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       Политичке, економске и друштвене промене које су захватиле 

Србију у последњој деценији 20. века и првих година новог миленијума, нису 
мимоишле ни културу. Културним установама многи, углавном страни, 
донатори и инвеститори, понудили су нови концепт помоћи и сарадње, тј. 
финансирање кроз пројекте. Културне манифестације, програми, техничко 
опремање, реновирање … све је постало пројекат. Донатори су у прилици да 
одређују правила, постављају захтеве и бирају. Градска библиотека “Владислав 
Петковић Дис” са пројектом “Књига као лек”, намењеном лицима на 
издржавању временске казне у Окружном затвору у Чачку, била је 2001. године 
изабрана и финасијски помогнута у раду на проширењу корисничких услуга од 
Фонда за отворено друштво. Осмишљени програм културно-просветног рада са 
затвореницима трајао је две године и представља ново поље делатности 
библиотеке. Аутор пројекта ресоцијализације лица у специфичним животним 
условима је Даница Оташевић, директор установе, а остварен је уз учешће већег 
броја лица различитих професија. Превентивни рад са лицима привремено 
лишеним слободе први пут се изводи у Окружном затвору у Чачку и пионирски 
је подухват библиотеке да овим лицима приближи културу и нове информације.  

На po~etku ostvarewa projekta “Kwiga kao lek” аутор nije imao 
mnogo prakti~nog znawa, што nije preporuka budu}em ~itaocu i javnom 
mwewu kojima je ovaj rad namewen. Ali na isteku druge godine u 
realizaciji programa kulturno-prosvetne resocijalizacije lica na 
privremenom izdr`avawu zatvorskih kazni u Okru`nom zatvoru u ^a~ku, 
slika je druga~ija: rukovo|eni odgovorno{}u da projektovani plan bude 
ostvaren, humano{}u, dobrim namerama, poru{eli smo mnoge tabue, a 
ostvareni rezultati su dobri. Jedno je sigurno: ono {to je bio pionirski 
korak, sada je pozitivno iskustvo, a program resocijalizacije lica 
privremeno li{enih slobode ne}e prestati okon~awem projekta. 
Biblioteka je “iza{la” iz okvira rada koji joj je odredio Zakon o 
bibliotekarstvu i dosada{wa praksa. Upravo to je bio ciq donatora 
projekta, Instituta za otvoreno dru{tvo u Budimpe{ti i Fonda za 
otvoreno dru{tvo u Beogradu kada su sredinom 2001. godine raspisali 
konkurs za podr{ku projektima biblioteka u Srbiji. Gradska biblioteka 
“Vladislav Petkovi} Dis” upustila se u “osvajawe” nepoznate oblasti 
rada, rada sa specijalnim grupama u nespecifi~nim uslovima, 
pro{iruju}i tako krug korisnika i bibliote~kih usluga.  Sigurno da je 
to prva srpska biblioteka, ustanova izvana, koja je sama “u{la” u zatvor, 
unose}i duh poverewa, uva`avawa lica koja su u posebnim uslovima 
`ivota, uspostavqaju}i dobru komunikaciju sa zatvorenicima, 
u~esnicima projektnog tima, rukovodstvom Okru`nog zatvora i 
slu`benim licima. Sada ~esto na predavawima sede zajedno upravniци 
zatvora i biblioteke, slu`benici, osu|ena lica, akademski slikari, 



profesori, glumci, pesnici ... za jednim stolom. Pre je to bilo 
nezamislivo, skoro nemogu}e. To je danas stvarnost, rezultat projekta 
“Kwiga kao lek”. 

Sve je po~elo 25. juna 2001. godine prijavom na konkurs 
Instituta za otvoreno dru{tvo u Budimpe{ti i Fonda za otvoreno 
dru{tvo u Beogradu, objavqenom u maju 2001.godine.  Bio je to jedan od 
retkih konkursa namewenih bibliotekama, s ciqem “da se unaprede 
bibliote~ke usluge i pro{iri krug korisnika”. Fond je tra`io projekte 
“kojima se pokre}u novi bibliote~ki programi ili pro{iruju 
bibliote~ke usluge koje doprinose podizawu standarda u pristupu 
informacijama i kwi`nim fondovima”.  Novi programi trebalo je da 
budu nameweni “novim ili zanemarenim korisni~kim grupama kao {to su 
deca, mladi, penzioneri i stari gra|ani, pripadnici malih etni~kih i 
kulturnih grupa, gra|ani sa posebnim potrebama (slabovidi, o{te}enog 
sluha, sa problemima u kretawu i sl.), gra|anima koji zbog bolesti ili 
starosti nisu u mogu}nosti da napuste svoje prebivali{te, gra|anima 
koji stalno ili povremeno nisu u mogu}nosti da napuste institucije koje 
o wima brinu (bolnice, centri za nezbrinutu decu i decu pod nadzorom, 
zatvori itd.) i marginalizovane grupe”. Prednost u dobijawu materijalne 
podr{ke predvi|ena je za biblioteke koje projekte realizuju u saradwi sa 
drugim partnerima iz lokalne zajednice koji su prethodno obezbedili 
najmawe jednu tre}inu sredstava potrebnih za ostvarewe projekta od 
osniva~a, Skup{tine op{tine.  

Najpre se trebalo suo~iti sa izradom projekta. Нepoznato 
iskustvo za autora, ali i za Biblioteku. Me|utim, kako je ve} postojala 
praksa da se iz fondova Biblioteke pozajmquju kwige za lica koja se 
nalaze u Okru`nom zatvoru u ^a~ku, bilo je uputno da to bude “nova i 
zanemarena korisni~ka grupa” oko koje }e se osmisliti program novih 
usluga. Upustva za tehni~ku realizaciju projekta “Kwiga kao lek” autoru 
Danici Ota{evi} dao je Radojica Petrovi}, profesor informatike na 
Tehni~kom fakultetu, na prevodu projekta na engleski ({to je tako}e 
jedan od uslova donatora) radili su Nata{a Popovi} i Milutin Orbovi}, 
a recenziju su izvr{ili Gordana Cerovi}, psiholog i dr Vlaisav Papi}, 
koordinator op{tine ^a~ak za donatorske investicije, koji su istakli, 
pre svega, humanost programa i zalagawe za svakog ~oveka, pa bio on 
privremeno i na drugoj strani zakona. U ime Skup{tine op{tine dr 
Slobodan \uki} garantovao je finansirawe biblioteke i osniva~ki ulog 
lokalne zajednice za realizaciju projekta, a memorandum o partnerstvu 
potpisao je Radoje Krstivojevi}, upravnik Okru`nog zatvora, који je 2003. 
prihvatio i novi upravnik Darko Domanovi}.  

Samo na prvi pogled izrada projekta izgleda jednostavno. 
Zahtevi su brojni: tra`en je opis projekta u skra}enoj i {iroj verziji, 
{ta su ciqevi, metodi rada, ko ~ini projektni tim sa biografijama 
u~esnika, trajawe projekta... Програм је podeqen po mesecima, kvartalima, 
uz jasnu finansijsku projekciju. Projekat “Kwiga kao lek” u Okru`nom 
zatvoru planiran je na dve godine i trebalo je da traje od oktobra 2001. do 
oktobra 2003. godine. Finansijski projekat je bio “te`ak” 900.200,00 
dinara, s tim da su sredstva Fonda za otvoreno dru{tvo bila 580.023,00 
dinara, a Skup{tina op{tine ^a~ak obezbe|ivala je kroz finansirawe 



delatnosti biblioteke 33,59 % sredstava. Rok za ostvarivawe projekta 
produ`avan je na predlog Biblioteke i uz saglasnost Fonda dva puta. 
Najpre do 31. decembra 2003. zbog zastoja u realizaciji programa za vreme 
vanrednog stawa u Srbiji zbog ubistva premijera Zorana \in|i}a (mart-
april), a potom do 29. februara 2004.godine zbog zavr{etka zapo~etih 
programa, koje su usporili predsedni~ki i vanredni parlamentarni 
izbori krajem protekle godine i promene rukovodioca Okru`nog zatvora. 

Projekat Gradske biblioteke pro{ao je dva stepena 
vrednovawa, najpre u Beogradu, a potom u Budimpe{ti. Uz neznatne 
finansijske korekcije i dopune opisa projekta, ugovor je zakqu~en 20. 
decembra 2001. godine kada je dobijeno zeleno svetlo za realizaciju.    

Prvo saznawe potvrdilo je pravilo da je teorija jedno, a praksa 
ipak ne{to drugo. I projekat na papiru je jedno, ma koliko bio jasan, 
logi~an i realan, a napraviti prvi korak i ostvariti sve to, drugo. Ako 
nije u po~etku bilo ve{tine, bilo je zdravog razuma i dobre voqe i to je 
pobedilo. 

Danica Ota{evi} kao i u~esnici projektnog tima nikada pre 
ostvarewa projekta ''Kwiga kao lek'' nisu pro{li kroz kapiju Okru`nog 
zatvora. Prvi ulazak u slu`bene prostorije ove ustanove bio je prilikom 
potpisivawa memoranduma o saradwi. Bila je to zatvorena zona u samom 
centru grada, mo`da vi{e u glavama i predrasudama nego u stvarnosti. To 
se pokazalo i kasnije prilikom anga`ovawa saradnika. Prvo pitawe 
учесника bilo je kako da idem u zatvor, nisam tamo nikad bio? Ipak svi su 
прихватили позив i svima je to bilo pozitivno iskustvo, posebno saznawe 
da su u~inili ne{to dobro, da su svojim sugra|anima barem za trenutak 
odvukli pa`wu na drugu stranu, kazali im ne{to novo, sedeli sa wima, 
razgovarali, pokazali solidarnost i razumevawe. Terapija je uvek i{la u 
dva smera: ka licima koja su na izdr`avawu zatvorske kazne do tri meseca, 
ali i prema partnerima na projektu koji su pre{li tu zami{qenu 
Ma`ino liniju, sru{ili je u sebi, prihvatili qude sa one strane zakona. 

To {to je biblioteka prvi put tek 2001. godine osmislila 
program za rad sa specijalnim ciqnim grupama i za to dobila 
finansijsku pomo} Fonda za otvoreno dru{tvo, iskustvo je koje u svetu i 
kod nas nije nepoznato: u zatvorskim ustanovama u Sremskoj Мitrovici, 
Ni{u, Po`arevcu, postoji organizovana kulturno-prosvetna delatnost, 
~ak i sportska dru{tva i pozori{te. Ali, malo je poznato da je jedna 
kulturna ustanova izvan zatvorskog zida sama napravila program 
kulturno-prosvetne resocijalizacije i uzela na sebe obavezu da ga 
ostvaruje. Овај пројекат interesantan je za druge {to govori da ~a~anska 
biblioteka ne}e dugo biti usamqena u oblasti pro{irewa bibliote~kih 
usluga i rada sa specijalnim grupama korisnika. 

Besplatna pozajmica kwiga licima koja su u Okru`nom zatvoru 
(u istra`nom pritvoru ili na izdr`avawu vremenskih kazni do tri, 
odnosno {est meseci) bila je polazna ta~ka za projekat ''Kwiga kao lek''. 
Projektom su obuhva}ena samo lica privremeno li{ena slobode, tzv. 
slobodwaci unutar zatvorskog kruga. Wima je ponu|en izbor tema za 
razgovor, a osobama u pritvorskoj jedinici, prema pravilima slu`be i 
zakonu, dostavqane su kwige na ~itawe po wihovom izboru. Zami{qeno je 
da se kroz predavawa iz razli~itih oblasti (kultura, religija, sport, 
istorija, zdravstvo i dr.), debate, radionice, promocije, susreta sa 



poznаtim li~nostima... licima privremeno li{enim slobode omogu}i 
zadovoqewe kulturnih potreba, ali i nove informaciji iz oblasti koje 
ih interesuju i koje nisu u situaciji da dobiju u uslovima u kojima se 
trenutno nalaze. Ovi oblici rada sa zatvorenicima ostvarivani su 
jednom nedeqno, odr`avani su u zajedni~koj zatvorskoj prostoriji i 
po~iwali su u 19 ~asova. Projektni tim ~inili su Danica Ota{evi}, 
Radoje Krstonijevi}, Vaska Gruji}, zatvorski pedagog, Vladimir 
Dimitrijevi}, profesor i verou~iteq, Bo`idar Plazini}, akademski 
slikar, i Biqana Aleksi}, ekonomski tehni~ar. Projekat koji je nudio 
kwigu kao lek imao je za ciq da kod qudi privremeno li{enih slobode 
razvije pozitivna ose}awa prema kulturi kao trajnom dobru, gde 
zavi~ajna ba{tina ima va`nu ulogu. Po{tovawem drugih kultura, 
religije, mi{qewa... razvija se duh tolerancije, solidarnosti i uzajamnog 
razumevawa. Svest o pravim vrednostima, slobodi, qudskom znawu 
polazi{te je za formirawe slobodne i nezavisne li~nosti, koja uva`ava 
demokratske principe i pravo na druga~iji stav. U osnovi krajwe human, 
projekat je nudio jednom sedmi~no zatvorenicima nadu u povratak u 
normalne tokove `ivota i brigu lokalne zajednice za wih. Predavawa 
nisu zami{qena     ex catedra, naprotiv, zatvorenici su se slobodno 
opredeqivali za temu i bili su aktivni u~esnici u programu. Na prvom 
sastanku predo~en im je projekat i pozvani su na saradwu. Za obe strane 
ovo je bilo novo iskustvo i jedino zajedni~kim trudom moglo se do}i do 
dobrih rezultata. Nijednog momenta nije se ulazilo u dosijea lica na 
izdr`avawu kazne, razloge  za{to su tu, ko su, odakle ... Za пројектни тим 
oni su bili slobodne osobe, partneri, lica koja su ponu|ene teme mogla 
da prihvate ali ida odbiju. Dogovor je bio presudan. Predlo`ene teme 
bile su zanimqive i raznorodne. Za dve godine odr`ano je oko sto 
susreta, predavawa, promocija, likovnih radionica. Neke teme su i 
ponovqene zbog promene sastava lica na izdr`avawu vremenskih kazni, 
ali, ohrabruje interesovawe za kulturu i wihova op{ta obave{tenost. 
Broj onih koji su slu{ali predavawa bio je u proseku od 15 do 20, били су 
razli~ite starosti i stepena obrazovawa. De{avalo se da u~esnika u 
realizaciji neke teme bude 10-15 (ve~e frule, promocija kwige 
“Varovnice”...). 
              U projektu “Kwiga kao lek” u~estvovali su, da pomenemo samo 
neke,  pesnici Dobrica Eri}, Radovan M.Marinkovi}, Dragan Ugar~ina, 
Atanasije Savi}, KUD “Srpski jelek”, mr Grozdana Komadini}, 
profesori Vlade Dimitrijevi},  Aleksandar Stefanovi} i Bo{ko 
Obradovi}, istori~ar Radivoje Bojovi}, frula{i Obren Radi~evi}, 
Milan Kova~evi}, Slobodan Vuki}evi} i Momir Pe{akovi}, guslar 
Mla|en Zekovi}, psiholog Milo{ Obradovi}, akademski slikar Bo`idar 
Plazini}, dr Vladimir Veli~kovi}, glumci Momir Bradi}, Ba}ko 
Bukumirovi}... Gosti Okru`nog zatvora bili su sve{tenici Krstomir 
Pavla{evi} i Miro [qivi}. Hri{}anska zajednica “Sveti \akon 
Avakum” koja deluje pri ~a~anskom hramu organizovala je vi{e poseta 
zatvoru, a za Bo`i} i Vaskrs ~lanice su nosile ponude: kola~e, farbana 
jaja, vo}e i tople poruke zatvorenicima da se {to pre pridru`e 
najmilijima. Peva~ka grupa devojaka Hri{}anske zajednice pojala je 
duhovne pesme prilikom predavawa o pravoslavqu i vladiki Nikolaju 



Velimirovi}u. Qudima iza zatvorskog zida davana je jasna poruka da  nisu 
zaboravqeni, `igosani, da je dru{tvu stalo do wih i da se od wih o~ekuje 
da se vrate `ivotu u skladu sa zakonom, moralnim na~elima i normama. 

Vredno je napomenuti da u izboru tema nije bilo nikakvog 
uticaja slu`benih lica iz Okru`nog zatvora,niti cenzure. Dogovor je 
bio na relaciji biblioteka - lica privremeno li{ena slobode. Za 
ostvarivawe programa kori{}ena su i razli~ita tehni~ka pomagala:  
video i audio kasete, CD, графоскоп, ТВ. Уprili~eno je nekoliko izlo`bi 
slika (grafike Bo`idara Plazini}a o ov~arsko-kablarskim 
manastirima, savremena likovna scena ^a~ka, tehnike likovnog govora 
itd.), а било је речи  и о значајнијим историјским датумима. 

Op{te je zapa`awe da su lica na izdr`avawu vremenskih kazni 
веома intersovale teme iz  religije, razlike izme|u vera, kao и  delовање 
секти u svetu i kod nas, kako `ivе posve}eniци Bogu u Hilandaru i Svetoj 
gori. О овој теми говорио  je Vladimir Dimitrijevi}, profesor srpskog 
jezika i kwi`evnosti ali i verou~iteq, autor i prire|iva~ vi{e kwiga. 
Profesor Dimitrijevi} svoja predavawa у~inio je veoma zanimqivim jer 
je jednu ozbiqnu, odgovornu temu, potkrepqivao primerima iz `ivota, 
tradicije, verovawa, kwi`evnosti и folklora. Зatvorenici су u svako 
doba  могли да postave pitawа i napuste predavawe ako im je dosadno. 
Професор Димитријевић осим науке и видео филма користио је и лично 
искуство да представи Свету гору. Нa isti na~in do~aran je i Jerusalim, 
kulturno i religijsko nasle|e Svete zemqe. Biblijske pri~e, razlike 
izme}u Zapadne i Isto~ne crkve, odnos pravoslavqa prema drugim 
religijama, привукао је пажњу zatvorenikа. Димитријевић је инсистирао на 
поштовању других религија и различитог мишљења јер је то пут ка разумевању 
између народа и заједничком животу.  

Po izboru kwiga za ~itawe i po interesovawu zatvorenih lica, 
vladika Nikolaj Velimirovi} posebno je budio wihovo znati`equ. О овој 
temи rазговарало се  neposredno pred progla{ewe vladike Nikolaja za 
sveca, maja 2003. Osim kwiga, istorijskih ~iwenica i ogromnog 
vladikinog zna~aja za srpsku veru, wegov lik osvetqen je i kroz muziku i 
kwi`evnost. "Nebeska liturgija" ~udesno je odzvawala sa audio-kasete u 
nevelikoj zatvorskoj prostoriji u kojoj su sedeli qudi razli~ite 
starosne dobi, obrazovawa, kulture, slobodni i oni privremeno iza zida. 
Mudre vladikine re~i kazivao je u jednoj drugoj prilici zatvorenicima i 
doajen kru{eva~kog pozori{ta glumac Momir Bradi}, као и ~lanice 
Hri{}anske zajednice.  

Наводити све теме о којима се у току двогодишњег рада говорило 
непотребно је. Ипак ваља издвојити  неколико примера који су по броју 
учесника и позитивним емоцијама карактеристични. Непосредно пред Сабор 
фрулаша у Прислоници, у јулу 2003. године у затвору је организовано вече 
фруле. Фрула је представљена као митски инструмент, али и као део српског 
фолклора. О фрули у народном стваралаштву говорио је Радован М. 
Маринковић, дугогодишњи новинар и публициста, а на фрули су свирали 
појединачно, у дуету, или триу, Момир Пешаковић, Обрен Радичевић и Милан 
Ковачевић. Песници Драган Угарчина, Атанасије Савић и Маринковић казивали 
су стихове док је глумац Баћко Букумировић казивао одломке Чехова. Уз 
стихове, песму ''Ој Мораво'', кола ''Чачак'' и ''Моравац'' одржано је једно весело 
издање ''Књиге као лек'' које се завршило заједничким колом гостију и 



домаћина. У затворски живот унети су весели тонови а затвореници су могли да 
чују фрулу иако нису присуствовали свечаностима у Прислоници. 

Predstavqawe kwige "Varovnice", autora mr Grozdane 
Komadini}, "dovelo" je u zatvor i me{ovitu певачку grupu KUD "Srpski 
jelek" sa 12 u~esnika, `ena i mu{karaca. Kako "Varovnice" predstavqaju 
sakupqeno narodno verovawe {ta se vaqa a {ta ne vaqa sa podru~ja 
{ireg ~a~anskog okru`ewa, prepoznatqivi folklor dopuwen je 
izvornom pesmom. Mladena Gojkovi}, poznata u Srbiji po pripremawu 
narodnih jela, za ovu priliku umesila je kola~e, pa se u zatvor do{lo sa 
пуним корпама. Uz "vaqa se" i "ne vaqa se", nadovezivala se pesma "Moj 
dragane", "Vetar duva" ... 

Ili, zamislite teatar u zatvoru. Momir Bradi} u kostimu 
Stefana Nemawe govori zave{tawe o jeziku i dr`avi, tekstove Mila 
Medi}a, a onda u ode`di kneza Lazara izgovara Lazarevu besedu pred boj 
na Kosovu, da bi kazivawa zavr{io besedom vladike Nikolaja "Ne 
kradite dr`avu". Scena: zatvorska soba, publika - lica na izdr`avawu 
vremenskih kazni! Za{to da ne?!... Sa obe strane zida su qudi sa istim 
`eqama, ose}awima, potrebama. Do sva~ijeg srca i du{e treba tra`iti 
put... 

Ili, zama{an program realizovan kroz likovnu radionicu koju 
je osmislio Bo`idar Plazini}, akademski slikar. Uvod su ~inile dve 
izlo`be koje su oplemenile zidove  jedine zajedni~ke prostorije u 
Okru`nom zatvoru, gde su redovno odr`avana predavawa. Izlo`be 
grafika ov~arsko - kablarskih manastira i moderniji slikarski govor 
mladih, mo`da budu}ih poznatih slikarskih imena, privukle su pa`wu 
zatvorenika. Plazini} je uvek imao interesantnu pri~u o "upotrebi" 
materijala za slobodno umetni~ko izra`avawe, predo~avao osnovna 
uputstva za shvatawe slikarstva, dok nije do{lo do prakti~nog rada sa 
zatvorenicima. Trebalo je re~ "sloboda", kao univerzalnu qudsku 
potrebu, naslikati. Re~ je ispisana na engleskom jeziku "FREEDOM", a 
kombinovana je boja, stari papir, novine, vosak, lepak... Posle nekoliko 
~asova grupnog rada dobijeno je sedam eksponata за неку budu}у izlo`bу. 
Slobodno kombinovan materijal izrazio je zajedni~ku ~ovekovu te`wu ka 
slobodi. Sigurno da je ve}ina u~esnika prvi put imala u rukama ki~icu, 
videla izbliza sliku, saznala o "umetnikovom govoru", kako se "~ita" 
platno, kako slikar kroz sliku govori. 

Susret sa poznatim pesnikom Dobricom Eri}em osta}e draga 
uspomena na mesto koje svi `ele {to pre da zaborave. Чuti u`ivo pesnika 
Gru`e, pesme o Moravi, svetoj srpskoj reci, pesme o "ranama rodne grude", 
ali i o qubavi, nikoga nije ostavilo ravnodu{nim.   

Ako je sve po~elo od kwiga, vaqa zaviriti i u ~itala~ki "yep" 
na{ih novih korisnika: 15. januara 2004. na zadu`ewu je bilo 22 kwige, a 
taj broj бивао je i znatno ve}i. Zatvorenici su ~itali:  

1. Дејвид Морел: Очинство камена, Братство руже, Пета димензија (веома 
читани трилери) 

2. Шелдон: Странац у огледал 
3. Ладлам: Фактор хад 
4. Трејси Шевалије: Девојка са бисерном минђушом (у последњe две 

године убедљиво најчитанија књига) 
5. Кафка: Процес 



6. Мир Јам: Девојка са зеленим очима 
7. Нада Маринковић: Нестајање (већ десетак година веома читана књига) 
8. Тони Парсонс: Човек и дечак (новији наслов, веома читан) 
9. Добрило Ненадић: Сабља грофа Вронcког (издање 2002.) 
10. С. Ружди: Сатански стихови 
11. Достојевски: Браћа Карамазови 
12. Ернест Хемингвеј: Збогом оружје 
13. Љиљана Хабјановић Ђуровић: Игра анђела (издање 2003.) 
14. Х. Хесе: Сидарта 
15. Д. Ханет: Малтешки соко 
16. Кристоф Жак: Рамзес (позајмљене две књиге иначе има 5 делова) 
17. Миланка Мамула: Црвени бизнисмен 

 
 
Ovi naslovi tra`eni su i kod redovne ~itala~ke publike. Mo`e se 

govoriti o dobroj informisanosti o kwizi kod zatvorenika. Wihova 
interesovawa su tako|e била za kwige iz religije (Vladika Nikolaj, 
Vladeta Jeroti}), parapsihologije, istorije i romansirane biografije 
znamenitih li~nosti, savremeni doma}i, ali i strani roman. Ako je 
kwiga u zatvorskim uslovima za neke jedina veza sa svetom, onda je ona 
uistinu lek. Nije iskqu~eno (ovu analizu je nemogu}e napraviti) da su 
drugovawe s kwigom neki otkrili tek u }eliji i na izdr`avawu 
vremenskih kazni. Kako je za dru{tvo svaki ~ovek dragocen, biblioteka je 
borbu za wихов povratak u normalan `ivot zapo~ela kwigom, lepom re~ju, 
slikom, bojom... Sve ankete koje su pravqene, uz dobrovoqno izno{ewe 
mi{qewa pritvorenih lica, ukazuju na wihovu potrebu za jo{ ~e{}im 
susretima, dru`ewima sa dobronamernim qudima izvan zatvora и 
садржајним разговором.  

 
Iskustva ste~ena tokom ostvarewa projekta "Kwiga kao lek" 

bi}e op{irnije predstavqena u publikaciji "Kroz kapiju" koja je u 
pripremi. Projektni tim se u toku dvogodi{weg rada nije bavio naukom, 
ve} preventivom. U specifi~nim uslovima u kojima su se na{la osu|ena 
lica poku{ano je da im se predo~e neka saznawa, poka`e lepota stvarawa 
i kulturne ba{tine s ciqem da se pro{iri wihovo poverewe i 
po{tovawe slobode i mi{qewa. Insistirawem na kulturnim sadr`ajima 
kod sagovarnika изграђиван je odnos prema ovom trajnom qudskom dobru, 
bez obzira na to o ~ijoj je kulturi re~. Onaj ko zna da ceni svoju ba{tinu, 
ko ne govori jezikom mr`we, mo}i }e da poka`e solidarnost, pozitivna 
ose}awa za one koji su druga~iji. Projektom “Kwiga kao lek” biblioteka 
je nastojala da izrazi zainteresovanost lokalne zajednice za lica koja su 
do{la u sukob sa zakonom. Kroz wihovu resocijalizaciju и obrazovawe 
брисане су granice izme|u sveta izvan i unutar zatvora. @eqeni efekat 
пројекта је svakako da ova lica nikada vi{e ne do|u u sukob sa zakonom i da 
postanu korisni ~lanovi zajednice. Pionirski posao biblioteke уклонио 
je mnoge predrasude o qudima koji su privremeno li{eni slobode i 
pokazao da je povratak mogu}.    
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