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ОСНИВАЊЕ И РАЗВОЈ УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА 

У ОБЛАСТИ КУЛ ТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЗВЕЗДАРЕ 

Општина Звездара има данас око 130.000 
становника. На њеној териториј и ИЈ\'Ia 96 
радних организација, од којих 48 из области 

.' привреде, 26 образовних и 19 здравствених 
и других. Од 48 организација удруженог 
рада са 24.500 запослених, највећи број 
(31,4%) ради у индустрији, затим граћеви· 
нарству (25,4'10), занатству (15,9%), итд. Ве
лики број становника ове општине запо
слен је у предуэећима и установама у ДРУ
гим Qпштинама на подручју Београда. Мо
же се рећи да је, по структури стаНQВНИ , 
штва, 3вездара чисто раднички рејон гра
да, изузев приградских иасеЛ>а Миријева. 
Малог и Великог Мокрог Луга, чије се ста
новништво делимично бави и пол>опривред. 
нам ПРОИЗВОДЊОМ. На територији, општине 
има 13 основних школа са 11.000 и 10 сред
ЊИХ школа са 8.798 ученика. Поред тога, 
развијена је у приличној мери мрежа уста
нова дечје заштиrе, која - поред ПРОДУ
женог боравка при основним школэма, има 
установу за дневни боравак деце са 7 ј е
диница у саставу, једну предшколску уста
нову са 6 вртића и Центар за одмор и ре
креацију деце, капацитета 250 места. Брнга 
и старање О деци и омладини одражава те

жњу за воћење политике превазилажења 
социјалних разлика. 

Развијање Звездаре као насел.ске оп
штине условило је интензивну стамбену из

градњу у насеЈЬима Коњарник, Липов лзд. 
Шу!"ице, Миријево и др . где је добијено 
више ХИЈЬада станова . Упоредо с тим чине 
се и напори за у6лажавање дефицитарно
сти објеката за трговину и угоститеЈЬСТВО, 
нарочито за повећањем продајног простора 
новоосноване робне куће "Звездара" . 

У склопу свих ових активности потреб
на пажња поклања се раду установа и ор

I 'Ю'lИзација у области културе, полазећи од 
чињенице да су култура и образовање бит-

ни фактори за унапрећење производних од
носа, за стваралачки смисао рада, за естет

ски и свеукупни живот радног човека. При 
том се имају у ВИДУ уставне одредбе, које 
омогућавају радничкој класи да, градећи 
нове самоуправне односе, реализује захтев 
да култура и образовање произилазе из 
интереса радног човека, који кроз њих из
ражава своје аутентичне потребе . Настоја· 
њем и упорношћу ПОлитичких фактора и 
л.уди који су у послератном периоду дело
вали на подручју Звездаре створени су: 
Дом културе "Вук Караџић", Дом омлади
не ,,3вездара", Народна библиотеl<:а "Вук 
Караџић", Културно-просветна заједница 
3вездаре, Клуб културних и друштвених 
радника, Вајарски атеље при Шестој бео
градској гимназији итд. 

То ј е у главним цртама садашња лична 
карта Звездаре, а у овом напису биће речи 
управо о културној делатности -- о оснн
вању и развој у установа и организација 
које сада делују у области културе у овој 
општини. 

"Бера..м бије Теразије" 

Од Вукова споменика према Зпездари и 
Миријеву простирало се пре рата, ДУЖ 
Смедеревског пута, предграЬе Београда, с 
ниским стамбеним четвртима, насел.ено 
претежно ситним занатлијама , фабричким 
радницима и службеницима. На падинама 
3вездаре биле су бројне циглане које су 
подмиривале у то време не много велику 

стамбену изградњу, али које су, поред бо
гатих кућевласника с палатама у центру 
града, пружале могућност и сиромашним 
слојевима да подижу своје уџерице на Бу
левару и Зеленом брду. Ту и тамо, наравно, 
нашла се и по која вила, али стамбених 
блокова насел.ског типа тада није било. На 
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и нтензuвнд с-га.мбена uзzрадња на Звсздарu: 
насеље "l1unов лад" - Булевар револуције 

L'il7tense cOl1structiOl'l Је logell'lel1ls д Zvezdara: 
'е complexe clit »Lipov lad« - Boulet'ard de [а 

Revolution 

Северном бу:\евару изграЬена је некад тзв . 
Општинска колонија, са једноспратницама, 
за становаље комуналних службенИIШ Бео-
1 радске ОПШТИНС . У таквом амбијенту ниј е 
било ни помисли за оснивање било каквнх 
културних институција; отуда на овом про
стору није радио пре рата ниједан биоскоп, 
само је понекад под шатром давало јефти
не представе - скечеве путујуће позори
ште глумца Павла Штолз . Насупрот томе 
- АУЖ Булевара, негдашње Александрове 
улице, ницале су кафане које су носиле 
егзотична и звучна имена: "Корзика", 
"Аион", "Златар-планина", "Златни опанак", 
"Цветкова механа", "Липов лад" и др. у 
којима је трештала кафанска музика са 
онда глаСОВИТИМ певачица~Ia севдалинки, 

ВУКОЛ.l Шехеровић и другима; око ових об
јеката окупљао се свет занатлија и преду-
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ЗИi\'1Зча, који су могли да одвој е који ди
нар да зuекнс у даире или да ззкаче банк
ноту за гудало ВИQЛИНЧСЛИСТС. Такви би се 
VЗ ноћну свирку И песму разбашкарили по
крај пуне Ч [Lше, па и сами запевали. ОНИ 
су и лансирали крилатицу: "Берам бије 
Теразије"!. Али, остали сиромашни слоје
ви, насеЈЬенн око Смедеревског ћерма, ни
су тако осећали. Студенти и радници са 
3вездаре често су кретали према Терази· 
1а,\1а у демонстрације и друге похоле, ту их 
је понекад пресретао злогласни Космајац, 
агент Специјалне полиције, са I(охортама 
ЖЗliдзрма, злостав.ъзјући многе познате ре
волуционаре , да најзад главом плати неде
ла баш на терену 3вездаре 1942. Када се 
данас чита "Хроника Звездаре" - о борби 
комуниста , прошета граДСКИ :\.1 улицама н ;). 

Зnсздари, које носе имена народних хероја: 
)Карка 3рењанина, Ве..ъка Аугошевића, 
Марка Орешковића, Мије Ковачевића, Бу
ке Динић, Баја Секулића, Рифата Бурџеви
ћа, Заге Маливук, Бранка Крсмановића н 
ДРУГИХ револуционара - онда мо:же да се 

и неким специфиуним и доста ВИДНИМ обе
лежјима поноси овај лепи крај нашег глав
ног града . 

Народна бuблum·еlCа "Вук Караџић" 

По ослобоћењу, 1945_ године, ентузија
сти и културни радници, окупл,ени око ОН

дашњег Народноослободилачког одбора V 
рејона, ДОШЛИ су на идеј у да оснују реј он
ску народну библиотеку. С обзиром на то 
да није било погодних просторија, библио
тека је у прво време смештена у згради 
Шесте гимназије, улица Милана Ракића бр. 
33. Пошто се у овој згради доста дуго, по
сле рата, одвијао l\НЮГОСТРУКИ политички, 
културни и друштвени живот Звездаре , на 
који је знатно утицала и сама школа, за·· 
бележићеј\.·Ю неI(ОЛИКО важнијих каракте
ристика њених културно-просветних дости

гнућа. 
Шеста београдска гимназија прославила 

је недавно 40 година CBora постојања. о · 
снована ј е 1933. године као непотпуна ре
ална гимиазија, али је своју зграду добила 
непосредно пред рат, тј. 1941. године. У ље
не теi\·lел,е узидана је повеља с лозинком: 
"Светлост, љубав и живот". Овим су нада
хњиване многе генерациј е средњошколаца, 
меl5у којима је од 1938. па надаЈЬе било до
ста скојеваца, па и чланова кп. Према по
дацима којима располаже школа, 180 ње
них ученика отишла ј е у НОР 1941. године , 
а многи од њих су и пали као борци за сло
боду. Њихова ИЈ\·tе l·Ш су уклесана на спо
мен-плочама, у аули школе. 



ОСНИВАЊЕ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА 3ВЕ3ДАРИ 

Редован рад школе, после рата, почео је 
у априлу 1945. године. Први директор по
сле ослоБОDења био је љубивоје Хаџић, а 
затим су се смењивали Милоје Добраши
новић, Даница Михајловић, Мирко Папре
ница, Милорад Павловић, Милан Исаковић, 
Милица Коларевић, Бурће Смил,анић, Тео
дор ОпаАић и садашњи директор - САави
ца Пајепић. 

Школа је у послератном периоду имала 
солидан наставни кадар, који је, поред вас
IlИТНОГ рада, деАовао нарочито на култур

ној изградњи, и не само у школи. Створе
но је Културно-уиетничко друштво "Дара 
Ilавловић", са дpa~1CKOM, :хорском, фол
клррном и рецитаторскOlН секцијом. На 
МНОГИМ фестивалским такмичењима осва
јаве су бројне награде и трофеји, а учес
ници су се касније опредеibивали за YJ\IeT
ничке позиве, од којих су неки данас всо
ма познати глумци и културни радници, 

Школа је Иhшла И своје књижевне листо
ве - раније "Зора", па "НОВИ средњошко
лац", а сада "Београдски ГИЈ\ншзијаАац". 
НајзаСАужнији човек за овакву богату кул
турну делатност Шесте београдске ГШ\'1на
зије је њен дугогодишњи професор Бори
воје Стојковић, писац многих књига и ca~ 
радник Југословенске енциклопедије - ко
ји је за свој културно-просветни рад добио 
Доситејеву награду и многа друга приз~ 
нања. 

Као посебну активност ове Illколе требй 
истаћи и оснивање Вајарског атеА>еа, је
динственог по програму и методима рада 

у целој зеМibИ. За ДBaдe~eT година свога 
постојања ова својеврсна школа вајарства 
припремила је велики број ученика, који 
су отишли касније на ликовне академије 
и од којих су неки данас веома познати 
ствараоци и уметници. АтеЈЬе је основао 
Драгутин Спасић, вајар. 

Шеста београдска гимназија има вели
ку дворану, у којој је одмах по ослоБОDе~ 
њу Београда ,тачније 15. новембра 1944. го
дине, изабран први Народноослободилач~ 
ки одбор за тадашњи VI pejoH. l Просветни 
одсек, по ОСНИ.вању, налазио се у тој згра
ДИ и ту је управо следеће године, 1945, ос
нована прва рејонска народна библиотека. 
Иницијативу за оснивање библиотеке дао 
је Извршии одбор Народног фронта, са 
групом КVЛТУРНИХ радника, коју су сачи
њавали: Сава Ан15елкоnић, Милош Милич
ковић, Боривоје Стојковић, Ратомир Ми
ликић, Стела Шкреблин, Дарка Бороевић, 

t ВИДИ чланак ,,3вездара - пети рејон Бе
ограда 1944-1945. године", Годишњак Београ
да, КЊ. XVI11969. 

Смњъа Луцић, Ружа Гајић и др- Библио
тека је добила име "Радоје Аомановић" . 
v време оснивања библиотеке није било 
никаквих буџетских средстава за набавку 
књига, већ се пришло сабирној акцији, до-
6роволй·шм ПрИАозима граоана у књигаh13 
и новцу. Била је покренута широка акција. 

Робна кућа ,,3вездара" у насељу "Лunов лад" 

Le gral1d magasin »Zvezdara«, dans lе complexe 
de JJLipm' ladii 

"Солитери" на 3вездарu - у близини 
Градске болнице 

Les JJsolitaires{( д.. Zvezdara, pres de l'H6pital de 
vi1le 
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омлаАина је исписивала на ЗИАовима кућа 
н ПО улицама пароле: "Књига је нэјбол,и 
пријате:n и АРУГ!". "Књигу У народ!" и да-

ког ОАзива, многи су испразнили своје ви
трине и ормаре и Аонели књиге у рејон
ску библиотеку_ Графички раАНИК Јосип 

Вајарс/Си атеље ШеС1-е беоzрадске ZUAmйЗuје, у Улици Милана Ршсunа бр_ 33 

l_:atelier de sculpture du V / e Lycee de BelgracJe, sis аи 33 de Ја Rue (Је МilШ1 Raki6 

нас, после скоро три Аеценије, још се по.
неГАе види натпис беЛО1\'1 масном бојоJl.'[ 
"Књига у наРОА!" Тада је то имало вели-
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.Штефанац поклонио ј е чит~у своју при
ватну библиотеку, од око 300 књига, Аела 
класика, репрезентативних ИЗАаља. За л'lс-
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CnomeH-Ј1лоче у аули Шесте беоzрадске "[и.мuазије, са u.меИUАlа YLfeHtlKa палих у НОР.у. 
194 1. до 1945. "одuне 

Les plaques commemoratives dans le lzall du V / e Lycee de Belgrade, porfanl les noms des eJe.ves 
tues dans lа Сиепе de liberation nationale de 1941- 1945 
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сец дана, КОЛИКО ј е акци ја трај ала , прикуп
љено је ОКО 8.000 књвга , и то је био соли 
дан књижни фонд за почетак. Одмах по 
оснивању библиотека је имала 700 редов
I-!ИХ чланова , и просечно 150 посетилаца 
дневно. 

Временом библиотека се проширивала 
и као прва установа те врсте ушла у ре

ДОВНО старање органа власти, који су јој 
обезбеЬивали средства за набавку књига 
и за рад. Доста дуго Библио,,!-,ека "Радоје 
Домановић" била је једина установа која 
ј е деловала у области културе на Звездари 
н њена активност ниј е била само ширење 
кљиге и окупљаље читалаца, већ је она ор
ганизовала и разне културне приредбе: 
књижевне вечери, предавања о кљизи, из

ложбе књига. Када ј е бивши Пети реј он 
1953. године био подељен на две општи не 
- Звездарv и Стари Ьерам, библиотека је 
лрипала општини Звездара, јер јој је седи
ште било на тој териториј и. Убрзо је у оп
штини Стари ћерам основана нова библи
отека, у којој су у прво време радили тако
ће волонтери. За оснивање и оспособљава
ње ове нове библиотеке заслужни су кул
турни и друштвен и радници са овог подру · 

чј а - Бранко Цветковић , први председник 
Општине Стари Ьерам, Љубомир Вуњак, 
новинар и одборник, Слободан Букић, про
светни радник, Милош Миличковић, Јанка 
Боновић, кљижевник , Борће Додић, Бого
л.уб Васић, МИАан Исаковић, директор ги~ 
!\.шазије, Драгослав Адамовић, новинар, Ни
кола Павловић , Чеда Малеш, Дафина Бо
жићевић, Нада Видић , библиотекар и др . 
Сии 'ови културни радници били су и чла
нови првог Савета нове библиотеке, која 
је била Сi\·lештена на Булевару револуције 
бр. 89. И ова библиотека је развила живу 
културну активност на територији Старог 
ћерм:а, организовала је књижевне вечери, 
предавања о књизи, дебатне састанке, из
ложбе кљига нт д. Њени гости су често би
ли књижевници Десанка Максимовић, Че
да Миндеровић, Мира Алечковић, Душан 
Матић, Стеван lаковљевић , Никола ДpeHO~ 
пац, а од млаћих писаца Миодраг Булато, 
вић, Бранко Узелац, Лаза Лазић, Гордана 
Тодоровић И др. 

Године 1959. долази поново до спајаља 
општина Стари ћерам и Звездара у садаш
њу општину Звездара, с тим што се новој 
општини прикл.учују и приградска насел.а 
Миријево, МаАИ и ВеАИКИ МОКРИ Ауг. Та .. 
да СУ се спојиле и обе општинске библио
теке и постала је Централна општинска би
блиотека, која је добила име "Вук Кара
џић". Наравно, остало је одељење под на
зивом "Радој е Домановићl ' , а убрзо је ос· 
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новано и ново, дечје одел,ен-,е, ПОД lIази

вом "Змај". 
Данас библиотека има 8 одел)ења: два 

за одрасле, два дечј а и четири мешовита, 
као и 11 пунктова у радним организаци ја
ма. Библиотечка мрежа је, углавном, добро 
постаВibена, обухваћена су сва већа насе
л,а у градском рејону, и сва три приграk 
ска насеља. . 

Књижни фонд библ иотеке броји сада 
100.000 књи га . Заступљене су све области: 
КЊИЖ.евност, уметност, филозофија, друшт
вено-политичке науке, природне науке, тех

ника . Највише је књига из области беле
тристике - око 50.000, затим дечјих КЊИl'а 
- 33.591. Библиотека редовно прима девет 
кљижевних часописа и 11 Дliевних и недељ
них листова. 

Књижним фондом користи се да нас око 
lu.OOO редовних чланова библиотеке. По ка
тегоријама највише је IjaKa и студената, 
преко 40 одсто, док радника има 100/0. Би
блиотека врши и позај мну службу већны 
раДНИА1 организациј ама: Металу, Индустри
ј и прецизне механике, Алатници, Градској 
чистоћи, Граћевинском школском центру, 
Шестој београдској гимназији , l1редузећу 
"Трудбени к" и АР. 

Библиотека сада има 12 библиотечких 
радника, од тога 4 с ВИСОКОt\'I, 3 с вишом И 
5 са средњом школском спремом. Консти
туисана је као радна организациј а са свој
ством основне организациј е удруженог ра
да. У складу с најновијим прописима ДOHe~ 
та СУ и одговарајућа нормативна акта: Ста
тут библиотеке, Споразум о мећусобним од
носима радника у удруженом раду, Пра
вилник о организацији и снстематизацијн 
радних места и Правилник о стицању и ра
сподели дохотка и личних доходака. 

Народна библиотека "ВУК Караuић" је 
специфична културна и образовна устано
па чији је основни друштвени задатак да, 

поред набавке , чувања, стручне обраде и 
издавања књига, развија и унапреЬује све 
видове кул l'урне и образовне делатности. 
Она у том свом позиву и настојању наила~ 
зи на пуно разумевање и потпору органа 

Скупштине општине Звездара, Социјали
стичког савеза радног народа и других дру. 

штвеНО-ПQЛИТИЧКИХ организациј а у Општи~ 
ни. ' Њеном успешном раду и развој у знат
но су допринели самоуправни органи би
блиотеке, нарочито њен Савет, у коме су се 
за протеклих двадесет девет година смељи

вали многи познати друштвени и ј авни рад
ници, књижевници - Јанко Боновић, Мир
ко Бањевић, Младен Ољача, Блажо Шће
пановић . новинари и публицисти Божа 
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Марковић , Ми .\ош .Мнличковић, ЈЪуБОМИР 
Вуњак, Момчило Жеравчић , Павле Раусав
л,евић, Милан 3ечевнћ и Невен ка Томано
вић, професор и дугогодишњи управник 
ове Библиотеке. Посеб l'I У помоћ Библиоте
ци пружала је Културно-просветна заједни
ца општи не 3вездара, н арочито ПРИЛИКОЈ\ I 
организовања традиционалних пропаганд

них акција под називом МЕСЕЦ КЊИГЕ. 
Почев од 1955. године ОР I'анизуј е се ова 
акција у Републици Србији , сваке године 
у времену од 15. октобра до 15. новембра , 
ангажујући многе друштпене и културне 
снаге на теренима где се акциј а спроводи. 
Поред матичних библиотека, које су по 
правилу главни носиоци акције у општи
lIaMa, стварани су редовно посебни одбори 
од представника Културно-просветних за
једница , организација ССРН, Савеза Синди
ката, Савеза омладине, ОПШПIf-lСКИХ скуп
штина и месних зај едница и културних ин
ституција. Тако ј е и у општини Звездара, 
сваке године у ОЈ<: ВИРУ акције "Месец књи
ге" предузимано низ мера за лопулариза
цију књиге и читања. Организовани су књи
жевни сусрети у радним организацијама и 
у селима, у 1·,l есним заједницама и школа
.ма. Организована је сабирна акција у књи
I 'ама и новцу 3<1 помоћ Библиотеци. У био
скопима је приказиван Аијапозитив-филм 
под називом: "Да ли сте члан ј едне од на
ших библиотека?", са обавештењима где се 
налазе пупктови за издаваље кљига. У о
вим акuиј31на сарапивала су и издавач ка 
предузећа с l\Iањим изложбама књига \' 
школа,vш и радним организацијама. Редов
но ј е повећаван и књижни фонд Библиоте
ке набавком нових књига или поклонима. 
.,Месец кљиге" је увек био шанса за про
дор књиге V нове средине и прилика да се 
многи фактори концентришу I-Iа решавањс 
ОНИХ питања , од чиј ег решавања зависи 
шире присустпо књиге у култури . За илу
страцију таквих напора КУЛТУРНИХ радни
ка 3вездаре дајемо одломак из поздравне 
речи тадашњег председника Савеза за кул
туру на академији поспећеној акцији "Ме
сец књиге<l 1965. године: 

" ... Отварајvћи ову приредбу којом о
бележавамо почетак овогодишње акциј е 
"Месеи књиге", дозволите да вас поздра
вим у име Савета за ку л туру и Већа ку л
турно-просветне заједнице наше општи не, 
I,оји су иницијатори и организатори ове _ 
свечаности . 

Моја дужност није вечерас да овде го
ворим о значају и УЛОЗИ књиге у васпита
њу и образовању људи, та теА'Ш се већ ви
ше година лровлачи у свим сличним мани

фестацијама поводом пропаганде књиге, и 

то је углавном познато ; ја бих пре хтео да 
вас упознаh'[ с напорима који се чине у на
шој олштини да се раДНИЈ\'1 ibудима омогу
ћи - да допу до добре књиге која, иначе, 
узгред буди речено, ниј е, из разумљивих 
разлога, свима доступна . Наша заједница 
одваја знатна средства за финансирање 
културног рада уопште, а посебно за осло
собл,авање библиотека, како би се у њи;\,oIa 
нашло оно што ето не може увек да се ку

пи. Постоје, значи , организоване библиоте~ 
чке службе, постој е фОНДОВИ књига, али 
још увек књига ниј е продрла у народ, у 
радне колективе, ниј е за њу nробуЬен Шi
терес у оној .мери , која би би ла у складу 
с њеном васпитном улогом и Ј.ьеНШ.1 кул

турном мисијом. 

Ако посматрамо само нашу општинску 
Библиотеку, кој а данас располаже са фОН
дом од близу 50.000 кљига, што, наравно, 
ни издалека не заДовол,ава лредвићене нор
ме - бар једна књига по становнику - ви
ДИМО да је старање иаше друштвене зајед
нице дал.еко испред остварених резултата 

у погледу оних који користе ту установу. 
Средства која се улажу за потребе библио
теке - од назад свега 4 године повеl'iаиа 
су за око три пута, не узимајући у обзир 
инвестициона ула гаља на изградњи и опре

ми библиотеЧI(е мреже . Па ипак ми тражи
мо нова улагања, ми планираl\Ю отварање 

нових одел,ења, захтевамо повећање финан
сијских средстава за Библиотеку, на износ: 
најмање 200 динара по становнику! Па кад 
је све управљено и срачунато на лриближа
вање књиге paAl10M човеку и граћани ну, 
JI.·ш настојимо да и код тог пој единца раз
вијемо одрећени интерес за књигу и чита
ње. Некад се то спроводило путем парола , 
које су исписиване на тротоарима и тара
бама - белом масном бојом - књига у на
род!, а данас су за I1ponaraJ.IAY књиге ан га
жовани радио и телевизија, штампа и 
филм, све културне институције и органи
зације , бројни друштвени и политички рад
ници, којима лежи на срцу ствар књиге. 

И ми овде , у Већу КП3 и осталим фору-
1I.Iима, који се баве културним питањима, 
сачинилн смо ј едан програм "Месеца књи
ге" за нашу општину - по којем ће се ор
ганизовати низ приредби у радним колек · 
тивима, у школама и .l\t есним заједницама 
- да бисмо за књигу заинтересовали што 
шири круг људи. 

Наравно , ми смо свесни да ј една 
кампањска акција - ма како добро бњш 
замишл>ена, не може да замени сталан и 

систематски рад на пропаганди књиге -
који треба да спроводе одговорни поједин
ци, којима је то главни службени и друшт-
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вени задатак. Веће КП3 полази од закЛ>уч" 
ка - са бројних састаНЭI<а и саветовања о 
питаљу ширења књиге, да акциј а не пре

стаје са завршетком једног временског пе
риода, али жели да тај датум ипак обеле
ж:и с једном значајнијом културном мани
фестацијом. 

Зато СМО и приредил и ово вече на коме 
ћете чути наше ~03HaTe уметнике, који ће 
извести овде I-IaЈаВЛ>еЈ-1И вам музички про

грам ... " 
Имајући у ВИДУ све о ве моменте и ул 0 -

I'Y Библиотеке у протеклом периоду, која 
је ОД мале књижнице, основане пре 29 годи
на заузим:ањем ентузијаста 11 л>убител.а 
књиге, временом прерасла у важну култур

ну институцију, која је окупила и везала 
за себе велики број ј авних радника из ове 
ОJlштине и проширила везе и сарадњу са 

осталим сличним установама и организаци

ј г.ма у граду, развила интензиван рад у ци
/ЬУ подизања општег и културног нивоа 

радних људи и грађана, Библиотека "Вук 
Караџић" је више пута добиј ала разна при
знања и похвале, специјалну диплому од 

Савеза организација и установа за ширење 
књиге, 1962. године. Похвалницу Веl1а КПЗ, 

награде из Фонда за кул туру и друга приз
нања. Постигнути резултати представл,ају 
СОЛИДНУ полазну основу за дал>е, шире и 

комплексниј е деловаље Библиотеке као 
значајне културно-образовне установе на 
подручју општи не 3вездара. 

Аом културе "Вук Караџuћ" 

дом културе "Вук Караuић" основан је 
1960. године са задатком ла ради на поди
зању опште културе граћана, организовању 

изложби, концерата, позоришних и фИАМ
ских представа, посебних семинара за обра~ 
зовање одраслих и за марксистичко обра

зовање. Зграда Дома ку л туре налази се V 
у лици Бирила и Методија, на крају Улице 
27. марта, ОДНОСНО на Булевару револуције 
бр. 77а уз саму зграду Скупштине општине 
3вездара. Дом располаже са две сале укуп
не површине 2.122 м2 и пише дРУГИХ про~ 
старија за културно-образовни рад . Вели
ка дворана Дома служи за биоскопске 

представе и организовање разних врста 

приредби. Дворана је , после Дома Синдика
та и велике сале Коларчевог универзитета, 
по величини и лепоти, на трећем месту у 
Београду. 

Свечано отварање и почетак рада Дома 
културе обележава значај ан датум у раз-
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Аом културе "Вук Карйџић", са фонтано.м 
"Аuра" - рад аајара Мом.чuла /(рu:.овuћа 

[а Maison de culture »Vuk Кш'аdt,iс« et lu 
fontail1e »Lira« - ехесuие раг Је sсulрlеtл 

Моmсио Krko\Jii 

Боју културне делатности у општи ни 3ве
здара. Изградњи и опреми Дома , његовој 
организацији и програмској оријентацији 
највише су допринели органи Скупштине 
општи не , али су знатну помоћ у томе пру
жали и градски органи , друштвено-полити

чке организациј е Општине и града. 

Пре изградње и отварања Дома кvлту~ 
ре "Вук Караџић", образовна и културна 
делатност одвијала се у Дому културе 
н3вездараН , у V лици Милана Ракића бр. 38. 
Зграда овога Дома изграђена ј е 1952, ГОДИ
не добровоЛ>ним радним акцијама граћана 
и о:младине 30ездаре. Али , иако овај Дом 
има салу са 400 седишта, он ниј е могао да 
задовоЈ'оИ нарасле потребе културног рада 
у општини, чиј е становништво се BeO.l\,ta бр
зо повећавало , због интензивне стамбене 
изградње. Сем тога , када ј е реј он 3вездэре 
био подел.ен на две општине, 1953. до 1959. 
године, Стари ћераЈ\'1 ниј е И l\ШО свој Дом 
културе, па се рад Народног уни верзитета 
одвијао, у школским зградама и у просто
ријама месних организациј а Социјалистич-
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Зzрада Ао.ма културе "Вук Караџuli" - Булезар реаолуцuје 77а, у којем је радило О.младuн, 
еко позориште "Пuста" 

Le bdtimenl de lа Maisol'l {le сu!tuге »Vuk Karadiic« - 77bis, Boulevard Је 'а ReIJoluliol1, Оil 
а rra vaillrJ. Је TluHitre des jeul1es ))Pista« 

ког савеза. Постојала је доста дуга тради·· 
ција оваквог рада, који ј е почео nећ Kpa~ 
јем 1944< године, одмах по ослобоћењу Бео
града. На Народном уни-верзитету бившег 
Петог рејона, у свечаној дворани Шесте бе
оградске гимназије, држали су у то време 
бројна предавања истакнути друштвеtЮ~ПО
литички и културни радници, као: Родо
л,уб Чолаковић, др Синиша Станковић, Бо
жидар Масларић, Велибор Г лигорић, Вла
да 3ечевић, Митра Митровић, Рато Ауго
њић, Владислав Рибникар, др Обрен Благо
јевић и други. Касније ј е, на скуповима ак
тивиста и граЬана, често говорио и Вел,ко 
Влаховић ,који је у то време био и савезни 
посланик за ову општину. 

Радом Народног универзитета Звездаре 
РУКОВОДИО је доста ДУГО Милан Зечевић, ко
ји је и по оснивању Дома културе "Вук Ка
раuић" неколико година, као помоћник уп
равника, био I-Ш челу Народног универзи
тета. Иначе, за развој ове установе, поред 
првог управника Дома, Цветка Пејовића, 
веома су заслужни Влада Бајчевић, тадаш-

њи председник Скупштине општи не Звезда
ра, Миодраг Микић, председник ССРН, Ни < 
кола БорЬеоић , секретар Општинског ко
митета СК, Вукоје Булатовић, председник 
Савета за културу општи не и Јосип Де
франчески председник Савета Дома КУАТУ
ре. Наравно, и :многи други појединци, који 
су били у тим органима и организацијама, 
допринели су својим радом и залагањем 
успешном извршењу задатака Дома кул
туре. 

Савет за културу општиие, у првим ТО
динама по оснивању Дома "Вук Караџић", 
редовно је пратио љегов рад и разматрао 
његове годишње планове 11 програме. Савет 
је, уз помоћ Општинског одбора ССРН и у 
сарадњи са управом и Саветом Дома кул
туре, настојао да се делатност Дома усред
среди на развијање општеобразопног ни
воа граћана путем културног, васпитног, 
ОПlllтег и стручног, друштвено-политичког 

и економског образовања; да одраСЛИЈ\·IЗ, 
омладини и деци омогући забаву и разоно
ду организовањем и сталним усавршава-
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љем облика културно-забавног Жliвота ; да 
помаже развој аматерских делатности '! 
општини Звездара . Интервенције Савета за 
културу у неколико наврата ишле су за 

тим ~ да се очува континуитет у раду До

А'1а културе и да се не одступа од љегове 

основне програмске оријентације. Зато су 
сви фактори у Општини често наглашавали 
~ да у програму и пракси Дома такозване 

приреЬивачке делатности , пре свега фИЛМ
ске представе, не смеју да буду главна пре
окупација ни једини садржај његове актив
ности. Пошто се делатност Дома делимич
но финансира из Општинског фонда за кул
туру, додељена средства намељиnана су ис

кључиво за културно-образовне активно
сти, за подстицање аматеризма и конкрет

НУ сарадњу с радним ор ганизацијам а. При-
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Факсњиuл писма Саае·са Би6лио·сеџ:е "BVIC Ка 
раџић" о nрикуnљању l1рилоzа за '1Оnуну lCњи· 

JlCHOZ Фонда Библиотеке 

[,е fac-simile de [а lettre Ји COl1seil de lа 
Bibliotheque }}Vuk Karad f. ic({, relative а [а 
quere pour lе completemel1i du tOl1ds de livres 

Је {а Bibliot/'leque 

реоивачка активност, много мањих разме
ра, МОГАа је да доће у обзир за финансира
ње средствима Фонда само кад служи као 
илустрација у културно-образовно~,~ раду . 
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Развитак Дома културе "Вук Караџић" 
био је ,дакле, поступан н конпшуиран . То 
је установа са својством правног лица од 
посебног друштвеllОГ интереса, чији је oc~ 
J-lивач Скупштина општине Звездара. Дом 
има четири организационе јединице: (1) 
Центар за образоваље; (2) Центар за култу
ру; (3) Школу за основно образоваље одра
СЛИХ; и (4) 3аједничке службе. 

Унутрашња организација ј е доБИАа сво
ју устал.ену физиономију, а донети су и 
сви потребни нормативни Ш<:ТИ. Органи уп~ 
рављања у Дому су: Савет Дома културе, 
Савет радне заједнице, Стручно веће и 
Збор радних људи. Дом културе ј е донео 
свој петогодишњи план развоја, а сваке го
дине се ДОНОСИ посебан програм активно
СТИ за текућу годину . 

Рад Центра за културу састоји се из 8 
ОСНОвних делатности: програм рада за рад

не организације, за месне заједн ице, а1о.'lЗ
терска делатност. програм за децу, област 
ликовног стваралаштва, приказивање фил

;иова И допунске активности. 

Културна акциј а у радним организаци
ј ама, с којима ј е успостављена 1.Јвршћа са
радња 1969. године, довела је до оснивања 
тзв. Савета корисника при Дому културе 
"Вук Караџић". Ово тело је састављено од 
представника радних орган изација и ДРУ
гих заинтересованих фактора. који, зајед
но са Центром за кул туру. раде на CВtl\\1 ' 
пословима од интереса за радне организа

ције. Већ од caMol' почетка рада Савета KO~ 
рисника сви програми за радне организа

ције израDивани су у сарадњи с њим. Про
граме финансирају Градско веће Савеза 
синдиката. Друштвени фОНД за културу СО 
3вездара, Београдска зај едница културе и 
саме радне организације. У ову сарадњу 
укЛ::.учено ј е око 30 раДЮ·I Х организација са 
преко 8.000 запослених . V свим радним ор
ганизацијама усвојено је схватање да кул
турна активност и ширење културног хори

зонта радних "'УДИ није значајно само као 
фактор продуктиnности , већ и као елеме~ 
нат који доприноси даљој демократизаци
ји друштвених односа у радним колективи
ма и шире у друштву. 

План културне акциј е за радне органи
зације обухвата следеће области: култур
но-естетско образова ље, nporpaMe из обла
сти културе и елементарне културе, актив 

ност на ширењу интересовања за КУЛТУР

но-уметннчке вредности и стимулирање у

метничког стваралаштва. Програми се де
ли.м.ично реализују у просторијама Дома 
културе, а делом непосредно V радним ор
ганизацијама или у одговарајућим инсти· 
туцијама у граду. 



ОСНИВАЊЕ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НЛ 3ЕI::ЗДЛ РН 

Књuжевно вече у Клубу: rlUСЦU Ја.нко Боновuћ и Никола. Ареновсщ ЧЮ'ају своје радове 

Ине soiree litteraire аu Club: cleux eCl'i1Jail1s, -'n.nko f)ol'lolJi6 et Nikola D" el1ovac, !iSC!1 t lеllГ 5 
ouvrages 

Рад с месним заједниuама ниј е још до
шао ДО пуног изражаја, јер до сада нису 
обезбеЬени потребни услови за разноврс
нију културну активност у њима. Матери
јална средства за тај рад су недовољна, а 
'-Је постоји ни стални извор прихода за ову 
делатност. Просторије месних заједница 
нису погодне, како у погледу велнчине, та

ко и у смислу најминималнијих услова 
КОЈ\'lфора и техничке опремљености. 3ато се 
овај рад своди углавном на предавања, су
срете с познатим личностима или на при

казивање кратких AOKYJl.leHTapHHX филмова. 
Центар за културу је у последњих неко

лико година поклањао нарочиту пажњу 

културном раду с децом, да се најмлаЬима 
обезбеди правилно васпитаље и образа ва
ње. Програм за децу одвија се кроз следеће 
облике рада: жива библиотека, позоришне 
представе за децу, дечји биоскоп "Шврћа" 
и течај балета. У оквиру програма "Жива 
библиотекаН даје се по 30 представа годи
шње за ученике основних школа, позориш· 

не представе даје Дечје позориште "Бошко 

Буха", а Дечји биоскоп "Шврћа" приказује 
по 50 дечјих филмова годишње , са око 27U 
представа. 

у великој дворани Аома културе прика
зује се премијери и филмски репертоар, по· 
зоришне представе и концерти. V фоајеу 
Дома културе често се прирсћују уметнич
ке изложбе слика и ваја'рских радова илн 
пригодне изложбе ПОВОДОМ разних просла
ва и јубилеја. Овај изложбени простор ко
ристили су често и сликари-аматери са по· 

Аручја општине 3веэдара, или омладинци 
који се баве уметничком фотографијом. 

Школа за основно образоваље одрасл.их 
је веома значајан ВИД образовне делатно
сти Дома кул туре . Она је верификована 
као пуноважна образовна установа која 
има 33 одел,еља и годишње просечно ОКО 
1.000 полазника. 

Аруштвено-политичко образовање ОДВИ

ја се у оквиру програма који се доноси у 
споразуму са Општинским. и Градским КО
Ј\·lИтетом Савеза комуниста. Програм је на-
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мењен омладинскнJI.1, синдикалним и пар

тијским ОРI'анизацијама. Нај всћн део про
грама ОДНОСИ се на са,\ЈюуправЛ:.ање н пита

ља из !\'l сЬунаРОАНОГ радничког покрета. 
ОргаНИЗОВаЈ-1И су и курсеви за IЮВОПрИМIbС
не чланове СК. Свш .. 1 овим програмима абу
хвэ!iСНQ ј е више хил.,ада лица ГОДНШЊL:. 

Ао.ill омладине "Звездара" 

Дом омладине "Звездара" основан ј е 
Ј 967. године, када се као установа од посеб
IIОГ друштвеног интереса, решењем СО 3не · 
здара, издвојио из Дома културе "Вук Ка
раџић" , у којем је дотле лословао као јед
на I-ье гова ј единица. Оснивање овог AOlli!a 
извршено је на захтев Општинског комите
та Савеза омладине и уз препоруку Савета 
за културу општине и Културно-просветне 
зај еднице Звездаре, који су настојали да 
омладини овим омогуће развијање јачег 
културног и друштвено-политичког делова

ња у општини. Основне функције Дома су : 
да негује све облике културног аr..штериз
ма, да организује културно-забавни ЖИВОТ 
омладине и да се бави васпипю-образов
ним радом, негуј уnи посебно клупске обли
ке рада. Споредне делатности Дома су: 
приказивање филмова за децу, омладину и 
одрасле и идејно-пропагандна делатност за 
раднс организације и месне заједнице. Ра
ДИ остваривања својих задатака Дом орга
низује аматерске секције и групе; opraHII
зу ј е клубове , рецитале, књижевне, музичке 
н друге забавне приредбе ; организује сусре
те, квиз-такмичења; другарске вечеrи ; ор

ганизује циклусе предавања, трибине и 
друге облике образовног рада; покреће ди
скусије о друштвено-политичким, економ
ским, социјалним и КУЛТУРНИМ питањима; 
организује уметничке изложбе са наглас
ком за неговање и развијање омладинског 
аf\·Iaтериз;\·tа. Најм:асовниј а акција организо
вана од стране Дома омладине је тзв. Зве
здарuјада. Ово такмичење младих , на фор
му квиз-такмичења, окупЛ:.а више ХИlbада 

омладинаца и: омладинки Звездарс и пред
ставЛ:.а најшири аматерски подухват у гра
ДУ . V 1971. години такмичење ј е имало на
зив "Револуција и стваралаштво", у 1972 . 
ГОДИНИ "Тито - реч и дело", а у 1973. годи
ни ,,30 година Републике и Сутј еске" . За 
1974. годину предложена је тема "Београд 
кроз векове и Народноослободилачку бор
бу". ПОВОДОМ јубиларне 30-годишњице осло
боЬења града. 

у Дому је прилично активна 11 драмска 
група, која има вишегодишњу традицију, 
која се наслања на искуства ранијег Омла-
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динског позоришта "Писта" у Аому култу
ре "Вук Караuић". Арамска секција је на 
таШ\1ичењу београдских аматерских позо~ 

ри шта освојила четири прве награде. Са 
представом "Слике у дрвету" учествовала 
је и пласирала се у првих пет екипа, у KOII

куренцији 65 аматерских група. Музичка 
секција Дома је такоће веома активна. у
чествовала ј е у такмичењима - "Аматери 
своме граду" и "У сусрет Револуцији" и 
пласирала се мећу првим музичким секцн
јама у граду. Гостовала је девет пута иа 
радио-програму и пет пута на ТВ програму. 

Треба истаћи и летњи програм Аома 
омладине ,,3вездара", кој и се организује 
под називом "Глумиште Симонида", а који 
ј е оцењен као нај квал итетнији програм 
младих у Београду. За три године постоја
ња, од 1971 . године, он ј е изборио истакну
то место у културном животу 30ездаре и 
Београда. 

Активност ДОi\Ш омладине "Звездара" 
сада се одвија кроз следеће секције и об
л ике рада: драмска секција, књижеВНIf 
клуб, народна музика, озБИlbна музика, во
кална група, музика Флорида, фолклорна 
група, дечји хор, Звездаријада, изложба 
сликарских радова и сл. Годишње се орга-

S:>,yo t b1bll .. t.~ •• ~.:.!: 1;(I.1·lI.dH~ " 4 .. 1: .. ј. "" 
"it~o ~II. " c;.. ... iru .. ~,,1.e .J:HYM~ \j >:;3 Pc~>:'\.:-1'<.c~~1 :U-. ~ ig. 
1. C'iT.!n"=~" ::,:J.t=:. ,~ pT~т.;;b1 , !о=" tlub dT"'~,,.r_1h ra~n1 ~ .. , 

~:l;t~~ ~~~~e .~.t~;~u4~~~~;~;:~ ~;::·~~~~~i.~~~"~~~:,,~~"c:-1, 
proHe""'t1k • • Оо'а <iel"t "c c ~ cdvijal .. ы1 t. u рrО8tотI Ч'~u Ь1Ы1о
t ' ~.e. po~l. r :.l:r.os vr.",. n. ~ .. pl:.\'l1i;~;: . Ч . Od 18_22 ~ .. e • • pTa .. ~ 
t"",щ !.~j1 1>1 1:Y"~~H oL;:;1 " • • ~.oy! ;-l"~n С. ",. tCE8 H:.и> .. 1~ 

1 t>il:. ~\r.vlj.n~ п" ::-""јОИН. r.;·, 'ncvr.~ J:tc",~~ . ~="~1~1 1 .l:-U;;1 

~~:;~~~ ~'~~~~~:j~;J~ 1;'~~~l:1r:~~~r~.~·~ фtevr.шмо 
U ~r<>.~ori)r.!.:~ rй"ь,,- " ,.,:lt bi 5С "- . lo~Q~r.1 .. ~~:;Ю"'I?:.с. 

~Yc.H p<-~l~ ~o r. ~ . Jo. :U"o", 111 N"~:;,oh,·l'~. r-H~"," . ~ t 1" !o to bi ао 
to ~:·G~n.izo\·:lo ~:-'~o~vl",~ '~:"ih a"" ~lo . 

;~i;~;~!!:5~~~~i!~;Я:~~:1~~!ii;ШЋr~!:!!i:Шf;:"' 
Prv1 ~'-.t",",,,,, "plh '."ih И:"с,-~ O"'~:~O • •• u ~to:-<:..I: 

~l ш _ ::. u 19 , ,О ~"8 ~·':' "- ~T,. toT 1j~T':> b'bliQ ~ <;'o . 

:: drЧ:",,"~ Ir~'" ~o ~4>-o""'" 

!!T~O Cy.~~o .. H 
1;:;Г~:O Юј СnОУ1~ 

Iv r.r.k<> !JI"""c~::v"c 

!ф,Ьо::.1r W1>J\:.:.II 
\.;1 ~ C~ ;:111~~~Y~'; 

ФаКСUАШЛ nиСЛla YlнuцuјапЈвНОl одбора за 
оснuвање Клуба друштвеНltх радника Зве

здаре 

Le jac-sinliLe de lа lettre da Comite d'initiative 
РОlJl' lа !ol1(lation Ји СluЬ des travai1leurs 

sociaux Је Zvezdara 
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Факсимил прве стране Статута КПЗ Заездаре 

Le fac-simile de lа premiere page du Slalut de 
lа С. С. Е. de Zvezdara 

низу је преко 200 Н<lступа и окупља преко 
45.000 посетилаца. Дом предвића У СВО!!.'1 
програму даље интензивирање активности 

на развијању аматеризма мећу младима, 
кроз делатност свих својих секција. Посеб
но место у програму заузима сарадња са 

Општинским одбором СУБНОР-а на негова
њу и развијању револуционарних традици
ја. У оквиру јубил.арне прославе 30-годиш
њице ДРУГОГ заседања АВНОЈ-а, 1973. годи
не, омладина је показала велики интерес 
за културне приредбе и манифестације, у 
којима је -- преко Дома омладине "Звез · 
дара" И сама ВИДНО учествовала. 

Мећутим, с обзиром на све веће захтеве 
времена и растућа интересовања младих 
љУДИ за разне активности, које отвара ин~ 
тензиван развој нашег самоуправног соци
јалистичког система, с обзиром на постоја
ње разноврсних облика окупљања омлади
не, као што су - клубови младих произво

Ј5ача, клубови самоуправљача, омладинске 
трибине и катедре, клубови љубитеЈЬа фил
ма, позоришта, музике, литературе - Дом 
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омладине треба да омогући задовољавзње 
свих ових потреба. Он треба брже да се раз
вија - као друштвена институција култу
ре, у којој млади могу корисно да проведу 
своје слободно време и да кроз организо
вану активност, забаву и разоноду, стално 
проширују споја знања и развијају своје 
способности. 

f(улурно-nросвепщ заједница Звезда ре 

За развој установа и унапреЬење куА
турне делатности у општини Звездара до
~Ta је допринела Културно-просветна за
Једница, основана фебруара 1960. године. 
Оснивачкој скупштини присуствовали су 
представници културних и просветних ИН

ституција, месних заједница, основних ор· 
ганизација ССРН и других друштвено~по
литичких организација са територије оп ш
тине Звездара. Било је присутно око 200 де
легата. Скупштина ј е сазвана на иниција
ТИВУ Општинског одбора ССРН. Да би се 
добила слика стања и проблема културне 
активности у општини, У време оснивања 

КП3, наводимо неке делове уводног рефе
рата, који је на Скупштини поднео аутор 
овог написа, као представник Савета за 
кулуру Општине: 

" ... v 1959. години воћене су многе ди
скуси је о месту и улози кул турно-просвет
них заједница у комунама . На ОСНОВУ тих 
дискусија и у вези препорука и закључака 
Градског одбора ССРН о потреби формира· 
ња Већа културно,просветних заједница у 
свим општинама на територији Београда 
- данашња скупштина треба да размотри 
могућност оформл.ења такве организаuије 
у општини 3вездара. Ово питање ДИСКУТЬ
вано ј е на састанцима Комисије Социјэли
стичког савеза, на чији је предлог образо
ван Иницијативни одбор, који ме је овла
стно да у његово име на ово ј скупштини 

ИЗЛОЖМИ основие смернице за рад Већа 
културно-просветне заједнице. 

Потребе нашег даЈЬег друштвеног раз
витка истичу у први план задатке на под

ручју културно-просветиог и забавног жи
вота, које треба да решавају друштвено-по
литичке организациј е и културно-просвет
не установе. Последњих година је знатно 
порастао значај и садржај рада институци
ја које се баве културном активношћу, а 
нарочито ј е дошло до изражаја њихово на
С1'ојање - да се култура и култУРне теко
вине што више приближе радном човеку. 
Ово настојање представља, свакако, одлу
чујући фактор за дал,и развој масовне кул-
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ТУРНО-llросвстне делатности, па ј е неопход
НО нужно да се све снаге ангажују и управе 
:ш остварење таквог циља. 

На територији наше Qпштине било је на 
овом подручју такоће ВИДНИХ резултата, 
чији су реализатори органи власти или по
једине организације и институциј е . Мећу
ТИЛ-I, код анализе рада свих ових фактора 
заllажа се ОДСУСТВО једне чвршће КООРДИ
нације, што се негативно одразило на опш
ти успех и квалитет културно-просветне ак

тивности. Због тога се пој ављуј е потреба 
фОРl\шрања културно-просветне заједнице, 
која би деловала као фактор који повезуј е 
ксординира и обј едињује све снаге које де
лују на плану масовног културно-просвет
ног рада у општи ни. 

Искуство , кој е су у том погледу стекле 
неке општи не у Београду, а нарочито кул
турно-просветна заједница града, показује 
да таква организација може да има и да 
оствари значајну друштвену функциј у . Ње
на улога треба да доое нарочито да изра
жаја у компле ксном планирању културно
-просветног И забавнOI' рада, као и у поди
зању квалитета културно-уметничких Ј\Ш~ 

нифестација, као неопходне функције све 
пећег КУЛТУРНОГ уздизања радног човека. 
Једно од питања, од којих у великој мери 
зависи успешан рад културно-просветних 

институција јесте питање материјалног у
лагања за ту делатност . У оквиру општине 
нужно је одредити сигурнију ориј ентацију 
у том погл еду, а томе ће свакако највише 
допринети културно-просветна заједница, 
која би унапред доносила програм култур~ 
Iю-просветног рада. Уједно на основу овак
ЈЮГ програма лакше би се сагледала и одре
дила улога бројних кадрова, који треба да 
делују на подручј у масовне културно-про
светне активности у општини (друштвено
-политички радници , КУЛТУРНИ радници, ра

зне категорије интели_генције - просветни 
радници, лекари, инжсњсри , економисти , 

уметници И ДРУГИ). 

Али, да би се успешно и свестрано OCBe~ 
тлило садашње стање на територији Зве
здаре, потребно је ближе упознати ИНС1Ћ· 
туције кој е се баве питањем масовне кул~ 
туре И просвете у општини. Не постоји за 
сада никакав општи преглед активности 

тих институција, али из појединачних изве
штаја и планова, може да се добиј е каква
-таква слика о резултатима њиховог рада . 

Ако се изузму друштвене организациј е ко· 
је се баве културно-просветним радом -
Општински одбор ССРН и основне органи
зације Социјалистичког савеза, Општинско 
синдикално вепе и синдикалне ПОДРУЖНИ
це, затим органи друштвеног управл.ања у 
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ФшссuJtfl./Л АUI1ЛОЈlfе о 1-Iајуреће1lијој J1fecHoi 
заједници 

Le fac-sil11 ile с/и Diplome decerne а lа mcillcl/re 
commUllaule locale 

КУЛТУРНИМ устаноnама, тамо где су ови 0 -

формљени, Савет за КУЛТУРУ општине, На
родна омладина и друге, остаје да се наве
ДУ слсдећ е установе : 

1. Народни универзитет општине Звез-
дара 

2. Дом културе ,,3вездара" 
3. Народна библиотека "Вук Караџић" 
4. Народна бl1блиотска "Радој е Дома но · 

вић" 
5. Дечја библиотека и читаоница (у фа

зи организовања) 
6. Централни Дом културе (у завршној 

фази изградње) 

7. Дом културе Градска чистоћа 

8. Дом културе на Северном булевару 
(IV основне организациј е Социјалистичко Ј' 
савеза) 

9. Књижница и чнтаоница Миријево 
10. Књижница и читаоница Мали Мо-· 

кри Ауг 

11. Књижница и читаоница Велики Мо
кри Ауг 

Савет за културу наа 3вездара у свом 
плану за 1960. ГОДИНУ -и~такао је неке важ
није проблеме и задатке у вези рада ових 
установа. Поред чисто организационих и 
текупих питања, као што је помоћ у циљу 
побољшања њиховог рада, одржавање са
ветовања , остваривање непосредног увида 

у постигнуте резултате и слично , издвајају 
се као најважнији следећи задаци: 
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Факсимил позива за Све~юну академију у 
дворани Аома КУЛ'lj/ре " BYlc }(араЏllћ" 

Le jac·simile de f'inviLaLion а l'Academie solen
l1elle, Јеnuе dalls Ја safle de Ја Maisol1. de 

си!tuге J>Vuk Karaclzic« 

1) Извршити организационе припреА-tе 
за почетак рада новог Дома f<ултуре и по
моћи у изради плана и програма рада у 
1960. години. 

2) Пружити помоћ Централној библио
теци да до краја спроведе започету реорга
низацију. 

3) С обзиром на потребе и нове услове 
под којима треба да ради Народни универ
зитет , пружити пом:оћ у организационом 
сређивању и богаћењу форми рада. 

4) Остварити уску сарадљу са Општин
ским већем културно-просветне заједнице. 

5) Наћн најпогоднији начин за окупља· 
ње уметника са териториј е општине и за 
љихово активирање на унапреЬењу ку л ТУР
ног живота КOJI"lуне (формирање клубова и 
сл ично). 

6) Израдити детаiЪЗИ план домзћичког 
просвећивања у оквиру општих напора на 

унапреJsењу домаПВJ-Iства. 

Ових неколико општих задатака, који 
стоје пред саветима и комисијама СО 3ве
здара, говоре о потреби окупл,ања свих за
интересованих установа, организација , УД
ружења, као и појединаца, који ри зајед
ничким напорима помогли да се ови захте

ви остваре. Потребно је остварити пуну ко

ординацију руководства СоцијалистичкО1-
савеза, Културно-просветне заједнице и Ca~ 
пета за просвету и културу општине . Код 
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Факсимил nОЗllва за доделу АUl1ломе заслуж· 
НUМ КУЛТУРНUМ радниЦи.ма 3вездаре 

L e jac.simiIe de l'in1Ji.Lalio/"l й. la r emise solel1-
пеllе des Dip!6mes de m.cl' if e аих ac1ivistes cul
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ApyzapcKo веч.е ч.ланова Клуба "Вук КарациТ'1 
у дансинz-ресторану ,,3вездара" 

Иnе soiree шпiсаlе des membres Ји Club »Vuk 
Karadf.ic{(, аи геstаurаnl-dаnсing »Zvezdara{{ 

нас је сада појава да се разне друштвене 
организације, стручна удружења и многе 
установе баве истим питањима културнО!' 
и идеОЛОШКО-ПQАИТИЧКОГ образовања, пла
lJирају свака за себе акције и састанке, не 
водећи рачуна о техничким могућностима 
и стварним потребама iЮуди, о нивоу так
uих приредби и предавања и о зазузетости 
оних iЮуди који су готово увек исти на так
НОМ раду. Потребно је, дакле, имати једно 
тело, које ће на кутурном плану, што је 
могућно више, координирати акције. 

Довршењем зграде новог Дома културе 
добиће се даiЮе могућности за развијаље 
КУ,\Турне активности на подручју општине, 
јер ће тај Дом постати свакако центар КУЛ
турног живота код нас, пошто ће у тој згра
ДИ наћи место и Доц_ културе, и Народни 
универзитет, и Библиотека. Пошто ће се ту 
практично решавати битни проблеми раз
них ку л турно-забавних делатности, нужно 
је да све снаге буду оријентисане за успе
ШНО остваривање задатака на том по· 

дручју. 

у томе одлучујућу УЛОГУ треба да ОДИ
гра Веће културно-просветне заједнице, за 
чије се ОфОРМiЮење управо овде пледира. 

Упоредо са стварањем већа сматрамо 
да би било неопходно потребно организова
ти Клуб друштвених радника општине 3ве
здара, чије би седиште било или у просто~ 
ријама Библиотеке, или у просторијама На
родног универзитета, у сваком случају у 
новом Дому кул туре . Овим би се створила 
могућност СКУПiЮања СВИХ iЮуди, који на 
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овај или онај начин утичу на развој друшт
веиог живота у општиии. Они би У меЬу
собним контактима и чешћим незваничним. 
дискусијама изналазили и покретали разне 
идеје за унапрећење рада у свим областима 
друштвеног и културно-просветног и забав· 
ног живота код нас. Иницијатива за фор
м:ирање клуба друштвених радника поте
кла је од једне групе активиста још почет
ком прошле године, па је тим поводом би
ло одржано и једно саветовање у просто
ријама Библиотеке "Вук Караџић". При
сутни су се сложили да ј е ова иницијатива 
корисна, али: се било поставило питаље 
просторија и трошкова око издржавања 
клуба. Свакако, да овде треба имати у виду 
и лична улагања чланова клуба, а питање 
просторија ће бити решено довршењеЈ\1 
зграде новог Дома културе. Самим тим са
да постоје услови и ово питање је зктуел* 
но и ми ra покрећемо истовремено с пита
њем формирања Већа културно-просветне 
заједнице.Клуб друштвених радника не би 
била организација С неким одре13еним и 
чврстим статутарним оквирима, али би он 
обухватио све активисте који у нашој оп
штини учествују у раду органа власти, у 
органима друштвеног упраВiЮања и у поли

тичким И ДРУГЊ\1 организацијама. '-Со би. 
био широк круг л.:,удц на којима би, свака
ко, стајао велики део општих задатака Кул
турно-просветне заједнице, па и других op~ 
ганизаuија. 

Општинско веће културно-просветне за
једнице, напротив, има одрећеније, однос
но посебне задатке, оно у првом реду треба 
да буде иницијатор у покретању питаља 
културно~просветног живота, подрзаумева

јућИ' под појмом просвете и културе све 
што живот чини лепшим и хуманијим. На 
саветовању о проблемима културно-прос
ветног и забавног живота Београда, одрж.а
ном у јуну прошле године, та улога Већа 
формулисана је на следећи начин: "Веће 
треба, ослоњено на општински савет за 
просвету и културу и друге органе, да наће 
путеве реализоваља својих заК.lbучака, у 
перманентној сарадњи с Народним одбо· 
ром и свим његовим органима. Веће мора 
да буде и пропагатор, активни чинилац ко
ји, заједно са другим друштвеним органи
зацијама, васпитава iЮуде . Уз то, Веће не 
сме да се ограничава на узак круг iЮуди, 

оно мора непрестано да се прошируј е, да 
проширује број оних који могу да помогну. 

Пред Већем стоји задатак да из свестране 
дискусије граћана извлачи заКiЮучак и по
маже народној власти да се доће до што 
боiЮИХ акционих и перспективних планова 
за културно·просветну активност, у ком 
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плексу општег развоја комуне, Оно би има 
ло да буде стална трибина, са које се чуј е 
жива реч конструктивне критике лоших 

појава, и извор позитивних сугестија за дa~ 
Л>е унапре!3ење свега онога што служи као 
фактор културно-просветног живота у нај-· 
lIIирем смислу - од борбе за описмен.ава· 
ње, до борбе за виши ниво пропаганде нау
Ј(е и уметности, што у крајњој линији зна
ЧIl за ниво нашег човека, , ," 

у ТОМ смислу треба ми данас, на овом 
саветовању, да извршим о два задатка: 

BeLfe /1.0свећено Аењuн:у у Библиотеци "ВУ'С 
Карацић" 

La soiree consacree а Lenine, dans lа Bibliot11e 
que "Vuk KaracJ f.ic« 

Прво, да проДискутујеЈ\Ю неке основне 
елементе за израду програма 11 планова раз

витка културно-просветног и забавног рада 
V општини, И 

Apyro, да изаберемо чланове Већа кул
турно-просветне заједнице. 

Што се тиче прве тачке, ја бих покушао 
да на основу већ постојећих материјала, из
несем у најкрапим цртама суштинска лита
ља на којима треба да се заснива рад КУ(\.
турно,просветне заједнице. 

Та питања су: 

(1) ОБРА30ВАЊЕ ОДРАСЛИХ. - Ово је 
једна од најважнијих области културног 
ж.ивота и рада, која захтева озбиљно лла
нирање и то због тога што у социјализму 
образовање одраслих представл.а организоw 

ван и сталан систем, који умногоме надо
пуњује редовно школско образовање. План 
образовања одраслих не може да постави 
само једна институција, нити је препоруч
.tЪИВО да такве планове у истој комуни са-

ставл,ају разне институције и организаци
је, независно једна од друге. Напротив, по· 
једине институције које се ангажују на 
овом питању, треба да буду активни учес
ници у изради јединственог програма за 
образовање одраслих, а истовремено и но
сиоци и извршиоци одрећеног његовог де
ла , То треба разумети тако - да, на при· 
мер, предавања која организује Народни 
универзитет о одрећеним. темама, треба ла 
посећују сви заинтересовани, а не да TRKBa 

иста предавања организују сами, у оквиру 
неке друге институције или организаци је, 
И то не саl\·Ю због квалитета предаваЊ<l 
(под претпоставком да су предавања на На
РОДНОМ универзитету квалитетна), већ и 
због афирмације једне институције, којој 
је друштвена заједница наменила одреће
ну улогу. Због тога, приступање изради пер· · 
спективног и акционог плана и програма за 

образовање одраслих, треба да се отпочне 
консултовањима и заједничким ДОГОВОрИ' 
ма са представницима свих институција, 
привредних предузећа, фабричких савета и 
друштвених организација. 

Програм, углавном, треба да обухвати: 

а) друштвено.економско образовање, 

које треба да буде срачунато на давање по· 
требних знања за подизање опште културе 
радних л>уди као упраВibача; 

б) друштвено-полит:ичко образовање ко
је треба да буде оријентисано на повећањс 
разумевања нашег општедруштвеноЈ' раз

витка и информисање о најважнијим акту
елним ПОАИТИЧКИМ збиваљима; 

Са Llзло:жбе l(њuzа и фО'l'Ozрафuја поводом 
11рославе Аењинове zодUluњuце 

De l'exposilion de livl'es еl de pholograplties, 1: 
l'occasion de 'а ce/e.bratioll de Z'al1l1iversaire de 

Lenine 
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В) здравствено·хигијенско образоваље. 
које треба да подигне здравствено·хи гијен
ску културу граоана; 

г) опште образовање које на jeAl-IOI'I'! ши
роко заснованом плану треба да обухвати 
најшири број л.уди у циЛ:tу развијаља ЊН
ХОВС опште културе. 

План мора да предвиди следеће еле
менте : 

- потребе у !<здровима, односно V по
јединим врстама кадрова, 

- основне садржај е у ](о.iима ће се об
разовање остварити: стручно, e KoIIOMcKO, 

друштвено-политичко , здравствено, хиги

јенско, естеТСI<О, техничко и опште, 

- развитак мреже институција, кој е су 
основане са задатком да се баве таквим ра
дом (ДОМОВИ културе, Народни универзи
тет, библиотеке и читаонице и СЛ ИЧIIО), 

- потребна финансијС I<а средстна за 
одржавање постојећих установа као и за 
инвестициона улагања (опрема и друго). 
водећи рачуна и о могућности,\ta да се ова 
дслатност деЛИ/l,НIЧНО и саl'lШ финансира, 

- оспособл.авањекадрова н:оји треба 

да буду организатори и носиоци рада у ок

виру постаВlbеног плана. 

Наравно, да ОВИА" ниј е ИСЦРПlbен број 
Ilитања која lнорају бити обухваћена ком
плексним планом образовања одраслих, 0 -

3zрада СКј1IUитuне ОI1ШПlне 3вездара - Буле· 
вар револуцuје 77 

l.'edifice de l 'Assemblee {Је Ја соmll1lше Је 
ZvezcJa ra - П, Воulе\юу{Ј {Је Ја Rе 1Ю!lIliОЈ1 
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на ће се у пракси све више појаВlbивати и 
надовезивати једиа на друга. Али, у изради 
опште г плана рада на образовању одрас
лих, поред већ. поменутих представника, ус
танова и организација, треба да учествују 
и појединци који се непосредно не баве 
овим питањима, али на овај рад могу оз

бил,но да ути чу и да га помогну. То би се, 
можда, најбоЛ:tе остварило кроз незванич
не и необавезне разговоре и дискусије V 
Клубу друштвених радника, о коме је на
пред говорено. 

(2) ПРОБЛЕМИ ЕЛЕМЕНТАРНЕ КУЛ
ТУРЕ. - У оквиру елементарних проблема 
материјалне културе спада и питање естет
ског и хигијеНСI(ОГ уреl5ења насеЛ:tа, чисто
па, озелењавање , културно урећење јаВНIIХ 
установа , трговина , угоститеЛ:tских објека
та, читаоница. Акција под паролом "За кул
турнији изглед нашег града" треба да буде 
и да обухвати и оргаЮ1зације и појединце, 
који би одлучно утицали на развијање сми
сла и уочавање потреба на култивисању 
свакодневног живота л.уди и на сузбијању 
разних видова примитивизма. Наравно, у 

свему томе оллучујућу улогу имају органи 
власти, који обезбеl5ују спровоћење у жи
ВОТ позитивни х прописа који већ постоје , 
али исто тако је неопходно и врло позитив
но, ангажовање граћана на том послу, што 
се може постићи кроз OCI'!OBHe организаци
је ССРН, стамбене зај еднице, кућне саве
те ИТД. 

КОА овог Ilитања треба истаћи у логу са
нитарних органа, који треба више да се ан
IЋжују на отклањању низа појава , које 
угрожавају здравл,е, као што ј е недовол)на 
брига за одржавање хигијене у продавни
цама , нехигиј енске услуге ИТД. 

Веће културно-просветне заједнице ће 
морати чешће да организује дискусије о 
овим и СЛИЧНИЈ\<I питањима, да би на тај на
чин покренуло све прогресивне снаге са те

риторије општине у разне видове борбе 
против заосталости и примитивизма, и за 

виши ниво елементарне културе. 

Тан: ва једна дискусиј а била ј е органи
зована у оквиру града, у јуну прошле го
дине, и она је изнела на видело НlB вере
шеннх проблема, што је вероватно помо
гло да се неЈ;:а питања узму одмах у реша

вање. 

(3) САВРЕМЕНА ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА 
У МАСОВНОМ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОМ 
РАДУ. -- За успешан културно-просветаll 
рад и забавни живот треба све више кори
ститн савремеиа културна и техничка сред

ства, чијом употребом ове активности по
стају очигледниј е и приступачниј е широ-
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КИ~1 наРОДНИ!';1 масама. Ту долазе, у првом 
реду, биоскопи, радио~апарати, телевирози 
и друга средства. Неопходно је да се у op~ 
IЋнизацијама ССРН, Народне омладине, 
синдиката итд. примена ових средстава све 

пише шири, чиме ће рад ових организаци~ 
ја постати занимл>ивији, ефикаснији , ca~ 
временији и све више се ослобаЬати скуче· 
11ОГ стереотипно г вербализма, који је по ин~ 
тересовању и укусу л>уди већ давно лрева~ 

знћен. 

Било би всшvш корисно када би наше 
организације, поред радио-апарата, распо
лагале властитим кинопројектором, телеви
зорима, .магнетофон има, грамофонима итд. 
Иако се сада не може о томе говорити у 
таквој ширини, вероватно да ће у блиској 
будућности многе институциј е, клубови и 
организације располагати богатијим И раз
НОВРСliијим фОНДОМ културних и технич~ 
КНХ средстава. Данас ми можемо настојати 
и треба да се старамо да се постојећа сред. 
ства најцелисходније користе и да буду 
што пише у употреби . Веће културно-про
светне заједнице, у сарадњи са CaBCTOl\·t за 
просвету и културу, и орlЋннма друштве .. 
ног управЛ>ања у домовима културе, треба 
да утиче на избор репертоара у постојећим 
биоскопским силама, потискујупи У поза~ 
ДИНУ н:ом:ерцијални интерес, развијај ући 
смисао за подизање филмске културе гра· 
Ьана и омладине . 

(4) БИБЛИОТЕКА. - Пропа lЋНДИ КЊ!!
ге треба дати такоће значај но место у скло
пу активности Културно·просветне зај едни~ 
це. Свакако да ће у томе погледу најваж~ 
нију улогу имати Савет библиотеке, који 
треба да делује у правцу снажења библио
теке, а посебно усмеравању њене набавне 
политике, побоЛ>шању структуре књижног 
фонда. Уз централну библиотеку треба раз~ 
вијати, као њеие пуиктове, читаоиице по 

насел,има, а нарочито сеоске књижнице и 

дечју библиотеку. У заједници са СИНДИ
калним организацијама већих предузећа, 
проучити могупност окупЛ>ања читалаца у 
друштву пријател>э књиге. Библиотека У 
свом раду, а нарочито на популарисању 

ю·ьиге и привлачењу читалаца , треба све 
више да се ослаља на активност ку л турних 

И просветних радника и друштвених opгa~ 

низација. 

(5) КУЛТУРНО-ЗАБАВНИ ЖИВОТ. 
Заједничком акцијом синдиката, Народне 
омладине И других организација, треба pa~ 
звијати разноврснији и садржајнији забав
ни живот у насел,има ,унутар радних KO~ 

лектива и у домовима ку л туре. Многи ло~ 
кали би се морали претворити у културни
је центре окупл>ања, користећи за разоно-

Са скуnиl'Cинск:е седmще 4. /иарта 1947. -годи· 
не, на којој је усвојен lювu Статут Оl1lНТИl1е 

3вездара 

La seance (је l'Assemblee, ј е /1.и е lе 4 mars 1974, 
d laquelle а ele (Jdople !е HOUVe ClL/ Statut ае [а 

СО/?'Јmиl1 е (Је Z\Jezdara. 

ДУ савремена средства - грамофоне са o~ 
дабраним дискотекама, телевизиј ске при
јемнике итд. Свој ом садржајношћу И орга· 
низацијом културно-забавни ж ивот треба 
да задовоЛ>и данашње потребе наших Л>У~ 
дИ. Разноврсним облицима аматерске де
латности; teXHI-IЧКИМ, културно~уметнич

КИМ, спортским, планинарским, феријал· 
ним и ДРУГИl\1, треба ПРУ>I(ИТИ сталну MO~ 
ралну подршку у ЦИ"'У формирања одреће
них навика у коришћењу слободног вре
мена. 

Али, најважниј у улогу у развијању за
бавног живота имају ДОМОВИ културе, који 
треба да се претворе у жаришта културно~ 
-забавног живота на под ру ч ју општине. Me~ 
ћутим, низ проблема који прате делатност 
ових установа, не Допушта да се оне афир
мишу као центри забаве и разоноде на oд~ 
рећеном НИВОУ. То су, пре свега, недовоЛ>
на финансијска средства и кадровски про
блеми, који не дозвоЛ>авају да се пронаће 
права садрж..ина рада, са конкретним спе

цифичним облицима и i\leTOAaMa рада. Због 
тога постоје тенденције да сале ДОМОВ:1 
културе САуже за издавање , да у њима Ha~ 

ћу место разна предузећа, којима је пре~ 
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васходан КО~'lерцијални ЦИЛ>. ОВО питање 
је често дискутовано и У ОКВИРУ Савеза до
мова културе Београда, и очекивати је да 
ће убудуће ове установе играти све значај
I-Iију улогу на плану друштвено-политичке 
активности, У којима ће се, поред забаве и 
разоноле, спроводити И образовање Л>УДИ, 
путем предавања, семинара, курсева ИТА. 

(6) ФИНАНСИЈСКА СРЕАСТВА, МАТЕ
РИЈАЛНА БАЗА И КААРОВИ_ - При рас
подели финансијских средстава за разна 
подручја КУЛТУРНОГ живота, потребно је, 
према расположивим могућностима, пове
ћати у целини обим новчаних давања, 80-
дећн: истовремено рачуна о њиховој струк
тури, посвећујули знатно већу пажњу ИН
ституцијама и облицима масовног култур
но-просветноl' рада. С обзиром на недово
..ъан број објеката који служе културном 
и забавном животу, неопходно ј е да ДРУ
штвено-политичке оргавизације посвете ви · 
ше бриге рационалном коришћењу посто
ј еће базе , што захтева више координанијс 
и планирања рада појединих КУЛТУРНИХ ИН
ституција. 

Као што је напред истакнуто, нови Дом 
културе У нашој општини, као централна 
установа ове врсте, обезбедиће свакако 
много више услова за планирање и спрово

пеље интензивније и ефикасније култур
но-просветне политике у општини. Али , ва
Л>а нагласити да и питање кадрова, који 
треба да се ангажуј у на овом послу, пред
став.ъа проблем којем треба посветити изу
зетну пажњу. 

Приступајупи сада формирању Вепа 
културно-просветне заједнице, ми имамо у 
виду његову будућу улогу и утицај на ре
шавање свих шпања о којима је овде било 
речи. Свакако да се не може очекивати 
да ова нова институциј а одмах захвати све 
проблеr..-f е културно-просветног рада, али 
њено постојRње ле се, без сумње, гюзитив~ 
но одразити , у самом почетку, на активно

сти културно-просветних установа кој е об
разу ју Веће_ 

у овом реферату намерно нисмо подро
б није ГОВОРИАИ О раду појединих установа, 
које су у протеклом периоду оствариле 
знатне резултате , и сте кле доста искуства 

у културно-просветној делатности у нашој 
општини, јер ле то вероватно ДРУГОВИ бо 
.ъе изнети у дискуси,iи на овој скупштини, 
пошто су упознати с проблемима ЊИХОВО" 
рада_ 

На крају, у вези друге тачке дневног 
реда, Иницијативни одбор сматра да у Ве
ће треба изабрати другове и другарице, ко
ји ле бити у стању да одговоре ОВИI\'1 зада-
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цима , да поседуј у оо.ъу и смисао за овакав 
рад, а поготову Аа уживају углед као ДРУ
штвени радници, јер ле од њиховог утица
Ја и залагања зависити успех у раду већа 
КПЗ .. . " 

На основу реферата и дискусије, Скуп
штина је изабрала веће КПЗ 1·1 усвојила 
Статут. V Веће су изабрани представници 
друштвено-политичких организација ОIlШ
тине - СК, ССРН, Савеза сиидиката , омла
дине и институција у области културе. ЦР
ви председник Већа КПЗ био је Араган Го
дић, новинар - а затим су, у времену од 
1960. до 1973. године, на челу ове организа
ције били - ЖИВI(а Микић, просветни рад
ник, Милош Миличковић, Теодор Опалић, 
директор гимназиј е и Браика Пешаковић , 
управник библиотеке "Вук Караuић". V Be~ 
ће су бирани истакнути друштвени и кул
турни радници, мећу којима: Јанко Боно
вић , књижевник, Момчило Крковнћ, вајар, 
Вукоје Булатовић." друштвеI-lО-ПОЛИТИЧКН 
радник, Јосип Дефранчески, публициста, 
Боривој е Стојковић, професор и књижев
ник , Јован fiирилов , позоришни радник, 
Иван Ивањи, књижевник, Божа Марковић , 
новинар·, Мирко Јовичић, просветни рад
ник , Мира Јовановић, библиотекар, Вера 
Марковић, управник Аома културе "Вук 
Караџић", Нада Милутиновић, новинар 
"Политике", Милан 3ечевић, друштвени 
радник, Вера IIlкрба, омладински руково
дилац, Славен Стринека , студент, Ј'оиЛ>ана 
Прегер, музичар, Димитрије Парам:ендић, 
вајар, Марко Ковачевић, метClЛСКИ радник, 
Младен О.ъача, ю-ьижевник, Радмила Цига· 
новић, просветни радник, Бура Радоњнl1, 
сликар, Олга Вучковић, радница, др Мари
ја Јанковић, лекар и други. Беће је имало 
укупно 30 чланова. ФормирыlO је и 7 ко
мисија, на чијем челу су били чланови Бе~ 
ћа, а у састав комисија су улазили друшт
вени радници, према афинитету и личној 
опреАе..ъености за врсту активности, или 

према институцији, коју су преАстав..ъали . 
Постојале су слеАеће комисије: за Ј(УЛТУР 
но-просветни рад на селу, за културни рад 

у радним организациј ама, за организовање 
клупских облика рада, за музичко образо · 
ва:ње, за ликовно образовање, за културно
-забавни живот и за урећење насе..ъа и уна
преnење Домаћинства . ЗаАатак комисија је 
био да припремају материјале за седнице 
Бећа и шира саветовања о проблематици , 
на којој је требало да раде , односно да 
ПРИКУПlоају податке и анализирају стаље 
на подручју свога деловаља . У првим ГОДИ
нама по формирању Веће је , захвал,ујући 
иницијативама пој единих активиста, разви 
ло веома интензиван и плодан културни 
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рад у ОПШТИНИ. Одржано је неколико ши· 
рих саветовања о проблематици културно· 
·просветног рада на селу, о културно·забав· 
ном животу омладине, о културном раду 

у месним заједницама, у школама и радним 
организацијама. Посебне екипе обилазиле 
су при градска насеља и поједине месне за· 
једнице у градском делу општине, испиту· 

јући услове и могућности културно-забав· 
ног живота у њима. Након таквих акција, 
спроводећи заКЈ'Qучке са ОДр.Ж.аних скупова, 
ДОШЛО је до реализације извесних програ· 
ма на терену, уз учешће Народног универ
зитета, ОДНОСНО Дома културе и Народне 
библиотеке "Вук Караџић". Веће се посео. 
но ангажовало у разматрању проблематике 
и програl\Ш рада установа у области култу" 
ре у једну институцију .Веће је, у ствари, 
било иницијатор за овакво решење и орга" 
низатор многих састанака, на којима је ди
скутовано о физиономији новог Дома кул
туре и његовој функцији у културно-про· 
светном животу општине 3вездара. Веће је 
и дало предлог да се нови Дом културе на
зове именом Вук Караџић, што је Скупшти
на општине, као оснивач, и усвојила. 

Веће је оснивач Друштвеног клуба "Вук 
Караџић", који је шездесетих година и кас· 
ниј е , био својеврсна организација у Бео
граду. Он је тих година остварио разноврс
тан и садржајан програм, који је био вео
ма запажен у јавности и често преношен 
преко телевизије . Клуб је био окупио више 
десетина активиста, који су у њему могли 
да наћу - с једне стране, шире образова
ње, а са друге - културну забаву и разо
НОДУ . Програм који је био организован у 
Клубу , значио ј е ВИДНО освежење у ОДНОСУ 
на уобичајене облике рада , какви се сусреи 

ћу у другим организацијама и установама 
за масовну КУЛТУРУ . Једном недељно Клуб 
је организовао спеuијални програм за чла· 
нове и њихове пријател>е - у ВИДУ сусрета 
с познатим јавним !Јадницима И уметници-
1.13 - научниuима, књижевницима, музи

чаЩ,Il\,{а , новинарима и др. Учешће ових 
ЛИЧНОСТИ у програму Клуба било је бес" 
платно. сви позвани радо су се одазивали, 

то ј е био јединствен и оригиналан контакт 
с публиком. Да поменемо само неке сусре

те ове врсте: са академиком ВеЛ>ком Пе
тровићем , с позоришним уметницима: Ма· 
ријом Црнобори, Блаженком Каталинић. 
Рашом: Плаовићем, Матом Милошевићем, 
Рахелом Ферари, Миром Ступицом, Оливе
ром Марковић, Марком Фотезом, првацима 

опере МИАИЦОМ Миладиновић и Жарком 
Цвејићем, клавиристом Душаном Милади
НОDићем, пианистом Душаном Трбојеви
ћем, гитаРИСТО!\1 Јованом Јовичићем, музи-

" 

чарш.,1 Душаном Плавшом, интерпретатори
ма народне музике и песама Радојком и 
Милутином Живковићем, Даницом Обре
нић, књижсвником Милорадом Панићем -
Сурепом, професором Универзитета др Ан
Ьелићем, првоборцем радничког покрета 
Павлом Павловићем, представником ДСИП 
Арагом Кунцом. новинарима AparaHOM 
Марковићем, Владом Шестаном, уредни 
ком фОТО-Юiно ревије Видојем Мој силови
ће.м, филмским критичаром Владимиром 
Петрићем, професором метеорологом Ан
том Обуљеном, Драгошем: Стевановићем 11 
др, У свему је Клуб организовао преко 100 
таквих вечери, у комбинацији с филмом, 
музиком, оперским аријама, уметничким 
говором и рецитацијама. Имена која су на
ведена, показују разноврсност репертоара 
те врсте . 

Клуб ј е организовао и књижевне веч.ери 
писаца - чланова Клуба: Јанка Боновића~ 
Младена Ољаче, Мирка Бањевића, Душана 
Баранина, Блажа Шћепановића, Теодора О· 
палића, Боривоја Стојковића и др. Органи
'30вао је изложбе слика, наградио такмиче· 
ње у аметерској уметничкој фотографији~ 
затим неколико другарских вечери у дан

синг - ресторану ,,3вездара" итд. Друштве
ни клуб "Вук Караџић" значио ј е оригинал
ну н свој еврсну културну пој аву у нашој 
средини, о њему се говорило у круговимг. 

друштвених радника и уметника , и требало 
је даље развијати његове облике рада. На· 
мера је била да се огранци Клуба стварају 
у месним заједницама, школама и фабри
кама. Нешто од Tora је ураћено, али није 
се истрајало са онако интензивном актив
ношћу Клуба, поред осталог и због тога , 
што су појединци сматрали да ниво про-
}'рама не одговара културном узрасту сре

дине, па Клуб није успео да се омасови, 
што је оцењено као негативно у укупном 
билансу његовог деловања. 

Мећутим, Веће је И даље остало на ста
новишту да су клупски облици рада најпо· 
1"оДнији да се радном човеку пружи солид
на забава и разонода на местима, која за 
њега могу бити привлачна и приступачна. 
у ту СВРХУ било је покушаја да се створе 
друштвени клубови разноврсне садржине: 
шах·клубови, клубови читалаца, клубови 
љубитеља музике, филма, фото-секција, ли
терарних секција итд. , што је понегде и 
остварено . 

Активност Већа испоЛ>ила се и прили
ком организовања разних свечаности и ју
биларних прослава, као што су биле годи
шњице револуције, значајни датуми ства
рања нове Југославије, 150·годишњица Ње
гошевог роћења, стогодишњица Вукове 
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смрти, и др. Ове прославе обележаване СУ 
свечаним академијама и ДРУГИМ манифе
стацијама у Дому КУ"1уре, у школама и 
другде. 

у акцијама за пропаганду књиге, ПОД на
зивом "Месец књиге", Веће је редовно сва
ке године учествовала у стварању програ

ма и иницирању извесних конкретних :ма

~IИфестација, везаних за ову акцију. Тако 
Ј е било организовано такмичење ученика 
у школама у познаваљу литературе из 

ВОБ-а, и одржана централна општинска 
приредба, H~ којој су подељени поклони у 
књигама наЈбол.,им такмнчарима. На ини
цијативу Већа установл.,ен је датум 9. но
вембар за посету ученика и наставника спо
меницима и гробовима познатих писаца на 
београдском Новом гробл.,у. ЈеДНОЈ\1 прили
ком Већу је додел.,ена диплома од стране 
Савеза друштава за ширење кљиге, као 
признање за постигнуте резултате у акцији 
пропаганде књиге и читања . 

Веће је учествовало у дискусијама око 
израде Статута општине 3вездара и у из
ради друштвених планова у области ку л

туре. Бројне дискусије које су воћене у 
Већу и другим органима и организацијама·, 
о овим питањима, допринеле су да и ова 

сфера )кивотних потвреба граћана добије 
uдговарајући третман у плановима за даљи 
развој 3вездаре. Веће је дало ПОДРШКУ Са· 
вету за културу у захтевима за додељива

ње већих средстава за финансирање кул
туре, с тим да се створе одрећени инстру
менти за расподелу средстава, која би се 
доде.tЪивала наменски, за одрећене програ
ме и акције. Тако је дошло до оснивања 
Друштвеног фонда за културу, који ј е, ма
да са још недовољним средствима, ДОПРИ
нео да се спроведе одрећена политика v 
финансирању културних делатности на 
подручју општине. 

Веће је сараћивало са Културно·просвет
ном заЈедницом града и Културно-просвет
ном заједницом Србије путем разних саста
нака и саветовања, која су организовала 
ова већа. Та сарадња је била редовнија у 
првим годинама по оснивању општинских 

културно-просветних заједница. Сада су, 
мећутим, pelSI;I такви састанци, а уколико 
се и одржаВ3ЈУ они су посвећени питањи
~a начелне природе: да ЛИ треба да посто

Ј е и какав садржај рада треба да имају 
оnштинске културно-просветне заједнице у 
граду: Има појединаца који сматрају да 
ПОСТОЈање културно-просветних заједница 

у свим општинама није ноепходно; питања 
културе могу да решавају други оnштин
ски форуми. Други, мећутим, мисле да би 
Културно-просветна зај едница Београда мо-
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l·л а, преко општинских зај едница, да спро
ВОДИ низ акција. Та концепција о томе да 
заједнице треба да се повјал.,вл,уј у и као 
директни организатори одрећених практич
них акција, није у складу са раниј е усвоје
ним ставовима, по којима су културно-про
светне заједнице трибине, на којима ће се 
дискутовати о разним проблемима култур
ног живота и на којима ће се вршити обј е
дињавање активности организациј а и уста
нова које делују на подручј у културе и 
просвете, како би се обезбедило јединство 
њиховог деловања. Преовладао ј е став да 
културно-npосветна заједница треба да се 
појавл,уј е као директан "продужетак" по
литике Социјалистичког савеза на подруч
ју културе. То захтева да КП3 буде плат
форма политичким: и друштвеним органи
зацијама, као и културним радницима, на 
којој ће они размењивати искуства , разма· 
трати заједничке проблеме и обезбећивати , 
прихватањем одрећених обавеза, најцели · 
сходнија решења. Према томе, Културно
-просветна заједница 3вездаре је остала и 
данас покретач програма акција, састана
ка, саветовања, предлога и иницијатива , 
које треба да развију интересовање за пи
тања културе и просвете мећу становни
штвом општине. Сав рад и читава актив
ност "'уди окуп",ених у КП3 је ствар до
бро.л:.ности и ентузијазма; отуд је неодржи
ва замисао да се тим друштвеним радни

цима могу одреЬивати задаци , које, по пра
вилу, обављај у професионалци, односно 
институције кој е за то постоје. Разматра
јући битна питања културне политике на 

подручју општине и учествујући активно у 
састављању или разматрању планова кул

турног развоја, КП3 треба да се афирмише 
као део механизма друштвеног самоуправ

.tЪaњa, који обезбећује :масовност култур
ног и просветног дсловања. Тако су, упра
во, схваћени задаци и улога КП3 и тако 
је она усмеравана V протеклим годинама. 
Али, због заузетости и оптерећености ве
ћине чланова у Већу другим функцијама, 
као и због одласка неких другова из оп
штине, мора се признати - рад ове орга

низације, у последње време, ниј е био тако 
интензиван и плодан, као раније. Али је тај 
рад, делатНост институциј а о кој има је ов
де било речи, активност многих друштве
них и културних радника са подручја Зве
здаре, рад чији континуитет ипак траје 
скоро 30 година, од ослобоћења до данас, у 
општем кретању и развоју самоуправног 
социјалистичког система у нашој земљи, 
омогућио да се у новом Статуту општине 
3вездара, који је недавно усвојен, у '-ЈЛ. 22. 
о култури напише следеће: 



ОСНИВАЊЕ УСТАНОВА У ОБЛАСТИ KYJITYPE НА 3ВЕ3ДАРИ 

"У области културе радни Л>УДИ игра· 
ћани у основним организациј ама удруже· 
ног рада и месним заједницама, интерес· 
вим заједницама за област културе и преко 

органа Општине и Града, као и других ор· 
ганизација И заједница: 

утврћуј у политику у области кул-
туре; 

старају се о обезбеЈ5ивању општих у
слова за развитак делатности у области 
културе и стваралаштва и ПОДСТИЧУ пове· 

зивање културних институција с њиховим 
корисницима; 

- прате услове пословања културних у. 

станова и развој самоуправних и друштве
но-економских односа у области културе, 
подстичу функционално повезивање, ните-

грацију и економику културних делат
ности; 

- старају се и обезбећују друге услове 
за развој l\,шсовне културе радних људи и 
граnана, а посебно у новим градским и при
градским насеЛ>има; 

- заједно са друштоено-политичким 
организацијама разматрају културне про
l'paMe са становишта идејности и целисход
ности тих програма; 

- ПОДСТИЧУ развој и активност аматер
ских, културно-уметничких друштава и 

ДРУГИХ сличних организациј а", 
у таквим оквирима, на бази већ утвр

пене политике и стечених искустава у про· 
теклим: годинама, треба да се даЛ>е изгра
ћује и развија културни живот и рад у ол
штини 3вездара. 

LA FONDATION ЕТ LE D";:\IELOPPEMENT DES INSTIТUTIONS 
ЕТ DES ORGANISATIONS DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE, SUR 

LE TERRIТOIRE DE LA COMMUNE DE »ZVEZDARA« 

Milos MilickoviC 

Jusql1'en 1945, аl1Сl1пе institution sur le ter
r itoire de l'actueIle соmmипс де »Zvezdara« пе 
s'occupait des activites culturelles, de Еас;оп рго
fessionnelle е! organisee. Apres lа ]ibегаtiоп, 
grace а I'effort et а l'in itiative d'un groupe d 'en
tlюus i аstеs, а e te сгее а »Zvezdara « l а ргетЈеге 
bibliotbl~que рориlаЈге sous Је пот de »Radoje 
Domano\·ic«. 

Dans les annees cinquantes соmmепсещ les 
premiers investissements dans l а culture, d'a
bord раг lа cons truction de la Maison de cultu
ге de »Zvezdara« e t, рlцs tard еп 1959, de lа 
Маisол de culture »Vuk Karadzic«. А cette еро
чие, l 'activite de lа BibIiotbl~que рориlајге а ete 
deja plus 1arge, et ceHe-сј fut transformee, раг 
la creation de nouve l1es sectlons et lеuг fusion 
avec lа Bibliotru~que »Radoje Domanovic« dans 
ипе institution uпiе - еп ипе Bibliot,bl~que сеп
tra le de lа соrnтипе, iпtitиlее de nouveau ))Vuk 
Karadiic«. Ces institutions ont deve]oppe depuis 
uпе activite intense, поп seulement dans lеuг ЈП
terieur, mais aussi sur Је terrain, dans les orga
nisations de travail et dans les communautes 
locales, ои Јl а ete сгее ип veritable reseau de 
salles dans lesquel1es se derou1ai t ип program
те cu lturel tres varie. 
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Еп 1960 а ete сгее 1а Comunaute сот
mllпаlе de сц ltuге et d'education, сотте orga
nisation qui coordonne et dirige dcs efforts еп 
domaine de l а CtlltLlre е ! de l'education de la 
соmmипе, qui regrOLlpe dans cette activite tous 
les organes et institutions, des activis tes cultu
rels et sociaux - аб п de favoriser l е travail 
culturel sur lе te rritoire de »Zvezdara«, dans 
toute sa d ivегsitе. 

Раг ил effor t соmmuл de toutes ces insti
tutions et organisa tions, оп es t parti de lа сол
ception que l'activite culture lle et l 'elargisse· 
ment de l'horizon сu l tш·еl de lЪотте travai1-
leur п'а pas d'in teret uпiquеmепt соmmе fac· 
teur de sa productivi te, mais aussi соmте еЈе
ment qui con tribue а lа democratisation des ге
lations sociales dans les collec tivites de travail 
et, plus largement епсоге, dans lа socieie. 

C,est ainsi que les opinions de Ја eulture 
sont formulees dans lе J10l1Veau Statut de Ја 
соmmипе де »Zvеzсlага«, basees sur ]es reso]ll
tions constitutionnelles l'ecents, concernant l'еп
semble де mouvements existant dans Је deve
loppement de lа societe yougosla\le, socialiste et 
aLltoges tionnaire . 






