
70 година културне мисије  
библиотеке „димитрије туцовић“

Хроника о првој 
књижници  
са читаоницом

од краја деветнаестог века 
варошица Лазаревац постаје 
седиште колубарског среза који је 
обухватао деветнаест насеља која 
су административно покривала 
садашња села и месне заједнице 
општине. према попису од 31. 
децембра 1910. године на овом 
подручју је било 29.702 становника. У 
Лазаревцу је живело 652 житеља у 90 
кућа са 158 домаћинстава. трговци 
и занатлије, који се организују у 
своја удружења, чинили су језгро 
малобројног грађанства. отварањем 
поште 1905. и градњом железничке 
пруге 1908. године Лазаревац се 
повезује са београдом, ваљевом, 
аранђеловцем... 

пионирски корак у развоју 
библиотекарства Лазаревца учинила 
је група угледних занатлија (спасоје 
цветковић, божидар терзић, живко 
војић, драгутин митић, благоје 
смиљанић и светислав матић) који 
су 14. августа 1910. године основали 
прву књижницу са читаоницом. 
био је то први мали културни 
центар варошице са библиотеком 
од око 400 књига. организована су 
различита предавања у читаоници, 
а радници су били претплаћени 
на „радничке новине“, гласило 
социјалдемократске партије на 
челу са димитријем туцовићем. 
књижница је радила кратко време, 
до почетка првог светског рата.

оснивање бибЛиотеке 1949. године

градска библиотека је настала непосредно после другог светског рата 1949. године и била је смештена у објекту 
радничког универзитета „Ђуро салај“ у Лазаревцу, који је основан почетком 1945. године. Универзитет је био 
стециште свих културно – образовних активности општине Лазаревац, од приказивања филмских пројекција, 
образовања одраслих , различитих трибина и предавања из области марксизма.

Лазаревац је био неразвијена општина са свега неколико хиљада становника, а крајем 1949. године влада нр србије 
је донела одлуку да се удруже рудници са јамском експлоатацијом „колубара“, „јунковац“ и „пркосава“ у једно 
рударско предузеће, названо „колубарски рудници лигнита“. истовремено, започињу припремe за отварање првог 
површинског копа поља „а“. по задатку партије пристижу кадрови из читаве југославије неопходни за отварање 
нових копова за масовну производњу угља. то је истовремено био и подстрек више да се развија библиотечка мрежа, 
посебно на локацијама где се експлаоатише угаљ, као што су рударске колоније у великим црљенима, Зеокама, 
рудовцима.... Зато није ни чудно што је прва библиотека формирана у великим црљенима  3. октобра 1947. године, 
одлуком месне заједнице, у згради дома културе, да би касније постала огранак  библиотеке „димитрије туцовић“.

првобитни назив библиотеке је био народна читаоница у Лазаревцу и она је основана од стране народног одбора 
општине Лазаревац са задатком да „просвећује становништво преко књига и часописа“. читаоницом је руководила 
управница живодарка госпавић, а орган управљања је био савет читаоноце. читаоница је радила у веома 
скромним условима, слабо опремљена и дугом за намештај и закуп просторија. временом, од  1963. године, када је 
део простора прешао у власништво  већа општинског синдиката није плаћан закуп за читаоницу.
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Универзалне људске вредности

Манифестације у којима библиотека учествује 
као организатор или партнер у сарадњи са 
локалном заједницом, другим установама 
културе, школама и привредним субјектима 
обликују културни идентитет наше средине.

Било да имају локални или регионални 
карактер афирмишу универзалне људске 
вредности повезивањем институција са 
припадницима различитих друштвених , 
интелектуалних и старосних група.

Учешћем у манифестацијама одржавамо 
континуитет у планирању програма, негујемо 
своју специфичност и избегавамо стихијску 
и индивидуалну процену у реализацији 
програмских активности.

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ ПРОГРАМИ
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Регионални 
и локални 
пРогРами

бројни и разноврсни догађаји

током године организује се више редовних манифестација од којих су 
најважније: Међународни фестивал хумора за децу, Дани Лазаревца, 
Дани Београда, Дан Европе, Светски дан књиге,  Светски дан дечије 
књиге, Лето уз ГЕМ, Дан рудара Србије, Фестивал вина, Фестивал 
здравља, Дани Колубарске битке...
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друштвена Признања библиотеци

Први 
награђени 
библиотекар

Први награђени 
библиотекар 1981. 
године из општине 
лазаревац била је 
нада Милинковић 
из великих црљена 
која је одлуком 
Културно-просветне 
заједнице Србије 
проглашена 
за набољег 
библиотекара 
Србије.

Стручни и посвећени кадрови

библиотеку вредном и богатом чине њени 
фондови, услуге, програми за све групе 
корисника, али и људи који у њој раде.  
библиотека „димитрије туцовић” у лазаревцу 
од свог оснивања имала је стручне, посвећене 
запослене који су настојали да прате савремене 
токове у библиотекарству. велики број највиших 
награда и признања за установу и појединце 
који у њој раде сведоче о квалитету библиотеке 
која је постала препозната и цењена у 
библиотечким круговима Србије и региона.

ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКЕ ЈАСМИНА ИВАНКОВИЋ СА КОЛЕКТИВОМ

Признања за библиотеку  
и библиотекаре

током седам деценија постојања библиотека 
„димитрије туцовић” је добила републичка, 
градска и општинска друштвена признања, 
међу којима су: „Милорад Панић Суреп” 
(1988),  удружене библиотеке београда (1987), 
„Септембарска диплома” (1984), „видовданска 
награда лазаревца” (1999) и друге.

добитници признања из области 
библиотекарства су следећи појединци: нада 
Милинковић (1981), радојка Кецман, радмила 
булатовић – „Милорад Панић Суреп”, (1999), 
„Марија илић агапова” (2009), Милица 
Матијевић „најбољи библиотекар Србије” 
(2019)...

Аутор изложбе Јасмина Иванковић. Сарадници: Горан Гарчевић и Милиица Матијевић
Извори архива Библиотеке и листа „Колубара”
Лазаревац 2019. године

Први стручни библиотекар

Први стручни радник из области 
библиотекарства била је надежда 
Милутиновић која је 1956 године. завршила је 
библиотекарску школу, користећи своја знања у 
приближавању књиге читаоцима.
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Живот библиотеке у Радничком 
унивеРзитету и дому култуРе

Зграда радничког универЗитета „Ђуро Салај“                дом културе „СпаСенија Цана БаБовић“

              промоЦија књиге мила кордића

               СлоБодан Секулић говори Стихове                колектив народне читаониЦе

               радојка кеЦман и дарко даничић ваСка јукић марјановић и СлоБодан Ж. марковић на првом ФеСтивалу хумора За деЦу
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Документи  
из богате архиве

библиотека добија име  
по димитрију туцовићу

током Колубарске битке, која је завршена 
тријумфом српског оружја, 19. новембра 
1914. године на Врачем брду, недалеко од 
Лазаревца погинуо је димитрије туцовић 
(1881-1914), резервни пешадијски поручник и 
генерални секретар Српске социјалдемократске 
паритије. У знак трајног сећања на ову 
историјску личност покренута је иницијатива 
да библиотека у Лазаревцу добије име по 
димитрију туцовићу.

Решењем Окружног привредног суда у београду 
20. јуна 1988. године библиотека је добила име 
Матична библиотека  „димитрије туцовић“. 
Пре тога је прибављена сагласност породице 
туцовић да се може користити његово име за 
назив библиотеке, уз оверену изјаву Радојке 
(Поповић) Чизмић, ћерке рођене сестре 
димитрија туцовића.

Установа културе 
од значаја за београд

Скупштина Града београда 18. децембра 1993. 
године донела је одлуку о одређивању установа 
културе о значају за Град београд, међу које је 
сврстана и библиотека „димитрије туцовић“. 
У регистар библиотека Града београда, сходно 
Закону о библиотекарству 19. јуна 1996. 
године, на основу захтева Радмиле булатовић, 
овлашћеног лица, уписана је библиотека 
„димитрије туцовић“, с потписом Симеона 
бабића, директора библиотеке Града београда.

Народна читаоница постаје 
Матична библиотека

Народна читаоница у Лазаревцу после 12 
година постојања трансформисана је у 
Матичну библиотеку на подручју општине 
Лазаревац, решењем бр. 7580 од 30. августа 
1961. године на основу Закона о библиотекама.

МИНИ-сајаМ књИга у бИблИотецИ у лазаревцу 1984. годИНе

„полИтИка 
експрес”,  

6 Март 1980. 
годИНе
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Из старИх албума

   Гордана Коларевић, Књижничар

  десанКа МаКсиМовић, са члановиМа КњижевноГ Клуба

  радован бели МарКовић са ГостиМа

 аКадеМиК 
владета 
Јеротић 
и др Јова 
Ковачевић

 чланови КњижевноГ Клуба

 светлана велМар ЈанКовић и ПредраГ МарКовић

Миња субоTа ПесниК добрица ерић 
и наивни уМетниК 
боГосав живКовић 

са члановиМа 
КњижевноГ Клуба
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Савремена библиотека  
по СветСким Стандардима

Koначно  
у својој кући

председник Скупштине 
Града београда,  
александар антић, 
пресекао је врпцу 
13. септембра 2011. 
године у 11 часова и 
на тај начин је свечано 
отпочео нови живот 
библиотеке „димитрије 
туцовић”.

библиотека је смештена 
у једној од најлепших 
библиотечких зграда у 
Србији. на простору од 
преко 1.200 квадратних 
метара, на четири 
етаже, налази се више 
од 150.000 књига и друге 
библиотечке грађе. 

Услуге библиотеке 
годишње користи 
више од 8.000 наших 
суграђана.

    Отварање Фестивала хумОра за децу 2012.

     ПОзајмнО Одељење за Одрасле

дечије Одељење – Предах 
уз дОбру књигу
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Као активни део ширег културног и образовног 
живота библиотека jе место сусрета локалне 
заjеднице, инициjатор дешавања коjа су везана 
за промоциjу писане речи, покретач развоjа 
савремене писмености, промотер концепта 
перманентног учења и индивидуалног 
усавршавања. библиотека улаже значајна 
материјална средства за побољшање компjутерске 
и технолошке писмености запослених и корисника. 
Само у 2019. години набављено је опреме у 
вредности од више од пола милиона динара.

Циљ је континуирано иновирање модела 
услуга, комуникациjе са садашњим и будућим 
корисницима и партнерима, са широм заjедницом. 
На тај начин библиотека пружа одговор на задатке 
и изазове дигиталне ере, развиjа капацитете за 
смештаj и чување дигиталне грађе, омогућава 
корисницима приступ новим форматима писаних 
садржаjа и чини доступниjим своjе фондове 
кроз дигиталне платформе,  континуирано 
повећава доступност базе светског знања своjим 
корисницима, запосленима, партнерима и 
сарадницима.

Ревизија књижне грађе

У периоду од 2015. до 2019. године извршена 
је адаптација објеката и ревизија књижне 
грађе свих огранака, како оних који раде 
самостално тако и оних који се налазе у 
школским библиотекама а све у циљу подизања 
квалитета библиотечких услуга свим житељима 
лазаревачке општине.

ОдгОвОР На изазОве  
дигиталНе еРе

Дигитална библиотека

огранак у 
руДовцима

огранак у великим црљенима

СавРемеНа 
библиОтеКа  
пО СветСКим 

СтаНдаРдима
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АФИРМАЦИЈА КЊИГЕ И ЧИТАЊА

Издавачка делатност

Сви програми реализују се како са афирмисаним ауторима и већ реномираним 
партнерима тако и са младим и неафирмисаним ауторима и организацијама, 
при чему се посебна пажња посвећује онима из локалне заједнице.

РЕТКЕ КЊИГЕ

Промоција 
писане речи

Основна област 
делатности Библиотеке 
„Димитрије Туцовић” 
у Лазаревцу 
је промоциjа 
писане речи кроз 
неговање традициjе 
штампарства и 
унапређење дигиталне 
писмености. 
Библиотека jе гарант 
очувања и доступности 
фондова штампаних 
и дигиталних издања 
– првенствено у 
локалној заједници. 
Своjим активностима 
библиотека показуjе 
значаj и релевантност 
очувања културне 
баштине, промоције 
савремене културе и 
образовања.

Развиjаjући се као 
jавни сервис, као 
важан чинилац развоjа 
локалне заjеднице 
кроз обезбеђивање 
доступности ‘базе’ 
светског знања, уз 
уважавање потреба 
корисника и права 
аутора, библиотека 
улаже посебне 
напоре у повезивања 
аналогне и дигиталне 
писмености. 
Библиотека jе 
обезбедила доступност 
фондова свим 
заинтересованима.
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Промоције 
књига Писаца, 

историчара, 
филозофа

Десанка МаксиМовић акаДеМик Матија Бећковић

акаДеМик Миро вуксановић

Протојереј раДован Биговић Др Дарко Даничић

акаДеМик никола Милошевић Мирослав лазански алексанДар гаталица

Др влаДета јанковић

Милутин  Данојлић, 
раДМила алексић 
ћирић и раДМила 
Булатовић 
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АкАдемик Антоније исАковић  нА промоцији својих делА дрАгАн великић

Промоције 
књига Писаца, 

историчара, 
филозофа

АкАдемик дејАн медАковић дАвид АлбАхАри и гојко божовић

АкАдемик Љубомир симовић

оливерА вучо

АкАдемик милорАд пАвић

проф. др михАило пАнтић, дАнило николић  
и др рАдивоје микић  др миловАн митровић и проф. чедА живАновић
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