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U Splitu, 25. travnja 2014.

OPĆINA SELCA
n/r gosp. načelniku Ivanu Marijančeviću
21 425 Selca (otok Brač)

Predmet: Pismo namjere za stvaranje spomeničke knjižnice Josipa Tabaka

Poštovani,
na poziv prof. dr. sc. Maje Štambuk iz Zagreba, izvršiteljice posljednje volje obitelji Tabak, u
ljeto 2011., u pratnji tadašnjeg zamjenika načelnika općine Selca gospodina Ivana
Marijančevića, voditeljica matične Službe za istraživanje i razvoj Sveučilišne knjižnice u
Splitu Dubravka Dujmović posjetila je Selca gdje joj je pokazana ostavština našega i u svijetu
prepoznatoga uglednog prevoditelja, pisca, književnog kritičara Josipa Tabaka (1912-2007).
Josip Tabak oporučno je ostavio još uvijek neutvrđenu, veću količinu svojih rukopisa, knjiga
na stranim jezicima, s rječnicima, enciklopedijama i sličnim referentnim priručnicima te
namještajem iz svoje radne sobe KUD-u „Hrvatski sastanak 1888“ u Selcima. Privremeno,
ostavština je, do danas smještena na tavanu zgrade bivše osnovne škole.
Svjestan kulturološke vrijednosti dara, te 2012. godine gospodin Marijančević je obećao da
će se založiti za nalaženje prostora za adekvatni smještaj knjižnice. Na današnjoj funkciji
načelnika Selaca gospodin Marijančević je nedavno je obavijestio Sveučilišnu knjižnicu u
Splitu o mogućnosti da se knjižnici Josipa Tabaka dodijeli prazni prostor zgrade pošte.
Prostor bi trebalo adaptirati, osigurati od vlage, vjerojatno obojiti, formirati spremišni prostor
za knjižnu građu i posebno čitaonicu, opremiti ga policama za knjige, radnim stolovima i
stolicama, računalima, pristupom internetu. Trebalo bi naći i novčana sredstva i osobe koje bi

tehnički i stručno obradile knjižničnu građu budući da nije inventarizirana ni katalogizirana pa
nam je njen stvarni sadržaj zapravo nepoznat.
U vremenu opće neimaštine projekt oživljavanja spomeničke knjižnice Josipa Tabaka u
mjestu koje podiže spomenike književnicima i održava pjesničku manifestaciju „Croatia
rediviva“ trebao bi biti zajednički zadataka više institucija. Partnerima u tome poslu vidimo
Narodnu knjižnicu u Selcima, Filozofski fakultet u Splitu, Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu
u Zagrebu, Sveučilišnu knjižnicu u Splitu, manifestaciju „Croatia rediviva“ i KUD „Hrvatski
sastanak 1888“ koje je nominalni vlasnik knjižnice.
Knjižnicu bi se moglo oblikovati kao sjedište stručnog i obrazovnog rada, mjesto održavanja
terenske nastave za studene Filozofskog fakulteta u Splitu koji studiraju hrvatski i/ili strane
jezike s književnostima u izvođenju kolegija iz prevođenja, odnosno dijalektologije s obzirom
na pjesničku manifestaciju.
Knjižničnim fondom, kao referentnim mjestom koristili bi se i svi znanstvenici koji se bave
izučavanjem književnosti te stručni prevoditelji. Ovaj dio projekta oblikovao bi Filozofski
fakultet prema planovima svojih kolegija i znanstvenih projekata.
Buduća knjižnici mogla bi, ogledno, postati i mjesto programa „Moja knjižnica u budućnosti,
danas na dar“. S obzirom na to da se tijekom ljetne manifestacije „Croatia rediviva“ u Selcima
okupe brojni ugledni hrvatski književnici, ovim programom potiče ih se da oporučno
ostavljaju svoje privatne knjižnice mjestima svoga zavičajnog ishodišta, Nacionalnoj i
sveučilišnoj knjižnici kao središnjoj hrvatskoj knjižnici, odnosno knjižnici po vlastitome
izboru.
U suradnji s Gradskom knjižnicom Selca spomenička knjižnica Josipa Tabaka bila bi i mjesto
prikupljanja suvremene knjižne građe koju bi tu, u mjestu svojih pjesničkih uzleta pjesnici
„Croatia rediviva“ svake godine donosili na dar.
Za realiziranje ovako predloženoga programa aktiviranja knjižnice Josipa Tabaka radi
dodatnih prijedloga i ideja trebalo bi dogovoriti zajednički sastanak predstavnika svih, u
ovom pismu navedenih ustanova te s načelnikom gosp. Marijančevićem dogovoriti strategiju
formiranja spomeničke knjižnice Josipa Tabaka na dobrobit znanstvene, obrazovne i kulturne
zajednice i mjesta Selca.

Srdačno pozdravljam,
mr. sc. Dubravka Dujmović, voditeljica Službe za istraživanje i razvoj

Na znanje:
Dekanu Filozofskog fakulteta u Splitu prof. dr. sc. Aleksandru Jakiru
Prof. dr. sc. Maji Štambuk, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu
Dunji Seiter-Šverko, glavnoj ravnateljici Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Dr. sc. Tinki Katić, knjižničarskoj savjetnici Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

