
Лична топографија раја 
 
 

Садржај 

 
Дејан Боснић, Трајање као залога смисла и значаја 

Панчевачка читалишта 
 

Не знају се и никада се неће сазнати многи незаобилазни почеци 
Историја библиотека почиње са првим књигама 

Касине нису библиотеке 
Читалишта и библиотеке на крају XIX и на почетку XX века 

Читаоница у Змај Јовиној 5 

 
Рађање Библиотеке 

Оснивање Градске књижнице и музеја 
Прва јавна библиотека у Панчеву 

Десет година рада библиотеке и музеја 
23. децембар 1923. 

Датум оснивања : 5. април 1924. 
Јавне прилике града 1924. 

Градски библиотекар и чувар музеја 
Свечано отварање Библиотеке 

Градска апровизација 

 
Градска библиотека после Другог светског рата 

Библиотека у Змај Јовиној 5 
Хронологија библиотекара 1944 – 1964. 

Отпис „фашистичке“ литературе 
Библиотека на Белој стени 

У раљама урбаниста 
Сан Ђорђа Влајића 

Са Библиотеком није свршено 

 
Сарадња библиотека, архива и музеја 

Битови материјалног света 
Талас који ће запљуснути будућност 

Библиотеке, архиви и музеји деле исту мисију 
Повезани реком 



 
Књижевна топографија Панчева 

Панчевачко читалиште 
Књижевна топографија Панчева 

Записници са састанака послератне гимназијске дружине 
Трагови у времену 

О једном свету који је већ ишчезао 
Руске иконе 

Људи које су појели скакавци 

 
Златно доба нашег издаваштва 

Ласте/Меридијани/Брег 
Панчевачка библиографија 

Златно доба нашег издаваштва 
Повест општежитељнога манастира Војловице 

Рађање словесног града 
Једна књига, један град 

 

Читалиште у виртуелном свету 
Читалиште 

Најтеже је отворити касу Војводине 
Табла вредна милион динара 
Читалиште у виртуелном свету 

 
Град расте са библиотеком 

Библиотекар важнији од градоначелника 
Најважнији су људи 

Невидљиви библиотекари 

 
Библиотека као место сусрета 

Библиотекарство у Финској 
Библиотека као капија знања 

Брига о писмености нације 
Бајка која се гледа и слуша 

Потпиши се дигитално 
Од колекција до конекција 

 
 
 



Библиотекари у интернет парку 
Креативна економија 

Витални цивилизацијски сервис 
Библиотекари у интернет парку 

Манифест о јавним библиотекама 

 
Библиотека, политика, идеологија 

Невидна рука 
Традиционални модел пасивног библиотекарства 

Ко то ради у библиотекама? 
Вук и Зека тргују 

Питај библиотекара 
Радари будућности 

Многе будућности нису се оствариле 
 
 

Горан Траиловић, Забелешке на маргинама историје 
 

Литература и извори 
Прилози 

 

 

 

 

 

 

 


