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Заувек са тинтом на прстима: проф. др Радмило Димитријевић 

 

Сажетак 

Радмило Д. Димитријевић (1905-1984) широј јавности познат је као некадашњи 
професор Универзитета у Београду, проучавалац теорије и историје књижевности. 
Међутим, мање је познато његово библиотекарско образовање и ангажовање у 
библиотекарској струци. Као основа за проучавање доприноса Радмила Димитријевића 
српском библиотекарству и писање рада послужила је грађа Архива Србије и архиве 
Филолошког факултета, као и годишњи извештаји учитељских школа у Београду. 

Рођен је у селу Кобишници 1905. године у учитељској породици. На Филозофском 
факултету у Београду, 1928. године дипломира југословенску књижевност са општом 
књижевношћу. Још у току студија показује велико интересовање за библиотекарство, а 
у периоду од 1925. до 1928. године обавља послове библиотекара у Универзитетској 
библиотеци у Београду. 

Након завршеног факултета ради као професор, а 1931. године као стипендиста 
француске владе одлази у Париз на двогодишње студије библиотекарства и 
књижевности. У периоду од 1939. до 1949. године професор је у Мушкој и Женској 
учитељској школи у Београду. Обе школе имале су одвојене наставничке и ђачке 
књижнице. Упоредо са држањем наставе, Димитријевић је задужен и за рад ученичких 
библиотека, најпре Мушке учитељске школе, а затим Женске учитељске школе у 
Београду. По завршетку Другог светског рата, на иницијативу професора 
Димитријевића фондови библиотека обе школе (наставничка књижница, ђачка 
књижница, књижнице литерарних дружина...) обједињени су и формирана је 
Библиотека Учитељске школе у Београду. Данас, Библиотека Учитељског факултета у 
Београду, као највреднији део фонда, чува наслове наслеђене од некадашњих 
учитељских школа. 

У раду ће бити осветљено научно, културно и просветно деловање Радмила 
Димитријевића кроз његов просветно-педагошки рад, писање (монографија, уџбеника, 
библиографија, стручних и научних радова...), и најмање проучавано, ангажовање у 
библиотекарској струци. 

Кључне речи: Радмило Д. Димитријевић (1905-1984), Библиотека Учитељске школе у 
Београду, БиблиотекаУчитељског факултета. 


