Небојша Гашић : Биографија
Рођен сам 13.01.1960. год., у Лукову, општина Куршулија, где и данас живим.
Дипломирао сам на групи за филозофију Филозофског факултета Универзитзета у
Београду. Раније сам радио као новинар у Радио Приштини, као дописник „Политике“, и
као професор филозофије у гимназији. Пуне 22 године, док нисам 2012. год. незаконито
смењен (противно Закону о култури, противно Закону о библиотечко-информационој
делатности, и противно писаном Мишљењу Министарства културе; а и данас, после скоро
5 година, Библиотека је још у в.д. стању) нестранчки сам биран за директора Градске
библиотеке у Куршумлији, где сам и данас запослен као библиотекар –информатор и
организатор културних манифестација. Говорим руски и енглески језик. Имам
положене с највишом оценом све релевантне стручне испите у вези библиотекарства. У
часописима и књигама објавио сам већи број филозофско-есејистичких и стручно библиотекарских радова, као нпр:
1. „Временост као одређење смисла битка тубитка у делу БИТАК И ВРЕМЕ Мартина
Хајдегера“, у часопису ИДЕЈЕ, Београд, 1988, бр. 4 ;
2. „Борхес и време – метафизика тренутка“ : у зборнику БОРХЕС, Београд, 1997. : СКЗ:
Завод за уџбенике и наставна средства ,
3. „Ништа не издаје као памћење, и ништа не вара као реч. Само оно што је записано
остаје «. - у часопису у МАЈДАН, Костолац, бр. 1/2003.,
4. «Економски потенцијали библиотека : култура или информација» , у зборнику
ЛИДЕРСТВО У БИБЛИОТЕКАМА, Београд, 2007. : Филолошки факултет:
Библиотекарско друштво Србије, 2007
5. «Смисао филозофије и смисао у филозофији»,- у часопису ТОК, Прокупље, бр 48/ 2012.,
.... и више десетина прилога у новинама и на радију: Политика, Јединство, Топличке
новине, Радио Приштина ...Између осталог, аутор сам и јединственог међународног
пословног приручника - FUNGI CONTACT INTERNATIONAL , који је до сада продаван у 32
државе.
Библиотеком сам сво време руководио у мање-више игнорантском партократском
амбијенту . У таквим крајње неповољним околностима сам остварио следеће:
- Вишеструко повећао број чланова и корисника Библиотеке,
- Вишеструко повећао и обогатио књижни фонд, од чега је преко 50 % приновљених
публикација обезбеђено из небуџетских средстава (спонзори, донатори, дародавци),
- Број стручних библиотечких радника сам увећао од 2 на 5,
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- У екстремно лошим смештајним и финансијским условима лично сам организовао и
претежно спонзорски финансирао више стотина разнородних културних
манифестација, на којима су учествовале готово све значајније личности српске културе
и уметности ( од Добрице Ћосића и Дејана Медаковића, до Матије Бећковића; од
сликара Милића од Мачве и Милоша Гвозденовића, до Саве Ракочевића; од појца Павла
Аксентијевића, ансамбла Ренесанс, и националног ансамбла „Коло“..., до Симфонијског
оркерстра и Уроша Дојчиновића; бројни угледни позоришни и филмски ствараоци..., и
тд.),
- Без динара учешћа оснивача ( средстава из општинског буџета), - искључиво мојим
личним ангажовањем и обезбеђивањем средстава од иностраних донатора , од Лутрије
Србијe, и других дародаваца, успео сам да после 60 година обезбедим изградњу потпуно
нових наменских просторија за Народну библиотеку Куршумлије ,
- Без динара учешћа оснивача ( средстава из општинског буџета), - у потпуности сам
новим намештајем , полицама за књиге, и комплетном информатичком опремом снабдео
нову библиотеку,
- Без динара учешћа оснивача ( средстава из општинског буџета), - међу првима смо
у Србији, још 2004. Године, хардверски и софтверски инсталирали и практично
применили информационо-библиотечки систем COBISS, за шта смо до страна Народне
библиотеке Србије награђени наградом Инфотекар, највишим признањем за „унапређење
информатичке културе и пословне комуникације у библиотечкој делатности“,
- Без динара учешћа оснивача ( средстава из општинског буџета), сам формирао
Легат од више стотина књига, вредних докумената, и уметничких предмета угледног
академика, пореклом куршумличанина, - др. Војина Шуловића,
- Између осталог, под мојим руководством Библиотека је реализовала већи број
аутохтоних хуманитарних акција / не политички лажираних и не од државних пара/, као
нпр. –обезбеђивање средстава за куповину 50 пари нових зимских ципела за сву децу
прогнанике из Републике Српске крајине, -исте јесени када су голи и боси протерани са
огњишта; вишекратне помоћи избегличком кампу у Селови; обезбеђивање новчаних
награда за 50-тора талентованих и награђиваних ученика и ђака пешака из свих
куршумлијских школа, при чему им је награде на манифестацији „Узор младима“
уручио угледни светски генетичар Миодраг Стојковић...,
Нагласио бих да су сва наведена постигнућа првенствено резултат мог личног
пожртвовања и пословног ентузијазма. Нико од ординирајућих властодржаца свих фела
не би трепнуо и да ништа од овога нисам урадио.
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Мотиви за пријављивање на конкурс : Увереност да бих, уз наведене школске и
стручне референце, могао успешно да руководим Заводом , да унапредим саму делатност,
као и статус запослених.
За опис другог, можда још важнијег мотива, послужићу се цитатом из књиге „Мали
глосар креативног писања“ Милисава Савића : „Бежите из провинције као ђаво од крста.
Провинција је паланка. Никад нико није добио битку с паланком. Све оно што штрчи
изнад те жабокречине бива посечено без милости“. Смењен сам незаконито и ничим
изазвано. Моја смена је имала карактер огољене бандитске заплене и кукавне
комплесашке освете. О непочинствима сам приватним каналима обавестио Премијера, и
од њега добио децидиран и охрабрујући одговор. Из осећања части не желим то да
искористим . Желим да одем одавде. У Београду ми живи ћерка, која ради као нотарка, и
син инж. шумарства.
Уколико будем завредио Ваше поверење, трудио бих се да радим по закону и у
интересу народа, мимо ма какве клановске, рођачке, и партијске снисисходљивости.
Дакле, потпуно супротно од данас преовлађујућих манира. Још у V веку п.н.е, Тукидид
је је поручио : „Тајна среће је слобода. Тајна слободе је храброст„. Будите срећни и
слободни !
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