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Прва читалишта у Србији јављају се у условима велике 

економске и културне заосталости, 

под утицајем развијених европских култура.

Србско читалиште у Смедереву основано је 1846. године.

По реду оснивања, било је друго читалиште у Кнежевини Србији, 

одмах после Београдског. 

Смедерево, пристаниште на Дунаву (1859)

Феликс Каниц, Србија: земља и становништво 

(Београд, 1985)



Попечитељ унутрашњих дела Илија М. Гарашанин даје сагласност 

за отварање Читалишта у Смедереву. 

Акт је потписао Јован Стерија Поповић.

Задаци и циљеви Читалишта били су 

јасно програмски означени: 

оно треба да обавештава, образује и 

оплемењује људе.

Издржавало се од чланарине, 

повремених балова и добровољних 

прилога дародаваца.

26. март 1846.



Средином априла 1846. године Читалиште је започело рад 

користећи књиге и новине које је Београдско читалиште, 

уз одговарајућу надокнаду, слало Смедеревцима. 

Међутим, поштанске таксе биле су прескупе, па поручене новине и књиге 

нису благовремено стизале.

Управитељи Сочиталишта Смедеревског обраћају се Министарству просвете 

молећи ослобађање од поштанских такси, 28. јун 1846. 



Почетком 1848. године одржана је прва скупштина чланова Читалишта, 

на којој је за доживотног председника изабран Паун Јанковић Баћа, 

у нади да ће тиме бити обезбеђен и углед и положај 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. 

Бојка Вулетић, Лексикон смедеревских аутора 

(Смедерево, 2007)



Смедеревско читалиште радило је од 1846. до 1856. године, 

а десетак година касније обновљено је под другим називом. 

Читаоница „Смедеревско јединство’’ отворена је 14. јануара 1869. године, 
и радила је до 1914, пуних 46 година. Примала је редовно 19 новина. 

Извештај управе Читаоничке Начелству округа смедеревског о раду 
Читаонице Смедеревско јединство, 30. април 1875. 



Тешкоћа у раду је сигурно било, можда и краћих прекида, али ипак 

доступни извори указују да је у периоду од 1881. до 1905. 

Читаоница у Смедереву радила у континуитету. 

Извештај председника Читаонице Смедеревско јединство Јеврема Т. Марића 

о раду Читаонице 1880. године 



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. Због слабог одзива 

чланства и материјалних тешкоћа убрзо је престала са радом. 

Четири године касније, у децембру 1928, на скупштини чланова 

обнављача, донета је одлука о њеном оживљавању.  

Смедерево, 1916. године (разгледница)



Народна књижница и читаоница почела са редовним радом 

1. јануара 1929, у новој црквеној кући. 

Била је отворена сваког дана, од 4 до 7 часова поподне, 

и постала је стециште смедеревске интелигенције. 

У то време, књижничар-секретар 

био је Светозар Спасојевић, 

професор у смедеревској гимназији.



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 3000 инвентарских бројева и бројне часописе. 

Глас Подунвља, у опширној репортажи, 

извештава о раду 

Народне књижнице и читаонице у Смедереву 

18. април 1937.



У априлу 1941. године, после бомбардовања Беорада, 

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.  

Смедерево после експлозије 
5. јуна 1941. 

Градска књижница у згради  Црквене 
општине, после експлозије 1941.



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 

је са радом почетком 1943. 

Располагала је са више од 10.000 наслова из 

различитих области. 

Богаћење фонда настављено је и после 

отварања.

Професор Спасојевић је израдио Правила за 

рад Градске књижнице.



Највећи број књига набављен је куповином у Београду и Смедереву. 

Књижница је примила и вредне поклоне од Српске академије наука, 

Српске књижевне задруге, Министарства просвете. 

У састав ове библиотеке ушле су и 

приватне збирке виђенијих 

Смедереваца. 

Милан Јовановић Стоимировић

(1898–1966)

 Димитрије Љотић је своју колекцију   

од 4.800 књига уступио Градској 

књижници на употребу.

 Библиотеку Жарка Ђукића, бившег 

свештеника из Војводине, откупио је 

Комесаријат од његове ћерке за 

300.000 окупацијских динара.

 У састав фонда ушла је и приватна 

библиотека Милана Јовановића 

Стоимировића, угледног 

смедеревског интелектуалца, која је 

после ослобођења, 1944. године, 

конфискована. 



Немирно и узбуркано раздобље непосредно после ослобођења, 

Књижница је без већих оштећења фонда и инвентара, 

или великог прекида у раду, 

дочекала у локалу апотекара Пантазијевића. 

 Током те, 1945. године, променила је 

назив у Градска народна библиотека, 

а исте године пресељена је у 

Давидовићеву улицу бр. 4.

 До марта 1946. на месту управника 

задржан је Светозар Спасојевић, а од 

марта до октобра ову дужност преузео 

је професор Душан Миљковић.

Зграда у Давидовићевој улици, у коју је 

Библиотека пресељена 1945. године

(Цртеж архитекте Живадина Милошевића)



Летопис Градске народне библиотеке  у Смедереву,

писан 1948. године.

Према наводима Аранђела Стефановића, 

аутора Летописа и управника 

Библиотеке, који је на тој функцији био 

од 1946. до 1953, 

у првим послератним годинама фонд 
Библиотеке је цензурисан.



Прво опширније помињање Смедеревске библиотеке после рата је текст Љубице 

Ненадовић, радника Народне библиотеке Србије, објављен 1953. године у 

часопису „Библиотекар’’ који осим коментара о пословању, изгледу и фонду 

најављује и скорашње пресељење:

„Потреба за Библиотеком и њеном широм 

делатношћу, као и бројни читаоци разних професија и 

узраста који користе позајмицу књиге или читаоницу 

Библиотеке, навели су Савет за просвету и културу да 

предузме потребне мере, и да се Библиотека премести, 

из забаченог краја, у центар града.’’

Библиотекар, 3-4(1953)



„Приликом отварања Библиотеке одржана је мала свечаност којој су 

присуствовали представници месних власти, масовних организација и врло 

велики број читалаца. Том приликом приређена је изложба књига, новина и 

часописа. У току Дечје недеље организована је изложба дечјих књига у великом 

излогу Библиотеке...’’

Ово су речи нове управнице 

Недељке Шпољић Јанковић 

младе књижничарке 

„која има велику матуру и 

библиотекарски испит ’’ и може 

се сматрати првим стручним 

радником Библиотеке.

Зграда у коју је смештена Градска народна библиотека 

1954. године



После годину дана преуређивања, 

тачно 1. маја 1955. године, 

формирано је Дечје одељење 

и вест о овоме бележе локални 

штампани медији:

„У сунчано мајско јутро деца су први 

пут ушла у своју читаоницу, испунила 

је својим покретима и жагором, 

пригодним рецитацијама улепшала 

скромну свечаност  и блиставих очију 

заронила у чаробни свет дечјих књига. 

Тако је Пионирска библиотека и 

читаоница постала њихова, дечија.’’ 

Деца у Библиотеци



Градска народна библиотека у Смедереву наставља да се развија. Књижни 

фонд се постепено и даље повећава као и број уписаних чланова, дефинишу се 

Позајмно и Дечје одељење, а Библиотека постаје важна институција у граду. 

„...Читаоци, углавном, на време враћају позајмљене књиге и права је реткост да 

неко од њих упропасти књигу...’’, написано је тих година у локалном гласилу.

Колектив Библиотеке 1961. године



Oсим Позајмног и Дечјег одељења  формира се и научна библиотека 

тј. фонд стручних књига: 

Научни фонд Библиотеке 1963. године

„Пре две године формирана је и 

научна библиотека, која је сада 

веома добро опремљена. 

Поред зборника, енциклопедија, 

ту се налазе и дела из свих 

области друштвених наука. 

Ту су и веома старе, занимљиве и 

ретке књиге, којих има приличан 
број – 618.’’



У овој деценији Библиотека бележи видно напредовање и у осталим 

аспектима пословања.

Већ почетком шездесетих година (1960/61) одређена је за општинску матичну, а 

затим и за среску матичну библиотеку, а средином  деценије (1965) усвојени су 

Статут и Правилник о унутрашњој организацији Библиотеке.  

Исте године Градска народна библиотека је регистрована код Општинског 

привредног суда у Пожаревцу.

Позајмно одељење Библиотеке шездесетих 



Почетком деценије формиран је 

Пионирски клуб пријатеља књиге.

Доминантнa карактеристика у раду, шездесетих година, био је пораст броја 

корисника, и то пре свега међу школском децом и омладином.

Прослава Пионирског клуба љубитеља књиге

на Дечјем одељењу

Приредба за Нову годину на Дечјем одељењу 

Болнице 1963.



У наредним годинама, Библиотека наставља да проширује своју делатност 

на различите видове пословања и пропаганду књиге и читања. 

Организује литерарне вечери, предавања, забавне програме, изложбе, 

књижевне вечери, а крајем године акцију 
Месец дана књиге.

Изложба књига, 1961. године
Читаоница Позајмног 

одељења



Пред сам улазак у осму деценију двадесетог столећа,   

Библиотека наставља просперитет и разнолико пословање. 

Бројни кулутурно-пропагандни програми нижу се током целог раздобља,   

нарочито за време акције Месец књиге. 

Многи од програма реализују 

се у сарадњи са 

Књижевним клубом, 

Општинском заједницом 

образовања, Музејем, 

Педагошким заводом, 

основним школама... 

Прослава на Дечјем одељењу седамдесетих



Да би решила проблем скученог простора, али и наставила традицију 

редовних књижевних сусрета, Библиотека је приморана да их одржава 

ван својих просторија. 

Књижевне вечери у Музеју

у организацији Библиотеке, седамдесетих



Већ почетком деценије (1972), у оквиру проширених делатности,

основан је и Клуб читалаца, чији је задатак био:

„... да окупља љубитеље лепе књижевности и остале литературе, да купцима 

обезбеђује тражене књиге и продаје са попустом и да са Библиотеком организује 

књижевне вечери и сличне активности које имају за циљ пропаганду књиге. ’’

Библиотека седамдесетих година



У овом периоду Смедеревска библиотека бележи рекордан број приновљених 

књига, пружених информација, али и пораст броја корисника, 

нарочито међу популацијом радника.

Осим колективног уписа за раднике, који је уведен почетком седамдесетих, 

до краја деценије отворене су библиотеке у бројним фабрикама и установама 

(Херој Срба, Будућност, Фаграм, Железара...), дечјим вртићима, 

месним заједницама, селима. 

Наш глас, 4. фебруар 1975. године



На самом крају седамдесетих, формирају се Програмски савет и Стручно веће.  

У овом раздобљу оснива се (1972) и служба за набавку и обраду књига, која 

ускоро прераста у Одељење набавке и обраде, а посебно се дефинишу Фонд 

периодике (1970) и Завичајни фонд (1971) у оквиру Научног одељења. 

Повећава се  и број запослених,  а у Библиотеци почињу да раде и 

високообразовани кадрови.

Годишњак Ружица, 1828.



Као још једна потврда ваљаног пословања у овој деценији, 

уследила је драгоцена 

Награда Милорад Панић Суреп 1974. године. 

У образложењу је писало: „Библиотека у Смедереву је 
једна од најстаријих библиотека у Србији [...] Као матична 

библиотека, активно ради и на сређивању фондова и 
унапређивању рада свих библиотека на свом подручју [...]

У оквиру Библиотеке основан је пре три године 
Клуб читалаца, који ради на популаризацији књиге [...]
Градска библиотека у Смeдереву је у стручном погледу 

једна од најсређенијих библиотека у овом делу Србије... ’’

Сурепова награда



У току 1981. године, установа мења назив у 

Народна библиотека Смедерево, а 1990. пресељена је у нову зграду, 
у којој се и данас налази. 

Решењем Министарства културе Републике 

Србије Народна библиотека Смедерево 

од 1994. године врши функцију 

матичне библиотеке за Подунавски округ, 

у коме постоји развијена мрежа

општинских, месних, специјалних и 
школских библиотека.



Данас је рад Библиотеке организован преко следећих одељења и служби: 

Одељења набавке и обраде, Дечјег одељења, Позајмног одељења за 

одрасле, Одељења стручне књиге, Завичајног одељења, 
Одељења стране књиге, Матичног одељења и Службе општих послова.

Народна библиотека Смедерево

(Цртеж архитекте Живадина Милошевића)
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