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Библиотекарство у Крушевцу међуратног периода и стварање идентитета кроз
рад библиотека и читаоница
Сажетак
Предмет овог рада је истраживање развоја библиотечке делатности у Крушевцу у
периоду између два светска рата. У овом периоду формирана је:
1) Књижнице трговачке омладине (1929),
2) јавна библиотека коју у ондашњој локалној периодици различито
називају (Читаоница, Народна читаоница и народна књижница, 1930) и
3) библиотека Руског одсека соколског друштва (1937).
Свакако треба поменути да је у овом периоду радила и Гимназијска
књижница.
Са развојем привреде града након Првог светског рата код грађанске класе јавила
се потреба да варош добије јавну библиотеку. Први јавни апел да се изабере одбор
за отварање Крушевачке Грађанске Читаонице, одржан 26. фебруара 1928. године,
није имао успеха. Проблем оснивања јавне књижнице са читаоницом поново се
актуелизује током 1930. године. Читаоница је 1. маја 1930. године отпочела рад у
сали „Малог Такова“, а затим у згради начелства и до почетка Другог светског рата
имала је проблема са адекватним простором.
Књижница Крушевачке Трговачке омладине основана је почетком 1929. године и
смештена у сали женске основне школе са циљем да код грађанства популарише
књигу и читање и развије читалачке навике. Оснивачи су желели да развију културу
читања и укажу на значај библиотеке као културне институције. Уједно су увидели
и потребу да њихова књижница треба да буде отворена за све грађане и да сви
грађани могу да је користе под једнаким условима. Марта 1937. године
књижничари Витомир Ступљанин и Живота Костић уредили су правила коришћења
Књижнице Крушевачке трговачке омладине, која су била штампана и налепљена
на предњој унутрашњој корици сваке књиге.
Управа Крушевачке трговачке омладине желела је да утиче како на појединце тако
и на бројна удружења да донаторством помогну функционисање и обогате
књижни фонд библиотеке. И данас у књижном фонду Народне библиотеке
Крушевац, постоје књиге са печатом и Правилима коришћења Књижнице
трговачке омладине.

