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Зашто обележавамо овај датум?

 Народна библиотека Србије основана је 
1832. године (15. фебруара по старом, а 28. 
по новом календару), у књижари Глигорија 
Возаровића, када је Димитрије Давидовић 
послао писмо кнезу Милошу о уређењу 
библиотеке. Иницијални фонд чинили су 
поклони Возаревића и других српских 
културних посленика.

 У новембру исте године кнез Милош је 
наредио да се један примерак сваке 
штампане књиге уступи библиотеци. Тако је 
установљена инстутуција обавезног 
примерка. 

 Од 2002. године Народна библиотека Србије 
као свој дан слави управо 28. фебруар.

Једна од наших 
најзначајнијих 
установа културе – 
Народна библиотека 
Србије 28. фебруара 
слави свој рођендан, а 
овај датум је 2013. 
проглашен и за 
Национални дан 
књиге!



 Успон у раду Народне библиотеке 
настао је 1853. године, када је указом 
кнеза Милоша уведено звање државног 
библиотекара у рангу професора Велике 
школе.

 У време када је библиотекар био Јанко 
Шафарик (1861-1869), библиотека је 
пресељена у Капетан-Мишино здање и 
ту је дочекала Први светски рат. У Првом 
светском рату библиотека је остала без 
својих просторија па је 1920. године за 
њене потребе откупљена „Картонажа 
Милана Вапе“, на Косанчићевом венцу.



 У априлу 1946. године библиотека добија зграду 
некадашњег хотела „Српска круна“ на крају Кнез-
Михаилове улице, у тој згради се налази 
Библиотека града Београда.

 Постојећа зграда Народне библиотеке на Врачару 
изграђена је 1973. године. Зграду је пројектовао 
архитекта Иво Куртовић и убраја се у споменике 
културе.



Чаролија читања – зашто је читање важно?
#1 Читање књига унапређује ваше знање

Једна од главних предности читања књига јесте стицање нових знања. Књиге су 
богат извор информација. Читање већег броја књига из исте области продубљује 
одређену тематику, док са друге стране већи број прочитаних књига о различитим 
темама проширује ваше знање из различитих области. У сваком случају, свака нова 
књига коју сте прочитали пружиће вам мноштво нових информација до којих на 
други начин нисте могли да дођете.

#2 Читање проширује речник

Читање побољшава ваш речник и 
ваше језичке и говорничке 
способности. Сваки пут док 
читате књигу наилазите на 
мноштво нових речи и израза, 
идиома, фраза и стилова писања.



      #3 Читање унапређује комуникационе способности

 Побољшање речника и вештине писања доводи до развоја комуникационих вештина. 
Што више читате и пишете, то ћете бити вештији у вербалној комуникацији са другим 
људима.

    #4 Читање побољшава памћење

 Сваки пут када читате књигу упознајете се са самом радњом, ликовима, њиховим 
личностима и њиховим карактерима, и са још многим другим елементима који се 
описују у књизи. Док ваш мозак обрађује све ове податке, ви у ствари вежбате своје 
памћење и побољашавате га.

    #5 Читање развија машту

 Што више читате, то се више развија ваша машта. Кад год читате књигу, она вас води 
у неки други, имагинарни свет. У том новом, непознатом свету ваша машта 
функционише на високом нивоу, јер се ваш ум труди да створи слику о свету из 
књиге.

    #6 Читање развија критичко мишљење

 Развијање вештине критичке мисли представља једну од главних користи читања 
књига. Вештине критичког мишљења су кључне када је у питању доношење важних 
одлука. Читање захтева од појединца да размишља и обрађује информације на 
начин на који то други медији, попут телевизије, филма, музике – не могу. 



Најбоље позе за читање 
 Ако се упуштате у маратонско читање, требало би да заузмете најадекватнији положај. 

А како то може изгледати?

 Седећи, лежећи, стојећи, у аутобусу, у ходу, док пијете чај умотани у ћебе или уживате 
у природи...  Битно је само да вам је удобно и чаролија може да почне!

 Читајте напољу!

 Завалите се у 
фотељу!



• Лежећи положај је одличан, уколико вам 

књига у тврдом повезу не падне на нос!

И електронске књиге долазе 
у обзир!

Савршен одмор!

Читање и 
спорт?
-И те како 
иду заједно!



Рекли су о књизи...

• Човеку који има библиотеку и врт не треба ништа више. 
(Цицерон)

• Књига и цар имају страшну моћ. Цар умире. 
     (кинеска пословица)
• Реци ми шта читаш, па ћу ти рећи ко си.
    (Франсоа Моријак)
• Три дана немој читати књиге и твоје ће речи изгубити лепоту. 

(кинеска пословица)
• Бирајте писца као што бисте бирали пријатеља.(Вентворт 

Дилон)
• Не знам ниједан проблем који сат времена читања није ублажио. 

(Монтескје)
• Мој дом је тамо где су моје књиге. (Елен Томпсон)
• Шта је друго читање до разговор у тишини. (Волтер Севиџ 

Лендор)
• Читај да би живео. (Гистав Флобер)



Виртуелна посета Народној 
библиотеци

Библиотеку можете посетити и виртуелно,  и тако сазнати све што вас занима!

 Сајт Народне библиотеке Србије: https://www.nb.rs/index.php?change_lang=sr

 Виртуелна  шетња кроз Народну библиотеку Србије на линку: https://komshe.com/virtual-tours/

 Уживо пренос манифестације обележавања Дана библиотеке:

       26.02. 10-13ч. Facebook live/YouTube

https://www.facebook.com/events/728081347852484/?acontext=%7B%22event_action_history%22%
3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%
7D

Не паничите! Читајте!

Хвала на пажњи!☺
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