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Вук и библиотека

1. део

У шуми.

ВУК: Црвенкапа, шта ти је то у корпи?
ЦРВЕНКАПА: Књиге.
ВУК: Ха-ха-ха... Ништа смешније нисам чуо! А где си 
кренула?
ЦРВЕНКАПА: У библиотеку.
ВУК: У библиотеку? Ха-ха-ха... Па, ово је још 
смешније! Ко још тамо иде?
ЦРВЕНКАПА: Сви које познајем – мама, бака, 
ловац, коза и седам јарића, три прасета, лисица, 
Пећа и још многи други.
ВУК: И шта ви, паметњаковићи, радите у 
библиотеци?
ЦРВЕНКАПА: Причамо о теби.
ВУК (нагло се уозбиљи): О мени?
ЦРВЕНКАПА: Да. Покушавамо да откријемо зашто 
се тако ружно понашаш у бајкама...
ВУК (љутито): Значи тако! Тајно се окупљате, мени 
иза леђа!
ЦРВЕНКАПА: Врата библиотеке су отворена за 
свакога ко жели да сазна нешто ново о себи и свету 
који га окружује.
ВУК: Хм, занимљиво! А где сам ту ја?
ЦРВЕНКАПА: Библиотекарка Вишња те је неколико 
пута звала, али стално си недоступан.
ВУК: Ма, упао ми је мобилни у бунар.
ЦРВЕНКАПА: Како?
ВУК: Дуга је то прича. О томе ћемо неки други пут!
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ЦРВЕНКАПА: Хајде, крени са мном на радионицу! 
Баш би било добро да чујемо и твоју страну приче.
ВУК: Па, не знам... Нисам сигуран...
ЦРВЕКАПА: Библиотека те чека!
ВУК: Право да ти кажем, ја и не знам тачно шта је 
то библиотека.
ЦРВЕНКАПА: Полако, сазнаћеш. Библиотека се 
упознаје целог живота.
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2. део

У библиотеци. Библиотекарка ради на 
компјутеру.

ЦРВЕНКАПА: Добар дан! Довела сам Вука да му 
покажем библиотеку.
БИБЛИОТЕКАРКА (устаје и поздравља се): Добар 
дан! Ово је велика част за нас. У библиотекама се не 
виђају овакве ретке зверке.
ВУК: Добар дан!
БИБЛИОТЕКАРКА: Само напред, ја морам нешто да 
завршим пре радионице.

Библиотекарка се враћа на место и певуши 
„Вуче, вуче, бубо лења...“. Наставља свој посао. 
Вуку је непријатно, али се полако опушта.

ЦРВЕНКАПА: Као што видиш, библиотека је место 
где живе књиге.
ВУК (осврће се): Ууууу! Лудило! Па овде има више 
књига него што ја имам бува.
ЦРВЕНКАПА: Осим књига, у библиотекама се 
налазе и новине, часописи, звучне књиге, филмови, 
видео-игрице, музика, фотографије, мапе, писма, 
разгледнице...
ВУК: Страва! То мора да је све много скупо?
ЦРВЕНКАПА: Библиотека није продавница. Све 
ово можеш овде да користиш, или да позајмиш на 
одређено време.
ВУК: А ако ми се нека књига баш много допадне, да 
ли могу да је задржим, мислим заувек?
ЦРВЕНКАПА: Не можеш.
ВУК: Без везе! То је баш глупо!
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ЦРВЕНКАПА: Кад би свако задржао књигу која му 
се свиђа, библиотека би врло брзо остала празна. 
Библиотеке чувају знање, културу и уметност. 
У библиотекама можеш сазнати шта је било у 
прошлости, шта се дешава у садашњости и шта ће се 
догодити у блиској будућности.
ВУК: Па, добро, има ту неке логике. Црвенкапа, могу 
ли нешто да те питам?
ЦРВЕНКАПА: Наравно. Библиотека је право место 
за питања. Ако ја не будем знала одговор, ту је 
библиотекарка Вишња.
ВУК (узима књигу са полице): Мени се, рецимо, 
допадне ова књига и ја бих да је позајмим...
ЦРВЕНКАПА: Добро и...?
ВУК: Мислим, како се то ради?
ЦРВЕНКАПА: Потребна ти је чланска карта. На 
њој пише твоје име и презиме, што значи да не 
може нико други да је користи осим тебе. Уз помоћ 
чланске карте, постајеш члан библиотеке. Позајмиш 
књигу, однесеш је кући, прочиташ је и вратиш. Ако 
не стигнеш да је прочиташ до одређеног датума, 
онда продужиш позајмицу. Разумеш?
ВУК: Разумем. А знаш коју бих ја књигу узео из 
библиотеке?
ЦРВЕНКАПА: Коју?
ВУК: Ону која почиње „Био једном један...“
ЦРВЕНКАПА: Многе књиге тако почињу. Знаш ли 
још нешто о тој књизи?
ВУК: Има жуте корице.
ЦРВЕНКАПА: Морао би да знаш тачан наслов и име 
писца. Или бар ко су главни јунаци, где се дешава 
радња...?
ВУК: Ако све то знам о књизи, сам ћу је наћи. Шта 
ће ми онда библиотека?
ЦРВЕНКАПА: Библиотека служи за позајмљивање 
књига, али и за – читање, причање, слушање прича, 
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разговарање, размишљање, писање, учење, цртање, 
играње, певање, сецкање, лепљење, прављење, 
рецитовање, гледање филмова...
ВУК: Само то?
ЦРВЕНКАПА: У библиотеци може и да се: глуми, 
имитира, машта, сањари, разгледа, загледа, 
запиткује, одговара на питања, не одговара на 
питања, смеје, тугује, свира, па чак и плеше.
ВУК: И ништа више од тога?
ЦРВЕНКАПА: У библиотеци  се читају новине, 
спремају испити и пишу стручни текстови, а 
могу  да се користе и компјутери, праве видео-
презентације, ако имаш среће, можда сретнеш и 
неког робота.
ВУК: Да ли је то све?
ЦРВЕНКАПА: Библиотека је место где се развија 
осетљивост на 
друге и другачије. 
Подржавају се особе са 
инвалидитетом и негује 
мултикултуралност. 
Поштују се дечја и 
људска права.
ВУК: А моја права?
ЦРВЕНКАПА: И твоја, 
наравно.
ВУК: А да ли у 
библиотеци постоји 
забава?
ЦРВЕНКАПА: Постоје 
и забава и дружење. 
Библиотека је такође 
место за одмор и 
опуштање.
ВУК: А за досађивање?
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ЦРВЕНКАПА: Можеш се досађивати било где, 
не мораш због тога специјално да долазиш у 
библиотеку.
ВУК: А чега нема у библиотеци?
ЦРВЕНКАПА: Не одмерава се успех у школи и на 
послу, не завирује се у туђе новчанике, нити се 
загледа марка на патикама.
ВУК: Па, нису лоше те твоје библиотеке.
ЦРВЕНКАПА: Библиотеке нису моје, него су наше. 
Има их у целом свету, у великим градовима и 
малим местима.
ВУК: А на планинама?
ЦРВЕНКАПА: Тамо стиже библиобус.
ВУК: Је л’ то аутобус пун буба?
ЦРВЕНКАПА: Ха-ха-ха... Не. То је аутобус пун 
књига. Библиобус је библиотека на точковима 
која обилази удаљена села. У нашој земљи постоје 
четири покретне библиотеке: у Кладову, Пријепољу, 
Крушевцу и Алексинцу. Постоје и планови да их 
буде много више.
ВУК: А да ли постоје планови да библиобус оде иза 
седам гора и седам мора?
ЦРВЕНКАПА: То кад га ти будеш возио!
ВУК: Договорено.

8


