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Сажетак: Нови закони којима се затварају школске библиотеке несумњиво доводе до 

погубности за образовање, културу и опстанак читавог народа. Несупротстављање таквом 

начину односа према школским библиотекама, може да значи управо одобравање и 

слагање са законима који руше национални идентитет. 

Кључне речи: школска библиотека, култура, закони 

 

Главни град једне земље на брдовитом Балкану нема дечју библиотеку. Знате, то 

вам је оно као велика лепа зграда с полицама пуних књига, с читаоницама и играоницама, 

с малим салама за промоције књига, читалачке часове, књижевне сусрете, трибине и 

предавања, с великом салом за гостовања позоришних трупа и уметника сваке феле, с 

кутком за тинејџере, с ћошком за родитеље, с двоседом за усамљене, угаоном гарнитуром 

за причљивце, са сточићем за прелиставање часописа, фотељама за слушање музике и 

неговање уметничких склоности, с компјутерима и сликовницама, наравно. Некада су 

постојале на неким адресама неке просторије са читаоницама, радионицама, 

вежбаоницама, играоницама, које смо називали „Чика Јова Змај“ и „Невен“.  

Сада их нема.  

 

Некада су у давна, и не тако давна времена, непријатељи, желећи да униште један 

народ, његову културу и идентитет, рушили библиотеке. И то не случајно! Знали су да су 

библиотеке чувари блага, чувари сећања на постојање и дигнитет нације. Сада нам нису 

потребни непријатељи за таква злодела. Сада то радимо сами: затварамо библиотеке 

уместо да их градимо, доносимо правилнике којима закључавамо школске библиотеке, 

уместо да их отварамо и чинимо подједнако доступним за сву децу. Штедимо на 

библиотекама уместо да у њих улажемо и средства, и знање, и енергију, јер библиотеке су 
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расадници знања, лечилишта за душу, оазе за немирне духом и ризнице мудрости за 

радозналце. 

 

Како смо дошли дотле да на сваком ћошку имамо кафиће, кладионице, коцкарнице, 

да нам медији нуде обиље порнографије, некултуре и скарадности, да нам „систем не 

препознаје школског библиотекара“, као да систем не стварају људи? Али какви људи? 

Можда они који нису крочили у библиотеку, чак ни да се склоне од кише, можда они који 

нису чули за Радована Трећег, који не праве разлику између професора књижевности и 

било ког наставника вештина, јер по њиховом мишљењу, издавати и узимати враћене 

књиге може свако. Систем није препознао професију школског библиотекара, као да 

систем стварају роботи (јер роботи раде оно што им се  каже, тако су програмирани).  

Ни у електронским дневницима се не помињу школски библиотекари. Можда они,  који 

доносе законе, усвајају правилнике и стављају катанце на библиотеке, знају нешто више, 

можда виде нешто даље?! Можда виде школе без књига, књиге без библиотека, и 

библиотеке без књига?! Можда виде земљу без народа и народ без матерњег језика?! 

Можда се, јадни, надају да ће у некој земљи на брдовитом Балкану баш они стајати испод 

оне воћке, одувек зване „шљива“, а у будућности „plum“, или већ... 

И док нам се изгласавају наопаки закони, ми ћутимо!  

И док се шаком и капом даје за шљокице и звездице, за расвету и фонтане, за оно што 

шљашти и сија, ми ћутимо!! 

И док нам деца из школа излазе са све мање знања, а све више агресије, ми ћутимо!!! 

 

А о чему, у ствари, говоримо док ћутимо? 

 

Говоримо о уништењу једног народа.  

Говоримо о широм отвореним вратима у свет за све паметне и школоване, о потреби да 

нам овде и сада нама треба само јефтина радна снага, која ће у пеленама немо и послушно 

да ради, трпи и гласа онако како јој се каже.  

Говоримо о времену у коме родитељи и учитељи нису више ауторитет деци, о времену у 

коме писци, научници, вредни и поштени људи нису узори младима, већ криминалци и 

старлете. 

Говоримо о систему (не)вредности који одговара мањини и о злоупотреби већине. 

Говоримо о конформизму и страху, о манипулацији људским (и професионалним) 

незадовољством, о туђим одговорностима и својој неодговорности, и обрнуто. 

И док ћутимо, не помињемо ни шк од школске библиотеке. Ми и те како знамо да сва наша 

деца јесу бесплатно учлањена у школске библиотеке, и знамо да хиљаде и хиљаде ђака не 

могу те библиотеке да користе свакога дана, јер их је закључао Правилник о финансирању 

школа. Ми штедимо тамо где треба највише улагати – у образовање и васпитање деце, а 

разбацујемо се тамо где треба највише штедети. 
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И док ћутимо зарад свог радног места, своје плате-цркавице, свог минулог рада и радног 

стажа, ми говоримо о својој немоћи, немоћи вредних, учених и стручних пред бахатошћу 

приучених, гласних и примитивних. 

И док ћутимо о гашењу дечјих библиотека и тихом умирању школских библиотека, ми 

допуштамо да се оствари највећа национална катастрофа. 

 

Моја мајка у својој десетој деценији живота, с дијагностикованом тешком 

деменцијом, често понавља једну реченицу: „Скупо сте платили ово наше ћутање“. Не 

знам на које ћутање мисли, јер их је било тушта и тма. И кад се није смело ћутати, 

отћутали смо многе ствари и појаве које су нас довде довеле. Али, ако је мислила на ово 

ћутање, онда је, свакако, у праву. 

Скупо плаћено ћутање! 

 

И док и даље ћутимо, ми: родитељи, ђаци, наставници, баке и деке, комшије, зналци 

и незналице, жељни знања и мрзитељи школе, сви ми можемо, и то нам нико не може 

одузети, сањати ону дечју библиотеку у центру града. А свако од нас зна како је тешко кад 

у сну мораш да трчиш, а не можеш ни корак да направиш, или хоћеш да викнеш, а немаш 

гласа. У сну је тешко, а на јави још теже! 

И зато док ћутимо, убијају наше дечје и школске библиотеке, ту пред нашим очима, а 

гласа нема. Безгласно умиру. Јер библиотеке убијају, зар не? И с њима умиру наша 

нерођена и рођена деца, наша будућност. 

Ето, о томе говоримо док ћутимо. И нико нам не брани да ћутимо до миле воље, до 

бескраја.  

А на крају свих крајева је - почетак. 

И на почетку бејаше – реч.  

И на почетку стоји велика зграда у центру главног града неке земље на брдовитом 

Балкану, баш лепа зграда с полицама пуних књига, с читаоницама и играоницама, с малим 

салама за промоције књига, читалачке часове, књижевне сусрете, трибине и предавања, с 

великом салом за гостовања позоришних трупа и уметника сваке феле, с кутком за 

тинејџере, с ћошком за родитеље, с двоседом за усамљене, угаоном гарнитуром за 

причљивце, са сточићем за прелиставање часописа, фотељама за слушање музике и 

неговање уметничких склоности, с компјутерима и сликовницама, и посластичарницом 

најбољом у граду, наравно, под истим кровом. 

 


