
Др Љубинка Башовић 

ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊУ РАДНИЧКИХ БИБЛИОТЕКА И 
ЧИТАОНИЦА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ИЗМЕЂУ ДВА 

СВЈЕТСКА РАТА (1918- 1941) 

Прву половину ..1вадесетог стољећа карактеришу значајна збиваtы у 
развоју човјечанства уопште. Револуционарне, политичке и друштвене 
промјене тог раздобља утјецале су и на значајан развој науке, умјетности и 
културе. Долази до развоја масовне ку.lТуре на свјетском п.1ану што је ус
.1овљено порастом сувремене техно.1огије и ин..1устрија.1изације. Већина зе
"!аља започиње ексnери:-.1енте како ..1а се књига, умјетност, позориште ~1 до
стигнућа науке приближе широј јавности, у чему долази и до ширег отвара
ња и дјеловања јавних библиотека и јавног библиотекарства. Истина, јавне 
библиотеке у неким земљама биле су раширеније, у нек~1м мање, а.~1н су, 
начелно говорећи, библиотечке услуге став:ъане на распо.1агање све већем 
броју корисника - све ширим с.1ојевима становништва.') Започета ево.lу
ција у области библиотекарства, као стручне и научне дјелатности, доније
ла је свијету постепено изграђивање разноврсних типова библиотека и чи
таоница, одређивање њихових примарних функција и задатака, nрофесио
нално образовање библиотечкнх радника, удруживање библиотека н њихо
вих носи.1аца у nрофесионалне стручне организације и стварање nрве међу
народне асоцијације бибшютечких радника ције.1оr свијета - с публикова
њем већег броја стручних и научних радова о практичним и теоретским до
стигнућима у овој области. 

У Босю1 и Херцеговини се, у nериоду између два свјетска рата, би
б.lиотекарство и библиотечка дјелатност нас.1ања.1а на нас.1ијеђене култур
не традиције из ранијих периода, а добрим дије.1ом је стек.1а и своје посеб
не, конфесиона.'lне, национа.1не и к.1асне карактеристике и особености. По
јава све већег броја библиотека и тиnизација унутар њих знатно је доnри
нијела и развијању, nрвенствено јавних библиотека и читаоница, самостал
них или у саставу разних културно-nросвјетних, умјетничких, спортских, 
радничких друштава и организација, научних, специјалних и школских би
блиотека и читаоница. У овом периоду је у Босни и Херцеговини дје.1овало 
близу шест стотина библиотека разних тиnова.1) 

1) Хисторнја човјеуанства. Културни 11 научни развој. Загреб, 1969, св. 6, књ. 3: Двадесето 
стољеhе, 11 дио: Преображај друштва, стр. 376- 386. 

2) Ђ о р ђ е n е ј а н о в 11 ћ • Историја биб.7нотека у Боснн 11 Херцеговинн Од ПО'It:П.:а .ЈО .за
нас. Сарајево, 1960, стр. 104. 
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Развој и дје.1овање радничких библиотека и читаоница, у склоnу би
блиотеч!>е активности овога nериода, уско је везано за почетке организова
ња и юасно-идејног сазријевања радничке класе у Босни и Херцеговини, 
као об.1ика прогресивног стремљења у оквиру демократско-рево.lуционар
ног nокрета. Већ с првим деценијама двадесетог СТОЈf:>ећа настаје процес 
отварања радничких библиотека и читаоница у сви\>t већим мјестиvш у Бос
ни и Херцеговини - nревасходно као негација постојећих културних ин
ституција, друштава и биб.1иотека, које су подстицале. вјерску и националну 
поларюацију грађана. Истина, у прву деценију двадесетог стољећа радни
штво у Босни и Херцеговини је ушло с веома скромним искуством у свом 
класно\о1 организовању и вођењу класне борбе. Међутим, nод утицајем ин
тензивнијих кретања, у првој nоловини nрве деценије новог стољећа, број 
радничких друштава, радничких домова (а већину их је одмах пратила 11 
библиотечко-читаоничка активност), био је већ толики, да се nоставило nи
тање њиховог струковног повезивања и оснивања првих струковних синди

ката и све јачи развој разноврсних културних акпlвности. Временом је 
развијени синдикални покрет у БиХ, у склопу својих разноврсних активно: 
сти, посебно поклањао пажњу радничким библиотекама и читаоницама, о 
чему свједочи податак »да такорећи ниједно радничко друштво, ниједна 
радничка организација није бltла без најпримитивније читаонице, па тако 
ни без библиотеке у ширем смислу«.3) Истовремено, истражена грађа о дје
ловању радничких библютека и читаоница у БиХ између два рата nружа 
обиље nодатака за сагледавање њиховог значаја и улоге у цјелокупној ле
галној и илепLlној дјелатности КПЈ и СКОЈ-а - усмјереној, прије свега. 
на припремање револу_ције, посебно у nериоду од 1937- 1941. год.ине, када 
су ове установе постаЈале праве интерне школе за прогресивно, односно 

марксистичко образовање и ширење прогресивне мисли. 
Стога се њихов значај и улога ог.1едају, с једне стране, у њиховој nио

нирској оnштекултурној мисији с обзиром на историјски условљену насли
јеђену културну и просвјетну дјелатност и постојећу националну и конфе
сионалну разједињеност друштава, тј. постојање низа друштава и организа
ција и у њиховом оквиру биб.11ютека и читсlоница - на чисто националној 
и конфесионалној основи. С друге стране, оне заузимају значајно мјесто у 
историји демократско-револуционарног покрета у Босни и Херцеговини, с 
обзиром на то да су - од времена када КПЈ, послије »Обзнане« и Закона о 
заштити државе (1920, 1921), прелази у илегалност и заједно с револушю
нарним радничким покретом доживљава од режима тешке ударце - nост

ьјале, као масовне организације. Ничу и нове радничке библиотеке и читао
нице, било са,..юсталне било у саставу разних радничких друштава и органи
зација, у к~јима ће временом, захваљујући дјеловању КПЈ и СКОЈ-а доћи 
до изражаЈа снага прогресивних мисли и револуционарног покрета, а осни

вају се и такве библиотеке, које раде nод непосредним руководством КПЈ, 
служећи остваривању борбе КПЈ за идеале радничке класе и револуције. 

Преломни историјски догађаји који су утицали на развој и јачање ре
волуционарног радничког покрета у земљи - јесу побједа социјалистичке 
револуције у Русији, распад Аустро-Угарске, догађаји на крају првог 
свјетског рата и стварање заједничке државе СХС - с низом неријешених 
привредних, друштвених, пошпичких и културних питања. Непуних пет 

3) - С ед н к а Де р в 11 ш е в н ћ, Прилог историји радничких библиотека у Сарајеву. Би
блиотекарство, Сарајево, 1969, 3- 4, стр. 43 - 71. 
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мјесеци nослије стварања југословенске државе, у њој је створен јединст
вени рево.1ушюнарни раднички nокрет - Соција.1истичка радничка nарти
ја Југос.1авије (КО:'\1униста) (у Београду 20- 23. аnрюа 1919), јединствени 
рево.1уционарни синдикати (23. аnрила), а основан је ~~ Савез комунистичке 
О\1.1адине Југославије - СКОЈ (у Загребу Ј О. октобра). У низу мјеста у 
Босни и Херцеговини оснивају се раднички до.\юви са читаоницама, у који
:vtа су стваране nрве збирке књига. Тако је у Бихаћу 19 Ј 9. године основан 
Раднички дОI\1 с читаоницо'vl и биб.1иотеком, кроз које је nовјереништво со
ција.lдемократске странке Босне 11 Херцеговине, заједtю са син..:щка.1ном 
организацијом, развијало nроnагандну активност на политичком, културно
-просвјетнО:'\1 11 сnортском nо.ъу. Биб.1иотека 11 читаоница су биле nрво 
смјештене у »Стекаловој кући«, одакле су nресељене у »Ресторан Кухач« и 
већ у nочетку nосједовале збирку од око 300 књига и брошура, nрикупље
нttх у сабирној акцији. Читаоница је редовно добијала .1истове »Глас Сло
боде«, » Радничке новине«, »Ослобођење«, »Истину«, »Радник«, »Слобод
ну ријеч«, »Политику«, »Републику«, »Обзор« и друге, а средства за набав
ку књига и штамnе обезбјеђивана су од недјељних nриредби у Дому и чи
таоници. У Босанском Броду је основан Раднички дом са читаоницом и не
колико секција; у Требињу - Раднички дом у оквиру којег су посебно дје
_,ова.lе читаоница и библиотека; у Босанској Круш1 - читаоницу је основа
.1а nартијска организација у Јовановића Хану под Тећијом, и у њој су се 
nочели окупљати наnредни радници. Раднички домови се оснивају и у низу 
других :'\tјеста - у Варешу, Какњу, Брези, Брчком, Дервенти, Травнику, 
Турбету, Јајцу, Теслићу, Приједору, а nосебно је та активност била интен
Зt1вна у Сарајеву, гдје се, nоред Радничког дома у Кошеву, отварају још 
два - оба са читаоницама, један на Башчаршији, а други у Новом Сараје
ву}) Када је маја Ј 919. године формирана у Сарајеву - комунистнчка о.'v!
.lадинска организација ученика Трговачке академије (nредсједник Драгу
тttн З.1омислић, секретар Родо.ъуб Чо,1аковић), користила је у свом раду 
»неве.1~1ку библиотеку марксистичке .1итературе«, у Радничком дому (опш
та раднttчка биб.1иотека Г.1авног радничког савеза о којој ће касније бити 
ријечи). Организација је : Дому доби.1а на pacno.1araњe једну nросторију 
гдје су се омладинци сваке вечери састајали 11 заједнички nроучавали »Ко
мунистички :vtаннфест«, Марксов »Наја:vtни рад и каnита.1« и Бебелову 
књигу »Жена и соција.lиза:'\1«, у че.\1У су И\1 no\11ara.ltt Јово Јакшић, Живота 
Милојковић, Мојсије Зон, те Коста Новаковић, Ми.1ош Требињац и други 
активисти СРПЈ(к). Како је ова, најјача ра..:хн11чка библютека расnолагала 
nретежно издањи:'v1а Срnске соција.1демократске nартије, о:'v1.1адинци су из 
ње позајмљив<1.1и дјела Маркса, Енге.1са, Бебе.1а, Розе Луксембруг, Антона 

4) У р о ш Н е .111 '1 о в 11 ћ. Ра.знuчпt ПОАЈIСТ у Босниu Херuеговтт у првој no.ювstнst 1921. 
ГOJ.IIHt:. Прн.10311 3<1 11сrорнју ра.:tю1чкоr· rюкрета. Сарајево. 1965. 1. стр. 55 - 95; - М о н 11 

Ф 11 11 11 11. :l.J''I<III,nы· л: п Ј _1 A}.ll_!f'lllt\1 н сttщно·н,t .IJ>.\ 1111 в'""' 11 орттtз;щнј;t "" у Бос
нн 11 Хсриеговттюнсђу .зва рата. У: Научнн скуn Pa.:tllllчкe к.1асе и КПЈ у борбн за соuн
ја.11!Зач у Босю1 11 Хер11еговншt. Поводоч 50-ro.:tiiUJЊIIIlC Сt~веЗ<I комую1ста Југос.1авије б. 
11 7. ноое\lбра 1969. го;шне. Сарајево, АНУ БнХ. Xlll. књ. 3, 1970. стр. 83; - С_, а в к о 
О .111 ћ, Ра.знuч~о.·u по~о.·рст Бњt:1ћа 11 Olo.'0.711Ht: .10 устанка /941. У: По.lГр\lt:ч у НОБ. Збор-
11111\ cehaњu. Београд, 1972. књ. 1, стр. 33; - С .1 u в 11 u а Х р е ч к о в с к 11, Хроно.1оmја 
pil.lHIIЧн>r 11 ниrю.зноос.юбо.зн.шчЈ.-ог поА·рет у Босанс~о.·о" Броду 11 око.mнu 1894- 1945. 
С1. Бro.l. 1969. с1р. 22; - М а р 11 ј а 11 С 11 в р 11 ћ: Препсд pilзвojil рil.знuчког полрети 
у Требuњудо /9-Ј/. roJ.uнe. Требнње. опобар 1969. стр. 114- 115;- Ђ ур о А г ба б а, 
БocшfCA'Il К рупа Ј.О piiТil, у .заНfша окуrшu11јс. npunpt:\/iJ\Ia 3<1 борбу 11 устан/\у. У: Подrр
'!еч у НОБ ... , књ. 1, стр. 245- 252. 
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Панекука, Леа Дојча, Ота Рилеа, Ди:vштрија Туцовића и других.') У Новом 
Сарајеву Радничка читаоница је отворена 5. јуна 1920. године, смјештена у 
госпюнишt »Код Кар.'!а«, а још прије 20. јуна исте године, отворена је н 
»нарочита Радничка читаоница за раднике Мус.1и:vшне« у Сарајеву. 

Прва правила струковних и професиона.1них радничких, занатлијских 
и других удружења из тих година, р~гистрију, уз остале задатке и циљеве 
удружења, и отварање књижница и читаоница. Тако се у Правилима профе
сионаЈlних занатлијских удружења за БиХ из 1920. године налази и такса
пtвно наведено да оно lti\Ш задатак »да чува и унапређује моралне и мате
рија:ше интересе занатлијског ста.1ежа , што ће постизавати, између ост. 
алог, и >юдржавањем стручних течајева, предавања, потпомагањем изложа
ба ... отварањем занат.1ијског до:vш, књижнице и читаонице«. И у Правили
:vш Савеза ковинарских радника за БиХ стоји ... »заштита интереса својих 
чланова и рад на просвјетном и материјалном унапређивању њиховом«, 
што се пос·rиже и »установ.ъење\1 савезних подружничких књижница«. у 

Прави.lИI\Ја Савеза рударских радника у Зеници - подружница у Горњој 
Тузли, Креки, Букиња'>lа и сл ... исто тако се наводи: »заштита интереса ч.~
анова и рад на просвјетно:vt, мора.1ном 11 \1атеријалном унапређивању њи
ховом - установЈъењем подружничке књижнице«, а у Правилима Савеза 
рударских радника за БиХ у Зеници из 1925. године - »установљење савез
не књижнице и •tитаонице«. На потребу »што хитнијег рјешавања лро.lе
терске културе«, тј. културно-лросвјетног рада у народу, и у том смислу 
»оснивања и ванучи.'lишних лучких nросвјетних завода, библиотека, анал
фабетских течајева, итд.«, упозоравао је и летак Социјалистичке радничке 
партије Југославије (под насловом »Другови изборници« у Броду на Сави, 
из \920. године), на основу лостојећег стања културе и просвијећености у 
народу (међу ријетким зем.ъама у Европи, према попису из 1931. године, 
Босна и Херцеговина је има.ш 72,9% неnисмених, рачунајући становништ
во у доби од 10 година надаље, о чему ће се посебно говорити у »Пролете
ру« из \933. године, истнчући да је »непио1еност у народу огромна« и да у 
Б11Х IIЗHOCII И 80,5%r) 

У струковно\! Савезу графичких радника у Сарајеву библиотечка и 
читаоничка активност је, с обзиром на сnецифичност заннмања графичара, 
већ врло рано успостав.ъена, а и-.1а"1а је богату традицију још из ранијих 
периода (Типографско бо.1есничко и потпорно друштво у Сарајеву, основа
IЮ 1903. године, ю1а.1о је библютеку синдика.1не организације сарајевских 
графичара већ 1904. године). У Прави.lи'vш Савеза графичких радника Југо-

5) р 0 .Ј 0 .ъ у б Ч о "1 3 к о 8 н ћ • Сјећањс н:~ .ЈiЈвнс .щне. Ма јски .Јан~t 1919. О.Јјск, Сарајево. 
1- 15. У 1979,9, стр. 6. 

6) Г.шс С70бо.1е, Сарајево. 1920. 117. 119. 121:.- Прав11.1а Позру~юще Савеза nрофесlю~а-1-
tшх занат.11tјсюtх узружењ~ за БнХ у СараЈеву. АБХ. ПУС. _14:>4/ 1-2, шнфра 18. 10. феору
ар 1922. Сарајево. По.1tщ1tјска знрекшtЈа з<Ј БitХ_Је:-.ш.ъскОЈ в.1ад11 СараЈ;во: - Прави:ш 
Савеза ру;щрскнх радннка у Зеннuи. АБХ. Кр. оанска уnрава Др11нске оанов11не 11. бр. 
33717. од 7. Xl 1931: - Пра1Ј11:tа Савеза рударскнх радн111с<1 за БиХ у Зеници. Зеtтца. 
1925. стр. 4; - Летак })Друговн ttзборнншt<< нз 1920. год11не. МР Сарајево, ннв. бр. (lqJ 
221: - Иван Божltћ. сн~ю Ћнрковнћ, Mli.lop;ц Ек~1еЧ11ћ, B.l3.JI1;\1Иp ДедИЈер: ИсторН_Ј3 
Југославије Београд ( 1972), стр. 444: - Уннштење неnllс\1ености у СССР. Про.1етер, Р· 
нуар 1933. IX, 1, стр. 10; 
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с.1авије. nрнхваћен&1:\1 на Конгресу у је .. щњењu 1920. го . .:н1не, стајало је да се 
цн:ъ Савеза »:\tатернја.1но nо:..шгање својнх ч.1анова ... рад на nобољшању 
еконо,1ског nо.1ожаја ч.1анова 11 радника, на nросвјетно:\-1, ку.пурном и мо
ра.lно:-..1 nо.:щзању њнховО\.о1«, постнже и ... >>осюtвање\1 књижtшца и читао
ннца за ч.шнове Савеза«. Прав11.1а су да.ъе утврђнв~Ј.lа да је свака noдpyж
IIIIШl Савеза дужна да »уређује друштвене књижюще са што бо.ъим noyч
HII\1, CTpy•IHII:\1, COЦitja.lHII:\1 11 .liПepapHii\1 ШТНВО:\.1, Те у ТО\1 ПОГЛеду дОСТаВ
.Ъа своје nред.1оге Центра.lНО\1 одбору«. Дета-ъније nодатке о раду биб:tио
теке сарајевског Саоеза на.l<Ш1\IО у годнна:\1а 1922- 1924. када је њоме ру
ково.:.\110 Фрањо Рауш Стuрији 11 када је »nреуређена, стручно сређена и no
пyњclla већ11м броје;-.1 новнх књнгu«. У извјештајима 11з тих година стоје 
под~щн ;щ је Бнблютека 1923. годнне расnо.1аг:ыа са 1.019 књ11rа и да је 
юш.1а 142 •впаоца 11 да су про•нпане 1.294 књнге; 1930. rоднне - 1.453 
књнrе, 83 <t1паоца 11 965 nрочнтаннх књнга. У извјештајима се, нето тако, 
упозорава да у структури књ11жноr фонда преов.1адава бе"1етристика и да се 
\ШЊ\1 број дје.1а односн на стручне об.1аспt, nоготово ЈШ оне »из социјали
спl•tке \11\C.lll«. Узроци 11 коријен11 ре.I<Пнвно :\tа.1ог број:~ ч1па.1аца у одно
су ни укупан број ч.1анова синднка.1не органюацнје а посебно недовољног, 
стручtю 11 ндејно неюграђеноr књнжног фонда. чогу се тражити, nрије све
г:t. у општеобразовНО\1 н11воу са\11\Х радннка. а несумњнво 11 у свјесном за
nостав.ъ:ньу 11део.1ошког узд11зања радн11ка гриф11чара од стране тадашњих 
уnрава CIIHдllкa.lннx органюација »који су nроnовиједајућн борбу nротив 
уношења полtпtчюtх и партнјскнх страст11 у сннд11КН.1Н11 nокрет. тежи.1е да 
вш.:11111аоају •1.1<\IIODC у aiJO.tllrн•rн0\1 .lyxy«.") Наrюрн за )llllllpeђнвaњe бн
б.liЮТечкоr rада 11 усnјешннји рад на nросвјећнвању 11 стручном уздизању 
графичара оr.1едају се у оснивању Наобразбеног одбоrа nри Подружници 
Савеза у Сарајеву 1925. године. под чији надзор б11б.1110Тек<1 Савеза nрелази 
1933. год1ше. Наиме, Наобразбени одбор, који се састојио од 7 чланова, би
раних на пеrиод од три године, између оста.1ог се бринуо око »набавке ко
рисllих, стручних знанствено-социј<ј.lН~tх tоы1га 11 оста.1е штамnе ... уnрав
.ъао юьижницама Савезне организације«. Б11б.1иотека је у ово\1 nериоду 
б11.1а отворена недје.ъно два сата а дужностн юьижн1tчара врш11.1и су Бори
во ј Марић 11 Иван Раушер. У ци.ъу унаnређивања рада са ч1паоцю1а они су 
усnјел1 да унесу некО.111ко ефикасннјих уЈетода које су се ог.1еда.1е у nопису 
ноо11х књига, дије.ъених ч.1анови\щ као nр11.1ог nостојеће\1 шта'\1nано:-.1 ка
та.lогу и у нanopll\ta да се кванппет 11 састав юыtжноr фонда nобољшају. 
Међут11:-.1. гo.liiWЊe ювјештаје Подружнице н .1а.ъе nрате спtпlспtчки no
.J.aц~t 11 указивање на с.1абу заинтересованост ч.l<нюва за чнтање, nосебно ло
\Юћннх радн11ка н ученнка (извјештајн за год11не 1929- 1937). Тако је 1934. 
год11нс Бнб.1110тека 11\la.1a 167 ч11та.1ац:t - ква.111ф11кованнх графнчара, 66 
пtnографа 11 9 књнговезаца, а \tеђу 102 ПО\Юћна ра.Јtнtка свега 17 чита.1аца, 
11 \1еђу 9 учен11ка свега 8 чита.1аца. И да.ъе се наводе nодаци да је највише 
читана лијеnа књнжевност, која је у фон.Ј.у б11.1а 11 најзастуn.ъенија, а.111 је 
Jai'O .1110 .нlгcra1yrc 110.1 ltн.:џ~ксо\1 >)НБ« (.lltlcratyra щюrrес11он11х 11зда
ва•1а »Нолита« 11 »Бннозе«), 1шко заступ.ъена ен свега 55 књиrа - био 

7) Пpaвlt.til Савеза граф11чtшх ра.1нt~~о:а Jyroc.li\BIIje, rtplt)'.tШI1etш щ1 Конгресу ује.111њења 1. 2. 
3. 11 4. 11 1920. у Сарuјеву. Capiljeвo. 1920. с.:тр. 1, 2. 11 28: - 30 t O.lltl1il орrаtшзованог pi!.J.il 
rpaфltчюtx ра.Ј.нllка Б11Х. \903- 1933. Capiljeвo. 1933. стр. 64. 
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прочитан 10 пута.") Библиотека је 1939. године посједовала 2.307 свезака и 
велик број дневних .111стова, а у структури књижног фонда и даље је прев
ладавала лијеnа књижевност и :vшли број дјела из стручних области и соци
јалистичке мисли, што је несумњиво било одраз »непоклањања пажње со
цијалистичком васnитању графичара од стране СГРЈ«.") 

Приnремајући се за радикалан обрачун с комунистичким покретом у 
земљи, влада је у склоnу мјера против комуниста и класног радничког nо
крета донијела тзв. Обзнану о растурању, затварању и забрани дјелатности 
свих организација, новина и друге штампе или појединаца који се баве ко
мунистичком проnагандом (29/30. XII 1920. године). КПЈ, Централно рад
ничко синдикално вијеће и СКОЈ стављени су практично ван закона, а њи
хови домови, архиви и имовина су заплијењени. Затварање радничких до
:-.юва изазвало је и nрестанак културно-умјетничког рада и дјелатности 
низа радничких библиотека и читаоница у њиховом саставу. Тако је у Дер
венти затварањем Радничког дома сва његова имовина заједно с библиоте
ком заплијењена, а у Љубушком су заnечаћене nросторије читаонице КПЈ 
и заплијењена сва архива, иvювина и библиотека. Заnочео је nериод дваде
сетогодишње ~орбе КПЈ у тешким илегалним условима а пr:rеви даљих ак
Пiвности одВИЈали су се под видо.vt .1ега.1них културно-nроСВЈетних друшта

ва, међу који:vtа се на.1азио и nри.1ичан број библиотека и читаоница, било 
самосталних било у саставу ових друштава и организација. На nримјер, у 
Љубушком, ранија активност се наставља путем четири читаонице: двије 
муслиманске, једне хрватске и једне српске, затим Соко.1ског друштва, со
колске чете и других лега.1них организација. Овакве легалне активности 
развијају се у многим мјестима.'") Међути!VI, санкције над радничким удру
жењима и даље се настављају, па је, још прије доношења Закона о заштити 
државе 1. августа 1921. године, демо.1иран Раднички дом у Сарајеву (nово
дом атентата на iШtнистра Драшковића - послије 21. јула 1921. године) и 
том приликом уништен цјелокуnни инвентар, архива и библиотека Раднич
ког културно-умјетничког друштва » Пролетер«, која је »у nериоду рево.lу
ционарног радничког покрета дје.1ова.:щ на широком културно-умјетнич
ком и васnитном nлану«.") Потпуна забрана сваке дј~латности КПЈ и ост
алих напредних организација у земљи (Закон о заштити државе) навела је 
КПЈ и СКОЈ да стварају своја сигурна уnоришта у низу легалних друштава 
и организација. У илегалним условима рада почео је поново дјеловати 

8) Правила 11 Правн.1ник Савеза граф11чкнх ра.1ника-ца Југос.1авнје, Загреб 1928, стр. 1- З; -
Извјештај Подружюще Савеза графичкнх радю1ка-ца Југослав1·1је у Сарајеву за год11НУ 
1930. Графички радник, Загреб, 21.11 1931,8, стр. 14-15;- Др П. Мнтровић: 
Сшке uэ 1<у.1турне ucтopuje првог рд:uшчког покрета Босне 11 Херцеговине (1900- /914). 
Сарајево, 1956, стр. 17: - Извјештај nодружнице Савеза rрафичких радника 11 радюща 
Jyroc.1aB11je, Сарајево, за rоднну 1933. Сарајево, 1934, стр. 7- 8; - Исто, за годину 1934, 
Сарајево, 1935, стр. 8- 9: - П рав11.1а 11 nрав11.1Н11к Савезне орruнi!Зације Савеза rpaфiiЧ
КIIX радника Југославије у Сарајеву, Сарајево. 1934, стр. \3. 11 20; - Б у .:111:1-111 р М и
л 11 ч н ћ • Графички радющЈt Сарајева. 1903 - 194\. Сарајево, 1975, стр. 53 - 60. 

9) Б уд 11 :~>~ 11 р М 11 л 11 ч 11 ћ, Графички радници Сарајева. 1903- 1941 .... стр. 53- 60. 
10) У р о w Н ед 11 м о в 11 ћ, Ра:щички покрет у Босни и Херцеговини у првој пo.7DBitНII 

1921. године ... , стр. 55-95; - Мони Финц11: Дје.1овање КПЈ у културни:~~! 11 сnортски ч 
друштв11Ма и организац11ја:v~а ... , стр. 165- 168; - М а х ~~ уд К о њ !t о u и ћ , Kpomtкa о 
љубушком крају. Љубушки, 1974, књ. 1, стр. 142, 146, 188- 11!9, 195- 196. 

11) М о н и Ф 11 н ц и, Дјеловање КПЈ у ку.пурнюt 11 спортским друштви.на и организација
ма ... , стр. 174. 
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Обласни секретаријат СКОЈ-а за Босну, а на иницијативу Обласног секре
таријата у Сарајеву дошло је до стварања лега.1не организације Савеза 
младих радника за БиХ, који је већ nоловином 1922. године окуnљао 80 чл
анова. У молби за одобравање друштвених nравила Савеза и у Правилима 
одобреНИ\1 од Покрајинске уnраве за БиХ од 9. јуна 1922. године стајало је 
да ће Савез »свестрано штитити интересе својих ч.1анова и радити на кул
турном и економском унапређењу њиховом« ... изУ!еђу осталог и ... »ствара
њем и установљењем савезних књижница«. 12) Истовремено, орган Независ
них радничких синдиката »Радничко јединство« у Сарајеву, обавјештава 
јавност да је у локалу »Радничког јединства« у Сарајеву отворена читаони
ца, смјештена у »nространој, чистој и леnо удешеној сали«. 1 ') У истом ли
сту од 1923. године у наnису nод насловом »Радничка културна друштва« 
истиче се да су »кЈЈасно nролетерска просвјећивање, другарска солидарност 
и потпора ... основни моменат који води радничка културна друштва у њи
ховом раду« и nозива на Правилник Међусавезног Синдикалног одбора 
Југославије - nри х ваћен у Београду 27. октобра 1921. године, nрема ко јем 
су синдикални одбори дужни да »културно дижу чланове оснивањем књиж
ница, пев. зборова, тамб. зборова, дилетантских и сл.« ... ) 

Носилац nрогресивне мисли и акције постаје 1923. године новоосно
вана Јеврејска радничка омладинска заједница »Мататја« у Сарајеву и 
њена библиотека, која је одиграла врло истакнуту улогу у револуционисању 
омладине. Иако су основни циљеви Заједнице, дефинисани nравилима -
одобреним \926. године били ограничени на опште васnитање радничке ом
ладине, на рад на културном и спортском пољу, тј. nодешени тадашњим ус
ловима да би их власт одобрила, убрзо је nостала једна од оних организа
ција у оквиру које је КПЈ остваривала снажан утицај. Прогресивну мисао 
и акцију »Мататја<< је остваривала путем бројних секција, а нарочито кул
турне секције, у коју крајем 1934. године улазе чланови и симпатизери КПЈ 
(Елиезер Лезо Перера, Ури Шнетреnл, Мани Финци, Нисим А.1бахари и 

други) и која је, у више груnа, систематски изучавала марксистичку литера
туру. Овој секцији је била nовјерена и брига о друштвеној библиотеци, за 
коју су редовно издвајана новчана средства тако да је расnолагала вријед
ним књижним фондом. Служила је »као ефикасан инструмент дјеловања и 
nодизања класне свијести и идејности људи, и у њој су читаоци могли да 
добију на коришћење, изван званичног регистра, готово све књиге на ин
дексу«. Радила је дваnут недјељно и њом је уnрављао члан секције, бри
нући се како о избору књига, тако и о сваком читаоцу nојединачно. Имала 
је лијеnу, стручну, социјалну и марксистичку литературу. О литератури на 
индексу водила се nосебна евиденција и она је »ишла од руке до руке«, 
11.1ега.1но. '"') Биб.1иотека је \930. год1ше расnо.1ага.1а са око 700 књша , а 

1 2) Правила Савеза младих радника у Сарајеву за Босну 11 Херцеговину. АБХ. Покрајинска 
управа за БиХ, бр. 5631 О од 9. јуна 1922. године. 

13) Радничко јединство, Сарајево, 3. 111 1922, 5, стр. 3. 
14) Радничко јединство, Сарајево, 2. Vl 1923, 14, стр. 2. 
14а) Прогрес11вна литература юмеђу два рата би.1а је, nрије свега, преведена ~шркс11СТ1!ЧКа 

.1итература, ор11гинална марксистнчка литература, те дје:Iа ю соu11јално-прогреснвне 
књижевности. У годинама 1919- 1920., као легалном периоду КПЈ, поред »Комуннстнч
ког мюшфеста«, као седмог по реду југословенског нздања (Загреб, 1919) излазе 11 друга 
значајна дјела научног сош1јалнзма: Енгелсоа »Развитак соц11јалюма од утоnије до нау
ке«, Београд 1920; Лењннова дје.1а »Држава 11 рево.1уш1ја«, Београд 1920, »Империја.пи-
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1940. са преко 2.000. »Многи оч.ш .. ::щнuи 11 О\1.13.:1\lнке »Мататје« могли су 
се често видјети с књиго:-.1 под \1Ишкоч 11 uсповиi\113 пунич напредних ли
стова и часописа«. Због свнх овнх активности Друштво је L-'Тално било под 
паском полиције, а 1936. године настају хапшења, што је nроузрокова.1о 
извјестан застој у раду, да би се опет насп\В11.1О с 11СП1Ч напорюtа. Култур
не екипе Заједнице окуп.ъа.1е су и до 200 'l .. шнова н »настављају свој марк
систичко-образовни рад, библнотека друштва добија све значајннју у.10гу, у 
јавном дјеловању долазе до изражаја нове форме усмених новина ... « и с.~1., 
а сама Заједница постаје »један од јавних носн .. 1аuа напредне мнсли и 
окупља бројну и разно .. шку пуб.1ику независно ОЈ. нашюналне приnадно
сти«. »Мататја« је распуштена рјешењем Краљевске банске уnраве Др~tнс
ке бановине 1939. године, с мотивацијом да је »у току свог дје.~1овања пре
корачила круг рада н крену.1а потnуно новю1 .1евичарскю1 nравцем, ко ји се 
манифестира у тежња\1а ко:-.1унист1tчких настројења«. Међутим, послије го
дину дана рад »Мататје« је обнов.ъен и још више т.щсовљен, уз чврсту 
координацију с организацијама КПЈ и СКОЈ-а, којима је припадао ве .. 1икн 
број њених чланова. Поновна забрана је услttједи.lа од:-.щх посо1ије апри.1с
ког слома 1941. годнне, када су просторије Заједнице заnечаћене, а врије
дан књижни фонд од око 1.200 књига )>формално разграб .. ъен«. Нешто 11з 
тог фонда је, ипак, сnасена јер налазиi\ю податке да се у биб.lИотеци 
СКОЈ-а, коју је формира.~1о »језгро« СКОЈ-а почетком 1942. годнне - са 
секретаро:-.1 Ke:-vta.1o~1 Фаз.1иће\1 за рад са омладино:v1 Бис.трика, Хрида, Бе
говца, Бабића Башче. Скендерије 11 Широкаче - налазило и нешто књига 
поријеклом из »Мататје«. Ова литература је служи.1а за одржавање повре
мених 'Састанака ндеолошког образовања, а за и.1ега.1ну ом.шдинску би
блиотеку на Ш и рока чи и Соукбунару 1942. год н не била је задужена Ал ма 
Џинић. ") 

Све већи број друштава и организација, међу ЊИЈ\tа радю1чких - с 
библиотекама 11 читаониuама, и организованим васпитни.ч и читалачким 
радом, био је резултат и донесене резо.1уције о задаuима СКОЈ-а у еко
номској борби радничке омладине (на Другом конгресу СКОЈ-а у Љубља-

зa'vl као највиша етаnа катп:t.111З:>.Ш«, Загреб 1920; »Наче.1а 11 .:тре~-т1ше 111 Ннтернашю
нале са 22 Лењннове тезе о буржоаској .Је,юкр;пнјн н nро.1етерској .Јнкпtтури. Београд 
1920; на словеm1чком језику дјела О. Бауреа, Н. Бухарина, К. Кауцког, Л. Троцког. Г. Зн
новјева и .1р. Из.1ајућн nреводну .Ћпературу. КПЈ је у ово'! nepнo.::ty •шни"1а наnоре 11 у 
Ю.Јавању орнгнна.1не nартијске литературе - реферата. брошура. 11 с.1., а nос.1ије »Обз
нане« 11 »Закона о заштнпt .1ржаве«, ова се .1юература ~юра.1а 1оега.1но nреводитн. 
wтaчnaТII н растурап1. Поткрај 30-тнх го.Јнна осјећа се знатан утнuај КПЈ на no.~I1Пtl(y 
неких юдавачкнх nредузећа ttлн су на њену инншtјапtву оснивана нова, "о ја nокрећу ю
давање нюа легалних часоnнса 11 .шстова. ~шркснспtчкttх дје.lа 11 дје.1а из социјалне књll
жевности: Но.шт. Биноза. Мннерви. О!Вренена биб.11ЮТСh·а. Нов.1 .ттература. Стожер, 
Наша ств;lрност, Ky.1rypa 11 шв другнх. Жарко П р о т н ћ : И.1ега.1н.1 изЈања књига 

Ko.\tyнlfcmчкc партје Југос.щвuје (1921- 1941). Бt1б.11ютекар. Београд. 1959. 3, стр. 
242- 358; - к а р л о п а в е .1 11 ћ . Пшюрют ш:ђурilтне КЊ//ГС. Б11б.Ћютеt.:арство. Сара
јево, 1969, 3 - 4. стр. 1 - 21. 

15) М о н и Ф 11 н нн : ПоЈ<ШII о ЈсврејсА·ој раЈничА·ој 0\1.7П:JIIHCA"Oj оргпнизпuији нМ,1татја<< 
у Сарајеву /923//926- 1941. го.:тне. Сарајево, 30. Xll 1958. Лрхнв Инст1пута за исторlt· 
ју, Сарајево, МГ/-Ф8; - М о н 11 Ф 11 н u 11: У aв;щrap:JII Јруштве.наг прагресд. У: Cno
'1eHitщt 400 П'IД111!а 0.1 до.1аска Јевреја у Босну 11 Херuегов11ну. Capiljeвo, С. а., стр. 
200- 202; - М о н 11 Ф н н ц 11. О рд.Ј.у у т\1аттји<<. У: Сар.1јеоо у рево.1уцlfј11. Сараје
во. 1976. стр. 565-576: - М а х \t у т - М ;Ј ш о Су Ј у ~о.· о в 11 ћ , Оч.Ја:Јttна БистрttА71 у 
pa·ry до /943. гошtне. У: Сарајево у рево.1уuнјн, Сарајево, књ. lll (ру"оnнс); - ЛБХ. Са
рајево. Пов. бр. 7685. 0.1 28. сеnте\lбра 1939; Пов. 201. од 10. јануара 1939; Кр. БУДБ. 
Пов. ДЗ бр. 1875. од 1940. године. 
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ни 24/26. јуна 1923. године), у којој је, између осталог, стајало да ће се 
»васnитни рад у легалним организацијама одвијати nутем оnштеnросвјет
ног, дилетантског, музичког, сnортског, умјетничког ра..1а и nреко књижни
uа у читаоницама«. 

У Мостару је 1926. го.:tине основано Радничко ку.пурно-умјетничко 
друштво »Абрашевић<<, које је окуnљало радничку, школску омладину и 
добар дио интелигенције. На иницијативу Мјесног синдика.1ног међустру
ковног одбора, у којем су значајну улогу имали његови чланови - мостар
ски комунисти, створена је у његова\-1 кри.1у ку.пурно-у:-.1јетничка секција. 
Дјеловала је у nросторијама Радничког дома, организована у три груnе -
драмској, културно-просвјетној и та:v1бурашкој. Кулурно-просвјетна група 
је посебно радила на идеолошком уздизању и популарисању науке, а то је 
постизавала nутем предаваља, курсева, а нарочито попу.1арисањем књнга 

»У ком циљу је располагала богатом библиотеком«. Са шестојануарском 
диктатуром 1929. године ра..1 Друштва је прекинут, а 1935. године поново је 
отворен Раднички дом и до.1ази до ожив}Ъавања акп_tвности друштва. КПЈ 
nоново nосредством синдиката организуЈе рад секUЈЈЈа и настаЈе »општи за

мах на политичком, идеолошком 11 културно-просвјетном уздизању радни
как Раднички дом је затворен пос.1ије де:vюнстраuија 1939. године. ' 6

) 

У Бањој Луци је 1928. године ( 18. марта) основано Радничко култур
но и спортско друштво »Пелагић«, на иницијативу синдикално организова
них радника и појединих чланова и симпатизера КПЈ, а на позипшни"v1 тра
дицијама радничког покрета овога краја. У управи Друштва су се на.1азили 
истакнути раднички борци: П<1во Радан, Авдо Чарuић, Мустафа Бахтијаре
вић, Рудолф Хитер и други. Од самог nочетка »Пе.1агић« је дјеловао под 
пресудним утицајем КПЈ и у условима обнов.ъеног радничког, полип1чког 
и синдикалног живота имао значајну улогу у окуnљању и просвјећивању 
радника, у чему су »кљижница, наобразбена секција, пјевачки хор ... били 
сектори рада гдје се није почело из nочетка. већ је настављена дотадашња 
активност појединих синдикалних по.:tружница«. Богата библиотека Дру
штва налазила се у Радничком дому, па је затварањем Дома са шестојану
арском диктатуром 1929. го.:tине зап.1нјењена истовремено кад је конфиско
вана партијска имовина и забрањен рад секције. Диктатура је, међутим, 
само nривремено заустаВiыа ра..1 и већ 1930. ГО..1!1Не дош.1о је до ожнвљава
ња организоване активности комуниста. Када су на другој илегалној пар
тијској конференцији, одржаној у зиму 1932. и,1и nочетко:-.1 1933. су:-.1Ирани 
резултати рада КПЈ и кад је одлучено да се обнови напредна синдикална 
организација те активирају чланови синдиката у борби nротив режи.vtа, об
новљен је рад неколико сnортских и културних друштава у граду, поново су 
формирани раднички хорови и фолклорне секције Друштва. и отворена ње
гова библиотека. Библиотека је 1934. године nосједовала 700 књига до
маћих и страних аутора. Било је евидентиране 1.500 чита.1аuа, међу којима 
су 90% б11ли мануелни радници. Тако је на годишњој скупштини Друштва 
1935. године могло бити констатовано да је један од највећих успјеха у 
раду несумљиво постигнут отвараљем друштвене библиотеке и читаонице. 
Из сачуваних извјештаја и статистике се види да је би.гш добро снабдјевена 

16) »Абрашсвић<< у :и.:/fвоту Мостара ЈО /94/. гоЈине. У: Рааничко кулурно-умјетнiiЧКО .Ј.ру
штво »Абрашевиh« Мостар 1926-1956. Мостар, С. а., стр. (4-5):- М о н и Ф и н ц 11: 

Дјеловањс КПЈ у ~о.ултурю1м 11 спортсл·н.\1 друштвi/\Ш. ..• стр. 183- 185. 
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листовима и часописима који су били на располагању у читаоници. Библио
теку је водио Сафет Филиповић »који је много допринио да напредна књн
га допре у редове не само радника него и у редове бањалучких ђака и студе
ната«. С нооом управом Друштва конституисано:-.·! 1938. године долази до 
обновљене и проширене дјелатности у којој је средишња била културно
-просвјетна секција, у сјећањима револуционара називана »марксистичком 
школом«. Секција је организовала успјешна предавања и кружоке у који
ма је читана напредна штампа и .1итература, одржаване консултације и 
дискусије. Све то је учини.1о да »Пе.lагић« од самог nо<Iетка, све до забра
не рада фебруара 1941. године, буде »шко.1а у којој су се, кроз масовни рад: 
читање књига у библиотеци, држање јавних nредавања и дискусија, разних 
курсева, музике, тамбурашких зборова, вока.1ю1х и рецитативних хорова ... 
nривлачили и културно и политички васnитавали радници, радничка н 

школска омладина као и наnредно грађанство«. Несумњиво, у свему овом 
је nосебну улогу имала »Пелагићева« радничка библиотека, јер је »nотре
ба за књигама била све већа а ова библиотека је би.1а једина у ко ју су рад
ници мог ли несметано да долазе«.") 

Исте, 192З. године заnочиње оснивање и радничких читаоница »Сна
га« у Сарајеву и ван њега. У Правилима читаонице »Снага« на Бјелавама 
(Сарајево), између осталог је стајало да »nомоћу штамnе, nредавања, 
књижнице, одржавања концерата и оста.1их друштвених nриредаба, усав
ршава сво је чланство, његу је међу њима друштвеност и развија дух соли
дарности«. Предсједник ове читаонице био је Ђуро Витковић. Друга читао
ница се налазила на Вратнику, најнасељенијем и истодобно најсиромашни
јем кварту Сарајева. У њеним nрави.1и:vш је стаја.1о да има задатак »да 
класно васпитава и културно nодиже раднике тога краја«. Отворена је у но
воградњи и још nрије званичног отварања имала је око 1 ОО чланова. Била 
је одмах учлањена у Савез радничких културних и сnортских друштава у 
Сарајеву и регистрована код Радничке коморе. У њеној управи су се нала
зили: Хусеин Хоuнћ, замјеник Мустафа Фрљ, секретар Ибрахим Бешире
вић и књижничар Салих Хамамuић. Читаоница је започела рад јавним nре
давањима која су била веома nосјећена (»0 nостанку и развитку радннчке 
класе«, »Радник и књига« и сл.). Пос.1ије 1 О мјесеци рада, на годншњој 
скупштини 1929. године евидентиран је nриличан број чланова, истакнуто 
је да је рад био усnјешан ( 14 одржаних предавања), да је започет рад диле
тантске секције и да је подигнута nозорница. Полиција је, међутим, обје 
читаонице затворила 27. маја 1929. године, а у извјештају о њихово:-vt расту
рању је стајало »да су се мијешале у nо.lНтичке nослове и бавиле полити
ком«, те да се »у њима окупљају комунисти«. Архива читаоница је конфис-

17) Ш е ф к е т М а г л а ј .111 ћ, Рефер:1т пр1t.1щ·о.н 30-годншњние Рh"Д 1>Пе.1апtћ« у Бањој 
Луци. Ар~ив Института за 11стор1tју. Сарајево. МГ/-М 1: - И б р а к н м И б р 11 ш а
г и ћ. Развитак р;1дннчког покрета у Бањој Луuн ад 1918. до 1941. године. Гласник Аркtt
ва 11 Друштва аркивски~ радника БиХ, Сарајево. 1961. 1, књ. 1. стр. 277:- Ибро 
И б р и ш а г 11 ћ : Прег.1ед развоја pii.:Jflllчкoг покрета у Бањалуци од 1919. до 1929. годн
не. Зборник крајишкик музеја, Бања Лука. Бttхаћ, Дрвар ... , 1974. књ. Vl. стр. 127- 135; -
n е р к о в о ј и н о в и ћ . PililHJI'fKO лу.7Турно-спортско Јруwтво !1ПС.7апtћ« у Бања.луци 
(1928-1941). Прttлози. Инслпут за ttcтopttjy, Сарајево. 1972, 8, стр. 308, 314, 319 -320; 
- М о н и Ф и 11 ц и, Дје.7ов;Јње КПЈ у кy.1rypнmt н спортсА·н.и .:Јруwтвима .... стр. 
185 - 187; - М 11 .1 о р а д Г а ј 11 ћ , Парmјска органюација Бање Луке 1929- 1935. У: 
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Бања Лука у новијој историји ... , стр. 338; - С а ф е т Ф и л и n о в и ћ, Три паршјскt 
ко.чференuнје у БiiњОј Луци. У: 40 roдttнa .... књ. 11, стр. 105-107: - Смотра радничке 
кулурне дјелатноспt у Бањој Луци. Врбаске новш1е. Б. Лука, 23. 1 1935, 612, стр. 3. 



кована. Ван Сарајева Ра.:tннчка ч11таоннца »Снага« отворена је у Јајцу 
1929. го..:нте. у Ра.:tничко:-.1 дому. 11 ю њених ювјештаја сазнајеvю за nо
тешкоће у раду, недостатак nотребне .11пературе 11 с.1., због чега су се 
обраћа.Ћ1 уnравн Ра.аничке коморе у Сарајеву с :'1.10.160'\1 да 11:-.1 nоша.ъу на 
nозај:-.tицу 11.111 на nок.1он »нешто књ11га 11 .11пературе за nотребе радника
-ч1па.1аца«. Предсједник јајачке читаоннце био је Нико Раић. а биб.lиоте
кар Идрю Сарачевић. ") 

Разматрање у.1оге и значаја јавних бнб.1иотека, као nросвјетних 11 
оnштеобразовних установа, nраћено осн11вање'\1 11 ширење\1 \tреже библю
тека 11 читаоница, интензивира се у зе:ч.ъи три.:tесепtх година, као резу.пат 
струјања идеја о јавним биб.11ютечки:ч ус.1угача 11з развијених зе'\tа.ъа за
nада. То је и иначе вријеме када у развијенијим биб.1иотечкю1 системи:~-1а у 
свијету хвата коријен модерни, тзв. с.1ободни nриступ КЊIIЖНIШ фондови
ма, који се, преко Енглеске, САД, Шведске, нтд. nостепено шири у многюt 
евроnским земљама. Истовремено, с трибине Међународног бироа рада со
ција.1-реформист Албер Тома (директор Бироа 1919- 1932. године), уnућу
је аnел Међународном иституту за инте.1ектуа.1ну сарадњу, на :'l.юлбу фран
цуских радника, да се nроуче методи н начиюt преуређења јавних биб.lио
тека у циљу њиховог отварања и веће nристуnачности радющю1а-чицаоuи
"ш, како би богате ризнице из об.1асти науке, књижевности и умјетности 
nоста.1е оnште.аостуnне свим радю1:'1.1 .ъудима. Један 0..1 најnознатијих би
б.1иотечких стручњака тог вре:'l.tена, Француз Ле\tетр, nише студију на осно
ву истпивања стања јавних биб.1иотека и отворености њихових фондова, и 
указује на озби.ъан nроб.1ем да.ъег развоја јавног б11б.11ютекарства у свије
ту, у услов11ма све већих техно.1ошких и научн11х nрона.1азака, стварања ве
.111К11Х градских средишта, помјерања ве.111ког броја становништва из се.1а у 
градове и стварања бројне радничке юасе. Р јешење ових nроб.1е'\1З Леметр 
в1щи у ширем отварању фондова јавних библиотека СВИ;\1 врстама корисни
ка, у развнјању међународне сарадње, у његовању чита.1ачких навика и из
грађивању разних форми библиотечке проnаганде у nривлачењу најширих 
слојева становништва. 

Уз библиотеке културно-просвјетних .:tруштава »Просвјета« и »На
nредак« те неке друге друштвене и дије.1ом СП\ЮСталне библютеке 11 чи
таонице, овакву јавну функцију је између два рата у Босни 11 Херцеговини 
његова.1а 11 Радничка биб.1иотека у оквиру Ра.:tнltчке кочоре у Сарајеву, 
која је отворена !. октобра 1928. године. У ствар11. идеја о оснивању једне 
центра.1не радничке биб.llютеке јави.1а се још np11.111K0\1 оснивања Г.1авног 
ра..1Н11чког савеза у Сарајеву 1905. године. а с развојем Савеза nочињу се 
осн1tват1t ра.:tничке бнб.1иотеке у СВИ\1 већt1\1 11 јаЧИ\1 струtювни:\1 центрича. 
да 611 1909. г0..111Не бн.1а основана заједннчка or1wтa радничка биб.1иотека 
која је с.1уж11.1а са'\ю организовани\! ч.1aнoBII\ta радничког nокрета. Тако у 
Пpaвll.lИ\ta Оnћег радничког савеза Југос.1авије. донесени\! на Г.1авној го
.:tншњој скуnштини у Загребу 23. :vшја 1920. год11не. стоји да се сврха Саве-

18) Радюtчка 'IЈпаонЈща ))Снага«. Снага. Сарајево, 1. Vl 1921!. 3, 4. стр. 26-27;- РадюtчюЈ 
•н•таошща ))Снага« на Вратн1tку. Снага. Сарајево, 1 Vlll 1928, 5, стр. 10; -н: Г.1авна ску
пшт•tна Радlнt•tке ч1паон1ще« Снага, на Вратюtку у C'<tp<tjeвy. Отга, Сарајево. Ј. V 1929, 
4, 5, стр. 64- 65; - А н т е К р е ш о , Оснпвшы: pll:11111'11iC чнr.1оНЈще. Доnис из Јајца. 
Снага, Сарајево, 8. VIJ 1929, 7, стр. 100; - АБХ. СараЈево, ВЖСО, Пов. бр. 1156, од 25. У 
1929; АБХ. Сарнјево. ВЖСО, бр. 29362. 0.1 24. Xll 1928. Прнвн.1н Радннчке Чltтаонtще 
))Снага« на Бје.1ава:t-1а у Сарајеву. 

233 



за посп1же 11 »уређење'' књнЖНIIЩ!-ЧIIтаоюща за ч.1анове Савеза«. Ову би
б.ltютеку је 1927. године откуnн.1а Радннчка ко,юра у Сарајеву, пресе.1и,1а 
у своје простор11је, поставша биб.l1ютекара 11 отnоче.1а са радО\! 1928. го
.ЈIIне. Тек у саставу Радннчке 1\О\юре Бнб.1иотека је :-.юг.1а да шире развије 
своју .Јјељтност 11 захва.ъујући броју и садржају књ11жног фон.Ја (пос.1ије 
»Просвјетине« Центра.1не бнб.llютеке счатрана је no броју књига другом 
биб.1110теко\1 у Сарајеву) да остварује функције јавне библютеке nутем no
.1PY'IHIIX nунктова-биб.11ютека 11 ч1паониuа у већ11v1 радничкю1 uентри;\·lа. 
На овакве щ1.ъеве 11 функщ1је радннчкнх бнб.ltютека 11 читаониuа. у ск.1опу 
оста.1их јавних биб.:нютека 11 савре\1еннх lt.Jeja о њиховој у.1ози у раднич
КО\1 nокрету тог вре:v~ена, указивао је још Божидар Аuнја. када је \927. го
.ЈI!не о.:~ржао nристуnна nредавање »0 ку.lТурНII\1 задацю1а Ра.Јничке ко:v~о
ре«, пригодо:v~ отварања Раднt1чке биб.llютеке у Загребу. To:v~ nptl.l!lкoч 
Аuија је ltЗHIIO концепт радНIIЧКО-1<-lасне ку.lТуре, пр11.\1јерене к.1аснюt ин
тересl!\·1а радничке класе, нстакавш11 да Је ку.lТурна незре.1ост широкнх 

радних \Јаса - највећа опасност за Њttхов развој 11 напредак. Првенствени 
задатак pa.JHIIЧKIIX бнб.1иотека 11 чtпаоница он је BII.JIIO у ус.1уживању рад
ннчке пуб:ЈИке најнужнијом 11 најсавре\1енијо\t до\lаћо\1 и страно:v~ часо
ПIIСНО\1 11 нов11НСКО\·1 шта\1ПО'v1. како би се што бо.ъе упозн<t-111 с дневним до
гађајюtа из свих грана живота. а посебно је ltcтlщao задатак радю1ЧКIIХ би
б.lЈЮТека да nружају радницtl\1а не са.\10 добро и поучно забавно шпшо већ 
да 11х »одгајају у духу к.1асне сол1дар1юсл1 н к.1асне свијести ... да 11\1 nру
жају 11 npoШitpy ју њнхов видокруг 11 юграђују њнхов назор на живот и сви
јет, 11 то такав назор кој11 оловара интересю1а и тенденцнја:vш ра.Јничке 
к.1асе и раднltчког покрета«. Када је у оквиру Радничке коморе отпоче.1а с 
ра.ЈО\1. Рюннчка бнб.11ютека је посједова.1а богат фонд од преко 4.000 све
зака - ю об.1асп1 соцнја.1нстичке \11\C.lll. КО\1П.1етна издања ЈАЗУ, САНУ, 
Српског ученог друштва, Друштва српске с.1овесности, богату збирку бо
санскохерцеговачюrх часопнса, нтд. Чланови биб.1иотеке били су двојаки: у 
прву груnу су до.1аз1rлr к.1асно органюовани радници и они су били њени 
редовни ч.1анови (n-laћa.l\1 су ч.1анарину једанпут за стално коришћење, и 
дава.111 :v~ањи юнос кауuнје прн.1иком уз11\1ања књига на коришћење), а 
оста.111 корисници су би.1н ванредни ч.1анови. Мрежа nодручних nунктова 
- фи.1ија.1а Центра.1не радничке бнб.llютеке у Сарајеву обухватала је би
б.11ЮТеке у Туз.1и, Бањој Луци, Дрвару, Зеници, Горњю1 Подграuима 11 
другдје. које су И .\1але карактер синдика.1них библиотека, и пружале nомоћ 
у књигача радничке и на:vtјештеничке синдикалне nодружниuе у Сарајеву 11 
унутрашњости. За вријеме рата, 1941-1945. године, све ове књижнице су оn
.ъачкане и.111 уништене од стране непријатеља, али је, захва.ъујући чинов
НIIUЮiа и на\1јештеницима Коморе, готово у цијелости сачувана централна 
биб.ltютека у Комори, која је pacno.1araлa са око 5.000 свезака разне садр
жине, а највише стручне .1итературе.'0) 

Увођење\1 шестојануарске диктатуре (5/6. 1 1929), дошло је до затва
рања радничк11х .ЈО\ЮВа. заn;ъене библиотека и архива. Диктатура је, i\·teђy
TИ\t, са:vю привре\1ено зауставила рад и већ 30-тих година .Јошло је до 

19) С ед 11 к а Д е р в 11 w е n и ћ . При. юг uсторијu радюtЧКЈIХ библиотека у Сарајеву .... стр. 
43 - 71; - Р н з о Р а м н ћ . РаЈнltчЈаЈ бuб.тотека у Сарајеву. Ново доба. 22. 111 1946, 4, 
стр. 5; - Отварање Бн6.11ютеке Радничке ко,юре у Сарајеву. Снага, Сарајево, 1928, 9, 
стр. 3 - 4; - Једна радни ч ка ку.11урна nрос.1ава. Uрвена застава. Загреб, 14. сијечња 1927, 
2, стр. 1-2. 
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ожив.ъавања организоване активности комуниста, који обнав.ъају и разви
јају 11рекинуте дје.1атности у и.1ега.1ни~ ус.1овича. Поред нспщања захт је
ва »Ч.1анов1t СКОЈ-а у синдикате« и указивања да је рад СКОЈ-а на nри.:ю
бијању радничке оч.1ад~sне за рево.1уционарну борбу -:- један од основн11х 
предус.1~ва за његово органи~ационо и nо.111Нtч.ко Јачање, руководст~о 

сКОЈ-а Је скрета.1о nажњу скоЈевски."' организациЈама да усредсреде своЈе 

а"111вноспt и на све друге .\lасовне ор!'анюације, како режи,чске тако и на
цнона.1исп1чке, а nрвенствено оне КОЈИ су окуn.ъале радничку омладину и 

би.1е под руководствО,\1 соција.1иста. Међу таквим ~lегалнн ,\11 организација
\Ја, у који:vш је КПЈ имала своја упоришта, би,lа су и радничка nланинарс
ка друштва »Пријатељ nрироде«. Према званичнн ,\11 nрави.ЋI:\tа, ова друшт
ва су остваривала своје задатке (развијање интереса за уnознавање nрирод
ннх .ъеnота, nутем излета, научних екскурзија и сл.) и оснивање\1 биб.lиоте
ка са nоnуларним научним дјелима о туризму. Иначе, Друштво »Пријатељ 
nр11роде« је, као најстарије радничко спортско удружење, основано још 
1905. године од стране сарајевске Же.ъезничке радионице, а свој рад је об
нови.lо 1932. године на иницијативу Об.1асног одбора УРССЈ на оснива ч ко ј 
скуnшпsни у Сарајеву. Почетко\1 1937. год11не nодружн11це Друштва су 
nостоја.1е у већини мјеста. а :v1асовнн об.Ћщи рада б11.111 су ю.1етн на којича 
је организовано из.1азио ве.1ики број радника, na је КПЈ nутеч њ~1х вео:v1а 
усnјешно остварива.1а идео.1ошко-nо.1ипtчки 11 ку.lТурно-nросвјетни рад. У 
ТО;\1е су несу:-.tњиву у.1огу и:-.tале nостојеће друштвене биб.1иотеке, тачније 
.\tаЊе и.1и веће збирке књига и оста.1ог .\1<1терија.1а. Посредство:vs секција 
Друштва организована су nредавања, ч1па.1ачке груnе, курсеви, шта.vтају 
се .1еци 11 опас11 и одржавају састанци •1.1анова КПЈ и СКОЈ-а. Рад Друшт
ва је први nyr забрањен 22. октобра 1921. године на основу захтјева М ини
старства унуrрашњих nос.1ова у Београду и миш.ъења »да ко:-.tун11сти свуг
де искорstштавају рад овог друштва у своје сврхе«, а 20. anp11.1a- Ј 937. год11-
не расnуштено је у Сарајеву и у цијелој зе:~~t.ъи. Од.1уком банске уnраве 
Дринске бановине рад му је и трећи пут забрањен 13. септе.\·Јбра \939. годи
не 11 дефинитивно је престало с радом 5. аnрила 1940. године!0) 

У периоду 0.1 1935-1937. године нцаље дјелатност радничких биб.lllо
тека, посебно оних у саставу радничких домова, све је снажн11ја 11 њихове 
акт11вноспt све шире и ус.\1јереније. У Брчком је у оквиру Радничког до:-.ш 
1935. године основана радничка биб.1иотека УРСС-ових синдиката на IIH

IIuиjaтl!вy ко\Јуниста ... »уз no:-v1oћ ч.1анова КПЈ, О;\1.1адине и радника фор
:'v1ирана је 611б.1110Тека која је тада ича.1а преко 2.000 свезака«. Дје.1ова.1а је 
као прва јавна биб.1отека у граду и окуn.ъа.1а је најпрогресивније раднике. 
Најчешћи об.1ици рада с радничко:-.1 и друго:-.1 О~Ј.lадиНО\1 би.1и су »nоnу.lа
ризацвја наnредне књиге, шта.,ше 11 часоnиса, nроучавање .1егалне и nо.1у11-
.1ега.1не :vшрксистичке .1итературе и акпsвно учешће у ку.1турно-nросвјетној 
дје.1атности Ра.:tничког дома«. Разне пропагандне и усмјерене активности 
оствариване су nyre:vs разних секција које су »доприноси.lе афир:vsацији 
к.1асно-борбених синдиката и Ко:-.1унистичке партије, ко ја, истина, није 
11стуnала јавно, а.1и се њен рад и утицај видно осјећао«. Када је 1938. годи-

20) Н у с р е т Ш е х f1 ћ, Неки мо.\tеНТ/1 113 .:Ј)е.татносm р;umtчл·ог друштва »Прнјате.ъ при
роде«. Прилоз11. Институт за историју, Сарајеоо, 1966, 2. стр. 163- 164, 166, 175; -
М о н и Ф и н u и , Дјеловање КПЈ у културннм 11 спортскtш друштвнма ... , стр. 175- 177; 
- АБХ. ВЖСО, бр. 12868, од 17. 11 1926. Сарајево. Потщ11јска д11рекција за БиХ Be.llt
KO"I жупану сарајевске области. Лрав11Ла Друштва »Пр11јате.ъ природе«. 
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не у гра.Ју фор\111рано Радничко ку.пурно-у:v~јетничко друштво » Пе.тагић«, 
бнб.тиотека је у његово\1 саставу настави,та још усnјешнији рад, увећава
јућн број ч1па.1аца и књижни фонд на око 900 свезака одабраних књига. Ак
пtвност Биб.тиотеке је nрестала забраном рада УРСС-ових синдиката кра
је\! 1940. гол1не, а.1и је највреднији дио фонда на вријеме склоњен (по зав
ршетку рата, када је 1945. годнне за nочела акција за оснивање Н а родне бн-
6.-нютеке у граду »I!З склон11шта су донесене сачуване књиге из nредратне 
Ра.Јничке библютеке Друштва »Пе.1агић« које су nредстав.ъале њен почет
ни фонд«.21 ) С1ичну активност и ш11роко nоље активности развијале су 11 
друге радн1tчке биб.1иотеке у овО\1 nериоду. У Дрвару је - Народна рад
Нitчка биб.т•ютека с.мјештена у РадНЈIЧКО:vЈ .JO'-'IY - гдје су активно дјелова
.1и nрви активи СКОЈ-а, његов<ыа васn11тно-образовни рад, nроучавање nро
гресltвне Јтитературе и с.1нчно. Носи.1ац рево.1ущюнарне активности у nост
ојећю'l .1ега,1ню1 организацијама у гра.Ју бюа је радничка о:vtладина која 
је раш1.1а на nодюању ку.пурно-nросвјетног нивоа широких слојева омла
.Јнне. а nосебно на ширењу наnредних идеја. Ca:v~a бибЈтиотека у Дрвару 
посједова.та је богат и разноврстан фонд.12) У Јаб.таници је Раднички дО,\11 
{отворен 1938) такође имао радНЈiчку библютеку »која је обиловала :v~но
ШТВО\1 књнга најистакнутијих nисаца о развитку ра.Јничког nокрета и рево
.туције, као 11 о науци марксиз:v~а-,1ењнниз:vtа«. Ка.Ја је До:v1 краје.\11 1940. го
дине затворен. дје.1овање партијске организације није се прекину.1о већ је 
настав.ъено nреко других лега.тних друштава и органюацнја.23) У Тес.'шћу 
је ових година nред рат Радничка читаоНЈща заједно с познато.\11 Мус.ти
\ШНСКО\·1 читаоницом »Бразда« (основана у љето 1939) би.та ин11цијатор 
нюа значајних акција на окупљању мус.1иманског, српског и хрватског 
ж1ш.ъа и њихово\1 зб.тижавању. без обзира на вјерску и национа.1ну nрипад
носТ.24) У Мус.1и:vшнско радничко и занат.тијско удружење »Хурнјет« у Са
рајеву, које је окуn.ъа.1о \1ахом занатску. радничку омладину, организовано 
се у поје.:шне секције, биб.1иотекарски одбор и друга тијела укључују кому
НIIСП!, па је од 1939. године нада.ъе. за врЈlО кратко вријеме у биб.тиотеци 
дrуштва ПО'tе.1а да nрев.тадава nрогресивна литература. На о:v1.1адинце 
»Шегрте« ова је .11пература ИV1а.1а юванредан васпитни утицај »формира
јући њихову свијест 11 нове пог:1еде на живот 11 друштво«.25) У Зеници је, 
nочетко:--1 \940. године, од:--1ах по nреуЗИ.\1ању Радничког дома од стране ко
\1униста, уз активно дје.1овање ку.пурно-у.\1јетн ичких група, у До\1у отворе-

21) 

23) 

24) 

25) 
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на је.11tна ра.ЈНitчка б1tблютека у гра.1у, која је об11.1ова.щ .ъевичарскО\1 -
\JapKCitCTitЧK0\.1 .1итературо:-.1. Бнб.11ютеко\1 су pyкoвo.Jtt.llt Не.1је.ъко Ра.111ћ 
11 А.1а Раиф. •6

) 

Ка.1а је 30 . .1еце'-1бра \940. го.1ине обје.1о.:шњена у wтa\IПit 0.1.1ука 
М нннстарства унутрашњих пос.1ова у Београ.1у о рuспуштању У је.111њен11х 
ра.ЈНИЧКИХ CIIH.111KaTa (УРСС). П0.1 у.1ар B.l<1CТII .10Ш.'Н1 су ПО.Јје.Јнако CIIH.111-
Kc.1.1IOI функционери, ра.1нички повјереници 11 ч.1анови КПЈ. а нису поштеђе
не н11 прогресивне организације, спортска. ку.пурно-у\\јетннчка н .1руга 
.1руштва, ра.1нички .10:-.юви, ра.1ничке библютеке у њнховО\1 саставу и са
:-.юста.lне биб.1иотеке и читаонице. Свој прави ци:ъ. 'vteђyти:vt. в.1асти ннсу 
нн oвo:vt :vtjepo:vt оствар11.1е у потпуности. Органюованll\1 11.111 спонтанtt\Ј 
начltни:vtа комунисти су спасавали драгоцјену прогресивну и v!UpKCIICПiчкy 
.111Тературу у низу мјеста у Босни ~~ Херцеговини. Стваrају се tt.1era.1t1e 11 
по.1уи.1ега.1не књижнице и сакрива.1ишта партијског \Штерија.1а, настuв:ъа 
се рево.1ущюнарна. усмјерена и и.1ејно-васпитна бнблютечко-чита.1ачка 
.1је.1атност токо:\1 народноос.1обо.1и.1ачкоr рата 1941-1945. rо.1нне. На OBII\1 
богатюt тра.1иција:-.tа, nревасхо.1но прогрес~tвнtt\1 тра.1иција"ш рево.lущю
нарног ра.Јюtчког покрета и ра.Јюtчюtх биб.11tотека 11 чнтаоница, успоt."ПlВ
:ъа се Wltpoкa \tрежа јавних - \JaCOBHIIX библютека у Босн11 11 Херцегов\1-
Нit ос.1обођење\1 1945. rо.Јнне.") 

26) 

27) 
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