драгана Илић, Мирјана Радовановић. – Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2011 
(Смедерево : Newpress). – 42 стр., [4] стр. с таблама ; 21 cm

Тираж 200. 

43. ИЛИЋ, Милосав                                                                                                                     94(=163.41):001.98
      Трагом заборављених предака / Милосав Илић. – [1. изд.]. – Смедерево : Народна библиотека 
Смедерево, 2011 (Смедерево : SD Press). – 288 стр. ; 23 cm

Тираж 300. – Стр. 281–283: Трагом заборављених предака смело корача Милосав Илић / Новица 
Марјановић. – Напомене и библиографске референце уз текст. – На пресавијеном делу кор. листа ауторова 
слика и белешка о њему. 

44. ЛАЗОВИЋ, Марина                                                                           013:027.22:050+070(497.11)”1824/1945”
      Српска периодика Народне библиотеке Смедерево : грађа за библиографију : 1824–1945 / Марина 
Лазовић, Мирјана Радовановић. – Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2011 (Смедерево : 
Newpress). – 228 стр., [30] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm. – (Едиција Библиографије ; књ. 4)

Тираж 300. – Стр. 223–226: Рецензија / Слободанка Комненић. – Регистри. – Библиографија: стр. 219–222. 
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45. МИРКОВИЋ, Милосав                                                                                                                   821.163.41–1
      Смедерево град на рамену реке / Милосав Мирковић ; [фотографије Радослав Ранисављевић, Жељко 
Ђурић]. – Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2011 (Смедерево : Newpress). – 76 стр. : фотогр. ; 21 
cm

Ауторова слика. – Тираж 500. – О писцу: стр. 73–76.

46. РАДОВАНОВИЋ, Мирјана                                                                                           025.2:050+070(497.11)
      Фонд периодике у Народној библиотеци Смедерево / Мирјана Радовановић, Драгана Илић. – 
Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2011 (Смедерево : Newpress). – 63 стр., [30] стр. с таблама : 
илустр. ; 21 cm

Тираж 200. – Стр. 61–62: Фонд периодике у Народној библиотеци Смедерево / Дејан Вукићевић. – Регистри. 
– Напомене и библиографске референце уз текст. – Библиографија: стр. 59–60. 

2012.
47. КАРИЋ Слијепчевић, Наталија                                                                                   821.163.41–31(0.034.2)
      Лавиринт [Електронски извор] : моћ заборава / Наталија Карић Слијепчевић. – Смедерево : Народна 
библиотека Смедерево, 2012 (Смедерево : Фото СД). – 1 електронски оптички диск (CD–ROM) : текст ; 12 
cm                      

Системски захтеви: Нису наведени. – Насл. са насловног екрана. – Тираж 100. – Стр. 5–6: Роман тражи 
ћутање / Добривоје Станојевић. – Стр. 7–9: Лавиринт – дубина промишљања и вештина казивања / 
Братислав Магдић. – Стр. 10–13: У лавиринту Наталије Карић / Миомирка Нешић. 

48. ЛАЗИЋ, Драгана                                                                                                 016:655.4(497.11)”1868–1947”
      Смедеревска издавачко-штампарска делатност : 1868–1947 : библиографија / Драгана Илић. – 
Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2012 (Смедерево : Newpress). – 184 стр., [28] стр. с таблама ; 
22 cm. – (Едиција Библиографије ; књ. 5)

Тираж 300. – Стр. 181–184: Рониоци на дах : Драгана Илић, Смедеревска издавачко-штампарска делатност : 
1868–1947 : библиографија / Дејан Вукићевић. – Регистри. – Библиографија: стр. 175–177.
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2013.
49. ЖИВАНОВИЋ, Биљана                                                                               026/027:655.411(497.11)(083.824)
      Издавачка делатност библиотека Србије : каталог изложбе / [аутори изложбе и каталога Биљана 
Живановић, Јелена Јеремић, Софија Грба]. – Београд : Заједница матичних библиотека Србије ; Смедерево : 
Народна библиотека Смедерево, 2013 (Смедерево : SD Press). – 192 стр. : илустр. ; 30 cm

На врху насл. стр.: Седми Библионет, годишњи стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека 
Србије (Смедерево, 6–7. јун 2013). – Подаци о ауторима преузети из колофона. – Тираж 200. – Предговор: 
стр. 3. – Регистар.

50. ЖИВАНОВИЋ, Биљана                                                                                      017.1:027.022(497.11):025.22
      Fond Odeljenja strane knjige Narodne biblioteke Smederevo : (2002–2012) : katalog / Biljana Živanović, 
Jelena Jeremić. – Smederevo : Narodna biblioteka Smederevo, 2013 (Smederevo : SD Press). – 788 стр. : илустр. ; 
30 cm. – (Posebno izdanje / [Narodna biblioteka Smederevo])

Тираж 100. – Стр. 761: Fond Оdeljenja strane knjige Narodne biblioteke Smederevo / Dobrila Begenišić. – 
Стр. 762: Biljana Živanović, Jelena Jeremić: Fond Оdeljenja strane knjige Narodne biblioteke Smederevo : 
(2002–2012) : katalog / Branka Ristivojević. – Регистри. – Напомене и библиографске референце уз текст. – 
Библиографија: стр. 757.

51. ЈОВАНОВИЋ Стојимировић, Милан                                                                                       821.163.41–31
      Шарпланинска љубав / Милан Јовановић Стоимировић ; приредили Драган Мрдаковић, Бранко 
Дукић. – Смедерево : Народна библотека Смедерево, 2013 (Смедерево : SD Press). – 225 стр. : ауторова 
слика ; 20 cm. – (Библиотека Завештање ; књ. 6)

Тираж 200. – О овој књизи и њеном аутору: стр. 209–217. – Речник мање познатих речи: стр. 219–225.

52. ПЕТРОВИЋ Луњевица, Христина                                                                          321.61:929 Обреновић Д. 
      Права истина о животу краљице Драге = The truth concerning the life of Queen Draga : (пише њена 
сестра) = (written by her sister) / Христина Петровић Луњевица = [Christina Petrovitch Lunyevitza] ; [са 
енглеског превео Милан Јовановић Стојимировић] ; приредили Снежана Цветковић, Драган Мрдаковић. 
– Смедерево : Народна библиотека Смедерево, 2013 (Смедерево : SD Press). – 65 стр. : илустр. ; 21 cm. – 
(Библиотека Завештање)

Упоредо срп. текст и енгл. изворник. – Тираж 200. – Напомене и библиографске референце уз текст.
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53. ТАСИЋ, Никола                                                                                                                            639.21(497.11)
      Алас нема три осмице : књига о смедеревским рибарима / Никола Тасић Цале. – Смедерево : 
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Културна и образовна делатност Народне библотеке Смедерево
Горјана Вујановић
Весна Симић

  
У својој богатој историји постојања (170 година), Народна библиотека Смедерево је успешно 

промовисала културно-образовне програме чији су садржаји планирани и креирани са посебном пажњом у 
погледу квалитета, а у складу са интересовањима корисника и шире публике.

У припреми и реализацији културно-образовних програма ангажовани су и на различите начине 
учествују сви запослени у Библиотеци. У зависности од догађаја, они се организују на свим одељењима 
(Позајмно одељење за одрасле, Дечје одељење, Научно одељење, Одељење стране књиге, Завичајно одељење 
и Матично одељење са огранцима у сеоским месним заједницама). Кроз културно-образовне програме 
Библиотека популаризује културу читања, подстиче књижевно стваралаштво и представља нова сазнања 
из области науке и уметности. Програми нису намењени само корисницима библиотеке, већ целокупном 
становништву локалне заједнице, различитим образовним и старосним структурама.

Културно-образовни програми које организује Народна библиотека Смедерево су: књижевне 
промоције (последњих година устаљене као Књижевни четвртак, где се промовишу књиге и аутори), 
различите тематске трибине, предавања, Стиховизија, Читалачка значка, креативне радионице, Школа 
креативног писања и литерарни конкурси, обележавање значајних књижевних и других јубилеја путем 
тематских изложби и стручно усавршавање запослених.  

Поред ових програма које Народна библиотека Смедерево организује самостално, она учествује 
и у програмима и манифестацијама других организација и установа у локалној заједници, републичких и 
међународних институција: Сајам поезије (у оквиру Међународног фестивала поезије Смеɡеревска ūесничка 
јесен), Светосавске свечаности, Ноћ музеја, Смеɡеревска јесен и програми за особе са инвалидитетом. Народна 
библиотека Смедерево у овим програмима учествује постављањем изложби, књижевним промоцијама, 
предавањима и другим видовима популарисања књиге и читања.  

Књижевне ūромоције и трибине

Промоције књига и њихових аутора се већ деценијама одиграва у Народној библиотеци Смедерево – 
прво књижевно вече је одржано 1958. године у сарадњи са Клубом писаца Смедерево. Том приликом су своју 
поезију представили писци из Смедерева и Београда, а књижевник Миладин Марков је читао одломке из свог 
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романа Хроника о заборављеном селу.33 Временом је то постао редован вечерњи програм, обично четвртком 
на Позајмном одељењу у 19 сати, препознатљив као Књижевни четвртак. Промоције не представљају само 
приказ одређеног дела, већ и упознавање са аутором и његовим целокупним опусом, уз учешће еминентних 
критичара, преводилаца, издавача. Поменућемо само нека од истакнутих имена српске књижевности која 
су гостовала у Народној библиотеци Смедерево: Десанка Максимовић, Владета Јеротић, Светлана Велмар-
Јанковић, Милорад Павић, Матија Бећковић, Добрица Ћосић, Дејан Медаковић, Добрило Ненадић, Вук 
Драшковић, Гордана Куић, Љиљана Хабјановић-Ђуровић, Миодраг Павловић, Горан Петровић, Драгослав 
Михаиловић, Павле Угринов, Александар Гаталица, Иван Ивановић, Александар Тишма, Гордана Ћирјанић, 
Љубица Арсић, Владимир Кецмановић, Владан Матијевић, Драган Јовановић Данилов, Горан Гоцић, Радослав 
Петковић, Влада Арсић... 
     Чести гости врло посећених књижевних вечери били су завичајни аутори: Танасије Младеновић, 
Жика Лазић, Миомирка Нешић, Вера Хорват, Сања Домазет, Добривоје Станојевић, Моша Одаловић, Рале 
Дамјановић, Зоран Попадић, Небојша Јовановић, Горан Ђорђевић, Јовица Тишма, Радомир Милошевић, 
Жељко Ђурић, Небојша Јанковић, Наталија Карић-Слијепчевић, Мирослава Цветковић, Јасминка Надашкић, 
Јасминка Јасна Николић, Тамара Јецић и други.
  На књижевним вечеримa које организује Народна библиотека Смедерево не гостују само књижевници 
већ и књижевни критичари, новинари, научници, професори, уметници и друге занимљиве личности. На 
пример, у мају 2015. године америчка астронауткиња Марша Ајвинс (Marsha Ivins) је на енглеском језику 
одржала врло посећено предавање и презентацију Прича о човековом ūутовању у Космос (A Story of Human 
Space ight) уз пројекцију фотографија и видео-снимака начињених током истраживања космоса. 

Књижевне вечери се најчешће одржавају у простору читаоница Народне библиотеке Смедерево, али 
када тај простор није довољан због великог интересовања публике, књижевне вечери се организују у салама 
Центра за културу. 

У Народној библиотеци Смедерево се на свим одељењима одржавају бројне трибине, понекад у 
виду тематских циклуса у редовним недељним или месечним интервалима. На пример, трибина Књиīа и 
вера је одржавана сваког првог четвртка у месецу, почев од 2011. године. На тим трибинама су свештеници 
разговарали са публиком о различитим егзистенцијалним и духовним питањима у делима светске и наше 
књижевности (мотив слободе, појмови живота и смрти, корени зла у човеку...).

,Стиховизија’

Стиховизија је такмичење у рецитовању на страним језицима које Народна библиотека Смедерево од 
2009. године организује за ученике средњих школа. У почетку су у овом такмичењу учествовали средњошколци 

33 М. Николић, „Две вечери Клуба писаца Смедерева”, Наш īлас, Културни живот, 1. јануар 1958.
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Подунавског округа, али су већ након две године почели да се пријављују заинтересовани учесници и из 
других округа, те је тако Стиховизија постала програм ширег регионалног значаја.

Поред популаризације лепе књижевности и изучавања страних језика, Стиховизија доприноси 
ширењу мултикултуралности, омогућава учесницима да прикажу своје таленте и познавање страних језика и 
књижевности, као и да се упознају и друже са вршњацима из других школа и градова.

За учешће на овом такмичењу пријављује се у просеку 120 такмичара. До сада су пријављивани 
наступи на енглеском, француском, немачком, руском, шпанском, италијанском, чешком, словачком, 
мађарском, албанском, кинеском, шведском, латинском, румунском, македонском, турском, јерменском и 
јапанском језику.

По окончању такмичења, Народна библиотека Смедерево објављује публикацију Стиховизија у 
којој је сабран целокупан материјал коришћен током припреме и организовања овог догађаја, сликовна и 
текстуална грађа и прилози сакупљени током његове реализације, као и текстови песама које такмичари 
рецитују, на језицима на којима су оне изведене. Публикација садржи и Библиоīрафију ūоезије на страним 
језицима у фонɡу Нароɡне библиотеке Смеɡерево, на коју се у свакој следећој књизи надовезује Библиоīрафија 
ūриновљених књиīа ūоезије на страним језицима. Књига је намењена библиотечким корисницима, учесницима 
Стиховизије, ученицима и њиховим професорима страних језика, колегама библиотекарима који ће можда 
пожелети да у својим библиотекама организују сличне програме, као и стручним круговима којима би могао 
бити интересантан њен библиографски део.34 

Читалачка значка

Народна библиотека Смедерево велику пажњу поклања младима – само на Дечјем одељењу реализују 
се многобројне активности чији је циљ да привуку најмлађе читаоце, развијају читалачке навике код деце 
и подстакну њихову креативност. Такмичење за читалачку значку, које се традиционално одвија једном 
годишње, у оквиру Месеца књиге, организујe се за ученике свих смедеревских основних школа још од 
1978. године.35 Према задатом програму, ученици врше одабир књига које ће прочитати и обрадити у својим 
читалачким дневницима. Из године у годину, све је већи број оригиналних и креативних читалачких дневника 
који не само да садрже утиске о прочитаним делима, већ су израђени у врло маштовим формама (у облику 
дрвета на чијим се листовима налази текст дневника, свитака пергамента у кутији, корпе са воћем, сандука 
са благом ...).

На завршној приредби проглашава се најбоља школа (са највише учесника) и 50 најуспешнијих 
читалачких дневника, који се представљају на посебно припремљеној изложби. Аутори тих дневника добијају 

34 Биљана Живановић и Јелена Јеремић, „Народна библиотека Смедерево у културном идентитету града”,  Mons Aureus 38 (2012): 155.
35 Д. Ђ., „Читалачка значка у Смедереву”, Наш īлас, 22. новембар 1978. 
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бесплатно чланство за наредну годину, а најуспешније школе поклон у књигама. Сви учесници, аутори 
дневника добијају читалачке значке (беџеве) са ликом неког од знаменитих српских писаца, у чијем знаку 
протиче Такмичење.36 Школа победница припрема свечани програм за завршну приредбу у којој учествују и 
писци за децу.

Креативне раɡионице

Једна од најзаступљенијих програмских активности Дечјег одељења су креативне радионице које се 
организују за предшколце и ученике основних школа. Годишње са одржи и по двадесет радионица, планираних 
тако да се њима обухвати што већи број едукативних садржаја и интересантних тема (географске, етнолошке, 
верске радионице, радионице са децом предшколског узраста). Сви садржаји су брижљиво осмишљени тако 
да омогуће деци да искажу своју креативност, стичу конкретна знања и способности и разијају социјалне 
вештине. Са великим ентузијазмом радници Дечјег одељења припремају и израђују потребни материјал и 
реквизите (прибор за цртање, вајање, комаде текстила и др.). У радионицама учествује велики број деце, а 
зависно од теме и родитељи и наставници.

Литерарни конкурси и Школа креативноī ūисања

Литерарни конкурси на задате теме се расписују периодично, одређеним поводима (на пример, 
Светосавски литерарни конкурс за ученике основних и средњих школа Подунавског округа). Најбољи радови 
се представљају публици. 

Један од едукативних програма којим се подстиче стваралаштво код младих је Школа креативног 
писања Орфејевим траīом која омогућава развој стваралачих потенцијала, подучава конкретним вештинама 
писања и писаног изражавања и пружа модел за квалитетно провођење слободног времена. Она омогућава 
полазницима да преко једног модерног, маштовитог и занимљивог програма савладају вештину писања 
кратких прича и романа. Програм је намењен деци узраста 11–14 година и одвија се на Дечјем одељењу. 
Полазници се упознају са жанровима и основама лепог писања, уз помоћ професора српског језика. 

Изложбе

Изложбе се постављају да би се приказало богатство и разноврсност фондова којима располаже 
Народна библиотека Смедерево. На њима се представљају књиге (белетристика и стручна литература), 
часописи, новине и некњижна грађа. Изложбе се организују и поводом годишњица рођења или смрти 

36 htpp://www.biblioteka-smederevo.org.rs (преузето 12.3.2016).
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знаменитих писаца или годишњица значајних историјских догађаја. Оне представљају јединствену прилику 
да се шира публика упозна са библиотечком грађом, књижном и некњижном, која се чува у посебним условима 
(старом и ретком књигом, завичајном грађом и легатима). На пример, изложба старе и ретке књиге на којој 
су посетиоци могли да виде најстарију штампану књигу коју Библиотека поседује – Дантеову Божанствену 
комеɡију издату у Венецији 1544. године.

Изложбе књига се организују на свим одељењима Библиотеке и у њеним огранцима током целе 
године. За сваку изложбу се израђује штампани каталог или водич и плакат. За значајније и веће изложбе се 
поред изложбених витрина користе панои и/или аудио-визуелна средства (мултимедијалне изложбе). Једна 
од таквих је била изложба Анɡрић – наш нобеловац 2005. године, праћена каталогом са библиографским 
описима. Поводом Нушићевих дана и Дана Народна библиотеке Смедерево организована је изложба ,Дајте 
ми живота, ја још нисам казао ūослеɡњу реч’ – Нушић и Смеɡерево, праћена видео-снимком Нушићеве  
Госūође министарке. Изложба Леūота ће сūасити свет: Фјоɡор Михајлович Достојевски, постављена у 
мају 2011. Године, такође је била праћена видео-пројекцијом

Поред самосталних изложби, организују се и изложбе које су пратећи програми других дешавања, у 
сарадњи са другим институцијама (Сајам поезије, Светосавске свечаности, Смедеревска јесен). Библиотека 
понекад организује изложбе својих књига у другим установама. На пример, 1975. је организовала изложбу 
Штамūана књиīа оɡ 1850. ɡо 1868. у Музеју у Смедереву37 а 1970. године покретну изложбу књига по 
смедеревским фабрикама38. 

Такође и друге установе организују своје изложбе у простору Народне библиотеке Смедерево –
изложба пожаревачког Архива (Архивска īрађа 19. века) 1957. године39, изложба енциклопедијских издања 
Југословенског лексикографског завода из Загреба 1969. године, изложба Изɡавачка ɡелатност манастира 
Рукумија, годишња национална продукција књига из Народне библиотеке Србије, минијатурне књиге из 
Одељења посебних фондова Народне библиотеке Србије (Књиīа на зрну īрашка).

Интересантан је податак да су у простору старе библиотеке организоване и изложбе слика: изложба 
младих савремених београдских сликара је организована 1958. године у читаоници Библиотеке40. Изложби 
слика, скулптура и графике Подунавске ликовне групе Пролеће 70 је одржана 1970. године. Шеснаесторо 
аутора је изложило 36 радова, а учествовали су и смедеревски аутори, међу којима су били и Наталија Карић 
и Селимир Селе Јовановић.41 Изложба слика галерије Сава Шумановић из Шида организована је1971. године, 
поводом Смеɡеревске јесени.42

37 М. Николић, „Писана реч 19. века на изложби”, Наш īлас, Просвета, култура, уметност, 27. мај, 1975.
38 М. Милановић, „Изложба књига у фабрици”, Наш īлас, Просвета, култура, уметност, 3. фебруар, 1970.
39 М. Ђукановић, „Са изложбе о једном времену и његовим људима”, Наш īлас, Културни живот, 22. јун, 1957.
40 М. Илић, „На траговима савременог израза”, Наш īлас, Културни живот, 3. јул 1958.
41 М. Милановић, „Поɡунавци у Смедереву”, Наш īлас, Просвета, култура, уметност, 16. јун, 1970.
42 „Смедеревска недеља”, Наш īлас, 14. септембар 1971.
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Стручно усавршавање

 Народна библиотека Смедерево реализује различите видове едукације библиотечких радника 
организовањем стручних семинара и предавања која држе еминентни предавачи, стручњаци из области 
библиотекарства. Континуирана едукација радника Библиотеке се такође спроводи и учествовањем на 
конференцијама, предавањима, семинарима, курсевима и трибинама које организују друге библиотеке, са 
циљем да се библиотечко пословање побољша и осавремени а услуга која се пружа корисницима постане још 
квалитетнија.

Сајам ūоезије
 

Народна библиотека Смедерево и Међународни фестивал поезије Смеɡеревска ūесничка јесен, од 
октобра 2001. године организују Сајам поезије. На Сајму поезије се додељује награда Змај Оīњени Вук за 
најбољу песничку збирку на српском језику, објављену између два фестивала. 

Досадашњи добитници награде Змај Оīњени Вук су: Срба Игњатовић, Слободан Ракитић, Драган 
Јовановић Данилов, Драган Лакићевић, Манојле Гавриловић, Драгомир Брајковић, Миодраг Павловић и 
Милица Јефтимијевић Лилић, Верољуб Вукашиновић, Обрен Ристић, Милосав Тешић, Ђорђе Сладоје. 

У оквиру Сајма поезије приређује се, у сарадњи са Народном библиотеком Србије, изложба годишње 
продукције књига поезије на српском језику.  

Учесници Сајма су истакнути песници, учесници и гости на Међународном фестивалу поезије 
Смеɡеревска ūесничка јесен, представници издавачких кућа и публика. На Сајму поезије 2011. године 
установљен је програм Свечаност ɡаривања који је постао традиционалан. Том приликом инострани песници 
поклањају своје књиге Народној библиотеци Смедерево.
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Књижевно вече са Светланом Велмар Јанковић, 2012.
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Књижевно вече са Александром Гаталицом, 2014.
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Изложба Михаило Аврамовић и ,Смеɡеревски заɡружни ūравац’, 2015.
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Стиховизија 2012.
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Креативна радионица Гɡе живи љубав, 2013.



~ 74 ~

Из Књиīе утисака
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Аутоматизација и Дигитална колекција Народне библиотеке Смедерево
Софија Грба

Од 1991. године пословање Библиотеке је аутоматизовано преко апликационог пакета BIBLIS који је 
пројектован према захтевима Међунароɡноī станɡарɡа за библиоīрафски оūис моноīрафских ūубликација. 
Тада је и створена прва снажна аутоматизована база података у коју је унет целокупан фонд монографских 
публикација. Уз ову централизовану базу података, од 2005. године, успостављен је и систем узајамне ката-
логизације COBISS.SR који је омогућио да сви библиотечки фондови након уноса у јединствену базу постају  
део узајамног каталога Виртуелне библиотеке Србије и као такви, доступни за online претраживање. Како би 
били створени услови за нормално и несметано функционисање Народне библиотеке Смедерево у систему 
COBISS,  уведена је ADSL интернет веза која је омогућила неограничено бесплатно коришћење интернета  
у читаоницама  Позајмног, Научног и Дечјег одељења, на компјутерима инсталираним искључиво за ту 
намену. Корисницима Библиотеке је такође омогућен неограничен приступ бази података Ebart – меɡијска 
ɡокументација, првој архиви ове врсте на Балкану, која је почела са радом 2000. године, а чија је основна 
активност заштита и архивирање штампаних медија у електронској форми. 

Уз све ове иновације, у складу са брзим технолошким развојем и захтевима савременог библиотекарства, 
а имајући у виду да је и са развоје друштва евидентна потреба грађана за информацијама у сталном порасту, 
створени су предуслови за креирање једне нове библиотечке колекције, Дигиталне колекције.

 Будући да је један од циљева наше библиотеке усмерен управо ка савременим пословним токовима, 
започет је интензиван рад на успостављању принципа отвореног пруступа знању и информацијама. Тако 
је Народна библиотека Смедерево крајем 2008. године покренула програм дигитализације грађе из фонда 
Завичајног одељења, у склопу националног пројекта Диīитална Нароɡна библиотека Србије, који се реализује 
у сарадњи са Одељењем за развој дигиталне библиотеке и микрографију НБС. Обезбеђена је и неопходна 
опрема, према пројекту који је подржало и суфинансирало Министарство културе Републике Србије. 

Како је Завичајна збирка са својом архивском функцијом најзначајнији репрезент локалне културне 
баштине, одлучили смо да управо овај део фонда први буде дигитализован, а уједно заштићен и доступан 
свим корисницима. У оквиру прве дигиталне смедеревске библиотеке издвајају се три веће колекције:

o Колекција некњижне грађе обухвата 50 разгледница старог Смедерева, које сведоче о 
његовој архитектури, најстаријим и најзначајнијим објектима који имају историјски и 
културни значај. Најстарије разгледнице Смедерева, сачуване у фонду Завичајног одељења, 
штампане су крајем 19. и у првој и другој деценији 20. века. Подаци за идентификовање и 
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описивање разгледница нису редовно уношени, тако да је рад на припреми метаподатака 
захтевао шира истраживања. Уз наслов је често дописиван и кратак опис онога што се 
види на слици, са приближним временским одређењем фотографисања, што је учињено 
због представљања специфичне историјске грађе крајњем кориснику на јасан и прегледан 
начин, понекад и довођењем у везу са садашњим временом. 

o Колекција монографских публикација садржи 92 наслова разврстана у неколико 
потколекција – Књиīе о Смеɡереву штамūане ɡо 1945, Дела Леонтија Павловића, Дела 
Живојина Д. Карића, Дела Славка Домазета, Дела Милораɡа Милановића, Моноīрафије 
основних и среɡњих школа, Сūорт у Смеɡереву, Изɡавачка ɡелатност Нароɡне библиотеке 
Смеɡерево – Еɡиција Завештање. Колекција књига је најобимнији део дигиталне завичајне 
збирке и садржи 7.125 дигиталних копија.

o Колекција новина и часописа садржи 2673 дигиталне копије смедеревских серијских 
публикација, а међу њима наслове: Фењер: лист за шалу и сатиру, Глас Поɡунавља 
(1928–1938), Смеɡеревски журнал (друга серија, 1938–1939), Књижевни круī (најстарији 
смедеревски књижевни часопис), Смеɡерево: часоūис за културу, уметност и ɡруштвена 
ūитања. Локална штампа истраживачима пружа драгоцене информације, а посебну 
вредност има грађа објављена у периоду између два светска рата.  

Иако недефинисани нормативни оквири за делатности из области дигитализације успоравају 
успостављање јединственог информационог система и њихов бржи развој, у току је рад на формирању нових 
и допуни већ постојећих колекција. Збирка новина и часописа биће допуњена новим насловима и примерцима 
међуратне периодике – Оūшти раɡ (1938), Глас Поɡунавља (1940), Граɡски весник (1939– 1940), а у оквиру 
колекције монографских публикације у припреми је потколекција Хронике села Поɡунавскоī окруīа, као и 
нова издања Народне библиотеке Смедерево.

У технолошкој ери, у којој институције културе и образовања представљају информационе и 
комуникационе сервисе, заједничка брига о чувању и презентовању културне баштине успоставила је 
чврсту везу локалне,  са националном заједницом, културом, науком и историјом. Стварање, дистрибуција и 
манипулација информацијама постала је значајна културна и економска активност. 

Како библиотеке као ризнице културне баштине интензивно раде на употпуњавању фондова, заштити 
оригиналних примерака и побољшању доступности грађе успставили смо сарадњу са Музејем у Смедереву 
који нам је омогућио израду дигиталне копије публикације Рачуница ,Метри и ɡинари’ за ūрактично 
изучавање нових мера и новаца, као и ɡруīих разних рачуна ūотребних за оūштине, трīовце, занаџије и 
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тежаке, која се сматра првом књигом штампаном у Смедереву. Ова публикација је такође доступна у оквиру 
дигиталне колекције монографских публикација. 

У току истраживања и прикупљања грађе за израду прве ретроспективне завичајне библиографије 
Национална и свеучилишна књижница у Загребу уступила је Завичајном одељењу Народне библиотеке 
Смедерево дигиталне копије серијских публикација Весник ūреīлеɡача кола (1932), Дунавски īласник (1934), 
Смеɡеревске новости (1935), Мала самоуūрава (1936–1938), Право човека и нароɡа (1936), Истина (1938), 
Збораш (1939).

Дигиталне копије наведених публикација, као вид преформатиране грађе,  једини су облик у којем 
грађа постоји у нашој установи, а доступност и заштита регулисани су уз поштовање ауторског права и 
других права власника оригинала.
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