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I n m e m o r i a m

МАРИЈА ИАИН-АГАПОВА 
први управник Библиотеке и Музеја општине Београд 

(1895— 1984) ‘

За време прославе настанка Библиотеке града Београда 1981. године написао 
сам њену историју од 1929. до 1945. године, y којо ј сам, y поглавл>у о библиотечким 
радницима, писао и о др Марији Илић-Агаповој као првом управнику Библиотске и 
Музеја града Београда, јер je њен рад око оснивања, развоја и спасавања тих устано- 
ва y току рата 1941— 1944. године веома значајаи.

Др Марија Илић-Агапова je преминула 13. марта 1984. године, y 89. години жи- 
вота, и идућег дана сахрашена je на Новом гробл»у y Београду, уз присуство чланова 
колектива Библиотеке и Музеја града Београда (Политика, 14. Ш 1984). Поводом н.ене 
смрти, из рукописа Историја Библиотеке града Београда издвојено je оно што ce одно- 
си на н»ен рад као библиотекара и попис радова које je објавила, да би ce делимично 
указало на значајиу улогу овог примерног радника на оснивању и вођењу двају кул- 
турних установа града Београда.

На челу службеника Библиотеке и Му- 
зеја стајала je дуж е времедр Марија Илић- 
-Агапова, рођена 14. августа 1895. y селу 
Паћену код Книна. Њени родитељи, отац 
Лазар, пол,опривредник-виноградар, и мај- 
ка Марија родом Опачић, домаћица, има- 
ли су тринаесторо деце: седам синова и 
шест кћери. Марија, најмлађе дете својих 
родитеља, осећала ce од ђачких дана и као 
Југословенка и поборник словенске соли- 
дарности. Основну школу похађала je y 
родном селу (1902— 1908), a затим je као 
и њене сестре учила y руском Институту 
за девојке на Цетињу (1908— 1911), где ce 
за три године припремила за полагање 
шест разреда гимназије, na je после по-

сећивала на Ријеци и y Загребу разне 
практичне течајеве (1913— 1918). Матурира- 
ла je y Сплиту y Државној реалци 1918. У 
Загребу je завршила шравни факултет са 
докторатом (1918— 1923). Године 1931. би- 
ла je студент Ф илозофског факултета y 
Београду, што ce види из легитимације ко- 
ЈУ јој je издао 27. јуна 1931. Југословен- 
ски академски клуб Краљевине Југослави- 
је y Београду као своме члану. Она je тада 
желела да студира историју код Станоја 
Станојевића, али су je y томе омели по- 
слови y Библиотеци и М узеју. Неко време 
(1923— 1926); била je адвокатски приправ- 
ник, a адвокатски испит положила je 12. 
маја 1926, и од тада ce бавила адвокату-
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Др Марија Илић и први фонд књига Библио- 
текв града Београда 1929.

Dr. Marija llic and the first books of the B el
grade City Library in 1929

ром. Од малена je волела да чита, и од 
књиге ce ни сада не одваја. Волела je  на- 
рочито да учи језике. Знала je руски, 
францусжи, енглески, немачки, италијан- 
ски, латински и служила ce добро чешким 
језиком. Специјално je добро познавала 
историју, социологију, књижевност, исто- 
рију великих градова и питања ваншкол- 
ског просвећивања. Посебно ce бавила и 
питањем женског покрета, и била je једна 
од највећих поборника права жена, за што 
je  водила упориу борбу (Време, 28. VII 
1929). О томе проблему je  говорила, писа- 
ла и водила преписку са женским органи- 
зацијама, a објављивала je чланке 1929 
године и y Ж еп скол  покрету, органу али- 
ансе женског покрета y Југославији (Ма-

тица српска. — Рукописно одељење бр 
21.932, ггисмо од 20. I 1930. Матици напред- 
них жена). Београд je посебно волела, и 
кад je y њему одржала предавање о про- 
блему жена, заволели cy je Београђани и 
Београђанке па су јој омогућили да и оста- 
не v њему.

За ту помоћ, она ce своме вољеном Бео- 
граду одужила, поред осталог, великом на- 
\чном публикацијом о том граду. Када je 
Општина града Београда прослављала 125- 
-годишњицу од ослобођења Београда под 
Карађорђем, која ce навршавала 30. новем- 
бра 1931. године поверено јој je да напише 
Илустровану историју Бео?рада „у  сврху 
што бол>ег познавања славне и велике про- 
шлости Београда и ширења љубави премз 
Београду“ . Ова историја била je писана 
нарочито за децу. Према речима самог ње- 
ног писца, ,,мисао о потреби оваквог једног 
дела јавила ce већ y почетку организова- 
н»а Градске библиотеке. Потреба за таквим 
делом постала je још јаснија y вези с Деч- 
јим селима Библиотеке Општине града 
Београда, на којима je било доста прили- 
ке и могућности да ce види с коликом су 
лажњом, одушевљењем и заносом деца 
слушала све што им ce износило и тума- 
чило из 'историје нашег града“ . Др Мари- 
ја Илић-Агапова од самог почетка рада y 
Библиотеци прикушвала je грађу за сво- 
ју књигу о Београду, па je  10. децембра 
1931. године решено да ce она изда као 
,прво издање Дечје библиотеке", a ,,из 
прихода од ње“ да ce образује фонд за из- 
давање других књига. To дело je изашло 
1933. године под насловом Илустровапа 
историја Београда.

Др Марија Илић-Агапова од доласка на 
дужност јуна 1929. године вршила je ду-
ж,ност библиотекара, док je 19. априла 
1930. године утврђена на положај сталног 
референта за Библиотеку при Културном 
одсеку, 30. септембра 1932. године за би- 
блиотекара-управника, a када je 1. фе- 
бруара 1940. године Одел>ење Библиотеке 
и Музеја Културног одсека подигнуто на 
степен Одсека Општине, она je поставље- 
на за његова шефа (Политика 2. II 1940). 
Иако je Градско веће Оггштине града Бео- 
града 7. фебруара 1941. године одлучило 
да ce Музеј издвоји y самосталну установу 
та ce одлука није извршила све негде до 
после 18. новембра и. г., када je за управ- 
ника постављен др Миодраг Грбнћ. који je
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после бомбардовања Београда 6. априла 
1941. године напустио радно место, због 
чега je Општина 2. јуна те године нареди- 
ла др Марији Илић-Агаповој да „до даље 
наредбе врши и дужност шефа Градског 
музеја“ . На својој дужности управника 
Библиотеке остала je до 29. јануара 1945. 
године када јој je престала служба, a 1947. 
године регулисала je пензију y рангу слу- 
жбеника Библиотеке.

Од 1945. године др Марија Илић-Агапо- 
Ба бавила ce преводилачким радом, па јој 
je Савез за културу HP Србије, на предлог 
Удружења преводилаца од 28. фебруара 
1962. године, признао 22. маја и. г. својство 
„уметника” . Од 1. марта 1950. године би- 
ла je, као пензионер, постављена за хоно- 
рарног лектора за руски и италијански је-

Др. МАРИЈА ИЛИЋ-АГАПОВА

БЕОГРАД — 19&3

ИЗДАЊЕ БИКЛИОТККЕ ОПШТИМВ IРАДА ВКОГРАДА

Насловна страна књигв др М арије И лић-Ага- 
тгове „Илустрована историја Београда“

Title page of the »Illustrated H istory of B el
grade« by Dr. Marija Ilié-A gapova

зих на Високој новинарско-дипломатској 
школи y Београду. У име владе ФНР Ју- 
гославије, постављење je потписао савезни 
министар Родољуб Чолаковић. На тој ду- 
жности остала je све до средине 1952. го- 
дине када je ова школа укинута. После то- 
га дуго je лредавала стране језихе на ве- 
черњим курсевима за одрасле, a до 1972. 
године и на курсевима за архивисте Срби- 
је. Била je  члан Удружења преводилаца 
Србије, a додељена јој je 1965. године пла- 
кета Музеја града Београда (Лексикон пи- 
саца Југославије, Н. Сад 1979, II, 455).

Име др Марије Илић-Агапове je  тесно 
везано, не само за историју Библиотеке 
града Београда и М узеја града Београда, 
већ и саму историју града Београда, коју 
je она успешно проучавала. Она не само

Др. НАРИЈА ИЛИТ| • АГАПОВА

ЈАВНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ

БЕОГРАД, 1934.

Насловна страна књиге др М арије И ли ћ-А га- 
пове „Јавне библиотеке“

Title page of the »Public Library« by Dr. Marija 
Ilic-Agapova
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Нацрт за екслибрис Библиотеке града Бвогра- 
да 1940.

The plan for the ex  libris Library of the City 
of Belgrade 1940

што je ударила темеље Библиотеци и Му- 
зеју, организовала их и развијала, и т>и- 
ме извојевала завидно место међу другим 
културним установама y граду. Треба иста- 
ћи, др Марија Илић-Агавопа je y току ра- 
да стекла многе везе са истакнутим пред- 
ставницима свих струка, чије je знање и 
помоћ умела да користи на добро устано- 
ва које je водила. На првом месту, кори- 
стила je групе појединих стручњака, чије 
je знање и искуство била везала за Би- 
блиотеку и Музеј. Као пример могу послу- 
жити посете сликара и библиотекара Би- 
блиотеци и М узеју, на којима су ce чула 
стручна мишљења о унапређењу рада y 
Библиотеци и М узеју.

Међу библиотечким радницима y Југо- 
славији, који су ce бавили писањем, др Ма- 
рија Илић-Агапова налазила ce «a  челу. 
Она je била члан Београдске секције Дру- 
штва југословенских библиотекара од о- 
снивања 1930. године y којој je активно са- 
рађивала на стручном уздизању чланова. 
Када су y Београдској секцији 1933. годи- 
не организована предавања за чланове, др 
Марија Илић-Агапова je 18. фебруара одр- 
жала предаваље О леђупародној организа- 
цији библиотечких друштава. После тога, 
Оггштина јој je дала одсуство и трошак да 
заступа Београдску секцију на заседању 
Међу.народног комитета библиотекара, ко- 
је ce одржало 9—12. јуна y Берну и Туну.

Ако ce узме разноврност тога шта je 
објавила, нарочито библиотекарски радови. 
нема јој код нас премца. Она je била све- 
страно образована и начитана, na je зато 
и могла да пише о разним темама и из 
разних области. Њена књига о Београду 
показује ширину и критичност љеног зна- 
ња историје града који je с великим на- 
ционалним жаром волела, и y који je угра- 
дила све од себе, „и своју крв“ , како сама 
каже, док je y Сину браниоца Београда на 
књижеван начин потврдила своје дивље- 
ње и поштовање према онима који су бра- 
нили вољени град. Књигом Јавне библио- 
теке, првом стручном књигом после кн>иге 
Васе Царичевића под насловом Народне 
јавне књижкице, објављене 1906. године y 
Земуну, уздигла ce изнад савремених јој 
оиблиотекарскмх радника. Овим радом je 
показала да познаје литературу о истори- 
ји, организацији и вођењу библиотека. Та- 
ко je, том к1Бигом, ударила код нас темељ 
библиотекарској литератури за рад y јав- 
ним библиотекама, и та књига je дуго слу- 
жила библиотекарима као једини уџбеник, 
чије многе странице нису ни данас прева- 
зиђене y савременој стручној литератури. 
Осим тога, овај писац je дао више чланака
о књизи и библиотекама, нарочито о Би- 
блиотеци којом je управљала. Посебну je 
пажњу посветила значају функције би- 
блиотеке и потреби развоја читалаштва, 
не само код одраслих већ нарочито код 
деце и омладине. Може ce рећи да je др 
Марија Илић-Агапова између два светска 
рата понајвише допринела развоју читала- 
штва код омладине, нарочито y Београду 
A то je оно што je чини великим библио- 
текаром. Осим тога, она je и прва дока- 
зала да ce библиотеке не могу развијати 
без стручног кадра, na je зато организо- 
вала и водила први библиотекарски курс, a 
на примерку књиге Јавне библиотеке, који 
je Библиотеци града Београда поклонила 
22. октобра 1934. године написала je: „Би- 
блиотеци Општине града Београда, y же- 

да напредује на начин који највише 
одговара потребама и жељама њених чи- 
таоца, значају и величини Београда, и y 
исто време да њени библиотекари и сви 
који су y љој радили буду увек на морал- 
иој и интелектуалној висини идеалних би- 
блиотекара и радника савремених јавних 
библиотека, поклања писац“ .
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Поред крупних дела, др Марија Илић- 
-Агапова je објавила више чланака и пре- 
вода са руског и италијанског. Учествова- 
ла je са стручним реферат^тма на конгре- 
сима библиотекара, одржавала више пре- 
давања y земљи и иностранству, a на Ра- 
дију y Београду говорила je о улози књи- 
ге y друш тву и о њеном значају за само- 
образовање, о нашим и страним значајни- 
јим књигама, о нашим и страним позна- 
тим писцима, о великим градовима, о Бео- 
граду, о женском покрету и питању жен- 
ског права, о аначајним женама y Југосла- 
вији, о животу наше муслиманске жене и 
јединству словенских народа, итд.

У њеном научном раду помагала јој je 
и Општина. Она јој je 8. септембра 1933 
године одобрила 45 дана за „научни рад“ .

Дело као писца и преводиоца др Марије 
Илић-Агапове најбоље ce види из следе- 
ћих објављених радова:

1. К Њ И Г Е  —  Илустровапа историја 
Београда, Београд 1933, VIII— 1— 524 са 68 
табле слика (прикази: Ананима y Летопи- 
су МС, 336, 1933, 182— 183; Душана Попо- 
вића y Срп. ињ. гласнику, 39, 1933, 459—

462; Димитрија Ж иваљевића y Ж и воту и 
раду 1933. 1523— 1524; Хермана Вендела y 
Политици 3. VII 1933) види још  С. Б. Цви- 
јановића писмо од 3. VII 1933, упућено 
др Марији Илић-Агаповој; Драгана Алек- 
сића y Времену 25. VII 1933; 2) Јавне би- 
6лиотеке, Београд 1934, 242— 2 (прикази: 
Љ убице Марковић y Прилозима КЈИФ, 15, 
1935, 246— 249; Евгенија Захарова y Прав- 
ди 12. XI 1934), и 3) Син Браниоца Бео- 
града. Догађај из борбе nod Београдом, 
Београд [1940], 131 +  2 (приказ H. y Правди 
4. VIII 1940).

2. Ч Л А Н Ц И  —  1927: Ж ен е  y  нашој 
држави. Ријеч 1927, бр. 231 (латиницом).

1929: О модернил библиотекала, ОН, бр.
11, стр. 9— 12; Социјална важпост Друштва 
зa загититу девојака. Стручпа спрема соци- 
јалних радника, ОН, бр. 12, стр. 15— 16; 
Београд no речима једног племенитог 
странца, ОН, бр. 14, стр. 21— 22; Методе 
рада савремених опгитинских и народпих 
библиотека, ОН, бр. 17— 18, с тр. 38— 43; 
Градски музеји и градске архиве, ОН, бр.
19, стр. 16— 17; Приватна и јавна заштита 
деце. Градски дечји  уреди, ОН, бр. 20, стр.

Бомбардована
зграда
Библиотеке и 
М узеја града 
Београда 1941, 
коју су  спасили 
домар Милорад 
Милосављевић и 
управник  
др Марија 
Илић-Агатгова

The bombed  
building of the 
Library and the 
Museum of the 
City of Belgrade 
1941
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28— 31; Лепота и ролаптика наших градо- 
ва, ОН, бр. 21, стр. 37— 39; О напугитеној 
деци y  Русији, Политика 14. VI; Интелек- 
туалпи и улетнички Загреб, Време 10. XII; 
Мистериј, Кљижевни полет, бр. 11— 12, стр. 
507— 508; Аман, алап, алан . .  Књижевни 
полет, бр. 11— 12, стр. 508— 510; У Београ- 
ду, Ж енски покрет, бр. 3, стр. 2— 4; У сли- 
карскол атељеу, Ж енски покрет, бр. 5, 
стр. 2— 3; Господарица и служавка, Ж ен- 
ски покрет, бр. 6, стр. 2— 3; Ж ена и кри- 
нипалност, Ж енски покрет, бр. 10, стр. 3; 
По свеж ил траговила y Мачви, Ж енски 
покрет, бр. 10, стр. 2— 3; Развој и данагиње 
стање заштитних лера за чувањ е деце и 
лладежи, Полиција, стр. 205— 208, 296—
306; Руска старина, Радио Београд, бр. 24, 
стр. 1— 2; Живот и љубав Алфреда де 
Мисе-а, Радио Београд, бр. 27, стр. 1— 2; 
Психологија жене, Радио Београд, бр. 30, 
стр. 3— 4.

1930: Бсоградска општинска библиоте- 
ка, ОН, бр. 4— 5, стр. 191— 197; Улетиост и 
иарод, ОН, бр. 6, стр. 278— 280; Београд ко- 
ји uестаје, ОН, бр. 7, стр. 359— 361; Деца 
као посиоци будуће културе. Београдско 
иптелектуално друштво „ Пријатељи деце 
и л л а д е ж и ОН, бр. 8, стр. 406— 416; Из- 
ложба Београдског улетпичког удруж ења  
,,Ј1ада“ , ОН, бр. 9— 10, стр. 496— 499; Сећа- 
њ е на најллађе браниоце Београда, ОН, бр.
13, стр. 663— 664; Изложба y Колу српских 
сестара, ОН, стр. 733; О грбу Београда, ОН, 
стр. 1331— 1336; Деца и општииска соци- 
јална акција, Савремена општина, стр. 
172— 177; Стари руски градови и поетичне 
руске легеиде, Савремена општина, стр. 
279— 285; Теж ње лодерне жеие, Ж ена и 
свет, бр. 1, стр. 2— 3, бр. 2, стр. 4— 5; На- 
стас Бојс, Ж ена и свет, бр. 10, стр. 1— 2; 
Стварање Београдског градског лузеја. 
Време 13. VIII; ,,Мајка фелинизла“  Mary 
W ollstonecraft, Радио Београд, бр. 3, стр.
1— 2; Један пролог, Радио Београд, бр. 10, 
стр. 1— 6; Балзак као дралатичар, Радио 
Београд, бр. 15, стр. 1— 2; Развој руске у- 
летности, Радио Београд, бр. 25, стр. 2— 4; 
Сећања, Радио Београд, бр. 37, стр. 1— 3.

1931: П оводол освећења Библиотеке и 
М узеја Општине града Београда 11. јапуа- 
ра 1931, БОН, бр. 2— 3, стр. 164— 168; Из 
старих дела о Београду. Трагична судби- 
на једчог градитеља Београдске тврђаве, 
БОН, бр. 9, стр. 612— 613; Велики градови

и њгсхове културне установе, БОН, бр. 18. 
стр. 1211— 1218; Споленица Београда y ту- 
ђини, БОН, бр. 19, стр. 1271— 1274; О грбу 
града Београда, БОН- бр. 20, стр. 1330— 
1336; Велики јунаци при ослобођењу Бео- 
ipada пре 125 година, БОН, бр. 24, стр. 
1578— 1581; Библиотека Општине града 
Београда. Њ езин развој и значај. Дечја чи- 
таоница и Дечја села, Ж ивот и рад, 1931. 
етр. 1551— 1558, 1932, стр. 27— 30; Мали не- 
зкани јуиак, Радио Београд, бр. 6, стр. 24— 
25; Живот за децу, Радио Београд, бр. 7, 
стр. 10; Старе слике и планови Београда, 
Радио Београд, бр. 15, стр. 6— 7.

1932: О плаиу и архитектури. зграда за 
градске библиотеке и лузеје, БОН, бр. 1. 
стр. 39— 44; Нова збирка слика и планова 
Музеја, БОН, бр. 3, стр. 244— 248; Бери, 
Париз, Веиеција, Југословенска жена, бр.
20, стр. 2, бр. 21, стр. 2— 3; Конкурс за нај- 
лепшу књигу Дечије библиотеке, БОН, бр. 
8, стр. 532.

1933: Маиастир Xonoeo и његова око- 
лииа, Духовна стража, стр. 220— 228; Хи,- 
љадуосалстошесдесета, Радио-Београд, бр. 
50. стр. 1— 2.

1934: [Хиперпродукција интелектуала- 
^а], Студентске новине, бр. 2— 3, стр. 2— 4; 
Нови свет. Алерика y  очила г-ђе Јелене 
Дилитријевић, Време, бр. 4558, стр. 6.

1935: Првих пет годииа Библиотеке и 
М узеја града Београда. Извод из петого- 
дишњег извештаја, БОН, бр. 2, стр. 124— 
129; Везана за иародни живот ,,Лада,( пио- 
иирски врхии своју лисију, Време 8. IV. 
1936: Уредба о заштити београдских ста- 
рииа, БОН, бр. 1, стр. 87— 92; Осла из- 
ложба иових књига Библиотеке и Музеја  
Општипе града Београда, БОН, бр. 12, стр. 
931— 933; Вечно питање y филозофији Ми- 
гуел де Уналуно, БОН, бр. 12, стр. 933— 
936; Шта највигие чита иаша олладина, 
Учител. 1936— 1937, стр. 299— 303; Међусоб- 
ни однос олладине и словенске идеје, Сло- 
во, бр. 11, стр. 2 (марта;; Библиотека и на- 
ша олладина, Студентске новине 10. XII 
1936— 1937.

1937: Романсирана историја Београда 
БОН, бр. 1— 3, стр. 59— 63; Кратки преглед 
историје Зелуна, БОН, бр. 7— 8, стр. 446— 
451; Изложба Београда y оквиру I Београд- 
ског сајла, БОН, бр. 7— 8, стр. 553— 559; 
Сећања на Лену Гавриловића, МОН, бр. 10,
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стр. 653— 657; Поклон бившег председника  
Општине града Београда Косте Д. Глави- 
чића Градској библиотеци и М узеју, БОН, 
бр. 10, стр. 692— 694; Кроз старију и новију 
историју о Београду, БОН, бр. 12, стр. 797— 
802; Девета редовна изложба новијих књи- 
га Библиотеке и М узеја О. г. Б. и изложба 
слика „ Београд y слици“  акаделског слика- 
ра А. Балажа, бр. 12, стр. 842— 847; Једин- 
ство словеиских народа, Вардар календар, 
стр. 13— 17; Наша књижевност бројем чи- 
талаца добија све вигие онај ниво који за- 
служује, Политика 25. XII.

1938: Једна стара фотографија са изло- 
жбе југословенске „ Jlade“  y  Софији 1906. 
године, БОН, бр. 1, стр. 20— 22; Зкаленита 
Београђанка Надежда Петровић као нацио- 
нална радница, БОН, бр. 2, стр. 95— 99; Ло- 
водол двадесетогодишњице смрти ак. сли- 
кара Ристе Вукановића, БОН, бр. 2, стр. 
100— 102; Дечје и олладинско посело Град- 
ске библиотеке посвећено дечјој и олла- 
динској књизи, БОН, бр. 3, стр. 117— 118; 
Шездесетогодишњица слрти Ђ уре Јакшића 
y Градској библиотеци и М узеју, БОН, бр. 
4, стр. 287— 290; Случај Милице Јанковић 
или победа духа над латеријол. Поводол  
њене књиге „ Љ уди из скалије", БОН, бр. 
4, стр. 291— 294; Есеј о Београду и београд- 
скол човеку, БОН, бр. 5— 6, стр. 380— 384; 
Београд y  X IX  веку. Изложба Библиоте- 
ке u М узеја на првол пролећњел сајлу, 
БОН, бр. 5— 6, стр. 446— 451; Кроз новију 
литературу о Београду, БОН, бр. 7— 8, стр. 
518— 525; Библиотеке и лузеји  великих 
градова (Веиеција и Флоренција), БОН, бр. 
7— 8, стр. 614— 627; Девета изложба нових 
књига Библиотеке града Београда, Ж ивот 
и рад, стр. 126— 129.

1939: Из новије литературе о Београду, 
БОН, бр. 1— 2, стр. 24— 31; Јавне библиоте- 
ке и њихов значај, МОН, бр. 3, стр. 99— 
103; Урбанистички ролан с нарочитил по- 
гледол на Београд, БОН, бр. 4, стр. 190— 
194; Коста Д. Главинић, БОН, бр. 10, стр. 
636— 642; Литература о одбрани Београда 
1914— 1915, БОН, бр. 10, стр. 647— 652; Син 
капетана Петровића, браниоца Београда, 
БОН, бр. 12, стр. 769— 776; 1940, бр. 1, стр. 
31—42, бр. 2, стр. 108, бр. 3, стр. 205— 210, 
бр. 4, стр. 364— 370; Прва прочитана књига, 
Време 23. III 1939.

1940: М. Јањушевић. „1300 каплара“ , 
БОН, бр. 1, стр. 53— 55; Свечана акаделија

y Библиотеци и М узеју  града Београда, 
БОН, бр. 4, стр. 399— 405; Солун  u Атина 
(Садашњост и прошлост, лузеји  и библио- 
теке), БОН, бр. 5, стр. 460, бр. 6, 558— 565;
У Манасији задужбини Деспота Стевана, 
БОН, бр. 7— 8, стр. 651— 657; Нови поклони 
Градскол л узе ју  и Градској библиотеци, 
БОН, бр. 9, стр. 789— 791; Кратки историјат 
градских културних установа: Градске би- 
блиотеке и Градског лузеја , Галерије сли- 
ка и Историјске архиве, БОН, бр. 11— 12, 
873— 874; Посете њеног височанства кнеги- 
њ е Олге Градскол долу, БОН, бр. 11— 12, 
стр. 934— 937; Зиачај књиге y  изображава- 
њ у наше деце, Време 19. VI; Ж ена u радио, 
Радио-Београд, бр. 2, стр. 4.

1941: Мистерија ланастира Савине код
Херцегновог, Време 26. I.

3. П Р Е В О Д И —  1) Са руског: Б.
Гал>ин, У Долбасу, Београд 1946, 1947, 1949, 
А. Ш ишко, Алпи, Београд 1946; A. А. Ан- 
дрејевич, О лерала за подизање пољопри- 
вреде y  посл едњ ел периоду, Београд 1948; 
ТТТ- ЈБиф, Осиролаш ењ е пролетаријата y  
условила опште кризе капитализла, Бео- 
град 1948 (ћир. и лат.); Г. Медински, Ма- 
рија, Београд 1948; Ј. Горелик, Завод са 
три ордепа, Београд 1949 (ћир. и лат.); 3. Ј. 
Израељсон, Хигијена рада, Београд 1949; В. 
Орлов, Проиалазачева тајна, Београд 1949; 
М. Шагињан, Путевила петољетке, Београд 
1950 (ћир. и лат.).

2) С а  и т а л и ј а н с к о г :  А. Морави- 
ја, Рилљанка, Суботица 1956, 1970, Сараје- 
во 1957, 1973, Београд 1967, Суботица— Бео- 
град 1976. (у Одабранил делила, св. 3: Бео- 
град 1964, 1965, Београд— Ријека 1966, 1972); 
Ј. Удолини, Ролан о Ханибалу, Суботица 
1962; Д. Буцати, Једна љубав, Београд— 
Суботица 1965.

Само кад ce и све ово зна ш то je  др Ма- 
рија Илић-Агапова написала, може ce до- 
носити суд о њеним успесима како je, no 
примеру великих библиотекара и музеала- 
ца, и уз помоћ љубитеља Београда, од ко- 
јих су неки радили y Општини, скоро ни 
од чега започела, развила и уздигла Би- 
блиотеку и Музеј града Београда до оне 
висине и значаја да je и Београдска општи- 
на тим успесима била принуђена да 1940. 
године оснује Градски културни дом за 
све своје културне установе, уствари Би- 
блиотеку, М узеј, Галерију и Историјски
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архив, и преда их на управу и руковање 
др Марији Илић-Агаповој, чиме јој je дато 
највеће признан>е. Том одлуком, разуме ce, 
признате су њене идеје, предлози, програ- 
ми и резултати остварења y Библиотеци и 
М узеју од 1929. до 1940. године, који су 
били идејно, организационо и стваралачки 
жено дело, y чему су јој помагали и слу- 
жбеници које je она оспособила за струч- 
ни рад. Тешко je наћи пример да je неко

за непуних 12 година успео да сакупи то- 
лико разноврсног културног блага, среди 
га и оопособи Библиотеку, Музеј, Галери- 
ју  и Историјски архив за рад и коришће- 
ibe од стране читалачке публике. To je она 
постигла само зато што je имала велико 
знаље, организациону способност, система- 
тичност, уједначеност и стабилност y раду, 
a нарочито л>убав према Београду, који je 
волела изнад свега.

Dr. M A R IJ A  IL IC -A G A P O V A , TH E F IR S T  D IR E C TO R  OF THE L IB R A R Y  
A N D  B E L G R A D E  C IT Y  M USEUM

L ju bom ir D u rkovic-J aksic

Only if we are well acquainted with every
thing that was written by Marija Ilic -A gapo- 
va may we form judgement of her succcss. She 
started from almost nothing, but, following the 
exam ple of great librarians and zealous museum  
workers and supported by those who loved B el
grade —  some of them were working in the 
Municipality —  she developed and elevated the 
Library and Museum of the City of Belgrade 
to those heights and importance that the B el
grade Municipality was forced in 1940 to found 
the Municipal Home of Culture for all the in
stitutions of culture, i.e. for the Library, Gallery  
and Historic Archives and entrust Dr. Marija  
Ilic-A gapova with their managing and directing, 
giving her in this way the highest acknowledge
ment for all the efforts she had made. By this 
act her ideas, suggestions, programs and results.

achieved in the Library and Museum in the 
period from 1929 to 1940, were acknowledged, as 
these were her deed both with regard to ideas 
and organization, as well as creativity, in which 
endeavors she was assisted by her collaborators 
that she instructed and trained for proficient 
work. It would be difficult to find a person 
who, in less than twelve years, succeeded to 
assemble such a manifold cultural wealth, to 
classify it and to make suitable the Library, 
Museum, Gallery and Zemun Historic Archives 
for public use. She could do so because she had 
vast knowledge and possessed skill in organiza
tion and systematic work, balance and stability 
in her work and, in particular, devotion for 
what she was doing and attachment to Belgrade 
that she loved most of all.


