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Идентитет дечјих одељења Општинске библиотеке града Београда кроз рад
Марије Илић-Агапове
Сажетак
На почетку рада представљен је кратак историјски развој дечјих библиотека у Европи, са
посебним освртом на устројавање дечјих одељења у Србији. Формирање јавних библиотека у
чијем су саставу деловала, развој дечје књижевности и педагошких теорија у вези са одгојем и
васпитавањем омладине, условили су појаву дечјих одељења.
Прво дечје одељење јавне библиотеке у Краљевини Југославији формирано је на иницијативу
Марије Илић-Агапове. Она је још 1929. године, након ступања на дужност, у Правилнику
Библиотеке Општине града Београда предвидела оснивање дечије и омладинске библиотеке.
Лично је уредила прву скупину књига за децу и омладину са посебним акцентом на страну дечју
литературу од изузетног значаја.
Нема сумње да је Општинска библиотека града Београда од свог оснивања имала у својој
организационој структури дечје одељење са читаоницом које је почело са радом 11. јануара
1931. године, изложбом књига и играчака за децу.
Како би књиге биле што приступачније деци комплетан фонд налазио се у слободном приступу.
Чак је и радно време било прилагођено настави у школама, сваког дана и празником од 9 до 12
часова. Право коришћења књига у Библиотеци било је бесплатно, а за читање ван Библиотеке
плаћала се кауција.
Рад са децом представљао је за Агапову и њене сараднике велики изазов и задовољство. Током
наредних година они су организовали и различите програме за децу, који су временом
прерасли у својеврсне манифестације, попут Малих и Великих села, Дечјих зидних новина,
изложби, па чак и формирања Дечјег и омладинског позоришта.
Агапова је брижљиво бирала и библиотечки кадар који је радио у дечјем одељењу. Приликом
организовања првог библиотекарског курса у програм је између осталих предавања уврстила
„историјат настанка штампе и развоја библиотека у свету уопште до дечјих библиотека“, као и
„развој дечје психологије и све проблеме са одрастањем детета и његовог духовног развоја“.

