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РАЗВОЈНИ ЛУК И ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ЧИТАОНИЧКОГ ПОКРЕТА У ВОЈВОДИНИ:
СРПСКЕ ЧИТАОНИЦЕ ДО 1918. ГОДИНЕ1
Апстракт: Читаонице као културне институције настају у времену када су књига
и писана реч све више продире у шире слојеве друштва, које своје потребе за
читањем, знањем и информацијама остварује преко разних читалачких клубова. Оно што издваја српске читаонице у Војводини у односу на исте у Европи и
Србији је, несумњиво, њихов изразито национални карактер и борба за остварење основних људских права. Посматрајући ширу слику појаве читаоница, оне
се не могу класификовати само као претече јавних библиотека, него пре свега и
као националне културне институције, које су имале просветну, културну и политичку улогу. Са становишта библиотекарске струке, оне су својом основном
делатношћу, читањем, формирањем фондова периодике и књига, и ширењем писане речи испуњавале функције јавних библиотека. На основу чињеница изнетих у овом раду можемо тврдити да је читаонички покрет оставио дубок траг
у националном и културном препороду српског народа не само у Угарској, него
и у другим крајевима настањеним српским становништвом, те обезбедио добру
основу за развој јавног библиотекарства код Срба у послератним годинама.
Кључне речи: српске читаонице, историјски развој, Војводина, 19–20. век,
делокруг рада

До 18. века услед честих сеоба и ратних пустошења распрострањеност књига међу српским становништвом у Хабзбуршкој монархији била
је незнатна. Овоме је свакако доприносила и чињеница да је мали број
*
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Срба био писмен и школован. Књиге су се умножавале преписивањем,
биле су богослужбеног карактера и могле су се пронаћи у манастирима и
црквама. Прилив богослужбених, богословских и школских штампаних
књига на рускословенском језику почиње од 1718. године и траје до 1770,
када долази до забране њиховог увоза из Русије у Хабзбуршку монархију2.
Појавом првих штампарија3, које су штампале књиге за потребе српског
становништва, као и куповином књига на сајмовима, књижарама, антикварницама и лицитацијама, долази до већег продора књига међу српско
становништво. Развој просвете и оснивање првих српских школа такође
је утицало на већу потражњу књига. Почетком 19. века у српским митрополијским и епархијским седиштима, црквама, манастирима, школама,
као и у приватном власништву, нашао се знатан број књига, не само на
словенском, него и на немачком, латинском, грчком, мађарском, француском и другим језицима. Прилив књига, разнородног садржаја и језика,
током 18. века, утицао је и на стварање српских библиотека у Монархији4.
Прве српске библиотеке на територији Војводине 18. века, су осниване у оквиру цркве (митрополијске, епархијске, манастирске, парохијске).
Поред њих осниване су и школске и приватне библиотеке. У црквеним
општинама, основним црквено – националним српским организацијама
у Хабзбуршкој монархији, отварају се и црквеноопштинске библиотеке, које су у својим фондовима имале књиге не само за школу „већ и за
опште просвећивање народа“5. Такве библиотеке, које су своје фондове
увећавале и претплатом на српске књиге и новине, основане су у Пешти,
Сентандреји, Трсту, Новом Саду, Сремским Карловцима, Земуну, Митровици, Сомбору, Великој Кикинди, Панчеву, Иригу.
Подстрек интересовању за књиге и читање свакако је дала и Матица
српска која 1838. године отвара своју библиотеку за јавност, а од 1845. године доноси одлуку да библиотека купује све нове српске књиге и да их
позајмљује својим члановима.
Све веће интересовање за књиге и новине, стручну периодику у којој
се објављују полемике и расправе о савременим питањима из свих области знања, условила је отварање читалачких друштава – читаоница,
преко којих би читатељи лакше долазили до српских и страних књига и
периодике. Читаонице, осниване као приватна удружења грађана „да чи2
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тајући разне користне новине и књиге укус живота благонаравним дружевним саобраћајем и забавом, по потреби учтивости и начину племенитог мишљења повишавати и облагорођавати могу“6, временом постају
стожери не само културног и просветног развоја војвођанских Срба, него
и центри борбе за остваривање политичких и националних права Срба у
Хабзбуршкој монархији.
Током 18. и у првој половини 19. века у већини европских земаља оснивају се друштва за читање. Ова грађанска друштва су имала различите
називе: књижевни салони (Salons litteraries), кабинети за читање (Cabinets
de lecture, Lesekabinette), друштва за читање (Lesegesellschaft), касине
(Casino), литерарна друштва, читалишта, читалне, штионице, друштвене и позајмне (претплатне) библиотеке (social library, subscription library).
Намена и циљеви ових друштава били су мање – више слични. Чланови
су у њима могли да читају новине и часописе, књиге, размењују информације, образују се, друже и забављају. У Србији и Војводини су за читалачка друштва била у употреби два термина: читалиште и читаоница. Термин читалиште користио се првенствено у Србији, док се у Војводини
употребљавао термин читаоница.
Шездесетих година 19. века, у Војводини, припадници нове грађанске
класе, образовани у европским центрима и задојени идејама просветитељства, узимају примат у политичком и јавном животу српског народа.
Вођени патриотским осећањима и жељом за ослобођењем од стега које
им је наметао живот у страној држави, започињу борбу за национални
препород српског народа. Свесни да само просвећени народ, упознат са
својом историјом, језиком и традицијом, може да се избори за своја основна права, активно узимају учешћа у његовом просвећивању и културном развитку. Један од начина те борбе било је и оснивање културних
институција, попут Матице српске, које ће радити на развоју општег образовања и просвећивања.
С обзиром на чињеницу да су књиге и новине биле недоступне већини становништва, а по угледу на европске читаонице, српско грађанство
се окупља у приватна грађанска удружења и оснива читаонице, где је могао да се састаје, разговара и чита. Временом читаонице еволуирају од
места за окупљање и читање у центре општег културног и политичког деловања. Делокруг њиховог рада постаје много шири од занимања за књигу и читање, организацију и уређење читаоничких књижница. У њима се
одржавају беседе, јавна предавања, забаве и балови; организују се прославе јубилеја, хуманитарне акције, даје иницијатива за оснивање позоришта, певачких и спортских удружења, занатлијских задруга. Окупљајући
виђеније, имућније и образованије људе у српским варошицама, оне су
играле улогу културних центара за припаднике тек формиране грађанске
класе. Та класа промовисаће идеју демократичности читања и образовања
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најпре путем читалишта за претплатнике или деоничаре, да би, у наредној фази свога сазревања, промовисала формирање јавних библиотека
као институција о којима се она стара као о делу локалне власти.
Војвођански Срби своју прву читаоницу отварају 1842. године у
Иригу. До револуције 1848/49. основане су српске читаонице у Сомбору,
Кикинди и Новом Саду. После периода стагнације у време Баховог апсолутизма, 60-тих година 19. века у свим местима настањеним српским
живљем оснивају се читалачка друштва. Оснивање читаоница иницирали
су Срби, интелектуалци, трговци, занатлије. Одобрење о оснивању читаоница морали су тражити од аустријских и мађарских власти, на основу
написаних правила– статута, у којима су морали јасно бити дефинисани
циљеви, организација и делокруг рада друштва. С обзиром на чињеницу
да су читаонице осниване као удружења грађана и да их држава није финансирала, издржавале су се од чланарина, прилога и разних манифестација које су организовале.
Резултати истраживања о настанку и развоју српских читаоница у
Војводини током 19. и на почетку 20. века, указују на чињеницу да је у периоду од 1842. до 1918. године основано шездесет читаоница на овој територији. Узимајући у обзир и истраживања проф. др Десанке Стаматовић,
о читалиштима у Србији у 19. веку, долази се до податка да је током 19.
века код Срба основано најмање сто шездесет читаоница, што недвосмислено указује на распрострањеност и популарност ових културних институција, које су битно утицале на културно – просветни препород српског
народа. Најранији сачувани статут је статут Иришке српске читаонице.
Међутим, постоје индиције, које се налазе у периодичним издањима, да
су читаонице осниване и пре 1842. године: Српско грађанско читалачко
удружење из Вршца спомиње се као пренумерант за Магазин за художество, књижество и моду за 1838. годину; иста читаоница спомиње се и
као претплатник на Давидовићеву Историју србског народа 1846. године.
Из немачког листа Werschetzer Gebirgsbote сазнаје се да је у Вршцу основана читаоница 1871. године и да је претплатник на Вуков Њемачко – српски
рјечник. Сенћанско Србско читајуће содружество први пут се спомиње
као претплатник за Летопис 1846. године. На основу истраживања периодике, помера се и датирање оснивања читаоница у Старом Бечеју (1861),
Суботици (1862) и Мокрину (1847).
На основу истраживања и увида у расположиву грађу, може се говорити о три периода у развоју читаоница у Војводини до 1918. године:
У првом периоду, од 1842. до 1849. године, основано је шест читаоница на територији данашње Војводине: у Иригу, Сомбору, Кикинди, Новом
Саду, Мокрину и Шиду. Њихов рад је прекинула мађарска револуција
1848/49. године, након чега је за време Баховог апсолутизма и гушења
свих грађанских и националних слобода, наступио период стагнације на
друштвеном и културном пољу.
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Други период, од 1861. до краја осамдесетих година 19. века, може се
повезати са оснивањем Српске народне слободоумне странке и Светозарем Милетићем, као њеним идејним творцем и вођом. У овом периоду јачања националне свести и парламентарне борбе за национална права српских грађана у Угарској, оснива се већина српских, грађанских читаоница.
У трећем периоду, од деведесетих година 19. века до 1918. године, поред грађанских читаоница оснивају се ратарске и занатлијске читаонице,
када овај слој српског становништва свестан свог социјалног, друштвеног,
националног и културног положаја почиње да се организује. У првим декадама 20. века, као и у претходном периоду, читаонице остају жаришта
политичке и националне борбе, а њихову активност прекида Први светски рат.
Истраживање расположиве архивске грађе и периодике дали су одговор да су српске читаонице у Војводини, иако осниване по угледу на
европске, пре свега чешке и словачке, имале свој специфичан национални
карактер и биле носиоци културно – просветног препорода српског народа на територији Угарске.
Поред читаоница широм Аустроугарске Монархије Срби оснивају
читаонице и у другим европским земљама и у Сједињеним Америчким
Државама. У САД Срби оснивају 1869. године при православној славенској општини, Славенску читаоницу у Сан Франциску, за коју дознајемо
из два записа објављеним у Даници и Застави. У Паризу, Минхену, Женеви и Цириху 80-тих година оснивају се српске читаонице, које активно
раде на представљању српске културе и традиције европским народима.
Претечама читаоница у Војводини могу се сматрати читаонице осниване у оквирима ђачких друштава, попут сегединскког Младог јединенија
(1835) и Друштва учећи се Србаља (1843, од 1863 Слога), и пожунског
Друштва и књижевнице србске (1838, од 1865. Слобода) Ова друштва првенствено су се бавила језичко – књижевним радом и српском историјом,
као и друштвеним и националним питањима.
Истраживања и систематизовање података из објављених извора и
периодике потврђују да је највећи утицај на оснивање читаоница имала
Српска либерална странка и њен вођа Светозар Милетић, као покретачи и носиоци националног препорода српског народа у Угарској. Активну улогу у оснивању читаоница и њиховом раду имали су и чланови
Уједињене омладине српске, омладинског покрета који се на културном и
просветном пољу залагао за очување језика и обичаја српског народа, као
и развој књижевности.
Резултати указују на чврсту везу читаоница и других српских удружења, попут Српског народног позоришта, певачких друштава, Добровољних задруга Српкиња, спортских и других удружења. Читаонице су
непосредно утицале на развој и настанак позоришта и многобројних певачких друштава.
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Своје фондове читаонице су књигама, новинама и часописима
попуњавале куповином и поклонима. Трудили су се да се задовоље
различити читалачки укуси чланова. Поред Заставе, која је била најзаступљенији дневни лист у читаоницама, читао се Напредак, Србобран,
Браник, Панчевац, Српско коло, Сербске народне новине, мађарски Pesther
Loyd. Од часописа су примали Летопис Матице српске, Даницу, Јавор и
друге. Читаонице су се трудиле да се у њиховим фондовима нађе што
већи број дневних листова и часописа, тако да нису наручивале само часописе који су излазили на територији Војводине, него и српске часописе
из других крајева Монархије, попут Србско-далматинског магазина, Босанске виле, Обзора; као и из Србије и Црне Горе. Угледнији и богатији
чланови често су поклањали део својих личних библиотека читаоници, а
поклоне у књигама давали су и издавачи и културно – књижевна друштва
попут Матице српске и Српске књижевне задруге. Ове две институције
биле су и најцењенији издавачи на чије књиге су се читаонице претплаћивале. Матица српска је у периоду од 1885. до 1932. године издавала едицију Књига за народ, у којој је објављена 161 књига из области здравства,
пољоприреде, педагогије, екомије, историје, књижевности и других области. Ова едиција је имала, пре свега, за циљ просвећивање народа, и била
неизоставни део фондова српских читаоница. Након оснивања Српске
књижевне задруге 1892. године читаонице се претплаћују и на књиге из
едиције Коло, најзначајније библиотеке српске културе и књижевности.
На основу сачуваних статута види се да се о читаоничкој књижници
бринуо књижничар, који је у одређене дане издавао књиге члановима. За
разлику од новина и часописа, који су се могли читати само у просторијама читаонице, књиге су чланови могли да посуђују на одређени период. Чланови су потписивали реверс као гарант да ће вратити позајмљене
књиге, а у супротном ако прекораче време позајмице плаћали су глобу. О
набавци књига и периодике старао се књижничар, који је једном годишње
подносио извештај о раду књижнице главној скупштини. Одбор читаонице је сваке године одређивао своту за набавку књига, новина и часописа.
Чланови су по статуту били дужни да воде рачуна о позајмљеним књигама и читаоничком фонду. Такође, оснивањем књижних фондова, претплатом на дневне листове и стручне часописе, набавком књига на српском и страним језицима, позајмицом и давањем књига на коришћење,
читаонице обављају и задатке карактеристичне за рад јавних библиотека.
Оно што раздваја читаонице и јавне библиотеке, осим начина финансирања, је и чињеница да књижни фондови нису били организовани на начин својствен библиотекама. У читаоницама нису израђивани
каталози, преко којих би се корисници могли информисати о фонду, и
није постојао посебан инвентар за читаоничку књижницу. Средства за
набавку књига, часописа и новина зависила су од редовног плаћања чланарине и расположивих финансијских средстава. Приступ фонду имали
су сви чланови, а услед нестручне организације коришћења фонда ван
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просторија читаонице, фондови су често били оштећени, јер књиге нису
враћане у библиотеку.
Оснивање фондова у оквиру читаоница и формирање читаоничких књижница било је неопходно да би се задовољиле потребе чланова.
Фондови су у почетку били намењени углавном члановима читалачких
друштава, и принцип јавности развија се у њима тек касније, почетком
20. века. Намењени првенствено члановима, фондови читаоница нису испуњавали захтеве ширих слојева грађанства, тако да се не могу мешати са
првим јавним библиотекама код нас.
Посматрајући ширу слику појаве читаоница, оне се не могу класификовати само као претече јавних библиотека, него пре свега као националне културне институције, које су имале просветну, културну и политичку
улогу. Са становишта библиотекарске струке, оне су својом основном
делатношћу, читањем, формирањем фондова периодике и књига, и ширењем писане речи – испуњавале функције јавних библиотека.
На територији данашње Војводине до 1918. године основане су три
јавне библиотеке, чији је развој текао независно од развоја читаоничког
покрета. Основане су у местима где су важну улогу у друштвеним односима играле и читаонице, у Сомбору (1859), Суботици (1892) и Вршцу
(1887). У овим библиотекама идеје о приступачности библиотеке свима,
без обзира на то које су националности, вере и ком друштвеном слоју
припадају, као и идеје о значају образовања, блиске су савременим схватањима библиотекарства.
Резултати истраживања указују на то да је процес оснивања јавних
библиотека на територији данашње Војводине до 1918. године текао независно од развоја читаоничког покрета. До Првог светског рата основане су три јавне библиотеке: у Сомбору (1859), Вршцу (1887) и Суботици
(1892). Ова чињеница доприноси тези да се развојем нових друштвених
односа напушта концепт приватне иницијативе, какву представљају читалишта, и уобличава идеја о библиотеци као јавном добру, финансираном
из пореза грађана.
Отварањем читаоница друштвени живот Срба употпуњава се једним
специфичним обликом културне активности – српском беседом. На значај српских беседа и какве треба да буду указивали су многи наши књижевни посленици: Јован Грчић – Миленко, Ђорђе Звекић, др Лаза Костић,
Чедомиљ Мијатовић, Стеван Павловић, Илија Вучетић и други.
Истражујући порекло беседе Ђорђе Звекић говори да су Срби овај
вид забаве преузели од Чеха, и да су то вечерње забаве код Срба, које
приређују поједина друштва а „ цељ јој је уопште народна, или на по се
каква добротворна“7. Беседе су се састојале из два дела, у првом се певало, декламовало, свирало; док се у другом одржавала игранка „наших и
7

Ђорђе Звекић, „Србске беседе“, Застава 2, бр. 4 (10. 1. 1867): [1 – 4]; бр. 5 (14. 1. 1867):
[2 –3]; бр. 6 (18. 1. 1867):[2 – 3].
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туђих игара“. По Звекићу, основни циљ беседама треба да је потпомагање
Српског народног позоришта, подизање споменика Доситеју и Вуку, али
и помагање основаних и оснивање нових читаоница и „једном речју цел
је била народно-просветна“. O карактеру, циљу и улози Уједињене омладине српске у организовању беседа говори и непознати дописник Заставе8: „За развитак друштвеног живота, и утврђење морала као најглавније
чињенице светском образовању, поникле су тако назване друштвене забаве. Те се забаве приређују под разним видовима, у других народа може
бити и са другом цељи. Али код нас, ни једна неможе и несме бити са
другом, до са том цељи која је горе наведена. Како напредовање једног
народа у сваком погледу, зависи од развијања друштвеног живота на основи утврђења морала, то је и уједињена омладина српска још на првом
састанку свом изјавила, и примила се тога: да приређивањем беседа, села,
и јавних предавања негује у народу свест о себи самом и свом позиву на
овоме свету као чињеници светској, и да учвршћује морал“.
Дајући својеврсну критику нових обичаја који су завладали на беседама и све већег страног утицаја он истиче да: „србска беседа треба да је
огледало српског друштвеног живота; у њој ваља да је оличен народњи
карактер и народно мишлење, без икакве туђинштине, која је само подкопач народног карактера“9. Сличне критике српском грађанству које је
више прихватало туђе обичаје него неговало своје, упућивали су и чланови Уједињене омладине српске који подижу глас против балова и других
туђинских обичаја, залажући се да се на беседама носи народно одело и
у народном духу пева уз гусле и игра српско коло. Сматрали су да се и на
овај начин чува језик, обичаји и српско име. Беседе су се као вид забавног
живота почеле приређивати шездесетих година 19. века у готово свим
местима настањеним српским живљем. Организовала их је напредна омладина, читаонице, добротворне женске организације. Поводи за њихово
одржавање били су већином добротворни и хуманитарни: од сакупљања
помоћи за пострадале у елементарним непогодама, у корист сиротиње или
српских рањеника до сакупљања помоћи за Српско народно позориште
или подизања споменика заслужним Србима. Најпознатије су биле Светосавске беседе, које почињу да се организују и пре појаве читаоница, међу
ђацима српских школа и гимназија. Ове беседе су имале значајну друштвену, културну и историјску функцију у српском народу, и представљале су
најзначајнији догађај у години, не само за ђаке и наставнике него и за целокупно српско грађанство10. Поред тога имала је и хуманитарни карактер, а савприход из фонда Светосавских беседа је био намењен помагању
добрих, а сиромашних ученика као и за штампање школских књига.
8
9
10

Ст., „Српске беседе“, Застава 4, бр. 83 (16. 6. 1869): [2].
Ђорђе Звекић, „Србска беседа“, Застава 2, бр. 4 (1867): [1 – 4]
Прва Светосавска беседа одржана је 1806. године у Араду. Ширењу култа св. Саве као
школског патрона у 19. веку међу Србима у Хабсбуршкој монархији, допринела је и
Матица српска и пештански Текелијанум.
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Читаонице су поред беседа организовале и јавна предавања. Држали су их истакнути професори, књижевници, политичари. Теме су биле
шаролике, у зависности од интересовања публике. Најчешће су то била
предавања из српске историје, књижевности, политике и о културном,
социјалном и економском положају српског народа. У занатским и ратарским читаоницама одржавала су се и стручна предавања намењена усавршавању радника и занатлија.
Хуманитарни рад читаонице су организовале у сарадњи са певачким
друштвима и Добротворном задругом Српкиња. Ове три организације
дале су велики допринос за време свих ратова које су Срби водили током
19. и 20. века, почевши од босанско-херцеговачког устанка 1876. године
па све до балканских ратова (1912 – 1913). Организоване су беседе, забаве
и игранке са томболом, а сав приход био је намењен за куповину лекова и
хране српским борцима. Помоћ је сакупљана и за пострадале од поплава,
сиромашне и све оне које је задесила нека несрећа.
Поред ових активности, у читаоницама су обележавани и јубилеји познатих јавних радника попут Светозара Милетића11 и Јована Јовановића
Змаја12. Организоване су прославе и предавања поводом преноса земних
остатака Вука Караџића и Бранка Радичевића13. Све читаонице су својим
прилозима потпомагале рад Српског народног позоришта. На иницијативу многих читаоница, у појединим местима оснивана су позоришна дилетантска друштва, певачка друштва, као и друга српска удружења. Оне су
биле средиште свих културно – просветних дешавања и матица око које
се окупљало српско становништво.
Историјски развој српског библиотекарства не може да се сагледа без
целовите слике о читаоничком покрету, који је захватио крајеве Аустроугарске насељене Србима 40-тих година 19. века. Предуслов за стварање
читаоница као главних културних институција, било је стварање образоване и просвећене грађанске класе, која упознајући се са тековинама
Француске револуције и напредним идејама просветитељства, схватајући
значај просвете, националног питања и културног уздизања, преко читалачких удружења започиње национални и културни препород српског народа. Схватајући значај удруживања за свој национални опстанак у туђој
држави пречански Срби оснивају читаонице, а под њиховим утицајем и
остала културно-просветна друштва, којима је основни циљ био очување
националног идентитета и борба за остваривање националних права.
Читаонице као културне институције настају у времену када књига
и штампа све више продире у шире слојеве друштва. Оно што издваја
11
12
13

„Милетићева седамдесетогодишњица. 10. фебруар 1896.“, Застава 31, бр. 20 (7. 2.
1896): [2 – 3].
„Срби и Српкиње“, Застава 9, бр. 123 (18. 10. 1874): [4].
„Беседа са игранком у Новом Саду“, Застава 18, бр. 97 (26. 6. 1883): [3]; „Ред по коме
ће се обавити свечани пренос земних остатака Бранка Радичевића“, Застава 18, бр.
97 (26. 6. 1883): [1 –2].
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српске читаонице у Војводини у односу на исте у Европи и Србији је,
несумњиво, њихов изразито национални карактер и борба за остварење
основних људских и грађанских права. Став Стојана Новаковића да духовно уједињење претходи политичком, и да су за то најмоћнија средства
књижевност и народни језик14, сигурно су схватали и они који су покренули прве читаонице. На основу чињеница изнетих у овом раду може се
тврдити да је читаонички покрет оставио дубок траг у националном и
културном препороду српског народа у Угарској, те обезбедио добру основу за развој јавног библиотекарства у послератним годинама.
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Abstract: The reading rooms started becoming cultural institutions in the time when
books became an important part of the society that had desire to get more information
by attending different reading clubs. What sets apart Serbian reading rooms in Vojvodina from the others in Europe and Serbia, is their national character and struggle for basic human rights. If we are to see the bigger picture of the reading rooms’ establishment,
they cannot just be classified as a precursor of public libraries, they were national cultural institutions that had an educational, cultural and political role. From the librarian
point of view, with all the things they did such as: reading, formation of the public holdings (periodicals and books) as well as the advocacy of the written word, these reading
rooms were public libraries. According to the fact collected we can say that this reading
movement made a deep mark in the national and cultural renaissance of the Serbs not
just in Hungary but also the Serbs in other areas outside of Serbia and gave a very good
foundation for the development of the public library in the years after the war.
Key words: Serbian reading rooms, historical development, Vojvodina, 19th-20th century, scope of work

