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РЕЧ УРЕДНИКА

Стручни скуп „Жички сабор библиотекара“ одржан је 5, 6. и 7. октобра 2020. го-
дине, у краљевачкој Библиотеци, уз финансијску помоћ Министарства културе 
и информисања Републике Србије и Града Краљево.

За тему саветовања одабрали смо „Сарадња библиотека и библиотека тради-
ционалних цркава и верских заједница у Републици Србији“ јер нам се учинило 
да није довољно осветљена у стручној јавности и литератури. Са друге стране, 
чинило нам се да је културна мисија просвећивања народа заједничка библи-
отекама и црквама, те нам је намера била да то проблематизујемо и докажемо. 
Међу подтемама скупа нашла су се питања осветљавања историје библио тека 
традиционалних цркава и верских заједница, рад на попису, обради и заштити 
старе и ретке књиге, размена искустава и сарадња на сређивању библиотечке 
грађе, издања библиотека и традиционалних цркава, богаћење колекција јавних 
библиотека изворима из области религије и др. са идејом да се прикажу досада-
шњи резултати рада, размене знања и искуства и иницирају нови пројекти. 

Првобитна замисао ауторке програма скупа, Катарине Јаблановић, и орга-
низатора НБ „Стефан Првовенчани“ Краљево била је да се у рад укључе колеге 
из библиотека из иностранства и региона (на првом месту партнерских библи-
отеци домаћину, попут Војводске и јавне библиотеке „Кипријан Норвид“ Зелена 
Гора (Пољска), Народне и универзитетске библиотека Републике Српске (Бања 
Лука), Градске библиотеке и читаонице Херцег Нови (Црна Гора) и др.). Но, огра-
ничено кретање људи услед пандемије вируса covid-19 онемогућило је долазак 
колега из других земаља.

На почетку поздравне речи упутили су Гордана Гаврић, посебни саветник 
министра културе и информисања Републике Србије, др Предраг Терзић, 
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градоначелник Града Краљево, протојереј-ставрофор Љубинко Костић, архије-
рејски заменик Епископа жичког, Данка Спасојевић, руководилац Службе за 
развој библиотечке делатности и матичне послове НБ „Стефан Првовенчани“ 
Краљево и Катарина Јаблановић, уредница скупа, која је скуп и отворила.

Излагања 28 учесника скупа „Сарадња библиотека и библиотека традиционал-
них цркава и верских заједница у Републици Србији“ била су подељена у пет рад-
них сесија, док се  програм може видети на последњим страницама зборника.

Учешће представника Српске православне цркве, Католичке Цркве на под-
ручју Републике Србије, других баштинских установа, попут музеја, потом про-
фесорке са Катедре за библиотекарство и информатику Филолошког факулте-
та Универзитетa у Београду и библиотекара из различитих типова библиотека, 
допринело је сагледавању теме са различитих аспеката. У закључцима скупа ис-
такнуто је да је у циљу сређивања, обраде, систематског попуњавања, заштите, 
проучавања и промоције фондова у црквеним и манастирским библиотекама 
СПЦ неопходна интензивнија и чвршћа сарадња Библиотеке Српске патријар-
шије, којој је одлуком Светог архијерејског сабора поверено вршење матичних 
функција за ове библиотеке, са једне стране, и Народне библиотеке Србије, Биб-
лиотеке Матице српске и матичних јавних библиотека на подручју Републике 
Србије, са друге стране. Истакнуто је да за сарадњу већ постоји дефинисан за-
конски оквир, те да би било корисно покренути иницијативу за билатералним 
договорима кровних институција, Библиотеке Српске патријаршије са НБС и 
БМС, којим би се сарадња прецизирала и интензивирала на обострану корист. 
Световне библиотеке поседују инфраструктуру и ресурсе којих у црквеном 
библиотекарству још увек нема, те би се помоћ огледала у упису црквених и 
манастирских библиотека у регистар, како си се брже и ефикасније формирао 
јединствени систем; потом у стручном усавршавању библиотекара из црквених 
библиотека и њиховом полагању стручног испита у националним библиотека-
ма; у стручном раду на профилисању фонда, инвентарисању, обради и изради 
штампаних каталога црквених и манастирских библиотека. Са друге стране, от-
вореност и помоћ представника Српске православне цркве, из свих епархија на 
територији земље, неопходна је библиотекарима којима је поверен посао уписа 
старе и ретке грађе у Регистар („Решење о одређивању библиотека које обављају 
послове од општег интереса у заштити старе и ретке библиотечке грађе“, Служ-
бени гласник РС број 14 (2013)) због проблема са којима су се у практичном раду 
сусрели приликом обављања тог посла. 

Међу закључцима скупа скренута је и пажња на проблеме са издавачком про-
дукцијом традиционалних цркава и верских заједница на територији Србије. 
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Истакнуто је да имају веома развијену издавачку продукцију, која подлеже „За-
кону о обавезном примерку публикација“, (Службени гласник РС број 52 (2011)), а 
то подразумева да свака публикација треба да буде достављена Народној библи-
отеци Србије и Библиотеци Матице српске у складу са припадајућим надлеж-
ностима. Међутим, то веома често није случај. Такође, наглашено је да се за ову 
грађу често не израђује CIP, па стога велики број публикација остаје невидљив, 
пошто није доступан у фондовима библиотека ни пописан у библиографија-
ма. Дакле, израда CIP-а за сваку публикацију и достављање обавезног примерка 
јесте оно на чему треба инсистирати.

Како би се широј стручној јавности предочило оно што је на скупу изложено, 
објављујемо зборник који садржи 27 радова пристиглих на адресу уреднице, a у 
редоследу којим су саопштени на скупу. 

Почетак зборника учинио нам се као право место за објављивање поздравне 
речи протојереја-старофора Љубинка Костића, архијерејског заменика Еписко-
па жичког. Разлог томе јесте чињеница да је три деценије уназад о. Љубинко 
Костић важна карика сарадње Православне епархије жичке са НБ „Стефан Пр-
вовенчани“, као и са другим установама културе у Краљеву.

Уводничар скупа, проф. др Гордана Стокић Симончић са Катедре за библи-
отекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду 
приложила је рад на тему „Манастирске и црквене збирке књига – најстарије 
библиотеке код Срба“. У раду се рекапитулира постигнуто кроз разматрање два 
проблема: 

1) феномен библиотеке у средњовековном и савременом смислу речи, и
2) проблем старости библиотека код Срба. 
Нека од питања на која рад настоји да одговори јесу – зашто смо деценијама 

сматрали 19. век исходиштем савременог српског библиотекарства, зашто су ма-
настирске колекције третиране као случајне збирке, а не као библиотеке, како 
смо то кршили основни историјски и историографски принцип да се феномени 
посматрају из позиције времена у коме су настајали, а не из нашег времена.

У зборник је уврштен текст који је на скупу изложио Динко Главаш, маги-
стар теологије, представник Београдске надбискупије. Након приказа преглед 
настанка, развоја и грађе Надбискупијске библиотеке Паулус, у раду су назна-
чена садржајна и појмовна одређења библиотекарског и уопште културно-еван-
гелизацијског усмерења Католичке Цркве на подручју Републике Србије, и то 
појмовима дијалогичности и католицитета. У контексту наведених начела, те 
конкретних могућности и потреба надбискупијске заједнице, представљене су 
перспективе за даљи рад библиотеке, нарочито у њеној издавачкој делатности.



8

Мр Марија Петковић, виши библиотекар у Народној библиотеци „Др Душан 
Радић“ Врњачка Бања ауторка је рада „Сарадња са библиотекама јеврејске зајед-
нице при истраживању и анализи грађе о Јеврејима у Другом светском рату“. 
Прилог говори о приступу прошлости уз уважавање методолошких начела стру-
ке и коришћењу расположивог визуелног материјала у фондовима библиотека 
јеврејске заједнице (Јеврејски историјски музеј, United States Holocaust Memorial 
Museum). Ауторка истиче како је богат фонд књижне и некњижне грађе помог-
ао не само при објективном приказивању стварности, већ је пружио могућност 
откривања нових података. 

„Унапређење сарадње јавних библиотека са библиотекама традиционалних 
цркава и верских заједница у Републици Србији“ наслов је прилога проф. др 
Добриле Бегенишић, начелнице Одељења за истраживање и развој библио-
течко-информационог система – Матичног одељења Народне библиотеке Ср-
бије. У раду се разматра статус библиотека традиционалних цркава и верских 
заједница у светлу постојеће законске регулативе у Републици Србији и могућ-
ност унапређења њиховог статуса у будућности. Даје се осврт на постојеће стање 
сарадње са јавним библиотекама и разматрају могућности будуће сарадње. Као 
приоритет наглашава се значај интензивније сарадње у области попуњавања 
фондова, издавачке делатности, образовања стручног кадра, пружања стручне 
помоћи, заштите грађе, старе и ретке књиге, проучавања фондова и њиховог 
представљања заинтересованој јавности.

Др Ненад Идризовић, начелник Одељења за чување и приступ фондовима На-
родне библиотеке Србије, у раду се бави сарадњом Библиотеке Српске патрија-
шије и Народне библиотеке Србије у 20. веку. Истиче како је Патријаршијска 
библиотека Српске православне цркве, поред тога што је најстарија библиотека 
која данас ради у Београду, уједно и најстарија институција културе и образо-
вања код Срба. Честа пресељења збирки, реорганизација појединих црквених 
институција, промена концепције библиотеке, нестабилни друштвени, културни 
и економски услови за њен рад, непостојање континуираног професионалног 
библиотекарског ангажовања у њој, као и личне склоности појединих карло-
вачких архијереја и српских патријарха, битно су утицали на динамику развоја 
Патријаршијске библиотеке. Међутим, библиотекарска професионална заједни-
ца у Србији имала је проактиван однос према Патријаршијској библиотеци, 
који се огледа у континуираној сарадњи са Народном библиотеком Србије. 

Др Владан Тријић, начелник Археографског одељења НБС, у раду се поза-
бавио сарадњом Одељења на чијем је челу са Српском православном црквом. 
Природу тог односа ближе је показао на примеру успостављања систематског 
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рада у манастиру Хиландару, у време када је начелник Одељења био Димитрије 
Богдановић.

„Народна библиотека Србије и штампана књига манастира Хиландара“ на-
слов је рада др Жарка Војиновића, начелника Одељења за библиографију Наро-
дне библиотеке Србије. Према ауторовој замисли, текст представља рекапитула-
цију досадашњег рада и предвиђање перспектива будућег, како би хиландарска 
збирка у целини била каталогизована, а тиме постала и доступна јавности.

Мр Љиљана Пузовић, из Одељења за Археографију Народне библиотеке Ср-
бије, приложила је рад о сарадњи своје матичне установе са Српском право-
славном црквом на формирању збирке микрофилмова. Ауторка је истакла да је 
Збирка микрофилмова Одељења за археографију НБС највећа збирка ове врсте 
у југоисточној Европи. Један од најважнијих предуслова за њено попуњавање и 
проширивање био је сарадња са Српском православном црквом, која је озвани-
чена 1973. године, што је дало и значајне резултате.

Жељко Младићевић, начелник Одељења за заштиту, конзервацију и реста-
урацију Народне библиотеке Србије и  колегиница из истог Одељења, Славица 
Јанаћковић, дали су осврт на сарадњу свог Одељења са Српском православном 
црквом у области заштите писаних споменика културе. Пресек активности кон-
зерваторске лабораторије Народне библиотеке Србије, од њеног оснивања до 
данас, показао је да је знатни део њених активности управо одлазио на сарадњу 
са Српском православном црквом.

Представници Библиотеке Матице српске – Мр Гордана Ђилас, руководилац 
Одељења за чување и коришћење публикација и Радивој Додеровић, из Одељења 
за набавку и размену, писали су о сарадњи своје установе са институцијама и 
представницима Српске православне цркве. У раду су настојали да се подсете и 
укажу на свега неколико сегмената ове богате сарадње, углавном из последњих 
деценија. Пажња аутора првенствено је била усмерена на аспекте сарадње који 
се односе на поклоне, размену, заштиту културне баштине или се тичу уређења 
манастирских и црквених библиотека и њиховог увођења у организован систем 
библиотечко-информационе делатности.

Проф. др Маја М. Анђелковић са Филолошко-уметничког факултета Универ-
зитета у Крагујевцу у раду „Пројекат уређења библиотеке манастира Студени-
це – од традиције до саврмених стандарда“ најпре разматра настанак и развој 
књижног фонда манастира Студенице – и то од његових најранијих времена и 
успостављања фонда који се сматра богослужбеним минимумом, преко увећања 
и осиромашења фонда, до савременог стања и уређења манастирске Библио-
теке. Нарочиту пажњу посветила је активностима током реализације пројекта 
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Ревизија и стручна обрада фонда Библиотеке манастира Студенице. Такође, 
представила је проблем усаглашавања црквених и световних правила из домена 
библиотекарства, могућности сарадње и заједничког деловања у пољу библио-
текарства и културне баштине, те успостављање парадигматског примера добре 
праксе уређења манастирске библиотеке према свим релеватним библиотечко-
информационим стандардима.

Марија Богдановић, библиограф саветник у Народној библиотеци Србије, у 
раду „Сентандрејски пројекат у Народној библиотеци Србије“ пише о вишеде-
ценијској бризи двеју српских националних библиотека – Народне библиотеке 
Србије и Библиотеке Матице српске – у проучавању и заштити библиотечких 
фондова у Сентандреји. Сентандрејски пројекат од изузетног је значаја зато што 
је у питању једна од најстаријих и најбогатијих српских библиотека ван грани-
ца наше земље, поред библиотеке манастира Хиландара, и представља симбол 
континуитета српског културног идентитета.  

„Манастири и библиотеке – чувари културне баштине: пројекат ,Каталог биб-
лиотека фрушкогорских манастира’“ наслов је рада Весне Петровић, библиоте-
кара саветника у пензији из Сремске Митовице и Вере Новковић, директорке 
Српске читаонице у Иригу. Представиле су активности пројекта започетог 2009. 
године  – формирање манастирских библиотека, стручна обрада библиотечке 
грађе која се налази у манастирима, богаћење фондова поклоном, штампање 
публикација, заштита и дигитализација рукописне и старе штампане књиге, те 
представљање овог типа библиотека културној јавности – што су значајни кора-
ци ка очувању тог дела српске културне баштине.

Дубравка Симовић, библиотекар саветник у пензији из Београда, приложи-
ла је рад „Лична библиотека патријарха Павла: пример интеринституционал-
не сарадње Народне библиотеке Србије и Српске православне цркве“. Детаљно 
је осветљен трогодишњи подухват двеју инстутуција који је обухватио рад на 
профилисању фонда Библиотеке, инвентарисању, обради и изради штампаног 
каталога. Такође, важан део пројекта био је рад на представљању Библиотеке 
широј публици у виду штампане изложбе уприличене 2014. године, поводом 
стогодишњице рођења патријарха Павла.

Представнице Библиотеке Матице српске, Тамара Малешев и Ивана Старче-
вић, ауторке су следећа два рада у зборнику. „О српској православној богословији 
Светих Кирила и Методија у Призрену и њеној библиотеци“ писала је Тамара Ма-
лешев. Матица српска, желећи да дâ свој допринос очувању и промоцији кул-
турног, материјалног и нематеријалног наслеђа Косова и Метохије, основала је, 
2018. године Косовскометохијски одбор. У оквиру рада Одбора је и ангажовање 
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Библиотеке Матице српске у виду стручне помоћи на унапређењу рада Библи-
отеке Богословије Св. Кирила и Методија у Призрену, што је тема овог прилога. 
Ивана Старчевић потписује чланак „Пројекти ,очувања’ драгоцености фрушкогор-
ских манастира услед усташких разарања Срема у Другом светском рату“. Ауторка 
се бавила акцијама Владимира Ткалчића и Радослава Грујића које су предузели 
како би од потпуног уништења сачували православну културну баштину, између 
осталог фондове библиотека фрушкогорских манастира.  

Библиотека града Београда имала је два учесника међу излагачима скупа – 
Наташу Булатовић и Анђелу Иванић Матић. „Васкрс и ренесанса црквених биб-
лиотечких фондова у Далмацији – обнова бриге за њихово очување, ревизију 
и адекватну заштиту“ јесте тема којом се бавила ауторка Булатовић. Истакла је 
да Фонд Епархије далматинске, како је названа ова драгоцена збирка, садржи 
готово пет стотина књига богослужбеног и верског карактера. Mеђу њима је не-
мали број раритета, србуља и књига од изузетног националног значаја, а бројни 
записи на њима необориви су писани траг постојања Срба и чувања правосла-
вља током више од пет векова на овим просторима. У раду су описани кораци и 
процедуре који су предузети, урађена је и приказана прва анализа Фонда – тип и 
врста грађе, њен квалитативни и квантитативни опис. На крају, своди се биланс 
прве фазе старања о овој специфичној библиотечкој грађи и упућује на преглед 
планова за другу фазу. 

Друга ауторка из Библиотеке града Београда, Анђела Иванић Матић, у раду 
се бавила текућим пословима Фонда старе и ретке књиге и књиге о Београ-
ду своје матичне установе везаним за богослужбене књиге и друге књиге са 
хришћанским темама. Такође, у раду се приказују могућности проучавања мате-
ријалних трагова на богослужбеним књигама, а доноси и приказ проблема код 
једног броја савремених библиотекара који се баве старом књигом, а то је (не)
познавање црквенословенског језика и његовог наслеђа, славеносрпског језика, 
књижевног језика у 18. и делом у 19. веку.

„Старе и ретке књиге легатâ Библиотеке Православног богословског факулте-
та“ наслов је текста чији су аутори проф. др Зоран Ранковић, декан Православног 
богословског факултета Универзитета у Београду и Маја Аћимовић, библиоте-
карка на факултету о коме је реч. Приказани су наслови из легатâ професорâ 
Православног богословског факултета: Јордана Илића, Душана Глумца, Велими-
ра Хаџи-Арсића и Драгутина Анастасијевића, који спадају у старе и ретке књиге, 
а који осим што чине значајну културну баштину, по богатству садржаја пред-
стављају изузетно ретку и вредну научну грађу, како на нашем социокултурном 
простору, тако и у свету.
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Љубица Петковић из Градске библиотеке Нови Сад приложила је рад „Поклон 
библиотека војводе Момчила Ђујића Карловачкој богословији“. Ауторка је нагла-
сила да поклон библиотека војводе Момчила Ђујића, бившег ученика ове најста-
рије богословије код Срба, чини највреднији део фонда њене библиотеке, поред 
старе и ретке штампане и рукописне књиге. У раду је представљен књижни фонд 
поклон библиотеке војводе Момчила Ђујића који је значајан са више аспеката, 
како због разноврсности фонда и ретких периодичних издања, тако и због српс-
ке књижевности у емиграцији, која је недовољно истражена и непозната српској 
читалачкој публици. Сарадња са Градском библиотеком у Новом Саду огледала се 
првенствено на сређивању библиотечке грађе у библиотеци Богословије Светог 
Арсенија, а публикован је и каталог ове значајне поклон библиотеке.

„Видови музеолошко-библиотечке сарадње Народног музеја Краљево са пра-
вославним манастирима и црквама у окружењу“ наслов је рада Мирјане Савић, 
музејског саветника из Народног музеја Краљево. Ауторка је представила бројне 
активности своје установе везане за баштину православних манастира и цркава: 
приређене изложбе, предавања и програми, објављене публикације, истражи-
вање значаја цркве и свештенства у просвећивању становништва на подручју 
Краљева, попис и обрада Збирке старе и ретке књиге у фонду библиотеке, орга-
низација манифестације „Жички духовни сабор – Преображење“ и др.

Протонамесник Александар Јевтић, представник Православне епархије жич-
ке и главни и одговорни уредник часописа „Жички благовесник“ бавио се темом 
„Мисионарска улога Епархије жичке у време Епископа Николаја Велимировића 
(1919–1920; 1934–1941)“. Теме које између осталих часопис разматра, а које ау-
тор потцртава јесу: оприсутњавање јеванђелских вредности међу народом, рад 
на верско-моралном пољу, промишљање црквених тема и начина са којима се 
Црква има суочити са савременим изазовима, важност поштовања жене, све-
дочење духа вере кроз доброчинства, ставови у вези са наглим развојем науке, 
питање васпитања деце. Аутор изводи и закључке о улози Епископа Николаја 
Велимировића и епархијског часописа у међуратном периоду.

Међу учесницима скупа библиотека домаћин имала је два представника – 
мр Ану Гвозденовић, уредницу у Издавачкој делатности и Данку Спасојевић, 
руководиоца Службе за развој библиотечке делатности и матичне послове. Ау-
торка Ана Гвозденовић бавила се активностима краљевачке библиотеке током 
тродеценијске сарадње са манастиром Жичом, Епархијом жичком и Српском 
православном црквом на пољу издавачке и културно-пропагандне делатности. 
Такође, осврнула се на будуће задатке те сарадње представљајући тренутно стање 
фонда библиотеке манастира Жиче, али истичући неопходност његове заштите, 
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најпре кроз адекватан физички смештај, а потом и обраду. Данка Спасојевић 
указала је на аспекте сарадње краљевачке библиотеке са СПЦ који се односе на 
поклоне црквеним и манстирским библиотекама, ангажовање библиотекара у 
пројекту уређења библиотеке манастира Студенице, извршену дигитализацију 
часописа Жички благовесник и Преглед цркве Епархије жичке, те неке од активнос-
ти из плодне културно-пропагандне делатности.

„Сарадња Народне библиотеке Крушевац са књижницама Епархије круше-
вачке“ наслов је рада Љубице Петковић, библиотекара саветника у пензији из 
Крушевца, у име Православне епархије крушевачке. Дат је осврт на дводеценијс-
ке активности које су обухватиле стручно уређење библиотека цркава Лазарице 
и Свети Ђорђе у Крушевцу, Свете Тројице у Трстенику, Свете Тројице у Белој 
Води и манастира Коморане; објављивања монографије „Библиотека цркве Ла-
зарице“ и више стручних прилога; унос старе и ретке књиге са подручја матич-
ности у Регистар и друго.

Троје аутора из Народне библиотеке „Вук Караџић“ у Крагујевцу – Мирко 
Демић, директор, Татјана Јанковић и Виолета Јовичинац Петровић, више биб-
лиотекарке, представили су пројекат публиковања Стоглава, кодекса писаног 
на рускословенском језику (у српској употреби) из 1743, заведеног као културно 
добро од изузетног значаја у Регистру старе и ретке књиге. У питању је једна 
од најстаријих рукописних књига у фонду крагујевачке библиотеке, а издавач-
ки подухват је изнедрио фототипско издање кодекса, док је други том научно-
стручна студија и превод на савремени српски језик.

Народну библиотеку „Радислав Никчевић“ из Јагодине у зборнику пред-
ставља Нада Димитријевић, виша библиотекарка са радом „Културно благо 
Поморавља“. Ауторка је дала преглед дугогодишње сарадње своје установе са 
Архијерејским беличким намесништвом, пре свега на попису и обради старих 
богослужбених књига у манастирским и црквеним библиотекама на територији 
Поморавља.

„Жички сабор библиотекара“ имао је два пратећа програма. Почео је 5. ок-
тобра музичко-поетским програмом „Духовна поезија, глас и клавир“, који је 
уприличен у свечаној сали Градске управе Краљево. У програму су наступили 
Предраг Павловић, глумац краљевачког позоришта, Јана Крижак, вокални со-
листа – сопран, и др Петар Илић, клавирска пратња. Занимљивим и надахнутим 
предавањем „Путописи Жиче, Студенице и Ибарске долине“ проф. др Милисава 
Савића заокружен је први радни дан „Жичког сабора библиотекара“. За учесни-
ке и госте организатори су уприличили посету манастиру Жичи, којом је ового-
дишњи „Жички сабор библиотекара“ завршен.
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Зборник „Сарадња библиотека са библиотекама традиционалних цркава и 
верских заједница у Републици Србији“ објављен је уз помоћ Министарства кул-
туре и информисања Републике Србије и Града Краљево. Захваљујемо се свим 
ауторима прилога на стрпљењу у настајању зборника, преводиоцима, дизајне-
рима издања, као и штампару.

Катарина Јаблановић
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ЉУБИНКО КОСТИЋ
Православна епархија жичка, Краљево
ljubinkokostic@gmail.com

ПОЗДРАВНА РЕЧ 
НА ОТВАРАЊУ СТРУЧНОГ СКУПА 

Поштовани домаћини и учесници овога скупа,
Дозволите да вас поздравим и пренесем благослов Његовог Преосвештенства 
Епископа жичког Г. др Јустина за успешан рад скупа под називом „Сарадња јав-
них библиотека са библиотекама традиционалних цркава и верских заједница“.

Библиотеке, било да су јавне, манастирске, црквеноопштинске, или неке дру-
ге, имају велики значај и мисију, јер су чувари и трезори народног, културног и 
духовног блага, које мора бити доступно свима. Важна библиотечка делатност и 
дужност је да књига стигне до најширег слоја читалаца и корисника. Према књи-
зи као духовном  благу, и покретном културном добру не сме се остати равно-
душно, на шта нас подсећају речи нобеловца Иве Андрића: „Остати равнодушан 
према књизи, значи лакомислено осиромашити свој живот.“ Сетимо се и Цице-
рона, који са радошћу каже: „Направити библиотеку у кући, значи подарити јој 
душу.“ Или пак Марка Твена: „Добри пријатељи, добре књиге и чиста савест: то 
је идеалан живот.“

Зато је библиотека мисионарска установа, па се у сарадњи јавних библиотека 
и манастирских и црквених, и свих других, може постићи много тога на опште 
добро. У нашој земљи постоји сарадња библиотека на различитим нивоима, 
како између Народне библиотеке и Патријаршијске, између Библиотеке Матице 
српске и библиотека фрушкогорских манастира, тако и између градских библи-
отека и црквених библиотека на свим нашим просторима. Географска и духов-
на близина манастира Жиче и Студенице, као и име краљевачке Народне биб-
лиотеке „Стефан Првовенчани“ нâс у Краљеву посебно обавезује да предњачимо 
и остварујемо добре резултате на том плану. Протеклих година та сарадња пока-
зала се плодоносном. Под овим кровом одвијали су се многи културни догађаји. 
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Организован је серијал предавања под називом „Водич кроз манастире и све-
та места“. Ту су говорили многи књижевници и делатници из јавног и културног 
живота, игумани манастира, свештеници и историчари уметности. А то је све 
чинило да се наши духовни и културни видици шире.

Овде се три и по деценије одржавају заједничким трудом и сарадњом Све-
тосавске академије и Краљевданске беседе. Имали смо толико пута прилику да 
чујемо прелепе речи у средишту српске земље и старе немањићке државе, да 
чујемо најлепше мисли и најважнија знања о нашој историји, култури и духо-
вности. Морамо поменути и рад дечијих радионица са вероучитељима.  Била је 
то плодоносна сарадња, која траје и даље. 

Краљевачка библиотека учинила је много да се дигитализује Жички благове-
сник. Остаје да се ради на библиотеци манастира Жиче и да се доврши сређи-
вање библиотеке манастира Студенице, савременим начинима каталогизације и 
дигитализације. Та сарадња успешно се спроводи са краљевачком и крагујевач-
ком библиотеком. Такође се остварује сарадња око пописа и уноса у јединстве-
ни информациони регистар старих и ретких књига. 

Библиотеке и библиотекари нису само чувари, већ и служитељи књиге, слова 
и речи. Свети Јован Богослов сведочи о значају Речи „У почетку беше Реч (Син 
Божији, Логос), и Реч беше у Бога, и Бог беше Реч“ (Јов. 1,1). Дакле књига, слово и 
реч припадају свету и вечности. То дивно сведочи својом поезијом овогодишњи 
добитник Жичке хрисовуље, песник Милан Ненадић: „Слову је вечност закон, јер 
је Реч на почетку, а богме Реч је и након.“

Заједнички напор и рад библиотека и библиотекара на уздизању наше свес-
ти о значају књиге и просвећивања, јесте велика и непрестана мисија.
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МАНАСТИРСКE И ЦРКВЕНE ЗБИРКЕ КЊИГА 
– НАЈСТАРИЈЕ БИБЛИОТЕКЕ КОД СРБА

САЖЕТАК | Многи европски народи успоставили су развојну линију својих биб-
лиотека почињући са манастирским, и, сходно томе, истичу вишевековну биб-
лиотекарску традицију. Средњовековне манастирске и црквене књижне колек-
ције представљају и код Срба најстарије библиотеке, али ова теза није до скора 
имала упоришта у објављеним радовима на тему историје српских библиотека. 
Последњих година ситуација се битно променила. У овом раду рекапитулира се 
постигнуто кроз разматрање два проблема: 

1) феномен библиотеке у средњовековном и савременом смислу речи, и
2) проблем старости библиотека код Срба. 

Зашто смо деценијама сматрали 19. век исходиштем савременог српског биб-
лиотекарства, зашто су манастирске колекције третиране као случајне збирке, а 
не као библиотеке, како смо то деценијама уназад кршили основни историјски 
и историографски принцип да се феномени посматрају из позиције времена у 
коме су настајали, а не из нашег времена, само су нека од питања на која овај 
рад настоји да одговори ослањајући се на релевантну објављену литературу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | манастирске библиотеке, средњи век, Србија, рукописи, писа-
ри, преписивачи, историја библиотека

1. МАНАСТИРСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

У време када почиње формирање манастирских збирки средњег века, на тлу Рим-
ског царства већ је падао у заборав обичај подизања наменских зграда за библи-
отеке. Западно Царство је проживљавало своје последње деценије, а са другим 
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његовим институцијама урушавале су се (или бивале уништене) и велелепне биб-
лиотеке са симетричним пространим читаоницама за грчке и латинске књиге, ко-
лонадама и тремовима. Биле су зидане по наруџбини цареви (попут Палатинске 
и Улпие у Риму, или Хадријанове библиотеке у Атини), или угледних патриција 
(Целзијусова библиотека у Ефесу), али су приватне библиотеке имали у својим 
домовима, на поседима, и многи угледни грађани (Цицеронове библиотеке).1 У 
Источном царству можда је још Константинова и Констанцијева библиотека, срe-
дином 4. века, могла имати наменску зграду... Константинос Стаикос, грчки архи-
текта који се читавог живота бави историјом и архитектуром библиотека, с пра-
вом констатује да је цело средњовековно раздобље било доба дисконтинуитета у 
традицији градње монументалних библиотечких здања. Он истиче да библиотеке 
једноставно нису биле предмет интересовања архитеката приликом градње мана-
стира, иако то најчешће уопште није било питање финансија: неки од рукописа 
у манастирима били су изузетно скупоцени – купљени, набављени или израђени 
за више новца него што би било потребно за изградњу наменске зграде. Важно је 
било саградити главну цркву, монашке келије, помоћне просторије, трпезарију, 
док су се књиге налазиле на разним местима, најчешће тамо где су се и користиле: 
у ђаконикону,2 у олтару, у келијама монаха или у скрипторским радионицама – 
тамо где су писане и преписиване. У најбољем случају, за библиотеку су опредељи-
ване једна или две мање просторије, са дрвеним ормарима са полицама на које 
би се слагале књиге и манастирска архива. У немирна времена, књижни фонд је 
склањан у пиргове или тајне ризнице без прозора.3

Када се зна да нема ни наменских, а камоли монументалних простора за биб-
лиотеке, још су фасцинантније поставке о манастирским збиркама као најста-
ријим библиотекама код многих европских народа. Но, непостојање дефиниса-
ног простора није била једина отежавајућа околност: дуготрајан процес настан-
ка књиге, скуп поступак „производње“, тежак посао писања и преписивања чи-
нили су да манастирске збирке буду, за наше појмове, заиста скромне по броју 
књига. Свега је неколико западноевропских бенедиктинских самостана у поје-

1 Биљана М. Ђурашиновић, „Библиотеке и издавачка делатност у Старом Риму“, у Библиотека 
кроз време: прилози општој историји библиотека до XVI века, приредила Гордана Стокић 
Симончић (Панчево: Градска библиотека; Београд: Филолошки факултет, 2017), 55–74.
2 У православној цркви ђаконикон је засебна просторија поред самог олтара, где се чувају 
свете црквене ствари (богослужбене књиге, одежде свештеника, свети сасуди и др).
3 Konstantinos Sp. Staikos, The History of the Library in Western Civilization: From Constantine the 
Great to Cardinal Besarion: Imperial, Monastic, School and Private Libraries in the Byzantine World 
(New Castle, DE: Oak Knoll Press, 2007), 469–487.
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диним периодима имало преко 3000 књига и то се сматрало изузетно богатим 
фондом. Испоставило се, међутим, да су средњовековне књиге на пергаменту 
и хартији дуговеке, па се сачувано рукописно наслеђе средњег века процењује 
на око 55.000 старих рукописа на грчком језику, од чега је око 40 хиљада визан-
тијских и преко 300.000 хиљада средњовековних рукописа на латинском језику.4

Богослужбени минимум од 24 до 25 књига у манастирима, а 8 до 10 у паро-
хијским црквама5 по себи подразумева набавку литературе, њен смештај и чу-
вање, али и више од тога – организовање ради коришћења. И управо коришћење 
води до потребе да се јасно истакне како књиге у манастирима нису биле само 
богослужбене, већ да су се уз њих налазиле и оне које су монасима служиле за 
обавезно заједничко и за индивидуално читање. Жарко Војновић, по први пут 
код нас, у контексту развоја манастирских библиотека, образлаже ову основну 
поделу на богослужбене и тзв. књиге за читање.6 Њена важност лежи и у томе 
што указује на функцију књиге у манастиру – богослужбену, самообразовну, про-
светно-педагошку, културну – која заправо кореспондира са функцијама мана-
стирске библиотеке. Војновић, даље, с правом истиче да њихово формирање и 
деловање „задовољавају многа савремена начела. То су збирке које:

1. настају програмски, са унапред одређеним планом,
2. треба да испуне одређену сврху,
3. попуњавају се у светлу јасно дефинисане потребе,
4. имају своје финансирање (лично, колективно, итд.),
5. смештају се и чувају на одговарајући начин,
6. води се административна брига о њима,
7. имају своје кориснике,
8. имају и лице задужено за њих.“7

Наравно, све ово разумева се уз поштовање основног историографског прин-
ципа који каже да се историјске појаве тумаче, односно да би их требало тума-
чити у контексту времена у којем настају, а не у контексту нашег, савременог 
тренутка. Дакле, у контексту средњег века требало би посматрати и развој биб-
лиотека код Срба.

4 Paul Halsall, Byzantine Manuscript Sources, preuzeto 27. 1. 2017, http://sourcebooks.fordham.edu/
byz/byz-mss-art.asp.
5 Жарко Војновић, Српске манастирске библиотеке до краја XVIII века (Панчево: Градска 
библиотека, 2019), 22.
6 Исто, 62.
7 Исто, 24.
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2. НАЈСТАРИЈЕ БИБЛИОТЕКЕ КОД СРБА 
И ПИТАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА

Како се десило да, поред Хиландара, Жиче, Студенице, Грачанице, Дечана, Ми-
лешеве, Манасије... ми корене српског библиотекарства тражимо у 19. веку – није 
сада ни тако тешко разумети. Најпре, судбина српских манастира под турском 
влашћу била је променљива, али у коначном исходу трагична: много су пута 
разарани, драгоцености разношене и у многима се више не чува ништа од онога 
што је у њима настало. Помени њихових библиотека су ретки или индиректни. 
Други разлог био је потпуна промена идеолошко политичке и економске ма-
трице у периоду 1945–1990, којој је био изложен српски народ, а која је средњи 
век означила као време мрачњаштва и сведене писмености. Но, ако оставимо по 
страни и Турке и комунисте, долазимо до трећег разлога, који се тиче нас унутар 
библиотекарске струке. Долазимо до професионалног идентитета.8

Пре него што се њиме позабавимо, ваља напоменути да се сваки иденти-
тет, било да је реч о личном, групном или колективном, суштински заснива 
на феномену памћења. И као појединци и као друштво ми смо оно што јесмо 
првенствено на основу онога што памтимо о себи и о својој историји. „Да би 
нека друштвена група имала свој колективни идентитет, потребно је да постоји 
заједничко тумачење догађаја и доживљеног који су током времена утицали на 
обликовање те заједнице.“9 Овај став историчара Џона Тоша, према коме заје-
дничко памћење представља предуслов за постојање колективног идентитета, 
може објаснити бројне проблеме у вези са позиционирањем библиотека, али и 
библиотекара у савременом српском друштву.

Корени савременог српског библиотекарства налазе се у 18. веку, али смо то 
сазнали тек скоро. Неколико деценија уназад, изгледало је као да српске биб-
лиотеке, са изузетком националних, постоје од Другог светског рата наовамо. А 
онда, када смо се као друштво почели присећати својих „грађанских“ корена, 
појавила се накарадна поставка по којој су читалишта и јавне библиотеке – исто, 
те су се, преко ноћи, појавиле у Србији и јавне библиотеке старе по 170 година... 
Но, то није једини пример који показује да баратамо полуистинама и да немамо 
истражену, пречишћену од заблуда разних врста и дилетантизма, синтетизова-

8 Гордана Стокић Симончић и Жељко Вучковић, Библиотеке и идентитет: Пролегомена 
за историју савременог српског библиотекарства (Панчево: Градска библиотека; Нови Сад: 
Филозофски факултет Универзитета, 2012).
9 Џон Тош, У трагању за историјом: Циљеви, методи и нови правци у проучавању савремене 
историје (Београд: Clio, 2008), 23.
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ну историју, на основу које би се могао неговати осећај припадности и профе-
сионалног поноса: данас не знамо, на пример, ко је први српски библиотекар 
и на основу којих критеријума бисмо га првим библиотекаром могли означи-
ти; готово један век дуги покушаји да се делатност библиотекара етаблира као 
професија почињу делатношћу Друштва југословенских библиотекара, чија је 
Секција Београд била претеча Библиотекарског друштва Србије, према чему се 
БДС и данас односи игнорантски; немамо јасну представу о укупним дометима 
српског библиотекарства после Другог светског рата; не трудимо се да оповргне-
мо страшне оптужбе које нас терете да смо народ који се, у последњој деценији 
20. века, вандалски односио према туђој књизи и библиотекама. Када се томе 
додају амбивалентан однос струке према професионалном образовању и поли-
тички притисци приликом запошљавања у библиотекама – јасно је да смо још 
далеко од уочљивог и препознатљивог идентитета библиотекарске професије.

Но, вратимо се манастирским библиотекама средњег века. Нема сумње да 
ће наша слика о српским библиотекама средњег века остати заувек фрагмен-
тарна. Безбројни текстови написани су до сада о српској култури средњег века, 
али се о библиотекама тога доба писало најчешће успут и другим поводима: 
приликом разматрања архитектонских решења средњовековних грађевина, уз 
анализе појединих текстова, типова слова, илуминација, при сагледавању ства-
ралаштва знаменитих аутора или истраживача. Томе је ишла наруку и чињеница 
да је материјалних остатака средњовековне културе сразмерно много у односу 
на грађу која би ширила наша сазнања о приватном животу, образовању и школ-
ству, на пример, те да је на основу првих, а то је и природно, морала најпре бити 
састављена политичка, црквена и привредна историја. С друге стране је времен-
ска удаљеност и мноштво крупних историјских догађаја који су нам као једину 
константу доносили дисконтинуитете. Срећнију судбину од осталих имала је 
библиотека манастира Хиландара, најстарија и најбогатија наша средњовеков-
на библиотека. Не само да манастир има континуитет преко осам векова, него је 
мудри Сава Хиландарац, крајем 19. века, устројио њен фонд, сачинио и штампао 
каталог књига, а седамдесетих година 20. века Димитрије Богдановић поново 
је, и изванредно компетентно, проговорио о Библиотеци. Некако у исто време, 
изграђена је нова, наменска зграда за Библиотеку, а Народна библиотека Србије 
из Београда, преузела је на себе старање о стручном раду у њој, што је требало 
да води ка њеном осавремењавању.10

10 Гордана Стокић Симончић, Књига и библиотеке код Срба у средњем веку (Панчево: Градска 
библиотека, 2008), 8.
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Тек је књига колеге Жарка Војновића Српске манастирске библиотеке до 
краја 18. века, објављена прошле године у издању Градске библиотеке Панчево, у 
целини посвећену манастирским библиотекама. Она представља и прву домаћу 
књигу која тој теми приступа из угла историје библиотека и теорије библиоте-
карства. Постављајући тезу о протобиблиотекарству на тлу Карловачке митро-
полије, Војновић је за неколико деценија унапред померио границе нашег доса-
дашњег разумевања основа на којима почива модерно српско библиотекарство. 
Осим тога, ова монографија је коначно „наслонила“ српске библиотеке на њи-
хове манастирске корене, што су много раније од Срба урадили и Руси и Енгле-
зи и Немци и Французи – истичући националну самосвојност и вишевековну 
библиотекарску традицију. Имајући у виду невероватну несразмеру између оби-
ма истраживања која се баве историјом српске књиге (од стране историчара, 
историчара књижевности и уметности, палеографа, лингвиста, библиографа, 
културолога...) и оних који се баве историјом библиотека, ова монографија би 
требало стално да подсећа и на то да су оба феномена по својој суштини јед-
нако идентитетска – и једнако суштинска с аспекта личног, професионалног и 
националног идентитета.

3. О НАСТАНКУ РАЗЛИЧИТИХ ТИПОВА БИБЛИОТЕКА КОД СРБА

Најуопштеније говорећи о развоју различитих типова библиотека код Срба, 18. 
век протекао је у знаку формирања митрополијских библиотека (које су поста-
ле исходиште Патријаршијске библиотеке у Београду),11 једног броја манастир-
ских, парохијских и црквених библиотека, школских и неколико приватних 
колекција (Стефан Стратимировић, Доситеј Обрадовић, Јован Рајић, Захарије 
Орфелин, Сава Текелија...) – све на тлу Хабзбуршке монархије. О томе је прилич-
но детаљно, али и непрегледно, писао Чедомир Денић у својој студији Српске 
библиотеке у Хабзбуршкој монархији током 18. века.12

Међу Србима са ове стране Саве и Дунава, међутим, библиотеке почињу да 
се формирају у првој половини 19. века. Поред заметка националне библиоте-

11 Детаљније о томе: Н. Идризовић, „Патријаршијска библиотека Српске православне цркве: 
1706–2006“ (докторска дис., Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2016). Дисертација 
је одбрањена пред комисијом у саставу проф. др Гордана Стокић Симончић (ментор), проф. 
др Војислав Јелић и проф. др Владимир Вукашиновић.
12 Чедомир Денић, Српске библиотеке у Хабзбуршкој монархији током 18. века (Београд: 
САНУ, 2010).
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ке, у Србији се до половине 19. века јављају и други типови библиотека. Крајем 
тридесетих година је, услед настојања да се школство у земљи развија систе-
матски, и чак пре доношења првог Закона о јавној и обавезној настави (1844), 
формирано неколико школских библиотека, попут Библиотеке Богословије у 
Београду (1836), Библиотеке крагујевачког Лицеја (1838), библиотеке Војне ака-
демије у Пожаревцу (1838) и Артиљеријске школе у Београду (1850). Иако је мо-
дерна универзитетска библиотека у Београду почела са радом тек 1926. године, 
њен прапочетак налази се у библиотеци Лицеја и библиотеци Велике школе, 
основаној 1844. у Београду. Године 1842. постављени су темељи развоју прве 
научне библиотеке у Србији, Библиотеке Друштва српске словесности, а доку-
ментовано се може говорити и о две специјалне библиотеке: позоришној биб-
лиотеци Театра на Ђумруку и музичкој библиотеци Јосифа Шлезингера, која је 
те године прешла из приватних у државне руке. Постепено су се уобличавали 
поједини типови библиотека, чему је сигурну основу поставио тек Закон о На-
родној библиотеци из 1901.

Од 1866. године у Србији се оснивају и јавне библиотеке. Ова година је пре-
кретница јер се тада оснива прва у пуном смислу јавна (народна) библиотека 
код Срба – она у Крагујевцу.13 Слободно се може рећи да је тек 20. век у Србији 
доба пуног развоја јавних библиотека, оних које оснивају и финасирају локалне 
самоуправе, које систематски сакупљају, чувају и дају на коришћење разноврсну 
грађу (књиге, новине, часописе, плоче, цедеове...) из разних области и доступне 
су свим грађанима, бесплатно или уз минималну накнаду (чланарину).

Поред јавних библиотека у Крагујевцу и Нишу, 1909. истиче се државна ини-
цијатива на основу које је отворено шест нових јавних библиотека (Пирот, Не-
готин, Зајечар, Алексинац, Лозница, Јагодина), основаних указима краља Петра 
I Kарађорђевића, 14. јануара и 27. априла 1909. године. Између два светска рата, 
Народна библиотека у Нишу и Народна библиотека у Крагујевцу су наставиле 
да постоје, радиле су према Закону о Народној библиотеци из 1901. године. У 
Војводини, библиотеке у Вршцу, Сомбору и Суботици су до Уједињења радиле 
по законима Аустроугарске монархије, а у периоду између два светска рата биле 
су под управом општинских власти, које су издвајања у оквиру буџета, до доно-
шења Закона о општинама и Закона о градским општинама, регулисале уред-
бом. Поред ових установа, у периоду између два светска рата основане су јавне 
библиотеке у Панчеву и Београду, које су такође биле под управом општинских 

13 Мила Стефановић, Народна библиотека у Крагујевцу 1866–2004. (Крагујевац: Центар за 
научна истраживања САНУ и Универзитета; Народна библиотека „Вук Караџић“; Београд: 
Октоих, 2005).
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власти. Ова два периода истражиле су и о њима синтетизовано писале писа-
ле др Бранка Драгосавац Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1918. године14 и 
др Биљана Ђурашиновић Јавне библиотеке у Србији 1919–1941: практични и те-
оријски домети.15 Прву од именованих књига објавила је Градска библиотека 
Панчево, а другу се иста библиотека спрема да објави.

У овај преглед намерно нису укључена читалишта, њих преко 95 до краја 19. 
века, јер се жели истаћи принцип оснивача – јавне управе, локалне самоуправе 
и јавног финансирања (што чини основну разлику у односу на јавне библиоте-
ке) и принцип опште доступности, односно демократичности коришћења (што 
је додатни критеријум за разликовање читалишта и јавних библиотека). Намер-
но нису укључене ни читаонице и народне књижнице и читаонице, њих укупно 
1218, које су радиле између два рата, али су финасиране из приватних извора. 
Такође намерно, изостављен је период после Другог светског рата јер он није 
детаљно истражен.

* * *
Како, дакле, могу да сарађују најстарије (библиотеке манастирске, црквене) 

и много млађе, а најдемократскије (јавне) библиотеке питање је на које би скуп 
Сарадња јавних библиотека са библиотекама традиционалних цркава и верских 
заједница у Републици Србији требало да понуди одговор. Но, из програма ску-
па види се да је тема била инспиративна и библиотекарима из других типова 
библиотека и бројним посленицима на књизи и писаној речи уопште. Добро је 
што је тако и што типологија библиотека све више постаје „техничке“ природе 
и важна само библиотекарима, док се у првом плану налазе међубиблиотечка и 
међуинституционална сарадња у циљу очувања и ширења културних садржаја.

14 Бранка Драгосавац, Јавне библиотеке у Србији од 1901. до 1918. године (Панчево: Градска 
библиотека;Ниш: Народна библиотека „Стеван Сремац“; Неготин: Народна библиотека 
„Доситеј Новаковић“, 2016).
15 Биљана Ђурашиновић одбранила је докторску дисертацијуна тему Јавне библиотеке у 
Србији 1919–1941: практични и теоријски домети, 7. 9. 2018. године, на Филолошком факулте-
ту Универзитета у Београду, пред комисијом у саставу проф. др Гордана Стокић Симончић 
(ментор), проф. др Жељко Вучковић и проф. др Бојан Ђорђевић. – Б. Ђурашиновић, „Јавне 
библиотеке у Србији 1919–1941: практични и теоријски домети“ (докторска дис., Универзитет 
у Београду, Филолошки факултет, 2018).
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MONASTERIAL AND CHURCH BOOK COLLECTIONS 
– THE OLDEST LIBRARIES IN THE SERBIAN SPEAKING WORLD 

SUMMARY | Many European nations saw the development of their libraries begin 
with monasteries, and they thus emphasize their decades-long book keeping tradi-
tion. Medieval monastery and church book collections are the oldest libraries of Ser-
bian people too, but this hypothesis was not grounded in the papers published on the 
topic of the history of Serbian libraries, until recently. Over the last couple of years, 
the situation significantly changed. This work recaps what has been achieved so far, 
through considering two problems: 

1) The phenomenon of a library in the Medieval 
    and contemporary sense  of the word, and 
2) The problem of the age of Serbian libraries 

Why have we considered 19th century a starting point of contemporary Serbian li-
brarianship for decades? Why have the monastery collections been treated as chance 
collections, and not libraries? How have we been breaking the basic principle of histo-
ry and historiography - to perceive the phenomena from the position in time in which 
they emerged, and not from modern time - for decades? These are just some of the 
questions that this paper tries to answer, relying on the relevant published literature.  

KEY WORDS | monastery libraries, Middle Ages, Serbia, manuscripts, scribes, tran-
scriber, the history of libraries
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МОНАСТЫРСКИЕ И ЦЕРКОВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ КНИГ 
– САМЫЕ СТАРЫЕ БИБЛИОТЕКИ СЕРБОВ

АННОТАЦИЯ | Многие европейские народы установили линию развития сво-
их библиотек начиная с монастырских и, соответственно, подчеркивают много-
вековую библиотечную традицию. Средневековые монастырские и церковные 
книжные собрания и у сербов также представляют собой старейшие библиоте-
ки, но до недавнего времени этот тезис не находил подтверждения в опублико-
ванных статьях по истории сербских библиотек. В последние годы ситуация су-
щественно изменилась. В данной статье резюмируется то, что было достигнуто 
до сих пор, с учетом двух проблем:

1. феномена библиотеки в средневековом и современном 
    понимании этого слова, и
2. проблемывремени создания библиотек у сербов.

Почему мы на протяжении многих десятилетий считали XIX век отправной 
точкой современного сербского библиотечного дела, почему монастырские 
коллекции рассматривались как случайные собрания, а не как библиотеки, ка-
ким образом мы в прошлом на протяжении многих десятилетий нарушали ос-
новной исторический и историографический принципы, рассматривая явления 
с позиции времени их появления, а не спозиции нашего времени – это лишь 
некоторые из вопросов, на которые данная статья пытается ответить, опираясь 
на соответствующую опубликованную литературу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | монастырские библиотеки, средневековье, Сербия, руко-
писи, писцы, переписчики, история библиотеки
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ПРЕДСТАЉАЊЕ РАДА 
НАДБИСКУПИЈСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПАУЛУС 

САЖЕТАК | Након што је приказан преглед настанка, развоја и грађе Надбиску-
пијске библиотеке Паулус, у раду је покушано назначити садржајна и појмовна 
одређења библиотекарског и уопште културно-евангелизацијског усмерења Ка-
толичке Цркве на подручју Републике Србије, и то појмовима дијалогичности 
и католицитета: „Црква не може а да не буде место комуникације, место дијало-
га. Теологија, уколико она представља искрено ослушкивање Божије Речи (реч, 
говор = logos), не може а да не буде дијалошка (dia-logos), комуникативна. У том 
смислу присутност Београдске надбискупије у овом друштву као партикулар-
не Цркве унутар једне и свеопште Цркве нужно представља позив на дијалог и 
комуникацију. С друге, пак, стране, Црква не жели остваривати искључиво уну-
тарцрквено заједништво и комуницирати сама са собом. Реч коју она преноси 
упућена је другима – човеку сваког места и времена, сваке нације и расе. У том 
је смислу Црква нужно католичка, свеопшта, отворена свима (kat-holos).“ У кон-
тексту наведених начела, те конкретних могућности и потреба надбискупијске 
заједнице, представљене су перспективе за даљи рад библиотеке, нарочито у ње-
ној издавачкој делатности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Надбискупијска библиотека Паулус, католицитет, дијалогичност

ПРЕГЛЕД НАСТАНКА, РАЗВОЈА И ГРАЂЕ 
НАДБИСКУПИЈСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ПАУЛУС

Историја надбискупијског библиотекарства у целости је условљена историјом 
Београдске надбискупије, односно Католичке Цркве на подручју данашње Ре-
публике Србије. Будући да је од првих времена своје присутности Католичка 
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Црква проживљавала све са човеком због којег је на овим просторима и при-
сутна и њена историја се показује комплексном и турбулентном у раздобљи-
ма веће или мање отворености ње саме, као и друштва на дијалог и сарадњу 
за добро човека: од прве организације црквеног живота у ранохришћанском 
периоду и првих бискупија у 4. веку до повлачења хришћанства пред вели-
ком сеобом народа; од рекристијанизације Европе и њеног југоисточног дела 
евангелизацијским подухватима свете браће Ћирила и Методија у 9. веку те 
покрштавања словенских народа до великог црквеног раскола двеста година 
после; у доба средњoвековне организације Католичке Цркве на подручју дана-
шње Србије до битке за Београд и посебног доприноса католика одбрани гра-
да под вођством фрањевца Св. Ивана Капистрана у 16. веку; за време дуготрајне 
османлијске владавине и видљиве улоге Католичке Цркве у ослобађању Бео-
града у особи фрањевца бл. Марка из Авиана; од административног спајања бе-
оградске и смедеревске бискупије за време аустријске владавине те доприноса 
католичких свештеника и редовника религиозном и културном напретку овога 
подручја; од политичких промена 19. века и друштвене улоге ђаковачког биску-
па Штросмајера до конкордата између Свете Столице и Краљевине Србије 1914. 
године те поновног успостављања Београдске надбискупије 29. октобра 1924. 
на челу са надбискупом Рафаелом Родићем, када започиње ново поглавље у ис-
торији надбискупије; коначно, преко мукотрпних догађаја светских ратова за 
којима је уследила комунистичка владавина до крвавог распада СФР Југосла-
вије након чега настаје најновије доба Београдске надбискупије са њеним са-
дашњим натпастиром монс. Станиславом Хочеваром.1

Кроз призму описане условљености развоја и деловања Католичке Цркве на 
подручју данашње Београдске надбискупије потребно је познавати и процес 
систематизације њене бриге за културни и научни напредак друштва унапређи-
вањем језичке и књижевне културе кроз развој надбискупијског библиотекар-
ства. У том је смислу разумљиво да се Надбискупијска библиотека почиње 
формирати поновном успоставом Београдске надбискупије почетком 20. века 
те све донедавно развијати властити фонд сабирањем углавном приватних ли-
терарних збирки као оставштинā Београдских надбискупа и свештеника који су 
у надбискупији деловали. Први надбискуп београдски, Рафаел Родић, већи је 
део своје библиотеке однео са собом у Пожегу у Хрватској након повлачења са 

1 Сажето према: Zoran M. Jovanović, Beogradska nadbiskupija i njeno okruženje u vremenu i pros-
toru (Beograd: Beogradska nadbiskupija, 2014). За детаљни преглед историје Католичке Цркве 
на подручју данашње Републике Србије види наведено дело и друге научне радове овог 
аутора у издању Београдске надбискупије.
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дужности, док је његов наследник др. Ујчић библиотеци оставио вредну збирку 
од неколико стотина књига. Библиотека броји и примерке књига надбискупа Бу-
катка и Турка, а неколико хиљада наслова библиотеци је оставио претпоследњи 
надбискуп Перко. Будући да библиотека никада није систематски попуњавана 
и да углавном осликава лична интересовања надбискупа и њихових сарадника, 
она је сведок друштвене, културне и интелектуалне историје Београдске надбис-
купије.2 „Без обзира на то што није стручно уређивана и што фонд није плански 
обогаћиван, ова библиотека садржи вредна дела западне хришћанске мисли и 
најзначајнија је римокатоличка библиотека у Србији.“3

Након неуспелих покушаја систематскијег уређивања библиотеке у прошлом 
веку, први кораци систематизације библиотечке грађе, каталогизовања и уопште 
усклађивања библиотеке са принципима модерног библиотекарства и смер-
ницама Папске комисије за културна добра Цркве започели су доласком да-
нашњег надбискупа и митрополита београдског, монс. Станислава Хочевара, 
који је 2001. године иницирао систематизацију књига у згради Надбискупијског 
ординаријата и њихово премештање у простор прикладнији за функционал-
но деловање библиотеке. Библиотека се данас стога налази у склопу Надбис-
купијског ординаријата, али у засебној згради и просторијама уређенима за ту 
намену. Првобитно пребројавање и распоређивање библиотечке грађе 2002. 
године открило је да библиотека, не рачунајући личну збирку надбискупа Хо-
чевара, садржи фонд од 7000 књига и 350 наслова периодике, од којих су најста-
рији бројеви из прве и друге децениије XX века. Тако се онде чувају Theologisch 
Praktische Quartalschrift из Линца од 1904, Biblische Zeitfragen из Мунстера од 1911, 
док се љубљански Богословни вестник континуирано набавља од 1921. до данас.4

У протекле две деценије библиотечка се грађа и више него удвостручила, 
обогативши се и властитом издавачком делатношћу. Већ се из наведених на-
слова може увидети језичка разноврсност библиотеке: осим дела писаних на 
српском језику, највећи део фонда библиотеке представљају књиге на страним 
језицима: немачком, хрватском, словеначком, латинском, италијанском, фран-
цуском, енглеском и другим језицима5 Садржајно гледано, фонд библиотеке 
у највећем обиму тематски обухвата различите дисциплине филозофско-тео-
лошког студија католичке теологије. Библиотека садржи теолошке приручнике 

2 Уп. N. Tomić, „Biblioteka Rimokatoličke nadbiskupije u Beogradu“ (magistarska teza, Filološki 
fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006), 130–133.
3 Исто, 131.
4 Уп. исто, 131–132.
5 Уп. исто, 132
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и научно-истраживачке радове из поља догматике, моралне теологије, аскети-
ке, литургике, црквене историје, пасторалне теологије и хомилетике, катехети-
ке и религиозне педагогије, библијских наука и библијске теологије и то почев 
од схоластичког периода па све до савремене теолошке мисли. У том смислу 
фонд библиотеке представља велико богатство за све који се желе бавити про-
учавањем историје католичке теологије увидом у схоластичке и неосхоластич-
ке приручнике већином из 19. века. Посебан део библиотечке грађе сачињавају 
књиге Светог писма и литургијске књиге (мисали, часослови, обредници…) из 19. 
века и претконцилског периода, као и прва издања литургијских књига након 
литургијске обнове Другога ватиканског концила, што је незаобилазна материја 
у изучавању историје и развоја литургије на Западу. Уз збирку свих релевант-
них старијих и нових црквених докумената као аутентичних приказа службеног 
учитељства Католичке Цркве, Надбискупијска библиотека нарочито се поноси 
делима латинске и грчке патрологије у издањима на латинском и француском 
језику. Осим католичке теолошке мисли, незанемарива је присутност право-
славних теолошких дела, као и екуменске теологије. Светска цивилна историја, 
политикологија, социологија, психологија, медицина, књижевност и историја 
ликовне уметности остале су науке и научне дисциплине писане на разним је-
зицима и садржајем обухаћене у фонду библиотеке. Збирка речника и енцик-
лопедија издатих од 19. до 21. века представља значајан допринос Београдске 
надбискупије проучавању и промовисању језичке и опште културе.

Библиотека је и данас у својеврсном процесу „настајања“: и даље се врши сис-
тематизација и ширење грађе, а тренутно се ради на стручној каталогизацији 
наслова, не би ли њихов попис био дигитално доступан свима који су заинтере-
совани за католичку филозофско-теолошку мисао, историју Католичке Цркве на 
подручју данашње Републике Србије, латинску литургијску баштину, латинску и 
грчку патрологију и слично, а што тематски одређује највећи део библиотечког 
фонда. Коначном каталогизацијом и дигитализацијом картотеке биће могуће 
и службено установити институцију Надбискупијске библиотеке Паулус са чи-
таоницом доступном научницима и другим посетиоцима, а што је предвиђено 
у року од неколико година. Надбискупијска библиотека ће се тако придружи-
ти другим установама Надбискупијског културног центра и заједно са архивом, 
музејом и медијским центром уз издавачку делатност бити показатељ настојања 
Католичке Цркве да допринесе оплемењивању човека и друштва свиме што је 
истинито, добро и лепо.
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КАТОЛИЦИТЕТ И ДИЈАЛОГИЧНОСТ КАО ПОЈМОВНА И САДРЖАЈНА 
ОДРЕЂЕЊА БИБЛИОТЕКАРСКОГ И УОПШТЕ КУЛТУРНО-
ЕВАНГЕЛИЗАЦИЈСКОГ УСМЕРЕЊА КАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ 

НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Укратко представљени фонд Надбискупијске библиотеке уистину је сведок са-
моразумевања Католичке Цркве, односно Београдске надбискупије као места 
дијалога и комуникације, али и као места позива на дијалог који је упућен сви-
ма без разлике. Дијалогичност и католицитет стварна су одређења саме приро-
де Цркве, а онда и свеколике њене делатности у шта спада и однос са културом и 
библиотекарство. Црква сама себе схвата као преноситељицу догађаја Божије ко-
муникације са човеком и светом. Тачка сусрета Бога и света, догађај коначне Бо-
жије објаве је оваплоћење вечне Божије Речи у особи Богочовека Исуса Христа 
– инкарнација, утеловљење. Пасхални мистериј Исусове муке, смрти и васкрсења 
коначна је Реч Божија упућена човеку. То је Реч спасења и милости која је новом 
Божијем народу – Цркви поверила послање обнове свега света у новости живота у 
Христу. Наравно, у њој се самој, у сакраментима и литургији као догађајима мило-
сти остварује Божија комуникација са човеком. Црква стога не може а да не буде 
место комуникације, место дијалога. Теологија, уколико она представља непри-
кривено и искрено ослушкивање Божије Речи (реч, говор = logos), не може а да не 
буде дијалошка (dia-logos), комуникативна.6 У том смислу присутност Београдске 
надбискупије у овом друштву као партикуларне Цркве унутар једне и свеопште 
Цркве нужно представља позив на дијалог и комуникацију. Дијалошко-комуника-
цијска структура парадигма је свеукупне стварности, зачета у унутартројственом 
дијалогу божанских особа, а одражена у стварању човека као дијалошкога бића, 
већ по самом телу упућеног на другога и другачијега. Та је структура стварности у 
потпуности објављена у особи Исуса Христа као „савршеног Комуникатора“7 Бо-
жије љубави. Уколико је он сам установио Цркву и сабрао је из свих народа, онда 
она у самој својој нарави носи слику комуникације и дијалога те се с правом може 
назвати „утеловљеним – оваплоћеним заједништвом“.8

С друге, пак, стране, Црква не жели остваривати искључиво унутарцрквено 
заједништво и комуницирати сама са собом. Реч коју она преноси упућена је 

6 Уп. Gian Franco Poli, Marco Cardinali, Komunikacija u teološkoj perspektivi. Promišljanja o 
komunikativnim aspektima vjere (Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2008), 72.
7 Уп. Papinsko vijeće za sredstva društvenog pripoćavanja, Communio et progressio: pastoralni 
naputa (Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2002), 11.
8 Уп. Gian Franco Poli, Marco Cardinali, 39–40.
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другима – човеку сваког места и времена, сваке нације и расе. У том је смислу 
Црква нужно католичка, свеопшта, отворена свима (kat-holos). Немачки теолог 
Јосеф Рацингер, садашњи умировљени папа Бенедикт XVI, говорећи о католи-
цитету Цркве подсећа да је Црква позвана у свом трпљењу и у својој љубави за-
узимати се за све људе. То је њен излазак из себе саме. „У својој љубави и свом 
трпљењу она надилази све границе, она је истински ,католичка’“.9

Тако схваћени дијалогичност и католицитет – кршћанска универзалност – 
стварно одређују целокупно културно-евангелизацијско послање Цркве којој је 
стало до обнове света и друштва у Христу. Ући у дијалог са сваким, саслушати 
свакога и истовремено бити саслушан од другога, успоставити однос, градити 
мостове и јачати међуљудске везе – темељна је мисија Католичке Цркве, а пре 
свега Београдске надбискупије која живи и сведочи католичку веру као мањин-
ска верска заједница у Србији. Њена је квантитативна одређења ипак не огра-
ничавају да свима говори универзалним језиком Јеванђеља. Из тог разлога је 
Надбискупијска библиотека стварна слика културне и интелектуалне историје 
Београдске надбискупије – гледано по броју књига које садржи, њиховом темат-
ском одређењу, као и броју језика на којима су писане.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ И МОГУЋНОСТИ ИСТРАЖИВАЧКОГ 
И НАУЧНОГ РАДА – ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА И РАДА 

У КОНТЕКСТУ НАВЕДЕНИХ НАЧЕЛА, ТЕ МОГУЋНОСТИ И ПОТРЕБА

Неизоставно је рећи нешто и о издавачкој делатности Београдске надбискупије 
која се остварује едицијом „Трећи милениј“ у склопу Надбискупијске библиоте-
ке и Католичког медијског центра Надбискупије. У сопственом издању Надбис-
купија у последње две деценије издала је неколико десетина наслова којима 
жели допринети култури дијалога и изградњи односа реципроцитета у овом 
друштву. Научно-истраживачким радовима истражена је целокупна историја 
Београдске надбискупије, њеног географског и временског положаја, њених 
бискупа и надбискупа, њене културно-уметничке баштине, као и историја свих 
жупа – парохија Београдске надбискупије. Таквим историјским истраживањи-
ма надбискупија је дала уистину незанемарив допринос разумевању историје 
друштва на овом простору, комплексних интеркултуралних утицаја те тренут-
ног стања у садашњем тренутку историје. Увиђајући да ни многе бискупије у 

9 Joseph Ratzinger Benedikt XVI., Kršćansko bratstvo (Zagreb: Kriščanska sadašnjost, 2008), 81.
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већинским католичким земљама нису иницирале ни оствариле сличне подухва-
те, драго нам је да имамо прилику да представимо нашу делатност која већ сада 
показује плод, а вршена је у тако ограничавајућим условима и често неповољ-
ном социјалном и политичком окружењу. Осим историјских истраживања, Над-
бискупија је на српски језик превела и издала више дела савремене католичке 
теолошке литературе и црквених докумената писаних на страним језицима. Уз 
то, она је издала и подупире даље издавање властитих теолошких дела, посеб-
но оних која обрађују практични рад с Библијом, катехетски рад, те нове перс-
пективе екуменске теолошке мисли. У контексту наведених начела дијалогичне 
упућености на другога, те католичке универзалне отворености свакоме, јасне су 
перспективе даљег рада Надбискупијске библиотеке Паулус и њене издавачке 
делатности „Трећи милениј“: дигитализацијом каталога књига омогућити заин-
тересованима приступ библиотечкој грађи; наставити обогаћивати библиотечки 
фонд насловима теолошке и других тематика; подупирати научно-истраживач-
ки рад посебно на пољу историјских и екуменских истраживања; подрупрети 
преводилачку делатност омогућујући да католичка и уопште западнохришћан-
ска мисао проговори српским језиком и постане још отворенија овдашњем чо-
веку; иницирати нова екуменска истраживања те обогатити надбискупијско 
издаваштво рецентним теолошким делима западне и источне мисли.

Укратко, настојања Београдске надбискупије преко Надбискупијске библи-
отеке означавају покушај да Католичка Црква у Србији допринесе изградњи, а 
не рушењу мостова међу људима. Она не жели бити прозелитистичка ни „вући 
на своју страну“; она не жели аутономно располагати истином и викати да је 
она једина у праву – управо супротно, католици у овој земљи желе и треба да 
допринесу обнови овога друштва, да видају ране историје и отварају човека за 
све богатство и лепоту истине коју је могуће исправно живети једино у љубави. 
„Истинујући у љубави“ (Еф 4,15) – једини је пут у будућност за човека овога мес-
та и времена, уколико жели бити у целости човек који остварује самога себе тек 
кад ступа с другим у однос и који потврђује властити идентитет тек кад упозна 
и поштује туђи. Досадањи рад и перспективе будуће делатности Надбискупијс-
ке библиотеке показују искрену жељу за живљењем истине у љубави. На њеним 
полицама књиге најразличитијих аутора, често и сасвим супростављеног садр-
жаја, могу и треба да стоје једна до друге, као што то и јесте. Једино је зајед-
ничким дијалогом могуће тражити истину, стрпљиво устравајући у прихватању 
искуства других појединаца и друштава.10 Наслеђујући ово начело, библиотека 

10 FRANJO, „Fratelli tutti: enciklika o bratstvu i socijalnom prijateljstvu“, Vatican Press (eng.), br. 50
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сведочи шта значи стваран и истинит дијалог – он означава, између осталога, и 
муку шутње док се слуша шта други говори.
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PRESENTING THE WORK OF THE LIBRARY PAULUS 
OF THE CATHOLIC ARCHDIOCESE OF BELGRADE 

SUMMARY | After presenting the overview of the inception, development, and mate-
rials of the Catholic Archdiocese library Paulus, in this paper we tried to pinpoint the 
informative and conceptual dispositions of the library-related and, in general, cultur-
ally evangelizing aim of the Catholic Church in the territory of the Republic of Ser-
bia, through the concepts of dialogicity and catholicity: “The Church cannot but be a 
place of communication, a place of dialog. Theology, if it does not represent a sincere 
listening to the Word of God (word, speech = logos), cannot but be dialogic (dia-log-
os), communicative. In that regard, the presence of the Belgrade Catholic Archdiocese 
in this society as a particular Church within one and all-encompassing Church nec-
essarily presents a call to dialog and communication. On the other hand, though, the 
Church wishes not to realize exclusively inter-church community and communicate 
only with itself. The word that the Church passes around is directed towards others 
– the man of every place and time, every nation and race. In that sense, the Church 
is necessarily Catholic, all-engrossing, open to all (kat-holos).“ In the context of the 
aforementioned principles, and concrete possibilities and needs of the archdiocese 
community, we have presented the perspectives for the future work of the library, es-
pecially referring to its publishing activities. 

KEY WORDS | the Catholic Archdiocese’s library Paulus, catholicity, dialogicity 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОТЫ 
АРХИЕПАРХИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ПАУЛЮС

АННОТАЦИЯ | После представления обзорасоздания, развития и документов 
Архиепархиальной библиотеки Паулюс, в статье делается попытка указать на 
информативные и концептуальные определения библиотечного дела и вообще 
культурно-евангелизирующей ориентаци Католической церкви,в целом, на тер-
ритории Республике Сербии через концепции диалогичности и католицитета: 
“Церковь не может не быть местом общения“.Богословие, если оно не представ-
ляет собой искреннее слушание Слова Божьего (слово, речь = logos), не может 
не быть диалогическим (dia-logos), коммуникативным. В этом отношении при-
сутствие Белградского Архиепископства в этом обществе как особой Церкви, в 
нутри одной и вселенской Церкви в рамках единой и всеобъемлющей церкви 
обязательно является призывом к диалогу и общению. Между тем, с другойсто-
роны, Церковь не хочет добиваться исключительно внутрицерковного сообще-
ства и общаться с самой собой. Слово, которое она распространяет, адресовано 
другим – людям любого места и времени, любой нации и расы. В этом смыс-
ле Церковь обязательно католическая, всеобъемлющая, открытая для всех (kat-
holos). В контексте перечисленных принципов и конкретных возможностей и 
потребностей архиепархиального сообщества мы представили перспективы 
дальнейшей работы библиотеки, особенно в ее издательской деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Архиепархиальная библиотека Паулюс, 
всеобщность, диалог
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МР МАРИЈА ПЕТКОВИЋ
Народна библиотека 
„Др Душан Радић“, Врњачка Бања
meri.petkovic@gmail.com

САРАДЊА СА БИБЛИОТЕКАМА 
ЈЕВРЕЈСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРИ ИСТРАЖИВАЊУ 
И АНАЛИЗИ ГРАЂЕ О ЈЕВРЕЈИМА 
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

САЖЕТАК | Истраживачки рад предузет због сакупљања грађе неопходне за мо-
нографију „Врњчани у концентрационом логору Бањица (1941–1944)“ захтевао је 
рад у више архивских, музејских и библиотечких институција. Смештена у од-
ређени просторни и временски оквир прича о логору Бањица у ствари је прича 
и о Другом светском рату. 
У раду се говори о приступу прошлости уз уважавање методолошких начела 
струке и коришћењу расположивог визуелног материјала у фондовима библи-
отека јеврејске заједнице (Јеврејски историјски музеј, United States Holocaust 
Memorial Museum). Богат фонд књижне и некњижне грађе помогао је не само 
при објективном приказивању стварности, већ је пружио могућност откривања 
нових података. 
Комбинована са подацима из историографске литературе и периодике, некњиж-
на грађа од велике је помоћи при схватању прошлости и објашњавању узрока 
злочина насталих за време Трећег Рајха, али и доприносу у добијању нових саз-
нања неопходних за културу сећања. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Трећи Рајх, култура сећања, визуелни материјал, библиотечко-
информациона делатност, Јевреји
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* * *

Монографија „Врњчани у концентрационом логору Бањица (1941–1944)“, аутор-
ке Марије Петковић, у издању Народне библиотеке „Др Душан Радић“ у Врњач-
кој Бањи, објављена је 2015. године. Основни циљ настанка ове књиге био је по-
кушај расветљавања судбине људи са територије општине Врњачка Бања, дове-
дених у концентрациони логор Бањица у Београду. 

Смештенo у одређени просторни и временски оквир, истраживање о кон-
центрационом логору Бањица у ствари је истрaживање о Другом светском рату.

Ради схватања целовите слике догађаја требало је сагледати шта се све до-
гађало како уочи, тако и за време рата. 

Тумачење историјске стварности није изводљиво без анализе свих рас-
положивих историјских извора. Потреба нациста да путем фотографије за-
бележе сваки сегмент живота у Трећем Рајху и потом покажу немачком на-
роду, али и свету, да су „дорасли својој мисији да реализују нови поредак 
и постану први народ у Европи“ утицала је на појаву мноштва грађе сачу-
ване из тог периода, похрањене у архивским, музејским и библиотечким 
фондовима.

У времену масовне незапослености, социјалних немира и економске кризе, 
хаотичне ситуације у земљи и одсуства перспективе, немачки народ, заведен од 
Хитлера, није препознао опасност у коју га је водио нацизам. 

Након смрти председника Немачке, маршала фон Хинденбурга, 2. августа 
1934. године, Хитлер је донео одлуку о преузимању надлежности шефа државе. 
Дојучерашњи називи „Kанцелар Рајха“ и „Вођа“ постају службени, резервисани за 
Адолфа Хитлера.1

Слутња о нестајању Вајмарске Републике постајала је извесност. Стварали 
су се услови за појаву најорганизованије тоталитарне државе двадесетог века – 
Трећег Рајха, где је фирерова жеља, чак и ако је само усмено изречена, постаја-
ла закон. 

Усвајањем Закона о грађанству Рајха и Закона о заштити немачке крви и не-
мачке расе, септембра 1935. године створена је законска разлика између грађа-
на првог и другог реда. Јевреји су, тако, изгубили грађанска и политичка права, 
конфисковала им се имовина, а хапшењима и протеривањем у логоре искључи-
вани су из живота Немачке.2

1 Андреј Митровић, Време нетрпељивих (Подгорица: Цид, 1998), 244.
2 Јисраел Гутман, Хаим Шацкер, Холокауст и његово значење (Београд: Завод за уџбенике, 
2010), 58–60.
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Одлучан да „обезбеди постојање немачке нације за сва времена и свестан 
да је чистота немачке крви предуслов за будућност опстанка немачког народа“ 
Рајхстаг је подржавао систематско уништење Јевреја.

Усвајањем државних закона о расној дискриминацији није се водило рачуна 
о мишљењу јавности и реакцији других земаља. План о систематском уништењу 
Јевреја постајао је све јаснији. У Немачкој почињу са радом логори: Заксенхау-
зен (1936), Бухенвалд (1937), Белсен, Грос-Росен (1940).3

Увиђајући да ће Други светски рат потрајати и да ће се из дана у дан смањи-
вати ресурси радне снаге због потреба нацистичке Немачке извршена је подела 
логорског система на: радне, пролазне, логоре за ратне заробљенике и логоре за 
уништавање људи и народа, пре свега Јевреја и Рома.4

Немилосрдна у спровођењу нацистичких циљева у Немачкој, Хитлерова вла-
давина била је још суровија у окупираним земљама.

Актом о безусловној капитулацији југословенске војске који је ступио на сна-
гу 18. априла 1941. године, становништво Југославије и формално правно, пре-
пуштено је вољи агресора. Већ 22. априла 1941. године генерал Хелмут Ферстер 
путем прогласа обавестио је грађанство Србије „да је као војни заповедник пре-
узео управу у земљи“.5

Успостављањем немачке војне управе Јевреји су и у Србији стављени ван 
постојећих закона. Убрзо су уследила и акта дискриминације којима су неги-
рана права и слободе Јевреја. Специјална полиција вршила је контролу и во-
дила картотеку регистрованих Јевреја. Након наредбе бр. 8, војног заповед-
ника за Србију, генерала авијације Хелмута Ферстера, од 22. јула 1941. године 
Специјална полиција вршила је надзор и над одузимањем непокретне имови-
не од Јевреја.6

Ове мере биле су у супротности са чланом 46. Хашке конвенције о рату из 
1907. године у коме је наведено: „Част породице и њена права, људски живот, 
приватна својина, као и верска убеђења и обреди, морају се поштовати“.7

Концентрациони логори, отворени у Србији након немачке окупације, слу-
жили су за интернирање Јевреја, комуниста и свих оних који се нису слагали са 
нацистичком идеологијом.

3 Maria Rubio Martines, Adolf Hitler ( Beograd: IPS Media, 2009), 209.
4 Рајко Ђурић, Историја Холокауста Рома (Београд: Политика, 2008), 44–48.
5 Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945 (Beograd: Vojnoizdavački i novinski 
institut, 1992), 132.
6 List naredbi Vojnog zapovednika za Srbiju, br. 8 (1941).
7 Jaša Romano, Jevreji Jugoslavije 1941–1945 (Beograd: Savez jevrejskih opština Jugoslavije, 1980), 57.
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Тако је током јуна 1941. године у Београду формиран концентрациони логор 
Бањица.

Наредбом Гестапоа, јула 1941. године, у Шапцу је формиран концентрацио-
ни логор, познат и као „Јеврејски логор“ због чињенице да је у њему интерниран 
велики број Јевреја.

У близини Топовских шупа на Аутокоманди у Београду, почетком септембра 
1941. године, отворен је концентрациони логор намењен интернирању Јевреја 
из Баната, а нешто касније користио се и за ухапшене београдске Јевреје.

У октобру 1941. почео је са радом и концентрациони логор у Нишу. С обзи-
ром да је био стациониран у близини железничке станице Црвени крст, логор је 
по замисли шефа Гестапоа у Нишу SS капетана Хамера Химлера, био намењен 
интернирању Јевреја из Ниша и околине.8

На основу наредбе командујућег генерала за Србију Паула Бадера, 3. новем-
бра 1941. године, у просторијама некадашњег београдског сајма, формиран је 
концентрациони логор Сајмиште. Због чињенице да је био на левој обали Саве, 
на територији Земуна, Гестапо је за рад овог логора добио сагласност и од Неза-
висне државе Хрватске.

Иако је код других земаља немачка окупација уследила раније, Југославија је 
била прва земља у Европи у којој су нацисти почели да спроводе „план коначног 
решења Јеврејског питања“. Зато не чуди што су извештаји Франца Радемахера, 
експерта за јеврејско питање у немачком министарству иностраних послова, у 
којима је наводио да депортације Јевреја у Србији постају све теже због сабота-
жа на комуникацијама, као и других активности комуниста, изазивали забрину-
тост немачких власти.9

У Берлину, у оквиру Гестапоа, постојала је секција „IV-b-4“, под руковод-
ством Адолфа Ајхмана. У оквиру ове секције деловао је и Реферат за јеврејска 
питања. У кординацији са Ајхмановом секцијом за спровођење мера против 
Јевреја, у Србији је била задужена Оперативна група полиције и службе без-
бедности под заповедништвом SS пуковника Вилхелма Фукса и SS мајора 
Ханса Хелма.10

И у Београду, у саставу Гестапоа, постојао је Реферат за јеврејска питања, под 
вођством SS поручника Фрица Штракеа. За што ефикасније спровођење пропи-
саних мера у Управи града Београда био је задужен Одсек за јеврејска питања 
којим су руководили Ото Винцет и Јован Николић. 

8 Sima Begović, Logor Banjica I (Beograd: Institut za savremenu istoriju, 1989), 24–25.
9 Ј. Romano, 78–79.
10 Београд у рату и револуцији 1941–1945 (Београд: Историјски архив, 1971), 133.
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Наредбе Гестапоа које су се односиле на Јевреје спроводио је и Седми одсек 
београдске Специјалне полиције.11

Третирани као „апсолутна супротност немачком народу и потпуна негација 
свих немачких врлина“ за Јевреје није било места у Трећем Рајху. Конференција у 
Ванзеу код Берлина, одржана 20. јануара 1942. године, била је потврда таквог става.

Шеф Уједињених полицијских снага Рајха и други човек у SS хијерархији 
Рајнхард Хајдрих, на конференцији у Ванзеу пренео је Хитлерово наређење о по-
четку остваривања коначног решења јеврејског питања. Под решењем, подрaзу-
мевало се уништење.12

Од тог тренутка, целокупно јеврејско становништво до ког су нацисти могли да 
дођу, нигде није могло наћи уточиште. Нацистичка власт осудила је сав јеврејски 
народ: жене и мушкарце, децу и старе, здраве и болесне – на нестанак. Без икакве 
шансе да неко избегне своју судбину, „пресуда“ нациста била је коначна.

Вешто користећи појаву отпора против немачке власти у Србији, Трећи Рајх 
оптуживао је Јевреје за иницијаторе побуна, а потом спроводио њихово беспо-
штедно уништавање. Тако су и први заточеници логора формираних на терито-
рији окупиране Србије били јеврејског порекла.

Наредбом Вилхелма Фукса, руководиоца Оперативне групе полиције и служ-
бе безбедности, од 16. априла 1941. године, сви Јевреји морали су се пријавити 
полицији и обавезати на ношење траке са жутом Давидовом звездом. 

Служба за регистрацију, на основу пријаве јеврејског становништва, саста-
вљала је посебне спискове. Окривљујући Јевреје за непријатељске делатности 
према немачкој власти, Гестапо је ове спискове користио за хапшења, тражећи 
одговорност за поступке против немачке власти.

Због све већег броја ухапшених Јевреја и попуњености капацитета логора, у 
Београду је 11. октобра 1941. године, по доласку представника Главне службе без-
бедности Трећег Рајха Фрица Штракеа, донета „одлука о хитној и неодложној 
ликвидацији Јевреја који се налазе у логорима на територији Србије“.13

Већ 29. новембра 1942. године шеф Управног штаба у Србији Харолд Турнер 
у прослеђеном извештају обавестио је заповедника Вермахта за подручје Југо-
истока, Александра фон Лера, „да је питање Јевреја у Србији потпуно решено“.

11 J. Romano, 60.
12 Ј. Гутман, 140–142.
13 AVII, M f. 9/260.
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ИСТРАЖИВАЧКИ ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА

Да би се дошло до новог научног резултата потребно је урадити анализе и 
закључке који се темеље на литератури из историографије, подацима из перио-
дике, али и некњижној грађи: фотографије, плакати, објаве, саопштења.

Зато је и истраживачки поступак због настанка монографије Врњчани у кон-
центрационом логору Бањица (1941–1944), предузет у неколико архивских, му-
зејских и библиотечких институција.

Ратне прилике промениле су стварност живота становника Врњачке Бање. 
Након бомбардовања Београда 6. априла 1941. године, у Врњачку Бању стигли су 
дипломатски представници са својим порoдицама. Осећајући се животно угро-
женим, доста људи из Београда морало је да напусти своја пребивалишта.

Тужна стварност окупације приморала је и књижара и издавача Гецу Кона да 
са породицом, 6. априла 1941. године, побегне у Врњачку Бању, где је убрзо, био 
и ухапшен.14

Да би се расветлила судбина сваког заточеника неопходно је прво утврдити 
име и презиме, датум и место хапшења, потом место рођења и старосно доба, 
место боравка и брачно стање, стручну спрему и занимање и на крају, доћи до 
валидног сазнања о исходу његовог заточеништва: ослобођен, стрељан, одведен 
у други логор или на принудни рад.

Јеврејски историјски музеј основан је 1948. године у Београду, од стране Са-
веза јеврејских општина Југославије. Основни циљ оснивања музеја био је при-
купљање и проучавање оног дела јеврејског културног историјског наслеђа које 
је успело да преживи немачки Холокауст у Другом светском рату.

Данас је Јеврејски историјски музеј у саставу Савеза јеврејских општина Србије, 
са успостављеним збиркама старе и ретке књиге, ликовне збирке, збирке медаља и 
плакета и археолошке збирке. Као посебан одељак Музеја формиран је и Архив, у 
чијем се фонду налазе јеврејска предратна периодика, грађа која се односи на Хо-
локауст (1941–1945) и грађа Савеза јеврејских општина у Југославији (1945–1992).

Осим монографија и каталога студијских изложби, Јеврејски историјски му-
зеј од 1971. године објављује и зборник.15

Грађа Јеврејског историјског музеја доступна је истраживачима и у дигитал-
ном облику и то: Јеврејске матичне књиге у Београду до 1945. године и База по-
датака жртава Холокауста са територије Југославије.

14 М. Б. Протић, Нојева барка I (Београд: Српска књижевна задруга, 2000), 134–135.
15 Jevrejski istorijski muzej, pristupljeno 10. 11. 2020, https:// www.jimbeograd.org/.
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Меморијални музеј Холокауста (Holokaust Memorial Museum) у Вашингто-
ну постоји од 1993. године. Истраживачима пружа документацију неопходну за 
проучавање Холокауста: архивски снимци, фотографије, логорски предмети, 
изјаве преживелих...16

У циљу добијања информација о Јеврејима који су пре Другог светског рата жи-
вели у Врњачкој Бањи, значајна је и централна база података имена жртава: The 
Central Database of Shoah Victims’ Names. Информације се заснивају на сведочењи-
ма преживелих рођака или чланова уже породице. Назнаке у рубрикама: „Place of 
Birth: Vrnjacka Banja, Serbia North, Yugoslavia“ и „Marital Status: Child“, драгоцене су у 
расветљавању судбина свих несталих Врњчана током Другог светског рата.17

Када је у питању исход заточеништва, најчешћи начин погубљења Јевреја у 
концентрационим логорима било је тровање гасом. У Србији је осим стрељања, 
већ од новембра 1941. године коришћен камион са гасом. Покретањем мотора, 
активирале су се и специјално монтиране цеви са гасом, тако да су заточеници 
у камионима угушени на путу до стратишта у Јајинцима. 

У извештајима који су 1941. године упућивани генералу SS Аугусту Мајснеру, 
након појаве камиона са гасом, наведено је и: „Чланови породице могу се пре-
познати чак и када су мртви. Толико су приљубљени једни уз друге, да их је теш-
ко одвојити и ослободити камион за следећу туру.“18

Иако су преживеле жртве Холокауста настојале да логорско искуство по-
тисну у најдубље слојеве свести, многи од њих нису имали довољно снаге да 
се поново укључе у друштво. Јер, „ко је могао издржати тај процес, а да остане 
здрав? Нико није изашао онакав какав је био кад је ушао“.19

Док би неки од њих смогли снаге да проговоре о Холокаусту, један број би 
„након живота са непреболним болом у души“, своју потресну причу односио са 
собом, у гроб.20

„Библиотеке, музеји, архиви – све су то места која регулишу присуство про-
шлости у садaшњости“.21 У овим установама појављују се и дигиталне базе пода-
така о Холокаусту. Настале су као резултат очувања и пласмана научне баштине.

16 Michael Berenbaum, The world must know:the history of the Holocaust as told in the United States  
Holocaust Memorial Museum (Boston: Brown, 1993), III–XV.
17 The Central Database of Shoah Victims’ Names, pristupljeno 10.11. 2020,  https://yvng.yadvashem.org/.
18 АЈ, ф. 522, ј.602.
19 Eugen Kogon, Država SS-a: sistem njemačkih koncentracionih logora (Zagreb: Globus, 1982), 265.
20 Виктор Франкл, Зашто се нисте убили (Београд: Жарко Албуљ, 1994), 83.
21 Georges Duby, Robert Mandrom, Histoire de la civilisation française Tome 2, XVIIé–XXé siècle, 
(Paris: Librairie Armand Colin, 1972), 58.
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Осим што доприносе демократичности знања, дигитални документи омогућују 
и рад на даљину и лакшу доступност података и грађе неопходне за истраживање. 
Рад са таквим документима често даје осећај лаког и бржег напретка. Ипак, и код 
коришћења овакве врсте грађе неопходно је предзнање, али и упорност у раду.22

ЗАКЉУЧАК

Истраживачки процес који се предузима увек има исти циљ: доћи до поузданих саз-
нања о прошлости. Да би се боље сагледало време и прилике које се проучавају, ко-
ристи се и некњижна грађа. Одлуком аутора у монографији се објављују фотографије, 
саопштења, леци, плакати, објаве... До тада запостављена некњижна грађа постаје дос-
тупна, али и равноправна у односу на остале библиотечке јединице.

Некњижна грађа у публикацији је речита, емоционално сугестивна, гласна... 
Она помаже читаоцу да још боље упозна тај тешко ухватљив део прошле ствар-
ности у којој је дошло до успона, а потом, и пада Трећег Рајха.

Уласком у логор, заточеник би постајао број без личног идентитета и друштве-
ног статуса. Изгубивши све што је претходно поседовао, претваран је у „оруђе 
које говори“. 

Иако заточеници нису могли да сакрију своју тугу, нико је није ни примећи-
вао. Губитак сигурности, бруталност, бол и ишчекивање неизвесности сутрашњи-
це, водило је многе притворенике и у неуротска растројства. Повређени и психич-
ки и физички, током проведеног времена у логору, уточиште нису могли наћи ни-
где.Чак ни у сну.

Основни задатак сваког народа током његовог постојања је сећање на прошлост. 
Негујући културу сећања, друштво изграђује идентитет и тако обезбеђује будућност. 

Напор да се жртвама означеним бројевима, врате имена и презимена, а са 
њима и сећање на њихове некадашње, насилно прекинуте животе, ствара могућ-
ност да се истина пренесе и будућим генерацијама. Јер, култура сећања је један од 
начина опажања властите прошлости.

Промишљена, систематски планирана и спровођена одлука нациста да војну 
моћ усмере на ликвидацију свих које прогласе непожељним за Трећи Рајх, било је 
нешто са чиме се човечанство сретало први пут.

Иако на крају све постане прошлост, историја не сме ништа да заборави. Ни 
добро, ни зло. Зато трагање историчара за утврђивањем онога што је учињено у 
Хитлеровој Немачкој траје и данас.

22 Александра Вранеш, „Дигитална хуманистика“, у Дигиталне библиотеке и дигитални архиви 
(Београд: Филозофски факултет, 2015), 18–20.
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THE COOPERATION WITH THE JEWISH COMMUNITY LIBRARIES 
DURING THE RESEARCH AND ANALYSIS OF THE MATERIAL 

ON JEWS IN WORLD WAR II 

SUMMARY | The research paper taken over for collecting the material necessary for 
the monography “The Residents of Vrnjačka Banja in the Banjica Concentration Camp 
(1941–1944)” demanded the work in multiple archive, museum, and library institutions. 
Placed in a specific spatial and temporal frame, the story of the concentration camp 
Banjica is in fact the story about the World War II. 

This paper discusses the approach to the past, taking into consideration the 
methodological principles of the branch and using the available visual material 
located in the stocks of the Jewish community libraries (Jewish Historical Museum, 
the United States Holocaust Memorial Museum). A rich stock of book and non-
book materials not only helped to portray the reality objectively, but also gave an 
opportunity to discover new data. 

Combined with the data from the historiographical literature and periodicals, the 
non-book material is of large assistance when trying to understand the past and explain 
the cause of the crimes committed during the Third Reich, but also, it contributes to 
obtaining new knowledge necessary for nourishing the culture of memory. 

KEY WORDS | Third Reich, the culture of memory, visual material, library and 
information activities, Jews
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СОТРУДНИЧЕСТВО С БИБЛИОТЕКАМИ ЕВРЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
В ИССЛЕДОВАНИИ И АНАЛИЗЕ МАТЕРИАЛОВ 

ОБ ИВРЕЯХ В ПОРУ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЯ | Исследовательская работа, принятая для сбороадокументов, не-
обходимых для монографии Врњчани у концентрационом логору Бањица 1941-
1944 (Жители Врнячка-Бани в концентрационном лагере Баница 1941-1944), потре-
бовала работы в нескольких архивных, музейных и библиотечных учреждени-
ях. Помещенная в конкретную пространственно-временную рамку, история ла-
геря Баница по сути дела является и историей Второй мировой войны.

В статье обсуждается подход к прошломус учетом методологических прин-
ципов библиотековедения и использования имеющихся визуальных материа-
лов в фондах библиотек еврейской общины (Еврейский исторический музей, 
United States Holocaust Memorial Museum, Мемориальный музей Холокоста 
США). Богатый фонд книжных и некнижных видов документов помог не то-
лько в объективном свете отобразить действительность, но дал возможность от-
крыть новые данные.

В сочетании с данными из историографической литературы и периодиче-
ских изданий, некнижные документыне только что очень помогают в понима-
нии прошлого и в объяснении причин преступлений, совершенных во время 
Третьего рейха, но также способствует получению новых познаний, необходи-
мых для васпитания культуры памяти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Третий рейх, культура памяти, наглядный материал, биб-
лиотечно-информационная деятельность, евреи
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УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКА 
СА БИБЛИОТЕКАМА ТРАДИЦИОНАЛНИХ 
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

САЖЕТАК | Црквене библиотеке и библиотеке верских заједница као специја-
лизоване библиотеке богате су грађом од општег и националног интереса, па 
им из тог разлога библиотечка заједница мора посветити више пажње како са 
практичног тако и са теоријског апсекта. У раду се разматра статус библиотека 
традиционалних цркава и верских заједница у светлу постојеће законске регу-
лативе у Србији и могућност унапређења њиховог статуса у будућности. У скла-
ду са тим даје се осврт на постојеће стање сарадње са јавним библиотекама и 
разматрају могућности будуће сарадње. Као приоритет наглашава се значај ин-
тензивније сарадње у области попуњавања фондова, издавачке делатности, об-
разовања стручног кадра, пружања стручне помоћи, заштите грађе, старе и ретке 
књиге, проучавања фондова и њиховог представљања заинтересованој јавности.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | библиотеке традиционалих црква, библиотеке верских заједни-
ца, црквене библиотеке у светлу законске регулативе у Србији

БИБЛИОТЕКЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 
У СВЕТЛУ АКТУЕЛНЕ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ У СРБИЈИ

Сарадња између јавних библиотека и библиотека традиционалних цркава и вер-
ских заједница регулисана је одговарајућим законима. Да би се сарадња оства-
ривала систематски и плански, потребно је да се сагледају постојећи законски 
оквири и да се у њима тражи простор за унапређење сарадње, а на задовољство 
и једне и друге стране и у корист заинтересоване јавности и истраживача. У том 
смислу најпре треба поћи од Устава Републике Србије, којим је регулисано да су 
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цркве и верске заједнице одвојене од државе (члан 11), чиме се гарантује потпу-
на аутономија цркaва и верских заједница. 

Закон о црквама и верским заједницама прописује да су „носиоци културне и 
научне делатности цркава и верских заједница манастири, ризнице, музеји, ар-
хиви, научноистраживачке установе, библиотеке (истакла Д. Б.), специјализо-
ване школе и установе, уметничке и конзерваторско-рестаураторске радионице, 
културно-уметничка друштва, хорови и друге установе и удружења“ (члан 41). 
Истим законом реглисано је да „ради унапређивања верске слободе и слобо-
де информисања цркве и верске заједнице имају право да у складу са Уставом 
и законом користе јавни радиодифузни сервис, као и да самостално остварују 
сопствену информативну и издавачку делатност (истакла Д. Б.)“. Ова законска 
регулатива битна је за стварање јасне платформе за сарадњу јавних библиотека 
и библиотека традиционалних цркава и верских заједница, посебно у сегменти-
ма који се тичу статуса и рада библиотека, али и њихове издавачке продукције.

У актуелном Закону о библиотечко-информационој делатности из 2013. годи-
не први пут библиотеке верских заједница препознате су као специјалне библи-
отеке. У члану 53 поменутог закона каже се „специјална библиотека (истакла 
Д. Б.) може бити образована као посебна организациона јединица у државним 
органима, органима територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, 
у јавним службама, привредним друштвима, политичким организацијама, вер-
ским заједницама (истакла Д. Б.), удружењима и код других правних и физич-
ких лица“. Овом законском одредбом такође се отвара простор за унапређење 
сарадње.

Посебан значај за сарадњу има Закон о старој и реткој библиотечкој грађи, у 
којем је потпуно јасно прецизирана сарадња јавних библиотека и библиотека 
при црквама и верским заједницама у области заштите старе и ретке библио-
течке грађе: „Стара и ретка библиотечка грађа чији сопственици нису јавне биб-
лиотеке, већ друга правна и физичка лица (музеји, архиви, институти, Српска 
академија наука и уметности, Српска православна црква, верске заједнице 
и друге организације (истакла Д. Б.)) ужива заштиту у складу са одредбама 
овог закона“ (члан 6). У смислу права јавних библиотека за сарадњу у области 
старе и ретке библиотечке грађе треба поменути и члан 13 поменутог закона, где 
стоји: „Сопственици старе и ретке библиотечке грађе у јавној својини обавезни 
су (истакла Д. Б.) да овлашћеним лицима министарства надлежног за културу, 
односно покрајинског органа управе надлежног за културу и овлашћеним ли-
цима Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске и друге одређене 
библиотеке омогуће вршење одговарајућег надзора“ (члан 13). Са друге стране 



53

овај закон обавезује јавне и друге библиотеке да пруже помоћ и дају стручно 
мишљење у области старе и ретке библиотечке грађе: „сопственик старе и ретке 
библиотечке грађе у јавној својини има право да од одређене библиотеке захте-
ва бесплатно стручно мишљење о старој и реткој библиотечкој грађи, које не 
подразумева посебна истраживања, конзерваторска или лабораторијска испи-
тивања, као и да захтева бесплатну стручно-саветодавну помоћ приликом кон-
зервације или рестаурације грађе“ (члан 12).

Решењем о одређивању библиотека које обављају послове од општег интере-
са у заштити старе и ретке библиотечке грађе из 2013. године одређено је да 
послове од општег интереса у заштити старе и ретке библиотечке грађе за све 
сопственике старе и ретке библиотечке грађе обављају: Библиотека града Бе-
ограда, Народна библиотека Бор, Матична библиотека „Љубомир Ненадовић“ 
Ваљево, Народна библиотека „Бора Станковић“ Врање, Градска библиотека 
Вршац, Матична библиотека „Светозар Марковић“ Зајечар, Градска народна 
библиотека „Жарко Зрењанин“ Зрењанин, Народна библиотека „Радослав Ник-
чевић“ Јагодина, Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда, Народна биб-
лиотека „Вук Караџић“ Крагујевац, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ 
Краљево, Народна библиотека Крушевац, Народна библиотека „Радоје Домано-
вић“ Лесковац, Народна библиотека „Стеван Сремац“ Ниш, Градска библиотека 
у Новом Саду, Градска библиотека Панчево, Народна библиотека Пирот, На-
родна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац, Народна библиотека „Раде 
Драинац“ Прокупље, Народна библиотека Смедерево, Градска библиотека „Кар-
ло Бијелицки“ Сомбор, Библиотека „Глигорије Возаровић“ Сремска Митровица, 
Градска библиотека Суботица, Народна библиотека Ужице, Градска библиотека 
„Владислав Петковић Дис“ Чачак, Библиотека шабачка. Овим решењем је, дакле, 
дефинисано, које библиотеке и на којој територији обављају послове од општег 
интереса у заштити старе и ретке библиотечке грађе. У питању су матичне јавне 
библиотеке, које обављају и матичне функције према Решењу о одређивању биб-
лиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делат-
ности, што је добра одлука пошто библиотекари ових установа већ имају увид у 
стање на територији за коју су задужени, па тако могу да пруже велики допринос 
у овом сегменту рада.

Библиотеке које се налазе у саставу Српске православне цркве нису део је-
динственог библиотечко-информационог система Републике Србије. Улогу цен-
тралне и матичне библиотеке у мрежи библиотека Српске православне цркве 
Свети архијерејски сабор доделио је Библиотеци Српске патријаршије 2016. го-
дине, одлуком АС бр. 36/зап. 101 од 20/7. маја 2016. г.; Син. бр. 748/зап. 481 од 
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31. маја 2016. г.1 Из истог рада сазнајемо да је мрежа библиотека установљена 
по територијалном принципу, али није ограничена само на територију Србије 
и обухвата 40 епархија. Овај податак веома је битан за будућу сарадњу пошто 
успостављање матичних функција представља главни предуслов за добру орга-
низацију мреже библиотека. Успостављање система допринеће да се књижни 
фондови у овим библиотекема среде, попишу, обраде, систематски попуњавају, 
истражују и популаризују.

САРАДЊА ЈАВНИХ БИБЛИОТЕКЕ И БИБЛИОТЕКА 
ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Кад се сагледа законска регулатива, очигледно је да има доста простора за са-
радњу јавних и црквених библиотека. То се огледа, пре свега, у заштити старе и 
ретке библиотечке грађе, али и у другим областима. Досадашња сарадња између 
јавних библиотека и библиотека традиционалних цркава и верских заједница 
одвијала се углавном спорадично, без јасног плана који би важио за целу тери-
торију Србије, углавном на иницијативу појединаца. Без обзира на недостатак 
планске сарадње, резултати ипак постоје, посебно у појединим сегментима и 
појединим деловима Србије. Сарадња се огледа у пружању стручне помоћи при 
сређивању библиотечке грађе, обради грађе, изради каталога и обуци кадра који 
ће се старати о библиотеци. Доста пажње поклања се попуњавању фонда цркве-
них и манастирских библиотека, пошто се њихови фондови попуњавају углав-
ном стихијски и без јасног плана. Јавне библиотеке из фонда својих сувишака 
сакупљају пубикације са тематиком која одговара овом типу библиотека и усту-
пају их као поклон. Захваљујући тој активности, фондови великог броја цркве-
них и манастирских библиотека су обновљени. Преостало је да се ти књижни 
фондови среде по библиотечким критеријумима и да се успоставе библиотеке. 

Велики проблем црквених и манастирских библиотека је кадар, пошто уг-
лавном не постоји особа задужена за библиотеку. Управо овде се помоћ биб-
лиотекара из других типова библиотека, а пре свега јавних, показала као веома 
битна. Где год је ова сарадња успостављена, библиотеке су формиране на задо-
вољавајући начин. 

1 Ирина Нешић, „Мрежа библиотека Српске православне цркве – база статистичких подата-
ка“, у Манастири и библиотеке чувари културне баштине: зборник радова са стручног скупа 
одржаног 10. маја 2018. године у манастиру Велика Ремета (Ириг: Српска читаоница Ириг; 
Велика Ремета: Манастир Велика Ремета), 23–31.
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Сарадња између Народне библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске и 
црквених библиотека је доста развијена и она би могла бити предмет посебног 
разматрања. Та сарадња се одвија у оквиру бројих заједничких пројеката у обла-
сти заштите и описа старе и ретке библиотечек грађе, али и у другим областима. 

ИЗДАВАЧКА ПРОДУКЦИЈА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Традиционалне цркве и верске заједнице на територији Србије имају веома раз-
вијену издавачку продукцију, која подлеже Закону о обавезном примерку публи-
кација, а то значи да свака публикација треба да буде достављена Народној биб-
лиотеци Србије и Библиотеци Матице српске у складу са припадајућим надлеж-
ностима. Нажалост, то веома често није случај. У великом броју случајева за ову 
грађу не израђује се CIP, па стога велики број ових публикација остаје невидљив, 
пошто није доступан у фондовима библиотека ни пописан у библиографијама.

Посебно битан сегмент националне издавачке продукције представља изда-
вачка продукција СПЦ у иностранству. Набавка ових публикација за фондове 
Народне библиотеке Србије такође је проблематична иако се систематски ради 
на истраживању и прикупљању како текуће издавачке продукције тако и ретрос-
пективне. И овде је проблем што та грађа остаје скривена, пошто углавном не 
доспева у продајну мрежу, па је тешко доћи до информација о објављеним пуб-
ликацијама. Све публикације које се тичу Срба у најширем смислу речи, а које 
се издају изван граница Србије, пописују се у библиографији Сербика. Из тог 
разлога веома је важно да се развије свест о важности достављања ових публи-
кација. Успешна реализација овог посла зависи од људског фактора због тога је 
веома битно да се са свештеницима одвија пријатељска сарадња и да им се пре-
дочи значај достављања публикација НБС и пописивања у библиографији Сер-
бика. Управо такав приступ Народна библиотека Србије негује већ деценијама 
и резултати су видљиви, мада остаје још доста простора за унапређење сарадње.

МОГУЋИ ПРАВЦИ САРАДЊЕ У БУДУЋНОСТИ

За успешну сарадњу јавних библиотека и библиотека традиционалних цркава 
и верских заједница у будућости требало би потпуно применити постојећу за-
конску регулативу посебно у области старе  и ретке грађе. То треба да буде при-
оритет у блиској будућности. Осим тога, потребно је направити јасан договор 
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око даље сарадње у другим областима, а основ за то је сарадња по регионалном 
принципу, односно по подручју матичности. 

Интензивирање сарадње могуће је и у области пружања стручне помоћи као и 
у области образовања и обуке стручног кадра. У оквиру тога, особама задуженим 
за рад у црквеним библиотекема и библиотекама верских заједница препору-
чује се да се едукују по принципу који је већ устаљен за све остале библиотекаре 
у Србији, а то подразумева полагање стручног испита, похађање акредитованих 
програма и других стручних предавања. Народна библиотека Србије спремна 
је да у оквиру своје образовне понуде пружи подршку овакве врсте. Веома зна-
чајан вид сарадње је и одлазак библиотечких стручњака у црквене библиотеке и 
пружање помоћи на лицу места. Показало се да су библиотекари јавних библи-
отека спремни да пруже такву врсту помоћи, пошто већ имамо примере добре 
праксе. Такву праксу треба унапређивати и убудуће. 

Јавне библиотеке могу доста да допринесу да се фондови црквених и мана-
стирских библиотека попуњавају плански и да допринесу да се развија свест 
о значају овог типа библиотека код потенцијаних донатора али и да раде на 
такозваном „изазваном поклону“. Ово је веома битан вид помоћи пошто је то за 
сада једини начин попуњавања фондова ових библиотека.

Укључивање библиотека традиционалних цркава и верских заједница у је-
динствени библиотечко-информациони систем Републике Србије обезбедило 
би њихову већу видљивост у друштву, омогућило проучавање њихових фондова 
и њихово представљање заинтересованој јавности.

Задатак свих нас је да пронађемо начин да интегришемо ове библиотеке и да 
њихову грађу учинимо доступном истраживачкој заједници и заинтересованој 
јавности, уз поштовање свих црквених процедура и хијерархијског устројства. 
Почетни корак на том путу био би да се заједничким напорима уради анализа 
стања у библиотекема при црквама и манастирима, а да се након тога приступи 
њиховом сређивању. Међу приоритетима треба да буде пописивање и откри-
вање старе и ретке грађе и њена заштита. Отварање фондова ових библиотека 
заинтересовало би  и научну јавност, а то би резултирало публиковањем истра-
живачких радова, организовањем стручних скупова на ову тему, организовањем 
изложби са њиховом грађом као и изложби са публикацијама које оне објављују, 
а све то допринело би развоју ових библиотека и заштити њихових фондова, 
што је циљ целокупне библиотечке заједнице у Србији. 
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IMPROVING THE COOPERATION BETWEEN PUBLIC LIBRARIES AND THE 
LIBRARIES IN TRADITIONAL CHURCHES AND RELIGIOUS COMMUNITIES 

IN THE REPUBLIC OF SERBIA

SUMMARY | Being specialized libraries, the church and religious community librar-
ies are rich in materials of greater public and national interest, which is why the com-
munity of librarians should pay more attention to them both in practice and in theo-
ry.  The paper analyzes the status of the libraries in traditional churches and religious 
communities in the light of the existing laws of Serbia and the possibility to improve 
their status in the future.  In accordance with the aforesaid, we provide an overview 
of the existing state of cooperation with public libraries and consider the possibilities 
for future cooperation. As a priority we emphasize the importance of a more intense 
cooperation in the areas such as filling in the book stocks, publishing activities, edu-
cating the staff, providing professional assistance, protecting the materials, old and 
rare books, studying the stocks and presenting them to the interested public. 

KEY WORDS | traditional church libraries, religious community libraries, church li-
braries in the light of laws in Serbia 
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УЛУЧШЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПУБЛИНЫХ БИБЛИОТЕК 
С БИБЛИОТЕКАМИ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕРКВЕЙ 

И РЕЛИГИОЗНЫХ СООБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ СЕРБИИ

АННОТАЦИЯ | Церковные библиотеки и библиотеки религиозных сообществ 
являясь специализированными библиотеками, богаты документами, представ-
ляющими общий и национальный интерес. По этой причине библиотечное 
сообщество должно уделять им больше внимания как с практической, так и с 
теоретической точек зрения. В статье обсуждается статус библиотек традицион-
ных церквей и религиозных сообществ в свете существующих правовых норм в 
Сербии и возможность улучшения их статуса в будущем. Соответственно, дается 
обзор существующего состояния сотрудничества с публичными библиотеками 
и рассматриваются возможности будущего сотрудничества.

Предпочтение отдается важности более интенсивному сотрудничеству в об-
ласти пополнения фондов, издательской деятельности, обучения персонала, 
оказания профессиональной помощи, защиты документов, старых и редких 
книг, изучения фондов и их представления заинтересованной общественности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | библиотеки традиционных церквей, библиотеки религи-
озных сообществ, церковные библиотеки в свете правовых норм в Сербии
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САРАДЊА БИБЛИОТЕКЕ 
СРПСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ 
И НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ У 20. ВЕКУ

САЖЕТАК | Патријаршијска библиотека Српске православне цркве, поред тога 
што је најстарија библиотека која данас ради у Београду, уједно је и најстарија 
институција културе и образовања код Срба. Почевши да се формира након Ве-
лике сеобе Срба под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем, у протекла три 
века, од 15 наслова у 17 књига затечених у његовој заоставштини 1706. годи-
не, нарасла је до фонда од око 400.000 библиографских јединица. Честа пре-
сељења збирки, реорганизација појединих црквених институција, промена кон-
цепције библиотеке, нестабилни друштвени, културни и економски услови за 
њен рад, непостојање континуираног професионалног библиотекарског анга-
жовања у њој, као и личне склоности појединих карловачких архијереја и срп-
ских патријарха, битно су утицали на динамику развоја Патријаршијске библи-
отеке. Њено библиотечко-организационо пословање у другој половини 20. века 
може се карактерисати као време стагнације, нарочито с обзиром на убрзани 
развој библиотекарства у Србији. Но, библиотекарска професионална заједница 
у Србији имала је проактиван однос према Патријаршијској библиотеци, који 
се огледа у непрекидној сарадњи са Народном библиотеком Србије. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Библиотека Српске патријаршије, Народна библиотека Србије, 
рукописи, микрофилмовање, конзервација, рестаурација, рукописи
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УВОД

Народна библиотека Србије је, као централна и матична библиотечка инсти-
туција у Србији, покренула иницијативу за заштиту старе и ретке књиге као 
покретног културног добра од изузетног значаја.1, 2 У духу међународних конвен-
ција и препорука, у СР Србији је 1977. године донет Закон о заштити културних 
добара, који обухвата и стару и ретку књигу. Нешто касније, Заједница музеја Ср-
бије је, на предлог Народне библиотеке Србије, 22. октобра 1988. године, доне-
ла Критеријуме за утврђивање ових добара. Прецизирано је опредељење за ка-
тегорисање старе и ретке књиге од изузетног, односно добра од великог значаја 
за српску културну историју. Обухваћени су ћирилске рукописне књиге и повеље 
настале до 18. века, инкунабуле и штампане књиге – србуље до 1638. године, уни-
катни примерци касније насталих књига, периодике и других библиотечких ма-
теријала, који се налазе на територији Србије. Још од 13. века, рукописно ства-
ралаштво српског народа било је изложено пљачкама, уништавањима и насил-
ним присвајањима. Постоји велики број српских рукописа који красе ризнице 
многих колекционара и рукописне збирке највећих библиотека у свету. За вре-
ме турске окупације, највећи део рукописних књига нашао је уточиште у црк-
вама и манастирима. Због оваквих трагичних историјских околности, предста-
вници Српске православне цркве и Народне библиотеке Србије, знајући пра-
ву вредност старих и ретких књига, хтели су да ураде нешто по питању њихове 
даље заштите. Народна библиотека Србије је, још пре него што је донет Закон 
о заштити културних добара, на плану заштите од разних форми отуђења или 
уништавања старе и ретке књиге, као и њеног безбедног чувања, предложила Ре-
публичком комитету за културу Србије да утврди 612 рукописних књига које се 
налазе у црквеним институцијама. Овакав библиотечко-културолошки подухват 
је на крају добио своју реализацију 19. маја 1973. године у потписивању Уговора 

1 У нашем раду користићемо њен последњи званичан назив, јер најдужи део њене историје 
и није везан за развој на српском тлу, већ у различитим државамa, због чијих је закона и 
административних мера много пута мењала и службени назив (Архиепископско-митропо-
лијска библиотека, Архиепископско-митрополијска-патријарашка библиотека, Карловачка 
патријаршеска библиотека, Народна библиотека, Патријарша библиотека, Библиотека кар-
ловачка, Дворска библиотека, Патријаршијска библиотека у Карловцима, Стара архиепис-
копско-митрополијско-патријарашка библиотека у Сремским Карловцима, Патријаршијска 
библиотека у Београду и Библиотека Српске патријаршије). 
2 Димитрије Богдановић, „Стара српска рукописна књига и проблем реконструкције њених 
фондова”, у Студије из српске средњовековне књижевности, избор Татјана Суботин-Голубовић 
(Београд: Српска књижевна задруга, 1988), 80–88.
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о културној сарадњи између Српске православне цркве и Народне библиотеке Ср-
бије, којим је регулисана заштита старе и ретке књиге у фондовима Српске пра-
вославне цркве, као категоријa покретних споменика културе од изузетног зна-
чаја.3 Овом приликом обрадили смо сарадњу са Народном библиотеком Србије, 
јер је она била најозбиљнија и трајала је више деценија.4 Тицала се обраде ста-
рих и ретких књига, њихове заштите, конзервације и рестаурације, као и микро-
филмовања, а у разним видовима одвија се и данас.

САРАДЊА ПРЕ ЗВАНИЧНОГ УГОВОРА

Пре него што је званично потписан Уговор о културној сарадњи између Српс-
ке православне цркве и Народне библиотеке Србије, постојала је сарадња између 
Библиотеке Српске патријаршије и Народне библиотеке Србије на пољу опи-
са рукописа из фондова Библиотеке Српске патријаршије. О томе сведочи од-
лука Светог архијерејског синода Српске православне цркве, од 17. септембра 
1963. године, да се Одељењу за опис рукописа Народне библиотеке Србије одо-
брава позамљивање рукописа из Библиотеке Српске патријаршије ради њихо-
вог систематског описа.5 У наставку стоји напомена, упућена Библиотеци Српс-
ке патријаршије, да стручњаци из Одељења за опис рукописа Народне библио-
теке Србије морају позајмљене рукописне књиге добро чувати и на време враћа-
ти.6 Ова врста сарадње трајала је до 18. јануара 1964. године, када је, по усме-
ном наређењу главног секретара Светог архијерејског синода, обустављена, по-
сле спора између управника Библиотеке Српске патријаршије, Богољуба Ћирко-
вића и Биљане Стипчевић, која је на рукописном Требнику из 16. века промени-
ла постојећу пагинацију.7

3 Драгутин Никчевић, „Значај сарадње Народне библиотеке Србије и Српске православне 
цркве на заштити старе и ретке књиге“, Библиотекар бр. 3–4, год. 41 (1989): 66–67. 
4 Наша истраживања ограничена су само на сарадању Народне библиотеке Србије и Библи-
отеке Српске патријаршије, док се о сарадњи (микрофилмовање и конзервирање) у осталим 
збиркама (Музеј СПЦ, Збирка Радослава М. Грујића у Музеју СПЦ, Пећка патријаршија, мана-
стир Дечани, манастир Грачаница, манастир Крка, манастир Св. Тројице код Пљеваља, мана-
стир Сретење, Рашко-призренска епархија, манастир Љубостиња, манастир Манасија, мана-
стир Хиландар и др), може пронаћи довољно података у архивској и интерној грађи Народне 
библиотеке Србије и Библиотеке Српске патријаршије која је коришћена у овом поглављу.
5 АБСП, несређена грађа.
6 АСАС, бр. 2891/зап. 461, од 17. септембра 1963. године.
7 АБСП, несређена грађа. Изјаву Б. Ћирковића поводом ове ситуације пронашли смо у 
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Нисмо нашли никакав архивски документ о њиховој сарадњи после овог 
неспоразума, што не значи да није настављена, о чему сведочи чланак Дими-
трија Богдановића у Археографским прилозима – „Археографско одељење Наро-
дне библиотеке СР Србије (новембар 1968)“.8 Овај чланак представља научноис-
траживачки извештај и будући ангажман Археографског одељења на опису јуж-
нословенских ћирилских рукописа у Социјалистичкој Федеративној Републици 
Југославији и иностранству. У њему се налази податак да је Одељење за опис ру-
кописа Народне библиотеке Србије под овим називом радило до 1965. године, 
све до одласка његовог начелника Владимира Мошина (1894–1987) из ове ин-
ституције.9 Оно је добило нови назив – Археографско одељење. За начелника је 

несређеној архивској грађи Библиотеке Српске патријаршије. Приликом читања ове изјаве, 
приметили смо тензију Б. Ћирковића, о чему сведочи његово неприхватање било какаве 
сугестије Б. Стипчевић. Ко је од њих био у праву, тешко је рећи, јер за овај рукопис постоје 
два различита инвентарна описа, која су израђена много после овог немилог догађаја. 
Први инвентарни опис који је израдио Д. Богдановић, изгледа овако: Требник, срп., око 
1550 г. Папир, 295 листова, 210х140мм. Записи. ПБ 32. У другом инвентарном опису, који су 
израдили Зоран Ранковић, Владимир Вукашиновић и Радоман Станковић (филигранолошка 
датирања), постоји неслагање у пагинацији са претходним описом, па изгледа овако: 
Требник, српска редакција, око 1550 г. Папир, I + 296 + I + 2 листа, 210х140mm. Има штампане 
додатке српских штампарија XVI в. Као што видимо, пагинирање овог рукописа остало је 
још увек неусклађено, јер је и једна и друга страна имала различит приступ. Ћирковићева 
реакција била је више због нарушавања договора, него због промене пагинације рукописа.
8 Димитрије Богдановић, „Археографско одељење Народне библиотеке СР Србије“, 
Археографски прилози 34 (2012): 157–189.
9 За почетак организованог археографског рада у Југославији најзаслужнији је Владимир Мо-
шин, који је 1961. године основао Археографско оделење у Народној библиотеци Србије. Он 
је обликовао археографски метод описа рукописа, који је изложио у предговору описа Збирке 
рукописа Југословенске академије знаности и умјетности (1955. године). Овај метод је допунио 
његов наследник Димитрије Богдановић са сарадницима из Археографског оделења. Архео-
графски описи обухватају резултате изучавања скритпоријума, идентификацију писара, дати-
рање рукописа помоћу водених знакова (филигранологија), илуминацију рукописа итд. У ок-
виру делатности Археографског оделења покренут је пројекат Опис јужнословенских ћирилских 
рукописа и издаје се научни часопис Археографски прилози, у коме се објављују научни и струч-
ни радови из археографије и сродних дисциплина. Првобитну групу археографа су, поред Вла-
димира Мошина и његове супруге, чинили Ђорђе Трифуновић, који је убрзо напустио овај по-
сао, Биљана Стипчевић, Љубица Ђорђевић, Димитрије Богдановић, Олга Недељковић. Било је 
и чланова коју су се у рад повремено укључивали. Међу њима су билу Радмила Маринковић, 
слависта Александар Ћирић, богослов Прибислав Симић (касније и професор црквене умет-
ности и литургике на Православном богословском факултету), Марија Шајковић и др. Због по-
литичких интрига Владимир Мошин је напустио Народну библиотеку Србије и накратко пре-
шао да ради у Народном музеју. Димче Стојанов Мире, директор Државног архива, понудио је 
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постављен Милорад Панић-Суреп, иначе тадашњи директор Народне библиоте-
ке Србије, који је ову функцију вршио до смрти, 22. априла 1968. године. Након 
његове смрти, за начелника је постављен Д. Богдановић, који је вероватно наста-
вио сарадњу са Библиотеком Српске патријаршије, јер је Б. Ћирковић уважавао 
његов рад и према њему гајио велико поверење и поштовање. На крају чланка 
налази се прилог колико је описано ћирилских рукописа у разним институција-
ма у Београду. Пише да је у Библиотеци Српске патријаршије описано укупно 
258 рукописа. Ови описи су вероватно израђени после горепоменутог неспора-
зума, јер овај посао није могао да буде урађен од 17. септембра 1963. до 18. јану-
ара 1964. године. Постоји још један податак који потврђује сарадњу, када Д. Бо-
гдановић, у периоду када пише чланак, извештава да је у току „рад на опису ру-
кописа београдских збирки Патријаршијске библиотеке, Музеја СПЦ, Архива 
САНУ и Народне библиотеке СРС, као и збирке манастира Крке у Далмацији“.10

РАЗВОЈНИ ПУТ САРАДЊЕ ДО 2012. ГОДИНЕ

Сарадња Библиотеке Српске патријаршије и Народне библиотеке Србије наста-
вила се неколико година касније. После М. Павловић-Сурепа, за директора На-
родне библиотеке Србије постављен је Светислав Ђурић. Како би се поспешила 
и учврстила сарадња Народне библиотеке Србије и Српске православне цркве на 
пољу описа и заштите јужнословенских ћирилских рукописа из црквених фондо-
ва, он је тражио пријем код патријарха Германа Ђорића. Према службеној беле-
шци главног секретара Светог архијерејског синода протојереја-ставрофора Мла-
дена Младеновића, патријарх Герман је 6. јуна 1969. године у 11 часова примио уп-
равника Народне библиотеке Србије С. Ђурића и Д. Богдановића. Пријему је, по-
ред горепоменутих, присуствовао и управник Музеја СПЦ Светозар Душанић. На 
самом почетку разговора, С. Ђурић је захвалио патријарху Герману што је нашао 
времена да их прими и одмах је њему и свим члановима Светог архијерејског си-
нода поделио по један примерак Програма развоја Народне библиотеке СР Србије.11 

Мошину да пређе у Скопље ради оснивања Археографског одељења. То је град у коме је био 
цењен и поштован, ту је остао и упокојио се тамо где су му „старачки дани били уходани“. В. 
Владимир Алексејевич Мошин, Под теретом: аутобиографија (Београд: Народна бибилиоте-
ке Србије; Панчево: Градска бибилиотека, 2008).
10 Димитрије Богдановић, „Археографско одељење Народне библиотеке СР Србије“: 159.
11 Програм развоја Народне библиотеке СР Србије, уредник Александар Пејовић (Београд: 
Народна библиотека Србије, 1969).
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Намера С. Ђурића је првенствено била да се успостави сарадња између Народне 
библиотеке Србије и Српске православне цркве на плану микрофилмовања и оп-
иса рукописа, који се налазе у власништву Српске православне цркве. При томе је 
нарочито напоменуо рукописне фондове манастира Хиландара. Он је замишљао 
сарадњу отвореног карактера, тј. очекивао је да Народна библиотека Србије до-
бије картотеку Библиотеке Српске патријаршије и Библиотеке Православног бо-
гословског факултета, како би заинтересоване кориснике могла да упућује где 
могу да пронађу потребну литературу. 

Патријарх Герман начелно се сложио са изнетим предлозима, јер је увидео 
обострани интерес, напоменувши да се ова сарадња спроводи поступно, корак 
по корак. Са обе стране су одређена по двојица људи који су имали задужење да 
разраде детаље будуће сарадање. Од стране Српске православне цркве изабра-
ни су секретар Светог архијерејског синода протојереј-ставрофор Младен Мла-
деновић и управник Музеја СПЦ Светозар Душанић.12 Пошто је С. Ђурић захва-
лио патријарху Герману на разумевању, одлучио је да у име Народне библиотеке 
Србије за даље преговоре задужи Д. Богдановића, а други члан би био он сам.13

Битно је нагласити да се до успостављања сарадње на највишем нивоу, између 
патријарха Српске православне цркве и управника Народне библиотеке Србије, 
релативно лако налазио заједнички језик када су стручни послови у питању. С. 
Ђурић, као интелектуалац, али исто тако и припадник владајућег комунистичког 
партијског система, не заобилази Библиотеку Српске патријаршије, већ јој при-
знаје заслужено место у систему библиотека Србије. Он је, као ниједан управник 
Народне библиотеке Србије до тада, имао стратешки план развоја националне 
библиотеке, библиотекарства у Србији и осмишљене пројекте сарадње.

Неколико месеци после пријема представника Народне библиотеке Србије 
код патријарха Германа, НБС је доставила Светом архијерејском синоду на увид 
и детаљно проучавање Предлог о културној сарадњу између Српске православне 
цркве и Народне библиотеке СР Србије на плану описа, снимања и заштите ста-
рих ћирилских рукописа који се налазе у фондовима Српске православне цркве.14

12 Светозар Душанић (Прибинић 1907. – Београд 1990), потиче из угледне свештеничке 
породице, завршио је Сарајевску богословију, а на Богословском факултету дипломирао 
1934. године. Од 1946. до смрти био је управник Музеја Српске православне цркве у Београду. 
В. Слободан Милеуснић, „Светозар Душанић, управник Музеја Српске православне цркве“, 
Гласник СЛСПЦ год. LXXI, бр. 5 (1990): 118–119; Биљана Цинцар-Костић, „Професор Светозар 
Ст. Душанић: (првих сто наслова библиографије) – поводом сто година од рођења“, Гласник 
СЛСПЦ год. LXXXIX, бр 8(2008): 206–211.
13 АСАС, бр. 856 и 877/зап. 112 од 27. фебрурара 1970. године.
14 В. АСАС, бр. 856 и 877/зап. 112 од 27. фебруара 1970. године.
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На неколико места у нацрту предлога се може приметити да се инсистира 
на убрзаној сарадњи због спасавања друштвено-културног добра, које не сме 
више да се одлаже. На седници Светог архијерејског синода одржаној 27. фебру-
ара 1970. године донета је одлука да епископ бачки Никанор Иличић уз помоћ 
главног секретара Светог архијерејског синода М. Младеновића, ректора Бого-
словије Св. Саве у Београду протојереја-ставрофора Душана Кашића, научног 
саветника Рајка Веселиновића, управника Библиотеке Српске патријаршије Б. 
Ћирковића и управника Музеја Српске православне цркве С. Душанића, проу-
чи и поднесе мишљење и предлог о предмету сарадње Српске православне црк-
ве и Народне библиотеке Србије.15

Овај посао је, изгледа, препуштен само С. Душанићу, пошто се у Архиви На-
родне библиотеке Србије и Архиви Библиотеке Српске патријаршије налази 
само његово критичко мишљење на достављени предлог о сарадњи.16

Осврт С. Душанића на текст о предложеној сарадњи, коју је иницирала На-
родна библиотека Србије, указује да није био најбоље конципиран за цркве-
ни интерес. Наравно, он поздравља овакав вид сарадње, јер свака брига о кул-
турним добрима иде у прилог Српској православној цркви. Без обзира што је 
препознао добронамерност управника Народне бибилиотеке Србије и њего-
вих сарадника, ипак је сматрао својом одговорношћу да укаже на неке евен-
туалне проблеме. На првом месту је примедба С. Душанића на недовољну ан-
гажованост око конезервације црквених рукописа, пошто је радионица за кон-
зервацију рукописа при Заводу за заштиту споменика културе Србије пресеље-
на 1966. године у Народну библиотеку Србије. Ову примедбу која садржи само 
део истине, вероватно је написао не знајући право стање ствари. Новопоставље-
на начелница Конзерваторске лабораторије Народне библиотеке Србије Вера 
Радосављевић,17 наводи да су:

15 Исто.
16 Исто.
17 Вера Радосављевић је, по завршеном Технолошком факултету 1950. године, специјализи-
рала конзервацију папира и пергамента 1952–1953. године у Лондону у Public Record Office и 
конзервацију штафелајног сликарства у Courtanld Institute, University of London. Године 1976. 
докторила је на Одјелу за повијест, повијест уметнина, археологију и етнологију Филозофског 
факултета у Загребу. Основала је прву Конзерваторску лабораторију у земљи јануара 1949. го-
дине, при тадашњем Заводу за заштиту и научно проучавање споменика културе НР Србије. 
На захтев СИВ-а ФНРЈ 1960. године премештена је ради формирања конзерваторске лаборато-
рије у Музеј револуције народа Југославије у Београду, због конзервације докумената и других 
предмета из НОБ-а. Републичку конзерваторску лабораторију папира и пергамента основа-
ла је 1966. године при Народној библиотеци Србије, где је остала до краја свог радног века. 
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„(...) сви покушаји Завода за заштиту споменика културе СР Србије у току два-
десет година, управо од 1949. када је основана лабораторија за конзервацију 
књига – да организује заштиту како треба пропали су углавном због недостатка 
средстава и несхватања да велики број малих полуопремљених радионица са 
приученим кадром никада не може дати оно што се може лако постићи у вели-
кој, добро опремљеној лабараторији где ради квалификовано особље“.18

Конзерваторска лабораторија Народне библиотеке Србије започела је са ра-
дом 1969. године, када су и урађена два рукописа из Музеја СПЦ. За наредну, 
1970. годину, планирана је, по извештају В. Радосављевић, конзервација великог 
броја рукописа, који су у власништву Српске православне цркве. Она још наво-
ди да ће Конзерваторска лабораторија, по пресељењу у нову зграду, према пето-
годишњем плану за период од 1971. до 1975. године, реализовати конзервацију 
97.000 листова библиотечког материјала Српске академије наука, Српске право-
славне цркве и осталих културних институција.19

Занимљива је и Душанићева примедба, када спомиње пропуштену прили-
ку Српске православне цркве, на предлог бивше директорке Завода за зашти-
ту споменика културе Србије Разуменке Петровић–Зуме, да се при неком ма-
настиру оснује радионица за конзервацију књига, у којој би радили монаси и 
монахиње.20

Лично је конзервирала, или је руководила конзервацијом више стотина нaјвреднијих споме-
ника културе у СР Србији (рукописи ризница манастира Дечани, Пећке патријаршије, Грача-
нице, Патријаршиске библиотеке, Музеја српске православне цркве, Библиотеке САНУ, Уни-
верзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, Музеја града Београда и др.), од којих су неки 
од непроцењивог значаја за српску културу. Конзервирала је и материјал ван Србије који је од 
изузетне културно-историјске вредности, као што су Дивишево јеванђеље, Силоаново јеванђеље, 
велики број повеља од 13. до 16. века и сл. Поред конзервације библиотечког материјала ус-
пешно је радила на конзервацији црквеног веза из раздобља 13–17. века, затим старих застава, 
митри и других реликвија и антиквитета. Круна њеног практичног рада је свакако конзерва-
ција Мирослављевог јеванђеља 1998. године (када је већ 15 година била у пензији), највреднијег 
и најстаријег српског рукописа (12. век), јединог нашег рукописа уписаног у Листу светске 
баштине, због своје историјске и културне вредности. Овом конзервацијом његов животни век 
продужен је бар за осам стотина година, колико је трајало и до сада (ако се чува под пропи-
саним условима). Захваљујући стручно изведеним конзерваторским радовима на културним 
добрима Србије, она је у значајној мери допринела да наша национална култура има своју 
историју, већ да постоји и да ће постојати у будућности.
18 Вера Радосављевић, „Заштита библиотечког материјала у СР Србији“, Библиотекар бр. 5, 
год. XXII (1970): 565.
19 Исто, 566–567.
20 Према речима Разуменке Петровић, Завод за заштиту споменика културе Србије је, у пери-
оду када је она била директорка, био спреман да обезбеди стручно особље за обуку монаха, 
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Примедбе С. Душанића биле су углавном академско-црквена запажања, која 
нису била довољна да се дефинитивно спроведе сарадња између Српске право-
славне цркве и Народне библиотеке Србије, па је због тога овај посао препуш-
тен њиховим правним службама. Процес од припремања адекватног уговора 
до његовог коначног потписивања трајао је све до његовог званичног потписи-
вања, 16. јануара 1973. године, када је коначно закључен Уговор између Народне 
библиотеке СР Србије, коју заступа управник С. Ђурић, с једне стране и Српске 
православне цркве, коју заступа Свети архијерејски синод Српске православне 
цркве, с друге стране.21

У име Народне библиотеке Србије потписао је њен управник С. Ђурић, а за 
централну имовину Српске православне цркве и Архиепископије београдско-
карловачке патријарх Герман, као и остали епархијски архијереји (осим црно-
горско-приморског митрополита Данила Дајковића).

Овај уговор представља позитиван пример о заштити старих и ретких књига, 
о чему сведочи велики број микрофилмованих и конзервираних књига из цркве-
них и манастирских ризница у лабораторијама Народне библиотеке Србије.22 

односно монахиња и дâ потребне столове и пресу, као и увозну хартију за тај посао. Нисмо 
пронашли било какву службену преписку између Завода и СПЦ на ову тему. Можда је пред-
лог био усменог карактера, који је С. Душанић у сваком случају напоменуо, очекујући од 
Народне библиотеке Србије да не тражи новчану надокнаду за конзервацију рукописа. Нај-
занимљивије је то што је овај предлог дошао од особе која је била „приврженик Народно-
ослободилачког покрета“, о којем је писала више него о темема из своје струке (дипломира-
ла је физико-хемију на Београдском универзитету). Постављена је за директорку Завода за 
заштиту споменика културе Србије 1957. године, где је наследила М. Панића-Сурепа. За вре-
ме вишегодишњег управљања овом институцијом (до 1968), остала је позната по томе што је 
остварила одличну сарадњу са сличним институцијама и поспешила је интересовање држа-
ве за очување споменика културе. Претпостављамо да је њен предлог више био маркетин-
гшког карактера, јер из горенаведене напомене В. Радосављевић видимо да то није било ре-
ално. Можда је ово предложила по угледу на римокатоличку манастирску преписивачко-
штампарску делатност на Западу, која није изгубила свој континуитет још од средњег века, 
док је код нас прекинута османлијским освајањем. Нажалост, без обзира што је овај пред-
лог имао предности и користи за Српску православну цркву, није могао да буде реализован. 
Кључни проблем био је мали број монаха и монахиња, недовољан и за најосновније мана-
стирске потребе. Ово је вероватно разлог зашто Српска православна црква није позитивно 
реаговала на предложену донацију и асистенцију од стране Завода. С. Душанић је, знајући 
постојеће стање у манастирима, ипак имао позитивна очекивања у будућности за оснивање 
конзерваторских радионица при манастирима. В. Доброслав Ст. Павловић, „Разуменка–Зума 
Петровић (1915–2008)“, Гласник друштва конзерватора Србије бр. 33 (2009): 352.
21 АСАС, бр. 217 од 16. јануара 1973. године; АНБС, бр. 201/1 од 5. маја 1973. године.
22 АСАС, бр. 651/зап. 187 од 27. марта 1981. године; АНБС, бр. 05-1314/2 од 28. 4. 1981. године; 
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Микрофилмовањем је заштићено преко 1000, а конзервирано преко 400 рукопис-
них књига написаних до 18. века. Важно је напоменути да су се, пре него што би 
сарадници из Археографског одељења приступили конзервацији оштећеног ру-
кописа, вршила научна испитивања и одређивање свих релевантних елемената 
који би обезбедили даљу пуну употребну научну вредност рукописа на коме треба 
извршити конзервацију. Ова испитивања су обухватала исправност континуације 
листова, основне идентифакационе податке, констатовање оштећења и структуру 
књига изражену по свешчицама. Ако би се приступило опису рукописа, требало 
је, поред физичких података, утврдити идентитет писара, место и време настанка, 
писмо и језик, илуминације, повез, садржај и трагове историје у записима. Сви ови 
приступи чине стручне експертизе који имају далекосежни значај у даљем проу-
чавању рукописа – споменика културе, као незаобилазне сегменте приликом ис-
траживања културне историје српског народа.

Дошло је до исправке и допуне уговора 8. јуна 1984. године, јер су примећени 
неки недостаци који су углавном били на штету Српске православне цркве. Са-
станак је одржан у просторијама Народне библиотеке Србије између представ-
ника Светог архијерејског синода С. Душанића и представника Народне биб-
лиотеке Србије, директора Милана Милутиновића и начелника Археографског 
одељења Александра Младеновића.

По потписивању, обе стране су изразиле спремност да увек пронађу спо-
разумни излаз из сваке ситуације до које би могло евентуално да дође, јер су 
свесне да раде на значајном подухвату развоја српске културе. Без обзира што 
су ове измене и допуне потписане, нисмо успели нигде да нађемо новосаста-
вљени уговор у коме се налазе ове исправке. Нашли смо само одлуку Све-
тог архијерејског синода упућену С. Душанићу да „ступи у контакт са пред-
ставницима Народне библиотеке СР Србије у Београду и настоји да се извр-
ши измена и допуна постојећег уговора (...)”.23 Сасвим је могуће да је првобит-
на верзија уговора од 16. јануара 1973. године формално важила све до 6. сеп-
тембра 2012. године, када су патријарх српски Иринеј (Гавриловић) и в. д. уп-
равника Народне библиотеке Србије Дејан Ристић у Патријаршијском двору 
у Београду потписали нови Протокол о сарадњи Светог архијерејског синода и 
Народне библиотеке Србије на пољу неговања писане и штампане културне ба-
штине, образовања, унапређења библиотечке сарадње на основама савремених 

Драгутин Никчевић, „Значај сарадње Народне библиотеке Србије и Српске православне 
цркве на заштити старе и ретке књиге“: 66–70; Архива Народне библиотеке Србије (у даљем 
тексту – АНБС), бр. 850/1 од 17. 7. 1991. године; АНБС, бр. 10-282/1 од 13. 3. 1992. године.
23 АСАС, бр. 2451/ зап. 836 од 15. септембра 1988. године.
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научних достигнућа, заштите културног наслеђа, промоције и упознавање јав-
ности са културном баштином коју Српска православна црква и Народна биб-
лиотека Србије чувају.24

Према службеној белешци коју је Надежда Синдик, која је била задужена за 
фототеку у Археографском одељењу, написала 25. октобра 1983. године, стоји да 
је за рукописе из Библиотеке Српске патријаршије израђен инвентар и шири на-
учни опис за 70 рукописа. Потребно је рећи да је инвентар рукописа Библиотеке 
Српске патријаршије званично израђен и одштампан 2012. године.25 За његову 
израду консултована је литература која се односи на физички опис појединих 
рукописа, као што је веома значајно дело Д. Богдановића Инвентар ћирилиских 
рукописа у Југославији (XI до XVII века).26 А што се тиче податка да је урађен шири 
научни опис за 70 рукописа, овде се вероватно мисли на уводне белешке код 
сваког микрофилмованог рукописа, које садрже елементарне податке о њему. 
Систематски археографски опис још увек није урађен.

По евиденцији коју је израдила, 20. новембра 2001, Бранка Кокаш, библио-
текарка задужена за читаоницу у Археографском одељењу, и са нашим малим 
исправкама,27 микрофилмовано је 275 рукописа.

Последњи писани документ пронађен у архивској грађи који сведочи о 
овој сарадњи датира од 13. марта 1992. године, када је начелник Археографског 
одељења А. Младеновић тражио дозволу за микрофилмовање девет рукописних 
књига из Библиотеке Српске патријаршије.28 Ови рукописи вероватно нису ни 

24 АНБС, бр. 0101-1475/1 од 6. 9. 2012. године.
25 Зоран Ранковић и др., Инвентар рукописа Библиотеке Српске патријаршије (Београд: 
Библиотека Српске патријаршије, 2012).
26 Димитрије Богдановић, Инвентар ћирилиских рукописа у Југославији: (XI–XVII века) (Београд: 
САНУ, 1982).
27 Два рукописа су се водила по старим сигнатурама 18610/75 и 18075, па смо прегледали њи-
хове микрофилмове и видели да су у питању рукописи Рс 462 и Рс 399. За рукописе Рс 172 и 
Рс 327 урађени су допунски микрофилмови, што смо морали да утврдимо гледајући снимке.
28 АНБС, бр. 10-282/1 од 13. 03. 1992. године. У питању су следећи рукописи:
1. Рс 41 – Утешни посмртни говор на сахрани, латински језик, 1740. г. Папир, II листа + 121 
страна, 185 х 117mm. 
2. Рс 85 – Иларион Зеремски, Српски манастири у Банату (Сремски Карловци, 1907) (у 
рукопису).
3. Рс 88 – Abschriftdesvon St. Majestat Kaiser Karldem Zechstender Graflich Eltzischenverliehenen 
Pralzgrafen Diplomsfamilieim Jahre 1733, немачки језик, XVIII в. Папир, II + 66 страна, 376 х 
241mm.
4. Рс 92 – Привилегије за добро Даљ, латински језик, 1723. г. Папир, 10 листова, 292 х 209mm.
5. Рс 98 – Устројство семинарије од 1774. г., немачки језик, последња четвртина XVIII в. Папир, 
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преузети, јер се њихови снимци не налазе у Микрофилмском фонду Народне 
библиотеке Србије. Ова сарадња је заиста била активна, што потврђује број ми-
крофилмованих рукописа, од укупно 432 рукописа која се налазе у Рукописном 
фонду Библиотеке Српске патријаршије.

Археографска комисија је рукописе који су били оштећени прослеђивала 
Одељењу за конзервацију и рестаурацију. На основу интерне грађе Народне биб-
лиотеке Србије29 у којој се водила евиденција о преузетим и враћеним рукопи-
сима и старим и штампаним књигама са својством културног добра,30 познато је 
који су рукописи конзервирани и рестаурирани. Од 1970. до 1992. године, кон-
зервирано и рестаурирано је 103 рукописа. Неки су имали мања оштећења, али 
био је и велики број оних са озбиљнијим оштећењима.

41 лист, 375 х 230mm.
6. Рс 99 – Протест митрополита Викентија Јовановића Видака, немачки језик, 1778. г. Папир, 
82 стране, 377 х 235mm. Записи.
7. Рс 105 – Славеносрпске хронике деспота Ђорђа Бранковића. Том I, рускословенски језик, 
1742–1748. г. Папир, VIII + 344 листа, 320 х 215mm.
8. Рс 106 – Славеносрпске хронике деспота Ђорђа Бранковића. Том II, рускословенски језик, 
1742–1748. г. Папир, XXXIX + 599 листова, 320 х 215 mm. Запис писара Константина, игума-
на студеничког.
9. Рс 343 – Зборник различитих састава, српска редакција, последња четвртина XVII в. Па-
пир, I + 526 листова, 197 х 135 mm. Има „Хронограф митрополита Михаила“, Цвет дарова и 
дар љубави, Беседе светих отаца, Посланицу Господа Исуса Христа, Житије краља Драгути-
на. Записи.
29 У питању су две радне свеске које обухватају период од 1970. до 1992. године, у којима се 
налази евиденција за Рс 68, Рс 84, Рс 105, Рс 226, Рс 228, Рс 70, Рс 106, Рс 32, Рс 34, Рс 119, Рс 122, 
Рс 60, Рс 39, Рс 38, Рс 9, Рс 15, Рс 236, Рс 86, Рс 212, Рс 81, Рс 32, Рс 178, Рс 192, Рс 255, Рс 191, Рс, 17, 
Рс 176, Рс 245, Рс 229, Рс 231, Рс 256, Рс 238, Рс 69, Рс 191, Рс 28, Рс 23, Рс 20, Рс 79, Рс 78, Рс 77, Рс 
144, Рс 33, Рс 180, Рс 30, Рс 182, Рс 94, Рс 230, Рс 53, Рс 59, Рс 181, Рс 24, Рс 270, Рс 271, Рс 243, Рс 
239, Рс 399, Рс 263, Рс 248, Рс 81, Рс 80, Рс 254, Рс 49, Рс 276, Рс 278, Рс 462, Рс 275, Рс 69, Рс 272, 
Рс 274, Рс 240,  Рс 377, Рс 51, Рс 323, Рс 45, Рс 428, Рс 429, Рс 440, Рс 324, Рс 428, Рс 344, Рс 365, Рс 
349, Рс 352, Рс 341, Рс 421, Рс 420, Рс 424, Рс 398, Рс 385, Рс 423, Рс 427, Рс 426, Рс 430, Рс 379, Рс 
388, Рс 425, Рс 424, Рс 372, Рс 64, Рс 284, Рс 310, Рс 346, Рс 353.
30 Скупштина Републике Србије, на седницама Већа удруженог рада, Већа општина и 
Друштвено-политичког већа од 26. новембра 1990. донела је Одлуку о утврђивању старе и 
ретке књиге од изузетног значаја, на чијем се списку нашло 193 рукописа из Патријаршијс-
ке библиотеке. Б. „Одлука о утврђивању старе и ретке књиге од изузетног значаја“, Службени 
гласник РС бр. 17/90.
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ЗАКЉУЧАК

Као што се може видети, ова сарадња је најбоља потврда колико су обе институ-
ције схватале да се у културологији књига налази и чува душа једног народа, ње-
гова свест, мисао и традиција. Из оваквог виђења произашло је да књигама тре-
ба посветити посебну пажњу на плану заштите.31 Нажалост, ова плодотворна са-
радња незванично је прекинута 1992. године, вероватно због политичко-финан-
сијске кризе у држави, што је директно утицало и на смањење буџета у инсти-
туцијама културе. У новом Протоколу о сарадњи оваква врста заштите рукопи-
са предвиђена је чл. 10,32 што нам улива велику наду да ће се завршити оно што 
је започето.

31 Драгутин Никчевић, „Значај сарадње Народне библиотеке Србије и Српске православне 
цркве на заштити старе и ретке књиге“: 68.
32 Чл. 10. „Рестаурација, конзервација, дигитализација и микрофилмовање рукописа, као и 
других књижних фондова епархија, Библиотеке Српске Патријаршије и библиотеке Му-
зеја Српске православне Цркве може се обављати у Народној библиотеци Србије на основу 
међусобног договора управа Народне библиотеке Србије, Библиотеке Српске Патријаршије 
или Музеја Српске Православне Цркве, уз одобрење Светог Архијерејског Синода. Трошко-
ве рестаурације и конзервације библиотечке грађе у власништву Српске Православне Цркве 
сноси Народна библиотека Србије.“ В. АНБС, бр. 0101-1475/1 од 6. 9. 2012. године.
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THE COOPERATION OF THE LIBRARY OF SERBIAN PATRIARCHATE 
AND THE NATIONAL LIBRARY OF SERBIA IN 20TH CENTURY 

SUMMARY | In addition to being the oldest library that works in Belgrade today, the li-
brary of the Patriarchate of the Serbian Orthodox Church is at the same time the Serbs’ 
oldest institution of culture and education. Having started to form after the Great Mi-
grations of Serbs led by Arsenije III Čarnojević, for the last three centuries the library 
has grown from 15 titles in 17 books found in his legacy in 1706 to the stock compris-
ing around 400,000 bibliographical units. The frequent movement of collections, the 
reorganization of specific church institutions, changing the concept of the library, in-
stable social, cultural, and economic conditions for its work, the lack of continuous 
professional librarian engagement, as well as personal proclivities of certain Karlovac 
archpriests and Serbian patriarchs significantly impacted the dynamics of the develop-
ment of the Patriarchate library. Its organizational activities in the second part of the 
20th century can be characterized as a time of stagnation, especially given the rapid de-
velopment of librarianship in Serbia. However, the professional community of librar-
ians in Serbia had a proactive relationship towards the Patriarchate library, which re-
flects in an uninterrupted cooperation with the National Library of Serbia. 

KEY WORDS | The Serbian Patriarchate Library, the National Library of Serbia, man-
uscripts, microfilming, conservation, restoration 
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СОТРУДНИЧЕСТВО БИБЛИОТЕКИ СЕРБСКОГО ПАТРИАРХАТА
И НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ СЕРБИИ В ХХ ВЕКЕ

АННОТАЦИЯ | Библиотека Сербского Патриархата Сербской Православной 
Церкви, помимо того, что является старейшей библиотекой, действующей се-
годня в Белграде, также является старейшим учреждением культуры и образо-
вания у сербов. Начав формироваться после Великого переселения сербов при 
Патриархе Арсении III Чaрноевиче, за последние три столетия из 15 названий в 
17 томах, найденных в его наследстве в 1706 году, до фонда, насчитывающегоо-
коло 400000 библиографических единиц. Частые перемещения коллекций, ре-
организация некоторых церковных учреждений, изменение концепции библи-
отеки, нестабильные социальные, культурные и экономические условия для ее 
работы, отсутствие постоянного профессионального участия библиотекарей, а 
также личные склонности некоторых карловацких архиерев и сербских патри-
архов, существенно повлияли на развитие Библиотеки Сербского Патриарха-
та. Ее библиотечную и организационную деятельность во второй половине XX-
го века можно охарактеризовать как время застоя, особенно с учетом быстро-
го развития библиотечного дела в Сербии. Однако профессиональное сообще-
ство библиотекарей в Сербии активно взаимодействует с Библиотекой Патри-
архата, что выражается в непрерывном сотрудничестве с Национальной библи-
отекой Сербии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Библиотека Сербской Патриархии, Национальная библи-
отека Сербии, рукописи, микросъемка, консервация, реставрация
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САРАДЊА АРХЕОГРАФСКОГ ОДЕЉЕЊА 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ 
СА СРПСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ ЦРКВОМ

САЖЕТАК | Рад Одељења за археографију Народне библиотеке Србије почи-
ва на прикупљању, описивању, вредновању и проучавању ћириличног рукопис-
ног и старог српског штампаног наслеђа. Највећи број књига које га чине пред-
ставља израз плодоносног односа Српске православне цркве према писменос-
ти. Сарадња Археографског одељења са СПЦ је, услед тога, природна и одвија 
се на више планова од самог његовог оснивања, а правно је уређена Уговором 
из 1973. године. Природа односа са црквеним установама ближе је показана на 
примеру успостављања систематског рада у манастиру Хиландару, док је начел-
ник Одељења био Димитрије Богдановић.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | рукописно наслеђе, Археографско одељење, Народна библио-
тека Србије, Српска православна црква, Хиландар, Димитрије Богдановић

Српска православна црква вековима је била носилац писмености засноване на 
превођењу и богаћењу византијског канона у књижевном, уметничком, фило-
зофском и богословском погледу. Њена културна мисија данас, између осталог, 
подразумева професионално старање о овом наслеђу. На различите начине, у 
томе учествују и мирске установе заштите. Улога Одељења за археографију На-
родне библиотеке Србије, при том, сасвим је специфична.

Археографско одељење замишљено је као својеврсни институт за ћириличну 
рукописну и стару штампану књигу („Одељење за опис и регистрацију словенских 
рукописа“, 1961).1 Основано је са циљем да попише постојеће збирке рукописних 
књига, а затим и да изради њихове пуне археографске описе, да буде својеврсни 

1 У односу на словенске православне књиге, број сачуваних рукописа на грчком, латинском 
и другим језицима у збиркама у Србији је занемарљив.
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документациони центар и да развија специјализована проучавања различитих 
тема и феномена средњовековне писмености и културе. Одељење је прикључе-
но Народној библиотеци Србије, помало и игром случаја, па како није самостал-
но, нужно је морало да се прилагођава потребама и променама у матичној уста-
нови: мењале су се просторије, структура, профил и број запослених. То би неи-
зоставно утицало на начин и обим његовог рада све и да се у међувремену нису 
одиграле веома дубоке промене у друштвеним и хуманистичким наукама, изаз-
ване технолошким развојем и сменом преовлађујућег идеолошког дискурса. Због 
тога су се првобитни задаци Одељења разводнили, али нису и нестали: оно и даље 
превасходно ради на откривању, прикупљању и чувању, на обради, описивању, 
проучавању и вредновању свих текстова који припадају недокументарном делу 
средњовековне и постсредњовековне писменостии њихових физичких носилаца, 
односно ћириличких рукописних и старих штампаних књига на свим редакција-
ма старословенског језика у земљи, као и српских у иностранству.2

Тако пројектованој и, касније, законски потврђеној матичној надлежности 
Одељења иманентна је сарадња са Српском православном црквом која није 
само творац, већ и претежни власник рукописног и старог штампаног наслеђа. 
Њено успостављање било је олакшано тиме што је оснивач и први начелник 
Одељења био протојереј-ставрофор Владимир Мошин.3 Тако је, и пре постојања 
било каквог формалног оквира, без одлагања могао да буде започет рад на об-
ради црквених збирки, упоредо са сређивањем материјала који је Мошин при-
купио у претходним годинама, у време када је за рукописно наслеђе била заду-
жена Археографска комисија (1959–1961).4 Избор је најпре пао на збирку Музеја 

2 Поглед „изнутра“ на функционисање Одељења током прве деценије постојања омогућа-
вају интерни, накнадно објављени документи (Д. Богдановић, „Археографско одељење На-
родне библиотеке СР Србије (новембар 1968)“, Археографски прилози 34 (2012): 157–189; исти, 
„Програм научних истраживања Археографског одељења за 1971/75. годину“, Археографски 
прилози 35 (2013): 193–207). Начелни увид у његов историјат: А. Младеновић, „Тридесет годи-
на постојања Археографског одељења Народне библиотеке Србије“, Археографски прилози 13 
(1991): 351–363, и каталог изложбе Проучавање српске рукописне књиге. Поводом пет и по деце-
нија Одељења за археографију Народне библиотеке Србије, Београд 2016, посебно текст „Улога 
Одељења за археографију Народне библиотеке Србије у проучавању средњовековног писа-
ног наслеђа“ на стр. 17–33 (В. Тријић).
3 О узбудљивом животном путу и каријери Владимира Мошина в. његову аутобиографију: 
В. А. Мошин, Под теретом: аутобиографија (Београд: Народне библиотека Србије; Панче-
во: Градска библиотека, 2008).
4 Мошин је био бивши директор Хисторијског института и актуелни директор Архива 
ЈАЗУ, када га је за теренско мапирање збирки ангажовала новоформирана Археографска 
комисија.
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СПЦ која је понела име по његовом некадашњем управнику, веома заслужном 
протојереју Радославу Грујићу, формирану после повраћаја књига заплењених 
и однетих у Загреб током усташке окупације у Другом светском рату. То што се 
опис ове збирке објављује тек у наше време показује колико дуг и како трновит 
може да буде пут израде једног пуног археографског описа и његовог стављања 
на располагање јавности.5

И док су се послови умножавали а теренски рад захуктавао,6 сарадња је доби-
ла и своју формалну окосницу, у виду Уговора из 1973. године. Потписали су га, са 
једне стране, управник НБС Светислав Ђурић, а са друге, патријарх Герман (за цен-
тралну имовину СПЦ и за Архиепископију београдско-карловачку) и остали ар-
хијереји (за епархије којима су управљали). Споразум склопљен између две вели-
ке институције са пуно додирних тачака, посвећен је искључиво једној теми – ру-
кописној књизи. Како се наводи у уводном делу Уговора, до његовог закључења 
дошло је због тога што је СПЦ власник великог броја рукописних књига „од посеб-
ног културног значаја“, а НБС установа задужена за њихово микрофилмовање, кон-
зервацију, научни опис и публиковање. Договор је постигнут у узбудљиво време 
за НБС, која се припремала за прелазак у нову, прву пут плански подигнуту згра-
ду, када су се заједно са простором и особљем намножили и њени задаци; број за-
послених у Археографском одељењу у наредним годинама достигао је врхунац 
(неко време, било их је 13).7 Будући да Уговор и даље представља правни основ са-
радње НБС и СПЦ, представићемо детаљније његову садржину.

Према ст. 1 чл. 1, „Српска православна црква дозвољава Народној библиоте-
ци да врши систематски (подвукао В. Т.) описе и каталогизацију свих јужносло-
венских ћирилских рукописа који се налазе у библиотекама, музејима, ризни-
цама и осталим фондовима свих цркава и манастира Српске православне црк-
ве, са циљем да овај научно обрађени материјал Народна библиотека публикује 
у капиталној едицији Описа јужнословенских ћирилских рукописа и у својим 

5 До сада су објављени филигранолошки албум (М. Гроздановић-Пајић, Рукописи Музеја Српс-
ке православне цркве: збирка Радослава М. Грујића. Књига друга. Филигранолошки албум (Бео-
град: Народна библиотека Србије; Музеј Српске православне цркве, 2015)) и први део архео-
графског описа (В. Мошин, Љ. Васиљев, Д. Богдановић, М. Гроздановић-Пајић, Рукописи Музеја 
Српске православне цркве: збирка Радослава М. Грујића. Књига прва. Археографски опис. Свеска 
прва (Београд: Народна библиотека Србије; Музеј Српске православне цркве, 2019). У току је 
припрема за штампу другог тома описа, као и првог тома палеографског албума.
6 На којим се све збиркама (црквеним и световним) радило, в. Богдановић, „Археографско 
одељење Народне библиотеке СР Србије (новембар 1968)“, 162–169; исти, „Програм научних 
истраживања Археографског одељења за 1971/75. годину“, 194–197.
7 Поређења ради, данас у Одељењу ради свега петоро археографа и један библиотекар.
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другим научним издањима.“ Опис би требало да се врши на терену, уз надзор 
црквених лица, а одређени део тиража поменутих публикација, да се уступи 
СПЦ (чл. 1–2). Библиотеци је дозвољено и да микрофилмује све рукописе, уз 
претходну конзервацију посебно угрожених књига, при чему је дужна да дупли-
кате снимака доставља СПЦ (као и дупликате мирофилмова рукописа који нису 
у њеном власништву); снимци су намењени искључиво потребама научних ис-
траживања (чл. 3–5). У пракси, НБС је дужна да о радним плановима обавести 
надлежног архијереја, од којег добија упут и одобрење за рад (чл. 11). Библио-
тека може да, без накнаде и посебне сагласности Светог архијерејског синода, 
репродукује материјал добијен микрофилмовањем у својим издањима научног 
карактера, али не и у комерцијалне сврхе (на пример, за сувенире), за шта је са-
гласност неопходна (чл. 6). Да би неки од микрофилмованих рукописа могла 
да објави трећа страна (установа или појединац), неопходна је сагласност СПЦ 
која задржава право да ту услугу и наплати (чл. 7). Сличне обавезе СПЦ преузи-
ма на себе када су у питању копије грађе која није у њеном власништву а које 
добија на основу чл. 4 (чл. 8–9). Најзад, НБС се „обавезује да плански (подвукао 
В. Т.) врши конзервацију оштећених и угрожених рукописа у фондовима Српс-
ке православне цркве“, при чему се годишњи планови рада унапред достављају 
Синоду, а формира се и заједничка комисија која би одлучивала о конзервацији 
рукописа који су на реду за микрофилмовање (чл. 10). Уговор је делимично из-
мењен и допуњен 1984. године, како би се повећао број примерака публикација 
које се уступају СПЦ, као и да би се прецизирало како обавезе које је НБС преу-
зела на себе у вези са публиковањем важе и за њене евентуалне саиздаваче.

Јасно је да је Уговор омогућио систематску сарадњу Цркве и НБС на заштити, 
снимању и описивању рукописа. До сада је то уродило вишеструким плодови-
ма: пуним или каталошким археографским описима, филигранолошким и па-
леографским албумима, критичким или фототипским издањима, стотинама сту-
дија и појединачних радова, као и великим бројем конзервираних и снимљених 
књига. У потпуности су или делимично археографски обрађене збирке Дечана, 
Музеја СПЦ у Београду, Музеја Епархије будимске у Сентандреји, Цетињског 
манастира, Свете Тројице Пљеваљске, Пећке патријаршије, Грачанице, Епархије 
рашко-призренске, Крке, Никољца, Савине и друге. У Инвентару ћирилских ру-
кописа у Југославији (XI–XVIII века) Димитрија Богдановића из 1982. сабрани су 
основни подаци о свим у том тренутку познатим црквеним (и другим) збирка-
ма, због чега ова књига и данас представља полазиште у њиховом сагледавању.
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Међутим, можда је од детаљног набрајања резултата8 овде важније про-
мишљање о природи односа између световних и сакралних установа, различитих 
по сврси, циљевима и начину функционисања. Она се најјасније пројављује у ве-
зама са сакралним институцијама у иностранству, јер оне подразумевају одсуство 
непосредних надлежности, додатне организационе потешкоће и излазак из зоне 
професионалног и личног комфора. Познато је, наиме, да је историјски пут срп-
ског народа и његове Цркве условио да се многа њена културна средишта данас 
налазе у другим државама. Уз Сентандреју и Трст, трећи велики међаш тог прос-
тора – а НБС већ деценијама је активна у сва три – јесте Хиландар. Богато наслеђе 
Светог манастира Хиландара, између осталог, обухвата 946 ћириличних кодекса, 
фрагмената и свитака и 81 стару ћириличну штампану књигу.

За нас су посебно важни почеци систематског рада НБС у Хиландару; о њима 
речито говоре, на више нивоа поучни, извештаји и писма Димитрија Богдано-
вића, тадашњег начелника Археографског одељења и једног од најбољих по-
знавалаца средњовековне писмености које смо икада имали. На основу тог ма-
теријала, сачуваног у интерном архиву, може да се стекне основни утисак о са-
радњи у периоду када је она била најинтензивнија и најутемељенија.9 Богдано-
вић сажето али садржајно, пружајући увид у контекст али не претенциозно, из-
вештава о ономе што је урађено, преноси очекивања хиландарског братства, 
указује на потребе али и на препреке у раду и предлаже даље конкретне кораке.10

Из извештаја поднетог управи НБС у октобру 1970. сазнаје се да је Богдановић 
у манастиру боравио у организацији Хиландарског одбора САНУ, заједно са про-
фесорима Фрањом Баришићем и Дејаном Медаковићем и конзерватором Мом-
чилом Ђорђевићем. Циљ путовања је, каже се, био да се манастирска библиотеч-
ка и архивска грађа истражи и да се прикупе елементи на основу којих би се при-
премила њена организација и смештај у новој згради Библиотеке (данашње Риз-
нице), као и да се припреми излагање рукописних и штампаних експоната у окви-
ру нове сталне поставке. Споменута зграда саграђена је током седме деценије 20. 

8 Исто важи за представљање других облика сарадње, попут Комисије за истраживање, еви-
дентирање и научни опис српских средњовековних рукописа у иностраним збиркама,чији 
се рад одвија по благослову Синода СПЦ и у организацији Библиотеке Српске патријар-
шије, а у којој учествују стручњаци из више установа, па и НБС.
9 Међу њеним последицама било је и оснивање Савета за проучавање и заштиту блага Хи-
ландара, републичког координационог тела на чијем се челу налазио управник НБС Све-
тислав Ђурић.
10 Извештај НБС, пре свега, говори о организацији пута, о ономе што је урађено и о даљим 
корацима, док је извештај Хиландарском одбору САНУ превасходно посвећен образложењу 
методологије рада.
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века; временом је показала недостатке, али је сâмо њено подизање донело више 
позитивних промена, пре свега, физичко и стручно сређивање библиотечких и 
музејских збирки. Богдановић је, међутим, учинио много више него што је било 
ко од њега очекивао: он је одмах прионуо на археографску каталогизацију руко-
писних књига. Према извештају, за 22 (радна?) дана боравка обрадио је 510 од, у 
том тренутку прикупљених, 650 рукописа, што у просеку износи више од 23 руко-
писа дневно! Осим тога, „снимио“ је 160 водених знакова (у сврху датирања књига 
на папиру) и исписао велики број записа. Посао на терену, донекле, себи је олак-
шао тиме што је унапред припремио податке које је могао, али без обзира на то, 
овај подухват не може да се оцени другачије до као херојски.

Богдановић наводи да је, иако то није било првобитно планирано, одлучио 
да одмах започне „са израдом генералног каталога ове збирке, који не постоји, 
а који је основни предуслов за даље истраживачке радове у хиландарској биб-
лиотеци“, јер је хтео да искористи повољне околности, тј. предусретљивост мана-
стирског библиотекара монаха Арсенија.11 „За рад на опширном опису рукопи-
са“ – каже он – „сада нема времена, јер би на такав опис требало чекати више го-
дина како због ограниченог времена које се може провести у самом Хиландару, 
тако и због карактера таквог једног археографског подухвата који за обраду јед-
нога рукописа захтева и неколико дана студиозног рада“. Дакле, аутор је, корис-
тећи повољан тренутак, на основу претходних припрема, велике ерудиције и 
крајњег распона својих могућности, обавио огроман посао на унапред задатом, 
аргументованом нивоу.12 Методолошка начела којима се руководио том прили-
ком детаљно је представио у упоредном извештају Хиландарском одбору. Како 
је очекивао да ће преосталих 140 рукописа обрадити на пролеће 1971, Богдано-
вић се надао да ће каталог моћи да пошаље у штампу већ до краја исте године; 
међутим, као плод тада започетог сређивања комплетног књижног фонда, руко-
писној збирци у наредним годинама прикључено је још око 150 јединица грађе 
које је он сукцесивно обрађивао према истим начелима.

САНУ и НБС сарађивале су на сређивању књижних и документарних фондова 
Хиландара кроз поделу надлежности, тако што је научним задацима руководила 

11 Он хвали и наклоност новог библиотекара (од 1971), монаха (и потоњег жичког епископа) 
Хризостома: в. Д. Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара / Д. Ме-
даковић, Старе штампане књиге манастира Хиландара (Београд: Српска академија наука и 
уметности; Народна библиотека СР Србије, 1978), 43.
12 Богдановић, такође, извештава да је Дејан Медаковић, између осталог, обрадио збирку старих 
штампаних књига, Фрањо Баришић припремио за објављивање хиландарске повеље на грч-
ком, а Момчило Ђорђевић фотографисао (микрофилмовао) око 14.000 рукописних страница.
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САНУ, а стручним задацима НБС. Богдановић је о томе, званично, забележио: „У 
програму је Српске академије наука и уметности одн. њеног Хиландарског од-
бора да низом публикација – каталога, описа, монографија – све [...] споменике 
културе у Хиландару учини доступним научном истраживању без обзира где се 
оно замишља или изводи. Народна библиотека Србије, с друге стране, учествује 
у заштити хиландарске библиотеке и њеном сређивању, а пројектом описа и 
проучавања јужнословенских рукописа обухвата и циљеве које је САНУ форму-
лисала на овом плану.“13 Конкретно, у свом извештају се залагао да НБС буде но-
силац сређивања и обраде фондова савремене књиге и периодике; сугерисао је 
да би микрофилмовани материјал, однет у Архив САНУ, требало да се дублира 
и да би, генерално, требало да се са САНУ договоре процедуре за успостављање 
централне документације тј. фототеке снимљеног материјала;14 како је манастир 
од београдских институција тражио планирање, набавку, доставу и инсталацију 
опреме у новој згради библиотеке, он предлаже заједнички састанак НБС, Хи-
ландарског одбора и архитекте Слободана Ненадовића како би се пронашла 
најбоља решења; указује на акутни степен угрожености писаног дела фонда и 
предлаже да се предузму хитне, макар само превентивне и палијативне конзер-
ваторске мере. Најзад, за фондове ретке, новије и савремене књиге и периодике, 
за који је грубо проценио да садржи „око 10.000 бројева“, констатује да су „расту-
рени, испретурани, физички и инвентарно несређени, а каталошки потпуно не-
обрађени“. Како би се такво стање превазишло, каже он, „иницијативу би морала 
преузети Народна библиотека, и то, по мом мишљењу, оријентишући се на нај-
бољи кадар из читаве мреже библиотека Србије укључујући и Војводину. За књи-
гу XVIII в., на пример, требало би ангажовати Лазу Чурчића, који је у Хиландару, 
на кратко, већ био и оставио одличан утисак, а који је изванредан стручњак за 
тај период“. Према томе, Богдановић није наступао само као стручњак за руко-
писну књигу већ се борио и за то да НБС у целини заузме положај сходно свом 
пројектованом месту у српској култури.15 Све је то резултирало почетком обраде 
свих књижних збирки већ наредне године.

13 Богдановић, Каталог, 7.
14 По његовим речима, НБС је четири године раније (што би значило, 1966) започела систе-
матско снимање (од корица до корица, редом према сигнатурама), док је Академијина екс-
педиција из 1952–1953. (Ђорђе Сп. Радојичић, С. Радојчић и фотограф М. Илић) снимала спо-
радичне, одабране странице.
15  „[...] Сматрам да Народна библиотека Србије, поштујући у пуној мери ингеренције Хилан-
дарског одбора Српске академије наука и уметности, може и треба да развије пуну иниција-
тиву за обављање послова који спадају у делокруг Библиотеке као националне библиотечке 
установе и да у томе не треба да ,сачекује’ никога.“
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Када је реч само о хиландарским збиркама ћириличних књига рукописне 
ере, Богдановићев и Медаковићев труд уродио је каталогом рукописне и старе 
штампане књиге и палеографским албумом;16 после тога, филигранолог Радо-
ман Станковић систематски је обрадио и објавио албуме водених знакова у ру-
кописима.17 То значи да као главни задатак преостаје израда њиховог пуног ар-
хеографског описа. Његово извршење не чини се достижним у скорије време, 
посебно пошто је после пожара из 2004, манастирска управа, оправдано, нагла-
сак ставила на заштиту кроз дигитализацију и конзервацију.

Похвале вредни резултати у овој и другим областима деловања НБС у Хи-
ландару не значе да однос између две установе, после Богдановићевог време-
на, није пролазио кроз успоне и падове. С времена на време се и прекидао, што 
је зависило од спољашњих околности, али и од степена међусобног (не)пове-
рења. Богдановић је, својим образовањем, карактерним цртама и личном вером 
успео да успостави мост али је препрека са обе стране било и у његово време. 
На пример, пишући о плановима за микрофилмовање грађе, у извештају НБС, 
он напомиње: „Питање микрофилмовања у Хиландару је још увек једно од нај-
деликатнијих, и за сада не може бити речи о неком јавном и легалном масов-
ном снимању, него се то све мора радити у извесном смислу конспиративно.“ 
О потешкоћама на другој страни говори у писму проигуману Мојсију: „О свим 
проблемима разговараћемо усмено, ако Бог дâ. Тешкоће су доста велике. Мно-
ги људи много обећавају на речима, али на делу – то изгледа друкчије. Ипак, 
убеђен сам да ће се наше моралне и друге обавезе према Хиландару почети ис-
пуњавати бржим темпом.“ Томе ваља додати и констатацију из писма М. Радова-
новићу, конзулу СФРЈ у Солуну: „Проблема у вези са Хиландаром има много, и 
о томе ћемо усмено разговарати. Врло тешко се постиже нека координација по-
слова.“ Иако не знамо о чему је тачно реч, лако је разлучити главне изворе про-
блема: с једне стране, очекивано је да светогорски монаси буду уздржани према 
представницима институција које су део богоборног политичког и друштвеног 

16 Каталог је објављен тек 1978, заједно са палеографским албумом (Д. Богдановић, Каталог 
ћирилских рукописа манастира Хиландара. Палеографски албум (Београд: Српска академија 
наука и умаетности; Народна библиотека СР Србије, 1978)). Иначе, Богдановић је у Хиланда-
ру боравио у пет наврата између 1970. и 1975, укупно 75 дана, а Дејан Медаковић, у три на-
врата (укупно 25 дана); уп. Богдановић, Каталог, 44.
17 Р. Станковић, Водени знаци хиландарских српских рукописа XIV–XV века (Београд: Народна 
библиотека Србије, 2007); исти, Водени знаци хиландарских српских рукописа XVI века (Бео-
град: Народна библиотека Србије, 2010); исти, Водени знаци хиландарских српских рукописа 
XVII века (Београд: Народна библиотека Србије, 2012). Преостало је још да се обраде и обја-
ве водени знаци у рукописима XVIII века.
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поретка, а с друге, међу многим посленицима у култури и науци тињало је, а и 
данас постоји, „просветитељско“ непријатељство према Цркви као носиоцу „рет-
роградних идеја“. Не треба се заваравати да је антицрквени и антитрадиционал-
ни дух са променом система нестао; напротив, он је добио другачије облике и 
рекло би се да се, у последње време, све више разгорева.

Али, није у питању само идеолошка супротстављеност. Упутно је овде навес-
ти један речити део Богдановићевог извештаја НБС: „Хиландарско братство се 
веома много отворило према нама, искрено и са спремношћу да учини све што 
је до њега да се хиландарско благо открије, спасе и проучи; првенство у томе 
оно с правом даје српској науци и српским националним институцијама. Од 
нас, међутим, оно очекује дела, а не речи, рад, а не пројекте само. Веома недвос-
мислено тамо сви изјављују да са ранијим ,радом’ у Хиландару, бар што се тиче 
библиотеке, нису задовољни, и да то, а тако и јесте, није било систематски. Они 
много очекују од наших екипа почев од ове која је сада била; наш систематски 
захват у хиландарске фондове, овог пута, дао им је наде да ће се тако настави-
ти, и ми смо морално и према њима и према нашој националној култури дуж-
ни да то учинимо.“

Световне и сакралне институције разликују се по природи и стремљењи-
ма, али су нужно упућене једне на друге. Зато међусобно поверење представља 
други предуслов њихове сарадње, важнији од правно-формалног. Као што је из 
горњег цитата јасно, подозривост припадника Цркве није била само идеолош-
ког порекла већ се заснивала и на лошим искуствима са појединцима који су 
се понашали непрофесионално и недолично се односили према светињи. Нама 
као стручњацима преостаје да се наоружамо добром вољом и стрпљењем и да 
поверење припадника клира заслужимо својим свеукупним поступањем. Утоли-
ко пре треба раду приступати посвећено, систематично, научно и стручно уте-
мељено, обзирно, искрено и добронамерно, онако како је то личним примером 
посведочио Димитрије Богдановић.
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SUMMARY | The work of the Department for Archeography of the National Library 
of Serbia is grounded in collecting, describing, valuing, and studying the Cyrillic man-
uscripts and the old printed heritage of Serbia. The largest number of books that are 
part of the heritage is a result of the relationship that the Serbian Orthodox Church 
nourished towards literacy. The cooperation of the Department for Archeography 
with the Serbian Orthodox Church is, therefore, organic and is done on several levels 
since its inception, while it is also legally arranged through a Contract as of 1973. The 
nature of the relationship with church institutions is presented in more detail on the 
example of establishing systemic work in the Hilandar monastery while the head of 
the department was Dimitrije Bogdanovic. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО АРХЕОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
С НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ СЕРБИИ
 И СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

АННОТАЦИЯ | Работа отдела археографии Национальной библиотеки Сербии 
основана на сборе, описании, оценке и изучении кириллического рукописного 
и старопечатного сербскогонаследия. Преобладающее большинство входящих 
в него книг отражает плодотворное отношение Сербской Православной Церк-
ви к грамотности. Таким образом, сотрудничество Археографического отдела с 
Сербской Православной Церковью естественнои с момента его основанияосу-
ществляется на нескольких уровнях,а с юридической точки зренияоформлено 
Соглашением, подписанным 1973 года. Характер взаимоотношений с церковны-
ми учреждениями представлен более подробно на примере организации систе-
матической работы в монастыре Хиландар, в пору, когда заведующим Отделом 
был Димитрий Богданович.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | рукописное наследие, Археографический отдел, Нацио-
нальная библиотека Сербии, Сербская Православная Церковь, Хиландар, Дими-
трий Богданович
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ДР ЖАРКО ВОЈНОВИЋ
Народна библиотека Србије, Београд
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ 
И ШТАМПАНА КЊИГА 
МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА

САЖЕТАК | Хиландар је станиште најстарије српске библиотеке. Осим рукопис-
ног, свакако најважнијег дела фонда, Хиландар поседује и велике збирке штам-
паних књига од 17. века до данашњег дана, подељених у две основне целине. Од 
седамдесетих година 20. века Народна библиотека Србије с прекидима ради 
на њиховој обради. Резултат је неколико објављених штампаних каталога но-
вијег дела тих збирки, док се тренутно наставља рад на обради старијег дела. 
Текст представља рекапитулацију досадашњег рада и предвиђање перспекти-
ва будућег, како би хиландарска збирка у целини била каталогизована, а тиме 
постала и доступна јавности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Манастир Хиландар, Народна библиотека Србије, штампана 
књига, обрада, каталогизација

Хиландар има три посебне библиотеке, које у општим цртама одговарају исто-
ријском развоју манастира и одсликавају историју српске књиге и хронолош-
ке фазе развоја српских библиотека. Најстарија и самим тим најважнија збирка 
обухвата рукописне књиге као и књиге из раздобља раног српског издаваштва и 
штампарства (15–17. век). Друга збирка, коју бисмо могли назвати „средњом библи-
отеком“, чува највећим делом богослужбену литературу на црквенословенском је-
зику од 17. до 20. века, уз српску књигу 18. века и понешто старијих књига на стра-
ним језицима, углавном грчких. „Нова библиотека“ је трећа збирка, која садржи 
књигу од 19. до 21. века, највише на српском језику. Народна библиотека Србије 
стручно се бавила и још увек се бави свим трима збиркама. Овај рад ће укратко 
представити историју тог рада у „средњој“ и „новој библиотеци“ и његове исходе.
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Хиландар је увек био, разуме се, у средишту пажње Срба у свим раздобљима, 
мада се она због историјских околности није могла увек адекватно испољавати; 
у сваком случају, Хиландар је без изузетка сматран најважнијим националним 
средиштем, макар код оних који су имали свест о његовом посебном месту у ис-
торијском настајању словесног народа и његовом развоју у најважнијим сегмен-
тима. Глуво доба је ипак наступило после Другог светског рата, који је требало 
да постане нулта тачка бројања времена у складу са новом владајућом идеоло-
гијом, где није могло бити исувише места за свест о континуираном постојању 
једне заједнице и за његове делатне симболе. Стање почиње да се мења шездесе-
тих година, кад се схватило да држава, како год да се зове и ко год да у њој вла-
да, ипак има извесне обавезе према Хиландару као културној вредности која се 
тешко може занемарити. Међу стручњацима из многих грана уметности, техни-
ке, итд., Свету Гору почели су походити и библиотекари, природно – они који су 
радили у националним институцијама, на првом месту у Народној библиотеци 
Србије. Пионир је био велики Димитрије Богдановић, који је свакако, као свр-
шени теолог, историчар средњовековне књиге и књижевности и традиционални 
патриота, свакако најбоље морао разумети висине и дубине хиландарског бла-
га. Његов рад окончан је једном од најважнијих књига које је Народна библио-
тека (заједно са САНУ) икад објавила, Каталогом ћирилских рукописа манастира 
Хиландара (1978),1 чији је други том садржао Палеографски албум.

Убрзо се, по Богдановићевом плану, за њим упућује Миодраг Живанов (1928–
2000), дугогодишњи начелник Библиографског одељења.2 Отишавши први пут 
у мају 1971, затекао је тамо прилично несређену масу књига, која није имала 
облик праве библиотеке, без каталога и свеобухватног инвентара, док ни саме 
књиге нису биле на једном месту, нити је било просторије погодне за форми-
рање организоване библиотеке. Процењено је да има најмање 25.000 публика-
ција, при чему су књиге биле измешане са периодиком. Уз помоћ монаха Хри-
зостома (будућег банатског и жичког епископа), именованог за библиотекара, за 
мање од месец дана, колико је било на располагању, урађен је велики посао око 
привременог смештања у одговарајуће просторије за рад (у оквиру Старог кона-
ка). Периодика и књиге том су приликом физички раздвојени, а започело се и 
класирање по језицима. Издвојени су дупликати књига, као и сав некњижни ма-
теријал, чиме су створени услови за почетак рада, пре свега за инвентарисање, 

1 Други део овог каталога садржи рану српску штампану књигу, коју је обрадио Дејан Меда-
ковић, и која није предмет овог рада.
2 Цео овај рад састављен је на основу архивске грађе сачуване на Библиографском одељењу 
НБС. Углавном се ради о личним и колективним извештајима, као и о годишњим плановима.
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које је било поверено самим монасима. Истовремено је довршавана зграда 
нове библиотеке, започета 1964; у међувремену се схватило да она неће бити 
ни погодна ни довољно велика да се у њу сместе све хиландарске књиге. Пош-
то се у том тренутку није могло предвидети којим ће се ритмом послови моћи 
одвијати, јер се у Хиландар није могло одлазити више од два пута годишње (не-
кад се није могло ни толико, због проблема са визама), а није још било јасно ко 
ће све од библиотекара из Србије бити способан да се прихвати ових послова, 
нити како ће тећи финансирање, уз много других непознаница, решено је да се 
формулишу два програма, минимални и максимални. Минимални би подразу-
мевао најпре сређивање и каталогизацију свих врста публикација у манастиру, 
заједно са архивском грађом, као и делимичну рестаурацију и конзервацију, по-
том и микрофилмовање рукописне и старе књиге, као и архивалија; уз то је било 
планирано да се скицира адаптација Пирга Светог Саве у сврху смештања дела 
библиотеке. Максимални програм обухватио би израду пројекта те адаптације, 
као и пројекат унутрашњег уређења нове зграде библиотеке, а што се тиче рада 
са самим књигама, предвиђало се систематско попуњавање хиландарске библи-
отеке и комплетна конзервација свег библиотечког и архивског материјала. На-
равно, не треба ни рећи да, као што су и сами рокови увек били пробијани, тако 
ни све ставке минималног програма нису могле ни изблиза бити испуњене до 
краја, чак ни до данашњег дана.

Један од основних захвата у ткиво несређене масе манастирских књига ти-
цао се поделе на активни и на неактивни део. Та подела је касније добила своју 
опипљиву последицу, јер су ове две збирке физички потпуно раздвојене. У неак-
тивни део урачунате су књиге које смо горе назвали „средњом библиотеком“, јер 
она због свог карактера, ограничена наменом и карактером, није имала перс-
пективу даљег развоја. Активни део, тј. „нова библиотека“, нашла се тако као 
главни предмет стручне обраде радника из НБС: у њу су смештене све књиге из-
дате у 19. и 20. веку, при чему је било одређено да се та збирка попуњава новим 
издањима. У првом наврату одлучено је да се ради најпре на каталогизацији 
српске књиге од 1801. године. Како би се рад убрзао, у касно пролеће 1972. годи-
не из НБС је у Хиландар отишла група од шест библиотекара, од чега су се чет-
ворица бавила управо њеним коначним формирањем, што је укључивало убр-
зано инвентарисање и каталогизацију, а започета је израда ауторског каталога. 
Том приликом урађено је око 40% те збирке (рачунајући само српску књигу). Од-
лучено је уз то да се одустане од адаптације пирга, а да се за потребе смештања 
овог фонда преуреде просторије у јужном делу конака. Следеће године у Хилан-
дар се упутила још бројнија група предвођена Живановом (седморица из НБС 
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са тројицом спољних сарадника). Већ тада је потпуно довршена обрада српс-
ке књиге, која је у том моменту имала 5141 књигу (рачунајући и 1457 дуплика-
та). Довршавање ауторског каталога значило је да је могуће објавити и штампа-
ни каталог српских књига 19. и 20. века манастира Хиландара, што је одмах ста-
вљено у план за наредни период. То је, међутим, био само мали део предвиђе-
ног посла, јер се процењивало да књига на разним језицима има још макар че-
тири пута толико. Наредних година је рад настављен, најпре се приступило об-
ради бугарске књиге; за наше библиографе, који су истовремено прикупљали и 
грађу за националну ретроспективну библиографију, било је врло важно што су 
и нашли доста бугарских књига штампаних у 19. веку у Србији, које су тад биле 
веома ретке. У међувремену је дошло до наглог прилива нових књига на срп-
ском, па су и оне морале бити каталогизоване, што је учинило да се посао оду-
жи и да се издавање штампаног каталога пролонгира. Како би тај каталог изгле-
дао и шта би све обухватао, није било јединствене идеје, а тешко да је у таквим 
околностима и могло бити, па су се замисли такође кретале од минималног – 
штампања каталога српске књиге 19. и 20. века, до максималног, какав је форму-
лисан у плану рада за 1977. годину – издавања, и то до краја 1979, целокупног ка-
талога штампане књиге од 18. до 20. века, и то на свим језицима, осим руског и 
црквенословенског, којих је било највише; рад са књигама на ова два језика пла-
ниран је био за 1979. и 1980, док би се потом радиле грчке књиге, па би тако све 
хиландарске збирке штампане књиге биле представљене у три тома. Очигледно 
да су наши библиотекари патили од вишка оптимизма, за шта је свакако заслу-
жан и почетни ентузијазам, који, као што знамо, у нашем послу није трајна ка-
тегорија. Иако се рад на терену до овог времена одвијао на високом нивоу, по-
тешкоће су се јављале у самој Србији, од финансијских до техничких. Тако је и 
Богдановићев Каталог објављен тек 1978, иако је био довршен већ 1975. Но, ово 
кашњење било је минимално у односу на каталоге штампаних књига, који су у 
међувремену концепцијски измењени. Иако је до краја 1979. био обрађен це-
локупан фонд књига на свим језицима (њих дванаест), осим на руском, цркве-
нословенском и грчком, први штампани каталог појавиће се тек 1989. и 1990. го-
дине, у два тома, под насловом који одсликава дух времена: Каталог књига на 
српскохрватском језику од XVIII до XX века (приређивачи су били Миодраг Жи-
ванов, Драгутин Никчевић и Радисав Цајић). Он је на крају имао 5265 једини-
цапобележених до 1985. године,3при чему треба имати на уму да су колекције 

3 Чини се да је тешко било наћи хронолошку тачку у времену која би представљала међу, јер 
су наши библиотекари, радећи осамдесетих година руску књигу, каталогизовали и редов-
ни прилив српске књиге, и тако се чинило до 1985, кад је коначно тај део посла проглашен 
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стављане, наравно, на исту сигнатуру. Опремљен је узорним бројем регистара: 
ауторским, насловним, предметним, хронолошким, којима је додат још један 
хронолошки регистар по местима штампања до 1867. године, што је последица 
интереса израде ретроспективне библиографије старе српске књиге.

Свакако да би рад на књизи текао брже и ефикасније да није било и поли-
тичких проблема. Први до њих се тицао статуса саме Свете Горе у оквиру Грч-
ке, чија се власт са неповерењем односила према дошљацима из комунистич-
ке Југославије, а и без тога је однос грчке државе према самој Светој Гори про-
лазио кроз разне фазе, од којих су неке биле врло рестриктивне у смислу броја 
посета и разлога боравка на Атосу. Осим што је било честих проблема са изда-
вањем виза и њиховим трајањем (због чега је рад био прекидан већ 1974. и 1975, 
потом и 1979, а у неким годинама драстично редукован), грчка власт није радо 
гледала на оно што би стручњаци из Србије могли радити у Хиландару, а то се 
односило на целокупну грађевинску обнову, на било какву врсту бављења умет-
ничким наслеђем, на конзервацију, микрофилмовање... Многе од ових делат-
ности обављане су илегално, у тајности, мимо сагласности органа Грчке, а има 
сведочанстава о лукавствима којима су се наши морали служити при уношењу 
техничких средстава и изношењу производа рада попут микрофилмова, укљу-
чујући и подмићивање и шверцовање. Живот је загорчавала и југословенска по-
лиција на граници: један од библиотекара, који је носио каталошке листиће из 
Хиландара како би се могли средити у НБС, приведен је код начелника мили-
ције јер се мислило да ти листићи представљају некакву црквену пропаганду 
(!). Но, морале су се превазилазити и друге препреке политичког и идеолош-
ког типа, једнако међудржавне и домаће. Најпре се појавио проблем око маке-
донског питања. Будући да је грчка власт одувек имала бескомпромисан став о 
македонском имену, а пошто је Хиландар као негрчки манастир морао у свему 
наступати са великом пажњом, хиландарски оци су у лето 1986. упутили писмо 
Народној библиотеци Србије у којем моле да македонске књиге из тих разло-
га, како би се избегли проблеми са грчким властима, не буду унесене у каталог, 
као ни да се сам термин „македонски“ нигде не помиње. Ово је изазвано тиме 
што су из НБС, у складу са југословенском идеолошком праксом која се у Ср-
бији марљиво гајила, јавили да ће каталог садржати књиге „на језицима југосло-
венских народа“, у које је убројан и македонски, због чега је из Хиландара не-
двосмислено одговорено да је њихов услов за издавање каталога непомињање 

довршеним. Нажалост, приређивачи су саставили веома скроман предговор, помињући у 
најкраћим цртама основне техникалије, док се о самом раду, његовом теоријском и прак-
тичном аспекту, не говори ништа.
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тог термина. Очигледно је и то био разлог да се каталог на крају назове према 
ондашњем званичном имену језика – Каталог књига на српскохрватском језику. 
Но, такве идеје морале су се најпре преиспитати на домаћим политичким фору-
мима, па је зато као рецензент ангажован један од правника из редова провере-
них марксистичких кадрова, уз то и стари припадник Удбе, како би се цео овај 
посао задржао колико-толико на званичној идеолошкој линији. Он је био апсо-
лутно против било каквог компромиса око македонског питања, јер би то наш-
тетило суверенитету и угледу СФРЈ, а НБС као државна институција дужна је да 
прати њену политику. Било је ту, наравно, обавезне приче о реакционарству, ве-
ликосрпству, ретроградној улози СПЦ, итд. Закључак је био да се мора објави-
ти све или ништа. Постојала је још једна неуралгична тачка, а то су биле књи-
ге објављене у „непријатељској емиграцији“. Проблем је био у томе што их у Ју-
гославији није било па их је тешко било проучити, а на основу наслова није се 
могло лако закључивати о њиховом садржају. Препорука рецензента је била да 
се свакако у каталог не укључују оне које „износе неистине о СФРЈ“, које вређају 
њене највише органе, нарочито „Председника Југославије“ (који је, узгред рече-
но, у том часу већ седам година био мртав), и слични „чисто политички памф-
лети“. Цензори су зато били вредни и направили списак тих књига, а код оних 
са најсумњивијим насловом стављан је црвени знак питања. Није тешко зами-
слити у каквој су се ситуацији нашли наши стручњаци, који су ионако ранијих 
година, нарочито библиографи у току израде ретроспективне националне биб-
лиографије, морали слушати диктате политике и идеологије. На срећу, друштве-
на клима је почињала полако да се мења, цензура и аутоцензура су слабиле, па 
је ипак направљен компромис који је био, како се данас чини, најмање болан: 
од македонских књига изостављене су оне које су издате после Другог светског 
рата на територији те републике, и то оне које су експлицитно помињале маке-
донску нацију или цркву, док су књиге које је издавала „непријатељска емигра-
ција“ готово све укључене у каталог; из њега су избачене ипак оне које су у нега-
тивном светлу помињале Јосипа Броза, чија је божанска сенка још увек лебдела 
над ондашњим Србима.

Рад на обради књига ове збирке настављен је каталогизацијом руске књи-
ге, која је била и најбројнија, а посао је окончан 1985. У међувремену је дошло 
до нове измене концепције издавачког плана: одлучено је да ће други део хи-
ландарске колекције чинити заједно књиге на бугарском и руском, трећи оне 
на црквенословенском, четврти на страним језицима (латиница), а пети на гр-
чком. Све ове збирке су, осим оне на грчком, до краја 1985. биле каталошки об-
рађене (урађени каталошки листићи), са укупно 15.320 књига, па се планирало 
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да књиге на црквенословенском буду спремљене за штампу до краја 1986, а до 
краја 1987. књиге на страним језицима, док би се после тога обрађивале грчке. 
Нажалост, све су то остали пусти снови. Убрзо је дошло до потпуног прекида ка-
талогизаторских послова у Хиландару. Каталог књига на бугарском и руском јези-
ку од ХІХ до ХХ века појавио се тек 2004. године, док је рад на свим другим пла-
нираним каталозима у међувремену просто обустављен. На ове две књиге оста-
ло се до данашњег дана.

Овде ћемо укратко изнети и понешто података о започетом па недоврше-
ном раду на „средњој библиотеци“, чији је фонд књига на црквенословенском 
од 1977. био предмет врло озбиљног рада, и који је требало да буде представљен 
као трећа књига колекције хиландарске штампане књиге. Овај део манастирске 
збирке представљао је особиту тешкоћу, јер га нису могли обрађивати библио-
текари просечних знања, најпре зато што је у социјалистичкој Србији нетрагом 
већ било нестало свако хришћанско/црквено образовање, због чега се јављао 
баналан проблем умећа пуког читања таквог текста, и због писма (црквена ћи-
рилица) и због језика, а потом и идентификовања књига. Стога није било лако 
наћи стручњаке који би се овоме посветили на одговарајући начин. На срећу, 
Лаза Чурчић (запослен у Библиотеци Матице српске) већ тада је био чувен са 
свог умећа баратања старом књигом, а у Народној библиотеци се у међувреме-
ну запослио теолог Јанко Радовановић, што је већ била добра основа за почетак 
рада. Они су 1977. отишли да обаве прелиминарни преглед грађе, разврставање, 
инвентарисање, итд., да би се 1978. прикључила још три радника, од којих још 
по један из НБС и БМС, као и један из Шапца. Рад је, уз различито учешће поје-
динаца, судећи по архивској грађи, трајао до 1983, кад је углавном био каталош-
ки окончан. Но, ова збирка представљала је очигледно највеће искушење, не то-
лико са аспекта стручности, колико пре са становишта карактера, људских од-
носа, а и професионалног и савесног приступа раду. Испоставило се да је, осим 
стручних способности, за рад у манастиру, а особито у Хиландару, требало и не-
ких других квалитета, најпре оних који се тичу свести о месту где се библиоте-
карски посао обавља. Већ од самих почетака рада у Хиландару братство је има-
ло озбиљне примедбе на понашање појединих библиотекара, који су, како се 
каже у једном допису, срамотили и земљу и Народну библиотеку. Изгледа да је 
то годинама трајало, а тек кад су скандали постали неподношљиви, поједин-
ци су изостављени са списка радника у манастиру. Због свега тога је хиландар-
ска братија с подозрењем почела гледати на своје госте, па су морали промени-
ти и поједине услове њиховог боравка у манастиру. Ни радна етика, нарочито у 
групи која се бавила црквенословенском књигом, код неких није била ни близу 
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задовољавајућег нивоа: из извештаја јасно произлази да је сам Јанко Радовано-
вић урадио много више него сви остали заједно (не рачунајући Лазу Чурчића, 
чије учешће није било редовно), што је свакако морало кварити атмосферу и 
међу самим библиотекарима. Очигледно да се Радовановић као црквен и са-
вестан човек није могао сложити са понашањем појединих колега, а као велики 
трудбеник4 са њиховим ленствовањем, нарочито са разбацивањем дневница на 
нераднике. Очигледно да цела ондашња библиотекарска заједница није имала 
довољно капацитета да све проблеме реши и да ову грађу припреми за штампу, 
због чега је годинама остала занемарена. Тек 1996. појавила се у Народној биб-
лиотеци иницијатива да се овај део посла коначно доврши, али више није било 
никога ко би се тиме могао или хтео позабавити. Потом се и сама библиотекар-
ска струка знатно изменила, појавили су се нови стандарди, дошло је до ауто-
матизације рада, почеле се стварати велике базе података... Све је ово значило, у 
ствари, да је труд претходника умногоме био узалудан и да треба почети готово 
испочетка. Године 2006. у Хиландар се по том послу коначно упућује нова група 
радника, оборужаних компјутерима, која ће тај посао започети, али се више ни-
када неће вратити. Требало је да прође више од десет година од тада да се обно-
ви рад на црквенословенској књизи, уз коју стоји и српска књига 18. века и књи-
ге на руској грађанској ћирилици 18. века.5 Тренутно је он толико одмакао да му 
се назире крај; у 2020. години је на несрећу прекинут због пандемије која је оне-
могућила одлазак на Свету Гору, али се ваља надати да ће зао усуд који прати 
ову збирку једном морати престати и да ће хиландарски анђео чувар растерати 
зле силе и отворити врата сретном завршетку овог дела, колико сложеног али 
по превасходству важног, толико и узвишеног и богоугодног. Тада ће литургича-
ри на једном месту моћи наћи изворе за историју српског богослужења, други за 

4 Сам Јанко Радовановић је у најмању руку заслужио да се о њему састави један озбиљан 
текст, јер је то својом марљивошћу и стручношћу, као и знањима о старој књизи која је у 
то време мало ко имао, несумњиво вишеструко заслужио. Између осталог, о свом је трош-
ку остајао у Хиландару по окончању службеног пута како би настављао рад на хиландарској 
књизи 17. и 18. века, о чему је оставио веома лепог трага у Археографским прилозима 1980. и 
1981. Његов самопрегор није био нимало колегијално дочекан, па је долазило до неспора-
зума. Вероватно је ово утицало на Радовановићев прелазак 1983. у Балканолошки институт, 
чиме је НБС изгубила јединог библиотекара који се разумео у стару књигу, због чега је и рад 
на српској ретроспективној библиографији књига 1801–1867, што је било његово задужење, 
застао на неколико година, а довршен, после великих перипетија, тек 2019. године!
5 У међувремену је из разних хиландарских келија доспео још приличан број књига, што је 
свакако отежало посао, нарочито због тога што многе од њих, услед оштећености, није лако 
идентификовати.
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историју српских библиотека, трећи ће се моћи чудити шта се све у Хиландару и 
којим путевима последњих векова скупило, а четврти бескрајно крстарити кроз 
тај благословени универзум са стотину врата и хиљаду путева.

Кад ова збирка буде коначно довршена, моћи ће се рећи да су стручна обра-
да и представљање хиландарских фондова књига у свом најважнијем сегменту 
обављени. Нажалост, о наставку рада на збиркама страних језика, које су нека-
да каталошки довршене, а никада објављене, као и о раду на грчкој књизи, тре-
нутно нико у нашем библиотекарском свету, у условима стручне и статистичке 
рецесије, не сме ни да помисли; периодику и некњижну грађу не усуђујемо се 
нити поменути. Свеједно, никад се не сме заборавити да су све српске библио-
теке у много чему потомци и наследници хиландарске, да она стоји међу њима 
као крајеугаони камен и да дужност бављења њоме никад неће престати. А уз то 
ваља и запамтити да је од великих прича о значају и величини Хиландара мно-
го важније предано радити у њему и на њему, јер му се никада не може дати то-
лико колико се од њега може примити.
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THE NATIONAL LIBRARY OF SERBIA 
AND THE PRINTED BOOK OF THE HILANDAR MONASTERY 

SUMMARY | Hilandar is the location of the oldest Serbian library. In addition to the 
manuscripts, which are surely the most important part of the book stock, Hilandar 
also owns large collections of printed books dated from the 17th century to the current 
day, and split into two major wholes. As of the 80s of the 20th century, the National Li-
brary of Serbia has been engaged in processing these collections with some interrup-
tions. The result is the several published catalogs of the more recent parts of the col-
lections, while the work on processing the older part is being continued. The text pre-
sents the recapitulation of the hitherto activities and the prediction of the perspective 
of the future activities, so that the Hilandar collection could be cataloged in its entire-
ty, which would make it available to the public. 

KEY WORDS | the Hilandar Monastery, the National Library of Serbia, the printed 
book, processing, cataloging 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА СЕРБИИ 
И ПЕЧАТНАЯ КНИГА МОНАСТЫРЯ ХИЛАНДАР

АННОТАЦИЯ | Хиландар – местонахождение старейшей сербской библиотеки. 
Помимо рукописной коллекции, являющейся, безусловно, важнейшей частью 
фондов, Хиландар также обладает большой коллекцией печатных книг с XVII 
века до наших дней, состоящей из двух основных частей. С семидесятых годов 
ХХ века Национальная библиотека Сербии периодически работает над их об-
работкой. В результате появилось несколько опубликованных каталогов более 
новой части этих коллекций, а работа по обработке более старой части продол-
жается в настоящее время. Статья представляет краткое изложение проделан-
ной работы и рассмотрение перспектив будущей работы, чтобы коллекция Хи-
ландара полностью была каталогизированной и таким образом стала доступ-
ной для публики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | монастырь Хиландар, Национальная библиотека Сербии, 
печатная книга, обработка, каталогизация
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САРАДЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ 
СА СРПСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ ЦРКВОМ 
НА ФОРМИРАЊУ ЗБИРКЕ МИКРОФИЛМОВА 
ОДЕЉЕЊА ЗА АРХЕОГРАФИЈУ

САЖЕТАК | Збирка микрофилмова Одељења за археографију Народне библи-
отеке Србије највећа је збирка ове врсте у југоисточној Европи. Оформљена је 
1962. године ради заштите словенског и српског ћирилског рукописног наслеђа, 
тако да значајем надилази националне оквире. Један од најважнијих предуслова 
за њено попуњавање и проширивање био је сарадња са Српском православном 
црквом, будући да се већи део сачуваног рукописног наслеђа налази у цркве-
ним збиркама. Уговором између Српске православне цркве и Народне библи-
отеке Србије, потписаним 16. јануара 1973. године, озваничена је сарадња ових 
установа на заштити културних добара, што је довело до значајних резултата у 
виду микрофилмовања рукописних књига из бројних црквених збирки у земљи 
и иностранству.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Народна библиотека Србије, Српска православна црква, 
Одељење за археографију, Збирка микрофилмова, рукописне књиге

Одељење за опис и регистрацију јужнословенских ћирилских рукописа основано 
је 2. октобра 1961. године са задацима пописа и описа ћирилских рукописних 
књига на простору тадашње Социјалистичке Федеративне Републике Југо-
славије и српских у иностранству. На челу са Владимиром Мошином, уз три 
стручна сарадника, Одељење је почело са радом у оквиру Народне библио-
теке Србије, 15. октобра исте године.1 Средином 1965. године преименовано 

1 Александар Младеновић, „Тридесет година постојања Археографског одељења Народне 
библиотеке Србије“, Археографски прилози бр. 13 (1991): 351–363; Владимир А. Мошин, Под 
теретом: аутобиографија. Превод и коментари Несиба Палибрк–Сукић (Београд: Народна 
библиотека Србије; Панчево: Градска библиотека Панчево, 2008), 172; Владан Тријић, „Улога 
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у Археографско одељење, како се звало до 2012. године, од када носи назив 
Одељење за археографију. 

Првих година рада оформљено је неколико збирки, међу којима Збирка ми-
крофилмова заузима централно место. Разлози за оснивање збирки происти-
цали су, с једне стране, из свакодневних послова, а са друге стране, из потребе 
трајније заштите српског и словенског ћирилског рукописног наслеђа.

Посао микрофилмовања започела је археограф Љупка Васиљев, 1962. го-
дине, снимањем Збирке рукописих књига манастира Свете Тројице код Пље-
ваља, приликом теренског рада у манастиру, заједно са Владимиром Мошином.2 
Збирка микрофилмова попуњавана је снимцима значајних фондова у земљи и 
иностранству, а један од најважнијих задатака било је снимање Збирке руко-
писних књига манастира Хиландара. За почетак, посао су у четири етапе (1970, 
1971, 1972. и 1973. године) обављали Момчило Ђорђевић и Радомир Живков-
ић, фотограф из Београда, када је снимљена трећина рукописног фонда. Један 
део добијен је преснимавањем материјала Српске академија наука и уметнос-
ти. Микрофилмовање је у почетку обављано селективно, тако што су бирани 
најважнији делови садржаја, уз илуминацију и повез. Касније је планирано да 
сви ћирилски рукописи, повеље и старе српске штампане књиге од XV до XVII 
века, без обзира у чијем се фонду налазе, буду у целости микрофилмовани.3 

Због важности систематског микрофилмовања грађе од изузетног културног 
значаја, у Народној библиотеци Србије основана је почетком 1972. године Фо-
то-лабораторија. Њен задатак био је да систематски снима грађу значаја „А“ ка-
тегорије, у коју је спадала сва грађа Археографског одељења. За сваку јединицу 
грађе израђивана су по три негатива и један дијапозитив микрофилма. Од тога, 
два негатива коришћена су за депоновање ради заштите, један у згради библио-
теке, а други у објектима Српске православне цркве. За израду фотографија или 

Одељења за археографију Народне библиотеке Србије у проучавању средњовековног писа-
ног наслеђа“, у Проучавање српске рукописне књиге: Поводом пет и по деценија Одељења за ар-
хеографију Народне библиотеке Србије: Каталог изложбе, главни и одговорни уредник Ласло 
Блашковић (Београд: Народна библиотека Србије, 2016), 18.
2 Борка Кокаш, „Централна фототека јужнословенских ћирилских рукописа Народне библи-
отеке Србије“, Археографски прилози бр. 18 (1996): 485.
3 Детаљно о Збирци микрофилмова видети: Љиљана Пузовић, „Збирка микрофилмова 
Одељења за археографију Народне библиотеке Србије као чувар словенског и српског кул-
турног наслеђа“, у Посебне збирке у контексту заштите културне баштине и као подстицај 
културног развоја: зборник радова са међународне конференције Одељења посебних фондова 
Народне библиотеке Србије, Београд, 2–4. октобар 2017, [уредници Маша Милорадовић, Дејан 
Вукићевић] (Београд: Народна библиотека Србије 2019), 379–387.
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дубл негатива по поруџбини био је предвиђен трећи примерак негатива, а дија-
позитив је коришћен на микрочитачу у читаоници.4

Важан предуслов за попуњавање и проширивање Збирке микрофилмова био 
је сарадња са Српском православном црквом, будући да се већи део сачуваног 
рукописног наслеђа налази у црквеним збиркама. Разумевање, благонаклоност 
и добри односи неговани су од почетка рада на попису, опису и заштити ру-
кописног наслеђа, што је у великој мери олакшавало посао археографима на 
терену. Следећи овај правац, дошло је до озваничења сарадње између Српске 
православне цркве и Народне библиотеке Србије, потписивањем Уговора, 16. 
јануара 1973. године.5 Библиотеку је представљао тадашњи управник, Светислав 
Ђурић, а Српску православну цркву Свети архијерејски Синод. Од стране биб-
лиотеке, уговор је потписао управник Светислав Ђурић, а за централну имовину 
Српске православне цркве и Архиепископију београдско-карловачку Патријарх 
српски Герман. Поред њих, деветнаест епархијских архијереја са простора тада-
шње СФРЈ, својим потписом потврдило је важење овог уговора.

Чланом 1 Српска православна црква дозволила је Народној библиотеци Ср-
бије систематски опис и каталогизацију рукописних књига, уз то да се резултати 
рада публикују у капиталној едицији Описа јужнословенских ћирилских руко-
писа и другим научним издањима. За Збирку микрофилмова најважнији су чла-
нови 3 и 4 који гласе:

Члан 3.
Српска православна црква дозвољава Народној библиотеци да микрофилмује 
све рукописе у свим библиотекама, музејима, ризницама и осталим фондовима 
Српске православне цркве.

Члан 4.
Народна библиотека се обавезује: а) да од сваког снимка наведеног у члану 3 
овог уговора бесплатно уступи Српској православној цркви по један негатив и 
један дијапозитив; б) да од снимака оних јужнословенских ћирилских рукопи-
са који се не налазе у фондовима Српске православне цркве, бесплатно уступи 
Српској православној цркви по један дијапозитив и то у року од три месеца по 
завршеном снимању; в) да пре снимања изврши конзервацију оних рукописа 

4 Димитрије Богдановић, Микрофилмовање библиотечког материјала „А“ категорије, 15. 
фебруар 1972, Досије заштите, Архива Одељења за археографију, Народна библиотека Ср-
бије, Београд, Србија; Димитрије Богдановић, „Археографско одељење Народне библиотеке 
СР Србије (новембар 1968)“, Археографски прилози бр. 34 (2012): 175–176.
5 Уговор између Српске православне цркве и Народне библиотеке Србије, бр. 2061/1, 
заведен у Народној библиотеци Србије 5. 5. 1973.
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које би специјална комисија из члана 10 става 3 овог уговора означила као на-
рочито хитне за конзервацију услед тежих оштећења.“

Чланом 5 предвиђено је да се микрофилмови користе у сврхе научног истражи-
вања, као и за размену са домаћим и иностраним установама, без претходне саглас-
ности Светог архијерејског Синода, с тим што је објављивање снимака забрањено. 
Члан 6 предвиђа да материјал добијен микрофилмовањем Народна библиотека 
може публиковати у сопственим издањима научног карактера (критичка и фото-
типско-факсимилна издања, репродукције као прилог и сл.), али не у комерцијал-
не сврхе (разгледнице, албуми и сл.). У вези са правима на публиковање је и члан 7, 
док чланови 8 и 9 предвиђају исте обавезе Српске православне цркве према грађи 
Народне библиотеке, као и Библиотеке према црквеној грађи. Важан је и члан 11, 
који прописује обавезу Народне библиотеке да тражи сагласност надлежног епар-
хијског архијереја за описе, микрофилмовање и конзервацију грађе која се налази 
по епархијама. Овим Уговором не само што је озваничена, него је и продубљена, 
сарадња Српске православне цркве и Народне библиотеке на заштити културних 
добара, што је довело до значајних резултата у виду микрофилмовања рукописних 
књига из бројних црквених збирки у земљи и иностранству. 

Посао је организован тако што су књиге из црквених збирки најпре стерили-
сане у Конзерваторској лабораторији Народне библиотеке, а потом снимане у 
Фото-лабораторији. Предвиђени примерци микрофилмова достављани су Архе-
ографском одељењу, а књиге су, уколико је било потребно, потом конзервиране.6 

Сачувана преписка у Архиви Одељења за археографију баца светлост на 
спровођење Уговора и послове који су проистекли из њега. С тим у вези је пис-
мо Патријарха српског Германа упућено библиотеци 27. марта 1981. године, у 
којем тражи од Библиотеке извештај о обављеним пословима конзервације и 
микрофилмовања. У писму, између осталог каже да је Библиотеци дозвољено да 
систематски врши опис, каталогизацију и микрофилмовање јужнословенских 
рукописних књига из црквених фондова „Све са циљем да се сав тај материјал, 
као бесцен благо, на овај начин штити и сачува за млађа покољења.“7

На патријархово писмо одговорио је 27. 4. 1981. године управник Народне 
библиотеке, проф. др Васо Милинчевић. У одговору су изнети егзактни подаци 
о томе колико је урађено у протеклом периоду (Табела 1).89

6 Кокаш, „Централна фототека јужнословенских ћирилских рукописа Народне библиотеке 
Србије“, 486–488.
7 Архива Одељења за археографију, бр. 1314/1, 15. 4. 1981.
8 Архива Одељења за археографију,  бр. 1314/2, 24. 4. 1981.
9 Нису све књиге снимљене у целости, али је из сваке књиге урађен одређен број снимака.
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Табела 1. Рукописи црквених збирки снимљених у Народној библиотеци СР Србије10

Након две године састављен је један сумарни извештај о раду на црквеној 
грађи, у којем се каже да је у периоду од 1973. до 1983. године конзервирано 350 
рукописних и старих штампаних књига, а да су већим делом снимљене следеће 
рукописне збирке: Збирка Музеја Српске православне цркве, Збирка Радосла-
ва М. Грујића, Збирка Патријаршијске библиотеке, Збирка Пећке патријаршије, 
Збирка манастира Дечана, Збирка Сентандрејске црквене општине и Збирка 
манастира Хиландара (микрофилмовано у потпуности око 730 од укупно 815 
рукописа).11 Преостале, углавном мање збирке, делимично су снимљене. Укупан 
број кадрова је 600.000, а за Цркву, према уговору, дублирано је 182.071 кадро-
ва дијапозитива и 83.674 кадрова дубл негатива, дакле укупно 265.745 кадрова.12

Једанаест година након потписивања Уговора, 8. јуна 1984. године, управник 
Народне библиотеке, Милан Милутиновић и Директор Музеја СПЦ, Светозар 

10 Архива Одељења за археографију, бр. 1314/2, 27. 4. 1981.
11 Кокаш, „Централна фототека јужнословенских ћирилских рукописа Народне библиотеке 
Србије“, 486–488.
12 Архива Одељења за археографију. Податке прикупила Владанка Поповић, књижничар на 
фототечким пословима, а Службену белешку саставила Надежда Р. Синдик, библиотекар-ар-
хеограф, задужена за Фототеку. 

Рукописи црквених збирки снимљених у Народној библиотеци СР Србије

Редни 
број

Збирка Број рукописа Број снимака

Српска патријаршија 253 47.208
МСПЦ 220 46.510
МСПЦ-Грујић 270 37.042
МСПЦ-Грујић 3-I 37 6368
МСПЦ-Грујић З-II 4 924
Манастир Дечани 52 13.295
Манастир Дечани Црколез 5 822
Пећка патријаршија 46 8.961
Манастир Грачаница 23 3626
Манастир Сретење 1 118
Манастир Никоље 1 160
Манастир Љубостиња 1 63
Црква у Чачку 1 291
Црква у Дубоком Потоку 1 179
Манастир Крка 11 4119
Манастир Хиландар 8159 170.000

Укупно снимљених 1741 339.687
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Душанић, потписали су Исправке и допуне Уговора о сарадњи између Народне 
библиотеке Србије и Српске православне цркве, којим су прецизирана поједина 
питања, али чланови које се тичу микрофилмовања остали су исти.13 

Из писма проф. Александра Младеновића од 10. 8. 2000. године, упућеног та-
дашњем управнику Миломиру Петровићу приказана је сарадња Цркве и Библи-
отеке после 1983. године. У писму се каже: „На основу Уговора (јануара 1973) и 
анекса Уговора (јуна 1984) потписаног између Народне библиотеке Србије и Све-
тог архијерејског Синода Српске православне цркве са друге стране, ... Библиоте-
ка је дужна да, између осталог, све што микрофилмује у нашој фотолабораторији, 
поред оригинала негатива који остаје у нашој Фототеци, уради и дубл негатива за 
Српску православну цркву.“ Све је рађено према договору до 1984. године, када се 
покварио дублер у Фото-лабораторији Народне библиотеке Србије, приликом ми-
крофилмовања збирке Манастира Дечана. Након тога, послове микрофилмовања 
обављала је фирма Микрофилм центар из Београда, која је снимила и изврши-
ла дуплирање за Српску православну цркву збирке рукописних књига манастира 
Никољца и Свете Тројице код Пљеваља.14 О томе говори и Извештај о микрофил-
мовању рукописних књига манастира Свете Тројице код Пљеваља, који је подне-
ла Борка Кокаш, дугогодишњи библиотекар задужен за послове у Археографској 
Читаоници, Фототеци и Трезору, од 15. 4. 2003. године. У Извештају се каже да је 
Микрофилм центар из Београда снимио целу збирку због немогућности извођења 
послова у библиотечкој Фото-лабораторији, недостатка техничких и материјал-
них средстава. Копије негатива урађене су и достављене Цркви.15

Двадесет први век донео је нове технологије и нову праксу, дигитализација 
је потиснула послове микрофилмовања, који и даље постоје као законска оба-
веза у сврху чувања грађе. Без обзира на предности дигитализованих књига, 
Збирка микрофилмова и даље има вишеструку вредност. Издржљивост и трај-
ност микрофилма, као медија за чување грађе је доказана и представља велику 
предност у односу на друге медије. Поред тога, Збирка микрофилмова са 5700 
физичких јединица микрофилмова и 1.306.613 кадрова, садржи грађу из свих де-
лова света и представља непроценљиво културно и национално благо, које је на 
једном месту доступно корисницима из земље и иностранства.16

13 Архива Одељења за археографију, 8. 6. 1984.
14 Архива Одељења за археографију, бр. 522/1 од 10. 8. 2000.
15 Архива Одељења за археографију, 15. 4. 2003.
16 Љиљана Пузовић и Мирослав Лазић, „Фондови одељења за археографију“, у Проучавање 
српске рукописне књиге. Поводом пет и по деценија Одељења за археографију Народне библио-
теке Србије. Каталог изложбе, главни и одговорни уредник Ласло Блашковић (Београд: На-
родна библиотека Србије, 2016), 55–81.
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WITH THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH ON FORMING A COLLECTION 

OF MICRO-FILMS OF THE DEPARTMENT FOR ARCHAEOGRAPHY

SUMMARY | The collection of micro-films of the Department for Archaeography 
of the National Library of Serbia is the largest such collection in the Southeastern 
Europe. It was formed in 1962 to preserve Slavic and Serbian Cyrillic manuscript 
heritage, which makes its importance supra-national.  One of the most important 
prerequisites for filling in and expanding the collection was the cooperation with the 
Serbian Orthodox Church, given that the largest part of the preserved manuscript 
heritage is to be found in church collections. As per the contract between the Ser-
bian Orthodox Church and the National Library of Serbia signed on 16th of January 
1973, these two institutions promulgated their cooperation on protecting the cultur-
al goods, which led to significant results reflected in micro-filming the manuscripts 
from manifold church collections both in-country and abroad. 

KEY WORDS | the National Library of Serbia, the Serbian Orthodox Church, the De-
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СОТРУДНИЧЕСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ СЕРБИИ
С СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КОЛЛЕКЦИИ МИКРОФИЛЬМОВОТДЕЛА АРХЕОГРАФИИ

АННОТАЦИЯ | Коллекция микрофильмов Отдела археографии Национальной 
библиотеки Сербии является крупнейшей коллекцией такого рода в юго-вос-
точной Европе. Она была основана в 1962 году с целью защиты славянского и 
сербского кириллического рукописного наследий из-за чего она по своему зна-
чение выходит за рамки национальных границ. Одной из важнейших предпо-
сылок пополнения ее фондов и расширения было сотрудничество с Сербской 
Православной Церковью, поскольку большая часть сохранившегося рукописно-
го наследия находится в церковных собраниях. В соответствии с Контрактом 
между Сербской Православной Церковью и Национальной библиотекой Сер-
бии, подписанном 16 января 1973 года, эти два учреждения объявили о своем 
сотрудничестве в области защиты культурных ценностей, что привело к значи-
тельным результатам, отраженным в микросъемке рукописных книг из многих 
церковных собраний, как внутри страны, так и за рубежом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Национальная библиотека Сербии, Сербская Православ-
ная Церковь, отдел археографии, коллекция микрофильмов, рукописные книги
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САРАДЊА КОНЗЕРВАТОРСКЕ СЛУЖБЕ 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ 
И СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У ОБЛАСТИ 
ЗАШТИТЕ ПИСАНИХ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ

САЖЕТАК | У овом раду дат је осврт на вишедеценијску сарадњу Народне биб-
лиотеке Србије (НБС) и Српске православне цркве (СПЦ) у области заштите 
културних добара писаних на папиру и пергаменту. Конзерваторска служба На-
родне библиотеке Србије, као централна лабораторија за заштиту старе и ретке 
библиотечке грађе на територији Србије, упућена је на блиску сарадњу са СПЦ 
у заједничкој тежњи да се од пропадања сачува вредна баштина која се налази 
по окриљем цркве. Познато је да је највећи број сачуваних писаних споменика 
културе, пре свега српских ћирилских рукописа, као и старих штампаних књига 
које су махом богослужбеног карактера, вековима чуван од стране цркве. Данас 
се ове збирке налазе у власништву српске цркве, распоређене по њеним Епар-
хијским домовима, манастирима, музејима и архивима. Истраживањем кон-
зерваторских извештаја, пројеката, свезака радова (у којима су подаци о свакој 
заштићеној јединици грађе), реверса потписаних са представницима цркве, као 
и уговора и протокола потписиваних између НБС и СПЦ добијен је пресек ак-
тивности конзерваторске лабораторије НБС од њеног оснивања до данас. Из-
двојени подаци показују да је знатни део конзерваторских активности управо 
одлазио на сарадњу са Српском православном црквом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | конзервација, заштита културних добара, Српска православна 
црква, Народна библиотека Србије
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Вишедеценијску плодну сарадњу Народне библиотеке Србије (НБС) и Српске 
православне цркве (СПЦ) у области заштите писаних културних добара немо-
гуће је описати у једном раду. Сваки сегмент ове сарадње заслужује посебан ос-
врт, а могуће је од сачуваних података и материјала начинити засебне радове. 
У покушају да се направи свеобухватни пресек кључних активности на зашти-
ти црквене грађе од настанка конзерваторске лабораторије при НБС до данас, 
рађена су истраживања конзерваторских извештаја, реверса на узету грађу, ин-
вентарних књига и свезака са подацима о извршеној конзервацији, затим угово-
ра и протокола потписаних између НБС и СПЦ.

Резултат истраживања показао је да је Народна библиотека Србије, од ос-
нивања своје лабораторије до данас, више од половину својих радних часова 
и капацитета утрошила управо на лечење угрожене грађе чуване под окриљем 
Српске православне цркве. 

О КОНЗЕРВАТОРСКОЈ СЛУЖБИ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ

Како би се приказали сви аспекти сарадње са Српском православном црквом, 
потребно је разумети задатке и циљеве конзерваторске лабораторије НБС, па ће 
се у кратком прегледу настанка ове службе видети њен развој од почетне, мале 
лабораторије са минималним искуством у заштити, па све до формирања на-
ционалног, добро опремљеног центра за заштиту папира и пергамента, који ра-
дом покрива целу територију Републике Србије.

Од оснивања 1949. године, конзерваторска служба за заштиту папирне и пер-
гаментне грађе прошла је кроз неколико фаза и видова развоја. Првобитно ве-
зана за Завод за заштиту и научно проучавање споменика културе Народне 
Републике Србије, имала је као задатак материјалну заштиту старих штампаних 
и рукописних књига, повеља и других писаних материјала са својством култур-
ног добра. У првим годинама рада одржан је курс на коме је оспособљен из-
вестан број препаратора (техничара) који би водили радове на конзервацији 
библиотечке и архивске грађе. Kонкретан рад на конзервацији папира, перга-
мента и коже започет је 1953. године.

Након деценију и по од свог оснивања, конзерваторска служба се сели 1966. 
године из тадашњег Републичког завода за заштиту споменика културе СР Ср-
бије у Народну библиотеку Србије. Ова служба у НБС почиње да послује као 
централна лабораторија за заштиту папирне и пергаментне грађе на чита-
вој територији Србије, чиме су до тада парцијално издељени послови заштите 
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коначно централизовани. У првим деценијама рада, лабораторија је слабо оп-
ремљена, ради се у импровизованим условима (у хотелу „Српска круна“, у коју је 
НБС смештена после бомбардовања).

Преласком у нову зграду 1973. године (на Врачару, где се Народна библиотека 
Србије и данас налази), омогућен је модернији, свеобухватнији и строго план-
ски прилаз заштити. Зграда је наменски прављена за потребе библиотеке, тако 
да је и лабораторија сходно томе добро опремљена, за то доба савременом оп-
ремом, чиме су се стекли услови да се покретну многи пројекти конзервације 
вредних збирки старе и ретке грађе. Лабораторија је у потпуности адаптирана и 
осавремењена 2008. године, тако да данас спада у најбоље опремљене радиони-
це за папир и пергамент у овом делу Европе.

У Народној библиотеци Србије данас конзерваторска служба функционише 
кроз Одељење за заштиту, конзервацију и рестаурацију. Према Закону о старој и 
реткој библиотечкој грађи, члану 28, конзервација и рестаурација спроводе се 
само у овлашћеним конзерваторским лабораторијама, при чему се централне 
лабораторије за конзервацију и рестаурацију старе и ретке библиотечке грађе 
налазе у Народној библиотеци Србије и Библиотеци Матице српске. Па тако, 
осим техничке заштите грађе богатог књижног и некњижног фонда Народне 
библиотеке Србије, у конзерваторској лабораторији НБС ради се и конзервација 
грађе фондова старе и ретке књиге библиотека и музеја широм Србије, затим 
стара штампана и рукописна књига Српске православне цркве, ликовни мате-
ријал музеја или приватних власника, збирке фотографија, мапа, повеља и др.1

УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА ФОНДОВА РУКОПИСНЕ 
И СТАРЕ ШТАМПАНЕ КЊИГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ

Сарадња Народне библиотеке Србије са Српском православном црквом започ-
ела је и пре сарадње са конзерваторском службом. Народна библиотека Србије 
пружала је стручну помоћ црквама и манастирима у идентификацији, каталоги-
зацији и опису ћирилских рукописних књига. Контакти су успостављени недуго 
после Другог светског рата, а конкретна међусобна сарадња отпочела је актив-
но шездесетих година, о чему сведоче бројни извештаји археографа о прегле-
дима и раду на опису значајних збирки, попут „рукописа београдских збирки 

1 Народна библиотека Србије. „Конзерваторска лабораторија“, приступљено 28. 10. 2020, 
https://www.nb.rs/pages/article.php?id=21246.
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Патријаршијске библиотеке, Музеја СПЦ, Архива САНУ и Народне библиотеке 
СРС, као и збирке манастира Крке у Далмацији“.2

Комисија у саставу: др Димитрије Богдановић, Душица Стошић и Радми-
ла Шуљагић, 1966. године радила је на утврђивању стања рукописног, књиж-
ног и другог библиотечког фонда и потребе за његовом техничком заштитом. 
Проценили су укупну количину библиотечког материјала на територији Репу-
блике Србије, па потом дали предлог за формирање нове радионице у којој 
би се спроводила заштита угрожене грађе. Према подацима, којима су те го-
дине располагали, у библиотекама, манастирским ризницама и другим збир-
кама налази се:

– старих рукописа – 5300; 
– старих штампаних књига до XVII века – 700;
– ретких књига до 1867. – 50.000;
– књига 1867–1919. – 12.000;
– књига 1941–1945. – 6000;
– новина, часописа – 80.000; 
– млађих рукописа и архивалија – 50.000; 
– графика и мапа – 10.000. 
Уз колеге археографе, манастире и цркве често су посећивале и екипе кон-

зерватора НБС. Шездесетих и седамдесетих година XX века радило се на изради 
листа приоритета за конзервацију, на основу критеријума вредности угрожене 
грађе и стања њене оштећености. Тако 1970. године, извештај конзерватора и на-
челника конзерваторске службе НБС, др Вере Радосављевић, говори о угроже-
ним рукописним и старим штампаним књигама са територије уже Србије, на 
које је наишла када је по манастирима пописивала све рукописне и штампа-
не књиге настале у периоду од XIII до XVII века, зарад евиденције о њиховом 
стању.3 Прегледане су књиге из цркава и манастира Благовештење, Бистрица, Ва-
ведење, Вољавча, Враћевшница, Јежевица, Котража, Крњево, Љутовница, Мана-
сија, Милешева, Никоље, Нова Варош, Петковица, Пријепоље, Прилике, Сељане, 
Сретење, Студеница, Цветке, Трнава, Церовац, затим грађа Епархијског суда 
Краљево и Српске православне црквене општине (СПЦО) Чачак.

Из ових првих конзерваторских извештаја се види да су посећени многи соп-
ственици старе и ретке књиге у Србији. На основу прегледа сачињени су описи 
општег стања збирки и категорисане су појединачне библиотечке јединице. Сав 

2 Димитрије Богдановић, „Археографско одељење Народне библиотеке СР Србије“, Архео-
графски прилози 34 (2012): 157–189.
3 Архива НБС, бр. 11/340 од 28. 1. 1970.
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материјал се сврставао, према стању у коме се налази, у четири групе, односно 
категорије оштећења (при чему је у првој групи најоштећенији материјал, а у 
последњој, четвртој групи, материјал у добром стању). Ови извештаји били су 
основ за формирање листа приоритета у раду, на основу којихсу покренуте ини-
цијативе за писањем пројеката заштите.

Следило је успостављање контаката са власницима најугроженијих култур-
них добара, како би се склапали уговори о конзервацији грађе. Тако се већ од 
седамдесетих година прошлог века, сходно извештајима и потписаним угово-
рима, систематски радило на заштити архивалија и старих књига: Српске акаде-
мије наука, Музеја града Београда, Историјског музеја Србије, Музеја савремене 
уметности, Музеја примењене уметности, Народног музеја у Београду, Музеја 
ваздухопловства и грађи многих других сопственика који су се обратили за по-
моћ. А посебан сегмент рада одлазио је на конзервацију рукописних књига 
које припадају Српској православној цркви (где се у првим годинама сарадње 
радило на грађи из Дечана, Пећке патријаршије, Црквеног музеја у Београду, 
Патријаршијске библиотеке, Грачанице, Тројице пљеваљске).

УГОВОР СА СРПСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ ЦРКВОМ

Сходно археографским и конзерваторским извештајима из шездесетих и седам-
десетих година XX века, велики број рукописа у својини цркве спадао је у прву 
групу оштећења (а то је била најоштећенија грађа којој је потребна хитна ин-
тервенција). Како би приступ овој грађи био олакшан конзерваторској и дру-
гим службама Народне библиотеке Србије, почетком седамдесетих, дошло је 
до дијалога Српске православне цркве и државних институција културе на тему 
техничке заштите културних добара. Дијалог је кулминирао и потписивањем 
веома битног споразума којим је одређен начин будуће сарадње.

Наиме, 16. јануара 1973. године (тек што је усељена нова, наменски направље-
на, зграда Народне библиотеке Србије на Врачару) потписан је Уговор између 
Народне библиотеке СР Србије, коју је заступао управник Светислав Ђурић, и 
Српске православне цркве, коју заступа Свети архијерејски синод СПЦ.4 Будући 
да Српска православна црква поседује и чува рукописне и старе штампане књи-
ге са својством културног добра, овај уговор се односио на следеће:

4 Архива НБС, бр. 2061/1 од 5. 5. 1973.
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Уговор о потписаној сарадњи између НБС и СПЦ
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– СПЦ дозвољава Народној библиотеци да врши систематске описе и ката-
логизацију јужнословенских ћирилских рукописа у фондовима цркава и мана-
стира, уз обавезу библиотеке да одређени број објављених каталога ћирилских 
рукописа бесплатно уступи СПЦ;

– СПЦ дозвољава Народној библиотеци да микрофилмује све рукописе из 
фондова СПЦ у сврху чувања и научног истраживања, а да при томе по један 
примерак микрофилма иде СПЦ;

– СПЦ и Народна библиотека покрећу планску конзервацију оштећених и уг-
рожених рукописа из фондова цркава и манастира, при чему се формира струч-
на комисија састављена од чланова Синода и НБС са задатком одређивања 
приоритета за заштиту. Сваке године план рада одобрава прво Свети архије-
рејски синод, па се потом покрећу активности на заштити грађе.

Уговор о потписаној сарадњи између НБС и СПЦ
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Овај уговор потписан између Патријарха српског Германа и управника НБС 
Светислава Ђурића, уз додатне потписе двадесет владика Синода, ступио је на 
снагу те године и отпочела је систематска заштита вредне рукописне грађе чу-
ване под окриљем Спрске православне цркве.

ХРОНОЛОГИЈА САРАДЊЕ НБС И СПЦ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ

Извори овог истраживања биле су свеске конзерваторских радова, годишњи из-
вештаји о раду лабораторије, извештаји са путовања и прегледа фондова, угово-
ри, захтеви и дописи од стране СПЦ који су пристигли у Народну библиотеку, те 
реверси са списком преузете грађе. За сваку етапу сарадње постоје веродостојни 
документи који сведоче о блиској и интензивној повезаности конзерваторске 
лабораторије са представницима српске цркве, епархија, манастира. Хроно-
лошки пресек сарадње између НБС и СПЦ није лако направити јер су се многи 
пројекти заштите црквених збирки протезали на више деценија, а неки су били 
прекидани па настављани после паузе од деценију или две. Ипак, ради преглед-
ности свих прикупљених информација, све велике и битне активности НБС у 
заштити црквене грађе подељене су према декадама у којима су започињане. 
Посебан сегмент чини рад конзерватора на терену ван територије некадашње 
државе (Сентандреја, манастир Хиландар, СПЦО Трст).

Седамдесете године ХХ века

Крајем шездесетих и током седамдесетих година започета је систематска заштита 
културних добара са територије Републике Србије. Уговор о сарадњи НБС и Сино-
да СПЦ потписан је 1973. године. Овај период одликују, пре свега, прегледи цркве-
них збирки од стране археографа и конзерватора, а на основу чијих извештаја о 
угрожености збирки су започети и неки велики пројекти заштите. Већ крајем седа-
мдесетих година годишњи извештаји указују на десетине хиљада конзервираних 
листова грађе СПЦ (и то углавном рукописних књига, затим у мањем обиму ста-
рих штампаних књига, повеља и других архивалија у власништву цркве).

Битно је издвојити рад на грађи манастира са територије Косова и Метохије 
(Високи Дечани, Грачаница, Пећка патријаршија), манастира из Црне Горе (Ни-
кољац, Подврх, Св. Тројица из Пљеваља, црква у Бистрици), манастира са тери-
торије Хрватске (манастир Крка), те многих цркава и епархија са територије уже 
Србије. У овом периоду отпочела је и сарадња са Патријаршијском библиотеком 
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и Музејом СПЦ (тада Црквеним музејем), која се протезала кроз касније дека-
де. Седамдесетих година започет је и рад у манастиру Хиландару, прегледана је 
црквена грађа у Сентандреји; а ови пројекти заштите, под окриљем Министарства 
културе и информисања, имају, од тог доба наовамо, вишедеценијско трајање.

Сходно значају самих збирки, као и значаја манастира и цркава којима при-
падају, може се рећи да су капитални пројекти започети управо у овој декади. 
Из разлога њиховог великог значаја, са овим пројектима касније ћемо се детаљ-
није упознати и изнети конкретан број конзервираних јединица.

Осамдесете године ХХ века

Настављена је сарадња са Патријаршијском библиотеком, Музејом СПЦ, мана-
стирима са Косова и из Црне Горе, па је током осамдесетих урађена конзерва-
ција више десетина хиљада рукописних и штампаних листова књига. У овом 
периоду започети су и нови, по обиму мањи, пројекти попут рада на заштити 
књига приморских цркава из Боке Которске (СПЦО Херцег Нови са конзерви-
раних 19 књига и СПЦО Котор, где је заштићено 20 старих штампаних књига 
махом из фондова цркве Светог Ђорђа из села Укропци, цркве Светог Јована са 
Побрђа, цркве Рођења Богородице из села Ковач, цркве Арх. Михаила из села 
Крњице, цркве Св. Николе из села Годиње), затим рад на заштити грађе манасти-
ра Гомионице (један рукопис), манастира Бођана (шест књига), Епархије раш-
ко-призренске (седам штампаних књига), цркве у Срем. Каменици (две књиге). 
Такође, настављено је са слањем екипа конзерватора у манастир Хиландар, као 
и у Сентандреју на теренски рад.

Деведесете године ХХ века

Конзерваторски извештаји ХХ века углавном говоре о блиској и фреквентној са-
радњи са СПЦ током седамдесетих и осамдесетих година, док током деведесе-
тих нема великог броја извештаја који се тичу рада на црквеној грађи. Битно је 
споменути да је у овој деценији рад на заштити био отежан, готово немогућ у не-
ким ситуацијама, услед грађанског рата и економске кризе у држави.

О ситуацији током ове декаде говори и извештај из 1993. написан од стра-
не Душице Бицок, тадашње начелнице Одељења за конзервацију, која извешта-
ва о до тада урађеним пословима на пољу заштите, као и о угроженој грађи која 
се налази у власништву Српске православне цркве. Извештај говори о томе „да 
преглед грађе у својини цркве показује да је степен угрожености библиотечког 
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материјала веома велики и да су потребе за техничком заштитом изражене у 
свим врстама фондова“. Каже се и да је „обим прегледаног и угроженог мате-
ријала у несразмери са кадровским и техничким могућностима конзерваторс-
ке лабораторије“.5 Препоручује се Министарству културе, као један од закључака 
извештаја, да се лабораторија технички боље опреми и појача новим кадровима. 

Иако је пред крај века сарадња са црквом отежана, јер је услед лоше еко-
номске ситуације и лабораторија стагнирала, и у овом периоду на пољу зашти-
те писаних културних добара Народна библиотека Србије учинила је доста тога. 
Настављени су раније започети пројекти заштите манстирских збирки (Пљевља, 
Никољац) као и сарадња са Музејом СПЦ, где је остварен велики број заштиће-
них листова. Прављени су пројекти за заштиту црквених фондова који раније 
нису били посећивани од стране конзерватора, тако да се радило на следећим 
збиркама: СПЦО Темишвар (извршен прелиминарни преглед фондова), СПЦО 
Белановица (конзервирано десет књига), СПЦО Панчево (1992. године дезин-
фиковано око 10.000 угрожених књига) и др. Треба поменути и саветодавни рад 
конзерватора који су својим препорукама настојали да побољшају услове чу-
вања грађе у манастирима и црквама. У складу са свим осталим потешкоћама у 
овој деценији, отежан је одлазак конзерватора на теренски рад у иностранство, 
највише захваљујући спољнополитичким условима.

Прва декада ХХI века

Следећа етапа сарадње НБС и СПЦ отпочела је почетком XXI века, у којем до-
лази до знатних улагања у конзерваторску лабораторију Народне библиотеке 
Србије, те је поново успостављена стална линија заштите са власницима култур-
них добара прекинута током деведесетих. Наставља се добра пракса сарадње са 
Патријаршијом и многобројним Епархијама, а започињу и нови пројекти. Као 
и у претходном периоду, конзерваторска служба заштитила је десетине хиљада 
листова рукописа и старих штампаних књига у власништву цркве. 

Сходно конзерваторским извештајима од 2001. до 2006. године конзервира-
но је преко 10.000 листова грађе Пећке патријаршије, манастира Високих Де-
чана, 14 рукописа цркве Св. Тројице из Пљеваља, 3500 листова грађе манастира 
Никољац и Подврх, чиме се наставила сарадња са овим Епархијама започета не-
ких тридесет година раније.

5 Душица Бицок, „Програм техничке заштите библиотечког материјала“, Архива Одељења за 
заштиту и конзервацију, Београд, 1993, 2–4.
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У периоду од 2002. до 2005. ради се на рукописној и штампаној књизи Му-
зеја Српске православне цркве, а извештаји говоре да је конзервирано око 4000 
листова њихових збирки. Посредством Музеја СПЦ долази до сарадње и са дру-
гим Епархијама, тако да 2009. на захтев Митрополије загребачко-љубљанске, а 
преко уговора са МСПЦ, конзерватори штите Требник Петра Могиле (XVII век).

Прегледане су многе збирке попут СПЦО Белановица (прегледано 26 књига), 
цркве Св. Николаја у Земуну (прегледана нотна и архивска грађа), цркве у Сте-
пању (48 књига за које је касније направљен пројекат заштите). Од нових проје-
ката заштите, треба издвојити рад на збирци књига Епархије милешевске (за 
коју је 2008. године рађено механичко чишћење на више хиљада листова) и рад 
на збирци старе штампане књиге Епархије зворничко-тузланске која 2002. годи-
не предаје 123 књиге на конзервацију, међу којима и примерак Октоиха прво-
гласника из 1494. године.

Што се теренског рада тиче, у једном тренутку прекинута је сарадња са Сен-
тандрејом, а услед пожара у манастиру Хиландару 2004. године, у којем је страда-
ла конзерваторска радионица, није било услова за рад на заштити манастирских 
збирки све до почетка следеће деценије.

Друга декада ХХI века

Ова последња декада сарадње са СПЦ доноси наставак неких старих, али и из-
раду нових пројеката заштите. Први пут, НБС активно учествује у формирању 
конзерваторске лабораторије при самој СПЦ, тако што обучава кадрове и саве-
тодавно помаже новоформирану лабораторију Архива СПЦ. 

У овом периоду долази до потписивања новог акта о сарадњи НБС и СПЦ, па 
су тако 6. септембра 2012. године патријарх српски Иринеј (Гавриловић) и в. д. уп-
равника Народне библиотеке Србије Дејан Ристић у Патријаршијском двору у Бе-
ограду потписали нови Протокол о сарадњи Светог архијерејског синода и Народне 
библиотеке Србије на пољу неговања писане и штампане културне баштине, обра-
зовања, унапређења библиотечке сарадње на основама савремених научних достиг-
нућа, заштите културног наслеђа, промоције и упознавање јавности са културном 
баштином коју Српска православна црква и Народна библиотека Србије чувају.6

Током ове деценије рађени су следећи пројекти заштите: СПЦО Дубровник 
(2012. године конзервиране три старе штампане књиге), манастир Дубоки Поток 
(2016. године отац Ромило предаје три рукописа XVI века на заштиту), Епархија 

6 Архива НБС, бр. 0101-1475/1 од 6. 9. 2012. године.



123

ваљевска (2014. године рађена је конзервација 22 старе штампане књиге из епар-
хијског дома), црква у Убу (2012. године заштићена је оснивачка повеља цркве), 
црква у Степању (2013. године заштићена је збирка 48 старих штампаних књига 
чија је примопредаја представницима Епархије ваљевске испраћена медијски, 
уз присуство Министра културе), Музеј СПЦ (два рукописа)...

Посебно издвајамо пројекат из 2014. године када на конзервацију из мана-
стира Студенице пристижу Студеничко четворојеванђеље (рукопис XVI века) и 
Студеничка графика (бакрорез, 1849. година). Пројекат заштите покрива Народ-
ни музеј у Краљеву, а сам примопредајни реверс потписује архимандрит Ти-
хон, игуман манастира Студенице. Након успешно обављене конзервације ових 
предмета, из манастира Студенице стиже и неоубичајени предмет у конзерва-
торску лабораторију НБС. У питању је кожни појас опточен драгим и полуд-
рагим камењем, познат као Појас Акичар, артефакт из манастирске ризнице, 
којем је кожа оштећена, па је конзерваторска радионица успешно отклонила 
сва оштећења и вратила предмет који је данас изложен у ризници манастира.

У овом периоду прегледани су следећи фондови црквених збирки: Епар-
хија загребачко-љубљанска (на позив Митрополита Јована, 2012. године), Епар-
хија шабачка (посете манастирима Каона и Чокешина 2016. године и преглед 
око 40 старих књига), Митрополија дабробосанска (преглед грађе Старе право-
славне цркве Св. Арханђела Михаила и Гаврила у Сарајеву са знаменитим риз-
ничним фондом – ћирилским рукописима попут Сарајевске крмчије, Силуановог 
јеванђеља, штампаних књига из Горажданске штампарије и штампарије Вуко-
вића, фондом рукописних архивалија, турских фермана и матичних књига). 

Настављен је и Хиландарски пројекат, обновљена је радионица па од 2014. 
године екипе конзерватора редовно раде у манастиру Хиландару. 

ВЕЛИКИ ПРОЈЕКТИ ЗАШТИТЕ

Издвајамо као засебне целине неколико битних пројеката заштите. Значајна са-
радња успостављена је са Музејом СПЦ, као и Патријаршијском библиотеком, 
а посебан осврт имамо на пројекте заштите грађе српских манастира са Косова, 
Црне Горе, Хрватске...
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Конзервација Појаса Акичара, 
пре конзервације и после ње
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Патријаршијска библиотека

Библиотека Српске патријаршије једна је од најстаријих сачуваних библиотека 
српског народа, са богатим фондом рукописних и старих штампаних књига. Са-
рађивала је нарочито седамдесетих година са Народном библиотеком Србије на 
пољу заштите културних добара. Конзерватори Народне библиотеке прегледали 
су 1970. године фонд ове библиотеке и категорисали према степену оштећења 
270 средоњовековних рукописа. У извештају је наведено да је 11% књига за хит-
ну конзервацију, 83% за мање интервенције, а остатак у добром стању. У периоду 
од 1970. до 1990. године конзервиране су 103 књиге из збирке Српске патријар-
шије, уз посебне дозволе Светог архијерејског Синода.7

Музеј Српске православне цркве

Први званични конзерваторски извештај о стању фонда Музеја СПЦ даје нам 
конзерватор Зоран Пекић у августу 1976. године. Тада је извршен преглед збирке 
рукописа и инкунабула Музеја СПЦ, при чему је сва грађа подељена према кате-
горијама угрожености. Том приликом прегледана је и Грујићева збирка. Одвоје-
но је 126 рукописа и 14 инкунабула ове збирке као приоритет у раду с обзиром 
на веома лоше стање. Сходно извештајима конзерватора о извршеним радови-
ма, до 1990. године укупно је конзервирано 158 књига и десет повеља из фонда 
Музеја СПЦ, а томе треба придодати и цифру од 5000 заштићених рукописних 
листова овог фонда у ХХI веку.

Бројни су примери када је посредник у сарадњи са другим Епархијама био 
управо Музеј, као дугогодишњи поуздани партнер Народне библиотеке Србије. 
Као посебну занимљивост можемо издвојити следећи захтев пристигао у НБС, 
1992. године, од стране епископа Атанасија, где се захтева конзервација руко-
писног молитвослова (Требника) из XVI века, својина манастира Тврдоша, којег 
је „добио Епископ захумско-херцеговачки од архимандрита Столачког Симеона, 
а овај 1946. од српског учитеља из Мостара Висариона Петровића, којег је отац 
православни свештеник школовао у Духовној академији у Петрограду“. Књигу 
је преузео Слободан Милеуснић, директор Музеја СПЦ, као посредник, па је по-
том конзервирана у лабораторији Народне библиотеке Србије.

7 Ненад Идризовић, Патријаршијска библиотека Српске православне цркве 1706–2006. (док-
торска дис., Универзитет у Београду, Филолошки факултетет, Београд, 2016), 251.
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Пећка патријаршија, 
манастир Високи Дечани и манастир Грачаница

Вредне рукописне збирке манастира са територије Косова и Метохије биле су 
предмет како изучавања тако и техничке заштите од краја шездесетих на овамо. 
Народна библиотека Србије слала је тимове конзерватора на терен како би из-
вестили о стању у којем се културна баштина налази.

Извештај са службеног пута у манастир Високе Дечане и Пећку патријаршију 
из 1969. године говори о томе да су сви рукописи прегледани „лист по лист“ и 
сврстани у четири категорије према степену оштећења. Према прегледу из 1969. 
године, који је извршила начелница конзерваторске службе др Вера Радосавље-
вић, у критичном стању се налазило 16 рукописа, а 139 преосталих књига збир-
ке је разврстано према категоријама оштећења (према којима је 40 књига било 
у добром стању). У извештају је описано и опште стање збирке где се каже да је 
„већина књига механички оштећена, листови углавном пресушени, те да постоје 
и читаве наслаге прашине. На неким књигама појављују се и плесни, па их тре-
ба што пре стерилисати“.

Др Вера Радосављевић је потом извршила преглед грађе Пећке патријаршије 
и закључила да се у критичном стању налазило 19 рукописних књига, а прегле-
дан је и разврстан по категоријама и остатак књижног фонда са око 95 књи-
га (од којих је у добром стању било 24 рукописа). За ознаке рукописа из Пећке 
патријаршије узиман је редни број инвентара Владимира Мошина, рађеног за 
Народну библиотеку 1963. године.

После пожара који је избио у Пећкој патријаршији 1981. године, послат је тим 
Народне библиотеке Србије састављен од археографа и конзерватора да извиди 
стање вредне књижне збирке после несреће. Сходно извештају који су састави-
ли „целокупан фонд који се после пожара нашао у цркви Св. Димитрија био је 
толико угрожен влагом да се морају предузети хитне мере заштите“. Конзерва-
тори Душица Бицок и Зоран Пекић  хитно су организовали транспорт грађе за 
Београд. Према примопредајном реверсу између представника Пећке патријар-
шије и Народне библиотеке Србије 1981. године на конзервацију је предато 97 
рукописних и 19 старих штампаних књига, уз посебно одобрење Покрајинског 
завода за заштиту споменика културе из Приштине. По приспећу грађе у НБС 
приступило се хитним мерама заштите, сушењу и стерилисању књига. 

У децембру 1984. године прегледана је поново целокупна збирка манастира 
Високих Дечана, па је 113 књига подељено у категорије оштећења, према којима 
је 19 књига морало на хитну конзерваторску интервенцију. Потом је на основу 
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овог извештаја покренута иницијатива да свих 113 књига буде предато Народној 
библиотеци на конзервацију и микрофилмовање.

Према извештајима конзерватора у периоду од 1970. до 1990. године кон-
зервирано је 57 рукописних књига манастира Високих Дечана, 43 рукописне и 
штампане књиге манастира Грачанице и 62 рукописне и штампане књиге Пећке 
патријаршије. Када се дода рад на овој грађи у последње две деценије, конзер-
вирано је преко 25.000 листова овог вредног фонда.

Манастири из Црне Горе 

Седамдесетих година прегледане су збирке многих цркава и манастира ши-
ром Црне Горе, међу којима треба издвојити манастире Подврх, Никољац, Све-
та Тројица у Пљевљима, цркву у Бистрици и др. 

Сходно извештајима конзерватора из седамдесетих година, прегледана је 
збирка два манастира из околине Бијелог Поља, Подврха и Никољца. Прегледа-
не су 92 књиге збирке рукописа и старих штампаних књига ова два манастира. 
У периоду од половине седамдесетих до 1982. године урађена је конзервација 
15 рукописних књига у Београду, док је 17 рукописа конзервирано на Цетињу.

У допису из 1972. године др Вера Радосављевић саопштава управнику НБС 
како је кренула на пут ради прегледа фондова цркава у Бистрици и Љутовници, 
али „до Бистрице није успела да стигне због невремена и јако лошег пута (а нема 
редовне линије аутобуса), док у Љутовници заменик свештеника (а свештеник је 
био одсутан) није могао да пронађе заштићене књиге“.

Што се манастира Света Тројица из Пљеваља тиче, у допису из 1974. каже се 
да митрополит господин Владислав даје сагласност да се рукописи заштите, те 
да препоручује да једно лице однесе рукописе у Београд и прими реверсе, јер 
би то представљало „већу сигурност него да књиге иду поштом што ни у ком 
случају не долази у обзир“.8 Потписао је свештеник Бранислав Ристић, секретар 
Митрополије. Исте те године одвојене су четири рукописне књиге и послате на 
конзервацију у Народну библиотеку Србије, а до 1990. године конзервирано је 
12 књига ове збирке.

8 Архива Митрополије дабробосанске, бр. 411/74 од 31. 8. 1974.
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Епархија загребачко-љубљанска

Врло конструктивну сарадњу са Епархијом загребачко-љубљанском Народна 
библиотека Србије остварила је седамдесетих и осамдесетих година, када су по-
сећене цркве и манастири Српске православне цркве са територије Републике 
Хрватске. У периоду од 1970. до 1979. године рађена је конзервација 37 рукопис-
них књига и 15 старих штампаних књига манастира Крке, као и 22 штампане 
књиге цркве Светог Илије у Задру. 

Конзерватор Душица Бицок 1986. године ради процену стања књижне грађе 
из фонда СПЦО Сриједска. По овом извештају 50 књига спада у врло угрожену 
грађу, док преосталих 37 захтевају само чишћење и мање интервенције. Препо-
ручена је и стерилизација читавог фонда, али нема извештаја који говоре о томе 
да је овај фонд касније и заштићен.

Екипа конзерватора врши преглед књижног фонда Митрополије у Загребу 
2012. године на позив митрополита Јована. Стручни тим Народне библиотеке 
Србије прегледао је збирку богослужбених књига које се чувају у Музеју Митро-
полије СПЦ ради утврђивања стања у коме се књиге налазе и предлагања мера 
њихове заштите и конзервације. Поред прегледа музејске збирке за коју је на-
прављен детаљан опис стања, стручњаци Народне библиотеке Србије прегледа-
ли су и књиге које се чувају у просторији Депоа и Архива Митрополије, фонд 
манастира Пакраца (тренутно смештен у Митрополији), фонд библиотеке Српс-
ке православне опште гимназије „Кантакузина Катарина Бранковић”, као и фонд 
библиотеке манастира Лепавине. Утврђено је да је на већем делу фонда потреб-
но извршити конзерваторске интервенције, дат је предлог мера заштите, као и 
савети за даље чување вредног фонда.

Архив СПЦ

У последњој деценији интензивира се сарадња између Народне библиотеке Ср-
бије и Архива Српске православне цркве. Од како је, у другој декади ХХI века, 
на челу ове установе др Радован Пилиповић, Народна библиотека се укључује 
активно у питања заштите богатог фонда Архива СПЦ, који у том тренутку нема 
адекватну зграду нити депое за своју вредну грађу, сходно архивским и библио-
течким стандардима.

Конзерваторски тим НБС у више наврата је посећивао све депое Архива (у 
самој згради управе Архива, као и у специјално адаптираном простору звони-
ка цркве Светог Марка у Београду, који је претворен у импровизовани депо), 
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Заједнички рад конзерватора Архива СПЦ и НБС на конзервацији дела великог формата 
у новоформираној радионици Архива СПЦ
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те је давао своја стручна мишљења о стању у којем се грађа Архива налази. 
Опште стање овог богатог фонда је такво да је 2016. године у конзерваторском 
извештају Жељка Младићевића, начелника Одељења за заштиту, конзервацију и 
рестаурацију, дата препорука да се велики део збирке архивалија и збирке дело-
водних књига мора конзервирати у што хитнијем периоду. Овде се први пут по-
миње и идеја оснивања конзерваторске лабораторије при самом Архиву СПЦ. 

Наиме, извештај говори да „је идеја о оснивању конзерваторске лаборато-
рије при самом Архиву СПЦ добра, утолико што даје могућност да се посло-
ви заштите децентрализују и да се део послова на заштити културне баштине 
(која се чува под окриљем СПЦ) пребаци на новоосновану лабораторију“. На ос-
нову овог мишљења, као и агилног става управе Архива, Патријаршија је одо-
брила формирање лабораторије при Архиву СПЦ, за чије би функционисање 
и рад на угроженој грађи била надлежна конзерваторска служба НБС као над-
зорни орган. Испрва ова лабораторија није била довољно опремљена за рад на 
најугроженијој грађи, али се временом и уз помоћ дародаваца (пре свега уз све-
срдну помоћ појединих Епархија) опрема прибављала, а 2019. године је Архив 
СПЦ добио на употребу нову зграду (бивше богословске школе у Земуну) у коју 
је преселио већи део својих служби, укључујући и конзерваторску радионицу. У 
овом новом простору рад на заштити коначно је доведен на ниво потребан за 
квалитетну конзервацију грађе, а кадрови које је Архив СПЦ запослио обучава-
ли су стручњаци НБС у својој лабораторији.

Сарадња НБС и Архива СПЦ жива је и активна и данас, када се на свим 
пројектима заштите које раде конзерватори Архива као надзор и испомоћ поја-
вљују и конзерватори Народне библиотеке Србије. 

ПРОЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ФОНДОВА СПЦ У ИНОСТРАНСТВУ

Као посебну целину треба издвојити неколико битних пројеката заштите цркве-
них збирки које се налазе у иностранству, и за чију је заштиту потребно органи-
зовати теренски рад. У ову целину уврстили смо и прегледе фондова грађе из 
Темишвара и Трста, где нажалост није дошло до формирања пројеката заштите, 
али увек постоји могућност да се покрену активности у том смеру у будућности.



131

Српски православни Викаријат у Темишвару

На хитан позив генералног конзула СФРЈ у Темишвару, НБС је 1990. године 
послала тим стручњака због поплаве која је задесила библиотеку Српског пра-
вославног Викаријата смештену у Епископском двору у овом граду. Страдало 
је око 3200 књига овог фонда, чији знатни део чине рукописи и стара штам-
пана књига. Конзерватори су издвојили све угрожене публикације, осушили 
грађу, а књиге на којима је уочено присуство микроорганизама третирали су 
алкохолним раствором тимола. Услед значаја ове збирке (настале сакупљањем 
књига из српских манастира Бездина, Сенђурђа и других са територије Руму-
није), те године је предложено да се направи посебан програм заштите култур-
них добара у власништву Српске православне цркве у Румунији, уколико то 
одобре румунске власти.9

СПЦО Трст

Стручни тим Народне библиотеке Србије прегледао је 2012. године збирку бо-
гослужбених књига Архива СПЦО у Трсту, ради утврђивања стања у коме се 
књиге налазе и предлагања мера њихове заштите и конзервације. Библиотека 
и Архив СПЦО у Трсту имају богату колекцију књига међу којима се посебно 
издваја збирка богослужбених књига из XVIII и XIX века (на рускословенском 
језику у српској употреби) која се чува у цркви Св. Спиридона. Сходно из-
вештају конзерватора Жељка Младићевића, прегледана је збирка коју чини 
166 примерака старе штампане књиге. Према извештају из 2012. године, про-
цењено је да су интервенције потребне на 50% фонда. Предложене су мере 
заштите, направљен је пројекат који би могао да се реализује тек уколико се 
добије дозвола италијанских власти. 

Сентандреја

Библиотека Српске православне Епархије будимске, после библиотеке манасти-
ра Хиландара, друга је по величини и значају српска библиотека ван граница 
наше земље. Смештена је у Сентандреји и састоји се из четири веће библиоте-
ке-целине и неколико мањих књижних збирки. Ту су, поред библиотеке мана-
стира Грабовца и две личне библиотеке, легати будимских епископа Арсенија 

9 Архива НБС, бр. 0101 33/3 од 17. 1. 1990.
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Стојковића и Георгија Зупковића, али и једина жива библиотека чији фондови 
расту – Епархијска библиотека.10

Схватајући значај сентандрејске библиотеке за проучавање историје и култу-
ре Срба у Мађарској за последња три века, Народна библитека Србије, заједно 
са Библиотеком Матице српске, покренула је 1979. године организовану акцију 
за њено сређивање, обраду и заштиту. Те године стекли су се повољни услови за 
почетак континуираног рада у Сентандреји. Ослањајући се на уговор са СПЦ, 
Народна библиотека обавестила је јуна месеца 1980. године Свети архијерејски 
синод о намери да започне посао сређивања сентандрејске библиотеке. У свом 
одговору Свети архијерејски синод дао је пуну подршку Народној библиоте-
ци Србије на реализацији пројекта обраде и заштите Библиотеке Српске право-
славне епархије будимске у Сентандреји.

Направљени су тимови конзерватора из НБС и Библиотеке Матице српске, 
па се у Сентандреји боравило у више наврата по 20 дана. Сходно извештаји-
ма из осамдесетих година, прегледани су следећи фондови: збирка манастира 
Грабовца, збирка сентандрејске црквене општине, школска збирка будимске бо-
гословије као и збирка грчких неумских рукописа. Сва грађа категорисана је 
према степену оштећења, па је потом отпочео рад на заштити рукописа и старих 
штампаних књига сврстаних у прву категорију оштећења. У првој половини оса-
мдесетих година прошлог века неутралисано је више десетина хиљада листо-
ва рукописа (које су имале проблем киселог мастила), конзервирано је стотину 
кожних повеза, очишћено је и стерилисано око 800 угрожених књига.

У извештају конзерватора Душице Бицок из 1989. године стоји да је „на осно-
ву прегледа књига у библиотеци Епископа г. Зупковића, установљен развој ко-
лонија плесни услед повећане влаге у просторијама. У библиотеци Епископа А. 
Стојковића књиге су биле запаковане у 113 картонских кутија, па како је степен 
влажности у њима био већи од дозвољеног, све књиге су осушене и превентивно 
дезинфиковане“. Пројекат заштите сентандрејских збирки Народна библиотека 
Србије није наставила у 21. веку.

10 Надежда Р. Синдик, Мирослава Грозданић-Пајић, Катарина Мано-Зиси, Опис рукописа и 
старих штампаних књига библиотеке Српске православне епархије будимске у Сентандреји 
(Београд: Народна библиотека Србије; Нови Сад: Библиотека матице српске, 1991), 1–14.
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Манастир Хиландар

Иако званично не припада Српској православној цркви, већ Васељенској Патријар-
шији, манастир Хиландар био је и остао једна од најстаријих, најбогатијих и 
најбоље очуваних ризница српске историје и културе, као и својеврсни центар ду-
ховности српског народа. Народна библиотека Србије од 1971. године присутна је 
у Хиландару и једна је од првих институција културе Републике Србије која је по-
чела рад на сакупљању, обради, заштити и презентовању писаног блага манастира 
Хиландара. Тих година започето је прикупљање књига по манастирским келија-
ма и параклисима са циљем да се обједини, обради и заштити рукописна и стара 
штампана књига, повеље, часописи, новине и друга библиотечка грађа.

Пројекат Народне библиотеке Србије под називом „Конзервација рукописних, 
старих штампаних књига, инкунабула и повеља манастира Хиландара“ усвојен је 
1989. године у Републичкој заједници културе. Такође, усвојен је на Хиландарском 
савету при Заводу за заштиту споменика културе Републике Србије, а прихватио га 
је и Сабор Светог манастира Хиландара. Конзервација рукописа и повеља по овом 
програму контунуирано се обављала од 1990. године па све до пожара 2004. годи-
не, у којем је, поред великог дела манастира, страдала и скромно опремљена кон-
зерваторска радионица, формирана деведесетих година. 

Извршилац и координатор конзерваторских активности у периоду пре по-
жара била је Народна библиотека Србије, а периодично су укључивани и кон-
зерватори и рестауратори папира Библиотеке Матице српске из Новог Сада, 
Архива Србије и Историјског архива Београда. Конзерватори су у условима им-
провизације, без одговарајуће опреме, од 1989. године радили заштиту мање уг-
рожених рукописних књига на папиру, као и заштиту повеља на папиру. Рађен 
је материјал чију су конзервацију омогућавали услови у конзерваторској радио-
ници. До 2004. године и великог пожара урађено је:11 

– конзервација 241 рукописа (из ниже приоритетне групе, са малим бројем 
захтеваних интервенција);

– конзервација 65 повеља; 
– конзервација повеза 42 јеванђеља са металним оковима XVIII и XIX века;
– неутрализација 106 рукописа писаних киселим мастилом; 
– преповез 144 књиге библиотеке XX века.
Битно је поменути да су библиотекари и конзерватори Народне библиоте-

ке у овом периоду радили и на исељавању грађе из неадекватних просторија 

11 Војислав Горановић, „Библиотека манастира Хиландара“, Гласник НБС бр. 1 (2003): 135.
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манастира у новоформирану Ризницу, коју су опремили и уредили према прин-
ципима чувања музејске, архивске и библиотечке грађе.

У циљу заштите највредније грађе манастира Хиландара, стручни тимови Наро-
дне библиотеке Србије наставили су да долазе и после пожара 2004. како би пра-
тили стање колекције, давали сугестије за чување те покушали да обезбеде нови 
простор за формирање конзерваторског атељеа. Тим конзерватора и археографа, 
које је предводио др Владан Тријић, израдио је 2012. године Извештај о стању 
збирки повеља, рукописних и старих штампаних књига манастира Хиландара, на 
основу прикупљених података за време боравака у манастиру након пожара.

Рукописна грађа манастира Хиландара, пре конзервације и после ње
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Уз благослов братства манастира Хиландара, одређена је просторија у при-
земљу Ризнице за будући конзерваторски атеље, који је опремљен и пуштен у 
рад током 2013. године. У неколико следећих година урађен је велики посао на 
заштити оштећених и значајних рукописних књига и повеља манастира Хилан-
дара, смештених у I и II категорију оштећености. Конкретно, у периоду од 2014. 
до 2020. године у више једномесечних боравака заштићено је:12

– 20 рукописних књига средњег века (папир, прва група оштећења);
– 7 рукописних књига средњег века (пергамент);
– 15 рукописних повеља (7 пергаментних и 8 папирних);
– 8 графика;
– 71 преповезана књига савремене библиотеке.
Конзерватори су у сталном контакту са манастиром и прате услове за смештај 

вредне грађе у Ризници, те заједно са братством манастира налазе решења за 
њихово побољшање.

12 Жељко Младићевић, „Конзервација и рестаурација рукописног наслеђа – рад на терену 
(на примеру рада у манастиру Хиланадару)“, у Посебне збирке у контексту заштите кул-
тутног наслеђа и као подстицај културног развоја: зборник радова са међународне конферен-
ције Одељења посебних фондова Народне библиотеке Србије, [уредници Маша Милорадовић, 
Дејан Вукићевић], (Београд: Народна библиотека Србије, 2019), 633–648.
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ЗАКЉУЧАК

Статистички посматрано, од потписивања уговора између НБС и СПЦ, конзер-
вирано је преко сто хиљада листова оштећених рукописних и старих штампа-
них књига у власништву цркве (од тог броја, сходно годишњим извештајима 
о раду конзерваторске лабораторије, заштићено је у последњој деценији око 
25.000 листова грађе СПЦ). Направљено је на десетине пројеката заштите, који 
се нису односили само на конзерваторске интервенције на грађи, већ и на шири 
аспект заштите као што су побољшање услова чувања црквених збирки, услова 
у депоима. Чак и тамо где пројекти нису заживели (рецимо услед непостојања 
одговарајућег финансијских средстава, или услед одсуства подршке локалних 
власти код иностраних пројеката), конзерватори су сачинили прецизне списко-
ве културних добара са описом њиховог стања, што је битан корак у мапирању 
културног блага Србије. 

Показало се да сарадња државе и цркве у области заштите функционише 
континуално, и без икаквих већих препрека, дуже од пет деценија, на обострано 
задовољство. Битан корак је и успостављање мале, али функционалне конзерва-
торске радионице при Архиву СПЦ, чиме се стичу услови да црква може да заш-
тити своје збирке, први пут без помоћи са стране. 

Иако је Народна библиотека Србије током претходних деценија рада кон-
зервирала више од 100 хиљада угрожених рукописних и штампаних листова 
богослужбених књига, то нажалост представља само један скромни проценат ог-
ромне баштине чуване под окриљем СПЦ. Наиме, услед обимности ових збир-
ки, често и њихове недоступности, конзерватори нису могли свуда да стигну у 
помоћ. Грађа многих Епархија још увек није прегледана, а ови фондови сва-
како заслужују пажњу сходно свом значају. Иако се НБС трудила да свуда буде 
присутна, постоје и оне цркве и манастири који за ову сарадњу до сада нису 
имали прилике да чују, па стога није било прилике за сарадњу. Самим тим, мо-
жемо закључити да ова успешна сарадња централне конзерваторске лаборато-
рије Народне библиотеке Србије и Српске православне цркве и те како има 
своју будућност у предстојећим деценијама, док год постоји незаштићена кул-
турна баштина о којој се заједно старамо.
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THE COOPERATION BETWEEN CONSERVATION SERVICES, THE NATIONAL LI-
BRARY OF SERBIA, AND THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH IN THE FIELD OF 

PROTECTING THE WRITTEN CULTURAL HERITAGE 

SUMMARY | This paper provides an overview of a decades-long cooperation between 
the National Library of Serbia (NLS) and the Serbian Orthodox Church (SOC) in the 
field of the protection of cultural goods written on paper or parchment. The Conser-
vation Services of the National Library of Serbia, as a central lab for the protection of 
old and rare library materials on the territory of Serbia, is oriented to a close coop-
eration with the SOC in joint effort to save the valuable heritage under the auspices 
of the church from deterioration. It is well-known that for centuries the church has 
kept the largest number of preserved written cultural goods, primarily Serbian Cyril-
lic manuscripts, as well as old printed books that are mainly liturgical in character. 
Today, these collections are the property of the Serbian church, distributed across its 
Eparchies, monasteries, museums, and archives. Through the research of conserva-
tors’ reports, notebook reports (which contain the data on each protected unit of the 
material), the sign-outs signed by the representatives of the church, as well as the con-
tracts and the protocols signed between the NLS and the SOC, we obtained a summa-
ry of activities of the conservation lab of the NLS from its inception to this day. The 
selected data shows that a part of conservation activities was exactly aimed at the co-
operation with the Serbian Orthodox Church.

KEY WORDS | conservation, the protection of cultural goods, the Serbian Orthodox 
Church, the National Library of Serbia
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СОТРУДНИЧЕСТВО ОТДЕЛА КОНСЕРВАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ СЕРБИИ

С СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ РУКОПИСНЫХ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

АННОТАЦИЯ | В данной статье представлен обзор многодесятилетнего сотруд-
ничество Национальной библиотеки Сербии (НБС) с Сербской православной 
церковью (СПЦ) в области защиты культурных ценностей, написанных на бу-
маге и пергамене. Служба консервации Национальной библиотеки Сербии, в 
роли центральной лаборатории по защите старых и редких библиотечных ма-
териалов на территории Сербии, ориентирована   на тесное сотрудничество с 
Сербской Православной Церковью совместными усилиями сохранить цен-
ное наследие под эгидой церкви. Известно, что преобладающее количество со-
хранившихся письменных памятников культуры, в первую очередь сербских 
кириллических рукописей, а также старопечатных книг, преимущественно ли-
тургического характера, на протяжении вековохранялось церковью. Сегодня 
эти коллекции принадлежат сербской церкви и они распределены в Епархи-
альных домах, монастырях, музеях и архивах. Изучение отчетов о консервации, 
проектов, дневников выполненных работ (которые содержат данные о каждой 
охраняемой единице документов), расписок, подписанных с представителями 
церкви, а также контрактов и протоколов, подписанных между НБС и Сербской 
православной церковью, мы плучили краткую информацию о деятельности ла-
боратории консервации НБС с момента ее создания до наших дней. Выделен-
ные данные показывают, что значительная часть консерваторских мероприятий 
на самом деле относится к сотрудничеству с Сербской Православной Церковью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | консервация, защита культурных ценностей, Сербская 
Православная Церковь, Национальная библиотека Сербии
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САРАДЊА БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ 
СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ПРЕДСТАВНИЦИМА 
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

САЖЕТАК | У скоро двестaгодишњој историји Библиотеке Матице српске зна-
чајно место како у њеном развоју тако и у данашњем деловању заузимају ин-
ституције и представници Српске православне цркве. У раду ћемо у главним 
цртама указати на допринос и значај поклон библиотека (епископа) Платона 
Атанацковића, Стевана и Иринеја Ћирића, Бачке епархије, Српске православ-
не велике гимназије у Новом Саду, али и на књиге с потписима угледних цркве-
них великодостојника. Наша пажња је првенствено усмерена на аспекте ове 
сарадње који се односе на поклоне, размену или се тичу уређења манастирских 
и црквених библиотека као и указивања на раритетна издања и обраду књига и 
часописа и њихово увођење у организован систем библиотечко-информационе 
делатности. Равноправно место са осталим угледним предавачима, данас, у Биб-
лиотеци Матице српске чине и црквени великодостојници, учесници трибине 
Савремени човек и савремени свет. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Библиотека Матице српске, Српска православна црква, библи-
отека (епископа) Платона Атанацковића, поклон библиотека Стевана и Иринеја 
Ћирића, Библиотека Бачке епархије, Библиотека Српске православне велике 
гимназије у Новом Саду, посвете, трибина Савремени човек и савремени свет

Када се посматра развој Библиотеке Матице српске, евидентно је да се он не 
може замислити без утицаја Српске православне цркве, као и појединих њених 
представника. У ових готово два века од оснивања Матице и њене Библиотеке, 
тај утицај је понекад видљивији и израженији, док је, зависно од друштвено-по-
литичких околности бивао и мање приметан. Данас можемо рећи да је саставни 
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део активности Библиотеке. О овој сарадњи до сада није било озбиљнијих сту-
дија. У раду ћемо истаћи неке од облика сарадње који нису временски повеза-
ни, али јесу дубински и смисаоно. 

Сарадња са СПЦ остваривала се и остварује се кроз многе активности Биб-
лиотеке. У виду примљених и учињених поклона, уређења и обраде црквених 
библиотека, рестаураторско-конзерваторских послова, изложби и учешћа на 
скуповима и трибинама. Наравно, будући да међу корисницима Библиотеке 
Матице српске има и доста црквених лица, пружа им се и свесрдна помоћ у ис-
траживању и коришћењу фондова.

* * *
У својим богатим збиркама БМС данас чува и шездесет библиотечких целина 
(легата и личних библиотека).1 Овом приликом нешто више ћемо рећи о три 
за српску културу изузетно значајне библиотеке. Реч је о поклон библиотеци 
владике Платона Атанацковића, који је своју личну библиотеку поклонио пре 
пресељења Матице српске из Пеште у Нови Сад, 1864, као израз захвалности и 
части, a Матица га је изабрала за председника такође из захвалности и „за све 
што је учинио за њу и српски народ“.2 Библиотека браће владике Иринеја и Сте-
вана Ћирића стигла је пре 13 година у Библиотеку Матице српске, а између њих 
је Библиотека Српске православне велике гимназије новосадске која је у Библи-
отеку доспела након Другог светског рата. 

Све публикације које чине фонд личних библиотека и библиотечких целина, 
обрађене су у електронском каталогу и подаци о њима су свима доступни путем 
јавног електронског каталога Библиотеке Матице српске (СОВISS). За сваку од 
књига унети су, уколико их је било, подаци о потписима, посветама, белешкама 
и записима, печатима и екслибрисима као и о повезима (код старијих књига) и 
они су, такође, претраживи.

1 Када говоримо о приватним и библиотекама институција, можемо запазити да се свест о 
потреби да се сачувају као целине јавила после Другог светског рата и да је старање о њима 
проузроковано развојем Библиотеке Матице српске, као и јачањем њеног утицаја у српској 
култури и науци.
2 Живан Милисавац, Историја Матице српске. Део II, 1864–1880: време изневерених нада и бор-
бе за опстанак (Нови Сад: Библиотека Матице српске, 1992), 95.
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I
Библиотека Платона Атанацковића, епископа бачког, угледног интелектуалца 
и добротвора, најстарији је легат у Библиотеци Матице српске. Платон Атанац-
ковић је Библиотеци 1841. године поклонио 787 књига. Каталог поклоњених 
књига који је тада предат са књигама није сачуван. Књиге су ушле у редован 
фонд тако да ова библиотека није сачувана као целина. Реконструкцијa биб-
лиотекe рађена је 1985. године, када је на основу потписа власника Платона 
Атанацковића на публикацијама и посвета индентификована 341 књига. Вла-
дика Платон Атанацковић је један од најзнаменитијих епископа бачких. Васа 
Стајић тврди да и у историји Новог Сада има угледно место иако није у Но-
вом Саду „ни рођен нити је школован.3 Павел Атанацковић, како се звао пре 
но што се закалуђерио, рођен је у Сомбору, у угледној трговачкој породици, 
1788. године. У Сомбору је почео да учи гимназију, а 1801. дошао је у Сремске 
Карловце, где је завршио предуготовителни разред и свих пет разреда гимна-
зије, колико их је тада било. У Карловцима је завршио богословију, оженио се 
и радио као учитељ, а затим као професор препарандије у Сентандреји и Сом-
бору. Иако га Стефан Стратимировић, карловачки митрополит, у своје време 
врло утицајан, није волео, постао је и игуман и архимандрит, а након Страти-
мировићеве смрти, 1836. и смрти супруге и владика бачки. Да је мислио како 
има права на Бачку епархију, сведоче речи: „Ја сам усред Бачке рођен, ја сам 
у тамошњој краљевској вароши Сомбору професор и катихета у краљевском 
Педагогиуму био и као тај добио сам царскиј похвале декрет, ја сам 20 година 
у Сомбору пароховао, мене познаје цела Бачка, и ја познајем целу Бачку и све 
Бачване као земљаке своје, ја сам поштован и љубљен тамо от људиј свакога 
вјероисповеданија... признајем и исповедам моју најплеменитију жељу, тамо 
умрети и сахрањен бити, где ме је добра и незаборављена мати моја родила, 
где родитеља мојих, браћа и сестара мојих сербске кости леже.4 Из Вукове пре-
писке видљиво је дугогодишње њихово пријатељство, не само књижевно него 
и пословно. Писао му је и о напорима да пресели Матицу српску у Нови Сад, 
још 1851. Када је Матица, 1864. године пресељена из Пеште у Нови Сад, усеље-
на је у палату коју је владика Платон купио од Сервијскових наследника и да-
ровао Новосадској гимназији, како би се дигла на степен академије. На првој 
Скупштини Матице српске изабран је за њеног председника, на ком месту је 

3 Васа Стајић, Новосадске биографије: из архива Новосадског магистрата, књ. 1. Грађа за исто-
рију Новог Сада, св. 1 А–Ј (Нови Сад: Град Нови Сад, 1936), 14.
4 Васа Стајић, Новосадске биографије: из архива Новосадског магистрата, књ. 1. Грађа за исто-
рију Новог Сада, св. 1 А–Ј, 15. (Преузето из Архива карловачке митрополије, 1820, No. 283).
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остао до смрти. Умро је 1867. године, сахрањен је на Алмашком гробљу, у ка-
пели коју је живописао Новосађанин Павле Симић. 

О поклону Платона Атанацковића известиле су Сербске народне новине: „Ав-
густа 17(29)-ог држала је Матица Србске своју скупштину у којеј су између следећи 
предмети били: ... Примљен је од Високопреосвјашченаго Господина Епископа 
Будимског Платона Атанацкович каталог они 787 различни књига, које је Њего-
во Високопреосвјашченство библиотеки Матице српске поклонити изволило, 
међу коима по гласу каталога много важни књига има...5 Идентификација књи-
га које је Платон Атанацковић поклонио Библиотеци била је олакашана јер се 
Платон Атанцковић потписивао на насловним страницама књига у својој биб-
лиотеци. На ћириличким књигама потписивао се ћирилицом, на латиничким, 
готово увек латиницом. Писао је или пуно име и презиме, или иницијал име-
на и презиме или само презиме. Приликом реконструкције Библиотеке Плато-
на Атанацковића пронађено је његово писмо које је упутио патријарху Јосифу 
Рајачићу, а писано 16. јула 1850, у Бечу. Писмо је послао уз примерак своје књиге 
Аналитика писма. Писмо је, по свему судећи, велика библиографска реткост, јер 
у другим библиографијама и каталозима није до сада пронађено. 

Већина поклоњених књига из Библиотеке Платона Атанацковића је на не-
мачком језику (154), латинском (70), српском (56), француском (50), руском (8) 
и по једна румунска, хрватска и чешка књига. Књиге су претежно из књижев-
нoсти и религије, али има и публикација из историје, филозофије, филологије, 
педагогије, медицине, економије. Најстарија књига у библиотеци Платона Ата-
нацковића је Номоканон, штампан у Кијеву, 1629. године. Према расположивим 
подацима ова књига је велика библиографска реткост. Из прве половине 18. 
века је свега неколико књига, а највише књига штампано је од 18. до средине 19. 
века. Што се тиче књига на српском језику с краја 18. и почетка 19. века, ради се 
о делима просветитељске садржине. Дела Доситеја Обрадовића, Јована Мушка-
тировића и Герасима Зелића, као и писаца предромантизма: Милована Видако-
вића, Атанасија Стојковића, Павла Стаматовића...

Књиге на страним језицима су претежно књижевног и теолошког садржаја, 
а има и дела из историје, педагогије, филологије и медицине. Оне сведоче о 
свестрано образованој личности, о интересовањима која су веома широка. 

Од књига немачких и француских класика истиче се Мармонтелов Велизариј, 
штампан упоредо на француском и латинском језику, из 1806. и Фенелонов Теле-
мак, штампан на француском и немачком језику, из 1782. године. 

5 Сербске народне новине, бр. 66 (1841): 261.
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У библиотеци је и доста речника и граматика из класичних језика као и јези-
ка који су се користили у Хабзбуршкој монархији. Претпостављамо да се Пла-
тон Атанацковић овим језицима служио. 

Највише богослужбених и богословних дела је на немачком, француском и 
латинском језику. На српском и руском језику их је мањи број.

У библиотеци Платона Атанацковића налази се и докторска дисертација др 
Григорија Секулића, на латинском језику, штампана у Будиму, 1828. године. На 
основу грађе коју је предочио Васа Стајић др Секулић је био лекар Платона Ата-
нацковића, јер је као сведок на суду поднео извештај о току његове болести, од 
марта 1867. па до смрти. 

На књигама које је Платон Атанацковић поклонио Библиотеци Матице 
српске нема бележака, није их остављао приликом читања. На неким књигама 
је оставио податак када је купљена. На књизи Assеrtiones ex univerza philosоphia 
György ml. Mailáth-a из 1803, стоји на латинском исписан податак да је књи-
гу купио у Сомбору, 1829. Књигу Имреа Салаиа Мађарско језико-ученије из 1833, 
поклонио му је наш чувени педагог Јован Берић, 1836. Књигу Ученије христиан-
скоје... из 1823, посветио му је епископ будимски Дионисије Поповић, у Будиму, 
1836. Књигу О народној поезији славјанских племен из 1837. поклонио му је аутор, 
руски слависта Осип Максимович Бођански, у Москви, 1843. године. 

Ваља истаћи и врло редак примерак књиге Српске народне пословице и друге 
различне као оне у обичај узете ријечи, из 1849, који су добијали рецензенти због 
евентуалних коментара и исправки. На књизи је потпис Платон Атанацковић; 
на маргинама коментари Платона Атанацковића.

Као прву у едицији Легати Библиотеке Матице српске, Библиотека је штампа-
ла каталог поклоњених књига Библиотека Платона Атанацковића, 1995. године.

II
Библиотека Српске православне велике гимназије у Новом Саду – Патронат 
стигла је у Библиотеку након Другог светског рата. Српска православна вели-
ка гимназија новосадска основана је 1810, као трећа средња школа код Срба, 
после Учитељске школе у Сомбору (1778) и Гимназије у Сремским Карловцима 
(1791). Основали су је имућни грађани у духу народне традиције и на начелима 
православне вероисповести. Гимназија је осам година након оснивања године 
царском привилегијом изједначена са свим осталим гимназијама у Хабсбурш-
кој монархији. То је значило ду су ученици Гимназије имали право уписа у свим 
лицејима, академијама и универзитетима у Монархији, без обавезе да пола-
жу допунске испите.Том приликом је владика Платон Атанацковић поклонио 
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Гимназији штампарију под условом да се зове Платонова штампарија. Школом 
је управљао Патронат у којем су врховни патрони били карловачки митрополит 
и новосадски епископ уз шест патрона, људи од науке и угледа.

Библиотеку у Гимназији основао је Павел Јозеф Шафарик (1795–1861), њен 
најмлађи и најславнији директор. Имао је тада 24 године. Из писама Георгија 
Магарашевића, гимназијског професора и потоњег уредника Летописа Мати-
це српске, упућених Вуку, сазнајемо да је библиотека већ у својој првој деценији 
бројала преко хиљаду књига. 

Лукијан Мушицки је испевао у двадесет и четири катрена Оду на откритије 
Библиотеки Гимназије новосадскија торжестваное лета 1822...

Патронат је водио изузетну бригу о Библиотеци што сведочи и каталог Спи-
сак књига у библијотеци Српске велике гимназије новосадске, објављен 1896. 
Каталог има изузетну вредност и трајно је сведочанство о школском библио-
текарству код Срба.

Ова библиотека је у више наврата била угрожена, када је и део фонда 
уништен. Мађарска фашистичка власт уништила је 1941. године преко 20.000 
публикација које су за библиотеку набављене у Краљевини Југославији. Књи-
ге које су биле заштићене (означене) печатом Патроната, као имовину ост-
варену до 1918. године у Аустроугарској враћене су Патронатском одбору. 
Патронат је одлучио да се Библиотека прегледа и уреди. Библиотеку је уре-
дио професор Младен Лесковац (потоњи Матичин председник). Лесковац је 
установио инвентарне књиге и ауторски каталог, када је утврдио да мађарс-
ке власти ипак нису успеле да из библиотеке издвоје све књиге набављене 
после 1918. године.

После Другог светског рата његовим залагањем и залагањем тадашњег пред-
седника Матице српске др Милана Петровића, Патронат Српске православне 
велике гимназије у Новом Саду, на чијем је челу био владика бачки др Иринеј 
Ћирић, чија ће се библиотека наћи у Библиотеци Матице српске, због немогућ-
ности да сам одржава Библиотеку, уступа је Матици српској на „чување и ко-
ришћење”, задржавајући право власништва над њом.

Не зна се када је тачно Библиотека пресељена у зграду Библиотеке Матице 
српске. Чува се у посебном магацинском простору са осталим старим и ретким 
књигама, онако како су је средили библиотекари под руководством Младена 
Лесковца. Публикације нису сврстане у редован фонд, као што се десило са по-
клон библиотеком Платона Атанацковића, сачувана је као целина.

У библиотеци је књига њеног оснивача Павела Јозефа Шафарика, на ла-
тинском језику, штампана у Новом Саду, 1819, са посветом митрополиту 



147

Стратимировићу, њеном патрону: Q.D.B.V. [Quod Deus bene vertat] Novi Graeci non 
uniti Ritus Gymnasii Neoplantensis auspicia: feliciter capita.

Најстарија књига у библиотеци је на латинском језику, из 1537, чији су ауто-
ри највероватније опати Екехард из манастира Аура, Бурхард из Урсберга, Кон-
рад из Лихтенауа: Chronicum Abbatis Urspergensis.

На латинском језику је готово 1000 књига, 7000 на немачком, 4500 на срп-
ском, следе француски, руски, старогрчки, црквенословенски... и заступљене су 
све области људског интересовања.

Данас је Патронатска библиотека, најстарија сачувана српска јавна библио-
тека, сређена, обрађена и у потпуности доступна и претражива. Њу чини 14.343 
примерка монографских публикација и 348 наслова са 6094 годишта старе пе-
риодике (највећим делом са краја XVIII и из XIX века). Готово све публикације 
су својевремено коричене у црни полуплатнени картонски повез са златотис-
ком и имају печат Патроната. Ова библиотека представља несумњиво једно од 
наших највреднијих културних добара и трајно је сведочанство о томе у каквом 
се духу васпитавао и подизао наш народ у прошлости.

III
Поклон библиотеку др Иринеја и Стевана Ћирића Библиотека Матице српс-
ке је примила 2007. године, као дар породице Ћирић из Сремских Карлова-
ца. Осим књига, даровани су и рукописи, личне ствари и уметнички предмети. 
Епископ бачки др Иринеј (Иван) Ћирић (1884–1955) завршио је филозофију у 
Бечу, а богословске науке на московској Духовној академији. Замонашио се 
1908. у манастиру Хопову и добио име Иринеј. Био је библиотекар Патријар-
шијске библиотеке у Сремским Карловцима и професор Карловачке богосло-
вије. Проучавао је црквено појање, преводио са грчког, латинског, хебрејског, 
јидиша, француског, руског, немачког и мађарског језика. Објавио је велики број 
теолошких радова и више књига. Током Првог светског рата, захваљујући зала-
гању др Иринеја Ћирића, из мађарског логора Шарвар је спасено и размештено 
по Бачкој епархији око 2800 деце и 180 мајки са одојчадима. Основао је Епар-
хијску болницу у Новом Саду.

Стеван Ћирић (1886–1955) као стипендиста Матице српске студирао је пра-
ва у Будимпешти и филозофију у Бечу, касније њен секретар и уредник Летопи-
са Матице српске.6

6 О породици Ћирић, поклон библиотеци др Иринеја и Стевана Ћирића писала је у више 
наврата Гордана Петковић, која је и аутор запажене изложбе о њима. В. у Литератури.
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Био је професор историје у Карловачкој гимназији, секретар Матице српске 
и уредник Летописа (1928), градоначелник Сремских Карловаца, посланик На-
родне скупштине (од 1931), министар просвете (1934/35 и 1939) и председник 
Народне скупштине Краљевине Југославије (1935–1939). После споразума Цве-
тковић–Мачек подноси оставку и повлачи се са политиче сцене. Био је председ-
ник Југословенског шаховског савеза (1934–1940). Након Другог светског рата 
нова власт им је одузела грађанска права.

Поклон библиотека др Иринеја и Стевана Ћирића садржи 5216 монограф-
ских публикација и 392 наслова са 1380 годишта периодике. Ту су и књиге ос-
талих чланова породице. На 1297 књига су потписи владике бачког др Иринеја. 
Ако је у библиотеци Платона Атанацковића (сачувани део) било мање теолош-
ких дела него што се може претпоставити, у овој библиотеци преовлађују те-
олошка дела, дела из историографије и историје уметности. У владичанском 
двору Епархије бачке у Новом Саду чувају се и 793 публикације из збирке под 
називом „Лична библиотека Иринеја Ћирића” које су обрађене и унете у елек-
тронски каталог БМС.

Библиотека садржи и много раритета. Реч је о делима Антуна Матије Рељко-
вића, Јована Мушкатировића, Доситеја Обрадовића, Милована Видаковића, 
Јована Стерије Поповића, Јована Суботића, Платона Атанацковића... У овој по-
клон библиотеци могу се пронаћи књиге на више од 25 језика. После српског, 
следе немачки, француски, енглески, руски, мађарски, италијански, латински, 
старогрчки, црквенословенски, хебрејски, чешки, шведски, словеначки, бугар-
ски, румунски... У библиотеци су заступљени Хајнрих Хајне, Антон Павловић 
Чехов, Фјодор Михајловић Достојевски, Јаша Томић, Ђузепе Верди, Јован Сте-
рија Поповић, Јован Максимовић, Бајрон, Шекспир, Спиноза, Шафарик, Валтер 
Скот. Сва Хајнеова дела су на немачком, већина Чеховљевих на руском. Ту су и 
грамофонске плоче Ђузепа Вердија.

О личним, породичним, професионалним везама, афинитетима и интересо-
вањима говоре и посвете међу књигама из ове библиотеке.

Међу више од 300 књига са посветама су и оне Јаше Томића, Јована Грчића, 
Димитрија Руварца, Јована Радонића, Мираша Кићовића, Александра Дерока, 
Ђорђа Сп. Радојичића, Милутина Миланковића, владике Николаја Велимиро-
вића, Паје Радосављевића, Бранислава Петронијевића, Ксеније Атанасијевић, 
Богдана и Павла Поповића, Војислава Ј. Илића, Сибе Миличића, Николе Радој-
чића, Виктора Новака, Владимира Дворниковића, Милана Недића, али и ком-
позитора Милоја Милојевића, Петра Коњовића, Ненада Барачког – па све до 
наших савременика Слободана Селенића, Динка Давидова, Дејана Медаковића 
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и других који су били пријатељи млађег нараштаја породице Ћирић, Стеванове 
деце Ивана, Катарине и Олге.

У библиотеци Стевана Ћирића преовлађују књиге из историје, политике, 
друштвених наука као и колекција шаховских публикација. За историчаре су 
свакако најзначајније оне које се тичу рада краљевске владе и парламента по-
следње деценије пред Други светски рат.

Архивска грађа и више хиљада докумената, фотографија, преписке и др. из 
заоставштине браће Ћирић пружиће историчарима драгоцени материјал о пе-
риоду између два светска рата, у којем су деловали и имали значајно место, је-
дан у духовном, а други у световном окружењу.

IV
Од свог оснивања па до данас, БМС је своје фондове увећавала и поклонима 
појединаца и институција. О дародавцима из редова СПЦ сведочанство су и 
бројне посвете сачуване на поклоњеним књигама. Између осталих, у БМС се 
чувају и књиге са потписима и посветама неколико српских патријарха и мит-
рополита. Међу њима су и значајни књижевници-духовници (Петар Петровић 
Његош, Николај Велимировић и Јустин Поповић).

Библиотека Матице српске се осим обавезним примерком и публикацијама 
које добија путем размене значајно попуњава и поклонима које добија од поје-
динаца и институција. Будући да Библиотека у својим збиркама чува само један 
до два примерка сваке публикације (уникатски и музејски) велики део поклоње-
них књига је дупликат. Овај фонд дупликата намењен је за поклоне другим биб-
лиотекама, пре свега оним које се обрате БМС и траже књиге. Међу њима је и 
доста црквених и манастирских библиотека. Поклони се припремају у складу 
са могућностима (расположиви наслови у фонду дупликата). Црквене библи-
отеке су специфичне у односу на народне и високошколске библиотеке које 
чине највећи део поклонопримаца. За њих се одвајају публикације из области 
теологије, историје уметности и друштвених наука, пре свега српске историје. 
Од лепе књижевности издвајају се прозна и поетска дела значајних српских пи-
саца. Поклони се формирају према потребама библиотеке тако да избор књига 
који се прави за високошколске библиотеке СПЦ (Академија СПЦ за уметност и 
консервацију, Богословија Светог Петра Цетињског на Цетињу, Призренска бо-
гословија и др.) неће бити исти као избор књига за јавне библиотеке СПЦ, биб-
лиотеке при црквеним општинама које су намењене и верницима свих узраста. 
Често су библиотеке при црквама и црквеним општинама које се налазе у се-
лима и мањим местима и једине библиотеке у њима (библиотека при Цркви 
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Свете Петке у Кутлешу и библиотека при Цркви Светих апостола Петра и Павла 
у Доњој Локошници) те су ове библиотеке намењене целокупном становништву. 
При припремању оваквих поклона води се рачуна да буду заступљене и књиге 
из школске лектире, белетристика, популарна наука и историја уз уобичајене те-
олошке наслове. Наравно, колико год је то могуће, испуњавају се и специфичне 
жеље наведене у молби за поклон.

Матица српска и Библиотека Матице српске сарађују са Српским заједни-
цама у региону и широм света те и са епархијама СПЦ изван територије 
Републике Србије (Митрополија црногорско-приморска, Епархија будимљан-
ско-никшићка, Епархија пакрачко-славонска, Епархија зворничко-тузланска, 
Српска православна црквена општина у Линцу, Аустрија, Епархија будимска, 
Манастир Хиландар и др.).

У последњих двадесет година, Библиотека Матице српске је црквеним биб-
лиотекама поклонила преко 8000 публикација. Свака поклоњена књига је обе-
лежена печатом „Дар Библиотеке Матице српске”. Копије спискова поклоњених 
књига чувају се у архиви БМС.

Међу поклонопримцима Библиотеке Матице српске су и: Академија СПЦ за 
уметности и консервацију у Београду, Библиотека Епархије пакрачко-славон-
ске у Пакрацу, Библиотека при Цркви Свете Петке у Кутлешу, Библиотека при 
Цркви Светих апостола Петра и Павла у Доњој Локошници, Библиотека При-
зренске богословије, Библиотека Српске православне Епархије бачке у Новом 
Саду, Библиотека Српске православне Епархије будимске у Сентандреји, Биб-
лиотека Српске православне црквене општине у Шајкашу, Богословија Светог 
Петра Цетињског на Цетињу, Богословски факултет у Београду, Епархија буди-
мљанско-никшићка у Никшићу, Епархија зворничко-тузланска у Бијељини, Ма-
настир Велика Ремета, Манастир Високи Дечани, Манастир Гргетег, Манастир 
Ковиљ, Манастир Крушедол, Манастир Љубостиња, Манастир Мала Ремета, Ма-
настир Манасија, Манастир Острог, Манастир Петковица, Манастир Светог Ар-
хангела Михаила на Михољској Превлаци, Манастир Хиландар и хиландарска 
библиотека на Какову, Митрополија црногорско-приморска на Цетињу, Пра-
вославна класична гимназија у Москви, Православни Богословски факултет 
у Београду, Православно удружење „Свети Сава” у Новом Саду, Саборна црква 
Светог Василија Острошког у Никшићу, Српска православна општина у Неве-
сињу, Српска православна парохија – четврта при Светосавском храму у Но-
вом Саду, Српска православна црквена општина Жабаљ, Српска православна 
црквена општина Стари Врбас, Српска православна црквена општина у Дарди, 
Српска православна црквена општина у Линцу (Аустрија), Црквена библиотека 



151

„Герман Јовановић” у Нештину, Црквено-народни дом у Никшићу, Црква Свете 
Петке (за Основну школу „Никола Тесла”), Лејкшор (Канада) и овом пригодом, 
Манастир Жича.

Овде ћемо само споменути и помоћ и предусретљивост СПЦ и црквених из-
давача у дијаспори којима смо се почетком деведесетих година прошлог века 
обраћали за помоћ у набавци публикација сербике објављиване у расејању у пе-
риоду после Другог светског рата. Захваљујући великом одазиву, БМС данас по-
седује завидну збирку издања српске емиграције од Канаде до Аустралије.

Такође, на трибини Савремени човек и савремени свет међу угледним пре-
давачима нашли су се и епископ Јован (Пурић), митрополит црногорско-при-
морски Амфилохиjе, епископ крушевачки Давид, епископ Јован (Ћулибрк), отац 
Гојко Перовић, ректор Богословије Светог Петра Цетињског на Цетињу.

Међу електронским изложбама Библиотеке налазе се и изложбе које у ди-
ректној или индиректној вези кореспондирају са духовницима и књигама ду-
ховне садржине: Свето писмо: каталог изложбе, Галерија Матице српске, 20. 
новембар – 10. децембар 2003. (аутор каталога и изложбе Душица Грбић), Петар 
I Петровић Његош (1747–1830), Хиландар (1198–1998), Вићентије Ракић (1750–1818), 
Јован Рајић (1726–1801), Лукијан Мушицки (1777–1837), Николај Велимировић (1880–
1956), Стефан Стратимировић (1757–1836), Иларион Руварац (1832–1905), Мана-
стир Крушедол, Никанор Грујић (1810–1887), Петар II Петровић Његош (1813–1851), 
250 година штампаног издања „Епитома“ Дионисија Новаковића, 225 година „Ис-
торије“ Јована Рајића, Јубилеји штампаних србуља 2019. године, Јубилеји штам-
паних србуља 2020. године, Јустин Поповић (1894–1979), 800 година Номоканона 
Светог Саве. 

Библиотекари БМС већ деценијама раде и на пословима сређивања, обра-
де и рестаурације црквених библиотека од значаја за историју и културу срп-
ског народа.

Комплексни послови уређења Библиотеке и ризнице Манастира Хиландара 
који су започети седамдесетих година двадесетог столећа трају и данас. У њих је 
током ових пола века било укључено и неколико наших библиотекара који су 
радили како на описима рукописа, књига и периодике, тако и на пословима рес-
таурације и конзервације. У склопу Пројекта обнове ризнице Манастира Круше-
дола у Библиотеци Матице српске каталошки су обрађене и рестауриране старе 
и ретке књиге из фонда Ризнице. 

Деведесетих година прошлог века, библиотекари БМС су радили на сређи-
вању и обради књига из Српске црквено-уметничке и научне збирке Епархије 
будимске у Сентандреји. Резултат овог рада је и књига објављена у сарадњи са 
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Народном библиотеком Србије.7 Ови послови су настављени, раде се у конти-
нуитету сваке године. Приведени су крају послови око уређења и обраде Биб-
лиотеке манастира Грабовца, смештенe у Музеју Српске православне епархије 
будимске у Сентандреји и рађена је редакција записа у циљу припреме каталога 
за штампу.8 Договорени су даљи послови у циљу завршетка обраде публикација 
из Библиотеке епископа Арсенија Стојковића, која се налази у Владичанском 
двору у Сентандреји и предати су описи обрађених књига у рукопису ради пре-
куцавања и припреме каталога за штампу.

Током 2018. године започети су и послови на сређивању библиотеке Богосло-
вије у Призрену.9

Ред је овом приликом споменути и допринос дугогодишњег библиотекара 
Библиотеке Матице српске, Лазе Чурчића, који је пред распад бивше Југосла-
вије боравио у Манастиру Пакрацу и пописао једну од најзначајнијих српских 
библиотека (коју су у годинама које су уследиле, ратни сукоби поприлично 
девастирали). Његов рад остао је забележен у књизи коју је објавила Народна 
библиотека Србије, као сведочанство за историју српске културе.10

Запажена је активност Библиотеке на рестаурацији и конзервацији мана-
стирских збирки. Одељење за конзервацију и рестаурацију континуирано спро-
води заштиту старих и ретких публикација у фонду Библиотеке, а последњих 
година рестаурисане су публикације Патријаршијске библиотеке, Српског пра-
вославног манастира Царска Лавра Високи Дечани, Библиотеке Српске право-
славне епархије будимске, Српске православне црквене општине у Футогу… и 
других. Посебно се истиче најновији пројекат потписан са библиотеком Будимс-
ке епархије: завршена је конзервација и рестаурација четири одабрана култур-
на добра, старе штампане књиге из периода од 1493. до 1538, из Збирке старих 
штампаних књига Библиотеке Епархије будимске из Сентандреје.11

7 Каталог књига Личне библиотеке Георгија Зубковића, редактор Мара Тодоровић (Београд: 
Народна библиотека Србије; Нови Сад: Библиотека Матице српске, 1994).
8 Годишњак Библиотеке Матице српске за 2019 (2020): 17.
9 Тамара М. Малешев, „О сарадњи Библиотеке Матице српске и Српске православне бого-
словије Светих Кирила и Методија у Призрену“, Годишњак Библиотеке Матице српске за 2018 
(2019): 163–171.
10 Српске рукописне и штампане књиге у Славонији од XV до XVIII века: каталог, прир. Лукијан 
Пантелић... и др. (Пакрац: Епархија славонска; Београд: Народна библиотека Србије, 1990).
11 Годишњак Библиотеке Матице српске за 2019 (2020): 29.
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* * *
Да је значај и рад Библиотеке Матице српске препознат, сведочи и признање 
које је добила од Српске православне цркве. Наиме, на Ђурђиц, славу Српс-
ке Атине 3/16. новембра 2019. године, у Светогеоргијском храму у Новом Саду, 
након Свете архијерејске литургије, Његово Преосвештенство, Епископ Ново-
садски и Бачки др Иринеј, уручио је Орден Светога Саве другог степена, Биб-
лиотеци Матице српске и Орден Светог деспота Стефана Лазаревића Драгану 
Станићу (Ивану Негришорцу), председнику Матице српске, и Селимиру Радуло-
вићу, управнику Библиотеке Матице српске. Свети Синод Српске Православне 
цркве, на предлог Епископа Новосадског и Бачког др Иринеја, доделио је ова 
одликовања у знак признања „за неизмерни допринос унапређењу културе, очу-
вању српског језика, традиције и културне баштине нашег народа уопште“.

УМЕСТО ЗАКЉУЧКА

У скоро двестaгодишњој историји Библиотеке Матице српске значајно место у 
њеном развоју и у данашњем деловању заузима сарадња са Српском православ-
ном црквом. Свакако као део интегративног својства српског националног бића, 
незамисливог без православља. Покушали смо у овом раду само да се подсети-
мо и укажемо на свега неколико сегмената ове богате сарадње, углавном из по-
следњих деценија. Темељна истраживања богате архиве Матице српске сигурно 
би нам донела и нове чињенице, али то ћемо оставити будућим истраживачима. 
Наша пажња данас је првенствено била усмерена на аспекте ове сарадње који се 
односе на поклоне, размену, заштиту културне баштине или се тичу уређења ма-
настирских и црквених библиотека и њихово увођење у организован систем биб-
лиотечко-информационе делатности. То обезбеђује много потенцијала из којих 
се може посматрати добро уређена библиотека овога типа. Не треба из вида гу-
бити нити њене образовне могућности, под условом да се оне отварају сходно 
потребама потенцијалних корисника. Колико нам је познато, у малом броју биб-
лиотека које су већ сређене учињено је понешто на њиховој промоцији, иако су 
ове библиотеке махом музејског типа. 

Можда је то довољно за почетак, али смо се већ довољно удаљили од почет-
ка, ако узмемо у обзир да је већина библиотека у фрушкогорским манастирима 
већ уређена, као и библиотека Бачке епархије, библиотека у Сремским Карлов-
цима, да се сређује библиотека Манастира Студенице, бројне личне библиоте-
ке свештених лица…
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Добар део ових библиотека може да обогати културну понуду места у коме се 
налазе, са свим особеностима фонда којима располажу. Или да послужи као ос-
нова за промовисање тема које су стално у фокусу интересовања, посебно данас 
дезоријентисаног у либералном капитализму и у друштвеним мрежама ухваће-
ног а врло усамљеног савременика. Остати ослонац, тачка смирења и сарадње.

Шта библиотекарство осим књига и њиховог уређења може још да понуди 
овом типу библиотека? Или шта оне могу да понуде библиотекарству и корисни-
цима? Када размишљамо о томе, очекујемо да ћемо кроз разговоре с духовни-
цима или њихову беседу, доживети неку врсту растерећења, осећај како смо на 
таласима речи некога ко нас прихвата.

Библиотека епархије Бачке, као ризница од изузетног значаја видљива је на 
интернету, захваљујући труду библиотекара Библиотеке Матице српске. У њој се 
налазе и библиотеке епископа бачких. Поједине од њих већим делом се чувају 
у Библиотеци Матице српске. До њих је лако доћи, али до књига које су смеште-
не у Бачкој епархији тешко. Било би потребно да се сачини међусобни спора-
зум о њиховом коришћењу. 

Да ли ће ове библиотеке послужити и као острва удаљености од друштвених 
мрежа и моћи да понуде књиге којима располажу у замену за технолошке ино-
вације, чији смо зависници постали, показаће време. Свакако је потребан добар 
баланс да се оне искористе на најбољи могући начин. За сада остаје да се све 
књиге по манастирима и библиотекама као и при институцијама Српске право-
славне цркве попишу и уведу у библиотечко-информациони систем, конзерви-
рају или уведу у регистар старе и ретке грађе, тј. да се заврши започето. А да се 
потом осмисли и дефинише стратегија за њихово промовисање.
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THE COOPERATION OF THE MATICA SRPSKA LIBRARY 
WITH THE INSTITUTIONS AND REPRESENTATIVES 

OF THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH 

SUMMARY | The institutions and representatives of the Serbian Orthodox Church 
take significant space in an almost 200 year-long history of Matica Srpska, pertaining 
to both its development and its activities today. This paper summarizes the contribu-
tion and the importance of the libraries endowed by (bishop) Platon Atanacković, Ste-
van and Irinej Ćirić, the Eparchy of Bačka, the Serbian Orthodox Grammar School in 
Novi Sad, but also the importance of the books with dedications made by esteemed 
church dignitaries. What we primarily focus on are the aspects of this cooperation re-
ferring to the gifts, the exchange, or the renovation of monastery and church libraries, 
as well as pointing out some rare copies and inventorying the books and magazines, 
and making them part of an organized system of library and information technology 
activities. Today, church dignitaries, who are the participants of the seminar The mod-
ern man and the modern world, also have a platform equal to that of other renowned 
teachers in the Matica Srpska Library. 

KEY WORDS | Matica Srpska Library, Serbian Orthodox Church, the library of (the 
bishop) Platon Atanacković, the library endowed by Stevan and Irinej Ćirić, the li-
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СОТРУДНИЧЕСТВО БИБЛИОТЕКИ МАТИЦЫ СЕРБСКОЙ
С УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

АННОТАЦИЯ | В почти двухсотлетней истории библиотеки Матицы Сербской 
учреждения и представители Сербской Православной Церкви занимают важ-
ное место как в ее развитии, так и всегодняшней ее деятельности. В статье мы 
в основных чертах укажем на вклад и важность книжных собраний завещаний 
(епископов) Платона Атанацковича, Стевана и Иринея Чирич и библиотек Бач-
кой епархии, Сербской православной высшей гимназии в Нови-Саде, а также 
книг, с афтографами видных церковных сановников. В первую очередь мы фо-
кусируемся на аспектах этого сотрудничества, касающихся даров, обмена или 
обновления монастырских и церковных библиотек, а также на выявлении не-
которых редких экземпляров и инвентаризации книг и журналов и их включе-
нии в организованную систему библиотечно-информационной деятельности. 
Сегодня в Библиотеке Матицы Сербской церковные деятели, участники фору-
ма Современный человек и современный мир занимают равное место с другими 
видными лекторами.
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Библиотека Матицы Сербской, Сербская Православная 
Церковь, книжное собрание (епископа) Платона Атанацковича, книжное со-
брание завещание Стевана и Иринея Чирич, Библиотека Бачкой епархии, Би-
блиотека Сербской православной высшей гимназии в Нови-Саде, посвящения, 
форум Современный человек и современный мир
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ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА БИБЛИОТЕКЕ 
МАНАСТИРА СТУДЕНИЦЕ 
– ОД ТРАДИЦИЈЕ ДО САВРЕМЕНИХ СТАНДАРДА

САЖЕТАК | У раду се разматрају настанак и развој књижног фонда манастира 
Студенице – и то од његових најранијих времена и успостављања фонда који 
се сматра богослужбеним минимумом, преко увећања и осиромашења фонда, 
до савременог стања и уређења манастирске Библиотеке. Посебна пажња ус-
мерена је на активности током реализације пројекта Ревизија и стручна обрада 
фонда Библиотеке манастира Студенице, уз презентовање проблема усаглаша-
вања црквених и световних правила из домена библиотекарства, могућности са-
радње и заједничког деловања у пољу библиотекарства и културне баштине, те 
успостављање парадигматског примера добре праксе уређења манастирске биб-
лиотеке према свим релеватним библиотечко-информационим стандардима.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Библиотека манастира Студенице, књижни фонд, стара и рет-
ка књига, записи, COBISS

О НЕКОЛИКИМ ДЕТАЉИМА ИЗ ИСТОРИЈЕ СТУДЕНИЧКИХ КЊИГА

На основу вишевековног постојања манастира Студенице и готово двовеков-
них проучавања историјата и карактеристика манастира, очекивало би се да су 
истраживачки напори већ донели релевантне податке који недвомислено об-
знањују начин настанка и опстанка манастира. Међутим, очито је да је и даље 
постоје бројне непознанице које су најочигледније по питању манастирске Риз-
нице и манастирске Библиотеке, а нарочито фонда рукописних књига. Оне се 
тичу не само немогућности детаљног сагледавања развоја фонда, него и пои-
мања њиховог заснивања као важних манастирских целина. 



160

Када говоримо о заснивању Ризнице и Библиотеке, с правом се „може претпо-
ставити да њихове зачетке треба тражити још у времену изградње манастирског 
комплекса, а нарочито Богородичине цркве (која је озидана између 1183. и 1196. 
године)“.1 Оваква претпоставка проистиче из чињенице да је немогуће постојање 
храма без макар нужних богослужбених књига, што је потврђено и у историјату 
осталих манастира и у још увек живој пракси. Мада је питање богослужбеног ми-
нимума књига и даље отворено, Богдановић је мишљења да се оно своди на: „је-
ванђеље, апостол, служабник, требник, псалтир, часослов, скраћени октоих, скраће-
ни триод посни и цветни, празнични минеј и паримејник“, с тим да постоји „у ма-
настиру обавезно макар и краћа верзија типика и пролог за читање у трпезарији.“2 
Претпостављамо да је у случају манастира Студенице почетни број књига био већи, 
имајући на уму статус овог манастира који је задобио још у време изградње – као 
ктиторски храм и гробна црква Стефана Немање. Царски манастири, попут Студе-
нице, извесно су морали бити боље опремљени, па се то рефлектовало и на број 
књига, у смислу постојања богослужбеног минимума од 26 књига3 (нпр. да су садр-
жали комплет од дванаест месечних минеја, а не да се то сводило на један, по Бо-
гдановићевом попису, претпостављени празнични минеј), или да су и у основном 
фонду имали и нешто од тзв. монашке литературе за индивидуално или читање у 
трпезарији – као што су нпр. била житија светих, поуке, беседе и слично.4

1 Маја Анђелковић, Весна Абадић, „Уређивање Библиотеке манастира Студенице према са-
временим библиотечко-информационим стандардима“, у Манастири и библиотеке чувари 
културне баштине: зборник радова са стручног скупа одржаног 18. маја 2017. године у мана-
стиру Велика Ремета (Ириг: Српска читаоница у Иригу; Велика Ремета: Манастир Велика 
Ремета, 2018), 66–77.
2 Димитрије Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара (Београд: САНУ; 
Народна библиотека СР Србије, 1978), 19. Богдановић на истом месту скреће пажњу да је мо-
гуће и постојање опширнијих верзија октоиха, триода и минеја.
3 Уп. Димитрије Богдановић, „Рукописно наслеђе Косова“, у Студије из српске средњовеков-
не књижевности, избор и предговор Татјана Суботин-Голубовић (Београд: СКЗ, 1998), 189–
191; Татјана Суботин-Голубовић, Српско рукописно наслеђе од 1557. године до средине XVII века, 
САНУ посебна издања, Књига  DCXL, Oдељење језика и књижевности, књига 51 (Београд: 
САНУ 1999), 49–50.
4 На основу Ракићевићевих разматрања Савиног Житија Светог Симеона и идентификовања 
интертекстуалних веза, имамо прецизне податке о постојању беседа Преподобног Теодо-
ра Студита у манастиру Студеници. Види: Тихон Ракићевић, „Настанак завршног дела Сави-
ног Житија Светог Симеона у светлу Хиландарског рукописа бр. 387“, Хиландарски зборник 
14 (2017), 7–20.
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Потврду за ктиторово даривање и опремање манастира Студенице и засни-
вање књижног фонда налазимо у Савином Житију Светог Симеона (Првом сло-
ву Студеничког типика): 

„А после тих овај наш свети манастир сазда, који и посве ти имену 
пресвете Владичице наше Богородице Добротворке – саздавши од мала 
и до велика, и села предавши и са другим правима манастиру, иконама, и 
сасудима часним, и књигама, и ризама, и завесама, и [оним] што је писано 
у златопечатној повељи његовој, а још је и у цркви написано на зиду, и са 
клетвом и обавезом да нико не измени његова предања, као што слушате 
и у књигама овим напред о томе реч.“5 

Истоветан начин заснивања књижног фонда важио је и за манастир Хилан-
дар, што је потврђено у Слову 3 Хиландарског типика, у коме стоји: 

„[…] како се од незнатног и малог узнесе велелепна појава, па и овај храм 
Богоматере и Наставнице, Госпође наше, сазда се од самог основа, а књиге 
приложисмо, такође и свете сасуде и божанствене иконе, а уз то и свете 
ризе и завесе, и укратко сваку красоту.“6 

Из наведених примера манастирски типици које је за Студеницу и Хиландар 
саставио Свети Сава откривају нам се као изузетно важна монашка и књижевно-ис-
торијска сведочанства чак и у оном аспекту који се односи на формирање библио-
тека код Срба. Такође, они нам непосредно сведоче и о самом значају књига који је 
истоврстан са значајем икона, риза, завеса, сасуда – јер се без њих не може одвијати 
богослужење, те су неизоставни и неотуђиви део манастирске имовине. „Имајући 
у виду да је у средњем веку књига настајала у веома тешким условима и да је њена 
израда често коштала богатство (поготово ако су рађени и скупоцени окови), не 
треба да нас изненађује што је сматрана драгоценошћу и чувана попут реликвија.“7

Књига је, дакле, имала изузетну богослужбену и материјалну вредност, те се 
брижљиво чувала, и то на специфичан начин – путем стављања под анатему 

5 Свети Сава, Студенички типик / Saint Sava, The Studenica Typikon / Святой Савва, Студениц-
кий типикон, ур. Маја Анђелковић, Тихон Ракићевић, са српскословенског на српски преве-
ла Маја Анђелковић, уводна студија, регистар и приређивање М. Анђелковић (Студеница: 
Манастир Студеница, 2018), 30–31.
6 Хиландарски типик: рукопис CHIL AS 156, приредио Димитрије Богдановић (Београд: НБС, 
ЗМНПКЗСС, 1995), 60.
7 Маја Анђелковић, „У почетку беше Реч: о књигама манастира Студенице“, у Културно 
наслеђе манастира Студенице, ур. М. Анђелковић и М. Матић (Студеница: Манастир Студе-
ница 2019), 57.
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Служабник (штампан у Москви 1780, са оковом из 1828, ктитора Радосава и Милете)
Фотографија: Павел Алексејев, фототека манастира Студенице
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сваког ко је отуђи. Овакав начин очувања књижног фонда није остао само на 
усменој форми клетве, већ је експлицитно забележен у 12. глави Студеничког 
типика:  

„Ако ли ко усхте некада, у неко време, од манастира узети, или од 
црквеног – иконе свете, или сасуде часне, или завесе, или књиге; […] 
спутавамо га силом Оца и Сина и Светога Духа, и проклињемо да не 
припадне телу Светоме и крви Господа Бога и Спаса нашег Исуса Христа 
и Богоматери Владичици нашој Добротворки, и под анатемом да буде 
[…].“8

У недостатку каквих других писаних трагова, Студенички типик нам је, као 
што смо видели, омогућио сазнавање података о формирању књижног фон-
да у време изградње храма, посебном статусу књиге и њеном веома строгом 
и брижљивом чувању. Али, и даље из писаних извора изостају информације о 
месту чувања књига, одн. о томе да ли је манастир имао посебну просторију за 
њихово чување. Мишљења смо да је на самим почецима чување књига било 
у оквиру самог храма и трпезарије, можда и на каквом другом месту (нпр. не-
кој од монашких келија), а да је тек значајније увећање фонда могло да про-
узрокује постојање посебне просторије за Библиотеку, или су, пак, значајнији 
и скупљи примерци присаједињени фонду Ризнице (као што је и данас слу-
чај). Заправо, један део књига се сасвим извесно мора чувати у храму, и то нај-
чешће у ђаконикону „где се чувају одежде и црквене књиге“,9 и у нишама или 
у црквеном мобилијару у певници и припрати, што омогућава лаку доступ-
ност књига током богослужења. Пошто у студеничком храму Богородице До-
бротворке нема таквих ниша ни у певницама10 ни у унутрашњој ни у споља-
шњој (Радослављевој) припрати,11 а нема ни материјалних остатака црквеног 

8 Свети Сава, Студенички типик, 71.
9 Лазар Мирковић, Православна литургика или Наука о богослужењу Православне источне 
цркве. Први, опћи део (Београд, Свети архијерејски Синод СПЦ, 1995, репринт), 104. Постоје 
подаци о чувању књига у ђаконикону, који се тичу праксе на простору Русије, о чему види: 
[Јеромонах] Арсений, Описаніе славянскихъ рукописей Библіотеки Свято-Троицкой Сергіевой 
лавры, 1 (Москва: Императорское общество исторіи и древностей россійскихъ, 1878), IV.
10 Напомињемо да се у науци и даље воде полемике око тога да ли је простор који се данас 
користи као певнице првобитно заиста то и био, или је реч о пролазима који су временом 
променили функцију.
11 У параклисима спољашње припрате постоје полукружне нише које имају богослужбену 
намену (са функцијом олтарског дела и проскомидије), али не и нише у којима су се могле 
чувати књиге, одежде или друго шта, као у ђаконикону.
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мобилијара из Богородичиног храма, онда је једино извесно да су се књиге 
првобитно унутар храма похрањивале у простору ђаконикона, док сва оста-
ла места остају на нивоу претпоставке.12 Оног тренутка кад је фонд превази-
шао богослужбени минимум, књиге су се неизоставно морале чувати и у мо-
нашком конаку. 

Управо за увећање књижног фонда највеће заслуге засигурно има Свети Сава 
који је „започео традицију писања и преписивања рукописних књига у овом 
манастиру“.13 Осим писањем, преписивањем и превођењем, увећање фонда 
било је и последица сталних даривања књига манастиру, што од црквених вели-
кодостојника што од мирјана, из духовних побуда, поштовања самога манасти-
ра, и уз изражену праксу даривања моштију Светог Симеона и потом моштију 
Симона монаха, одн. Светог краља Стефана Првовенчаног. 

Супротно претходном, књижни фонд је доживео и судбину која је задесила и 
друге српске манастире, па се временом смањивао или бивао уништаван услед 
неповољних историјских околности – пљачке манастира, паљења, и принудног 
пребивања студеничког монаштва у Фенеку, Каленићу и Враћевшници. То је за 
последицу имало и  миграцију књига и њиховог присаједињења књижном фон-
ду других манастира под непознатим околностима или пак због нужности на-
миривања дугова, какав се случај десио са продајом књига манастиру Враћевш-
ници.14 Исто тако, за уништење књижног фонда разлози се крију и у предању да 
су почетком 19. века, у страху да књиге не отму Турци, студенички монаси Нићи-
фор и Софроније спалили књиге.15 „Занимљиво је да је предање о спаљивању 
студеничких рукописних књига потекло од познатог сакупљача тековина српс-
ке културне баштине, али и препродавца старих српских књига – Вука Караџића, 

12 Анђелковић, Абадић,  „Уређивање Библиотеке манастира Студенице...“, 67.
13 Не изостављамо могућност да су се књиге делом чувале, опет из практичних разлога, у 
црквеном мобилијару (нпр. певнички сточићи, одн. пултови, ормари, полице) у певница-
ма и припрати, али како и даље нема материјалних доказа о томе, ово остаје на нивоу пре-
тпоставке. Важно је нагласити да су се у позној средњовековној српској уметности сачува-
ли ретки примери интарзираних сточића за које се претпоставља да су имали улогу певнич-
ких сточића, одн. пултова, или пак још неких функција у складу са литургијским потреба-
ма. Такав је шестоугаони сточић – певница, с почетка 17. века, из ризнице манастира Деча-
ни. Уп.  Миљана Матић, Осам векова уметности под окриљем Српске Православне Цркве 1219–
2019, уредник ђакон Владимир Радовановић (Београд: Музеј СПЦ, 2019), 150, 151; Мирјана 
Шакота, Дечанска ризница (Београд : Републички завод за заштиту споменика културе), 1984.
14 Види: Мирјана Шакота, Студеничка Ризница (Нови Сад: Платонеум; Студеница: Манастир 
Студеница, 2015), 88.
15 Види: Шакота, Студеничка Ризница, 82, 84.
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Студеничко четворојеванђеље, прва половина 16. века 
(фотографија: НБС, извор: фототека манастира Студенице, публиковано у: Културно 

наслеђе манастира Студенице, ур. Маја Анђелковић и Миљана Матић, Студеница 2019, 62)
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који га је пренео Шафарику (Шафарик 1870: III–IV), да би га таквог преносили 
и потоњи истраживачи старина (Станојевић 1937: 283, Шакота 2015: 84).“16 Како у 
нашим претходним разматрањима овог проблема тако и овде, и даље смо у уве-
рењу да је такав поступак студеничких монаха апсолутно немогућ, што због ти-
пика по коме су живели, што због посебног статуса књига, што због велике ве-
роватноће да су се међу књигама налазили оригинални рукописи Светог Саве, 
и најзад због чињенице да су и након те 1813. године (па и данас) и у студенич-
ком књижном фонду постојеће рукописне књиге какве су Студеничко четвороје-
ванђеље из прве половине 16. века, Синодик из 17. века, или пак штампана књига, 
чувени Мач духовни (1666) Лазара Барановича – дакле, књиге које су постојале и 
пре наводног спаљивања студеничких књига и после њега.

Напред наведене тек цртице из историје Библиотеке манастира Студенице 
не откривају нам њен историјат у оној свеобухватности каква би била очеки-
вана, али су и као фрагментарна веома драгоцена у спознавању живота књига 
у манастиру Студеници. Имајући у виду да је овај манастир од својих почетака 
имао живу богослужбену праксу и да литургијска сабрања укључују хришћан-
ску заједницу, онда бисмо по питању успостављања везе између храмовне Биб-
лиотеке и хришћанске заједнице могли придодати изврсно запажање Жарка 
Војновића:  

„[…] јасно је да се манастирска библиотека не тиче само житеља 
манастира, него и шире хришћанске заједнице, која тако и сама 
директно постаје њен творац, а посредно, преко духовног живота и 
богослужења које на овај начин омогућава, она је и њен корисник, чиме 
се успостављају много шире везе. То је веома важно за схватање јавности 
библиотека изолованих места попут манастира, јер они тако излазе у 
сусрет и онима који нису опредељени за монашки живот. У овом смислу, 
манастирска библиотека постаје опште, јавно добро једне заједнице. У 
правном смислу она припада манастиру, али у духовном смислу њени 
корисници су сви који у манастир долазе као поклоници.“17

16 Анђелковић, „У почетку беше Реч...“,  61. Упореди: P. J. Šafarik, Život Sv. Symeona od Sv. Savy: z 
rukopisu XVII. stoleti, (Praha, 1870), III–IV; Станојевић 1937: С. Станојевић, Историја српског на-
рода у средњем веку 1, Извори и историографија, књ. 1 (Београд: СКА, 1937), 283; Шакота, Сту-
деничка Ризница, 84.
17 Жарко Војновић, Манастирске библиотеке на подручју Карловачке митрополије у 18. веку 
(докторска дис., Универзитет у Београду, Филолошки факултет, Београд, 2018), 187.
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КА САВРЕМЕНОМ УРЕЂЕЊУ БИБЛИОТЕКЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦЕ

Уређење Библиотеке манастира Студенице крајем 20. века започето је више 
пута, но немогућност континуираног бављења фондом довело је до делимич-
них резултата, у смислу оформљења фонда и издвајања старе и ретке књиге. Тек 
2016. год. опсежан рад на фонду започет је у оквиру пројекта Ревизија и стручна 
обрада фонда Библиотеке манастира Студенице, који је током 2016. и 2017. суф-
инансиран (у области културног наслеђа) од стране Министарства културе и ин-
формисања Републике Србије. Како би се имали што потпунији подаци пре за-
почињања рада у оквиру пројекта, под руковођењем проф. др Маје Анђелковић, 
2015. год. формиран је тим лиценцираних библиотекара, и то из три библиотеке 
– Народне библиотеке Стефан Првовенчани у Краљеву, Универзитетске библи-
отеке у Крагујевцу и Народне библиотеке Вук Караџић у Крагујевцу. Овакав из-
бор происходио је из чињенице да је краљевачка библиотека месно надлежна, 
док су крагујевачке библиотеке одабране из практичних разлога, али и на ос-
нову показане заинтересованости њихових директора и библиотекара да учес-
твују у оваквом пројекту. Током ове године начињен је увид у постојећи фонд и 
његову структуру, прелиминарни број публикација које су до тада ушле у фонд, 
а њему је присаједињено 1100 публикација које је у претходном периоду мана-
стир добио на поклон. 

Реализација пројектних активности 2016. год. подразумевала је физичко пре-
мештање књига из монашког конака у Библиотеку, потом њихово груписање 
и категорисање. Обимност посла осведочено је у чињеници да је у свега не-
колико месеци око 10.000 публикација разврстано на договорене делове фон-
да, и то: Стара и ретка књига (Р), Монографске публикације (М), Серијске пуб-
ликације (С), Некњижна грађа (Н). Истовремено је рађена ревизија фонда, то-
ком које су из првобитног фонда излучени вишеструки примерци истих публи-
кација, и белетристичка издања која нису примерена или нужна за манастирску 
библиотеку.18 Такође, током ове пројектне године Библиотека манастира Студе-
нице постала је пуноправни члан међународног онлајн библиографског систе-
ма COBISS (акроним БМСТ).

18 Фонд је донекле био оптерећен бројним белетристичким издањима које је манастир до-
бијао на поклон. Не сумњамо у добру намеру дародаваца, али повремено су таква издања не 
само овој него и другим манастирским библиотекама на терету – нпр. разне збирке поезије 
које су аутори поклањали, годишњи извештаји различитих институција, уџбеници и прируч-
ници из нпр. машинства, физике, биологије и сл. (а који ни у стручном нити у било каквом 
предметном и географском контексту немају везе са манастиром).
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У даљим годинама уређења Библиотеке, рад је фокусиран на каталогиза-
цију, побољшање мрежне инфраструктуре и адаптацију простора. По питању 
мрежне инфраструктуре, проблем је решен новим далеководним оптичким ка-
блом, чиме је успостављен одговарајући проток и стабилност мреже. Што се 
тиче проблема простора,  пошто је већ након прве године било евидентно да 
ће постојећи библиотечки простор бити недовољан, урађена је адаптација једне 
просторије у коју су смештене серијске публикације (ознака М у сигнатури), док 
је у централној просторији (ознака Б у сигнатури) остао фонд монографских 
публикација и старе и ретке књиге. Упоредо је рађена каталогизација монограф-
ских и серијских публикација, да би током 2017. године у локалној бази било већ 
око 6000 записа. Свакако, уз каталогизацију је рађено инвентарисање и сигни-
рање, с тим да су серијске публикације физички повезиване у једну целину по 
годиштима. Како није постојало података о начину набавке, све публикације су 
у базу унете као стари фонд. Монографске и серијске публикације и даље се об-
рађују, поготово због новопристиглих издања која су унета у фонд, а тек пред-
стоји обрада некњижне грађе.

Најзахтевнији део посла односи се на фонд старе и ретке књиге. Ово проис-
тиче како из суштинске важности овог фонда, тако и из чињенице да је мора-
ло да се приступи идентификацији већег броја књига. Идентификација је била 
отежана стога што поједине штампане књиге нису имале насловне стране, одн. 
наслове и податке о издавању, или су пак у једним корицама биле увезане по 
2–3 књиге. Пажљивим прегледањем књига учињен је заиста важан помак, па се 
од првобитног броја од око 100 књига, трудом Милке Зечевић (из Библиотеке 
САНУ) дошло до броја од око 300 књига, за који претпостављамо да у наред-
ном периоду може бити и увећан. У овом делу фонда налази се већи број књи-
га штампаних у Русији, што је показатељ добро знане ондашње богослужбене 
праксе, везе Српске и Руске цркве, али и успостављених веза манастира Студе-
нице и Русије.19 Такође је битно поменути да је један део тих књига уписан у Ре-
гистар старих и ретких књига Народне библиотеке Србије. У предстојећем пери-
оду планирана је коначна каталогизација читавог Фонда старих и ретких књига, 

19 Види: Майя М. Анджелкович, „Синодик монастыря Студеницы как исторический ис-
точник сербо-русских духовных связей“ = Маја М. Анђелковић, „Синодик Манастира Студе-
нице као историјски извор српско-руских духовних веза“, у Вместе сквозь века, к истории рус-
ско-сербских культурых, духовных и политических связей: материалы международной научно-
практической конференции (Санкт Петербург:  Комитет по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области; Гатчинская 
епархия Русской православной церкви, 2017), 97–102. и 239–244.
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Синодик манастира Студенице, 1655–1758.
(фотографија: Иван Јовановић, извор: фототека манастира Студенице)

али и спровођење нужне конзервације и рестаурације појединих примерака. 
Важно је нагласити да је рад на овом фонду донео и драгоцене податке који 

нису садржани у опису књига унутар чувене Шакотине Студеничке ризнице, по-
том подаци о повезу књига и преповезивању спроведеном у оквиру манастира, о 
оковима, копчама и другим детаљима. Истовремено су пронађени записи на књи-
гама, и то уз саме књиге, сматрамо најважнијим открићем. Управо ти записи пру-
жили су нам нове податке о историји манастира Студенице (нпр. о пљачкању ма-
настира, претварању цркава у коњушнице и сл) и историји књиге (писању, препи-
сивању, куповини, откупу, даривању, поседовању и сл), али и оне податке који се 
тичу свеопштих културноисторијских, приватних, па чак и здравствених и вре-
менских прилика. А колико један запис може променити досадашња знања, го-
вори нам и податак о пронађеним својеручним записима Мардарија Ускоковића 
(потоњег Св. Мардарија Либертвилског и Свеамеричког) који доносе информа-
ције о његовом монашењу у манастиру Студеници (1906) и одласку у Русију (1907) 
на школовање, као и записи монаха Платона о страдању манастира Студенице.20

20 Записи Мардарија Ускоковића и студеничког монаха Платона (Балтића) први пут су пуб-
ликовани у: Маја Анђелковић, „У почетку беше Реч: о књигама манастира Студенице“, 68–70. 
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О запису на студеничкој књизи Чудеса Богородичина, види: Маја M. Анђелковић, „Вук у апок-
рифним молитвама од бесног пса и вука“, у: Canis lupus између обредне маске и књижевне жи-
вотиње, ур. Ј. Пандуревић, М. Анђелковић (Крагујевац: ФИЛУМ, 2016), 112–113.

Запис Мардарија Ускоковића, потоњег Св. Мардарија Либертвилског и Свеамеричког, 1906.
(фотографија: Маја Анђелковић, извор: фототека манастира Студенице)
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* * *
Осим предочених открића и карактеристика уређења студеничке Библиотеке, 
мишљења смо да треба скренути пажњу и на одређене проблеме и предности до 
којих смо дошли током рада на пројекту.

Први и основни проблем јесте законска регулатива. Наиме, постојећи светов-
ни законски прописи немају спецификоване одредбе које се тичу манастирских 
библиотека, док, са друге стране, ни црквени прописи не нуде никаква упутства 
која се тичу ових библиотека. Самим тим, они који раде на уређењу манастир-
ских библиотека принуђени су да нађу компромисно решење између важећих 
световних библиотечких прописа,  манастирског типика (који може, као у студе-
ничком случају, предвиђати и одредбе за  чување књига) и уопште функциони-
сања манастира, питања надлежности, и питања статуса библиотеке унутар ма-
настира и унутар специјалних библиотека на државној територији.   

Примера ради, све што припада манастиру, па тиме и књиге и Библиотека, 
неотуђиви су део манастирске својине, и у непосредној су надлежности игу-
мана. Међутим, када желите да нпр. књигу упишете у Регистар старих и рет-
ких књига НБС, то мора учинити неко из световне библиотеке која је у библио-
течком систему Србије месно надлежна, одн. матична за дату манастирску биб-
лиотеку. Такође, игуман спроводи надзор над манастирском Библиотеком, али, 
опет, у библиотечком систему Србије, месно надлежна, одн. матична световна 
библиотека врши надзор дате манастирске библиотеке. Претпостављена цркве-
на матичност Патријаршијске библиотеке апсолутно је функционално неодр-
жива, сходно чињеници да она нема потребне ресурсе за саветодавну ни над-
зорну функцију. Тиме, дакле, долазите до веома комплексне ситуације у којој се 
манастирски и световни прописи преплићу, а њихово добро функционисање 
у конкретним случајевима заправо зависи од успостављене сарадње и разуме-
вања двеју страна.

За други пример можемо узети функционисање манастирске библиотеке 
унутар библиотечког онлајн система. Уколико манастирска библиотека жели да 
се прикључи на COBISS (што сматрамо изузетно битним због видљивости фон-
да), од стране НБС она се третира пуноправном чланицом, али без препозна-
вања специфичности те врсте библиотека. Прво и основно, ниједна манастир-
ска библиотека нема монаха који је лиценцирани библиотекар, и који би као та-
кав могао да врши унос књига у базу. Друго, манастирска библиотека је библи-
отека затвореног типа и не подразумева рад са другим корисницима нити по-
зајмицу. Треће, рад на каталогизацији у манастирској библиотеци не спрово-
ди се свакодневно, као у световним библиотекама, нити су за то потребна два 
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тзв. улаза (или више њих) према чијем броју се наплаћује месечна надокнада 
од стране НБС. Имајући у виду овај проблем, једино логично решење јесте да 
се монасима омогући стицање библиотечке лиценце и да се манастирске биб-
лиотеке ослободе месечних плаћања (поготово ако су у питању манастири са 
специјалним статусом, какав има Студеница), или да се плаћање врши по сло-
веначком моделу – по коме манастирске и школске библиотеке плаћају симбо-
личну надокнаду.21 Наглашавамо да је и даље у COBISS систему Библиотека ма-
настира Студенице једина српска манастирска библиотека, те да решавање овог 
проблема није никакав отежавајући фактор за НБС, а са друге стране – систем-
ским решавањем предочених проблема може се поспешити прикључивање на 
овај међународни онлајн систем, и тиме увећати могућност за уређивање и дру-
гих манастирских библиотека, у циљу очувања фонда и омогућавања његове 
претраживости. 

Што се тиче повољних околности до којих се дошло радом на овом пројек-
ту, прво наглашавамо да се усклађивањем манастирских и световних пропи-
са дошло до заиста одличних резултата, одн. да је Библиотека манастира Сту-
денице сада уређена према свим релевантним библиотечко-информационим 
стандардима.

Тријажом и излучивањем из фонда мултипликованих примерака или лите-
ратуре која је на други начин сувишак, за последњих пет година манастир Сту-
деница је поклонио око 2000 књига другим институцијама. Веће скупине књига 
поклоњене су библиотекама које су директно укључене у пројекат, потом школ-
ској библиотеци ОШ Стефан Немања у Студеници, Народној библиотеци Ср-
бије и неколиким манастирским и факултетским библиотекама. Поклон даро-
ван Народној библиотеци Србије испоставио се и у ширим оквирима као наро-
чито битан јер се приликом прве испоруке од око 500 књига, установило да 80% 
тих књига НБС није имала ни као обавезан примерак.

Такође, како је прилив књига у манастир Студеницу прилично велики, па се 
ради тријажа новодостављених издања, сав вишак се и даље периодично по-
клања другим библиотекама. С друге стране, фонд се допуњава и поклонима 
из НБС-а и из других институција, и то веома пажљивим одабиром издања која 
могу да допринесу референтности библиотеке и потребама монаха. 

21 Постојао је својевремено и предлог да се манастирске библиотеке на COBISS прикључују 
преко Патријаршијске библиотеке, али је такав подухват немогућ због техничких и правно-
имовинских разлога, и због неприхватљивог суштинског задирања у устројство манастира и 
надлежност игумана и архијереја.
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ЗАКЉУЧАК

Књижни фонд манастира Студенице оформљен је приликом изградње храма, 
трудом његовог ктитора Стефана Немање. Претпостављамо да је веома брзо број 
књига превазишао богослужбени минимум, поготово током игумановања Све-
тог Саве, и успостављеном традицијом писања и преписивања књига у овом ма-
настиру. Имајући у виду значај и статус манастира Студенице, фонд се временом 
увећавао и захваљујући дародавцима, али и захваљујући строгом и брижљивом 
чувању књига, које је експлицитно наведено и у Студеничком типику. С друге 
стране, неповољне, пре свега ратне, околности допринеле су да фонд буде оси-
ромашен, било да се ради о уништавању књига или њиховом премештању у дру-
ге манастире, или, пак, присаједињењу студеничких књига иностраним библи-
отекама. Нажалост, сва знања која данас имамо о студеничким књигама темеље 
се на спознавању тренутне, затечене ситуације, или, пак, на фрагментарним по-
дацима до којих смо дошли истраживањем записа на књигама, одн. на уста-
новљењу постојања студеничких књига у иностраним фондовима. Покушаји 
да се установи порекло књига, њихов настанак и начин чувања, али и њихово 
отуђење, отежано је стога што, бар до сада, нису пронађени инвентари који би 
пружили потребне податке и били полазна основа за истраживање. 

Када је 2015. године започет пројекат Ревизија и стручна обрада фонда Биб-
лиотеке манастира Студенице, тиме је по први пут начињен велики искорак 
у смислу уређења Библиотеке манастира Студенице према свим релевантним 
библиотечко-информационима стандардима. Урађена је тријажа фонда, из-
двојене су монографске и серијске публикације, фонд старе и ретке књиге, и 
сегмент који се тиче некњижне грађе. Брижљивим прегледом и истраживањем 
идентификоване су десетине оштећених и међусобно спојених књига, знат-
но је повећан фонд старе и ретке књиге, и пронађени су записи који имају не-
самерљиву вредност у контексту историје манастира и уопште културноисто-
ријских прилика код Срба. Такође, Библиотека манастира Студенице постала је 
прва српска манастирска библиотека која је пунопоравна чланица библиограф-
ског међународног онлајн система COBISS, и до сада је неколико хиљада запи-
са унето у базу. 

Током рада на пројекту установљено је да не постоји адекватна ни световна 
ни црквена законска регулатива којом се недвосмислено и јасно регулише ста-
тус манастирских библиотека, нити њихово нужно функционисање унутар биб-
лиотечког система државе Србије. Без обзира на то што је свима увелико позна-
та вредност поготово рукописних и старих штампаних књига које манастирске 
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библиотеке баштине, и даље није начињен искорак у смислу постојања олакша-
вајућих околности у којима се може доћи до системских решења у циљу очу-
вања и презентовања ових књига широј заједници, али и уређењу манастирских 
библиотека према релевантним библиотечким стандардима.22 Нажалост, све се 
и даље своди на решавање појединачних случајева, и претпоставку да ће „друга 
страна“ имати довољно разумевања за специфичност манастирских библиотека 
и довољно воље да се добра сарадња успостави на обострану корист. 

Такође, црквено библиотекарство и даље је недовољно афирмисано, а ба-
вљење историјом манастирских библиотека своди се на тек спорадичне при-
мере.23 Овакво стање није само последица веома неповољних културноисто-
ријских околности, него је последица проистекла из отежавајућих околности 
бављења оваквим проучавањима и из неоправдане незаинтересованости истра-
живача за проучавање манастирских и црквених библиотека. Ово кажемо сто-
га што је изостанак континуираног и систематског проучавања у апсолутној су-
протности са могућностима у различитим научним областима које истраживач-
ки корпуси похрањени у манастирским библиотекама нуде, и са неопходношћу 
да се књижно наслеђе српских манастира проучава као специфичан темељ кул-
турне историје Срба.

Дакле, уређење Библиотеке манастира Студенице може постати парадигмат-
ски пример добре праксе уређења манастирских библиотека, али и могућности 
за успостављање баланса између црквених и световних правила – ненаруша-
вања манастирског устројства, с једне, и успостављања и примене библиотечких 
стандарда, с друге стране, те успостављања неопходне сарадње између цркве-
них и световних институција, али и веома битног и неопходног очувања, проу-
чавања и презентовања српске културне баштине.  

22 Колико нам је познато, уз пројекат Ревизија и стручна обрада фонда Библиотеке манасти-
ра Студенице, постоји још само један пројекат који се тиче уређења манастирских библио-
тека, и то пројекат Каталог библиотека фрушкогорских манастира.
23 У новије доба, настале су две драгоцене докторске дисертације из области црквеног биб-
лиотекарства, и то: Ненад Идризовић, Патријаршијска библиотека Српске православне црк-
ве 1706–2006. (докторска дис., Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2016); Жарко 
Војновић, Манастирске библиотеке на подручју Карловачке митрополије у 18. веку (доктор-
ска дис., Универзитет у Београду, Филолошки факултет, 2018). Овима бисмо додали и десер-
тацију: Милена Мартиновић, Рукописне књиге манастира Рођења пресвете Богородице на Це-
тињу (докторска дис., Универзитет у Београду, Филозофски факултет, 2016). 
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THE PROJECT OF RENOVATING 
THE STUDENICA MONASTERY LIBRARY – 

FROM TRADITION TO MODERN STANDARDS 

SUMMARY | This paper discusses the inception and development of the book stock 
of the Studenica monastery – from its earlier time and forming a stock that is deemed 
to be a liturgical minimum, to enlargement and impoverishment of the stock, to mod-
ern state and renovation of the monasterial library. Special attention is paid to the ac-
tivities during the realization of the project The Revision and Professional Processing of 
the Stock of the Studenica Monastery Library, followed by presenting the problems of 
synchronizing the church and secular rules in the domain of librarianship and cultur-
al heritage, establishing a paradigm of a good practice of organizing a monasterial li-
brary as per one’s own relevant library and information standards. 
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ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 
МОНАСТЫРЯ СТУДЕНИЦА–

ОТ ТРАДИЦИЙ К СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ

АННОТАЦИЯ | В статье обсуждается возникновение и развитие книжного фон-
да монастыря Студеница  с его самых ранних времен и основания фонда, счи-
тающегося литургическим минимумом, с его увеличением и обеднением, до со-
временного его состояния и организации монастырской Библиотеки. Особое 
внимание уделяется деятельности, предпринятой в ходе реализации проекта Ре-
визия и профессиональная обработка фонда библиотеки монастыря Студеница. 
Также обсуждаются вопросы синхронизации церковных и светских правил в 
области библиотечного дела, возможности сотрудничества и совместного дей-
ствия в области библиотечного дела и культурного наследия и создания приме-
ра хорошей практики в организации монастырской библиотеки в соответствии 
со всемипринятыми библиотечно-информационными стандартами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Библиотека монастыря Студеница, книжные фонды, ста-
рые и редкие книги, записи, COBISS
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СЕНТАНДРЕЈСКИ ПРОЈЕКАТ 
У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ СРБИЈЕ

САЖЕТАК | Вишедеценијска брига Народне библиотеке Србије и Библиотеке 
Матице српске у проучавању и заштити библиотечких фондова у Сентандреји, 
обухваћена је Сентандрејским пројектом, који је започет у оквиру Комисије за 
проучавање и заштиту културног блага српског порекла образоване 1974. годи-
не на иницијативу републичког Секретаријата за образовање и науку СР Србије. 
Као једна од најстаријих и најбогатијих српских библиотека ван граница наше 
земље, поред библиотеке манастира Хиландара, библиотечки фондови Будимс-
ке епархије представљају симбол континуитета српског културног идентитета. 
Књижни фондови састављени од четири велике целине: библиотеке будимског 
владике Арсенија Стојковића, библиотеке будимског владике Георгија Зубко-
вића, библиотеке манастира Грабовца и Епархијске библиотеке броје преко 
20.000 публикација које укључују вредну збирку рукописа (XV–XVIII век), пери-
одике, старе штампане стране књиге и ретких издања српских књига сачуваних 
у личним заоставштинама будимских епископа. Неадекватна брига и смештај 
фондова, али и одсутна брига надлежних институција у матици, доводе до по-
степеног уништавања основног сведочанства вековног постојања и опстајања-
српског живља на овим просторима. Како је и пројекат пролазио кроз разне 
фазе, за сада као резултат имамо четири штампана каталога: Опис рукописа, Ка-
талог књига и Каталог серијских публикација Српске православне епархије бу-
димске и Каталог личне библиотеке Георгија Зупковића, док је у процесу израде 
Каталог манастира Грабовца и Каталог библиотеке епископа Арсенија Стојко-
вића, у чијој изради учествују библиотекари Народне библиотеке Србије и Биб-
лиотеке Матице српске. У раду ће се више говорити о фонду библиотеке Арсе-
нија Стојковића, принципима обраде и припреми каталога. 

УДК 021.64(497.11)
027.2:271.222(497.11)-772(439)
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КЉУЧНЕ РЕЧИ | Сентандреја, Библиотека српске православне епархије будимс-
ке, Библиотека манастира Грабовца, Епархијски фонд, Лична библиотека епис-
копа Георгија Зубковића, Лична библиотека епископа Арсенија Стојковића, 
Лична библиотека епископа Данила Крстића, Сентандрејски пројекат, Народ-
на библиотека Србије, Библиотека Матице српске, међународна сарадња, заш-
тита културног блага.

Збирка књига смештена у Сентандреји у оквиру Српске православне епархије 
будимске представља једну од највећих библиотечких целина, после Хилан-
дарске збирке, која се налази ван оквира наше земље. Стицајем историјских 
околности српски живаљ на просторима данашње Будимске епархије створио 
је велику духовну и материјалну заоставштину. После Велике сеобе присуство 
Срба у Мађарској имало је одсудног утицаја на друштвено-историјске прили-
ке оба ентитета. Стална промена тих односа преливала се и на духовну башти-
ну народа који је везу са матицом чврсто одржавао. Књига је у таквим услови-
ма представљала материјално сведочанство њиховог присуства и залог њиховог 
опстанка. Она је на крају остала бројнија него сам српски живаљ који је у бу-
рним историјским околностима вољно и невољно притицао на мађарско тле. 
Управо зато, брига о књизи је брига о њиховим малобројним потомцима и очу-
вању сећања на „славну Сентандреју“. Богатство и садржај ове библиотечке збир-
ке сведоче о непроцењивој духовној и материјалној баштини српског народа 
која представља неодвојив део његовог идентитета.

Вишедеценијска брига Народне библиотеке Србије и Библиотеке Матице 
српске у проучавању и заштити библиотечких фондова у Сентандреји обухваће-
на је Сентандрејским пројектом, који је започет седамдесетих година прош-
лог века потписивањем неколико институционалних и међудржавних уговора, 
чиме су обезбеђени оквири сарадње и могућност несметаног рада на збирка-
ма.1 Ове две установе као националне библиотечке институције предузеле су 
старање о сентандрејској збирци књига на начин који је одговарао односима 
две државе и уговорима који су потписани.2 Захваљујући томе, успостављена је 

1 Практичну реализацију пројекта омогућио је уговор између две државе потписан 1963, об-
новљен 1986, а истекао 1991. године. Више о међудржавним уговорима види код: Надежда 
Р. Синдик, „Предговор“, у Каталог књига Библиотеке српске православне епархије будимске од 
XIX до XX века (Београд: Народна библиотека Србије; Нови Сад: Библиотека Матице српс-
ке, 1992), VII–X.
2 Године 1974. донето је Решење о образовању Комисије за проучавање и заштиту културног 
блага српског порекла у Сент Андреји у НР Мађарској (Архива НБС).
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озбиљна сарадња са мађарском националном библиотеком „Сечењи“ у Будим-
пешти и Библиотеком Српске православне епархије будимске у Сентандреји. 
Формално правни статус сентандрејске библиотеке је специфичан. Целина коју 
чине Библиотека, Архив и Музеј у оквиру комплекса Српске црквено-уметничке 
и научне збирке, припада Будимској епархији тј. Српској Православној Цркви, а 
налази се под патронатом Сечењијеве библиотеке у Будимпешти и под зашти-
том Министарства културе Мађарске.Чињеница је да положај ове непроцењиве 
збирке и њено очување, упркос дугогодишњој сарадњи са надлежним институ-
цијама, зависе од појединаца, оног забрињавајуће малог броја Срба чији иден-
титет сада већ зависи од опстанка, очувања и презентације сопствене духовне и 
материјалне баштине.

Уобличавање библиотечких збирки и њихово стручно сређивање средином 
прошлог века, дугујемо самим Сентандрејцима, пре свега др Георгију Хужви-
ку (1916–1976), дугогодишњем библиотекару, адвокату и правном саветнику бу-
димске епархије који је са Чедомиром Шулцом (1907–1982), сентандрејским па-
рохом и секретаром Конзисторије, спасавао српске књиге широм Мађарске, 
радио на сређивању фондова и начинио прве инвентаре.3 После њихове смрти, 
постојала је оправдана бојазан да ће се ова целина разлити по мађарским биб-
лиотекама. Радна група састављена од стручњака Народне библиотеке Србије, 
у склопу размене библиотекара са Националном библиотеком Мађарске, бо-
рави 1974. у Будимпешти и Сентандреји, где се упознаје са стањем и проблеми-
ма Библиотеке Будимске епархије. „Општи утисак о стању Библиотеке је при-
лично неповољан. Она је смештена у летњој резиденцији будимских владика 
у порти саборне цркве у Сент-Андреји. Зграда нема подрума, влажна је, књиж-
на хигијена није на потребној висини (много је прашине), температура није од-
говарајућа. Зими се уопште не загрева“.4 Каснијом, доградњом зграде Музеја5 и 
Архива6 и обновом зграде епископског двора, библиотечки фондови су добили 

3 Треба споменути и библиотекаре који су после њихове смрти бринули о библиотеци: Иван 
Јакшић (1910–2000), будимски прота, и Стојан Вујичић (1933–2002), српски књижевник и ду-
гогодишњи управник црквено-научне збирке Српског православног црквеног музеја у Сен-
тандреји. Стално запосленог библиотекара ова библиотека никада није имала, тако да непо-
средну бригу о библиотеци данас води Коста Вуковић, кустос Српског православног музеја 
у Сентандреји.
4 Миодраг Живанов, Извод из извештаја о раду Библиографског одељења у Сент-Андреји од 16. 
до 18. септембра 1974. (Архива НБС).
5 Српска православна црквено-уметничка збирка основана је 1964. године, а 2019. премеш-
тена у обновљену зграду Препарандије.
6 Архив Будимске епархије у Сентандреји званично је почео са радом 1990. године.
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много адекватнији смештај, мада ни то у потпуности не одговара потребама њи-
хове заштите и презентације. 

На иницијативу Народне библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске 1976. 
планиран је почетак стручне обраде и заштите библиотеке.7 „Постојало је подозрење 
да би могло доћи до делимичног распарчавања њене целине“, јер би „питање одно-
са мађарске стране према овом проблему могло довести до промене идентитета и 
карактера библиотеке“. Када је започета градња зграде жупанијске библиотеке од-
мах поред црквене порте епархије у Сентандреји, мађарске власти су планирале да 
епархијску библиотеку сместе у ту нову зграду, што се на срећу није десило. „Повољ-
ни услови“ за почетак континуираног рада у Сентандреји стичу се тек 1979.8 Стручна 
посета библиотекара Народне библиотеке обављена је на бази договора и реципро-
цитета са библиотеком Сечењи у Будимпешти,9 када је прегледан целокупни фонд 
Епархијске библиотеке и израђен пројекат њене обраде. Према тадашњем плану, 
део књига на страним језицима требало је да обраде библиотекари Сечењијеве биб-
лиотеке. У 1980. години приступило се превентивној заштити и комплетној библи-
отечкој обради (ревизија, инвентарисање и каталогизација) Епархијске библиотеке, 
ревизији збирке манастира Грабовца и каталошком попису и опису рукописа и ста-
рих штампаних књига сентандрејске Црквене општине, као и филигранолошком 
датирању рукописа збирке будимског епископа Дионисија Поповића.10 Између На-
родне библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске извршена је подела посло-
ва, која се касније мењала у складу са могућностима обе институције. Библиотекари 
Народне библиотеке су 1981. радили на ревизији библиотеке будимског епископа 
Арсенија Стојковића и тада је утврђен тачан број публикација.11

7 Предлог за рад на уређивању и заштити фондова Библиотеке српске православне епархије бу-
димске у Сент-Андреји, Народна библиотека Ср Србије, Библиотека Матице српске, Београд–
Нови Сад, 18. април 1976. (Архива НБС); Актуелна питања проучавања и заштите културне 
баштине српског народа у Сент-Андреји у НР Мађарској, Републички секретаријат за култу-
ру, Београд, 5. априла 1976. године (Архива НБС).
8 Надежда Р. Синдик, Мирослава Гроздановић-Пајић и Катарина Мано-Зиси, „Предговор“, у 
Опис рукописа и старих штампаних књига Библиотеке српске православне епархије будимске 
у Сентандреји (Београд: Народна библиотека Србије; Нови Сад: Библиотека Матице српс-
ке, 1991), 9.
9 Обављена је од 24. 9. до 2. 10. 1979. у саставу: Милица Кисић (серијске публикације), Драга-
на Даниловић (монографске публикација) и Надежда Синдик (археографски фонд). Види: 
Аналитички извештај међународне сарадње Народне библиотеке Србије за 1979. годину, 5. 1. 
1980. (Архива НБС).
10 Предлог међународне сарадње, Народна библиотека Србије, Београд, 15. октобар 1981. год. (Ар-
хива НБС).
11 Резултати ревизије су показали постојање 2872 физичке јединице, од чега је недостајало 27. 
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Током осамдесетих година интензивно је рађено на каталошкој обради, да 
би почетком деведесетих све замрло. Резултат тадашњег рада представљају че-
тири штампана каталога као заједничка издања Народне библиотеке Србије и 
Библиотека Матице српске: Опис рукописа и старих штампаних књига Библио-
теке српске православне епархије будимске у Сентандреји (1991), Каталог књига 
Библиотеке српске православне епархије будимске од XIX до XX века (1992), Ката-
лог серијских публикација Библиотеке Српске православне епархије будимске: од 
XIX до XX века (1992) и Каталог књига Личне библиотеке Георгија Зубковића (1994), 
док су Каталог манастира Грабовца и Каталог библиотеке епископа Арсенија 
Стојковића у процесу израде.

На иницијативу Душице Грбић,12 археографа саветника у Библиотеци Мати-
це српске, пројекат је обновљен 2014. године, када је настављен и рад на обради 
грабовачке библиотеке13 и библиотеке Арсенија Стојковића. Библиотекари На-
родне библиотеке14 прикључили су се пројекту 2016, када је организован и први 
боравак у Сентандреји. Пројекат формално-правно није обновљен у НБС, али 
је у плану рада и извештајима Библиотеке Матице српске уредно бележен. По-
сао је подељен према могућностима рада на терену, али и финансијским при-
ликама, мада је приоритет био рад на грабовачкој библиотеци.15 Процес обра-
де (каталогизација, инвентарисање и реинвентарисање), теренског истраживања 
и физичке заштите ове две библиотеке приведен је крају и тренутно се ради 
на састављању оба каталога. Тиме ће се заокружити сентандрејски пројекат и 
пружити адекватне информације о Библиотеци Епархије будимске. Овим ипак 
неће бити комплетно завршена обрада и заштита фондова, јер остаје питање 
Епархијске библиотеке која се непрестано допуњава, као и обрада најмлађе 
библиотеке владике Данила Крстића (1927–2002). Ту је и проблем неадекват-
ног смештаја осталих библиотечких збирки које су распоређене у три зграде, 
а премештањем музејске збирке у нови простор отворено је питање њиховог 

По завршеној ревизији сачињен је записник. Види: Нада Р. Синдик, Пројекат: Обрада и зашти-
та Сентандрејске библиотеке, Извештај о раду за 1981. годину, 21. 9. 1981. године (Архива НБС).
12 Душица Грбић, „О уређењу и обради Библиотеке манастира Грабовца у Сентандрејској 
ризници“, у Годишњак Библиотеке Матице српске (2014): 51–58.
13 Тим библиотекара Библиотеке Матице српске чине: Душица Грбић, Светлана Вучковић, 
Финка Пјевач и Станимир Јакшић.
14 У пројекту учествују библиографи Народне библиотеке Србије Жарко Војновић и Марија 
Богдановић. У Сентандреји су боравили четири пута: 24. 11. – 8. 12. 2016, 16. 10. – 30. 10. 2017, 
17. 4. – 30. 4. 2018 и 24.6. –1. 7. 2019.
15 Обраду грабовачких књига преузели су библиотекари Библиотеке Матице српске, док су 
фонд Арсенија Стојковића углавном обрађивали библиотекари Народне библиотеке Србије.
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заједничког смештаја и обезбеђивања одговарајућих услова. Недостатак конти-
нуиране бриге надлежних институција у Србији, са једне стране, и огроман ен-
тузијазам неколицине људи у Сентандреји са друге, који се и физички и мате-
ријално брину о целокупној Црквено-уметничкој збирци, на челу са епископом 
будимским Лукијаном Пантелићем, приказују озбиљност овог проблема.

Под старањем Будимске епархије у Сентандреји налази се пет одвојених 
књижних збирки: библиотека будимског владике Арсенија Стојковића, библи-
отека будимског владике Георгија Зубковића, библиотека манастира Грабовца, 
библиотека владике Данила Крстића и Епархијска библиотека, које броје више 
од 20.000 публикација.16 Оне садрже вредну збирку рукописа (15–18. век), пери-
одике, старе штампане стране књиге и ретких издања српских књига сачуваних 
у личним заоставштинама будимских епископа. Базни део библиотечког фонда 
чине књиге донете у време миграција, под Арсенијем ІІІ Чарнојевићем, Арсе-
нијем Јовановићем Шакабентом и другим мањим сеобама. О томе нам сведоче 
записи на самим књигама, чиме је и реконструкција тог почетног корпуса била 
могућа.17 Другу групу чине књиге настале након сеоба у преписивачким центри-
ма у Мађарској (Сентандреја, манастир Грабовац и др.), док највећи део старе 
књиге припада личним библиотекама будимских епископа. 

Епархијска библиотека је најбројнија и није затвореног типа, као остале биб-
лиотечке збирке. Она се попуњава углавном поклоном, јер за сада нема стално за-
посленог библиотекара. Њу су обрадили библиотекари Народне библиотеке Ср-
бије осамдесетих година прошлог века. Књиге које су после тога пристигле, нису 
прошле каталошку обраду. Ова збирка је настала из мањих библиотечких целина, 
као што су Библиотека сентандрејског српског певачког друштва „Јавор“, Библио-
тека Лазе Терзина, школског надзорника и епархијског референта, Школска збир-
ка Будимске богословије и Збирка књига владике Дионисија Поповића. 

Нешто новија, по времену настанка и књижном фонду, јесте лична библиоте-
ка епископа Георгија Зубковића (1878–1912), састављена од теолошке литерату-
ре, али и белетристике, часописа, референсних приручника. Она садржи преко 
4000 књига и његову обраду и заштиту су у целости урадили библиотекари Биб-
лиотеке Матице српске. 

Најдрагоценији део сентандрејске библиотеке је збирка књига манастира 
Грабовца, пренесена шездесетих година прошлог века, која се чува као засеб-
на целина у трезору Музеја Српске православне епархије будимске. Њега чине 

16 Број књига дат је крајње оквирно, а коначан збир ће се моћи утврдити тек када буде завр-
шена комплетна обрада свих библиотека.
17 Надежда Р. Синдик, „Предговор“, у Опис рукописа..., 2.
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рукописне књиге од 15. до 18. века, старе штампане књиге из 18. и 19. века и ста-
ра и ретка периодика из 19. века.18 Фонд броји преко 1000 публикација на цркве-
нословенском, латинском, грчком, мађарском и другим језицима. 

Једна од старијих библиотека, брижљиво прикупљена и стручно пробрана, 
свакако је она која је припадала епископу Арсенију Стојковићу (1804–1892),19 
ученом теологу и великом библиофилу, о чему сведочи и састав те збирке. 
Може се рећи да је ово једна од најстаријих потпуно сачуваних личних монаш-
ких библиотека код нас. Осим самог садржаја, њена специфичност је повез књи-
га, рађен у бечким књиговезачким радионицама,20 али и смештај у наменски из-
рађеним дрвеним ормарима у једној од соба владичанског двора, са писаћим 
столом и прибором из друге половине 19. века, који је припадао епископу. Биб-
лиотека са полицама које су наручене 1901. године,21 на иницијативу тадашњег 
будимског епископа Лукијана Богдановића (1867–1913) смештена је у нову згра-
ду епископског двора, сазидану 1903. Брига о смештају, али и попису библиоте-
ке припала је тада Стевану Чампрагу (1872–1962), конзисторијалном бележнику 
и секретару Будимске епархије. Чампрагу су помагали Ђорђе Бешлић и ђакон 
Доситеј Поповић.22 Они су књиге сложили по формату, без другог критеријума, 
што је у случају Стојковићеве збирке на први поглед имало смисла, због огро-
мног броја вишетомних енциклопедија и сабраних дела класичне и теолошке 
литературе, али и због уједначеног раскошног повеза. Након тога су саставили 
инвентар по реду како су сложене.23 Према рукописној Аутобиографији Стевана 
Чампрага, која се данас чува у Војвођанском музеју, инвентар је преписао и лис-
ни каталог саставио капетан Теодор Јанковић.24

Рад на личној библиотеци Арсенија Стојковића, започет 2016. године, под-
разумевао је каталошку обраду публикација, контролу инвентара, реинвентари-
сање и лепљење нових инвентарних маркица. Постојећи инвентар показивао 
је постојање 1921 публикације, што није одговарало стварном стању, јер се ис-
поставило да је приликом преповеза целе библиотеке велики број књига мањег 

18 Милица Кисић, „Фондови Библиотеке српске православне епархије будимске у Сентан-
дреји“, у Годишњак Народне библиотеке Србије (1979): 384–388.
19 За будимског епископа је изабран 1853. и на том месту је остао до краја живота, 1892. године.
20 Надежда Р. Синдик, „Предговор“, у Каталог књига...,VII.
21 Мара Тодоровић, „Арсеније Стојковић, епископ будимски и његова библиотека“, у Го-
дишњак Библиотеке Матице српске (1994): 77–87.
22 Мара Тодоровић, „Арсеније Стојковић...“, 86.
23 Овај инвентар је послужио приликом рада на задњој реинвентаризацији и користи се 
ради контроле публикација које су нестале у међувремену.
24 Мара Тодоровић, „Арсеније Стојковић...“, 86.
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обима или одвојених томова повезан заједно, што је каснијом израдом инвен-
тара недоследно обележено. Сам инвентар формиран је континуираном нуме-
рацијом до броја 1228, а затим је настављен под бројевима до 1228/673. Ова не-
доследност у инвентару исправљена је континуираном нумерацијом, док су у 
каталогу привези инвентарисани под бројевима. Тачан број публикација са при-
везима још увек није могуће дати, јер нумерација каталога није још завршена, 
а прелиминарна процена је да постоји око 3200 библиографских јединица. Ус-
тановљено је да се у библиотеци налази у неким случајевима по неколико при-
мерака једног наслова, па је одлучено да се, по библиографским правилима, у 
каталогу такав наслов наводи као једна јединица, док ће се у напомени навес-
ти сви инвентарни бројеви дупликата. Неке публикације су избачене, јер пре-
ма години издавања не могу припадати библиотеци Арсенија Стојковића, док 
су неке враћене у Грабовачку библиотеку, према записима на књигама. Рукопи-
си су пребачени у збирку Дионисија Поповића пошто је утврђено да су његово 
дело. Неколико књига ране српске штампе припада неформалном археограф-
ском фонду и оне су већ публиковане у Опису рукописа и старих штампаних 
књига Библиотеке српске православне епархије будимске у Сентандреји, тако да 
неће бити објављене у овом каталогу. Само двадесетак књига није нађено на 
месту, а њихов попис ће бити засебно дат.

Структура ове збирке дефинисана је према језицима и врсти грађе, а у каталогу 
који се ради биће распоређене у латинични, ћирилични и грчки корпус. Највећи 
део чине књиге на латинском и немачком језику. Поред њих, већи број књига је на 
српском и руском језику, затим грчком, док је мањи део на мађарском.

Специфичност ове библиотеке представљају аутограф епископа Стојковића, 
који се налази на насловним странама већине публикација, исписан црним 
мастилом,25 затим његов печат,26 али и многобројни записи, посвете и прибе-
лешке који сведоче о путу књиге, промени власништва и њиховој необичној 
судбини. Велики број књига у библиотеци је брижљиво и богато преповезан у 
платно и кожу са златотиском на хрпту и корицама, тако да је визуелни утисак 
комплетне библиотеке заиста импресиван. 

Анализом садржаја библиотечког фонда епископа Арсенија Стојковића до-
бијамо посредно слику о ширини образовања и интересовањима које је имао. 
„Стојковић је био човек необично просвећен и напредан, који се радо зани-
маше научном лектиром и чија је књижница у Сентандреји била препуна 

25 Потпис латиницом: Sztojkovics и ћирилицом: Стойковичь.
26 Три врсте печата присутне су на публикацијама: АS, АС са круном и жезлом и Печат пра-
вославнаго епископа будимскаго 1867.
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најразноврснијих и најмодернијих научних дела.“27 Ова констатација Стојко-
вићевог савременика Теодора Стефановића Виловског говори о необичној и 
просвећеној личности будимског владике и несуђеног српског патријарха. Не-
вероватно прецизан одабир теолошке литературе на латинском, грчком и ру-
ском језику, актуелна реферална и енциклопедијска издања, вешт одабир класи-
чне литературе и савремених издања из домовине које је куповао и добијао на 
поклон, чине ову библиотеку јединственом у сфери личних монашких библио-
тека код нас. Нетипична ширина интересовања и образовања за једног монаха 
својствена је црквеном достојанственику који је у бурним историјским прили-
кама свога времена био друштвено и политички присутан. Још је занимљивије 
питање како је успео да прибави тако вредне књиге попут латинских палеоти-
па из 16. и с почетка 17. века. Вредност ове библиотеке и њен значај биће откри-
вени тек комплетном анализом садржаја и формирањем штампаног каталога.

С обзиром да је библиотека смештена у епископском двору у једној од при-
ватних владичанских соба, обрада публикација је вршена у згради Музеја, који 
се налази преко пута двора. Књиге су преношене сукцесивно, уз помоћ црквења-
ка запосленог при епархијском двору,28 а затим враћане назад. Цела библиоте-
ка је смештена у наменски прављене дрвене ормане са полицама, у соби дво-
ра, која има и меморијални и приватни карактер. Наиме, у соби се налази и 
намештај који припада епископу Арсенију Стојковићу, међутим, соба је исто-
времено у свакодневној приватној функцији надлежног епископа. У току рада 
на обради библиотеке, на иницијативу епископа Лукијана, меморијална соба 
са орманима је пребачена у суседну просторију, тако да је искориштена могућ-
ност да се ормани поправе, обоје и додају полице и стакла. Упркос томе, биб-
лиотека се и даље налази у не сасвим одговарајућим условима, без контроле 
температуре, влажности и светла. Како су услови за смештај целокупног фон-
да сентандрејске библиотеке још увек привременог карактера, надамо се да ће 
се у скорије време наћи боље решење за смештај ове драгоцене и ретке збирке 
књига. Стара зграда Музеја адаптацијом би могла послужити у ове сврхе, чиме 
би се окупиле све књижне збирке на једном месту. Отварањем места стално за-
посленог библиотекара тако организована библиотека би постала доступна за 
све књигољупце и истраживаче. 

Сентандрејски пројекат у Народној библиотеци представља једну од важних 

27 Тодор Стефановић Виловски, Светли и тамни дани (Београд: Просвета, 1985), 87.
28 Посебну захвалност дугујемо Сави Галкану, без чије помоћи није било могуће пренети то-
лики број књига у музеј и назад у двор, затим управнику музеја Кости Вуковићу, који је ус-
тупио своју канцеларију за рад и пружио гостопримство, али и неопходну стручну помоћ.



188

карика међународне сарадње, заштите и очувања нашег културног блага ван 
граница наше земље. Пројекат формира сигурну спону са српским народом у 
Мађарској и заокружује информацију о националној заоставштини. Важно је 
разумети неопходност сталне сарадње и континуираног присуства кровних ин-
ституција културе у оваквим пројектима, упркос неповољним друштвено-поли-
тичким приликама које нас прате. 
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SUMMARY | A decades-long care of the National Library of Serbia and the Library of 
Matica Srpska for studying and protecting the library stocks of Szentendre, which is 
part of the Szentendre project and which started as part of the Committee for Stud-
ying and Protection of the Serbian Cultural Treasure established in 1974 at the initi-
ative of the national Secretariat for Education and Science of the Republic of Serbia. 
As one of the oldest and richest Serbian libraries outside the national borders - be-
side the Hilandar Monastery’s library – the library stocks of the Eparchy of Buda are 
a symbol of the continuity of the Serbian cultural identity. The book collections are 
made of 4 large wholes: the library of the bishop of Buda Georgije Zubković, the li-
brary of the Grabovac monastery and the libraries of the Eparchy contain over 20,000 
publications including a valuable collection of manuscripts (XV-XVIII century), peri-
odicals, old printed foreign books and rare copies of Serbian books preserved in per-
sonal legacies of the bishops of Buda. The improper care and placement of the stocks, 
as well as the carelessness of the authorized institutions in the mother state have led 
to gradual deterioration of the fundamental testimony of the centuries-long existence 
and survival of Serbian people in these lands. As the project went through different 
phases, as a result we now have 4 printed catalogs: the Description of the Manuscript, 
the Catalog of Books and Serial Publications of the Serbian Orthodox Eparchy of 
Buda, and the Catalog of Georgije Zubković’s personal library, while the Catalog of the 
Grabovac monastery and that of the library of bishop Arsenije Stojković is current-
ly in the making – a process in which the librarians of the National Library of Serbia 
and the Library of Matica Srpska also participate. The paper predominantly focuses 
on the library stock of Arsenije Stojković, the principles of processing and preparing 
the catalogs. 
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Library of the Grabovac monastery, the stock of the Eparchy, the personal library of 
bishop Georgije Zubković, the personal library of bishop Arsenije Stojković, the per-
sonal library of Danilo Krstić, the Szentendre project, the National Library of Ser-
bia, the Matica Srpska Library, international cooperation, the protection of cultur-
al treasure 
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Национальная библиотека Сербии
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СЕНТЕНДРСКИЙ ПРОЕКТ В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ СЕРБИИ

АННОТАЦИЯ | Многодесятилетние усилия Национальной библиотеки Сербии 
и Библиотеки Матицы сербской в изучении и защите библиотечных фондов в 
Сентендре легли в основу Сентендрского проекта, реализация которого началась 
в рамках Комиссии по изучению и охране культурного достояния сербского проис-
хождения, оформленной в 1974 году по инициативе Секретариата образования и 
науки СР Сербии. Будучи, помимо библиотеки монастыря Хиландара, одной из 
старейших и богатейших сербских библиотек за пределами нашей страны, фон-
ды библиотеки Будайской епархии являются символ преемственности сербской 
культурной самобытности. Книжные фонды, состоящие из четырех крупных 
единиц: книжного собрания епископа Будайского Арсения Стойковича, книж-
ного собрания епископа Будайского Георгия Зубковича, библиотеки монастыря 
Грабоваца и епархиальной библиотеки, насчитывают более 20000 публикаций, 
включая ценную коллекцию рукописей (XV–XVIII вв.), периодические издания, 
старопечатные иностранные книги и издания сербских книг, сохранившихся в 
личных завещаниях Будайских епископов. Неправильный уход за фондами и не-
подходящее их размещение, а также отсутствие заботы о них со стороны уполно-
моченных учреждений на родине, приводят к постепенному уничтожению ос-
новных свидетельств о многовековом существовании и выживании сербского 
населения на этих землях. Поскольку проект проходил различные фазы, у нас 
теперь есть четыре печатных каталога: Описание рукописей, Каталог книг и Ката-
лог серийных изданий Сербской православной Будайской епархии и Каталог лично-
го книжного собрания Георгия Зубковича, в то время как Каталог монастыря Гра-
боваца и Каталог книжного собрания епископа Арсения Стойковича находятся в 
процессе подготовки. В их создании участвуют библиотекари Национальной 
библиотеки Сербии и Библиотеки Матицы сербской. В статье подробно расска-
зывается о составе и численности книжного собрания Арсения Стойковича и о 
принципах обработки и подготовки каталога.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Сентендре, Библиотека сербской православной Будай-
ской епархии, библиотека монастыря Грабоваца, епархиальные фонды, книжное 
собрание Георгия Зубковича, книжное собрание епископа Арсения Стойкови-
ча, книжное собрание епископа Данило Крстича, Сентендрский проект, Библи-
отека Матицы сербской, международное сотрудничество, хранение культурно-
го достояния
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MАНАСТИРИ И БИБЛИОТЕКЕ 
– ЧУВАРИ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ: 
ПРОЈЕКАТ „КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКА 
ФРУШКОГОРСКИХ МАНАСТИРА“

САЖЕТАК | Заједничка мисија библиотекара Срема и фрушкогорских манасти-
ра заснована на основној функцији библиотеке „да чува и преноси велико култур-
но благо земље и света, настало као плод рада многих генерација“, траје од давне 
1842. године када је крушедолски архимадрит Димитрије Крестић био један од 
оснивача Српске читаонице у Иригу, „прве и најбогатије у целом српском роду“.
Интензивнија сарадња са манастирима успостављена је 2009. године поводом обе-
лежавања 500 година манастира Крушедола, када је осмишљен пројекат „Каталог 
библиотека фрушкогорских манастира“. Циљ пројекта је формирање манастир-
ских библиотека, стручна обрада библиотечке грађе која се налази у манастирима, 
богаћење фондова поклоном, штампање публикација, заштита и дигитализација 
рукописне и старе штампане књиге, те представљање овог типа библиотека кул-
турној јавности (организовање стручних скупова, предавања и посете библиотека-
ра из других региона, прилози у штампи и е-медијима...) што је корак ка очувању 
овог значајног дела српске културне баштине и тема овог рада.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | књиге, фрушкогорски манастири, библиотеке, стручна помоћ, 
дигитализација, популаризација
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УВОД

„Библиотека – то је меморија човечанства“, записао је Умберто Еко. И заиста, све 
што чини живот и све што човек ствара траје у књигама и библиотекама, чија је 
историја саставни део културе народа и различитих простора. Постојање библи-
отека се темељи на потреби човека да прикупља и чува оно што сматра важним. 
Библиотеке се често у говору одређују као храмови књиге, или memoria mundi – па-
мћење света, што оне, између осталог, и јесу, јер чувају забележена људска искуства. 
Оне имају мисију књиге и писане речи јер је једно од основних начела библиоте-
карства да: „чува и преноси велико културно благо земље и света, настало као плод 
рада многих генерација“. Кроз векове се мењао изглед библиотека, облик књиге, 
распоред грађе на полицама, као и обим грађе који библиотека поседује, али циљ 
је остао исти – одговарање на духовне и интелектуалне потребе човечанства. 

Српско средњовековно рукописно наслеђе, бројни сачувани рукописи, пре-
писи и верзије старих текстова потврђује претпоставку да су манастирске биб-
лиотеке, почев од 12. века, биле значајна средишта културног живота. Оне су од 
најстаријих дана својим садржајем морале да задовоље најнужније литургијс-
ке потребе, па је збирка обухватала најмање 12 књига. Библиотеке су планиране 
већ приликом оснивања манастира, о чему сведоче записани подаци у типици-
ма Светог Саве. У Карејском типику из 1199. године прописан је посебан режим 
за књиге у манастиру и проглашено начело неотуђивости манастирских књига, 
а у Хиландарском типику упоредо са другим литургијским предметима, помиње 
се прилагање књига приликом оснивања манастира. 

У Срему се за књигу знало и у раном средњем веку, када су хришћански ми-
сионари Солунци, браћа Ћирило и Методије, творци словенског писма и првог 
књижевног језика, са собом донели преведене богослужбене књиге. У 15. веку, 
после пада Смедерева, српски деспоти долазе у Срем, граде манастире и црк-
ве, обнављају и чувају стару књижевност и утиру пут једној новој, која траје и 
данас. Фрушкогорски манастири постају места духовности и писмености у који-
ма се чувају и преписују књиге. Међу фрушкогорским манастирима – Хопово, 
као књижевни и преписивачки центар, заузимао је једно од првих места. Стеван 
Герлах, учени протестантски проповедник, у свом Дневнику у другој половини 
16. века забележио је да је од младог српског протопопа Лазара у Београду саз-
нао да „они у Београду немају никакве школе, већ да уче читати и писати пре-
ко Саве у Угарској у Манастиру св. Николе, званом Хопово“.1 У Хопово је 1757. 

1 Текст преузет са: pravoslavac.jimdofree.com (август, 2020).
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године дошао Доситеј Обрадовић, где се и замонашио и у њему остао три годи-
не. У богатој хоповској библиотеци поред богословских дела налазио се и до-
бар број световних књига. Шишатовачка библиотека некада је била чувена по 
својим старим рукописним и штампаним књигама. Чувен је био такозвани Ши-
шатовачки апостол. Овај рукописни апостол на пергаменту написао је јеромо-
нах Дамјан 1324. у граду Ждрелу код Пећи. У Шишатовцу је од 1812. до 1824. био 
архимандрит Лукијан Мушицки, писац Гласа харфе шишатовачке. После пада 
Србије 1813. боравио је у Шишатовцу, код Мушицког, Вук Караџић, где је забе-
лежио вредне народне песме од својих најдаровитијих певача – гуслара Филипа 
Вишњића и Тешана Подруговића. И Крушедол – деспотски манастир, или како 
га називају „деспотска обитељ“, „лавра“, па и „царска обитељ“, био је један од глав-
них књижевних центара. У њему су се преписивале и писале књиге. Крушедол-
ска библиотека била је богата рукописним и штампаним књигама. У манастиру 
је 1591. писан Поменик манастира Крушедола, а 1662. године Служба и акатист 
свецима. Ту је чувано седам старих црквених штампаних руских књига, које је 
игуман Амфилохије донео 1651. из Русије. Манастирска библиотека у Привиној 
Глави имала је неколико вредних србуља. Посебно треба истаћи да је у Раковцу 
1700. године начињен нови препис Душановог законика, а 1714. године написан 
познати Раковачки рукописни србљак. У манастиру Беочин чувало се рукописно 
четворојеванђеље, које је писао 1560. године презвитер Цветко из села Годијева, 
затим једно српскословенско јеванђеље са минијатурама из 17. века.

После погрома током Другог светског рата и вишедеценијског урушавања 
њихових, више или мање очуваних остатака, под притиском идеолошких пред-
расуда, манастири у Фрушкој гори су почетком 21. века засијали у пуном сјају. 
Готово сви су обновљени, прилазни путеви дозвољавају да све већи број посети-
лаца може безбедно стићи до светиња српског Атоса.

Поводом 500 година манастира Крушедолa, 2009. године, у Српској читао-
ници у Иригу, а на Сабору библиотекара Срема, постављена је изложба „Биб-
лиотеке фрушкогорских манастира“. Тим поводом први пут је снимљено стање 
у библиотекама фрушкогорских манастира, те је констатовано да се у девет 
фрушкогорских манастира налази нешто мање од 10.000 књига, међу којима је 
више од 300 старих књига штампаних до 1867. године. Тада је започела интен-
зивнија сарадња библиотекара Срема и фрушкогорских манастира на стручном 
уређењу њихових библиотека.
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ПРОЈЕКАТ „КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКА ФРУШКОГОРСКИХ МАНАСТИРА“

Циљ пројекта је формирање библиотека и стручна обрада библиотечке грађе 
која се налази у манастирима на Фрушкој гори. Обрада књига у програму БИ-
СИС омогућила би да се на исти начин обраде фондови у свим манастирима и 
на тај начин уреде манастирске библиотеке по правилима савременог библио-
течког пословања. Посебан значај пројекта огледа се у каталошком опису руко-
писних и старих штампаних књига, које су према Закону о културним добрима 
покретно културно добро од изузетног значаја.

Пројектом је планирано:
⋅⋅ инвентарисање, класификација и адекватан смештај постојећих књижних 

фондова у библиотекама фрушкогорских манастира;
⋅⋅ формирање библиотека у манастрима који немају књижне фондове;
⋅⋅ обнова књижних фондова;
⋅⋅ унос књига у БИСИС базу података. Библиографски опис у узајамној бази 

садржи у себи и предметне и стручне ознаке као и локацијске податке и тиме биб-
лиотека истовремено добија ауторски, предметни, стручни и топографски каталог;

⋅⋅ штампање књига, каталога и зборника;
⋅⋅ дигитализација старе и ретке књиге;
⋅⋅ представљање библиотека научној и културној јавности.

Од 2015. године пројекат се реализује под окриљем Српске читаонице у Ири-
гу, уз финансијску помоћ Покрајинског секретаријата за културу и информи-
сање АП Војводине.

БИБЛИОТЕКЕ ФРУШКОГОРСКИХ МАНАСТИРА

Уз благослов архимандрита Стефана, настојатеља манастира Велике Ремете, 
2010. године у овом манастиру стручно је уређена прва манастирска библио-
тека. Тада је њен књижни фонд бројао мање од 1500 неинвентарисаних књига. 
Књиге су физички обрађене, инвентарисане и класификоване по УДК систе-
му. Најстарија књига у библиотеци манастира Велика Ремета је Српско народ-
но црквено појање I, Осмогласник Стевана Мокрањца из 1920. године. Обезбеђен 
је адекватан простор и опрема, те је библиотека отворена октобра 2011. годи-
не. Учесници Сабора библиотекара Срема били су први гости. Том приликом 
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библиотека је на поклон добила 573 књиге. Године 2013. започета је електронска 
обрада књига у програму БИСИС. 

Оно по чему је библиотека Велике Ремете специфична је богата збирка елек-
тронских записа. Збирка је подељена на 10 група: беседе, духовни разговори, 
житија, манастири, трибине, историјски записи, духовна и изворна музика, умет-
нички филмови и записи о манастиру Великoj Ремети. 

На крају 2019. године, захваљујићи поклонима, библиотека је имала у својим 
фондовима: 5867 књига, 32 наслова часописа, 445 аудио-касета, 54 видео-сним-
ка из живота манастира, 168 CD-a, 196 DVD (46 на руском језику) и електронску 
базу од 3345 записа.

Следећа библиотека, која је стручно уређена налази се у манастиру Мале Ре-
мете. Библиотека је формирана и стручно обрађена 2014. године. Тада невелика 
бројчано, са скромних 524 књиге и 12 наслова часописа, значајна по осам руко-
писних минеја и 45 старих штампаних књига била је смештена у једну келију. Да-
нас, после шест година, библиотека се налази у манастирском салону, а 2123 књиге 
и 21 наслов часописа чувају се у затвореним, наменски прављеним полицама. 

Међу старим штампаним књигама најстарије је руско јеванђеље штампано 
1636. године. Корице су дрвене обложене плишом, на предњој корици налази се 
пет сребрних медаљона. У средини је Исус Христос, а около јеванђелисти: Ма-
теј, Јован, Лука и Марко.

Највреднији део фонда чини осам рукописних књига које су писали мона-
си из манастира Раче на Дрини. Књиге су конзервиране у радионици Покрајин-
ског завода за заштиту споменика културе Нови Сад од 5. 1. до 1. 11. 1970. године.

У издању манастира Мале Ремете и Српске читаонице у Иригу објављена је, 
поводом 60 монашких година мати Рафаиле, књига Живот који вечно траје, коју 
је на основу казивања мати Рафаиле записала Весна Петровић. 

Српска читаоница у Иригу је 2018. године организовала стручно предавање 
на тему „Средњовековна дворска библиотека у ,расејању’ – библиотека деспо-
та Ђурђа Бранковићаˮ, које је одржала Марина Лазовић, директор смедеревс-
ке библиотеке.

Поводом обележавања 250 година од рођења Доситеја Обрадовића, 1988. го-
дине започета је обнова библиотеке у манастиру Ново Хопово. Тада су инвен-
тарисане књиге и часописи и урађен је лисни каталог. На стручном уређењу 
ове библиотеке радили су студенти Филолошког факултета. Ревизија књижног 
фонда урађена је у лето 2014. године и том приликом утврђено је да се у биб-
лиотеци налази 2788 књига савременог садржаја и 15 наслова часописа. Исте 
године урађен је и библиографски опис старе штампане књиге која се чува у 
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манастирској библиотеци. Описао је 55 књига, најчешће богослужбених, штам-
паних у Москви, Кијеву или Санкт Петербургу. Међу књигама световног садр-
жаја изузетног значаја су књиге Доситеја Обрадовића објављене 1833. и 1836. 
године у штампарији Глигорија Возаровића. 

Пошто је манастир Старо Хопово обновљен, с благословом оца Атанасија, 
настојатеља манастира, 2015. године започео је рад на оснивању библиотеке. 
Смештањем књига у невелики простор испод звоника, опремањем полицама, 
радним столом и рачунаром, створени су услови да се започне са стручном об-
радом књига. Скроман почетни књижни фонд од 646 књига, већ у октобру 2016. 
године увећан је за 342 књиге које су поклониле библиотеке Срема. 

Због страдања у ратовима, разарања и пљачкања у библиотеци нема старих 
штампаних богослужбених књига, те је настарија књига Речник српско-немачког 
језика објављен у Панчеву 1881. године. 

Библиотека у манастиру Крушедолу основана је шездесетих година прош-
лог века. Знајући шта библиотека значи за манастир, посебно за Крушедол, 
нову послератну библиотеку формирао је настојатељ манастира протосинђел 
Стефан Чакић. 

Данас је библиотека стручно уређена. Чине је целине: шест рукописних књи-
га, 72 старе штампане књиге, поклон библиотека Димитрија Ћамиловића – 877 
књига, поклон Српске академије наука и уметности – 1395 књига и текући фонд 
формиран од поклона мајке Дубравке Матић, рано преминуле студенткиње 
књижевности из Београда – 653 књиге, поклон Библиотеке Матице српске – 257 
књига, Народне библиотеке Србије – 105 књига, Богословског православног фа-
култета – 98 књига, библиотека Срема – 97 књига и појединаца – 123 књиге. Те-
кући фонд је инвентарисан и сређен по УДК систему.

Рукописне књиге које се налазе у библиотеци конзервиране су у радионици 
Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Новом Саду. Издвајају се: 
Минеј за месец март и април, исписан руком Ратка дијака 1551. године у мана-
стиру Радовашници, и четворојеванђеље преписивача многогрешнога Павла из 
1559. године, четворојеванђеље преписивача јеромонаха Макарија из манасти-
ра Мркшинa црквa из 1552. године. Међу старим штампаним књигама издвајају 
се Октоих петогласник, штампан у Венецији 1537. и богато опемљена Јеванђеља 
штампана у Москви у 17. веку.

Библиотека манастира Гргeтег доживела је свој врхунац у време Илариона 
Руварца, који је чувао стару библиотеку, насталу у време архимадрита Јосифа 
Путника и Павла Хаџића, и стварао нову. Данас манастир има међу фрушко-
горским манастирима бројчано највећу библиотеку од 6472 књиге. Књиге су 
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смештенe у затворене полице које се налазе у лепом и светлом простору. Највећи 
део књижног фонда су књиге верске и духовне садржине. Књиге су набављане 
поклоном, а велики дародаваци су академик др Мита Костић и академик др Фе-
дор Никић, рођен у Гргетегу. Посебну вредност има 45 томова енциклопедије 
православља на руском језику, која је објављена у Москви. 

У манастиру, у оквиру реализације пројекта, а у циљу популарисања лепе 
речи и писања, 2015. године Силвана Ручнов одржала је радионицу Калиграфија. 
У раду радинице учествовали су и библиотекари и монаси. 

Каталошки је 2019. године обрађен рукописни минеј за месец август, српске 
редакције Христифора Рачана, из 1684. године, који је и најстарија књига у биб-
лиотеци. Такође је обрађено и 57 старих штампаних књига. Старе књиге су, осим 
у Москви и Кијеву, штампане у Бечу, Будиму, Сарајеву и Београду. Међу њима се 
налазе и књиге Аврама Мразовића и Саве Текелије. 

Када је 2009. припремана изложба „Библиотеке фрушкогорских манастира“ 
и започета реализација пројекта, библиотека манастира Јаска налазила се у не-
великој просторији старог конака и имала је до 800 неинвентарисаних књига. 
Приликом последње обнове, у западном крилу конака, у великом и лепом прос-
тору смештена је библиотека. Опремљена је затвореним полицама за смештај 
библиотечке грађе. Стручно је уређена 2016. године. Књижни фонд чини: 78 
стaрих штампаних књига објављених до 1867. и 47 српских штампаних књи-
га објављених од 1868. до 1918. године, 1654 књиге савремене продукције и 15 
наслова часописа. С благословом мати Параскеве, настојатељице манастира, 
крајем новембра урађен је каталошки опис старе штампане књиге. Најстарија 
књига је Јеванђеље Исуса Христа, објављено у Москви 1677. године. У групи срп-
ских штампаних књига до 1918. издвајају се Апостоли, празнични и недељни, које 
је приредио Василије Николајевић, а штампани су у Карловцима у Српској ма-
настирској штампарији 1901. године.

Почетни књижни фонд библиотеке манастира Раванице у Врднику 2016. го-
дине чинио је легат игумана Бенедикта од 545 књига и поклон Владимира Мла-
денова 567 књига, да би 2016. бројао 1634 књиге и пет наслова часописа. Књиге 
су стручно обрађене и класификоване. Стара штампана књига налази се у затво-
реним полицама у манастирском салону. Већина књига је са религиозном те-
матиком, а потом следе књиге из области уметности, филозофије, друштвених 
наука, историје... Осим књига на српском језику, чувају се и оне писане на ру-
мунском, грчком, енглеском, италијанском, словеначком, немачком и руском. 
Каталошка обрада старих штампаних књига урађена је 2018. године. Обрађене 
су 82 старе штампане књиге међу којима је најстарија Православно исповедање 
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вере, штампана у Москви 1696. године. Међу књигама световне садржине је и 
књига Фисика Атанасија Стојковића из 1803. године.

У манастиру Петковице стручно уређена библиотека налази се у лепом прос-
тору. Библиотечки фонд броји: четири старе штампане књиге, 1836 књига, пет 
наслова часописа, 35 CD-овa. У току је електронска обрада монографских публи-
кација. Најбројнија је 2. група – религија са 576 јединица, која је основ сваке мана-
стирске библиотеке. С обзиром да се сестринство манастира бави производњом 
вина и одржавањем рибњака, значајан део литературе са овим темама чува се у 
библиотеци. Најстарија књига у фонду је Требник, писан старом ортографијом, из 
1887. године, а објављен у Новом Саду. Ту су и књиге из 19. века: Нова харфа Сиона 
из 1896. штампана у штампарији Светозара Милетића у Новом Саду и Четири је-
ванђеља и дела апостолска из 1898. године штампана у Великом Бечкереку.

Стручни рад на формирању нове библиотеке у манастиру Кувеждину запо-
чео је 2017. године. Најпре је урађена класификација, потом инвентерисање и 
смештај књига у полице. Највише књига је из групе религија, а за њом историја и 
друштвене науке. Књиге су најчешће набављане поклоном. Данас књижни фонд 
броји 1678 књига и 20 наслова часописа.

У библиотеци се налази 14 старих књига штампаних у 17. и 18. веку. На њима је 
стари печат манастира Кувеждина, што значи да су оне избегле сва уништавања кроз 
историју, сачуване код монаха или у неком несрушеном кутку манастира, поново су 
своје место нашле у библиотеци. Најстарија књига је Евангелион, штампан у Љвову 
1644. године на 412 листова. Посебно су интересантне дрвене корице пресвучене у 
плиш, са ручно сликаним медаљоном у дрвету на предњој корици. И ова књига је 
обележена печатом: Српски православни манастир Кувеждин у Дивошу.

Током лета 2018. започет је рад на стручној обради књижног фонда у библиоте-
ци манастира Привине Главе. У библиотеци се налази више од 2000 књига међу 
којима је 34 старе штампане до 1867. године, 24 српске књиге штампане у периоду 
од 1868. до 1918. године. Поред књига у библиотечком фонду налази се и 34 на-
слова часописа, 123 CD-а и 98 DVD-а. Књиге су класификоване по УДК-а систему. 
Најбројнију групу чине богослужбене књиге и публикације религиозног садржаја, 
монографије цркава и манастира као и животописи светаца и црквених велико-
достојника. Богате су и групе из области историје и друштвених наука.

Међу српским књигама штампаним од 1868. до 1918. посебно су значајне 
књиге Велики типик из 1891. и О кајању проте Јована Вучковића из 1899. године, 
које су објављене у Сремским Карловцима у Српској манастирској штампарији. 

С благословом архимандрита Арсенија (Матића), настојатеља манасти-
ра Бешенова, започет је 2019. године рад на стручном уређењу манастирске 
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библиотеке. Библиотека се налази у лепом и светлом простору салона, а за 
смештај књига обезбеђене су затворене полице. Књиге које су се налазиле у ку-
тијама, добијене на поклон од пријатеља манастира, класификоване су и смеште-
не у полице. Најзначајнији део фонда су 19 старих штампаних књига, које је 
поклонио свештеник из Великих Радинаца.

И у манастиру Раковацу библиотека је основана 2019. године. Добила је на-
зив по епископу арадском Синесију Живановићу, који био пострижник и јед-
но време настојатељ манастира Раковца. Библиотечки фонд новоформиране 
библиотеке, која је смештена у леп и светао простор, чине: две старе штампане 
књиге – Псалтир из 1752. и Октоих из 1823. године, 3945 књига и 22 наслова ча-
сописа. У току је инвентарисање књига. 

Невелик књижни фонд чини нешто више од 600 књига смештених у малу 
просторију конака манастира Ђипше. Књиге, већином добијене поклоном, раз-
личитог су садржаја: религија, историја, књижевност... Посебно је занимљива 
књига житија на грузијском језику, а међу монографијама значајна је Дивша-
Ђипша, манастир Светог Николе Душана М. Ковачевића.

Први поклон у књигама у 2020. години дале су установе културе из Сремске 
Митровице: Библиотека „Глигорије Возаровић“ 54, Историјски архив „Срем“ 45 и 
Установа за неговање културе „Срем“ 42 књиге. 

У манастиру Беочину данас, чува се 37 старих књига штампаних до 1867. го-
дине. Све су каталошки обрађене и класификоване. Шест књига штампано је у 
17. веку, а међу њима је најстарија Октоих из 1639. године. Октоих је штампан 
у Љвову, има 353 листа, а корице су дрвене обложене кожом. Поред најстарије 
књиге из 17. века су и: Октоих из 1683, Минеј за три месеца: септембар, октобар 
и новембар из 1666. Минеј за септембар из 1689, Минеј за август из 1693. године. 
Све наведене књиге штампане су у Москви. Највећи број књига је из 18. века и 
штампан је у Русији, у Москви, Кијеву и Љвову. Веома су лепа јеванђеља штам-
пана у Москви 1724, 1730. и 1789. године, повезана у кожу и имају украсне метал-
не копче. Три књиге штампане су у 19. веку: Јеванђеље у Москви 1803; Цветослов 
у Бечу 1855. и Минеј (општи) у Београду 1844. године. 

Каталошким описом старих штампаних књига започета је сарадња са ма-
настиром Беочином. Уз благослов игуманије мати Варваре, када се остваре 
основни услови, простор и опрема, и у овом фрушкогорском манастиру биће 
формирана библиотека по правилима савременог библиотечког пословања.

Библиотечки фондови манастирских библиотека најчешће се обна-
вљају поклоном. Током десет година рада библиотеке су обогаћене покло-
ном најпре Народне библиотеке Србије, потом Библиотеке Матице српске, 
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Православног богословског факултета Универзитета у Београду, библиотека 
и установа културе Срема.

Тим стручњака са Факултета техничких наука у Новом Саду, поклонио је БИ-
СИС програм за е-обраду библиотечке грађе. Електронска обрада књига започ-
ета је у манастирима: Велика Ремета, Јазак, Мала Ремета, Петковица и Гргетега. 
По заврешетку е-обраде сви фондови библиотека фрушкогорских манастира 
биће доступни преко БИСИС-а.

СТРУЧНИ СКУПОВИ

Први стручни скуп на тему Манастирске и црквене бибилиотке одржан је 2009. 
године у библиотеци „Атанасије Стојковић“ у Руми. То је био „први корак у 
окупљању делатника на овом специфичном пољу делатности специјалних биб-
лиотека. Драгоцена сведочанства о активностима савремених црквених и ма-
настирских библиотека, из пера угледних српских библиотекара преточена су 
у зборник радова са скупа, да нас стално подстичу на бескрајне могућности са-
радње, умрежавања и развоја које се пред нама отварају.“2 На скупу је учествова-
лао десет библиотекара, а тиме је започета реализација пројекта.

С благословом архимандрита Стефана, настојатеља манастира Велика Ре-
мете, у манастирској библиотеци одржанo je наредних девет стручних скупова 
са темама из праксе, теорије и историје манастирских и црквених библиотека. 
Први скуп у овом манастиру, „Књига и реч – храна духа“, одржан је 2013. године, 
потом следе 2014. „Литургија, читање, библиотеке“ и „Српска духовност, култура 
и библиотеке“, а под општим називом „Манастири и библиотеке – чувари култур-
не баштине“ (2015, 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020). 

Библиотекари су на првом стручном скупу одржаном у библиотеци манасти-
ра Велика Ремете, 2013. године, кроз своја саопштења дали допринос осветља-
вању рада у манастирским библиотекама, али су говорили и о неопходности 
сарадње библиотека и манастира на изграђивању заједничког библиотечког, 
библиографског, археографског и историјског система.

Тема другог стручног скупа одржаног 2014. године је била „Литургија, књига, 
библиотеке и читање у хришћанству“. О литургији је говорио проф. др Драгомир 

2 Гордана Стокић-Симончић, предговор у Манастирске и црквене библиотеке: зборник радо-
ва са стручног скупа одржаног у Градској библиотеци у Руми 1. октобра 2009., Весна Петровић 
прир.; уредник Богољуб Шијаковић, (Београд: Православни богословски факултет Универзи-
тета, Институт за теолошка истраживања; Рума: Градска библиотека, 2010), 5.
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Сандо (Православни богословски факултет Београд), а радове су изложили и 
Љиљана Пузовић и Ратко Марковић, библиотекари Народне библиотеке Србије, 
и Невена Томић из Библиотеке Дома културе Студентски град у Београду.

Исте године одржан је трећи стручни скуп са темом „Српска духовност, кул-
тура и библиотеке“. Скуп је отворио управник Библиотеке Матице српске Се-
лимир Радуловић излагањем на тему „Светло из Очеве колибе – о духовности и 
култури“. „О читању православних књига у Библиотеци Матице српске“ говори-
ла је Гордана Ђилас, библиотекар саветник у Библиотеци Матице српске, а на 
тему „Библиотеке се не праве – оне расту“ говорила је Весна Петровић, библи-
отекар саветник из Библиотеке „Глигорије Возаровић“ из Сремске Митровице.

Четврти стручни скуп одржан је 11. маја 2015. године. Библиотекари су кроз 
приказ старих и ретких књига, споменика културе српског народа и новина и 
часописа у библиотекама фрушкогорских манастира указали на значај библио-
течких фондова у овом типу библиотека, али и на неопходност њихове стручне 
обраде. На скупу је измећу осталог, представљено и дело два великана наше ис-
торије и културе – Димитрија Крестића, архимандрита манастира Крушедола, и 
Илариона Руварца, историчара и архимандрита манастира Гргетега. На скупу су 
поред библиотекара учествовали и књижевници Ратко Марковић Риђанин, То-
дор Бјелкић и Авакум Квас. 

Библиотеке, било националне, јавне, специјалне, школске или манастирс-
ке, своје фондове обнављају куповином, разменом и поклоном. Tрадиција по-
клањања личних збирки од научне, културне и уметничке вредности, као и 
материјалних добара у нашем народу има дугу и разноврсну историју, те су и 
библиотекари на петом стручном скупу „Манастири и библиотеке – чувари кул-
турне баштине“ одржаном у мају 2016. године говорили о поклону као начину 
оснивања и богаћења фондова манастирских библиотека. 

Поклањање књига, било да су легати или библиотеке целине има двоструки 
значај: дародавци су задовољни јер су учествовали у формирању вредних биб-
лиотечких фондова, а библиотеке које су преузеле бригу о овим ко лекцијама, 
обрађују их, чувају и чине доступним широј јавности. Радови саопштени на 
овом скупу донели су нова сазнања о историјском развоју, књижним фондови-
ма и успостаљању стручног рада у библиотекама српске дијаспоре при право-
славним црквеним општинама у свету.

У раду шестог стручног скупа одржаног 2017. године учествовали су поред 
библиотекара и господин Стеван Бугарски из Темишвара, те проф. др Маја 
Анђелковић са Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагује-
вцу и Мирослав Јовановић, јереј из Лесковаца. Радови саопштени на овом 
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скупу донели су нова сазнања о историјском развоју, књижним фондовима и ус-
постаљању сручног рада у библиотекама српске дијаспоре при православним 
црквеним општинама у свету, мастирским библиотекама у темишварској епар-
хији, у манастиру Студеници, у црквеној ризници Српског православног архије-
рејског намесништва шидског, о библиотеци деспота Стефана Лазаревића, о 
страдању манастира Новог Хопова у Другом сетском рату. Не мање значајни су 
радови о библиографској обради старе и ретке књиге у пожаревачком крају, o 
првој штампаној књизи Српско-хришћанско домаће васпитање Aлексе Кристића 
у Лесковцу, о записима Арсенија Теофановића у књигама Библиотеке манасти-
ра Грабовца у Сентандреји, о верским часописима у 21. веку.

На седмом стручном скупу 2018. године било је речи о библиотеци СПЦО 
у Трсту, о пројекту попуне фондова библиотека манастира и цркава Народне 
библиотеке Србијe, о матичној делатности Библиотеке Српске патијаршије и 
мрежи библиотека Српске православне цркве, о библиографији прилога обја-
вљених у листу „Благовесник југа Србије“, о старим и ретким књигма цркве Ус-
пења Пресвете Богородице у Ореовици, те о проучавању старе и ретке књиге у 
црквама Лазаревца и околине.

Учесници скупа су библиотекари који су присутни од самог почетка реализа-
ције пројекта, али сваке године пријављују се и нова стручна лица која у својим 
срединама оживљавају рад манастирских и црквених библиотека. 

У години великог јубилеја, 2019, 15. и 16. маја, одржан је осми стручни скуп, 
који је започео отварањем изложбе „Осам векова аутокефалности Српске право-
славне цркве“. О изложби су говорили ауторка Тијана Николић и Драган Којић, 
директор Градске библиотеке у Новом Саду. У програму су учествовали и писци 
библиотекари: Гордана Ђилас из Библиотека Матице српске, Љубица Петковић 
из Народне библиотеке у Крушевцу и Јован Стојановић, професор у Богосло-
вији Светог Арсенија у Сремским Карловцима .

Другог дана стручног скупа библиотекари из Новог Сада, Београда, Лесков-
ца, Лазаревца, Смедерева, Сремских Карловаца, Крушевца и манастира Раковца 
кроз своја саопштења осветлили су значајне моменте развоја библиотека које у 
својим фондовима чувају део историје, део православља забележеног у књига-
ма, те дали допринос обележавању овог значајног јубилеја.

Првог дана деветог стручног скупа после благослова архимандита Стефана, 
настојатеља манастира Велике Ремете, представљен је рад удружења „Огњена 
Марија Ливањска“. Гордана Достанић, председник Управног одбора удружења, 
представила је књигу Огњeна Марија ливањска Буда Симоновића и изложбу 
„Срби Ливањског поља – трагови кроз векове“ аутора др Вељка Ђурића Мишина 
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и др Радована Пилиповића. Истакла је да удружење има мисију одржавање веза 
ливањских Срба и очување њихове богате историјске, верске и културне баш-
тине. У програму су учествовали и: Никола Петровић, председник Удружења, и 
чланови Милош Дамјановић, Дијана Ковачић и Ђурђа Поповић, која је прочи-
тала дирљив одломак из представљене књиге. 

Други дан започео је представљањем каталога Поклон библиотека Момчила 
Ђујића Карловчкој богословији, аутора Љубице Петковић, библиотекара Градске 
библиотеке у Новом Саду. Рецензент, библиотекар саветник Дубравка Симовић 
између осталог рекла је: „Кад данас држимо у руци ,књигу о књигама’ која нам 
представља овакву збирку Сербике ми, уствари гледамо у својеврсно сведочан-
ство борбе за очување нашег националног идентитета. Питање очувања сопстве-
ног језика у туђини и у олујна времена је истовремено и питање опстанка једног 
народа“. Ауторка Љубица Петковић истакла је да „ова поклон библиотека сведо-
чи о Ђујићевом књижевном образовању, широком интересовању, љубави према 
књизи, као и племенитом чину завештања библиотеке својој богословији на до-
бробит многим нараштајима“.

После беседе протојереја-ставрофора Јована Петковића, поводом објављи-
вања  зборника Манастири и библиотеке – чувари културне баштине за 2019. 
годину, уследила су излагања библиотекара на следеће теме: „Једно јеванђеље 
– сведочанство о значајним догађајима из књажевачке историје“, „Записи у при-
мерцима ,Октоиха петогласника’ Вићенца Вуковића (Венеција око 1560.) у Биб-
лиотеци Матице српске“, „Рукописни уџбеници у фонду библиотеке Карловачке 
богословије“, „Старе и ретке књиге цркве Вазнесења Господњег у Жабарима“, „Пе-
риодична штампа у књижницама Епархије крушевачке од 1874. до 2020“, „Стра-
дање фрушкогорских манастира и културно-историјске баштине посматрано 
кроз периодику од 1941. до 1943. године“, „Баштина Светоуспенског храма у Вр-
шцу од кир хаџи Алексе Николића до наших дана“, „Издавачка делатност ма-
настира Жиче“, „Манастирске и црквене библиотеке на територији Беличког 
архијерејског намесништва“, „О успоменама проте Алимпија Поповића, па-
роха новосадског“, „Печати дародаваца на књигама у библиотеци Карловачке 
богословије“.

И овога пута библиотекари су кроз приказ добре сарадње са манастирима и 
црквама у својим срединама показали да су добри чувари културне баштине.

На стручним скуповима учествовали су библиотекари из Београда, Новог 
Сада, Крушевца, Краљева, Крагујевца, Јагодине, Смедерева, Панчева, Шапца, По-
жаревца, Лесковца, Осечине, Бачке Паланке, Кнежевца, Темишвара, Сремских 
Карловаца, Ирига, Инђије, Руме, Шида, Вршца и Сремске Митровице. 
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Радови са првог стручног скупа објављени су у зборнику Манастирске и црквене 
библиотеке, у издању Православног богословског факултета и Градске библио-
теке „Атанасије Стојковић“ из Руме 2010. године, потом је изашао зборник Књига 
и реч – храна духа, у издању манастира Велика Ремета 2013. године. Од 2015. го-
дине зборници су добили назив, као и стручни скуп – Манастири и библиотеке 
– чувари културне баштине.

„Стога се надам да ће у овоме истрајати, а временом и утврдити, и тако поста-
ти сигурно место где се о овој важној теми може разговарати. О томе сведоче и 
радови изложени на овим скуповима. Они су, с једне стране, одраз ентузијазма 
који је камен темељац наше професије, а с друге стране они описују напоре биб-
лиотекара из целе Србије, а и шире, да пренесу и укажу на своја искуства у раду 
са старом и ретком књигом, о судбини књиге при манастирима, о библиотекама 
високих црквених достојанственика, о покушајима да се подигне ниво пажње о 
свакој књизи при манастирима и црквама и тако уведе у шире културне оквире 
и допринесе јединственом библиотечко-информационом систему, а самим тим 
и постане, не само доступна, већ и сређена целина. Тиме доприносимо нашем 
општем духовном и културном развитку,“3 написала је Гордана Ђилас. 

Живот који вечно траје, животопис који је на основу казивања мати Рафа-
иле (Марковић), настојатељице манастира Мала Ремета, записала Весна Петро-
вић, штампан је у издању Српске читаонице у Иригу и манастира Мале Ремете 
2014. године.

Поклон библиотеке Димитрија Ћамиловића манастиру Крушедол: каталог 
објављен је у издању Српске читаонице у Иригу 2018. године. Овај обиман 
и значајан посао обавила је колегиница Ирина Нешић, виши библиотекар у 
Библиотеци Српске патријаршије. Она је истакла вредност књига у поклон 
библиотеци: „Поштовалац Милана Обреновића, Димитрије Ћамиловић је био 
истински љубитељ српске историје. Наслови који сведоче о Великом рату по-
тврђују његов несумњиви патриотизам и да тамо далеко није заборавио на 
свој родни Вучитрн и Србију. Неизоставни део библиотеке су преводи наше 
народне прозе и поезије. Све заједно представља посебну целину важну за 
истраживање и допуњавање нашег сазнања о националном фонду Сербика. 

3 Гордана Ђилас, „Реч о зборнику Манастири и библиотеке чувари културне баштине за 2017. 
годину“, у Манастири и библиотеке чувари културне баштине: зборник радова са стручног 
скупа одржаног 10. маја 2018. године у манастиру Велика Ремета, [уредник Весна Петровић], 
(Ириг: Српске читаоница Ириг; Велика Ремета: Манастир Велика Ремета, 2019), 9–14.
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Истичемо бројност мемоара, биографске и аутобиографске литературе знаме-
нитих личности, српског великана Михајла Пупина и припадника царске по-
родице Романов.“4

У рецензији за Каталог проф. др Драгана Грујић истакла је: „Израда катало-
га је захтеван посао и подразумева много рада и стрпљења, или како је Вук Ка-
раџић рекао – кад би се мислило на свршетак, не би још ни чему томе било ни 
почетка. Ауторку, Ирину Нешић управо карактеришу све особине доброг ка-
талогизатора и библиографа – истраживачка акрибичност, темељност, тачност 
и доследност. Својим обликом, суштином и наменом каталог следи потребу да 
крајњем кориснику (истраживачима, историчарима, професорима, студенти-
ма...) омогући увид у овај фонд и на тај начин приближи, представи и сачува део 
српског културног наслеђа.“5

Ове, 2020. године у издању манастира Мале Ремете штампана је монографија 
Манастир Мала Ремета, о којој је рецензент, протојереј-ставрофор др Драгомир 
Сандо између осталог записао: „Садржај монографије употпуњује пратећи текст 
који је у непрестаној корелацији са иконама, фотографијама околине манасти-
ра и ликовима прегалаца који су градили, подржавали, обнављали, дограђива-
ли, садили, сејали све што је обичном оку доступно да види. А оно што није увек 
видно и на први поглед опипљиво, чувале су и неговале вредне руке сестрин-
ства манастирског, посебно, мати Рафаиле која је оставила највећи део свога 
живота у овом манастиру. Уметничке вредности и обраћање пажње на њих, зна-
лачки су примећене и истакнуте.“6

СТАРА ШТАМПАНА КЊИГА

У оквиру рада на пројекту Дубравка Симовић, Весна Петровић и Ратко Марко-
вић каталошки су описали 420 старих књига штампаних до 1867. године које 
представљају покретно културно добро од изузетног значаја. Све обрађене књи-
ге данас се налазе у манастирима: Беочин, Бешеново, Гргетег, Јазак, Крушедол, 

4 Ирина Нешић, Поклон библиотека Димитрија Ћамиловића манастиру Крушедолу (Ириг: 
Српска читаоница у Иригу, 2018), 16.
5 Драгана Грујић. „Каталог поклон-библиотеке Димитрија Ћамиловића: потврда богатства 
библиотечког фонда манастира Крушедол“, у Поклон библиотека Димитрија Ћамиловића ма-
настиру Крушедолу, (Ириг: Српска читаоница у Иригу, 2018), 211.
6 Драгомир Сандо, „Рецензија“ у Манастир Мала Ремета, Весна Петровић (Мала Ремета: Ма-
настир, 2020).
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Кувеждин, Мала Ремета, Ново Хопово, Привина Глава и Раваница у Врднику. 
Најстарије књиге су из 16. века и има их шест. Највише књига је из 18. века и 
штампане су најчешће у Русији, а из 19. века су углавном настале у штампарија-
ма у Сремским Карловцима, Новом Саду, Београду, Бечу и Венецији.

Објављивањем каталога Стара штампана књига у библиотекама фрушкогор-
ских манастира стручној јавности биће представљен најзначајни део библио-
течких фондова манастирских библиотека.

Старе штампане књиге, посебно оне из 16. века, биће дигитализоване и на тај 
начин доступне стручној јавности.

ЗАКЉУЧАК

Уз благослов епископа сремског владике Василија, а под окриљем Српске 
читанице у Иригу, у сарадњи са Библиотеком Матице српске, Народном библи-
отеком Србије, Православним богословским факултетом, Библиотеком Српске 
патријаршије, и уз подршку Покрајинског секретаријата за културу и информи-
сање АП Војводине пројекат „Каталог библиотека фрушкогорских манастира“ 
добио је прави смисао и заживео како међу библиотекама, тако и у манастирима. 

Библиотеке фрушкогорских манастира полако постају „куће укупног људског 
памћења... У њима мирују речи и реченице, али се никад не може предвидети 
када ће понека доћи у наш живот.“7 Враћа им се садржај и мисија које су имале 
у минулим столећима и оне потврђују да се културни и национални идентитет 
постиже чувањем и поштовањем већ створених вредности, али и сталним ства-
рањем нових, којима свака генерација обавезује и задужује будуће.

7 Вуксановић М.: Библиотека Матице српске, www.bms.rs.
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MONASTERIES AND LIBRARIES – THE SAFEGUARDS 
OF CULTURAL HERITAGE: THE PROJECT “THE CATALOG OF LIBRARIES 

OF THE FRUŠKA GORA MONASTERIES” 

SUMMARY | A joint mission of the libraries of Srem and the Fruška Gora monaster-
ies based on a basic function of the library to “preserve and pass on the enormous 
cultural wealth of the country and the world, born as a fruit of many a generation’s la-
bor” has endured since 1842 when the Krušedol archimandrite Dimitrije Krestić was 
one of the founders of the Serbian Library of Irig – “the first and the richest across the 
entire Serbian kin”.
A more intensive cooperation with the monasteries was made in 2009 on the occa-
sion of marking the 500 year anniversary of the Krušedol monastery, when the pro-
ject “The catalog of the Fruška Gora monasteries’ libraries” was designed. The aim of 
the project was to form the monastery libraries, to professionally inventory the li-
brary materials that were to be found in the monasteries, to enrich the stocks through 
gifts, to print the publications, to protect and digitalize the manuscripts and old print-
ed books, and present this sort of libraries to the cultural public (through organizing 
professional gatherings, seminars, and visits by librarians from other regions, making 
stories in the press and e-media, …), which is a step towards preserving this significant 
part of the Serbian cultural heritage and the topic of this paper. 

KEY WORDS | books, the monasteries of Fruška Gora, libraries, professional help, 
digitalization, popularization
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МОНАСТЫРИ И БИБЛИОТЕКИ – ХРАНИТЕЛИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: 
ПРОЕКТ “КАТАЛОГ БИБЛИОТЕК ФРУШКОГОРСКИХ МОНАСТЫРЕЙ”

АННОТАЦИЯ | Совместная миссия библиотекарей области Срем и фрушко-
горских монастырей, основана на главной функции библиотеки “хранить и пе-
редавать великое культурное сокровище страны и мира, плоды труда многих 
поколений”, существует с 1842 годa, когда архимандрит монастыря Крушедол, 
Димитрий Крестич стал одним из основоположников “первого и самого богато-
го у рода сербского” Сербского читального зала в Ириге. 
Сотрудничество с монастырями усилилось с 2009 годa по случаю праздно-
вания 500-летия монастыря Крушедол, когда был разработан проект Каталог 
библиотек фрушкогорских монастырей. Целью проекта было формирование 
монастырских библиотек, профессиональная обработка библиотечных мате-
риалов, имеющихся в монастырях, обогащение фондов подарками, издание 
публикаций, защита и оцифровка рукописных и старопечатных книг, а также 
презентация этого типа библиотек культурной общественности (организация 
профессиональных встреч, лекций и визитов библиотекарей из других регио-
нов, публикация статей в прессе и электронных СМИ...), что является шагом на 
пути к сохранению этой важной части сербского культурного наследия и темой 
данной статьи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | книги, фрушкогорские монастыри, библиотеки, оцифров-
ка, профессиональная помощь, популяризация
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ЛИЧНА БИБЛИОТЕКА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА: 
ПРИМЕР ИНТЕРИНСТИТУЦИОНАЛНЕ САРАДЊЕ 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ 
И СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

САЖЕТАК | Личнa библиотекa патријарха Павла представља посебну библиоте-
ку целину значајне историјске личности и као таква ужива претходну заштиту и 
категоризацију утврђену Законом о старој и реткој библиотечкој грађи и другим 
прописима којима се уређује сређивање, обрада, чување и услови и начин ко-
ришћења грађе са статусом културног добра. 

На иницијативу Његове светости патријарха српског господина Иринеја и 
Патријаршијског управног одбора да се заоставштина блаженопочившег патријар-
ха српског Павла заштити, стручњаци Народне библиотеке Србије отпочели су, 5. 
децембра 2012. године, преузимање књижног фонда Библиотеке у циљу његовог 
профилисања, инвентарисања, обраде и израде штампаног каталога. Рад на ката-
логизацији и класификацији сређене и разврстане грађе започео је 8. фебруара 
2013. године, а истовремено је отпочео и процес инвентарисања. Враћање обрађе-
них публикација и њихово смештање у спомен-простор манастира Светог архан-
гела Михаила у Раковици почело је 14. августа 2013. године.

Други ниво презентовања библиотеке целине представља излагање очима 
јавности дела публикација које се у њој налазе. У 2014. години, на дан стого-
дишњице рођења патријарха Павла, имали смо идеалну прилику да се рад на 
његовој библиотеци заокружи репрезентативном изложбом у простору Народне 
библиотеке Србије, у крилу Храма Светог Саве. Изложба је трајала од 14. септем-
бра до 1. новембра 2014. године и пружила је јавности нови и другачији сусрет 
са патријархом Павлом.

Круна рада на једној библиотеци представља објављивање штампаног ката-
лога. Тиме библиотека, чији садржај он представља, потврђује свој идентитет 
приказујући јавности садржину свога фонда и подстиче истраживаче разних 

УДК 017.2:027.1 Павле, српски патријарх
021.64(497.11)
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профила на научно-истраживачки рад. Истовремено, ова књига о књигама пред-
ставља трајну заштиту библиотеке целине. Први том каталога објављен је крајем 
2014. године а други крајем 2015. године.

Након три године, наше две угледне институције културе успеле су да у са-
радњи и уз огроман и видљив труд више десетина запослених окончају овај зна-
чајан подухват. 
КЉУЧНЕ РЕЧИ | Лична библиотека патријарха Павла, Народна библиотека Ср-
бије, Библиотека Српске патријаршије, изложба, каталог

БИБЛИОТЕКА

На иницијативу његове светости патријарха српског господина Иринеја и 
Патријаршијског управног одбора, да се заоставштина блаженоупокојеног 
патријарха српског Павла заштити, у јулу 2012. године, стручњаци Народне биб-
лиотеке Србије у манастиру Светог архангела Михаила у Раковици прегледали 
су део те заоставштине. 

Поред библиотеке, заоставштина обухвата и архивску документацију, умет-
ничке предмете, као и личне ствари патријарха Павла за свакодневну употре-
бу. За Библиотеку су већ биле предвиђене две просторије манастирског конака 
и опремљене наменски прављеним, највећим делом, застакљеним витринама. 
Публикације су биле смештене у полице, а део је био упакован у кутије и нала-
зио се у осталим просторијама конака.

Протокол о сарадњи Српске православне цркве и Народне библиотеке Ср-
бије потписан је 6. септембра 2012. године. Први резултат те сарадње је сређи-
вање личне библиотеке патријарха Павла. Сагласно томе, у Народној библиоте-
ци Србије оформљен је тим стручњака који су, у сарадњи са колегама из Библи-
отеке Српске патријаршије, радили на сређивању и заштити Личне библиотеке 
патријарха Павла.

Стручни тим за овај обиман посао, након опсежних консултација, закључио 
је да би било делотворније да се поменути библиотечки материјал пренесе у На-
родну библиотеку Србије, где постоје техничке могућности да више библиоте-
кара истовремено ради на обради публикација. Полазећи од обима и структуре 
фонда, смештајних услова, као и динамике рада Стручног тима Народне библи-
отеке Србије, усвојен је и одобрен од стране Светог архијерејског синода План 
активности на сређивању, инвентарисању, каталогизацији, класификацији и из-
ради штампаног Каталога Личне библиотеке патријарха Павла. 
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Планом рада су предвиђене следеће етапе:

Припрема фонда за инвентарисање

Стицање увида у целину фонда. Припрема радне просторије ради стварања 
неопходних услова за селекцију и систематизацију грађе према утврђеним кри-
теријумима. Инсталирање рачунара за рад. Организација пописивања и транс-
порта библиотечке грађе у Народну библиотеку Србије, као и пописивањa и 
враћања обрађене грађе у манастир и њено распоређивање по полицама.

Инвентарисање библиотечке грађе

Формирање инвентарног пописа из електронске библиографске базе 
података.

Каталогизација и класификација библиотечке грађе

Креирање и преузимање записа у електронску библиографску базу података 
Библиотеке Српске патријаршије.

Израда и штампа Каталога Личне библиотеке патријарха Павла

Формирање корпуса каталога, редакција каталошких јединица, израда пра-
тећих регистара, припрема за штампу и штампа.

Због прецизног и уједначеног рада донето је и Кратко упутство за физич-
ку и библиографску обраду, којег су се сви обрађивача придржавали. Током са-
мог рада појављивали су се нови случајеви па je Упутство допуњавано новим 
примерима. Ово је било од значаја за будући рад библиотекара и на неким дру-
гим библиотечким целинама. У исто време са припремама техничке и струч-
не природе, у Библиотеци Српске патријаршије инсталиран је програмски па-
кет COBISS.

Стручњаци Народне библиотеке Србије, у присуству представника Библио-
теке Српске патријаршије, отпочели су 5. децембра 2012. године процедуру пре-
узимања Личне библиотеке патријарха српског Павла из манастира у Раковици. 

Најпре је извршена примопредаја публикација које су се налазиле у кутија-
ма. Публикације су на лицу места пописиване и, са тим списковима, преба-
циване у Народну библиотеку Србије, где је следило сравњивање спискова са 
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преузетим публикацијама и потом израђиван записник који садржи прецизан 
опис сваке јединице примљене библиотечке грађе.

Записнике о примопредаји заједно су потписивали представници Библио-
теке Српске патријаршије и тима Народне библиотеке Србије. За Библиотеку 
Српске патријаршије Записник бр. 1 потписао је Зоран Недељковић, управник 
Библиотеке, а потом остале ђакон Ненад Михаиловић, а за Народну библиоте-
ку Србије Записник бр. 1 Дејан Ристић, в. д. управника, а потом остале Дубравка 
Симовић, координатор Стручног тима. Сви записници су заведени у архиви На-
родне библиотеке Србије и предати обема странама на чување. На овај начин 
преузето је из манастира 11.702 јединице библиотечке грађе и израђено 25 запи-
сника о примопредаји (БСП−НБС) на 396 страна.

У згради Народне библиотеке Србије, за ову сврху, издвојена је одговарајућа 
просторија на другом спрату, опремљена полицама и столовима као и са три ра-
чунара. Просторија је била стално под кључем и у њу се није могло ући без доз-
воле. Посао се обављао након радног времена и викендом. Због изузетног оби-
ма посла, касније су закупљена још два приступа COBISS-у, тако да је обрада мо-
гла да се одвија делом и у радно време.

Публикације су разврставане по врсти грађе, а у оквиру тога по језицима. Раз-
врставане су у три формата и одлучено је да сигнирање буде по numerusu curens-у.

Библиографска обрада публикација рађена је у локалној COBISS бази Библи-
отеке Српске патријаршије. Обрада књига је започела 8. фебруара 2013. године, а 
обрада периодичних публикација и некњижне грађе започела је у јуну 2013. го-
дине, када је било могуће сагледати њихов комплетан обим.

Током рада појављивале су се и публикације које нисмо затекли у манастиру 
и оне су накнадно, мимо записника донете на обраду у Народну библиотеку Ср-
бије. Такође, и након закључења корпуса штампаног Каталога, нађен је известан 
број публикација. Остао је договор да када се све публикације коначно прикупе 
буду обрађене и њихов попис објављен у Анексу Каталога.

Од 14. августа 2013. године почиње враћање обрађених публикација у мана-
стир и физичко сређивање саме библиотеке. Као последње, 19. фебруара 2016. 
године враћене су публикације на црквенословенском језику и комплетно упа-
кована изложба са свим експонатима и легендама. Укупно је враћено 12.324 је-
динице библиотечке грађе. Пратило их је 43 записника (на 375 страна), обостра-
но потписаних и заведених у архиви Народне библиотеке Србије.

У полице је смештено 7654 наслова монографских публикација (у 7818 при-
мерака), 428 наслова периодичних публикација (у 1842 примерка) и 324 насло-
ва некњижне грађе (у 689 примерака). 
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Међу библиотечком грађом је нађено, издвојено и враћено 202 јединице 
архивске грађе, које треба да буду стручно обрађене на свој начин. Издвојено 
је и 1773 примерка сувишака (1353 књига и 420 јединица периодике), које ће 
бити распоређене по одлуци Библиотеке Српске патријаршије. У Библиотеци 
патријарха Павла остали су дупликати само у случајевима када су се на њима 
налазиле посвете или неке друге занимљивости. 

У реализацији целокупног пројекта учествовало је предано и од срца 60 за-
послених стручњака из обе библиотеке. 

Публикације које је патријарх Павле прикупљао сведоче нам о томе да је 
имао интелектуални приступ вери и сопственом животу по вери. Највише пуб-
ликација је религиозног садржаја – богослужбене књиге, теорија религије, исто-
рија и живот цркве, потом друштвене науке (филозофија, психологија, историја, 
књижевност и језик, уметност), па природне науке (физика, медицина, биоло-
гија). Све оно чиме је могао да обухвати свет. 

Највећи део ове библиотеке чине књиге. Језици тих књига су српски, ал-
бански, арапски, босански, бугарски, грузијски, новогрчки, дански, енглески, 
италијански, јапански, латински, мађарски, македонски, немачки, норвешки, 
пољски, ромски, румунски, руски, словачки, словеначки, старогрчки, турски, ук-
рајински, фински, француски, хебрејски, хрватски, црквенословенски, чешки, 
шведски и шпански. Укупно 33. Када је тако скоро цео свет држао у рукама, имао 
је знања и снаге да са очинском љубављу и бригом испуњава своју мисију.

Брижљиво се односио према књигама, као према пријатељима. Својеручно 
их је преповезивао, међу њима и О писању и стилу Артура Шопенхауера (1918) 
или Преисторијски човек од Адолфа Хајлборна (1922). Брижљиво, стваралачки 
се односио према књигама као извору знања. Оставио нам је књигу Religionund 
Naturwissenchaft Макса Планка (1938) са преводом у рукопису. 

Нема пуно рукописних бележака по књигама. Једино у неким богослужбе-
ним књигама наилазимо на упутства за свештенослужитеље. 

Преко 3600 публикација има неку посвету аутора или дародавца, потпис 
власника, рукописну белешку или печат. Школским друговима, пријатељима, 
сарадницима и људима код којих је уживао силно поверење било је стало да 
му, у знак захвалности за његову молитву, пруже, као руку, своју мисао или 
дело, да му одају своје поштовање. Он је то умео да разуме и цени и брижљи-
во је све то сабирао.

У великом броју публикација које се налазе у Личној библиотеци патријар-
ха Павла (око 1700) могу се видети његови аутографи. Они исказују необичну 
блискост књиге и читаоца. Патријарх Павле се потписивао црним, плавим или 
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зеленим мастилом на насловној страни. Издвојили смо 84 варијанте потписа, а 
многе од тих варијанти се понављају. Аутографи дају кратку историју његовог 
напредовања у школовању и служби. 

Посебну вредност ове библиотеке представљају часописи и новине на срп-
ском језику, објављене у нас или у иностранству, које се могу наћи само у овој 
библиотеци. Оне су прикључене и корпусу ретроспективне српске периодике и 
значајно су га обогатиле са 21 новим насловом:

Православна истина (Бијељина), Православне двери (Добој), Моравска лира 
(Јасика), Српске земље (Burnaby, BC), Грачаница гласник (San Francisko), Руднича-
нин (Рудник), Благовесник (St. Albans), Дечанац (Београд–Железник), Феникс (Бео-
град), Покајник (Београд), Православни благовјесник (Зворник), Мали хришћанин 
(Соколац), Пастир добри (Пријепоље), Реч (Српски културни савез у Швајцар-
ској, Duebendorf), Глас Срба (Paris), Реч Храма Светих Апостола Вароломеја и Ва-
рнаве (Београд–Раковицa), Изворник (Гњилане), Наша Србија (Хуманитарна ор-
ганизација „Наша Србија“, Београд), Ика (Подгорица), Света Србија (München), 
Unsere Stimme = Наш глас (Berlin).

Своје разумевање културе и њене вредности патријарх Павле је показао при-
купљањем и некњижног материјала. У богатој патријарховој библиотеци налази се:

штампаних музикалија − 37, од којих се издваја партитура Chant Ordinarium, 
коју чине композиције за црквену грегоријанску музику. Потом Laudamus: 
hymnal for the Assembly of the Lutheran World Federation, у којој су представљене 
химне протестанске црквене музике коју је патријарх Павле добио на поклон 
1994. године од тадашњег генералног секретара Лутеранске светске федерације 
Гунера Сталсета. Најстарија публикација у оквиру ове целине је Нотни зборник 
црквених песама из 1908. године, објављена у Новом Саду.

Картографску грађу чини 21 јединица, укључујући и два просторна плана 
– Републике Србије и Републике Српске. Географске карте и атласи новијег 
су датума.

Сликовнa грађа представљена је графичким публикацијама, фотографија-
ма, разгледницама и једним плакатом. Од графичких публикација ту су17 гра-
фичких мапа и две графике. То су репродукције различитих мотива, изузев јед-
ног оригиналног екслибриса аутора Богдана Кршића. Тај оригинални графички 
лист сачуван је у Библиотеци од другог до десетог отиска. У Библиотеци се нала-
зи око 180 разгледница на којима су приказане православне цркве и манастири, 
репродукције православних икона и фресака и малобројне панораме градова. У 
овој целини се налази и осам фотографија, као и дијапозитиви у боји који при-
казују фреске из Пећке патријаршије.
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Део ове збирке је и 67 православних џепних календара у издању различитих 
српских православних епархија у свету и 46 календара Грчке православне црк-
ве. Највећи број чине црквени календари које је издао Свети архијерејски си-
нод Српске православне цркве. Најстарији је из 1965. године. Као занимљивост 
издвaјају се руком писане белешке уз одређене месеце у појединим примерци-
ма календара. 

Звучни и видео-снимци и електронске публикације нашли смо у свега не-
колико примерака − телевизијска емисија Жена и мушкарац су пред Свевишњим 
исто, у којој је аутор и водитељ Марина Рајевић Савић водила разговор са 
патријархом Павлом и електронско издање Светог писма у издању Светог ар-
хијерејског синода Српске православне цркве.

У Библиотеци се налазе и материјали који су штампани на једном листу или 
су у виду мањих боршура на најразноврсније теме, од хришћанских и право-
славних садржаја до туристичких памфлета.

Као посебна занимљивост чува се његова искоришћена карта за више вожњи 
ГСП-ом у Београду.

ИЗЛОЖБА „ГОВОРИМ, А ЋУТИМ“

Стотину година од рођења патријарха Павла навршило се 11. септембра 2014. го-
дине. С обзиром да је сређивање његове заоставштине било у пуном јеку, то је 
била идеална прилика да се овај јубилеј обележи достојно, изложбом о његовој 
личној библиотеци.

Припрема изложбе започела је 4. фебруара 2014. године.
Изложена библиотечка грађа била је разврстана по врсти на књиге, периоди-

ку и некњижни материјал. 
Књиге су представљене у тематским целинама: богослужбене књиге, разли-

чита издања Библије, књиге из области теологије и оне које осветљавају дру-
ге религије. Издвојене су и књиге из других области знања које су биле предмет 
патријарховог интересовања, као и оне које су коричене њему у част. У малом 
броју публикација налазиле су се његове рукописне белешке.

Посетиоци су били у прилици да виде и велики број аутографа патријарха 
Павла, којима је он означавао своје књиге, као и његов екслибрис, који пред-
ставља отворену књигу на чијим листовима се препознају иницијали Г С (Гојко 
Стојчевић). У питању је ручно рађени печат (димензија 15x10 mm) као покушај 
младог библиофила да обележи своју библиотеку.
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Значајан број публикација има посвету аутора или дародавца и оне су заузе-
ле посебно место на изложби. 

Сарадња наше две институције, као и сређивање библиотеке патријарха Пав-
ла, привлачило је све време велико интересовање јавности и медија који су ре-
довно извештавали о нашем раду. Тако смо могли да од РТС-а и Блиц-а добије-
мо и видео-записе снимане током нашег вишегодишњег рада, који су прикази-
вани на изложби.

Портрет патријарха Павла из његове заоставштине, рад Саве Стојкова, такође 
је био изложен очима јавности.

Портрети патријарха Павла које смо увеличали и пренели на фолије дела су 
фотографа Драгана С. Танасијевића и Хаџи Марка Вујичића.

       Попис експоната на изложби
       Дела патријарха Павла
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оградско-карловачке, 2002
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12. Жена у хришћанству : треба ли жене да покривају главу у храму за време 
богослужења. – Београд : Издавачки фонд Архиепископије београдско-кар-
ловачке, 2002
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вачки фонд Архиепископије београдско-карловачке, 2002 
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са до Спасовдана ; Венчање уз пост. – Београд : Издавачки фонд Архиеписко-
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17. Ко може бити кум на венчању и крштењу. – Београд : Издавачки фонд Ар-
хиепископије београдско-карловачке, 2002
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23. Шта ће бити са душама оних који нису познали хришћанство и умру 
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25. Dieu voit tout : l’eglise orthodoxe face au conflit Yougoslave. – Lausanne : 
L’Age d’Homme, 1995 



222

       Остале књиге из теологије
26. Псалтирь. [1904]. Садржи рукописне белешке и папирне обележиваче за 

псалме које је највише волео да чита. 
27.  Εγκλπιον ιερεως : αγιασματαριον η μικρονευχολογιον : περιχον τας 

ακολουθιας, ευχας, εξορκισμουςκτλ. [1904]. Књига је вероватно прво припа-
дала епископу бачком Никанору (Иличићу), коју је он 1964. године покло-
нио Павлу.

28. Olavs Bibelen : det Nye Testamente og det Gamle Testamente. [1997]. Поклон од 
шведског министра спољних послова Кнута Волебека (посланик ОЕБС-а), 
месец дана по окончању НАТО бомбардовања.

29. Обред освећења храма вршеног од архијереја : поводом освећења мана-
стира Светог Преображења Господњег у Милтону. [1994]. Садржи исправке 
текста и поретка службе. 

30. Hebrew Bible. [1928]. Свето писмо на хебрејском језику. 
31. Служебник. [1974]. Његов лични служебник са рукописним белешкама. 
32. Божанствена литургија светога оца нашега Јована Златоуста. [1922]. 

Садржи рукописне исправке превода. 
33. Und die Bibel hat doch recht : forscher beweisen die historische wahrheit / 

Werner Keller [1955]. Ова књига је из периода када је био на постдипломским 
студијама у Атини.

34. Библија је у праву : историја и археологија потврђују / Вернер Келер ; с не-
мачког превео Војислав Утвић. [1979]. Једна од првих објављених књига из-
давачке куће Каленић, коју је добио од блаженопочившег епископа шума-
дијског Саве (Вуковића).

35. Посни триод : Света велика седмица – Страсна / превео са грчког епископ 
рашкопризренски Артемије. [1996]. Ову богослужбену књигу поклонио му је 
рашчињени епископ рашко-прозренски Артемије.

36. Хиландарски типик Светога Саве / превео Л.[Лазар] Мирковић. [1935]. 
Књига је из периода његовог студирања на Богословском факултету и садр-
жи рукописне белешке.

37. Свето писмо : на Стариот и на Новиот завет. [1991]. Поклон од архиеписко-
па охридског и македонског Гаврила (Милошева). 

38. Душанов законик : г. 1349 и 1354. / наново издао и прегледао Александар 
Соловјев. [1929]. Садржи рукописне белешке и 1 лист са исписаним мање по-
знатим речима.
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39. Misal po zakonu rimskog dvora / [uredništvo Ivo Frangeš ... et al.]. [1971]. Књига 
је припадала личној библиотеци блаженопочившег патријарха српског Гер-
мана (Ђорића). Ово је једна од ретких књига из личне библиотеке патријар-
ха Германа која је сачувана. О судбини његове личне библиотеке после ње-
гове смрти, нема никаквих података.

40. Bhagavad-gita : kakva jeste : sa izvornim sanskritskim stihovima, latinskom 
transliteracijom, srpskohrvatskim sinonimima, prevodom i detaljnim 
tumačenjima / Śri Śrimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ; [s engleskog 
preveo Aleksandar Todorović]. [1991]. Књигу је добио на поклон од индијског 
амбасадора С. К. Матура.

41. Психологија и филозофија религије / Борислав Лоренц. [1938]. Књига је из 
периода када је био јерођакон.

42. Namaz : (muslimanska molitva) / Meulana Sadr-ud-Din ; preveo A. A. Mikuš. 
[193-?]. Књига је иѕ периода када је похађао Сарајевску богословију. 

43. Основи учења о еволуцији / Александар Д. Алексопуло. [1946]. Поклон од 
његовог синовца Марка. Садржи и рукописне белешке, по чему се види да 
је ову књигу читао неколико пута.

44. Tibetanska knjiga mrtvih : posmrtna iskustva u Bardo Ravni / [sakupio i izdao] 
V. J. Evans Venc ; [prema engleskom prevodu Lame Kazi Dava-Samdupa preveo 
Branislav Mišković]. [1978]. Садржи рукописне белешке.

45.  Το μυστηριον της εν τη Αγια Τριαδι διακρισεως της Θειας ουσιας και ενεργειας 
κατα τον Αγιον Μαρκον Εφεσου τον Ευγενικον / Ειρηναιου Μπουλοβιτς. 
[1983]. Докторска дисертација епископа бачког Иринеја (Буловића).

46. Врлина и срећа / Борислав Михајловић-Лоренац. 
47. Како да сами себе васпитамо и култивишемо / Сретен Динић. [1926]. Књи-

гу је добио за добро владање као ученик I разреда ниже гимназије у Тузли.
48. О угледању на Христа / [Тома Кемпијски] ; превод с латинског од Јелене 

Марковићке. [1911]. Књига је из периода када је боравио у манастиру Свете 
Тројице за време Другог светског рата.

49. Византијско богословље : историјски токови и догматске теме / Џон 
Мајендорф ; превео с енглеског Јован Ђ. Олбина. [1985]. Садржи рукопис-
не белешке.

50. Convert --- or die! : catolic persecution in Yugoslavia during World War II / by 
Edmond Paris ; translated form the French by Lois Perkins. [1990]. Књигу је до-
био на поклон од јеромонаха Гаврила из Америке. 
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51.  Η ενοτης τησ Εκκλησιας εν τη Θεια Ευχαριστια και τω επισκοπω κατα 
τους τρεις πρωτους αιωνας / μητροπολιτου Περγαμου Ιωαννου Δ. Ζηζιουλα. 
[1991]. Поклон од епископа пергамског Јована (Зизиуласа). 

52. Житија светих за месец јануар / Јустин Сп. Поповић. [1972]. Прво издање 
добио је на поклон лично од светог Јустина Ћелијског. 

53. Правилник о владању и животу ученика српских православних бого-
словија у интернату. – Београд : [1953]. Садржи рукописне белешка уз неке 
чланове правилника. 

54.  Тѷпїко́нъ. [1960]. У њему су пронађена два листа са његовим белешкама. На 
једном листу се налази рукописне белешке о црквено-канонском поретку 
Руске православне цркве 1920–1995. А на другом белешка (која није цела) о 
литургичкој недоумици у вези са вађењем агнеца на проскомидији.

55. Мали православни молитвеник : на Брајевом писму. [1998]. Први штам-
пани молитвеник за слепе, који је израђен по благослову патријарха Павла.

 Књиге са посветама и из различитих области знања
56. Djeca sunca : drama u 4 čina / Maksim Gorki. – Osijek : R. Bačić, 1916
57. Акатисти / са грчког и црквенословенског превео Јустин Поповић. – [Ће-

лије] : Манастир Ћелије, 1957 
58. Дела апостолских ученика : (апостолски оци) / превео са грчког извор-

ника и краће уводе и напомене написао епископ захумско-херцеговачки и 
приморски Атанасије

59. Писма о служби Божијој у Православној цркви / написао Андрија Нико-
лајевић Муравјов ; с рускога превео Ђ. [Ђуро] Даничић. – 4. изд. – Београд : 
Српска краљевска академија, 1928

60. Прва српска игуманија после средњег века / монахиња Теодора (Васић). 
– Београд : Манастир Ваведење Пресвете Богородице, 2006 

61. С планине и испод планине. 1 / Петар Кочић. – Бања Лука ; Београд : За-
дужбина „Петар Кочић“, 1996

62. Читанка о манастиру Светог Стефана у Сланцима метоха хиландарског 
/ [приредио] Милисав Д. Протић. – Београд : Православље, 1972

63. Kosovo / [text by Dimitrije Bogdanovic ... et al.] ; compiled William Dorich. – 
Alhambra : The Kosovo Charity Fund, Serbian Orthodox Diocese of Western 
America, 1992

64. Досељавање Срба на Балкан и прва држава. – Београд : Литера, 1992 
65. ДУШАНОВ законик : [1349, 1354] / превео, предговор и увод написао Нико-

ла Радојчић. – Нови Сад : Матица српска, 1950
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66. Живела бесмртна Србија! : конференција Др-а Р. А. Рајса држана у Београ-
ду 9. новембра 1918

67. Лечење болести лековитим биљем : научно обрађено / Р.[Риста] Гостушки. 
– 2. исправљено и допуњено изд. – Београд : Г. Кон, 1941

68. Kratak prikaz Pestalozijevog učenja u odnosu prema zadrugarstvu / Henry 
Faucherre ; sa nemačkog preveo Vekoslav Cizel. – Beograd : [Savez nabavljačkih 
zadruga državnih službenika], 1935

69. Religion und Naturwissenchaft : Vortrag gehalten im Baltikum (Mai 1937) / von 
Max Planck. – Leipzig : Johan Ambrosius Barth, 1938 [са преводом у рукопису]

70. Геометрија : за VI разред средњих школа : са 109 слика / приредио Влади-
мир Лапајне ; [српскохрватско издање приредио [тј. превео са словеначког] 
Татомир П. Анђелић]. – 1. изд. – Београд : Кредитна и припомоћна задруга 
Професорског друштва, 1937

71. Јадници : роман. 2 / Виктор Иго ; превео с француског Никола Банашевић. 
– Београд : Српска књижевна задруга, 1949

72. Јадници : роман. 3 / Виктор Иго ; превео с француског Никола Банашевић. 
– Београд : Српска књижевна задруга, 1950 

73. Светиње Косова и Метохије / Слободан Милеуснић. – 2. допуњено изд. – 
Нови Сад : Православна реч ; Београд : Војноиздавачки завод, 2001

74. Само дела љубави остају / Владета Јеротић. – [Б. м.] : Манастир Хиландар, 
1996

75. Узгајање висококвалитетних матица / Мића Младеновић, Гвозден Стева-
новић. – Београд : Завет ; Земун : Пољопривредни факултет, 2003 

76. Светлост света : монографија о Светој земљи поводом 2000. година 
хришћанства. – Београд : Војноиздавачки завод : Т. С. Илијић, 2001

77. Dečani. 1 / [хисторија Влад. [Владимир] Р. Петковић ; архитектура Ђурђе 
Бошковић]. – Београд : Задужбина Мих. Пупина, 1941

78. Kunst in Oberösterreich. 1 / Karl Pömer. – Linz : R. Trauner, 1983
79. Конаци манастира Хиландара / Александар Дероко, Слободан Ненадо-

вић. – [Београд] : САНУ, [1971]
80. Evangelium secundum Iohannem / [traduzione italiana di Antonino Romeo 

; illustrato con 56 xilografie di Alessandro Nastasio]. – Milano : Marzorati, 1970
81. Мемоари / Томислав Карађорђевић ; за штампу приредио Миле Недељко-

вић. – Топола : Задужбина краља Петра I, 1999
82. Свети манастир Хиландар српска царска лавра / Миле В. Пајић ; [слике 

и мапе Миле В. Пајић ; фотографије Борислав Бајкић]. – Шабац : Удружење 
Ризница српске духовности, 2008 
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83. Срби у свету – ко је ко 1996/99 : биографски лексикон / [аутор пројекта 
Милена Милановић. – Београд = Belgrade ; Лос Анђелес = Los Angeles : М. 
Милановић, 1999 [Примерак лексикона опремљен по узору на Хиландар-
ско рукописно јеванђеље из 1337. године. Кожни повез украшен сребрним 
орнаментима].

84. Исторія народа србскогъ / издана одъ Димитрія Давидовића ; преведена 
на французскій єзыкъ одъ Алфреда Винѣрона. – Београдъ : при Кньигопечат-
ньи Княжества Србіє, 1848

85. Упуство за црквено проповедништво : (омилитика) : по Таворову и др. 
ауторима / Светолик П. Ранковић. – Београд : Штампарија П. Танасковића, 
1894 [ручно преповезано]. 

86. Преисторијски човек : четири предавања из историје развитка људског 
рода од Адолфа Хајлборна са многим сликама према оригиналним фо-
тографијама и цртежима / превео са немачкога В. В. – Београд ; Сарајево : И. 
Ђ. Ђурђевић, 1922 [ручно преповезано]. 

87. Молитва светом Симеону / [Светлана Велмар-Јанковић ; лепотом књиге 
бавио се Боле Милорадовић]. – Библиофилско изд. – Београд : Алдемо, 1998 
[1. нумерисани примерак трокњижја поклоњен патријарху Павлу].

88. Србија, од злата јабука / [текстови Зоран Богавац ... [и др.]. – Београд : Прин-
цип-Бонарт прес = Belgrade : Princip-Bonart pres, 2005 [кожни повез у дрвеној 
кутији обложеној кожом у платненој врећици].

 Периодика
89. Гласник : службени лист Српске православе цркве / главни и одговорни 

уредник Никола Т. Алагић. – Год. 22, бр. 8 (1941)– . – Београд : Свети архије-
рејски синод, 1941– 1973, бр. 5, стр. 123–124

 Рубрика: Питања и одговори 
 Питање: Треба ли освећивати нафору? Ако треба, када и којим речима?
 Одговор епископа Павла са коментарима исписаним руком.
90. Гласник : службени лист Српске православе цркве / главни и одговорни 

уредник Никола Т. Алагић. – Год. 22, бр. 8 (1941)– . – Београд : Свети архије-
рејски синод, 1941– 1981, бр. 1, стр. 50–55

 Рубрика: Питања и одговори 
 Питање: Откуд то да су мелодије свјетилна на Божић, Богојављење и 
 Васкрс толико различне од свију осталих свјетилна и ексапостилара, 
 који се код нас узимају свагда другог глас?
 Одговор епископа Павла и Фолија са нотама затечена на стр. 55.
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91. Православное слово Сибири / главный редактор Высокопреосвященней-
ший Антоний, Архиепископ Красноярский и Енисейский. – 2001, N° 1 (авг.)– . 
– Красноярск : [Красноярская Епархия Русской Православной Церкви], 2001– 

 2004, бр. 6/7
 Са специјалним прилогом: Паланка Српска.
92. Правослаўе. – 199?– . – Мінск : Свята-Петра-Паўлаўскі сабор г. Мінска, Бела-

рускае правослаўнае брацтва святых Віленскіх Мучанікаў, 199?– 1998, бр. 6
 Посвећено Српској православној цркви.
93. Къ свѣту. – 1993?– . – Москва : [б. и.], 1993?–[1995], бр. 17
 Посвећено симболици руске црквене архитектуре.
94. Сербский крест : вестник Межрегиональной обществарнной организации 

помощи братской Сербии “Святая Русь”. – 1999, No. 1–14 (16. июнь–сентябрь). 
– Москва : [Святая Русь], 1999.

 1999, бр. 2 (јун), бр. 3 (јул)
 Патријарх Павле на Косову и Метохији у време NATO бомбардовања 
 Србије.
95. L’aventure humaine : publication internationale trimestrielle : science, culture et 

art. – 1986–1989?. – Paris : Cercle d’art, 1986–1989?.
 1989, no. 10
 Број посвећен Србији.
96. Unsere Stimme = Наш глас : serbische Informationsschrift / redaktion N. 

Ivančević. – 1993, nu. 1 (okt.)– . – Berlin : [Serbisch-deutsche Gesellschaft “Vuk 
Karadžić – Gebrüder Grimm”], 1993– 

 1993, Nr. 1
 Примерак листа који је пронађен само у заоставштини патријарха Павла.

 Некњижна грађа
97. Скуп поводом обележавања 110 година аутокефалности Румунске право-

славне цркве.
 [Позивница за скуп, идентификациони картон, фотографија].
98. Свето писмо [Електронски извор] / Стари завет превод Ђуре Даничића, 

Нови завет превод Комисије Светог архијерејског синода Српске православ-
не цркве. Београд : Свети архијерејски синод Српске православне цркве : 
Megatrend software, 2000.

99. Чланска карта патријарха Павла за Друштво пријатеља Хиландара.
100. Искоришћена карта за више вожњи ГСП-ом.
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101.  Жена и мушкарац су пред свевишњим једно [Видео-снимак] : интервју са 
 Његовом Светошћу Патријархом Српским господином Павлом / режија 
 Дарко Девелић ; аутор и водитељ Марина Рајевић-Савић. Београд : М. Раје
 вић-Савић, 2007. (Телевизијски серијал „Док анђели спавају”).
102. Кршић, Богдан: Осамсто година Хиландара [Сликовна грађа] : из књиге : 
 патријарх српски Павле. 1998. 1 графички лист. Тираж 40.
103.  Српски православни календар са молитвеником : за преступну 1992 го-
 дину. [Стокхолм] : Српска православна епархија британско-скандинавска, 
 [1991?]. 
 [Руком писане белешке за сваки месец].
104. Chant Ordinarium [Štampana muzikalija] : formerly titled The Ordinarium of 
 the Mass in Gregorian Chant of the Sarum Gradual. Austin: St. Hilarion Pres, 
 1992.
105.  Laudamus [Štampana muzikalija] : hymnal for the Assembly of the Lutheran 
 World Federation = Gesangbuch für die Vollversammlung des Lutherischen 
 Weltbundes . Budapest: Lutheran World Federation, [1984?].
106. Нотни зборник црквених песама, које се поју на вечерњу, јутрењу, 
 литургији и другим богослужењима православне српске цркве као велико 
 појање у један глас …[Штампана музикалија]. Нови Сад : Ј. Живковић, 1908. 
 [Најстарија штампана музикалија у Библиотеци патријарха Павла].
107.   Мокрањац, Стеван Ст.: Страно пјеније [Штампана музикалија]. Београд 
 : Коста М. Бојковић, 1920. [Руком писана транслитерација на савремену 
 ћирилицу].
108. Разгледнице (8) различитих мотива из Библиотеке патријарха Павла.
109.  Портрет патријарха Павла из његове заоставштине, рад Саве Стојкова.

Изложбу је пратио обиман изложбени каталог са више ауторских текстова и 
фотографијама већине најзначајнијих експоната. 

Отворио ју је патријарх српски господин Иринеј у присуству представника 
обе институције као и бројних посетилаца и великог броја представника значај-
них културних институција и свих облика медија. Имала је значајан одјек у јав-
ности и њено трајање је било продужено због великог интересовања публике.

За све нас био је то нови сусрет са патријархом Павлом. Говорио нам је, а ћутао.
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ШТАМПАНИ КАТАЛОГ

Сагласно усвојеном Плану рада, израда и припрема за штампу Каталога Личне 
библиотеке патријарха Павла детаљно је почела да се разрађује почетком јесе-
ни 2013. године. 

Из електронске базе COBISS (Co-operative Online Bibliographic System and 
Services) никада раније нису сортирани штампани каталози, а велики проблем 
у раду и иначе, представљају исписи на грчком и црквенословенском језику. Ми 
смо их у нашем раду имали велики број. На новогрчком – 761 запис, 87 на ста-
рогрчком и 168 на црквенословенском језику. Тако је решење ова два проблема 
било од општег интереса и за остале чланице система. 

Оформљена је Комисија на нивоу више заинтересованих институција међу 
којима је и Библиотека Српске патријаршије и предлог је послат свим библио-
текама у систему COBIB (онима које имају грађу на овим језицима) за покретање 
иницијативе и слање захтева IZUM-у (Институту информацијских знаности из Ма-
рибора) за имплементацију црквенословенске ћирилице и грчког писма у систем.

Припремљен је и прослеђен и други захтев IZUM-у ради добијања одгова-
рајућих исписа за штампани каталог, независно од писма. Решавање ова два за-
хтева, исписа у каталогу и писма, био је процес. Значајно је и то да је тај процес 
почео баш од обраде Личне библиотеке патријарха Павла, па смо се надали до-
бром исходу. 

Такође, осмишљен и образложен предлог за израду каталога послат је свим 
сарадницима у тиму као и стручњацима Библиотеке Српске патријаршије да 
дају своје предлоге и сугестије. Након бројних консултација Предлог смо уоб-
личили и послали у Марибор.

Преписка и тестирања трајали су више месеци, од краја октобра 2013. године 
до краја јула 2014. године. Тестирањем бројних решења, у сарадњи Народне биб-
лиотеке Србије и Библиотеке Српске патријаршије са IZUM-ом, креиран је посе-
бан библиографски испис за израду библиотечких каталога. 

Проблем писма је решен једним делом тако да је требало доста труда да се 
бројне библиографске јединице на грчком и црквенословенском језику допуне 
или потпуно креирају ручно.

Трошкове према IZUM-у за израду исписа по нашим захтевима сносиле су 
обе институције подједнако, и Народна библиотека Србије и Библиотека Српс-
ке патријаршије.

Штампани каталог је, тако, израђен сортирањем редигованих записа из елек-
тронске базе података Библиотеке Српске патријаршије у формату COMARC/B. 
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Каталогизација свих врста грађе рађена је према важећим ISBD стандардима. 
Каталошке јединице су распоређене по језицима, а унутар језика, по азбучном 
реду одреднице. Уколико има више истих одредница, примењен је азбучни ре-
дослед по наслову. Код публикација на српском језику примењен је потпуни ка-
талошки опис, а код публикација на страним језицима, скраћени опис. Од овог 
принципа се одступило у напоменама које се односе на посвете, аутографе и ру-
кописне белешке, због значаја тих података. Паралелно са обрадом рађена је и 
редакција записа. 

Штампани каталог је фонд Личне библиотеке патријарха Павла представио 
у два тома:

Том 1, Књиге на српском и осталим јужнословенским језицима, са четири ре-
гистра (Регистар аутора, Регистар наслова, Предметни регистар и Регистар пре-
вода са српског језика);

Том 2, Књиге на страним језицима; Периодика; Некњижна грађа. Уз попис књига из-
радили смо четири регистра (Регистар аутора, Регистар наслова, Предметни регис-
тар и Регистар превода са српског језика); уз попис периодике три регистра (Регис-
тар наслова, Хронолошки регистар и Регистар издавача); уз попис некњижне грађе, 
такође, три регистра (Регистар аутора, Регистар наслова, Предметни регистар).

Шематски приказ система сигнирања и смештаја публикација са исцрпним 
упутством чини саставни део Каталога и налази се на крају сваког тома. 

На крају другог тома објављен је и попис свих нађених аутографа патријар-
ха Павла.
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ЗАВРШНА РЕЧ

Лична библиотека патријарха Павла представља посебну библиотеку целину 
значајне историјске личности и као таква ужива претходну заштиту и категори-
зацију утврђену Законом о старој и реткој библиотечкој грађи и другим пропи-
сима којима се уређује сређивање, обрада, чување и услови и начин коришћења 
грађе са статусом културног добра. Смештена је у конаку Манастира арханге-
ла Михаила у Раковици, све публикације су библиографски обрађене и доступ-
не су читаоцима преко електронског Каталога Библиотеке Српске патријаршије 
или преко штампаног каталога.

Патријарх Павле је био потпуно дорастао свом времену. Својим животом 
проповедао је у православљу науку Божју, с љубављу као највећом врлином. Ру-
ководио се мишљу да коме је више дато, од њега се више и тражи, од њега се 
очекује да увек зна шта ради и како треба да поступа, да је само такав човек ка-
дар да сагледа целу истину.

Нама је оставио своју библиотеку да покушамо и ми, на своме путу, да буде-
мо истрајни у радозналости и смирени у искушењима. 

Човек се по делу и библиотеци познаје.
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THE PERSONAL LIBRARY OF PATRIARCH PAVLE: 
AN EXAMPLE OF INTER-INSTITUTIONAL COOPERATION OF THE NATIONAL 

LIBRARY OF SERBIA AND THE SERBIAN ORTHODOX CHURCH 

SUMMARY | The personal library of Patriarch Pavle is a special library of a significant his-

torical person, and as such, its protection and categorization are defined under the Law on 
Rare and Old Library Materials and other regulations which define sorting, processing, pre-

serving, the conditions and manner of using the material that has a status of a cultural good. 

At the initiative of His Holiness, Serbian Patriarch Irinej and the Board of Directors 

of Patriarchate to protect the legacy of the late Serbian Patriarch Pavle, the experts of the 

National Library of Serbia began taking over the book stock of the library on December 

5th 2012 in order to profile, inventory, and process the stock and make a printed catalog. 

The work on cataloging and classifying the organized and sorted materials began on Feb-

ruary 8th 2013, while at the same time the inventorying process was started. Returning the 

processed publications and placing them in the memorial room of the monastery of Holy 

Archangel Michael in Rakovica began on August 14th 2013. 

The second level of presenting the library is making the part of publications that are in 

the library available to the public. In 2014, on the 100th anniversary of the Patriarch Pav-

le’s birthday, we had an ideal opportunity to mark the work on its library by delivering 

a representative exhibition in the facilities of the National Library of Serbia, in the Saint 

Sava Temple wing. The exhibition was opened from September 14th to November 1st 2014 

and gave the public a chance to approach Patriarch Pavle from a new and different angle. 

The apex of the work on a library is publishing a printed catalog. Thereby the library, 

the content of which the catalog represents, reaffirms its identity by showing to the pub-

lic the contents of its stock and encourages the researchers of different profiles to con-

duct scientific work and research. At the same time, this book on books represents a du-

rable protection of the library. The first volume of the catalog was published towards the 

end of 2014, while the second volume was published during 2015. 

After three years, our two renowned institutions of culture managed to end this significant 

endeavor thanks to cooperation, and to enormous and visible effort of dozens of employees. 

KEY WORDS | the Patriarch Pavle’s personal library, the National Library of Serbia, the li-

brary of the Serbian Patriarchate, exhibition, catalog
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ЛИЧНОЕ КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ ПАТРИАРХА ПАВЛЕ:
ПРИМЕР МЕЖИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ СЕРБИИ С
СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

АННОТАЦИЯ | Личное книжное собрание Патриарха Павле представляет собой 
специальное библиотечное целое выдающегося исторического деятеля и потому 
она пользуется предварительной защитой и категоризацией, регламентирован-
ной Законом о старых и редких библиотечных материалах и другими норматив-
ными актами, регулирующими сортировку, обработку, сохранение, условия и вид 
использования документов, имеющих статус культурного блага.

По инициативе Его Святейшества Сербского Патриарха г-на Иринея и На-
ционального церковного совета для защиты наследия блаженнопочившего 
сербского Патриарха Павле, специалисты Национальной библиотеки Сербии 
5 декабря 2012 года начали перехватывать книжный фонд библиотеки с це-
лью его профилирования, инвентаризации и подготовки его печатного ката-
лога. Работа по каталогизации и классификации упорядоченного и отсортиро-
ванного материала началась 8 февраля 2013 года, тогда же был начат и процесс 
инвентаризации. Возврат обработанных публикаций и размещение их в мемо-
риальное помещениемонастыря Святого Архангела Михаила в Раковице нача-
лось 14 августа 2013 года.

Второй уровень презентации коллекции в целом – это ознакомление обще-
ственности с частью находящихся в ней публикаций. В 2014 году, к 100-летию со 
дня рождения Патриарха Павле, у нас была идеальная возможность отметить ра-
боту над его библиотекой, устроив представительную выставку в помещениях На-
циональной библиотеки Сербии, в крыле храма Святого Саввы. Выставка прохо-
дила 14 сентября по 1 ноября 2014 года и дала возможность общественности по-
знакомиться с Патриархом Павле по-новому и по-другому.

Вершиной работы над книжным собранием является издание печатного ка-
талога. Таким образом, книжное собрание, содержание которого представля-
ет собой каталог, подтверждает свою идентичность, показывая общественности 
содержание своего фонда, и поощряет исследователей различного профиля к 
проведению научной работы и исследований. В то же время эта книга о книгах 
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представляет собой постоянную защиту книжного собрания. Первый том катало-
га был опубликован к концу 2014 года, а второй том – в 2015 году.

Спустя три года двум нашим видным культурным учреждениям удалось по-
ложить конец этому значительному начинанию благодаря сотрудничеству и 
огромным и заметным усилиям десятков сотрудников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | личное книжное собрание Патриарха Павле, Националь-
ная библиотека Сербии, Библиотека Сербской Патриархии, выставка, каталог
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УДК 027.6:271.222(497.11)-754(497.115)(091)ТАМАРА М. МАЛЕШЕВ
Библиотека Матице српске, Нови Сад
tamara.tamarica.m@gmail.com

О СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ БОГОСЛОВИЈИ 
СВЕТИХ КИРИЛА И МЕТОДИЈА У ПРИЗРЕНУ
И ЊЕНОЈ БИБЛИОТЕЦИ

САЖЕТАК | Формирањем Косовскометохијског одбора од стране Матице српс-
ке створени су услови за организовану промоцију културног и материјалног 
блага Косова и Метохије. У раду је представљена сарадња између Матице српс-
ке и Библиотеке Матице српске, са једне стране, и Српске православне богосло-
вије Светих Кирила и Методија из Призрена, са друге стране. Имајући у виду 
тежак положај Срба на овим просторима па, самим тим и погоршано стање на 
пољу културе и просвете, овај Одбор има за циљ да пружи помоћ у оквиру свога 
делокруга. С обзиром на дугу и бурну историју Призрена, нагласак је стављен на 
период оснивања Богословско-учитељске школе, касније Богословије. Други део 
рада говори о Библиотеци Призренске богословије, и пословима на сређивању 
књижног фонда Библиотеке које је организовала Библиотека Матице српске.
КЉУЧНЕ РЕЧИ | Призрен, Призренска богословија, Библиотека Матице српске, 
Сима Андрејевић Игуманов, Матица српска, Косово и Метохија, просвета

УВОД

Богословија Светих Кирила и Методија је основана 1871. године у Призрену. На 
Косову и Метохији, 1999. године долази до погоршања међунационалних одно-
са и зато, због немогућности да се ученицима и професорима гарантује безбед-
ност привремено се Богословија смешта у Ниш. Под истим називом Богосло-
вија ради у Нишу у новим, наменски изграђеним просторијама за смештај биб-
лиотечког фонда и читаоницом. Нажалост, 2004. године, све зграде Богосло-
вије у Призрену су спаљене и у наредним годинама, уз велики напор и уложени 
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труд свештенства и ученика, ради се 
на изградњи и обнови. Тек 2011. го-
дине су потпуно обновљене прос-
торије Призренске богословије која 
прима нову генерацију полазни-
ка. Део Богословије са седиштем у 
Нишу наставља са радом. 

О ЗАДУЖБИНАРСТВУ

У Србији почетак задужбинарства ог-
леда се у прилозима који су дари-
вани црквама или манастирима за 
спас душе, своје, или ближњих. При-
логом једне или више особа гради-
ло се здање или формирала уста-
нова која је најчешће имала за циљ 
унапређење просвете или културе. 
Познато је колико је велику улогу, 
још од времена Немањића, одигра-
ло задужбинарство кроз историју за 

очување културног и духовног идентитета српског народа и православне вере. 
Први закон о задужбинарству у Србији донет је тек 1897. године. Временом, по-
ред задужбина, које могу оснивати физичка лица сопственим средствима, ја-
вљају се и фондови, које могу да оснују и установе, друштвеним средствима.

Управо је и Богословија Светих Кирила и Методија у Призрену плод задуж-
бинарског рада једног од највећих добротвора 19. века – Симе Андрејевића 
Игуманова. Своје крупније просветно доброчинство Сима Игуманов почиње 
након смрти сина Манојла, 1865. године. „Туторство фонда Симе Игуманова“ је 
фонд који је основан ради лакше комуникације тадашњег Министарства ино-
страних дела Србије са школама у местима где није било конзулата. Још један 
значајан допринос економском и културном развоју Призрена дало је осни-
вање „Фонда Цркве Св. Ђорђа“. Иницијатор оснивања и дародавац прве нов-
чане помоћи био је Сима Игуманов. „Задужбина Симе Андрејевића Игумано-
ва Призренца“ основана је након смрти добротвора и постоји и данас. Наиме, 
међу његовом имовином налазило се и земљиште на Теразијама у Београду, на 

Сима Андрејевић Игуманов 
(1804–1883)
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којем је, новцем Задужбине, подигнута петоспратница чијим издавањем се фи-
нансира Призренска богословија. Из истог фонда је финансирана изградња по-
менутих просторија у Нишу. 

ИСТОРИЈСКЕ ПРИЛИКЕ У ВРЕМЕ ОСНИВАЊА БОГОСЛОВИЈЕ

Административна провинција позната као Стара Србија јесте област која је ос-
тала ван Србије након Берлинског конгреса 1878. године. Добивши Пиротски, 
Нишки, Врањански и Топлички округ, Србија је морала да се одрекне делова на 
Косову и Метохији. У тој области Срби су живели обесправљено под османском 
влашћу, комуникација са Београдом је била отежана, по свим, па и по питањи-
ма везаним за просвету, културу и образовање. Оснивање школа, библиотека, до-
премање учила, средстава за рад, било је скоро немогуће а број учитеља, настав-
ника и свештенства скоро занемарљив. Тек побољшањем односа међу европ-
ским земљама, 1892. године, када је потписан Једренски уговор између Русије и 
Турске (када се Турска обавезала да Србији врати шест нахија одузетих за време 
Првог српског устанка), побољшали су се и услови живота и у овом делу Србије.

ПОЧЕТАК РАДА ПРИЗРЕНСКЕ БОГОСЛОВИЈЕ
 

Оснивач ове, сада већ надалеко познате, школе је Призренац Сима Андрејевић 
Игуманов, добротвор, трговац и визионар. Сима Андрејевић је рођен јануара 
1804. године у трговачкој породици, а детињство је провео у манастиру Светог 
Марка у селу Коруши у близини Призрена, у којем је његов најстарији брат Ак-
сентије био игуман. Пошто су га сви звали „Сима игуманов“, он је касније и зва-
нично тај назив узео за презиме. 

Посао трговца води га по Европи, где се упознаје са новим токовима веза-
ним за трговину, али и за културу и образовање. Примери развијених и богатих 
земаља, већи и мањи трговачки центри, као што су Одеса, Кијев и Цариград, у 
којима послује, учвршћују Игуманова жељу да пружи тако неопходну подршку 
и помоћ свом завичају. Сима Игуманов, разматра, са виђенијим људима из При-
зрена и свештенством, на који начин да помогне српском народу који је био 
под турским јармом. Закључак који се наметнуо тада јесте да је потребан већи 
број образованог кадра који би описмењавао и учио народ. Сходно томе, доне-
та је одлука да се оснује школа за образовање свештеника и учитеља. Можда је 
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мање познато да је при самом оснивању школа била богословско-учитељска, а 
тек касније само богословска. Одржати, какав-такав рад световних школа у вре-
ме када је све под турском контролом, могуће је било само кроз црквене инсти-
туције, а решење је било управо у оснивању школе која би образовала и учитеље 
и свештенике.

У Призрену, Игуманов 1871. године поред свог имања купује још пет кућа, 
које руши и тако почиње изградња школе. У старој, остављеној кући школа по-
чиње са радом и има 15 ученика. Први управник школе био је Сава Дечанац. 
Турска цензура и лоши путеви отежавали су набавку књига и осталих неопход-
них учила. Већ после неколико година хапшењем наставника, Ђорђа С. Кампе-
релића (1853–1937) и управника Петра Костића (1852–1934), под лажним оптуж-
бама, отежава се рад Богословије, али школа опстаје.

Захваљујући свесрдној помоћи Србије, а пре свега свог добротвора, Бого-
словија не прекида свој рад. Десетог новембра 1880. године у Београду, Сава 

Зграда на Теразијама изграђена средствима Задужбине Симе Андрејевића Игуманова
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Игуманов сачинио је тестамент којим је правно обезбедио опстанак Богосло-
вије. „... Кућа моја у Призрену у којој је сада Богословија, да остане на вечита вре-
мена кућом Православне богословије призренске, у којој ће учити и за духовна 
звања се спремати синови моје Отаџбине Старе Србије. А тако исто и виноград 
мој, који се налази у Кара-Потоку у Призрену, да остане у вечито наслеђе Бого-
словији призренској. Непокретна моја добра, налазећи се на Теразијама у Бео-
граду, као и готов новац, који се после смрти моје затекне, завештавам на прос-
ветне цељи исте Призренске богословије...“1

Ученици ове богословије били су каснији српски патријарси Варнава, Га-
врило и Иринеј. Ава Јустин Поповић и епископ рашко-призренски и касније 
патријарх Павле били су предавачи у Богословији и у њој оставили неизбрисив 
траг. Испод звоника манастира Светог Марка у селу Корише, надомак Призре-
на, где је провео детињство, Сима Андрејевић Игуманов сахрањен је 1883. годи-
не. Албанци су 1915. године манастир спалили и остала је само надгробна пло-
ча. Споменик је подигнут 1922. године, али је, нажалост, 1999. године манастир 
је миниран и потпуно уништен.

ОСНИВАЊЕ БИБЛИОТЕКЕ

Наставници, свештенство и ученици богословије успевали су да живе и раде 
свој школски живот у отежаним околностима турске власти. Раније поменути 
проблеми набавке потребних учила и литературе постојали су и даље. Сима 
Игуманов је решење видео у оснивању библиотеке, 1872. године ту замисао и 
спроводи у дело. Почетни фонд библиотеке чинила је лична библиотека покој-
ног му сина, Манојла Симеоновића. У њој су се налазили руски класици, дела 
на грчком и разним светским језицима и сви бројеви „Гласника Српског уче-
ног друштва“. На сваком примерку књиге стајала је посвета: „Призренској шко-
ли од Манојла Симеоновића-Игуманова“. Књижни фонд, у почетку је задовоља-
вао потребе ученика и наставника, а како је број донација временом растао, 
тако су га могли користити Срби из Призрена и околине, али и остале школе. 
Дародавци су били и појединци, али и установе: руски конзул у Призрену Иван 
Степанович Јастребов, новосадски књижар Арса Пајевић, књижевник Владан 
Ђорђевић, Матица српска, као и редакције новина и часописа из Србије. Руски 

1 Александра Марковић Новаков, Православна српска богословија у Призрену (1871–1890), 
Ниш, 2011.
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конзулат и Иван Степанович Јастре-
бов заслужују коју реч више, на-
име њиховим посредством школа је 
слaла писма и чекове, склањала ста-
ре и ретке књиге у Београд. Књиге 
које су поклоњене од стране Јастре-
бова, имале су посвету „Призренској 
семинарији – Јастребов“ .

Занимљив је податак да је у кон-
зулату постојала просторија у којој 
се налазила архива и у којој су 
смештане, од турске власти, забрање-
не књиге. Познати новосадски књи-
жар Арса Пајевић је поред Богосло-
вије књигама снабдевао и друге шко-
ле са тог подручја, али их је делио и 
народу. Помак напред био је прела-
зак на планско набављање књига, јер 
дародавци, ипак по сопственом на-
хођењу, уступају публикације. Биб-
лиотека се развијала, 1915. године 
имала је око 8000 дела (13.000 свеза-

ка), за време Првог светског рата Библиотека је уништена и школске 1920/21. го-
дине имала је 1028 књига. После Другог светског рата део књига је уступљен дру-
гим, новоформираним, библиотекама, а део је задржала Богословија. 

О САРАДЊИ БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ 
И ПРИЗРЕНСКЕ БОГОСЛОВИЈЕ

Матица српска, најстарија културна установа у Србији, желећи да дâ свој 
допринос очувању и промоцији културног, материјалног и нематеријалног 
наслеђа Косова и Метохије, основала је, 2018. године Косовскометохијски од-
бор. У оквиру свог деловања Одбор организује тематска предавања, изложбе и 
концерте и има своју издавачку делатност. До сада су у издању Косовскомето-
хијског одбора Матице српске изашле следеће књиге:

1. Од Косовске битке до косовске легенде, Ненада Љубинковића,

Улаз у читаоницу Призренске богословије
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2. Задужбине Косова и Мето-
хије, историјско, духовно и културно 
наслеђе српског народа, 

3. Српска гробља на Косову и Ме-
тохији, уништена споменичка и језич-
ка баштина, Митра Рељића,

4. Српско певачко наслеђе цен-
тралног дела Косова и Метохије, 
Сање Ранковић, Мирјане Закић, 

5. Зборник радова Савремена срп-
ска фолклористика V, Фолклорно 
наслеђе Срба са Косова и Метохије у 
словенском контексту (Објављени 
радови су резулат Међународног на-
учног скупа одржаног у Призрену и 
Великој Хочи 2017. године.).

Под покровитељством Одбора 
у јуну 2019. године одржани су Спа-
совдански дани у Призрену. У наја-
ви је одржавање Научног скупа „При-
зренска богословија – живот, мисија, 
допринос“ у Призрену, поводом 150 
година од оснивања и 10 година од обнове рада. У плану Одбора је да поред до-
гађања у Матици српској, организује конференције и семинаре са еминентним 
и стручним предавачима и у другим културним установама.

Желећи да дâ свој допринос, Библиотека Матице српске организовала је 
стручну помоћ на унапређивању рада Библиотеке Богословије Св. Кирила и Ме-
тодија у Призрену.

У средишњој згради Богословије налази се Библиотека, у чијем саставу је 
удобна и функционална читаоница, опремљена одговарајућим столовима, сто-
лицама и лампама за читање. На два зида читаонице налазе се застакљене дрве-
не витрине са књигама. Из читаонице се улази у смештајни простор, у коме се 
налази неколико столова за библиотекаре и два рачунара за кориснике. Сви зи-
дови покривени су квалитетним дрвеним полицама, које засад могу да приме 
око осам хиљада књига. 

Постојећи књижни фонд набављен је, већим делом донацијама и поклонима 
појединаца и установа, а плански је купована углавном уџбеничка литература. 

Иван Степанович Јастребов 
(1839–1894)
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Пошто нема прецизних података о 
броју књига, према слободној про-
цени у Богословији постоји око шест 
хиљада примерака монографских 
публикација и периодике.

У првој фази рада, утврђено је да 
је део књига још увек у кутијама и да 
се налази у згради Епископије, изван 
дворишта саме Богословије, а у пор-
ти Цркве светога Ђорђа. 

Књижни фонд Библиотеке није 
пописан и не постоји евиденција о 
начину набавке, самим тим не зна 
се тачан број публикација и њихо-
ва врста. Оно што се могло одмах, 
при првој посети урадити јесте да се 
књиге које су смештене у самој биб-
лиотеци пресложе по формату. У за-
себне полице смештане су књиге пр-
вог формата (до 18 cm), затим дру-
гог (18,1–22 cm), трећег (22,1–28 cm) 
и четвртог формата (28,1–34 cm). На 

посебне полице смештени су примерци периодике, књиге на страним језици-
ма и приручна литература (речници и лексикони).

С обзиром да се ради о књигама које су намењене првенствено ученици-
ма, поједине публикације, углавном уџбеници, постоје у већем броју при-
мерака, па су оне до десет примерака остављане у полицама, док је остатак 
одвојен за поклањање. У читаоници, унутар застакљених витрина, смештен 
је део публикација другог формата, од којих већина чини школску лектиру 
и белетристику.

После слагања књига по форматима, приступило се њиховом инвентарисању 
и сигнирању. Том приликом у инвентарну књигу су унесени неопходни подаци; 
инвентарни број и сигнатура су бележени у публикацији на тачно прописаним 
местима. Уколико то није било могуће из неких разлога (лоша видљивост или 
постојање текста на том месту...), налазила се најповољнија замена. Сигнатура и 
инвентарни број писани су руком, с тим да се планира набављање налепница на 
којима би се писале сигнатуре и тиме биле видљивије и доступније. 

Део књижног фонда у читаоници При-
зренске богословије
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Испред сигнатуре стране књиге стоји словна ознака Ст, испред сигнатуре пе-
риодичних публикација слово П, а испред приручне или референсне литерату-
ре Пр. Подаци у Инвентарној књизи писани су писмом публикације.

До сада инвентарисан је целокупан књижни фонд који се налази у самој прос-
торији библиотеке (први, део другог, трећи и четврти формат, као и периодика, 
страна и приручна књига). Укупно је инвентарисано 4056 библиографских једи-
ница, 25 примерака периодике и 1939 монографских публикација. У приручном 
фонду налази се 25 речника, а у фонду стране књиге инвентарисано је 199 насло-
ва, највише на грчком језику (70), енглеском (44), пољском (14), руском (54), ал-
банском (8), ромском (3), италијанском (3), шпанском (1) и мађарском (1). Када је 
у питању периодика, обрађена је 212 јединица, односно 14 наслова. На крају, као 
и у свакој библиотеци, на полицама се налазе ознаке сигнатура. По форматима, 
стање је, засад, следеће: I (318 књ.), II (1487 књ.), III (1536 књ.), IV (49 књ.)

У наредном периоду планирано је да се на исти начин обраде и примерци 
који су у читаоници, и да се начини одабир књига из зграде Епископије, како би 

Садашњи изглед Богословије у Призрену (фотографија: С. Огризовић)
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се и оне уврстиле у редовни фонд. У међувремену, када се изради печат Библио-
теке Призренске богословије, сваки примерак биће додатно испечатиран на до-
говореним страницама (у библиотеци у Нишу то су стране 18, 71 и 99, које ука-
зују на годину оснивања библиотеке и годину када је исељена из Призрена). 
Планирано је, такође, да се израде налепнице на којима ће бити исписане сиг-
натуре које су тренутно само на унутарњој страни корица.

С обзиром на обимност посла и на специфичне околности рада, помоћ уче-
ника и запослених била је и неопходна и драгоцена.
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ABOUT THE SERBIAN ORTHODOX SEMINARY 
SAINT CYRIL AND METHODIUS IN PRIZREN AND ITS LIBRARY 

SUMMARY | By forming the Kosovo and Metohija committee by Matica Srpska, 
the conditions have been made for an organized promotion of cultural and mate-
rial wealth of Kosovo and Metohija. This paper outlines the cooperation between 
Matica Srpska and the Matica Srpska Library on the one hand, and the Serbian Or-
thodox Theological Seminary Saint Cyril and Methodius from Prizren on the other 
hand. Bearing in mind the difficult position of Serbs living in these areas, and there-
by the worsened state in the fields of culture and education, this Committee aims at 
providing help within its scope. Given the long and tumultuous history of Prizren, 
the paper accentuates the period of founding what was initially called the School of 
Theology and Teacher Education, and later the Theological Seminary. The latter part 
of the paper discusses the Library of the Prizren Theological Seminary, and the ac-
tivities pertaining to sorting out the book stock of the library organized by the Mat-
ica Srpska Library. 

KEY WORDS | Prizren, the Prizren Theological Seminary, the Matica Srpska Library, 
Sima Andrejević Igumanov, Matica Srpska, Kosovo and Metohija, education
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О СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ БОГОСЛОВИИ
СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В ПРИЗРЕНЕ И О ЕЕ БИБЛИОТЕКЕ

АННОТАЦИЯ | С созданием Матицей Сербской Косово-метохийского совета 
были созданы условия для организованного продвижения культурных и мате-
риальных ценностей Косово и Метохии. В статье представлено сотрудничество 
Матицы Сербской и Библиотеки Матицы Сербской, с одной стороны с Серб-
ской православной духовной семинарией имени Святых Кирилла и Мефодия в 
Призрене, с другой. Принимая во внимание тяжелое положение сербов в этой 
области и, как следствие, ухудшившееся положение в области культуры и обра-
зования, целью этого Совета является оказание помощи в рамках его полномо-
чий. Имея в виду долгую и бурную историю Призрена, ударение ставлено на пе-
риод основания Духовно-педагогической школы, ставшей потом Духовной семина-
рией. Во второй части статьи речь идет о Библиотеке Призренской духовной се-
минарии и о действиях в связи ссортировкой книжных фондов библиотеки, ко-
торыми руководила Библиотека Матицы Сербской.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Призрен, Призренская богословия, Библиотека Матицы 
Сербской, Сима Андреевич Игуманов, Матица Сербская, Косово и Метохия, 
образование
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Библиотека Матице српске, Нови Сад
ivana.starcevic20@gmail.com

ПРОЈЕКТИ „ОЧУВАЊА” ДРАГОЦЕНОСТИ 
ФРУШКОГОРСКИХ МАНАСТИРА 
УСЛЕД УСТАШКИХ РАЗАРАЊА СРЕМА 
У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

САЖЕТАК | Недуго по оснивању Независне Државе Хрватске, усташке једини-
це улазе у Срем и почињу са пљачкањем и разарањем православних светиња. У 
овом раду ћемо се бавити акцијама Владимира Ткалчића и Радослава Грујића 
које су предузели како би сачували православну културну баштину од потпуног 
уништења. Професор Владимир Ткалчић, тадашњи директор Музеја за умјет-
ност и обрт у Загребу, заслужан је за организовање, превоз и пренос драгоце-
ности из Срема у Музеј за умјетност и обрт у Загребу 1941. године. Радослав 
Грујић 1942. године организује пренос моштију Светог кнеза Лазара, Светог Сте-
фана Штиљановића и Светог цара Уроша из манастира Бешеново, Шишатовац 
и Јазак у Саборну цркву у Београду како би их сачувао. Радослав Грујић и Влади-
мир Ткалчић по завршетку рата чине комисију за поврат имовине депортоване 
у Загреб током Другог светског рата и 1946. године враћају сачуване и пронађе-
не драгоцености из Загреба у Србију.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | библиотеке фрушкогорских манастира, Други светски рат, Ра-
дослав Грујић, Владимир Ткалчић

Независна Држава Хрватска основана је 10. априла 1941. године. Убрзо по ос-
нивању НДХ, доноси се низ закона који омогућавају легално одвођење људи у 
„сабирне и радне логоре” у којима боравак „не може трајати краће од 6 месеца 
нити дуже од 3 године”. У „сабирне и радне логоре” могле су бити упућене особе 
или пак читаве породице које „нарушавају мир и спокојство хрватског народа”.

Посебна законска одредба која је изашла 20. јуна 1942. године (сходно закон-
ској одредби о одузимању имовине у име Независне Државе Хрватске особама 
које нарушавају јавни мир и поредак, од 27. децембра 1941) потписана од стране 
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Анте Павелића, омогућила је одузимање имовине српском народу који се није 
вратио у своје домове у року од 14 дана. Српска Православна Црква је изгубила 
све своје имање на основу одлуке од 6. августа 1941, а већ 28. августа исте годи-
не сва имовина СПЦ преведена је у власништво НДХ. До 20. септембра 1941. го-
дине конфискована је сва имовина СПЦ на територији новоформиране државе.

До половине 1942. године, пљачка и злочин над српским народом апсолутно 
су легализовани на територији Независне Државе Хрватске, по угледу на Хитле-
рову Немачку. 

Априла месеца 1941. године је издато наређење о преузимању управе над 
православним црквеним општинама, а 14. маја манастирима је наређено да по-
шаљу управитеље по инструкције о даљем раду и функционисању. Већ 20. јуна 
управитељи манастира добијају инструкције да предају детаљан инвентар мана-
стирске имовине у три истоветна примерка, као и наређење о забрани ћирили-
це у преписци, званичној или приватној, у манастиру или изван њега. Сваки ма-
настир добио је свог комесара који је добијао плату, храну и смештај на терет 
манастира, а на манастирском имању било је предвиђено насељавање Хрвата и 
Муслимана из Босне („хрватско цвијеће”). Формирано је Државно равнатељство 
за понову, у чију надлежност спада уређење послова усељавања, смештаја и ис-
ељавања становништва, преузимање и предаја поседа и добара, као и привреме-
на управа. Равнатељство поставља сопствене комесаре и врши реорганизацију. 
Само у овој смени комесаријата, покрадено је много имовине и вредности које 
су припадале српском народу.1 Међу првима извршена је примопредаја у мана-
стиру Крушедолу, затим и манастирима Хопово, Врдник, Мала Ремета, Привина 
Глава, Јазак, Шишатовац и Раковац. 

Током целе 1941. године, српски манастири и библиотеке били су изложени 
пљачкању и пустошењу. Професор Владимир Ткалчић, тадашњи директор Му-
зеја за умјетност и обрт у Загребу, шаље телеграм државним органима у ком тра-
жи дозволу и подршку за прикупљање предмета од културно-историјског зна-
чаја из православних цркава и манастира, и за њихово депоновање у Музеј за 
умјетност и обрт. У августу 1941. добија тражену дозволу, а током септембра фор-
мира тимове за рад. Свим жупама НДХ упутио је телеграм у ком тражи да се из 
свих српско-православних цркава и објеката склоне предмети на сигурно место 

1 Пре доласка тима професора Ткалчића, у Патријаршијски двор долази Еуген Ђурић из 
Руме са писменим налогом великог жупана да преузме намештај из двора или из приватних 
кућа. Ђурић је на силу отворио врата двора и почео са изношењем намештаја. Његову крађу 
прекида управник тражећи да потпише реверс за преузете ствари, што је Ђурић одбио и вра-
тио ствари у двор. По свему судећи, Ђурић није имао никакав налог.
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до доласка стручних лица из Музеја која ће те предмете преузети. Екипа профе-
сора Ткалчића почиње свој рад у манастирима Фрушке горе почетком септем-
бра 1941. године, када су насртаји на манастире најучесталији и најжешћи.

Време за рад било је ограничено будући да им је камион за транспорт ма-
теријала био на располагању само 14 дана, тако да је радило више екипа исто-
времено и понегде се није вршио тачан попис имовине, књига и рукописа. Тре-
ба поменути да је дозвола за овај пројекат додељена мимо знања тадашњег ми-
нистра наставе Мила Будака. Пописи преузимане имовине рађени су у два при-
мерка, један примерак остајао је комесарима манастира, а други је депонован у 
Архивском одељењу Музеја за умјетност и обрт у Загребу. 

Патријаршијску библиотеку у Сремским Карловцима преузео је 5. јула 1941. 
комесар Патријаршијског двора, усташа Антон Миглински. Сачињен је кратак 
записник о овој примопредаји, без информације о броју књига. Просторије 
библиотеке су запечаћене, кључ је предат комесару, а у записнику је назначе-
но да се ту налазила и библиотека Илариона Руварца и библиотека Богослов-
ског друштва „Слога”. Крајем септембра 1941. тим професора Ткалчића преузи-
ма три вагона у којима је било 20.000 књига, десет сандука књига и рукописа 
Српске патријаршије. Осим књига, преузет је и каталог у кутијама. Сав мате-
ријал смештен је у просторије Свеучилишне библиотеке у Загребу у којима се 
налазио све до ослобођења и њиховог преношења у Београд, јула 1946. Према 
извештају професора Марка Орешковића, једног од чланова комисије за пре-
узимање библиотеке, „књиге су у истом стању у каквом су биле када су преу-
зете, јер кроз читаво време окупације нису водили рачуна о њима, те није ни-
коме било дозвољено читање и прегледавање истих”.2 Орешковић у свом из-
вештају тврди да због краткоће времена које су имали на располагању нису 
били у могућности да саставе тачан попис преузетих књига и рукописа, јер их 
је било преко 20.000, већ да су само саставили примопредајни записник који 
је потписао изасланик Државног равнатељства за понову, професор Стјепан 
Готвалд. Почетком фебруара 1943. на исти начин допремљена је и библиоте-
ка Богословског семинара. Око 5000 примерака књига ове библиотеке било је 
сложено у гомиле у соби вратара и у једној просторији Свеучилишне библи-
отеке. Записник о преузимању, примопредаји и допреми ове библиотеке није 
се могао наћи у документацији Свеучилишне библиотеке у Загребу, као ни 
било какви каснији извештаји. 

2 Архив Војводине, Сремски Карловци, инв. бр. 15761 (Исказ сведока Марка Орешковића, 
Загреб) (Цитирано према: Душан Вулетић, Судбина културне баштине Срема у току II свет-
ског рата (Нови Сад: Историјски музеј Војводине, 1992)).
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Библиотека Богословије Светог Саве поседовала је 9500 свезака, као и биб-
лиотеку митрополита Михајла и још неких владика. Будући да је библиотека за 
време окупације служила као библиотека учитељске школе у Карловцима, уста-
ше су на сваки примерак књиге ставили печат школе. Библиотека је у моменту 
ослобођења поседовала 3000 свезака, углавном немачких, богословских и кла-
сичних дела. 

Библиотека Карловачке гимназије током рата је претрпела велика 
оштећења. Пред рат је имала око 13.000 свезака научних књига у професор-
ској и око 2500 књига у ученичкој библиотеци. На самом почетку рата из ње 
су однете све књиге штампане ћирилицом, од којих неке датирају с краја 18. 
века и од велике су важности за нашу културу. У Гимназији су били настањени 
војници различитих војски које су се смењивале и који су у више наврата про-
ваљивали у библиотеку и књигама ложили ватру у пећима. Немци су понели 
књиге ботаничке, минеролошке, геолошке и хемијске тематике. Нестале књи-
ге нису пронађене и више се не могу пронаћи. Библиотека је крај рата дочека-
ла сиромашнија за око 2.000 књига.

Према др Душану Вулетићу, највећу штету су претпеле библиотеке фрушко-
горских манастира. По налогу усташког комесаријата из Сремских Карловаца, 
уништен је један део књига већ током првих дана окупације. Управник манасти-
ра Крушедола у једном званичном извештају сведочи да је по налогу комесара 
издвојио и уништио књиге које говоре о бившим династијама, дела Светог Вла-
дике Николаја Велимировића, дела Доситеја Обрадовића и Вука Стефановића 
Караџића. Овакво „чишћење” фонда обављено је у свим фрушкогорским мана-
стирима. Професор Ткалчић преузео је већи део библиотека манастира Круше-
дола, Беочина, Раванице и Јаска, док су библиотеке осталих манастира углавном 
уништене. Може се рећи да су потпуно уништене библиотеке манастира Гргете-
га, Хопово, Раковац, Бешеново, Шишатовац, Кувеждин и Привина Глава, будући 
да је професор преузео свега неколико рукописа и десетак књига. У априлу 1942. 
професор Радослав Грујић одлази у манастир Шишатовац како би преузео мо-
шти Светог Стефана Штиљановића и сведочи да је библиотека манастира тада 
постојала. Усташки официр Рогоз му том приликом нуди да узме неколико ста-
рих књига, што је професор одбио одговоривши да књиге треба чувати, а не ну-
дити за успомену. Из извештаја професора Грујића можемо да стекнемо утисак 
о начину на који се поступало према културној баштини, тако да није зачуђујуће 
што је и ова библиотека потпуно уништена.

Из манастира Гргетег, професор Ткалчић је 11. септембра 1941. године преу-
зео један део манастирских предмета и неколико икона. Сачувано је свега сто 
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књига, осам рукописа и двадесет портрета из салона и библиотеке. Ово је била 
најбогатија библиотека од свих фрушкогорских манастира и пре рата је бројала 
око 2000 књига. Као што је то био чест случај током рата, војска је употребљава-
ла књиге и архивску грађу за потпаљивање и ложење ватре. Манастир је мини-
ран 22. септембра 1943. године. 

Према записнику од 10. септембра 1941. године, из Велике Ремете је у Музеј 
за умјетност и обрт пренет део предмета из цркве, део ризнице и библиотеке, а 
из салона су преузета и пренета два уљана портрета. Све остало је уништено или 
пропало. Усташе остају у овом манастиру до пролећа 1943, када их из манасти-
ра протерују партизани и том приликом спаљени су конаци. 

Од јесени 1941. до пролећа 1943. у Хопову бораве усташе и домобрани. Де-
цембра 1943. манастир је запалио Антон Бауер. Манастир бива скроз уништен 
као и библиотека са преко 7000 књига и архива која је датирала из 1699. годи-
не. Сачувано је само 15 рукописних књига из 17. века, јер су пуким случајем пред 
сам рат пренете у Патријаршијску библиотеку у Београду. Тим професора Ткал-
чића 11. септембра 1941. године из манастира је преузео један део ризнице са 
око 180 предмета, 14 портрета, три уљане слике, и једну салонску гарнитуру.

Манастир Старо Хопово уништен је од стране окупатора заједно са конаком.
Манастир Раковац уништен је и срушен 20. октобра 1943. Минирао га је Ан-

тон Бауер, заједно са конаком, након што је поред зидина самог манастира 
стрељао мушкарце из села. Из манастира су сачуване две фреске, предмети и 
иконе из цркве, део предмета из ризнице, десет уљаних слика и два замотка ар-
хивске грађе. Богата библиотека са значајним бројем рукописних књига страда-
ла је заједно са манастиром и конаком.

Током априла и маја 1941. манастир Беочин наизменично претресају усташе 
и немачка војска, пљачкају и односе вредности са собом. Након ликвидирања 
комесара Матије Жагара од стране партизана, манастир постаје летовалиште ус-
ташке деце и омладине. Манастир и конак нису претпели значајна оштећења, 
али су из њих однети сви вредни и значајни предмети. Сачувани су предмети из 
цркве и ризнице, мањи део библиотеке са неколико уљаних слика које је 7. сеп-
тембра 1941. године доктор Иван Бах, члан тима Владимира Ткалчића, однео у 
Музеј за умјетност и обрт у Загребу.

Манастир Раваница је избегао физичко страдање, јер је у конаку манасти-
ра боравила немачка војска. Приликом повлачења 1944. планирали су да мини-
рају манастир, али су спречени од стране ослободилачке војске. Око 90 предме-
та из цркве, низ предмета из ризнице и библиотеке, као и седам портрета пре-
узео је загребачки Музеј за умјетност и обрт. Архива и највећи део библиотеке 
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уништени су, међутим, одређени број рукописа склонио је и сачувао у сеоској 
цркви у Врднику тадашњи свештеник Срета Богдановић.

И манастир Јазак претрпео је последице дивљачког понашања Антона Бау-
ера, који је са Немцима и усташама пљачкао и односио имовину и све ствари 
од вредности. У Музеј за умјетност и обрт пренето је 79 предмета, од којих је је-
дан део из цркве, а један из ризнице, затим 10 уљаних портрета из салона и око 
150 књига „са нешто рукописа”. Манастир су запалили сами партизани, како би 
се осигурали да га непријатељ неће користити као утврђење. У пожару је страдао 
један део зграде, а остатак су урушили Немци током 1942. и 1943, када су скида-
ли цреп и грађу са свих конака за сопствене потребе. Црква манастира остала је 
прилично очувана и без оштећења.

У Малу Ремету тим Музеја за умјетност и обрт није ни свраћао, јер сâм ма-
настир није имао нарочитих старина, а ни ризницу која би њима била значај-
на. Међутим, то није спречило комесара Јоцу Бемилера да опљачка манастир и 
уништи манастирску библиотеку. Мала Ремета спаљена је августа 1942. из истих 
разлога као и Јазак. Црква је остала неоштећена, као и иконостас.

Манастир Бешеново поделио је судбину манастира које је минирао Антон 
Бауер током напада на партизане који су боравили у манастиру након што су из 
њега истерали усташе. Из манастира је сачувано само оно што је преузео док-
тор Иван Бах, делегат Музеја за умјетност и обрт, 13. септембра 1941. године. Он 
је преузео одређени број ствари из цркве, део ризнице, неколико икона из трпе-
зарије и неколико предмета из кивота Светог кнеза Лазара. Иконостас, инвен-
тар цркве и библиотеке, архива, галерија слика, старински намештај уништени 
су или спаљени, а мошти Светог кнеза Лазара остављене су у манастиру. 

Маја 1941. за комесара манастира Кувеждина постављен је Стипа Рукавина, 
из Сремске Митровице и његов помоћник Марјан Дебељак, такође из Сремс-
ке Митровице.3 Одмах по доласку одузели су манастиру сав новац, а Дебељак је 
превезао у Сремску Митровицу двоја кола украдених предмета. Комисија Му-
зеја 15. септембра 1941. године пренела је у Музеј један део предмета из цркве, 
један део ризнице (око 30 предмета), око 150 књига из библиотеке и три портре-
та. Осим предмета који су пренети у Музеј и делова иконостаса који су сачувани 
у гробљанској капели, све остало уништено је приликом напада немачке војске 
која је манастир минирала и порушила у пролеће 1944. године.

Манастир Ђипша такође је опљачкан од стране комесара Петра Звонаревића 
пре него што су делегати Музеја стигли у манастир. Доктор Иван Бах боравио је 

3 Потомци Дебељака и Рукавине  живе у Сремској Митровици.
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у манастиру 15. септембра 1941. Том приликом преузео је за Музеј један део ико-
на и предмета (један део икона сачуван је у гробљанској капели манастира Ку-
веждин). Све што је остало опљачкано је и уништено, а јуна 1944. Антон Бауер 
минира цркву тако да је она била скоро сасвим уништенa.

На примеру манастира Привине Главе може се видети однос усташких коме-
сара према култури и светињи у којој су се затекли. У мају 1941. за комесара је по-
стављен Мирко Петричевић, а за помоћника Имре Горјански. Имре Горјански је 
све до ликвидације немилосрдно пљачкао манастир. У манастир је током 1942. 
била смештена усташка и муслиманска омладина, а после њих усташка омлади-
на и омладинци Хрвати који су као политички кривци послати ту на васпитни 
третман. Влада Храниловић био је управник манастира и ове васпитно-поправ-
не установе. Он је својим питомцима дозвољавао да уништавају богату библио-
теку од преко 1200 књига, чак је и сам спаљивао књиге. Приликом бекства, Хра-
ниловић је натоварио на кола сву преосталу имовину манастира и однео са со-
бом оставивши за собом само „голе зидове.”4 У Музеј је 13. септембра 1941. пре-
нето неколико црквених ствари, 14 уљаних портрета, један велики уметнички 
рад сликара Аксентија Мародића, свега неколико предмета из ризнице и 16 ру-
кописних књига из библиотеке. 

Из манастира Петковице су у Музеј за умјетност и обрт пренете царске две-
ри и велика икона Господа Исуса Христа на престолу. У изјави професора Ткал-
чића стоји да у овом манастиру није начињен записник о примопредаји, јер је 
овај манастир био отворен, без комесара и надзора, и није било никога коме би 
се тај записник могао предати. 

Комесар манастира Шишатовца био је Филип Дитрих, који је већ по самом 
постављењу пљачкао и колима и камионима односио манастирску имовину 
својој кући. Владимир Ткалчић 15. септембра 1941. преузео је један део мана-
стирских предмета од историјске и уметничке вредности, али је оставио биб-
лиотеку и архив који су потпуно уништени. Библиотека је поседовала око 150 
књига и била је добро очувана, када је у априлу 1942. Радослав Грујић дошао 
да преузме мошти Светог Стефана Штиљановића, о чему је већ било речи. Ко-
мисија је преузела кивот Светог Стефана Штиљановића (али не и мошти) оце-
нивши, очигледно, да је већа културно-историјска вредност кивота него мо-
штију. Поред тога, од културно-историјске вредности били су и руско јеванђеље 
из 1735. године, тешко преко 40 килограма, највеће јеванђеље у манастирима 

4 Вулетић, Душан, Судбина културне баштине Срема у току II светског рата (Нови Сад: 
Историјски музеј Војводине, 1992), 177.
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Фрушке Горе, затим рукописни Шишатовачки апостол из 1324. године, писан у 
Пећи за време Светог краља Стефана Дечанског, најстарије рукописно дело, и 
27 портрета и икона.

Манастир Фенек, спаљен и демолиран у Првом светском рату, бива поново 
спаљен и срушен и у овом рату, од стране исте војске. Из њега није преузето ништа.

Посебно је занимљив случај драгоцености манастира Крушедола. Благо ма-
настира Крушедола у 20 сандука допремљено је Павелићу у Загреб од стране пу-
ковника Људевита Козеља и поручника Ивана Карнера упркос напорима архи-
мандрита да благо сачува зазидавши га у подрумским просторијама. На основу 
једног званичног документа утврђено је да је Павелић задржао јеванђеље окова-
но златом, дар манастира Хиландара краљу Александру Обреновићу, и да је за 
то издао и реверс. Не искључује се ни могућност да је још драгоцених предмета 
нестало будући да је током предаје предмета Музеју за умјетност и обрт утврђе-
но да је много предмета било без драгог камења или са измењеним стакленим 
умецима. Након покушаја да се утврди на који начин су вредности Крушедола 
доспеле у Загреб и где су се налазиле од 25. маја до 11. јула 1941. године бива од-
лучено да се сви предмети предају Музеју за умјетност и обрт. Предмети су пре-
дати у 18 кутија у којима су се налазиле различите ствари од посуђа, књига, раз-
ног порцелана, чаша, слика, до црквених књига и одела. Записник о примопре-
даји Музеју, сачињен 13. априла 1942. године, садржи врло занимљиво запажање: 
„Напосле се истиче, да је већина драгуља, којим су украшени поједини пред-
мети, од стакла или од којег другог безвредног материјала; велики дио истих 
мањка, како је то означено у тачном опису појединог предмета у цедуљном ка-
талогу. Уједно се примјећује да су многи предмети услед нестручњачког чувања 
и паковања приликом зазиђавања у манастирски подрум, а још више приликом 
пријевоза у Загреб оштећени.”5 Комисија коју су чинили директор Музеја Влади-
мир Ткалчић и кустос др Иван Бах у Крушедолу је боравила од 5. до 9. септем-
бра 1941. године. Будући да је из сакривене манастирске ризнице однето 20 сан-
дука, комисија је преузела оно што је преостало: већи број икона са иконоста-
сом, осам уљаних портрета и неколико преосталих предмета из ризнице. На име 
Стјепана Готвалда, једног од чланова комисије, за Равнатељство за понову узет 
је један лустер из цркве и икона Богородице у емајлираном оквиру са надгроб-
ног споменика Милоша Обреновића. Све што није преузео Музеј, уништено је 
и опљачкано током окупације Срема. 

5 Архив Војводине, Сремски Карловци, инв. бр. 15745/14/2 (Цитирано према: Душан Вуле-
тић, Судбина културне баштине Срема у току II светског рата (Нови Сад: Историјски музеј 
Војводине, 1992)).
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Упркос великом труду професора Владимира Ткалчића да сачува српску пра-
вославну заоставштину и предмете од културно-историјског значаја, изгледа да 
су мошти остале изван тог пројекта Музеја за умјетност и обрт у Загребу. А да ки-
воти, прстење, напрсни крстови и круне нису. 

Архимандрит Лонгин, пребегавши у Београд 13. септембра 1941. упозорио је 
Синод на опасност којој су изложене мошти светитеља остављене на милост и 
немилост разарањима у Срему. Синод је преко Министарства правде владе Ми-
лана Недића, захтевао од окупатора заштиту верских и националних светиња 
у Срему. Преговори са окупатором трајали су неколико месеци, а у том пери-
оду су предмети од великог значаја за нашу културу пренети и ускладиштени 
у Музеју за умјетност и обрт. Питање заштите светиња пренето је са Министар-
ства правде на Министарство просвете и вера, које је 7. априла 1942. одобрило 
пренос моштију светитеља у Србију. Министарство просвете и вера одредило је 
професора др Радослава Грујића за извршење тог задатка.6 Предлог о преносу 
моштију била је иницијатива неколицине српских интелектуалаца, међу који-
ма су били Радослав Грујић, професор и декан Теолошког факултета, и др Ми-
одраг Грбић, кустос Музеја кнеза Павла. Мајор др Рајсвиц, задужен за старање о 
споменицима културе са звањем ратног саветника при Управном штабу за Ср-
бију, обезбедио је превоз и лично је пратио ток преношења моштију светитеља 
као члан делегације. 

Из извештаја Радослава Грујића Министру просвете и вера, Велибору Јонићу, 
стичемо утисак о стању у ком је он затекао наше светитеље и светиње, али и де-
лимично наслућујемо његов став о мисији Музеја за умјетност и обрт. Грујић оп-
исује стање манастира Шишатовца и тело Светог Стефана Штиљановића које 
је затекао „обавијено покривачима, којима је било покривено и раније док је 
лежало у ковчегу, богато украшеном сребрним орнаментисаним и позлаћеним 
оковом и медаљонима петорице светитеља у емајлу. Тај ковчег, као и све друге 
драгоцености манастирске, однело је, још прошлог лета, нарочито поверенство 
изаслато од хрватске владе у Загребу, под вођством госп. Владимира Ткалчића, 
директора Музеја за уметност и уметнички обрт. Том приликом скинута је са гла-
ве светитељеве и однешена сребрна круна, као и друге драгоцености којима је 
било украшено светитељево тело; па је, приликом скидања драгоценог прстена 
са леве руке, мало задерана и оштећена осушена кожа на прсту домалог свети-
тељевог прста. За однешене предмете из цркве, ризнице и ћелија манастирских 

6 Радмила Радић, Живот у временима: Гаврило Дожић (1881–1950) (Београд : Институт за но-
вију историју Србије, 2006), 252.
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Првенство хрватске владе издало је решење, које нам је показао манастирски 
комесар госп. Дитрих, али нисмо имали могућности да га препишемо.”7

Сам опис затеченог стања моштију говори довољно о поштовању културно-
историјске баштине. Србољуб Живановић, који се сасвим оправдано може сма-
трати за релевантан и поуздан извор у контексту истраживања злочина НДХ, из-
носи податак да су мошти Светог Стефана Штиљановића биле бачене у свињац.8 
Филип Шкиљан говорећи о страдању Срба у НДХ о овој мисији говори као о ор-
ганизованом пљачкању српских светиња од стране Државног равнатељства за 
понову. Мошти Светог Стефана Штиљановића смештене су у нови ковчег, донет 
из Митровице за потребе транспорта.

Из Шишатовца, наставили су у манастир Јазак, како би преузели мошти Све-
тог цара Уроша. Мошти Светог цара Уроша затечене су у свом кивоту, обложе-
ном црвеном чојом и зеленом свилом. 

„Али, када смо отворили ковчег, који смо нашли без локота, одмах нам је 
пала у очи немила слика разбацаних светитељевих костију у највећем нереду, 
јер је сигурно, скупоцени покривач са њих скинут и однешен, а испод њих је не-
чија рука вршљала тражећи, по свој прилици, тобоже неко скривено благо, па 
је том приликом испретуран и цео костур на коме није сачувана кожа, као код 
остала два светитеља кнеза Стевана Штиљановића и кнеза Лазара. Остала је, од 
вредносних предмета, само стара епископска митра, без драгоценог метала и 
веза, на светитељевој голој лобањи.”9

Мошти Светог Стефана Штиљановића и Светог цара Уроша преноћиле су у 
Саборној цркви у Руми. Мошти Светог кнеза Лазара пренете су из Врдника–Ра-
ванице у манастир Бешеново, будући да је манастиру Раваници претила опас-
ност од нагомиланог експлозива и муниције у манастирским подрумима. 

„Свете мошти кнеза Лазара нашли смо у ниши леве певнице, на подигнутом 
постољу, у његовом ковчегу у коме је лежао и донешен из манастира Врдника. 
Ковчег је био закључан, а кључ нам је донео један бивши служитељ манастира. Кад 
смо ковчег отворили, нашли смо свете мошти у потпуно исправном стању, само 
што су и овде, као и код цара Уроша и кнеза Стевана Штиљановића, однесене све 
драгоцености које су се налазиле са моштима. Тако је накнадним преслушањем 

7 Душан Вулетић, Судбина културне баштине Срема у току II светског рата (Нови Сад: 
Историјски музеј Војводине, 1992), 78.
8 Србољуб Живановић, Борба за веру (Београд: Пешић и синови; Лондон: Међународна 
словенска академија наука, културе, образовања и уметности, Одељење за Велику Британију 
и Ирску, 2015), 311.
9 Душан Вулетић, исто, 80.
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врдничког архимандрита г. Лонгина, записнички утврђено да су из ковчега Светог 
кнеза Лазара однешени ови предмети: 1. сребрни па позлаћени ручни крст за це-
ливање, 2. пар сребрних наруквица филигране израде, 3. пар сребрних павта/ве-
ликих уметничких израђених копча, 4. митра, по традицији патријарха Арсенија 
III, украшена камењем и бисерима, која је лежала на месту одсечене главе Светога 
Кнеза, 5. велики позлаћени ланац са четвороугластим украсним плочицама, 6–10. 
пет ваздуха, већих и мањих, уметнички извезених покривача за свете дарове, 11–
12. два путирска извезена ‘дарка’ и 13. један велики покривач за целокупне мошти, 
љубичасте боје, са извезеним ликом Светог Кнеза Лазара.”10

Сва три кивота са моштима светитеља допремљена су до Саборне цркве у Бе-
ограду и изложене народу на поклоњење 15. априла 1942. године. У „Новом вре-
мену” 16. априла 1942. пропраћено је враћање моштију светитеља уз фотографију.

Влада Милана Недића била је принуђена да сарађује са окупационим влас-
тима које се нису толико трудиле да реше питање усташа, у складу са Хитлеро-
вим ставом да усташе треба пустити мало „да се иживе”, о чему сведочи и Глез 
Фон Хорстенау у својим мемоарима. Сва штампа пролазила је цензуру тако да би 
било сувишно очекивати да се у било којим новинама појави вест о пљачкању 
манастира и библиотека. Међутим, изгледа да је већи проблем потоњих власти 
било питање четника и партизана него питање уништавања једне културе.

Радослав Грујић, у свом извештају, нехотице, даје још један врло интересан-
тан податак:

„Из манастира Бешенова, као и из Шишатовца и Јаска, однешене су у Загреб 
све драгоцености, не само из ризнице, него и из олтара и са Светог Престола. Ве-
роватно је, да је комисија хрватске владе и овде издала комесару реверс на узе-
те предмете, али, како је комесар убијен, није нико знао да нам о томе даде бли-
жа обавештења.”11

Околности попут убиства комесара, одношења и уништавања архива, проте-
ривање свештенства у Србију или одвођење у „радне и сабирне логоре” чине по-
ређење пописа помало тешким. У ратним околностима, касније државотворним 
и братским, упоређивање спискова и инсистирање на пописима и инвентари-
ма било је веома отежано. Већина манастира минирана је и уништена од стране 
војске, архиви или однети или спаљени, комесари или погубљени или избегли. 
Посао који је чекао Радослава Грујића 1945. и 1946. године био је сложен и ком-
пликован из много разлога. 

10 Исто, 82.
11 Исто, 82.
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Након ослобођења наше земље, по налогу Министарства просвете Федерал-
не Државе Хрватске, 17. јула 1945. године је формирана Комисија за излучење 
библиотека, рукописа и црквених ствари које су током рата депоноване у Му-
зеју за умјетност и обрт у Загребу. Комисију су чинили Владимир Ткалчић, ди-
ректор Музеја, Зденко Војновић, библиотекар Музеја и доктор Иван Бах, кустос 
Музеја. Патријаршија и Свети Синод Српске православне цркве за свог делега-
та одређују доктора Радослава Грујића, професора Универзитета у Београду. Ос-
новни задатак ове комисије био је да, од материјала прикупљеног из православ-
них светиња, одабере материјал и предмете преузете са територије Срема, да их 
попише, инвентарише, допреми у Београд и смести у зграду Патријаршије. Ра-
дослав Грујић обавештава да је пронашао 30 од 40 вагона материјала и да је исти 
допремљен у 11 вагона од по петнаест тона. 

Пројекат враћања преузетих предмета започет је одмах по ослобођењу, већ 
1945. године. Међутим, Министарство финансија ДФЈ није предвидело тај проје-
кат, тако да се сума од 335.700 динара траженог кредита није уклапала у финан-
сијски план за 1945. годину и пројекат је морао да сачека финансијски план 
1946. године. 

Кредит у износу од 350.000 динара бива одобрен од стране Министарства 
финансија, под условом да једна државна комисија тачно одреди модалитете 
распоређивања враћених драгоцености. Предмети из Сремских Карловаца и 
фрушкогорских манастира стигли су већ 6. маја 1946. године. Очекиване, и наја-
вљене, несугласице између државних и црквених власти о распоређивању мате-
ријала решене су врло брзо у корист Цркве. 

Радослав Грујић, у свом извештају 31. марта 1946. пише да је пронашао 30 ва-
гона материјала, од којих 20 вагона чине предмети преузети са територије Срема. 
У једном другом извештају Грујић каже да је у Лици, са Банијом и Кордуном, по-
паљено или порушено 173 цркве од постојећих 189. Из светиња у околини Јасенов-
ца, од Сиска до Старе Градишке, у логор су доспевале читаве коморе са иконама и 
иконостасима, који су током јануара и фебруара 1942. године коришћени за загре-
вање логорских канцеларија и за потпаљивање логорских пећи.12

У записнику сачињеном 13. маја 1946. стоји да је примопредаја трајала од 
13. маја до 17. јуна 1946. године. Будући да је Комисија имала рок од месец 
дана да заврши преузимање материјала, није било могуће детаљно пописи-
вање свих предмета, а многи сандуци преузети су у целини. Према процени 

12 Дејан Медаковић, Улога професора Радослава М. Грујића у враћању српских драгоцености из 
Загреба 1946. године (Београд : [б. и.], 2004), 151.
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Радослава Грујића, око 70% предмета са територије Срема сачувано је у Му-
зеју. У једном од његових извештаја наилазимо на информације да су драго-
цености из кивота Светог кнеза Лазара, Светог цара Уроша, као и кивот Светог 
Стефана Штиљановића (између осталог и његов прстен) пронађени ускладиш-
тени у Музеју за умјетност и обрт. У изјави 15. октобра 1945. професор Ткал-
чић каже да су врло често пописи приликом преузимања морали бити урађе-
ни брзо, пописивани су били само најзначајнији и највреднији предмети, бу-
дући да им је камион за транспорт предмета био на располагању само 14 дана. 
Детаљнији пописи и инвентари рађени су по допремању материјала у Музеј. 
У понеким манастирима, попут манастира Петковице, попис није ни урађен 
будући да није било комесара нити било кога другог коме би тај попис могао 
бити предат.13

Видимо из извештаја професора Ткалчића и професора Грујића да су недос-
татак времена и кратки рокови били изузетно значајан фактор при пописивању 
и инвентарисању материјала. 

Према процени професора Грујића, 30% предмета остало је у приватним по-
седима усташа, домобрана или немачке војске. 

На нашу велику жалост, видели смо да је потоња власт била више заинтере-
сована за поделу црквене имовине него за њено враћање власницима, односно 
Цркви Христовој. Знамо да потоња власт није била превише заинтересована за 
Цркву и православни аспект историје, културе, традиције и живота Срба. Про-
фесор Грујић, који у свом извештају приликом допремања моштију 1942. опи-
сује у каквом је стању затекао мошти, након ослобођења, расформирања НДХ, 
придруживања усташа југословенској војсци и брисања читавог једног дела ис-
торије, професора Ткалчића назива „добрим Југословеном”. 

На измаку 1944. године, професор Грујић бива оптужен за колаборацију и 
1945. суд доноси пресуду којом се он удаљава са Београдског универзитета. 
Као главни доказ колаборације са окупатором наводи се његов предлог Не-
дићевој влади да организује Одбор за регистровање и опис уништених срп-
ских националних драгоцености за време Другог светског рата. Одлуком Од-
бора 4. Насеља НО Рејона 1. септембра 1945. године Радослав Грујић лишен је 
српске националне части и стављен на листу ратних злочинаца, одузето му 
је право гласа и забрањени су му јавни наступи сваке врсте. Упркос томе, он 
је био и остао једина личност кадра да врати српску културну баштину тамо 
где јој је место – српском народу. Професор Грујић, који је цео свој живот 

13 Душан Вулетић, исто, 274.
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посветио очувању и одбрани српске баштине, умро је 1955, а 2003. године до-
био је улицу у Београду. Сахрањен је добровољним прилозима које је прику-
пио академик Дејан Медаковић. 

У складу са извештајима, пописима, инвентарима, пропустима, случајним 
или намерним, случај „очувања културно-историјске баштине” мора се раз-
мотрити трезвено. Држава формирана под окриљем Јосипа Броза Тита потруди-
ла се да донесе низ закона којима ће, попут Хитлерове Немачке или Павелиће-
ве НДХ, ставити изван закона свако откривање истине и називање ствари пра-
вим именом, све зарад идеала братства и јединства.14 Велики број усташа је пре-
шао у југословенску војску и то на позив маршала Јосипа Броза Тита лично, што 
даље имплицира да многих процесуирања уопште није ни било.

Никола Кусовац, историчар уметности и кустос Народног музеја у Београ-
ду, у коме је дуго година био и шеф Одељења за историју уметности, у разго-
вору за „Новости”15 2011. године износи низ необичних података. Кусовац твр-
ди да су „ ,стручњаци’ НДХ, као што је био Ткалчић, тада ушли у архиве Срем-
ских Карловаца и манастира Фрушке горе где су селектовали материјал и један 
део уништили, а други ,спасили’ да би их прогласили средњовековним рукопи-
сима писаним ,хрватском ћирилицом’“. Кусовац, такође, каже да благо СПЦ ни-
када није враћено у целости, већ је смештено у депое Свеучилишне библиотеке, 
Југославенске академије знаности и умјетности и Хрватског повијесног музеја 
уз обећања да ће једнога дана та баштина бити изложена у „музеју Срба у Хрват-
ској”. Крмчија иловичка, најстарији препис Номоканона Светог Саве из 1262. го-
дине и даље се налази у Загребу у Архиву Хрватске академије знаности и умјет-
ности (ХАЗУ). Кусовац такође тврди да је велики део сачуваног блага из Миле-
шеве, који се налазио у 20 сандука у Крушедолу, однет за Загреб у ноћи између 
24. и 25. маја 1941. а да је тек 11. јула те године део златног посуђа, књига и слика 
предат у Музеј за умјетност и обрт. 

Међутим, упркос раду професора Радослава Грујића на враћању драгоце-
ности у Србију, комунистичке власти велики део те баштине поново су вратиле 
у разне музеје по Загребу. 

14 Михаило Константиновић у својим дневничким белешкама, које је водио док је радио на 
српско-хрватском споразуму 1939–1941, као правни стручњак, министар без портфеља, а за-
тим и као министар правде, изражава бојазан по питању формирања Бановине Хрватске уз 
констатацију да Хрвати не желе у државу са Србима. О томе видети: Михаило Константино-
вић, Политика споразума (Нови Сад: Мир, 1998).
15 Boris  Subašić, „Ukradena istorija: Srpska baština rasuta po svetu“, Novosti, pristupljeno 2. 10. 2020, https://
www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:353723-Ukradena-istorija -Srpska-bastina-rasuta-po-svetu.



264

У једном чланку о активностима Ватикана на Балкану, Радослав Грујић, из-
међу осталог, каже и следеће: „Зна се, нпр., да је из самог Срема однесено у Загреб 
око 40 камиона разних драгоцених предмета из матријарског двора, катедрал-
не цркве, библиотека и архива у Сремским Карловцима, као и из 15 фрушкогор-
ских манастира и других градских и сеоских цркава”.16 У напомени приређива-
ча, Василије Крестић каже да је овај чланак пронађен касније и да није уврш-
тен у библиографију радова Радослава Грујића, коју је приредио Љубомир Ни-
кић 1956. године. Чини се да је и самом професору Грујићу било јасно да не 
може бити пуно речи о пројектима „очувања”, већ о организованом пљачкању и 
уништавању, иако у титоистичком режиму, неке ствари није било мудро говори-
ти наглас. Радослав Грујић изгледа није довољно ћутао и зато је био лишен на-
ционалне части. 

Упркос покушајима одређених кругова да се број жртава смањи, пљачка при-
каже као спасавање и чување, а братство и јединство обнови у љубави и екумен-
ском заједништву, нужно је подсетити протагонисте таквих нечасних радњи да, 
тамо где нема живих – говориће гробови.

16 Радослав Грујић, „Кратак извештај о политичко-верској активности Ватикана на Балкану 
кроз векове”, у Зборник о Србима у Хрватској. 8, ур. Василије Ђ. Крестић (Београд: Српска ака-
демија наука и уметности, 2011), 39.
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THE PROJECTS OF “PRESERVING” THE VALUABLES OF THE FRUŠKA GORA 
MONASTERIES DUE TO THE DEVASTATION SUFFERED BY THE USTAŠE 

IN SREM IN WORLD WAR II 

SUMMARY | Not long after the foundation of the Independent State of Croatia, the 
Ustaša units enter Srem and start pillaging and destroying Orthodox churches. This 
paper deals with the actions of Vladimir Tkalčić and Radoslav Grujić that these two 
took in order to save the Orthodox heritage from total destruction. Professor Vladimir 
Tkalčić, the then director of the Museum of Arts and Crafts, Zagreb, was responsible 
for organizing, transporting, and transferring the valuables from Srem to the Muse-
um of Arts and Crafts, Zagreb in 1941. In 1942 Radoslav Grujić organized the trans-
port of the bones of the Holy Duke Lazar, Holy Stefan Štiljanović and Holy Tsar Uroš 
from the monasteries Bešenovo, Šišatovac and Jazak into the Holy Archangel Michael 
church in Belgrade to preserve them. Radoslav Grujić and Vladimir Tkalčić were in 
the committee for returning the property deported in Zagreb during the World War 
II, and in 1946 returned the found and preserved valuables from Zagreb to Serbia. 

KEW WORDS | the libraries of the Fruška Gora monasteries, World War II, Radoslav 
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ПРОЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ 
ФРУШКОГОРСКИХ МОНАСТЫРЕЙ ИЗ-ЗА РАЗОРЕНИЯ СРЕМА УСТАШАМИ 

В ПОРУ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЯ | Вскоре после основания Независимого государства Хорватии 
отряды усташей вошли в Срем и начали грабить и разрушать православные свя-
тыни. В данной статье мы рассмотрим действия, которые предприняли Влади-
мир Ткалчич и Радослав Груич для сохранения православного культурного на-
следия от полного уничтожения. Профессору Владимиру Ткалчичу, бывшему в 
то время директором Музея искусств и ремесел в Загребе, принадлежит заслуга 
за организацию, транспортировку и передачу ценностей из Срема в Музей ис-
кусств и ремесел в Загребе в 1941 году. В 1942 году Радослав Груич организовал 
перенос мощей святого князя Лазаря, святого Стефана Штильяновича и святого 
царя Уроша из монастырей Бешеново, Шишатовац и Язак в Кафедральный со-
бор в Белграде с целью их сохранения. После окончания войны Радослав Груич 
и Владимир Ткалчич сформировали комиссию по возврату имуществ, вывезен-
ных в Загреб во время Второй мировой войны, а в 1946 году они вернули сохра-
ненные и найденные ценности из Загреба в Сербию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | библиотеки фрушкогорских монастырей, Вторая мировая 
война, Радослав Груич, Владимир Ткалчич
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ВАСКРС И РЕНЕСАНСА 
ЦРКВЕНИХ БИБЛИОТЕЧКИХ ФОНДОВА 
У ДАЛМАЦИЈИ – ОБНОВА БРИГЕ ЗА ЊИХОВО 
ОЧУВАЊЕ, РЕВИЗИЈУ И АДЕКВАТАНУ ЗАШТИТУ

САЖЕТАК | У овом раду настојимо да прикажемо обновљено интересовање за 
бригу, заштиту и инвентарисање старих црквених богослужбених књига на тлу 
Епархије далматинске. По благослову Његовог преосвештенства епископа дал-
матинског г. Никодима, прикупљање ових књига по црквама широм Епархије 
обављено је током јесени 2018. године, а инвентарисање се одвијало у манасти-
ру Крки у више наврата, током 2019. и у августу 2020. године. Православне црк-
ве у Далмацији су, негде више, негде мање, пострадале и потпуно опустеле на-
кон прогона православног живља са ових простора. Фонд Епархије далматинске, 
како смо назвали ову драгоцену збирку, сачињава готово пет стотина књига бо-
гослужбеног и верског карактера. Mеђу њима је немали број раритета, србуља и 
књига од изузетног националног значаја због своје историјске и културне вред-
ности. Бројни записи на њима су необориви писани траг постојања Срба и чу-
вања православља током више од пет векова на овим просторима. 
У раду су описани кораци и процедуре које смо предузели да би се прикупила 
и пописала ова библиотечка грађа. Даје се опис њеног затеченог стања, биланс 
степена оштећења појединих књига или читавих црквених библиотека. Исти-
чемо задивљујућ степен очуваности неких од најстаријих и највреднијих про-
нађених примерака књига (нпр. венецијански Октоих петогласник Божидара 
Вуковића из 1537, московски Апостол из 1648, Катихезе Кирила Јерусалимског 
из 1644. и једно ретко, добро очувано Четворојеванђеље из Мркшанске цркве из 
1562. године). Урађена је и приказана прва анализа Фонда Епархије далматин-
ске – тип и врста грађе, њен квалитативни и квантитативни опис. Напослетку, 
своди се биланс прве фазе старања о овој специфичној библиотечкој грађи и 
упућује на преглед планова за другу фазу. Истиче се неопходност конзервације 

УДК 027.6:271.222(497.11)-523.4(497.5)(091)
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и рестаурације највећег дела фонда, а затим и његова стручна библиотечка и ди-
гитална обрада и смештај у адекватан простор.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Епархија далматинска, црквена библиотека, инвентарисање, 
старе и ретке штампане књиге, србуље 

УВОД

Далмација је још у 1. веку наше ере обележена као простор на коме су се одвија-
ли рани хришћански обреди – постоје записи и материјални докази да је апос-
тол Павле проповедао хришћанство у катакомбама које се данас налазе испод 
цркве манастира Крке.1 Прве податке о постојању Срба на подручју Далмације 
даје Константин VII Порфирогенит. Он говори о учешћу српске војске у рату 
на страни Византије 871. године у борбама око Барија у Италији.2 Северна Дал-
мација, насељена српским живљем, биће од 13. до 21. века готово без престан-
ка терен на којем су се жестоко сукобљавали интереси великих сила и околних 
држава: Византије, Угарске, Босне, Србије, Турске, касније Млетачке Републике, 
Аустрије, Француске и, у новије време, Републике Хрватске, чијем територијал-
ном простору данас припада.3

Православно монаштво се у Далмацији формирало након оснивања првог 
манастира 1317. године и траје све до данас. Манастири Крупа (Обровац, 1317. 
године), Крка (Кистање, 1350. године) и Драговић (Книн, 1395. године) предста-
вљају вековна упоришта српске културне, друштвено-економске, духовне и на-
ционалне баштине у Далмацији. Имали су бурну историју, богату духовну де-
латност, вредне и драгоцене ризнице са црквеним реликвијама, рукописним и 
штампаним књигама на којима се налазе значајни записи. Били су преписивач-
ки центри, поседовали своје библиотеке, библиотекаре, књиговезнице и књи-
гољупце који су се старали о очувању књижних фондова. Такође су били и обра-
зовни центри за околно становништво. 

1 Слободан Милеуснић, Манастир Крка (Београд: Српски демократски форум, 2001), 6.
2 Византијски извори за за историју народа Југославије II (Београд: Посебна издања Византо-
лошког института, 1955), 17–19, 80; Историја српског народа I (Београд, СКЗ, 1981), 170, 251, 265; 
Историја српског народа II (Београд: СКЗ, 1982), 50, 209, 403, 451; Историја српског народа V-
1(Београд, СКЗ: 1981), 9, 37, 174, 476; Историја српског народа V-2, (Београд: СКЗ, 1981), 279–295; 
Историја српског народа VI (Београд: СКЗ, 1981), 120, 163, 382. 
3 Владимир Ћоровић, Историја Срба (Земун: Публик-Практикум, 2004), 215, 222, 233–234. 
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Цркве у Епархији далматинској бележе велику старост – неке датирају још 
од 9. века (црква Светог Спаса у Врлици), а неколико масовнијих градитељских 
таласа креће од друге половине 15. века (изграђено седам цркава), затим у пр-
вој половини 16. века (десет). Током 17. века саграђено је дванаест цркава, у 18. 
веку тринаест, док су у 19. веку подигнуте многе нове (преко 30) или обновљене 
старе цркве. Епархија данас броји више од стотину активних храмова и капела 
(од којих је један број оштећен или био порушен током последњег рата) зајед-
но са шест манастира (од којих су четири активна).4 Фонд књига који је постојао 
у овим црквама у великој мери је зависио од географских, демографских и раз-
них других фактора. Тако, на пример, фонд цркве у Братишковцима, места које 
је смештено у плодним Равним Котарима, а у близини мора и трговачких путе-
ва, изузетно је богат – парохијани су радо давали да се фонд црквене библиоте-
ке увећа. Постоје и записи на овдашњим књигама о тим прилозима. То важи и за 
веће приморске градове (Скрадин, Задар, Шибеник), у којима је, поред устаље-
ног црквеног фонда религиозних књига за обавезна богослужења, постојала и 
мање обавезна литература и часописи (научна, популарна) на језицима који су 
били доминантни у тој средини (грчки, италијански, немачки, руски).

Народ је своје парохијске цркве и манастире помагао и штитио, а они су 
се старали о његовом духовном бољитку и о очувању националног идентитета. 
Библиотеке су, као и манастири и цркве, делиле историју свог народа: паљене, 
рушене, пљачкане, напуштане, обнављане више пута. Након дужег периода бри-
ге о поновном успостављању Цркве и за обнову храмова на овом простору по-
сле ратних разарања и прогона Срба 1995. године, јасно је да је у првом тренут-
ку изостало веће интересовање за попис материјалног блага, црквених библио-
тека и за очување тог књижног фонда. Захваљујући ентузијазму и дубокој свес-
ти садашњег епископа далматинског г. Никодима Косовића (1981) о вредности 
овог националног блага и о нужности његовог пажљивог инвентарисања, кон-
зервације и рестаурације, стичемо уверење да ће се српски идентитет и даље по-
тврђивати на овом простору.

Напоменућемо у уводном делу још и то да смо за потребе овог рада прикупили 
све податке који су до сада објављени на ову тему и допунили их најновијим лич-
ним сазнањима и истраживањима на терену. Незанемарљив извор података била су 
нам усмена сведочанстава монаха, парохијских свештеника, професора богосло-
вије Света Три Јерарха при манастиру Крки, као и далматинских епископа.

4 Милан Радека (1897–1982), историчар и теренски сарадник Српске академије наука у Београ-
ду.
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ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊЕГ ИЗУЧАВАЊА ЦРКВЕНИХ КЊИГА У ДАЛМАЦИЈИ

Темом црквених богослужбених штампаних и рукописних књига на простору 
православне Далмације бавила се неколицина изучавалаца, спорадично, у ок-
виру већих монографија, али и циљано, стручно и студиозно. Захваљујући тим 
студијама или извештајима, ми данас можемо да урадимо реконструкцију све-
га што је постојало пре ратних дешавања крајем 20. века и егзодуса Срба са 
ових простора, те да, захваљујући нашем скорашњем инвентарисању целокуп-
ног преосталог фонда црквених религиозних књига успоставимо биланс стања. 
Нарочито овде истичемо значај научних студија Милана Радеке и Владимира 
Мошина. Радека и Мошин оставили су темељне записе, описе и спискове ћи-
рилских књига које су затекли на терену у црквама и манастирима у Далмацији, 
као и у архивима и библиотекама.5

Милан Радека6 је боравио у Далмацији у више наврата у периоду од 1949. до 
1959. године, за потребе регистровања споменика културе код Срба са подручја 
северне Далмације.7 Осим тога, нарочито се бавио системским инвентарисањем 
свих ћирилских рукописа са ових простора, датираних од 16. до средине 19. века. 

Владимир Мошин8 се као руководилац Археографског одељења Народне 
библиотеке Србије бавио организовањем систематског описивања словенских 

5 Vladimir Mošin i Milan Radeka, „Ćirilski rukopisi u sjevernoj Dalmaciji”, Starine JAZU XLVIII, 
knj. 48 (1958): 189–215; Милан Радека, „Прилози о споменицима културе код Срба у сјеверној 
Далмацији”, у Алманах Срби и православље у Далмацији и Дубровнику, одговорни уредник 
Ратко Јелић (Загреб: Савез удружења православног свештенства СР Хрватске, 1971), 157–288; 
Vladimir Mošin, Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije. Dio 1, Opis rukopisa (Zagreb: Jugoslavenska 
akademija znanosti i umjetnosti, 1955); Vladimir Mošin, Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije. 
Dio 2, Reprodukcije (Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1952); Vladimir Mošin, 
Ćirilski rukopisi i pisma Nacionalne sveučilišne biblioteke u Zagrebu (Zagreb: Staroslavenski institut, 
1964); Vladimir Mošin, Izveštaj o naučnom putovanju u Gračanici, Dečane, Pljevlja, Cetinje, Krku 
(Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1959).
6 Милан Радека (1897–1982), историчар и теренски сарадник Српске академије наука у Београду.
7 Милан Радека, „Моја по Далмацији старина ради 10-годишња странствовања”, Алманах 
Срби и православље у Далмацији и Дубровнику, одговорни уредник Ратко Јелић (Загреб: Савез 
удружења православног свештенства СР Хрватске, 1971), 289–295.
8 Владимир Алексијевич Мошин (1894–1987), руски историчар и свештеник, византолог, на-
кон пензионисања сарадник Историјског института САНУ, директор Архива ЈАЗУ и врши-
лац дужности управника Хисторијског института ЈАЗУ, члан Археографске комисије при 
Министарству културе СР Србије и руководилац тада основаног Археографског одељења 
Народне библиотеке у Београду, као и редовни хонорарни професор на Групи за библио-
текарство Филолошког факултета. Извор: Енциклопедија српске историографије, одредница 
Мошин, Владимир, (Београд: Knowledge, 1997), 523–524.



273

рукописа у Србији и осталим републикама. Организовао је рад на описивању 
рукописа из готово свих рукописних збирки СФРЈ, као и из Далмације.

Љубомир Дурковић-Јакшић (1907–1997) био је српски богослов и историчар. 
Бавио се проучавањем књижевне, културне, црквене, правне и политичке ис-
торије српског народа. Био је управник Патријаршијске библиотеке у Београ-
ду, радио и у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић”. Објавио је књи-
гу о историјату српских библиотека (1801–1850) и о југословенском књижарству 
(1918–1941). Његов чланак „Српске библиотеке у Северној Далмацији” објављен 
у Гласнику СПЦ 1977. године даје сажет и систематичан увид у историјат инвен-
тарисања књига у библиотекама далматинских манастира и појединих градских 
црквених и богословских књижница (Шибеник и Задар). Такође оставља драго-
цене податке о актуелном стању ових фондова, њихов опис и обим библиотека.9

Значајан допринос овој теми дао је и академик Дејан Медаковић, који се на 
више места позабавио питањем старих и вредних српских књига са ових прос-
тора, везама између манастира Крке и Гомирја, књига као дела националног 
блага, о њиховом одношењу у иностранство у 19. веку од стране несавесних 
појединаца.10 Ту тему такође обрађује и Миленко Пекић.11

ИНВЕНТАРИСАЊЕ ФОНДА ЕПАРХИЈЕ ДАЛМАТИНСКЕ

По благослову епископа далматинског Никодима Косовића (1981) и захваљујући 
његовом ентузијазму и дубокој свести о вредности националног блага уопште, 
након поновног успостављања Цркве у Далмацији, на ред је дошло старање о 
попису и заштити материјалног блага из свих Епархијских светиња. Овај посао 
одвијао се у три фазе:

1. физичко прикупљање и допремање књига у манастир Крку;
2. попис и обрада књига;
3. похрањивање Фонда у адекватне кутије и привремени смештај у 
 манастиру Крки.

9 Љубомир Дурковић-Јакшић, „Српске библиотеке у Северној Далмацији“, Гласник: службени 
лист српске православне цркве Год. LVIII, бр. 4 (1977): 80–89.
10 Дејан Медаковић, Трагом српског барока (Нови Сад: Матица српска, 1976); Медаковић, 
Дејан. „Српска уметност у северној Далмацији“, Музеји: часопис за музеолошко-конзерватор-
ска питања бр. 5 (1950): 184−193; Dejan Medaković „Odnošenje starih srpskih knjiga iz severne 
Dalmacije”, Zadarska revija br. 2 (1957): 147−150.
11 Пекић, Миленко, „Судбина књига у сеобама с почетка 18. вијека на примјеру задарске 
грађе“, Научни састанак слависта у Вукове дане 20/1 (1991): 101−111.
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Физичко прикупљање књига и допремање у манастир Крку

Прикупљање свих старих црквених књига по храмовима, капелама и цркве-
ним домовима широм Епархије обављено је током јесени 2018. године. Па-
рохијски свешетници трудили су се да свој посао обаве савесно и предано, 
прегледали су детаљно своје парохијске и филијалне храмове и црквене куће 
(подруме, таване, певнице, хорове, олтаре и ормаре) и донели све пронађене 
старе књиге које одавно већ не користе за употребу на богослужењима. Њих су 
током 20. века замениле нове, луксузне или функционално практичније књиге 
или литургијски зборници, док је традиција и поштовање према светим књи-
гама налагало да се оне сачувају и одложе на безбедна места за њихов трајни 
боравак. Нажалост, сада се видело да нису сви имали слуха за чување овог не-
процењивог културног блага. Тако имамо случајеве где су све књиге из неке 
цркве небригом допале у стање потпуне девастације (влага, буђ, инсекти, гло-
дари или физичка оштећења), док су неке збирке појединих цркава потпуно 
очуване, инвентарисане, печатиране као власништво одређене цркве, чак и 
ношене на поновно коричење. Такве су збирке цркве у Дрнишу, Задру, Стрми-
ци, Врбнику, Жагровићу и Обровцу. Не смемо да на овом месту не поменемо 
и светле примере свештеничке ревности. Наиме, један од свештеника који је 
донео прикупљене књиге посведочио нам је да је неколико највреднијих ста-
рих књига и једно луксузно укоричено Јеванђеље нашао сасвим случајно, за-
певши за неки предмет испред прага његове филијалне цркве. Тек тада је ви-
део да то вири делић нечег закопаног. Ове свете књиге биле су добро умота-
не у кесу да се заштити њихово пропадање у земљи, а сакривене су у тренут-
ку када се народ и свештенство спремало да бежи од хрватске војске у ратној 
операцији „Олуја” 1995. године.

Књиге су у манастир Крку донесене у етапама, у картонским кутијама, углав-
ном све обележене са спољашње стране видљивим натписом парохије из које 
потичу. На нашу велику срећу, овај поступак је омогућио да се правилно инвен-
таришу књиге по месту порекла, тј. по припадности одређеној парохији. Сваки 
свештеник обележио је назив своје парохије, као веће административне области 
(у којој постоји више мањих места и храмова).12 Међутим, остала је једна цела не-
обележена кутија са осамнаест књига, те је до детаљнијег изучавања записа из тих 

12 Данас у Епархији далматинској постоји подела на архијерејско намесништво шибенско-
бенковачко (парохије Бенковац, Дрниш, Ђеврске, Задар, Кистање, Обровац, Скрадин, Смил-
чић и Шибеник) и архијерејско намесништво книнско-сплитско (парохије Биочић, Врлика, 
Имотски, Книн, Марковац, Пађене и Сплит) – прим. аутора.
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књига, који би можда трајно решили дилему, одлучено да се све књиге попишу 
под ознаком од Н1 до Н18, где Н означава непознато место припадности књиге.

Поступак инвентарисања књига

Инвентарисање Фонда Епархије далматинске одвијало се у више наврата током 
2019. и у августу 2020. године, у просторијама манастира Крке. Овај посао био 
је поверен Наташи Булатовић, библиотекарки у Библиотеци града Београда,13 и 
Мирели Штрбац, њеној помоћници на пословима пописа. Процес инвентари-
сања је обухватао следеће кораке: 

 ⋅ свакодневни физички пренос одређеног броја књига из манастирског 
 поткровља до просторије у којој се вршила анализа фонда;

 ⋅ санација оштећених и разлистаних књига, ређање раскоричених листова 
 или читавих књига без повеза; 

 ⋅ чишћење корица и листова књига; 
 ⋅ сигнирање;
 ⋅ мерење димензија;
 ⋅ пребројавање страница;
 ⋅ утврђивање назива књига или, у недостатку постојања насловне стране, 

 на основу садржине књига;14

 ⋅ утврђивање места и године настанка књига где је то било могуће;
 ⋅ пажљиво и детаљно листање целих књига, ишчитавање записа и печата;
 ⋅ утврђивање степена физичког оштећења или очуваности књига, ранијих 

 санација, прекоричавања и рестаурација папира;
 ⋅ фото-документовање сваке књиге и појединих детаља у њој (корице, хрбат, 

 насловна страна, записи, оштећења, печати), заједно са додељеном 
 сигнатуром;

 ⋅ инвентарисање;
 ⋅ паковање у посебне, за ову сврху поручене кутије од бескиселинског 

 материјала, који не оштећује хартију;

13 У плану је потписивање уговора о сарадњи између Библиотеке града Београда и Епархије 
далматинске, у којем ће се регулисати законски односи пружања стручних библиотечких 
услуга ван граница Републике Србије. Иначе, за послове у култури и бризи о националном 
благу у Епархији далматинској надлежно је Министарство културе и информисања 
Републике Србије.
14 Овај корак захтева претходно познавање црквених жанрова и правила певања за певницом 
– прим. аутора.
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 ⋅ прецизно нумерисање свих кутија;
 ⋅ разврставање књига на основу степена оштећења; 
 ⋅ издвајање књига од посебног значаја у посебне кутије (ознака на кутији: 

 НВК) које су похрањене у посебној просторији у манастиру, температурно 
 и светлосно погодној за њихово чување, са високим степеном заштите од 
 инсеката и глодара; 

 ⋅ израда и лепљење спискова (на унутрашњој страни поклопца сваке кутије)
 са садржајем књига које се у њој налазе;

 ⋅ одношење кутија на манастирски таван и уредно слагање по категоријама 
 и видно истакнутом редном броју кутије.15

Инвентарисање књига рађено је у Еxel табели, унапред припремљеној за овај 
тип грађе. Рубрике у њој су: 

 ⋅ Сигнатура
 ⋅ Датум инвентарисања
 ⋅ Аутор, наслов, број свеске (тома), место издавања, издавач, година издања
 ⋅ Врста повеза
 ⋅ Димензије
 ⋅ Специјалне напомене
 ⋅ Додаци уз књигу
 ⋅ Кутија
 ⋅ УДК 
 ⋅ Детаљан опис

Сигнатура

У овој рубрици стоји сигнатурни број књиге. Сигнирање књига вршило се прин-
ципом именовања по месту припадности књиге. Сигнатуру сачињава комбина-
ција од неколико слова написаних великим штампаним словима и редног броја, 
при чему је за ознаку места узет скраћен назив парохије из које је књига доне-
сена. Тако имамо ознаке: СКР (Скрадин), КНП (Книн, црква Покрова Пресвете 
Богородице), КНСГ (Книн, црква Светог Георгија), ПАЂ (Пађене), МАРК (Мар-
ковац), БИСК (Бискупија), ГОЛ (Голубић), БИО (Биочић), ДРН (Дрниш), ПЛАВ 

15 За помоћ око преноса кутија са књигама морамо захвалити појединим ревносним ђацима 
богословије „Света Три Јерарха“ при манастиру Крки. 
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(Плавно), ВРЛ (Врлика), Б. СЕЛО (Биовичино Село), КОС (манастир Лазарица), 
КРКА (манастир Крка), СТРМ (Стрмица), ВРБ (Врбик), ИВО (Ивошевци), РАД (Ра-
дучић), ЂЕВ (Ђеврске), ЖАГР (Жагровић), БЕН (Бенковац), ЗАД (Задар), ЖЕГ (Же-
гар), СМИЛ (Смилчић), КИСТ (Кистање) и ОБР (Обровац). 

Што се редних бројева тиче, они су додељивани уз словну ознаку, па тако 
имамо следеће бројно стање књига: СКР1–59; КНП1–22; КНСГ1–20; ПАЂ1–10; 
МАРК1–8; БИСК1–3; ГОЛ1–13; БИО1; ДРН1–40; ПЛАВ1–18; ВРЛ1; Б. СЕЛО1–17; 
КОС1; КРКА1; СТРМ1–11; ВРБ1–25; ИВО1–6; РАД1–9; ЂЕВ1–6; ЖАГР1–7; БЕН1–6; 
ЗАД1–145; ЖЕГ1–16; СМИЛ1–4; КИСТ1–9; ОБР1–11 и Н1–18 – укупно 487 књига. 

Аутор, наслов, број свеске (тома), место издавања, издавач, година издања

Највећи део ових књига по својој природи немају потписаног аутора, тако да 
се акценат ставио на наслов. Као што смо већ на другом месту поменули, број-
не књиге имају јако оштећену насловну страну или она потпуно недостаје, при 
чему се отежава идентификовање њеног наслова, предмета, места и године из-
дања. У таквим случајевима прибегавало се анализи садржаја и предмета књи-
ге, па се на основу жанровских карактеристика одређивао и додељивао општи 
наслов (нпр. Псалтир, Молитвеник, Минеј за одређени месец итд). У недостатку 
податка о години или месту штампања књиге примењивали смо коришћењем 
одређене утврђене библиотечке формуле: [б.м.], [б.г.] – тј. без места, без године. 
Са тим ознакама имамо око 110 књига. 

Врста повеза

Повезе смо означавали на следеће начине:
картон, оригинални повез – даска у кожи, недостаје једна метална копча
картон, оригинални повез – даска у кожи, очуване металне копче
картон – оригиналан повез, картон у кожи
мек повез
нема корица
картон, прекоричена
картон, оригинални повез – картон у кожи, једна копча фали
картон – украсне корице, даска у плишу, кожне копче очуване
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Димензије

Најчешће смо у мерењу приступали бележењу само висине и ширине књи-
ге. Бележили смо висину оних књига које су услед влаге, разлистаности због 
оштећења повеза или хрпта или пак због необичног формата излазиле из стан-
дардних мера, нпр. 24x17,5x10 cm, 33,1x20,6х11 cm или 16x10,5x7 cm. Иначе, нај-
мањи формат има књига СТРМ 6 – Изясненіє свете литургіє Николе Вукићевића, 
Сомбор, 1865: димензија 13,5x10,5 cm, док је највећа књига КНП 22 – Свящéнное 
èвáнгелïе, Москва, 1786: димензија 47,5x31,5 cm. Највећи део књига одговара стан-
дардном формату старих богослужбеник књига 32/33х22/23 cm. 

Специјалне напомене

У ову рубрику уношени су подаци у којима се истичу неке особености књиге. 
Тако имамо следеће напомене: Прво издање; Помиње Радека да има запис Гера-
сима Зелића и да је из 1717. из Чернигова; 2 записа, један Макарија Крнете; садржај 
дописан руком; рукописни умеци (помиње Радека Службеник из 1760.); поговор Ива-
на Грозног; Штампарија Божидара Вуковића, штампари свештеници Теодосије и 
Генадије из Милешеве, помиње се у предговору; Радека, рукописни умеци; књига Ге-
расима Зелића; из Русије; Радека, запис о школи у Плавну ђака Глигорија Торби-
це; илустрације у боји; Рукописни умеци; иста као СКР 6; печат Српског пјевачког 
друштва БРАНКО у Задру; предговор Петра Великог 1721; књига на грчком; књига 
на немачком; водени знаци; књига на италијанском; поговор Екатерине Друге; пос-
вета аутора писана у Земуну 1800. и сл.

Додаци уз књигу

Ова рубрика садржи попис и опис свих материјалних додатака нађених у књи-
гама: 2 писма опомене крадљивцу; цртеж; писмо клетве Јаше J3 писао Јово Шљи-
вар; писмо и 3 чланка из руске штампе; 3 писма наповиди народ; свилена врпца 
обележивач; 3 визит карте, скупљање прилога за зграду богословије у Крки; плакат 
приложнику за ђачки дом у Шибенику владика далматински Иринеј + метална 
копча; нагорела икона, разгледница, Богородица; реверс о репарацији икона Задар 
1966; писмо на грчком у књизи и сл.
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Кутија

У овој колони стоји ознака где је књига похрањена. То су ознаке на основу сте-
пена оштећења у три категорије: очуване, где је ознака на кутији (ОЧВ), оштеће-
не (ОШТ) и највредније књиге (НВК). Тако смо добили 16 кутија ОЧВ, 18 кутија 
ОШТ и 11 кутија НВК. Оне књиге или само делови књига (листови без корица) 
који су у јако лошем стању ставили смо у одвојене кутије са ознаком (ОТП) тј. 
отпис. Оне су смештене у 11 кутија и нису убележене нигде у табели инвентара. 
О њиховој даљој судбини коначну реч даће стручњаци. 

УДК је углавном исти за све књиге: 271.2-282.5.

Детаљан опис

Последња рубрика у којој су записани сви додатни подаци о књизи, који су од 
велике важности и не могу да буду изостављени. Ту су пре свега информације из 
које конкретне филијалне цркве је књига (где год се дошло до тог податка); за-
тим информације којим језиком и редакцијом је књига написана; број страна; 
опис стања књиге (корица, хрпта, хартије, текста) итд. На крају се даје податак о 
постојању записа, а тамо где је било могуће рашчитан је и уписан цео текст. Где 
то није било могуће, преписана су само лична имена, имена географских мес-
та и поменуте године. Посао око рашчитавања записа остављен је за трећу фазу 
бриге за Фонд. У наставку дајемо примере попуњавања ове рубрике: 

Пађене, црквенословенски, руска редакција црквенословенског, 604 стр. 
Повез луксузан, у плишу (оштећен) са 5 минијатура у металним 
оковима, чврст, сви папири на броју. Књига у добром стању. Текст и 
насловна страна штампани у црној и црвеној боји. Печат на првој 
страни: ПРВА ЗАГРЕБАЧКА ТРГОВИНА И РАДИОНИЦА СРПСКО ПРАВ. 
ЦРКВЕНИХ УТВАРИ: ТОШЕ В. КОВАЧЕВИЋА – ЗАГРЕБ.

Скрадин, црквенословенски, руска редакција црквенословенског, 124 + 
46 страна додатак, повез одличан, доња корица се одваја од папира. 
Папир очуван. Корице оштећене, хрбат посебно. Запис: 1806 СЕЈ ТРИОД 
ПОСТНИ КУПИ ЈЕРЕЈ АНДРЕЈ ДОБРЕТ ЦРКВИ БРАТИШКОВАЧКОЈ С. 
НИКОЛАЈА ЗА ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ФОРИНТИ У ПАКРАЦУ И. ЈУНИЈА.
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Книн, С. Георгије (Ђурађ), црквенословенски, руска редакција црквенословенског, 
350 листова. Црна и црвена слова, папир очуван. Текст цео. Нема насловне 
стране. Повез потпуно очуван. На корицама трагови термита. 
ДВА НЕЧИТКА ЗАПИСА.

АНАЛИЗА ФОНДА ЕПАРХИЈЕ ДАЛМАТИНСКЕ

Фонд Епархије далматинске, како смо назвали ову дргоцену збирку, сачињава 
487 књига богослужбеног и верског карактера, међу којима је немали број ра-
ритета и књига од националног значаја. Тај значај је, између осталог, због њихо-
ве локалне историјске и културне вредности. Бројни записи на њима су најјас-
нији писани траг постојања Срба и чувања православља током више од пет ве-
кова на овим просторима. 

Овај Фонд сачињавају искључиво штампане књиге, старости од 1537. године 
нпр. СКР 30 – Октоих петогласник из Венеције до 1988. године (ЖЕГ 10 – Моле-
бан за страдални народ наш на Косову и Метохији, Београд). Већ смо претход-
но говорили о проблемима идентификовања и датирања књига због недостатка 
или великог оштећења насловне стране. Због тога нам тек предстоји рад на нак-
надном датирању ових „несврстаних” књига (њих има више од четвртине укуп-
ног фонда). Неке од највреднијих књига пронађених у црквама широм Епархије 
далматинске су: 

СКР 30 –  Октоих петогласник, Венеција, 1537.
ВРБ 25 –  Тетроиевангел’, Београд, 1552. 
КИСТ 8 – Четворојеванђеље, Мркшина црква, 1562. 
СКР 28 –  Зборник поука „Кирилова књига“ или 
Катихезе Кирила Јерусалимског, 1644.
СКР 29 –  Апостол, Москва, Печатный двор, 1648. 
ДРН 11–  Библия: книги Священного писания Ветхого и Новаго завета, 
Москва,  1663.
ДРН 13 – Минеј за децембар, Москва, 1691.
КОС 1 –  Евагелие Исуса Христа, Москва, 1701.
ДРН 18 – Пролог, Москва, 1702.
Б. СЕЛО 15 –Триодион, Москва, 1710.
ДРН 2 –  Пентикостар јеже јест Педесетнница, Москва, 1731.
ПЛАВ 14 – Требник, Кијевопечарска лавра, 1739.
ДРН 31 – Свешченое евангелије, Кијевопечерска лавра, 1746.
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СКР 15 –  EYXOЛOГION ТО МЕГА, Венеција, 1759.
СКР 17 –  Орологион, Венеција, 1764.
ПЛАВ 11 и ДРН 39 – Правила молебнаја свјатих сербских просветителеј, 
Москва, 1765.

Већину ових најстаријих књига и раритета помиње Милан Радека16 педе-
сетих година 20. века. За нас лично проналазак и идентификовање ових књи-
га представља изузетну радост због податка да оне нису заувек нестале у вихо-
ру смутних времена током последњег рата, у току протеривања српског станов-
ништва са ових простора и након њега.. Нарочито је битно истаћи висок степен 
очуваности пре свега хартије и текстова код већине књига, док су повези и ко-
рице претрпели ударце времена и небриге. 

Врбничко (1552) и Кистањско четворојеванђеље (1562) 

Посебно желимо за ову прилику да истакнемо проналазак Београдског (1552)17 
и Мркшанског четворојеванђеља (1562) у црквама на тлу Епархије далматинске. 
Примерак Београдског четворојеванђеља, нађен у цркви у Врбнику код Книна, 
назваћемо Врбничко четворојеванђење (ВРБ 25). Њега је баченог на поду цркве 
2018. године пронашла породица повратника и предала га епископу Никодиму. 
Ово ретко где у православном свету целовито очувано четворојеванђеље има 
243 стране, димензија 15,5x10,5x5,5 cm. Цео текст је сачуван, корице и хрбат били 
су јако оштећени. Одмах је предато на конзерваторско-рестаураторске радове, 
који су са успехом завршени. Овај пројекат финансирало је Министарство кул-
туре Републике Хрватске. 

Од Врбничког четворојеванђеља десет година млађе, Кистањско четвороје-
ванђеље (КИСТ 8), нађено је у цркви Светих Кирила и Методија у Кистањама. 
Штампано је руком истог вештог штампара јеромонаха Мардарија, који је свој рад 
након затварања београдске штампарије преселио у Мркшину цркву.18 Не знасе 

16 Милан Радека, „Прилози о споменицима културе код Срба у сјеверној Далмацији”, у Алма-
нах Срби и православље у Далмацији и Дубровнику, одговорни уредник Ратко Јелић (Загреб: 
Савез удружења православног свештенства СР Хрватске, 1971), 157–288.
17 Владимир Анђелковић, прир., Венецијански издавачи српских књига 1519–1824 / Editori 
veneziani dei libri serbi: 1519–1824 (Београд: Instituto Italiano di Cultura; Centar za istraživanje 
digitalne kulture; ArtPress, 2019), 95.
18 Плавшић, Лазар, Српске штампарије од краја XV до средине XIX века (Београд: Удружење 
графичких предузећа Југославије, 1959).
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тачно колико је примерака ове књиге штампано, али знамо да се два примерка 
чувају у манастиру Света Тројица у Пљевљима, један у манастиру Ждребаонику у 
Даниловграду, два у Цетињском манастиру, један у Благовештењском манастиру у 
Овчарско-кабларској клисури, један у Градској већници у Сарајеву у Одељењy за 
ретке књиге и рукописе, један је у Универзитетској библиотеци „Светозар Марко-
вић” у Београду, једно у библиотеци Народног музеја у Ужицу, један у библиотеци 
Карловачке гимназије и три примерка су у Библиотеци Матице српске.19

Кистањско четворојеванђеље стигло у манастир Крку заједно са осталим књига-
ма, као што смо већ напоменули, из цркве Светих Ћирила и Методија у Кистања-
ма. Било је наизглед у врло лошем стању – трагови измета мишева по њему, кори-
це и копче потпуно оштећене, папир прилично начет од влаге. Међутим, оно што 
задивљује, јесте да је повез остао потпуно очуван, захваљујући чему ми сада има-
мо све стране тј. листове ове лепе и вредне књиге (37 табака + 9 додатих листова). 
Посебно радује то што је текст у потпуности очуван, као и илуминације којима 
почињу нова поглавља. Оба четворојеванђеља су након конзерваторско-рестаура-
торских радова враћена у Епархију, где чекају тренутак када ће са завршетком риз-
нице заузети истакнуто место у богатој збирци штампаних богослужбених књига. 

На овом месту приказаћемо наш библиографско-каталошки опис везан за 
Кистањско четворојеванђеље:

КИСТ 8 Четворојеванђеље, Мркшина црква, 1562.
Картон – оригиналан повез, даска у кожи, копче недостају, 30x20; обрађено 
15.08.2019. Кистање, црквенословенски, 37 табака + 9 додатих листова. 
Текст црном и црвеном бојом. Повез очуван. Корицe потпуно оштећене, 
деформисане од влаге, хрбат оштећен. Папир на првим и поседњим странама 
искрзан, листови се тешко одвајају због влаге, док је остатак листова добро 
очуван. Један лист се одвојио. Водени знакови. Записи: 1562; ПОМЕНИ РАБА 
БЖА РАДОША ПОМЕНИ РАБУ БЖИЈУ ПРОДАНИЈУ ПОМЕНИ РАБА БОЖЕГА 
РАДУЛА; ХРАМ СВ. НИКОЛЕ; ЧЕТВОРОЈЕВАНГЕЛИОН НАПИСАО ЈЕРОМОНАХ 
МАРДАРИЈЕ СВЕШТ. СЕКУЛИЋ ПАРОХ. У поговору писар помиње сутлана 
Сулејмана. Књига штампана при храму Светог Вазнесења „еже ест Мркшина 
црква в подокрилије Черни Гори ... аз же уством от реке рекомие Дрина

19 Библиотека Матице српске, посећено 19. 9. 2020, http://digital.bms.rs/ebiblioteka/
publications/view/2099.
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Најчешћа места штампања књига овог Фонда су Москва, Кијевопечарска лав-
ра, Беч, Венеција, Санкт Петербург, али и Београд, Мркшина црква, Сарајево, 
Љубљана, Сплит, Мајнц, Будим, Сремски Карловци, Регензбург, Сомбор, Лавов, 
Земун и Грбаљ. 

Књиге су најчешће разне верзије и издања Октоиха, Часослова, Минеја за 
све месеце посебно или Општи, затим Андологиони, Пентикостариони (Педе-
сетнице), Триодиони, Јеванђеља, Требници, Молитвеници, Псалтири, Апостоли, 
Часослови, Ирмологији. Има и појединачних књига које ваља поменути: Догма-
ти вере (1782), Служба преноса моштију Св. Саве из Трнова (1935), Крмчија (Мос-
ква, 1810), Поучителна слова (Москва, 1780), Указаније пути у царствије небесноје 
(Кијев, 1857), Акстист Светој великомученици Варвари (1857), Римљанима посла-
ница Св. Ап. Павла (1794), Устав (Москва, 1885), Зерцало христијанское (1801), Ме-
тафизика са онтологијом (Москва, 1808), Мала катавасија (појанка)(Сремски 
Карловци, 1918), Зерцало христијанское Димитрија Николаевича Дарвара (Бу-
дим, 1801), Великаја катавасија Димитрија Поповича (Сомбор, 1867), Молитво-
слов (Кијевопечарска лавра, 1778), ПЕNТHКОΣТАРIОN (Венеција, 1748) и друге.

Писане су углавном на црквенословенском, рускословенском и славеносрп-
ском, а има их неколико на грчком, италијанском и руском језику.

Хартија на којој су штампане све старије књиге (до почетка 19. века) рађена 
је ручно, квалитетна, издржљива и добро чува штампани текст. Видљиви су го-
лим оком њени саставци – десетине уских трака чврсто спојених, под руком не-
приметних набора. Мастило којим су књиге штампане такође је квалитетно, на-
чињено тако да одолева вековима. Најчешће се користила комбинација црве-
ног и црног, ређе су целе књиге штампане само црном бојом. Црвеном бојом 
штампани су наслови, поглавља, почетна слова пасуса, неретко и обогаћена 
флоралним украсима. Једини непријатељ ових књига била је влага, али на срећу 
није им нанела већу штету. Напротив, интересантно је да су влага, црвоточина, 
горење хартије или просути восак на хартији у већини књига најчешће допира-
ли само до почетака текста, и то највише захваљујући маниру старих штампара 
да остављају велике маргине око текста. 

Посебна вредност овог фонда јесу рукописни умеци у готово двадесетак 
књига. Проналазили смо их на почетку, у средини или на крају књига. Најчешће 
су служили као замена за недостајући текст, али некада чак и као додаци уз књи-
гу у виду додатне молитве или акатиста. Таква је књига СКР 48 – Служeбник, Мос-
ква, 1760. године. Ово је њен библиографско-каталошки опис: 
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Скрадин, црквенословенски, руска редакција црквенословенског, 165 листова 
штампаних + 3 рукописана ненумерисана на почетку и 15 листова на крају 
књиге (нумерација се наставља од штампаних листова тј. од 166 до 180, по 
маниру штампане књиге, у горњем десном углу). Писана црним и црвеним 
словима, иницијална слова краснописана. Папир у штамп. и у рук. делу јако 
квалитетан. Текст цео. Повез очуван, рукописни умеци накнадно додати у 
увезани. Корице и хрбат оштећене.

Записи

У Фонду Епархије далматинске веома је присутна форма записа. Они заслужују 
посебну пажњу, као и њихово подробније изучавање. Готово половина књига 
овог Фонда има у себи од једног до чак десетак записа. Њихово рашчитавање 
ће бити предмет нашег дубљег изучавања овог Фонда, док се при првом опису 
ових књига стекао увид да већина рашчитаних записа представља начин беле-
жења догађаја и појава за које се сматрало да су значајне. Овај вид комуника-
ције са будућим читаоцем постаје врло присутан после пада српских средњове-
ковних држава. Чтец, појац, свештеник, ђак богословије, епископ, монах, књиго-
везац, дародавац књиге, звонар, случајни посетилац празне цркве, локални хро-
ничар – то су гласови оних који нам се кроз ове књиге обраћају из далеке или 
ближе прошлости. Иако најчешће нису имали посебну естетску или литерарну 
вредност, записи у овом Фонду су од изузетног значаја за допуњавање и потвр-
ду званичне и приватне историје Срба са подручја северне Далмације. Говоре о 
ратовима, о сеобама, спасавању цркава и књига из ратних вихора, о небеским 
приликама, бележе незапамћене суше, поплаве, помрачења Сунца и Месеца, из-
градње цркава, звоника, школа, сведоче о путу књиге од њене куповине, валуте 
у којој је плаћена, куда је све допремана, чувају имена дародаваца, препродава-
ца, купаца, књигољубаца, књиговезаца и књиговезница при далматинским ма-
настирима, познатим историјским личностима са ових подручја и сл. Тако бе-
лежимо проналазак готово десетине књига Герасима Зелића (1752–1828), гене-
ралног викара православних Срба у Далмацији, писца чувеног Житија, великог 
књигољупца и борца за српске црквене и националне интересе.20 Његови запи-
си лепим, ученим рукописом датирају од 1777. године до краја 18. века, а садрже 
углавном податке о томе где је Зелић књиге купио, када, од кога и за коју цркву.

20 Радован Пилиповић, „Стари српски записи из манастира Крупа у Далмацији“, Православље: 
новине српске Патријаршије бр. 1140 (15. септембар 2014): 26–27.
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Колико је књига била цењена и вреднована у овом крају, сведочи податак 
да је у манастиру Драговићу постојала књиговезачка радионица за целу Епар-
хију. Књиге су обнављане о трошку манастира, појединих монаха или еписко-
па, или верног народа који је знао да цени њену вредност. Архимандрит Илари-
он Торбица (1819–1892) оставио је лични печат при поправци књига: његови су 
увези „једноставни с оквирним орнаментом у ком је основ једна блага двостру-
ка вијуга.”21 Његов рад може да се прати на драговићким књигама и у записима 
на књигама из Фонда Епархије далматинске (из Плавна, Крке, Скрадина и Шибе-
ника и других места). 

Будући кораци око заштите и смештаја Фонда Епархије далматинске

Наше досадашње излагање приказало је да је уложен веома велики труд, вре-
ме и залагање да се Фонд Епархије далматинске пре свега прикупи и допреми 
за инвентарисање, затим физички збрине, сложи, попише, опише и фото-доку-
ментује. Међутим, сматрамо да је исто тако велики посао пред нама. Јасна је 
потреба о неопходности хитног обезбеђивања његовог адекватног смештаја по 
свим смерницама и у складу са Правилником о мерама техничке заштите ста-
ре и ретке библиотечке грађе.22 Већ сада знамо да је у плану израда објекта у 
коме ће се чувати и користити Фонд Епархије далматинске. Он ће бити одгова-
рајуће уређен, одржаван и опремљен. Књиге ће се чувати у просторијама које су 
заштићене од штетних физичких утицаја (прекомерне количине природног или 
вештачког светла, топлоте или другог зрачења), хемијских утицаја (атмосфер-
ских нечистоћа или нечистоћа које се налазе у самој грађи) и биолошких ути-
цаја (бактерија, плесни, инсеката, глодара и сл).

Такође, у плану је предузимање свих мера техничке заштите ове старе и рет-
ке библиотечке грађе, а то подразумева њихову превентивну заштиту, дезин-
секцију, микрофилмовање, дигитализацију, конзервацију и рестаурацију.

21 Радека, „Прилози о споменицима културе код Срба у сјеверној Далмацији”, 238.
22 „Правилник о мерама техничке заштите старе и ретке библиотечке грађе”, Сл. гласник РС 
бр. 22 (2013).
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ЗАКЉУЧАК

У оквиру српских цркава основаних на подручју Далмације формиране су и 
библиотеке невеликог обима за потребе богослужења. Током векова цркве и 
библиотеке делиле су судбину околног становништва. Неколико пута паљене, 
исељаване и уништаване заједно са архивама и другим црквеним вредностима, 
у мирним периодима су пажљиво богаћене и попуњаване. У више наврата биле 
су сређиване, пописиване и инвентарисане, али те књиге инвентара за сада нису 
пронађене. Најсвеобухватнији, а уједно и последњи стручни попис фондова и 
опис ових црквених библиотека датира из седамдесетих година 20. века. Сачи-
нио га је Милан Радека, теренски сарадник Српске академије наука, у форми 
извештаја и службене забелешке. Он представља базу за све накнадне истражи-
ваче, непроцењиво важан корпус на основу кога се данас може закључити шта 
је сачувано у последњих пола века, нарочито након српског егзодуса крајем 20. 
века на простору Далмације. Свега неколико радова новијег датума посредно 
се дотиче појединих сегмената ових књижних фондова (испитивање водених 
знакова, записи Герасима Зелића и сл.). Нове чињенице које смо представили у 
овом раду засноване су на истраживањима на терену која су обављена у мају и 
августу 2019. и у августу 2020. године, као и на усменим сведочанствима монаха, 
професора и богослова „библиотекара”, данашњих житеља овдашњих манастира 
и свештеника на територији Епархије далматинске. 

Као што се из овог рада може видети, последњих неколико година буди се 
свест о потреби очувања, обнове и инвентарисања свих књижних фондова у 
Епархији далматинској, као и о рестаурацији највреднијих књига, што даје наду 
да ће ове библиотеке и њихове ризнице ускоро поново постати зборна места 
која ће окупљати људе и тако очувати вишевековни континуитет српског иден-
титета на овом простору. 
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THE REBIRTH AND RENESANSE OF CHURCH LIBRARY STOCKS 
IN DALMATIA – THE RESTORING OF CARE FOR THEIR PRESERVATION, 

REVISION, AND PROPER PROTECTION 

SUMMARY | In this paper we strive to present a restored interest in caring, protecting, and 

inventorying old church liturgical books within the area of the Eparchy of Dalmatia. With 

Their Grace, the bishop of Dalmatia Nikodim’s blessing, these books were gathered across the 

churches in the Eparchy during the fall of 2018, while the inventorying happened in the mon-

astery Krka on several occasions during 2019 and in August of 2020. The orthodox church-

es in Dalmatia have suffered, some more and some less, and were completely deserted af-

ter the Orthodox people were banished from these lands. The Stock of the Eparchy of Dalma-
tia, as we named this precious collection, is made up of almost five hundred books of liturgi-

cal and religious character. Among the books, one can find a fair number of rarities, srbuljas, 

and books of extraordinary importance for the nation because of their historical and cultur-

al value. Numerous inscriptions on the books are an irrefutable written trace of the existence 

of Serbs and preservation of Orthodox Christianity over the period of more than five centu-

ries in these lands. 

The paper describes the steps and procedures that we took to gather and inventory this li-

brary material. We also provide a description of the existing state of the library, the level of 

damage of certain books or entire church libraries. We emphasize the impressing level of 

preservation of some of the oldest and the most valuable copies found (for example, the Vene-

tian Oktoih petoglasnik by Božidar Vuković from 1537, the Moscowian Apostol from 1648, Kate-
heze by Kiril of Jerusalem from 1644, and one rare, well-preserved Četvorojevanđelje from the 

Mrkšan church from 1562. We also conducted and presented the first analysis of the Stock of 
the Eparchy of Dalmatia – the type and sort of the material, and the qualitative and quantita-

tive description thereof. Lastly, we provide a summary of the first phase of taking care of this 

specific library material and we give instructions on reviewing the plans for the next phase. 

We pinpoint the necessity for conservation and restoration of the largest part of the stock, for 

professional, librarian-run and digital processing, and for the placement of the material in ad-

equate storing space.

KEY WORDS | the Eparchy of Dalmatia, church library, inventorying, old and rare printed 

books, srbuljas
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ВОСКРЕСЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ФОНДОВ ЦЕРКОВНЫХ БИБЛИОТЕК В ДАЛМАЦИ И – ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

ЗАБОТЫ ОБ ИХ ХРАНЕНИИ, РЕВИЗИИ И НАДЛЕЖАЩЕЙ ЗАЩИТЕ

АННОТАЦИЯ | В этой статье мы пытаемся представить восстановленный интерес к 

заботе, защите и инвентаризации старых церковных литургических книг в пределах 

Епархии Далматинской. С благословения Его Высокопреосвященства епископа Далма-

ции г-на Никодима, эти книги были собраны в церквях Епархии осенью 2018 года, а 

инвентаризация проводилась в монастыре Крка несколько раз в течение 2019 года и в 

августе 2020 года. Православные церкви в Далмация пострадали, часть больше, часть 

меньше, и были полностью заброшены после изгнания православных людей с этих зе-

мель. Фонд Епархии Далматинской, как мы назвали эту драгоценную коллекцию, состо-

ит из почти пятисот книг литургического и религиозного характера. Среди книг можно 

найти изрядное количество раритетов, сербуль и книг чрезвычайного национального 

значения из-за их исторической и культурной ценности. Многочисленные надписи на 

книгах – неопровержимый письменный след существования сербов и сохранения пра-

вославного христианства на протяжении более пяти веков на этих землях.

В статье описаны шаги и процедуры, которые мы предприняли для сбора и инвента-

ризации этого библиотечного материала. Дается описание его текущего состояния, сте-

пени повреждения отдельных книг или целых церковных библиотек.

Мы подчеркиваем впечатляющий уровень сохранности некоторых из старейших и 

наиболее ценных найденных экземпляров книг (например, венецианского Октоиха пя-
тигласника (Октоих петогласник) Божидара Вуковича 1537 года, московского Апосто-
ла (Апостол) 1648 года, Катехизиса (Катехеза) Кирилла Иерусалимского 1644 года и од-

ного редкого произведения искусства Четвероевангелия (Четворојеванђеље) из Мркшан-

ской церкви 1562 года. Проведен и представлен первый анализ Фонда Епархии Далма-

тинской – тип и вид материала, а также его качественное и количественное описание. 

Наконец, дается краткое изложение первого этапа по уходу за этим специфическим би-

блиотечным материалом и предлагается пересмотр планов на следующий этап. Под-

черкивается необходимость консервации и реставрации преобладающей части фонда, 

а затем его профессиональная библиотечная и цифровая обработка и размещение его 

в соответствующие помещения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Епархия Далматинская, церковная библиотека, инвентарь, старые 

и редкие печатные книги, сербули
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СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ ЛЕГАТÂ БИБЛИОТЕКЕ 
ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА

САЖЕТАК | Интенција рада је да представи резултате истраживања о легатима 
професорâ Православног богословског факултета: Јордана Илића, Душана Глум-
ца, Велимира Хаџи-Арсића и Драгутина Анастасијевића. Биће приказани насло-
ви који, по Критеријумима за процену и категоризацију старе и ретке библио-
течке грађе Закона о старој и реткој библиотечкој грађи, спадају у старе и ретке 
књиге. Поред тога што чине значајну културну баштину, по богатству садржаја 
представљају изузетно ретку и вредну научну грађу, како на нашем социокултур-
ном простору, тако и у свету. Потенцијал овога истраживања сагледава се кроз 
истицање вредности посебних збирки које су обогатиле свеукупни фонд Библи-
отеке и тиме допринеле усавршавању високообразовног кадра. 
КЉУЧНЕ РЕЧИ | Православни богословски факултет, библиотека, легати, старе и 
ретке књиге, културно наслеђе

УВОД

На самом почетку рада Православног богословског факултета јасно се указива-
ло на значај постојања библиотеке као основе за научни рад. На седницама Фа-
култета често је било речи о улози Библиотеке у развоју научног напредовања 

* Овај рад настао је у оквиру пројекта бр. 179078 „Српска теологија у 20. веку: фундаменталне 
претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту – историјска и савремена перс-
пектива“, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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како професора, тако и студената. Схватајући значај постојања Библиотеке, 
заједнички се чинило све да се дефинише њен рад и начин попуњавања фонда. 
Попут највећих српских библиотека, и Библиотека Православног богословског 
факултета настала је на основама поклона. Активности на увећању фонда запо-
чео је протојереј-ставрофор Стеван Димитријевић, значајно обогативши библи-
отеку великим бројем руских богословских књига и часописа, које је 1924. го-
дине донео из Совјетског Савеза.1 Касније, нарочито за време рада Факултета 
ван Универзитета, Библиотека је наставила увећавање фонда захваљујући нас-
тавном особљу, које је било спремно да остави личне библиотеке као материјал-
ну и интелектуалну вредност за будуће генерације.

Библиотека Православног богословског факултета данас има пет библиоте-
ка целина и осам легата који су тестаментарно завештани Факултету и чувају се 
као засебне целине.2 Ове збирке, део културне и научне баштине, настајале су 
куповином и набавком књига, које су власницима биле неопходне за научни 
рад. Код многих дародаваца уочавамо подударност научне и стручне литерату-
ре у њиховим библиотекама са предметима које су предавали на факултетима. 
Посвећеност професији захтевала је стално унапређивање знања, а самим тим 
и прикупљање стручне литературе неопходне за научни рад и наставу, кроз коју 
су преносили знања будућој српској интелигенцији. Поред тих публикација, у 
личним библиотекама су и публикације на основу којих закључујемо о њихо-
вим интелектуалним и друштвеним интересовањима. Поједине завештане лич-
не библиотеке су, сагласно вољи дародаваца, и током њихових живота функцио-
нално коришћене у настави и у научном раду.3

1 Професор Лазар Мирковић је приликом свечане промоције поводом избора протојереја-
ставрофора Стевана Димитријевића за почасног доктора теологије истакао да је прота Ди-
митријевић „... стекао трајне заслуге око оснивања и организовања библиотеке Богословског 
факултета“. (Др Душан Љ. Кашић, „Протојереј-ставрофор Стеван М. Димитријевић 1866–1953“, 
Богословље год. XXVII (XLIII), св. 1–2 (1984), 14).
2 Кратак приказ свих легата и библиотека целина дат је у раду: Љиљана Башић, Маја Аћимо-
вић, „Легати и библиотеке целине Библиотеке Православног богословског факултета“, у По-
себне збирке у контексту заштите културног наслеђа и као подстицај културног развоја, ур. 
Маша Милорадовић, Дејан Вукићевић (Београд: Народна библиотека Србије, 2019), 467–483.
3 Академик Драгутин Анастасијевић је 1948. године на седници Савета изјавио да своју биб-
лиотеку завештава Богословском факултету: „… да може њоме слободно да располаже, не-
ограничен од мене, у том погледу никаквим мојим жељама… Ако бих је, дакле, задржао у 
свом власништву до смрти, она би све дотле остала такорећи мртва...“. (АПБФ, Записник, књ. 
IV (1945–1948), „Записник бр. 14 седнице Савета богословског факултета одржане 2. фебру-
ара 1948, чл. 101).
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Ове збирке већином су сачињене од књига. Преовлађују ретка страна издања 
међу којима је већи број наслова сачуваних само у једном примерку. Збирке 
садрже и примерке старе српске књиге штампане пре 1867. године и не мали 
број ретких издања објављених током ратних периода 1912–1913, 1914–1918. и 
1941–1945. године. У многим збиркама поред књига похрањивани су и часописи 
од којих су неки временом утопљени у фонд Библиотеке. 

О СТАРИМ И РЕТКИМ КЊИГАМА ЛЕГАТÂ

Легати су свакако значајни за проучавање историје и културе једног народа, али 
и за проучавање индивидуалног стваралаштва самих легатора. Формиран као 
засебна целина, сваки легат је непроцењив извор података, који посредно све-
доче о професионалним и личним интересовањима власника, времену у ком је 
стварао, његовом окружењу. Ради потпунијег прегледа, уз кратак опис значајних 
и ретких наслова, дат је сажети животопис сваког легатора. Од укупно тринаест 
поклоњених личних збирки Библиотеке Православног богословског факултета, 
представљени су они који имају највећи број ретких и тражених наслова из 18. 
и 19. века: легати професорâ Јордана Илића, Душана Глумца, Драгутина Анаста-
сијевића и Велимира Хаџи-Арсића.

Легат Јордана Илића

Јордан Илић је рођен 1883. у селу Дојкинцима, срез нишавски. Апсолвирао је 
теологију на Старокатоличком теолошком факултету у Берну 1913/14. године и 
положио докторски испит на Филозофском факултету Бернског универзитета 
(Швајцарска) 1922. године. Исте године почиње да ради на Богословском фа-
култету Универзитета у Београду. За редовног професора постављен је 1939. го-
дине за предмете Педагогика и Методика религијске наставе. Умро је 1950. го-
дине у Београду.

Своју богату библиотеку, која броји 1910 наслова, Јордан Илић је оставио 
Православном богословском факултету. Већина књига у библиотеци је из пе-
дагогије, психологије, историје цркве, филозофије, што указује како на њего-
ву професију наставника Педагогике са методиком религијске наставе, тако и 
на интересовања за социолошке и историјске теме, посебно оне у вези са исто-
ријом цркве.
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Публикације су углавном на немачком језику, а највећи број књига је из пери-
ода 1920–1930. године. Заступљене су и стране књиге штампане у периоду од 1846. 
до 1876. године, а међу њима неколико изузетно очуваних примерака на готици.

Најстарија књига је Canones et decreta sacrosancti oecumenici concilii tridentini, 
штампана у Лајпцигу 1846. године (сигн. 1213), затим Geschichte des Kirchenlieds 
und Kirchengesanges mit besonderer Rücksicht auf Würtemberg Емила Коха (Eduard 
Emil Koch, 1809–1871) из 1847. године (сигн. 1135).

Једно од ретких издања на готици је и књига истакнутог римокатоличког те-
олога и историчара Јохана Долингера (Johann Joseph Ignaz Döllinger, 1799–1890) 
Heidenthum und Judenthum (Vorhalle zur Geschichte des Christenthums) из 1857. годи-
не (сигн. 418).

Међу старим примерцима с половине 19. века значајни су наслови Јакоба Ау-
ербаха (Dr Jacob Auerbach, 1810–1887) Biblische Geschichte из 1858. године (сигн. 
319) и Lesestucke aus den Propheten und Hagiographen из 1854. године (сигн. 320), 
који су дигитализовани у Hathi Trust Digital Library коришћењем извора са Уни-
верзитета Харвард.4

Библиотеку је свакако обогатио и примерак универзитетског професора из 
Граца, али и почасног члана Српске краљевске академије, Грегора Крека (Dr. 
Gregor Krek, 1840–1905) Einleitung in die slavische Literaturgeschichte, из 1887. годи-
не (сигн. 407), као и немачког психолога и филозофа Освалда Кулпеа (Oswald 
Külpe, 1862–1915) Grundriss der Psychologie, штампаног у Лајпцигу 1893. године 
(сигн. 1655). Из 1876. године је Geschichte Jesu, Прича о Исусу Карла Хазеа (Dr. Karl 
Haze, 1800–1890), штампана у Лајпцигу (сигн. 462), а Кантова религиозна фи-
лозофија, Die Religious philosophie Kant’s, Алберта Швритера (Dr. Albert Schwriter, 
1875–1965) је из 1899. године (сигн. 1645).

Велики број наслова српских аутора може се наћи у дигиталној форми или 
као фототипско издање попут књига Милана Ђ. Милићевића (1831–1908):5 Исто-
рија педагогије из 1871. године (сигн. 1505), Кнежевина Србија из 1876. године (сигн. 
1681), Нови крајеви, из 1884. године (сигн. 338), Поглед на народно школовање у Ср-
бији, из 1873. године (сигн. 341). 

4 Jacob Auerbach, Biblische Geschichte (1858), Lesestucke aus den Propheten und Hagiographen, 1854, 
preuzeto 18. 9. 2020, https://catalog.hathitrust.org/Record/100435039.
5 Један од најстаријих књижевника новијег доба, преводилац, политичар, етнограф, библи-
отекар Народне библиотеке (Београд) и државни саветник. Један је од оснивача Друштва 
српске словесности и Српске књижевне задруге. Члан је Српске краљевске академије (Ака-
демије друштвених наука) од 1887. године, http://srpskaenciklopedija.org/doku.php?id=милан_
милићевић (преузето 18. 9. 2020).
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Поред наслова Милана Ђ. Милићевића, интересовања професора Илића за 
научно бављење педагогијом и хришћанском етиком можемо видети и по при-
мерцима Општа педагогика из 1897. године др Војислава Бакића (1847–1929), јед-
ног од најзначајнијих српских педагога, Илије Радивојевића, Поуке из педагогије, 
Нови Сад, из 1898. године (сигн. 1528), Стеван М. Окановића, Васпитне казне и 
награде, Београд, из 1892. године (сигн. 1316), Јована Миодраговића, О забавиш-
тима, Београд, штампане 1897. године (сигн. 1196).

Ту је и Историја српске православне цркве од првијех десетина VII в. до наших 
дана, Нићифора Дучића (1832–1900), штампана у Београду 1894. године (сигн. 
965). У легату је и редак примерак речника Ђорђа Поповића (Georg Popović, 
1832–1914) на готици и ћирилици: Worterbuch der Serbischen und Deutschen sprache, 
штампан у Панчеву 1886. године (сигн. 334).

Примерак штампан у Загребу 1877. године је Documenta Historiae Chroaticae 
Periodum Antiquam Фрања Рачког (1828–1894) (сигн. 330).

Од аутора Фридриха Лангеа (Dr. Friedrich Lange, 1828–1875), немачког фило-
зофа, педагога, политичког активисте и новинара, значајне личности међу не-
мачким интелектуалцима средином 19.  века, сачувана је публикација Didaktik 
und methodic des coangelischen Religionsunterrichts, штампана у Минхену 1897. го-
дине (сигн. 1586).

Вредан пажње је и рад Сутберта Баумера (Suitbert Bäumer, 1845–1894), једног 
од најутицајнијих патролога деветнаестог века, Geschichtedes Breviers, Freiburgim 
Breisgau, из 1895. године (сигн. 377), као и немачког протестантског теолога Ота 
Флајдерера (Otto Pfleiderer, 1839–1908) Grundriss der christlichen Glaubens und 
Siltenlehre, издат у Берлину 1893. године (сигн. 405).

Поред наслова из 19. века, у легату постоји 36 публикација из 1912–1913. го-
дине. Из периода Првог светског рата је укупно 46, а Другог светског рата 33 
наслова.

Легат Душана Глумаца

Душан Глумац је рођен 1899. године у Славонском Броду. Богословију је за-
вршио у Сремским Карловцима 1921. године, после чега је студирао у Загре-
бу правне науке. Желећи да се бави Светим писмом Старог завета, отишао је 
о свом трошку у Немачку да се специјализује у семитским језицима, нарочи-
то јеврејском. На Филозофском факултету Берлинског универзитета провео је 
три семестра слушајући чувене семитисте и историчаре као што су Мајснер, Ед. 
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Мајер, Митвох, Гресман и други. Своју докторску дисертацију одбранио је 1925. 
године на Лајпцишком универзитету и стекао звање доктора филозофије. На-
редне године почиње да предаје Старојеврејски језик и Библијску историју и ар-
хеологију на Богословском факултету Универзитета у Београду. Ту ће остати све 
до 1955. године, када ће прећи на Филозофски факултет, где ће дочекати пензију 
као редован професор на Катедри за археологију.6

Професор Душан Глумац у тестаментарном писму објашњава разлоге због 
којих своју библиотеку оставља Православном богословском факултету: „Како 
сам свој наставнички рад био започео на Православном Богословском факул-
тету, и у њему био провео своје најбоље стваралачке године и снаге, и дубоком 
браздом заорао на њему, улажући своју младост, способност и љубав, о чему 
су најбољи сведоци моје многобројне генерације студената који су постали и 
патријарси, епископи, професори, проте и свештеници који добро послужише 
нашој светој Цркви – држим да ћу оставити најбољу успомену томе својем не-
себичном и пожртвованом раду ако своју целокупну научну велику библиотеку, 
коју сам годинама стварао и скупљао, оставим томе факултету којему сам био 
посветио са највећом љубављу своју младост, и способности, и снагу.“7

У вредној и богатој библиотеци професора др Душана Глумца већи број књи-
га посвећен је старозаветним темама, историји хришћанства, али ту су и књиге 
из историје српског народа, из археологије, митологије, што даје јасну слику ње-
говог бављења библистиком и Старим заветом, које је и предавао на Богослов-
ском факултету, као и археологијом, коју је предавао на Филозофском факултету 
у Београду. Поред књига објављених на немачком, енглеском, руском и францу-
ском, налазе се наслови на хербрејском и црквенословенском језику, и изузетно 
ретки примерци штампани готицом.

Легатом је завештана 151 публикација из 19. века, од којих 40 припада ста-
рој и реткој књизи. На српском језику је 28 наслова од којих шест спада у ста-
ре и ретке.

Најстарија публикација је препев псалтира, Saltijer Slovinski из 1729. годи-
не, штампана у Венецији, барокног песника и преводиоца Игњата Ђурђевића 
(Ignazio Giorgi, 1675–1737) (сигн. 369).

Из 18. века су још три књиге: О угледању на Христа (De imitation Christi), 
Томе Кемпијског (Thomas à Kempis, 1380–1471), једна од најпопуларнијих и 

6 Драган Милин, „Др Душан Глумац”, у Православни богословски факултет Српске православ-
не цркве: 1920–1980, (Београд: [б. и.], 1980), 23.
7 Архив Православног богословског факултета (АПБФ), Записник, књ. VI, „Записник седнице 
факултетског савета одржане 23. јануара 1976. године”, чл. 9. 
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најпознатијих хришћанских побожних књига из 1788. године, штампана у Па-
ризу, коју је добио на поклон као универзитетски професор (сигн. 296), затим 
Dictionary: English, German and French, Кристијана Лудвига (Mr. Christian Ludwig, 
1757–1823), Речник енглеског, немачког и француског језика, штампан у Лајпцигу 
1791. године, који садржи не само енглеске речи, већ и њихов исправан акценат, 
фразе, сликовите говоре, идиоме и пословице (сигн. 384),8 и богослужбена књи-
га на грчком језику Орологион, која је из 1786. године (сигн. 1185).

Међу занимљивим старим и ретким издањима су дела Јозефа Франца фон 
Алиолија (Joseph Franzvon Allioli, 1793–1873) римокатоличког теолога и оријен-
талисте, Die Heilige Schriftdes Alten und Neuen Testaments, aus der Vulgata, превод 
светих списа Старог и Новог завета објашњен кратким белешкама, штампан у 
Минхену 1851. године (сигн. 5), и Allgemeines Worterbuch der heiligen Schrift, oder 
Real-Bibel-Lexikon, у два тома, штампана у Регенсбургу, 1845. и 1846. године (сигн. 
320); затим Sacrorum Bibliorum Vulgatae из 1825. године, веома ретка и вредна 
књига купљена у Бечу за 13 шилинга, са потписом архимандрита Августина Бо-
шњаковића (1867–1950) (сигн. 297), као и Breviarium romanum, богослужбена књи-
га Католичке цркве која садржи канонске молитве, химне, псалме, читања и за-
писе за свакодневну употребу из 1851. године (сигн. 1356). 

Међу ретким насловима спадају и Die mosaische Stiftshütte из 1867. године, 
професора Јоханеса Ригенбаха (prof dr. Ch. Johannes Riggenbach, 1818–1890), рек-
тора Универзитета у Базелу и уредника часописа „Der Kirchenfreund” (сигн. 100), 
и Katholische Homiletik католичког теолога Јакоба Флука (Jakob Fluck, 1810–1864), 
штампана у Регенсбургу 1850. године (сигн. 118). Ту је и Geschichte der kirchlichen 
Trennung zwischen Orient und Occident у два тома Алојза Пихлера (Dr. Aloys Pichler, 
1833–1874) из 1864–65. године (сигн. 256).

Примерак издавача Heyder&Zimmer из Франкфурта је уџбеник из Старог за-
вета Lehrbuch der historisch-kritischen Einleitung in die kanonischen und apokryphischen 
Schriften des Alten Testamentes Kарла Фридриха Кеила (Dr Karl Friedrich Keil, 1807–
1888), штампан 1859. године (сигн. 109).

Од примерака на српском језику ту су Псалми Давидови попут србскијех на-
родних песама, Огњеслава Утјешеновића Острожинског (1817–1890) из 1868. го-
дине, штампани у Бечу (сигн. 509). Затим три примерка Светог писма, два у пре-
воду Ђуре Даничића из 1866. и 1867. године, штампани у Пешти (сигн. 1381 и 
1388), и један у преводу Вука Караџића, из 1864. године (сигн. 1392). Занимљив 

8 Christian Ludwig, Dictionary: English, German and French (Leipzig, 1791), preuzeto 18. 9. 2020, 
https://books.google.rs/books?id=5x4DRZH9zRUC.
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је и примерак Позоришна игра, штампан у Новом Саду 1852. године (сигн. 1178), 
доступан у дигиталној Библиотеци Матице српске.

У Панчеву је 1873. године штампан Живот Исусов Ернеста Ренана (Joseph 
Ernest Renan, 1823–1892), француског оријенталисте, стручњака за семитске јези-
ке и цивилизације, историчара религије, филолога, филозофа, библичара и кри-
тичара (сигн. 51).

Поред наслова из 18. и 19. века, у легату постоји 21 публикација из 1912–1913. 
године. Из периода Првог светског рата укупно је 39, а Другог светског рата 34 
наслова.

Легат Драгутина Анастасијевића9

Драгутин Анастасијевић је рођен 1877. године у Крагујевцу. Универзитетску ка-
ријеру почео је постављењем 20. маја 1906. године за привременог, а 20. фебру-
ара 1908. за сталног доцента византологије на Филозофском факултету Универ-
зитета у Београду. Предавао је „три огромне области из науке о Византији: језик 
(средњовековни грчки књижевни језик и новогрчки народни говор), историју 
византијске књижевности и историју Византије”.10

Одмах по почетку рада Православног богословског факултета бива поста-
вљен за редовног професора за грчки језик и историју византијске културе. За 
време окупације у Другом светском рату, професор Анастасијевић је пензиони-
сан и 7. септембра 1942. године разрешен дужности. Као почасни професор за-
држан је на Православном богословском факултету, на коме је остао све до сво-
га упокојења, 20. августа 1950. године.

Две године раније, своју богату библиотеку, са извесним ретким делима, 
завештао је и предао Православном богословском факултету. „Давно сам већ 
обећао, да ћу своју библиотеку завештати нашем факултету. Она се састоји из 
осам сталажа, пуних стручним књигама и часописима, махом врло ретким и 
драгоценим, а смештена је у једној соби нашег факултета. Ја је још од сад по-
клањам факултету с тим да њоме слободно располаже, неограничен од мене у 

9 Сажета биографија са подацима о легату и старим и ретким књигама објављена је у: Маја 
Аћимовић, Зоран Ранковић, „Старе и ретке књиге легата академика Драгутина Анастасије-
вића”, Читалиште : научни часопис за теорију и праксу библиотекарства Год. 19, бр. 36, (мај 
2020): 89–95; Маја Аћимовић, Зоран Ранковић, „Библиотека Драгутина Анастасијевића на 
Православном богословском факултету”, Митолошки зборник (2019): 13–22.
10 АПБФ, Професорски досије Драгутина Анастасијевића, „Аутопортрет”, 8.
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том погледу никаквим мојим жељама. Јер ми је толико ослабио вид, да једва 
могу што прочитати и написати, а камоли студирати и радити даље на науци. 
Ако бих је, дакле, задржао у свом власништву до смрти, она би све дотле оста-
ла такорећи мртва. Корисније је да је факултет још сад попише и уради с њом 
што за најбоље нађе. На захтев Факултетског савета прилажем овде једну своју 
фотографију.”11

Већина књига у легату академика Драгутина Анастасијевића је из области ви-
зантијске и средњовековне историје српскога народа, периода историје којим 
се највише бавио и који је детаљно истраживао. Преко 400 наслова је из 19. века, 
од којих 38 старих и ретких књига (10 припадају старој и реткој књизи, док су ос-
талих 28 из ратних периода и убрајају се у ретка издања). Све ове публикације 
чине део фонда старе и ретке књиге, који се убраја у покретна културна добра од 
великог значаја, али нису издвојене из првобитно замишљеног низа самог лега-
тора, како се не би нарушио смисао целине легата. Од свих старих и ретких књи-
га из легата Драгутина Анастасијевића, дванаест наслова је већ дигитализовано, 
како у нашим, тако и у највећим светским библиотекама.12 Од тога је осам ста-
рих и ретких књига, а четири ретке књиге.

Kritischer versuch zur aufklaerung der byzantischen chronologie: mit besonderer 
Rücksicht auf die frühere Geschichte Russlands, Филипа Круга (Philipp Krug, 1764–
1844), из 1810. године, најстарија је књига у легату (сигн. 101). Овај редак приме-
рак у свету дигитализован је у Руској државној библиотеци (Российская государ-
ственная библиотека) и може се наћи на интернету.13

Стара српска издања, попут Доментијановог Живота светога Симеуна и све-
тога Саве, у издању Ђуре Даничића из 1865. године, као и Света Гора Атонска, 
митрополита српског Михаила из 1886. године, обогатила су ову библиотеку 
(сигн. 777). Ту је и књига Јована Колара, О кньижевной узаймности између раз-
лични племена и нарěчіяславянскогъ народа, из 1845. године, у преводу Димитрија 
Теодоровића на српски књижевни језик средине 19. века, са елементима славе-
носерпског (сигн. 812).

Међу старим и ретким књигама легата налазе се многе штампане књиге на 
страним језицима. Од њих би требало истаћи стару српску књигу и штампане 

11 АПБФ, Записник, књ. IV (1945–1948), „Записник бр. 14 седнице Савета богословског факул-
тета одржане 2. фебруара 1948”, чл. 101. 
12 Библиотеке попут: Harvard College Library, The Digital Library of Modern Greek Studies, Ру-
ска државна библиотека и друге.
13 Philipp Krug, Kritischer versuch zur aufklaerung der byzantischen chronologie: mit besonderer 
Rücksicht auf die frühere Geschichte Russlands (St. Petersburg: Kais. Akademie der Wissenschaften, 
1810), preuzeto 18. 9. 2020, https://dlib.rsl.ru/viewer/01004443090.
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књиге на страним језицима, чији је аутор припадник српског народа. Тако да 
су пажње вредни наслови наших аутора штампаних у иностранству, као што су 
Српска граматика (Serbian Grammar) Драгутина Суботића (1887–1952), штампана 
у Оксфорду 1918. године (сигн. 177), затим књига Јанка Спасојевића (1871–1955), 
Le roi Nicolas et l’union du Montenegro avec la Serbie, штампана у Женеви 1918. го-
дине, као и Гргура Јакшића (1871–1955), La Bulgarie et les Allies, штампана 1916. го-
дине у Паризу.14

У ретка издања из ратних периода спада занимљиво дело Арчибалда Рајса 
(Rudolphe Archibald Reiss, 1875–1929) Аустро-бугарско-немачке повреде ратних 
закона и правила: дописи једног практичара-криминалисте са српског маћедонског 
фронта, из 1918. године (сигн. 107).

Serbiens byzantinische Monumente, чувено дело Феликса Каница (Felix Kanitz, 
1829–1904) о српским византијским споменицима, из 1862. године, присутно je у 
легату (сигн. 292). Могу се видети и неки познатији наслови старих књига из 19. 
века које је професор Драгутин Анастасијевић користио у свом научном раду, 
значајни за проучавање историје Византије, као што је Cantacuzène, home d’etat et 
historien: ou Examen critique comparative des Mémoires de l’empereur Jean Cantacuzène 
et des sources contemporaines, et notamment des 30 livres dont 14 inédits de l’Histoire 
byzantine de Nicéph. Grégoras, qui contrôlent les Mémoires de Cantacuzène из 1845. го-
дине (сигн. 403). Затим, књига писана на латинском и старогрчком, из 1828. годи-
не, која је била неизоставна литература из дела историје коју је професор Драгу-
тин Анастасијевић посебно изучавао: Leonis Diaconi Caloënsis Historiae libri decem 
et liber De velitatione bellica Nicephori Augusti / e recensione Caroli Benedicti Hasii... 
addita eiusdem versione atque annotationibus ab ipso recognitis; accedunt Theodosii 
acroases de Creta capta e recensione Fr. Iacobsii et Luitprandi legatio cum aliis libellis qui 
Nicephori Phocae et Ioannis Tzimiscis historiam illustrant15 (сигн. 866). Овај значајан 
примерак публикације може се још само наћи у Библиотеци Матице српске као 
део личне библиотеке Саве Текелије. 

14 G. Yakchitch, La Bulgarie et les Allies (Paris, 1916), preuzeto 18. 9. 2020, https://velikirat.nb.rs/
items/show/6236.
15 O Нићифору Фоки и Јовану Цимискију Драгутин Анастасијевић је писао радове у рено-
мираним светским научним часописима, као што је Byzantinische Zeitschrift. Тој теми је пос-
ветио рад који је изложио на Трећем византолошком конгресу одржаном у Атини 1932. го-
дине. (Љубомир Никић, „Библиографија радова Академика Драгутина Н. Анастасијевића”, у 
Зборник радова Српске академије наука LXV – Византолошки институт, књ. 6 (Београд: Науч-
но дело, 1960), 243–256). 
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Легат Велимира Хаџи-Арсића

Велимир Хаџи-Арсић је рођен у Врању, 7. октобра 1892. године. Завршио је Бо-
гословију Светог Саве и, као краљев стипендиста, упућен на студије у Енглеску. У 
Оксфорду и на Сорбони студирао је социологију, а у Кијеву теологију. Прво на-
мештење Велимира Хаџи-Арсића била је професура у карловачкој Богословији 
Светог Саве, у исто време када је тамо службовао његов друг из детињства и бли-
зак пријатељ Јустин Поповић. Своју професорску каријеру наставио је у Београ-
ду у Учитељској школи.16

Легат, који је оставио Православном богословском факултету, броји 350 пуб-
ликација; невеликог обима, али веома вредна библиотека.У легату најмање књи-
га има на српском језику. Већином су књиге на енглеском, немачком, францу-
ском и руском језику. С обзиром на то да је предавао психологију и морално 
богословље, преовлађују књиге из области психологије, социологије, филозо-
фије, етике, историје, теологије. 

Најстарија књига коју је поседовао Велимир Хаџи-Арсић је Leviathan Томаса 
Хобса (Thomas Hobbes, 1588–1679) из 1651. године (сигн. 326).17

Из 19. века има 14 наслова од којих су најзначајнији The Pope and the Council 
Јохана Долингера (Johann JosephIgnaz Döllinger, 1799–1890) из 1869. године (сигн. 
197), The Newspaper Џорџа Диблеа (George Binney Dibblee, 1868–1952), штампан 
у Лондону (сигн. 264), Lectura on the Origin and Growth of ReligionМакса Милера 
(Max M.A. Müller, 1823–1900) из 1889. године (сигн. 184).

Три тома The Principles of Sociology Херберта Спенсера (Herbert Spencer, 1820–
1903) штампана су у Оксфорду 1896. године (сигн. 30)18 и редак примерак The 
Data of Ethics истога аутора, штампана у Лондону 1879. године (сигн. 37).

Неизоставно штиво из историје грчке филозофије, Grundrissder Geschichteder 
Griechischen Philosophie, Едварада Целера (Eduard Zeller, 1814–1908),19 штампано је 
у Лајпцигу 1886. године (сигн. 93), и историје религије Франка Бајрона Џевонса 
(Frank Byron Jevons, 1858–1936), An Introduction to the History of Religion из 1896. го-
дине, штампано је у Лондону (сигн. 68).

16 Љубомир Иванчевић, „Њих тројица (сећања)”, Глас Цркве год. 15/III, св. 3 (1987): 43–45.
17 Thomas Hobbes, Leviathan (London, 1651), preuzeto 18. 9. 2020, https://www.gutenberg.org/
files/3207/3207-h/3207-h.htm. 
18 Herbert Spencer, The Principles of Sociology (Oxford, 1896), preuzeto 18. 9. 2020, https://oll.
libertyfund.org/titles/spencer-the-principles-of-sociology-vol-1-1898. 
19 Eduard Zeller, Grundrissder Geschichteder Griechischen Philosophie (Leipzig, 1886), preuzeto 
18. 9. 2020, https://www.amazon.com/Grundriss-Geschichte-Griechischen-Philosophie Classic/
dp/1334353468.



304

С краја 19. века су дела из историје психологије Џејмса Вилијама (James 
Willam, 1842–1910), америчког филозофа и психолога, Psychology из 1892. годи-
не (сигн. 110),20 Хермана Лоцеа (Hermann Lotze, 1817–1881) Grundzige Religions 
philosophie из 1894. године (сигн. 173), Дејвида Емила Дуркхајма (David Émile 
Durkheim, 1858–1917) De la division du travail social, штампане у Паризу, 1893. го-
дине (сигн. 95).21

Требало би поменути и La Liberte de Conscience Леона Марилиера (Leon 
Marillier, 1862–1901) из 1890. године (сигн. 218), Buddhism Томаса Дејвидса 
(Thomas William Rhys Davids, 1843–1922) из 1899. године (сигн. 269), Des Religions 
Comparees Au Point De Vue Sociologique Раула Грасера (Raoul de La Grasserie, 1839–
1914) из 1899. године, штампана у Паризу22 (сигн. 29).

Старих књига из 19. века на немачком и енглеском језику има 15. Ретких књи-
га из периода 1912–1913. има укупно 18, од којих је једна на српском језику. За-
тим, издања из ратног периода 1914–1918. има 38 (једна на српском језику), док 
из периода 1941–1945. године има три књиге, од којих је једна на српском језику. 

20 James Willam, Psychology (London, 1892), preuzeto 18. 9. 2020, http://psychclassics.yorku.ca/
James/Principles/.
21 David Émile Durkheim, De la division du travail social (Paris, 1893), preuzeto 18. 9. 2020, http://
classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/division_du_travail/division_travail.html.
22 Raoul de La Grasserie, Des Religions Comparees Au Point De Vue Sociologique (Paris, 1899), 
preuzeto 18. 9. 2020, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5470703j/f12.image.
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ЗАКЉУЧАК

Највећи број књига из легата је активан, односно у свакодневном је оптицају 
и на услузи корисницима, уз услов да се могу користити искључиво у просто-
ријама читаонице и уз надзор и помоћ библиотекара. Тај део књижевне башти-
не мало је познат широј читалачкој публици. Својим садржајем превазилази ло-
кална и регионална интересовања и сазнања тако да је од изузетне вредности за 
шира научна истраживања и потражња за њим је запажена. Данашње интересо-
вање за ове ретке наслове може се видети кроз њихово присуство у понуди из-
давача књига Forgotten Books са седиштем у Лондону, образовне издавачке ком-
паније која се бави дигитализацијом оригиналних дела из 18. века, Gale One File, 
Amazo и других.

Иако ове старе књиге, као и ретка издања из ратних периода по аутоматизму 
имају статус културног добра, потребно их је, у складу са Законом, прогласи-
ти за културно добро, односно за културно добро од великог значаја.23 То би до-
вело до стварања услова за њихову потпуну правну и техничку заштиту, самим 
тим и за даље проучавање и објављивање резултата. Дигитализацијом грађе омо-
гућила би се коначна, пре свега, заштита, али и доступност ових непроценњи-
вих дела. Процесoм дигитализације би требало да се на креативан и нов начин 
представе збирке старе и ретке књиге, са свим својим специфичностима сваког 
примерка (потписи, записи, илустрације, итд.) и ширем кругу корисника.

Потенцијал овог истраживања сагледава се, дакле, кроз истицање вредности 
садржаја легата, са посебним освртом на старе и ретке књиге, и њиховог пред-
стављања, које би омогућило истраживачима да искористе сазнања и податке 
ретке научне грађе. 

23 „Закон о старој и реткој библиотечкој грађи”, Сл. гласник РС бр. 52 (2011).
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and Rare Library Materials. Besides being important cultural heritage, the richness of 
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СТАРЫЕ И РЕДКИЕ КНИГИ НАСЛЕДИЯ
БИБЛИОТЕКИ ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

АННОТАЦИЯ | Цель данной статьи – представить результаты исследования на-
следий профессоров Православного богословского факультета: Йордана Или-
ча, Душана Глумаца, Велимира Хаджи-Арсича и Драгутина Анастасиевича. Мы 
представим названия, которые определяются как старые и редкие книги в со-
ответствии с Критериями оценки и категоризации старых и редких библиотеч-
ных материалов, определенных в Законе о старых и редких библиотечных ма-
териалах. Помимо того, что они являются важным культурным наследием, 
богатство их содержания делает эти книги чрезвычайно редким и ценным на-
учным материалом как в рамках нашего социокультурного пространства, так 
и во всем мире. Потенциал этого исследования отражается в подчеркивании 
ценности специальных коллекций, которые обогатили весь фонд Библиотеки 
и тем самым способствовали повышению квалификации высокообразованно-
го персонала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Православный богословский фкульте, библиотека, насле-
дие, старинные и редкие книги, культурное наследие
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ПОКЛОН БИБЛИОТЕКА 
ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА ЂУЈИЋА 
КАРЛОВАЧКОЈ БОГОСЛОВИЈИ

CAЖЕТАК | У раду је представљен књижни фонд поклон библиотеке војводе Мом-
чила Ђујића Карловачкој богословији који је значајан са више аспеката, како због 
разноврсности фонда и ретких периодичних издања, тако и због српске књижев-
ности у емиграцији, која је недовољно истражена и непозната српској читалач-
кој публици. Највреднији део фонда библиотеке Богословије Светог Арсенија у 
Сремским Карловцима, поред старе и ретке штампане и рукописне књиге, пред-
ставља поклон библиотека војводе Момчила Ђујића, бившег ученика ове најста-
рије богословије код Срба. Незаобилазни аспект поклон библиотеке јесте проу-
чавање живота и рада особе којој је припадала, а садржај само једног дела њего-
ве библиотеке, пружа нам нови приступ у сагледавању свестране личности даро-
давца, веома значајне за српску историју. Сарадња са Градском библиотеком у Но-
вом Саду огледала се првенствено на сређивању библиотечке грађе у библиоте-
ци Богословије Светог Арсенија. Успех вредан пажње је издање каталога ове по-
клон библиотеке, којим је омогућена видљивост вредног књижног фонда библио-
течке целине Карловачке богословије који је доступан стручној и културној јавно-
сти. Имајући у виду да су библиотеке традиционалних цркава и верских заједни-
ца изван мреже библиотечко-информационог система Републике Србије, у прак-
си се показало да је овакав вид сарадње неопходан, јер постоји потреба да се биб-
лиотеке при црквама, манастирима и богословијама стручно уреде и каталош-
ки обраде, а старе и раритетне књиге дигитализују и на тај начин постану дос-
тупне широј јавности. Наше црквене библиотеке, као чувари верске, културне и 
националне баштине, имају вредне фондове. У последњој деценији уз Библиоте-
ку Матице српске, успостављена је интензивнија сарадња и јавних библиотека и 
библиотекара са црквеним библиотекама и библиотекама црквених образовних 
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установа, на националном и локалном нивоу. Библиотекари се непрекидно зала-
жу и примењују важеће стандарде да се та грађа систематизује и обради у циљу 
промовисања и  приказивања структуре и богатства ових фондова, што их чини 
доступним заинтересованим истраживачима. Заједничким радом стручних биб-
лиотекара на сређивању црквених библиотека чува се и презентује верска башти-
на српског православног становништва на овим просторима, али и у емиграцији 
и расејању. Уједно се одређују културне смернице и токови за будући вид сарадње 
друштва на верском и културном плану.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Карловачка богословија, поклон библиотека, војвода Момчило 
Ђујић, књижевност у емиграцији, књижни фонд, црквене библиотеке 

БИБЛИОТЕКА КАРЛОВАЧКЕ БОГОСЛОВИЈЕ

У претходној деценији Управа Богословије Светог Арсенија у Сремским Карлов-
цима радила је на богаћењу, сређивању и каталошкој обради књижног фонда 
школске библиотеке са циљем да данашњи библиотечки фонд постане досту-
пан и користан ђацима, професорима и истраживачима, али и како би библиоте-
ка Карловачке богословије сачувала свој образовни значај и дугу традицију коју 
има у српском народу. Карловачка богословија је за протеклих двеста двадесет 
и шест година својим радом, поред образовања богослова и свештеника допри-
нела очувању верског, културног и националног идентитета и интегритета Срба 
на простору Хабзбуршке монархије, односно Аустријског царства. Карловачки 
митрополити, борећи се за очување националног идентитета и радећи на про-
свети српског народа, подизали су образовне институције и оснивали библио-
теке које нису служиле само за потребе цркве. Тако се Митрополијска библиоте-
ка, потоња Патријаршијска библиотека у Карловцима за време митрополита Сте-
фана Стратимировића називала и Народном библиотеком, а садржала је богату 
и тематски разноврсну грађу. Библиотеку Карловачке богословије први пут је ос-
новао Иларион Руварац школске 1875/76. године, тада је основан фонд и обез-
беђена су средства за увећавање библиотечког фонда, који је увећаван и пок-
лонима личних библиотека као и набавком књига из Русије. По укидању Кар-
ловачке богословије, библиотечки фонд предат је на чување Патријаршијској 
библиотеци, где се и данас налази.1 За време Другог светског рата комисија из 

1 Никола Гавриловић, Карловачка богословија (1794-1920) (Сремски Карловци: Српска 
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Независне Државе Хрватске стигла је у Сремске Карловце и конфисковала биб-
лиотечки фонд Карловачке богословије, која је тада радила као огранак Богосло-
вије Светог Саве у Београду. Заузимањем Радослава Грујића само један део фон-
да враћен је у Београд. Године 1964. обновљен је рад славне Карловачке бого-
словије заслугом патријарха српског Германа (Ђорића), а обновљена Карловачка 
богословија добила је назив по њеном патрону Светом Арсенију, другом архие-
пископу српском. Богословији је тада враћена зграда српско црквено-народних 
фондова, где Богословија и данас ради. Данашња библиотека смештена је у згра-
ди Српског православног богословског семинара, интерната за ђаке Карловачке 
богословије, који је подигнут 1901. године од стране патријарха Георгија Бранко-
вића. Књижни фонд је увећаван поклонима бивших ученика и професора, као и 
угледних свештеничких и карловачких породица. У библиотеци се чува и стари 
каталог који представља културно добро, јер нам пружа увид са којим је књигама 
кроз историју располагала библиотека Карловачке богословије.

Библиотека Богословије Светог Арсенија располаже са фондом од преко 
двадесет хиљада књига. Данашњи фонд библиотеке чини неколико целина. По-
ред вредне старе штампане и рукописне књиге која представља покретно кул-
турно добро од изузетног значаја, највреднији део фонда чини поклон библи-
отека војводе Момчила Ђујића. Фонд библиотеке Богословије Светог Арсенија 
богатили су многи појединци и значајне установе, али највећи допринос библи-
отеци дао је њен бивши ученик војвода Момчило Ђујић, који се у њој школовао 
од 1926. до 1931. године.

САДРЖАЈ ФОНДА ПОКЛОН БИБЛИОТЕКЕ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА ЂУЈИЋА

Дародавац је 1997. године послао бродом из Лос Анђелеса своју библиотеку, а све-
дочанство о легату проналазимо у архивским документима Богословије. Истакао 
је да не поставља никакве услове у вези са слањем његових књига, као и да ће му 
бити олакшање на души ако буду од икакве користи. Постојало је велико интере-
совање за њену садржину и проучавање, јер многе књиге које је послао су књиге 
које нису тада биле познате српској јавности, публикације аутора који су издава-
ли у емиграцији и расејању. Књижни фонд поклон библиотеке војводе Момчи-
ла Ђујића обрадила је Весна Петровић, библиотекар саветник. Књиге из фонда 
Ђујићеве поклон библиотеке тематски припадају областима историје, религије, 

православна богословија Светог Арсенија, 1984), 156, 157.
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биографије и књижевности. Посебно су вредне и бројне књиге које припадају 
ратној књижевности, историји и политици објављење после 1941. године.

Књижни фонд чине дела штампана у многим државама где су боравили наши 
исељеници: Сједињеним Америчким Државама, Канади, Аустралији, Аргентини, 
Великој Британији, Француској, Швајцарској, Италији и Немачкој. Највише пуб-
ликација издато је у следећим градовима дијаспоре: Чикагу, Виндзору, Лондону, 
Мелбурну, Њујорку и Паризу. Најбројније књиге у фонду су издања плавог кола 
Српске књижевне задруге, а затим издања Српске мисли. Посебно су вредне рет-
ке колекције серијских публикација, јер многе часописе немају ни наше највеће 
библиотеке, ни Народна библиотека Србије нити Библиотека Матице српске, као 
што је Гласник српског историјског друштва „Његош“ (осамдесет и пет примера-
ка). Најстарија књига у фонду поклон библиотеке је издање Државне штампарије 
из 1870. године Педагогијске поуке за учитеље, родитеље и све пријатеље народног 
образовања од Милана Ђ. Милићевића. Богат је и фонд стране књиге, језички раз-
новрстан, којој сам Момчило Ђујић није придавао велики значај сматрајући да те 
књиге нису од велике важности, али нам пружају информације о његовом вели-
ком ауторитету који је уживао, јер посвете у књигама и поклони издавачких кућа 
из целог света нам указују на то да је био уважаван и цењен.

Међу некњижном грађом поклон библиотеке Момчила Ђујића налази се и 
његов дневник који је водио од 1950. до 1953. године. Значајан број публика-
ција има посвету аутора или дародавца, печате, потписе и рукописне белешке. 
Посвете у књигама чине овај фонд јединственим, јер нам заједно са писмима и 
осталом некњижном грађом дају податке са ким је Момчило Ђујић одржавао 
контакте у расејању. Тако налазимо посвете писаца, историчара, књижевника и 
свештенослужитеља. Такође, сведоче нам и о његовом великом ауторитету који 
је уживао како међу Србима у расејању, тако и међу другим народностима и кон-
фесијама. Печати и потписи са годином на књигама били су оријентири при од-
ређивању припадности фонду, али нам указују и на то да је годинама брижљиво 
сакупљао ову књижну грађу.

Каталог поклон библиотеке војводе Момчила Ђујића има за циљ да јавно-
сти представи богат фонд који броји око 2000 јединица библиотечке грађе, обја-
вљен је тачно двадесет година након његовог упокојења. У њему су пописане мо-
нографске и серијске публикације применом Међународног стандардног биб-
лиографског описа, преузимањем и сортирањем записа из електронске базе 
података Библиотеке Богословије Светог Арсенија. Опремљен је следећим ре-
гистрима: Регистар аутора, Регистар наслова, Предметни регистар, Хронолошки 
регистар, Регистар издавача, Регистар места издавања.
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Преко описа само једног дела личне библиотеке сазнајемо много о даро-
давцу, пружајући нам нови приступ у сагледавању свестране личности веома 
значајне за српску историју. Поклон библиотека војводе Момчила Ђујића сведо-
чи нам о његовом књижевном образовању, широком интересовању, љубави пре-
ма књизи, као и племенитој намери да завешта библиотеку својој богословији 
на добробит многим нараштајима. 

ЗНАЧАЈ ФОНДА ПОКЛОН БИБЛИОТЕКЕ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА ЂУЈИЋА
ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ У ЕМИГРАЦИЈИ И РАСЕЈАЊУ

Поклон библиотека војводе Момчила Ђујића значајна је за презентовање,  про-
учавање и вредновање књижевности и историографије у емиграцији и расејању, 
јер је та литература дуго била негирана, ускраћена домаћем читалаштву и није 
била уврштена у образовни систем, а неправедно јој је занемарена свака књи-
жевна и уметничка вредност. Дуг период домаћа јавност била је ускраћена за 
дела и публикације неких од најзначајнијих српских писаца, попут владике Ни-
колаја (Велимировића), Милоша Црњанског, Јована Дучића, Слободана Јовано-
вића и других. Значај ове поклон библиотеке огледа се у богатој књижној грађи 
и делима српске књижевности у емиграцији, која је недовољно истражена и не-
позната српском читалаштву, а са којом су првенствено професори и ђаци Кар-
ловачке богословије имали прилике да се упознају. Посебно су вредне књиге 
које припадају ратној књижевности, историји и политици објављене после 1941. 
године, као и прва издања аутора који су писали у емиграцији. Српски писци, 
научници и публицисти у емиграцији и расејању су писали, развијали и обја-
вљивали свој књижевни рад, а њихова дела у отаџбини су била забрањена. Њи-
хово стваралаштво било је непознато српском читалаштву, а проучава се сис-
темски тек после 1990. године. Српски књижевници у Другом светском рату пи-
сали су у различитим условима, у окупираним градовима, логорима и у емигра-
цији, стварајући на различитим континентима. Осим субјективног у књижевним 
остварењима, поезија, драма и проза из овог периода, обилује ратном стварно-
шћу, историјским чињеницама и родољубивим личностима. 

Књижевност у емиграцији и расејању изнедрила је низ веома значајних пи-
саца. У фонду ове поклон библиотеке налазе се дела наших књижевника и ин-
телектуалаца који су живели и стварали у расејању, као што су Растко Петровић, 
Јован Дучић, Милан Дединац, Станислав Винавер, Божидар Ковачевић, Алекса 
Ј. Ковачевић, Драгослав Драгутиновић, Слободан Јовановић, Синиша Пауновић, 
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Ристо Ратковић, Ратко Парежанин, Живко Топаловић, Бранко Машић и други. 
Потребно је истаћи да се у фонду ове поклон библиотеке налазе и дела поли-
тичких неистомишљеника војводе Момчила Ђујића, као што су Добрица Ћосић, 
Владимир Дедијер и други. 

Војвода Момчило Ђујић у Чикагу је основао Покрет српских четника Рав-
не горе, који је развио плодну издавачку делатност; био је уредник листа Србија. 
Његова поклон библиотека значајна је и због црквене издавачке делатности ван 
граница отаџбине, јер садржи бројна издања епархија у расејању, дела владике 
Николаја Велимировића, Јустина Поповића, историчара Миодрага Пурковића, 
издања библиотеке Свечаник из Минхена, коју је уређивао прота Алекса Тодо-
ровић, разне периодичне публикације и Календаре Српске православне цркве 
у Америци и Канади. Многи наши књижевници у емиграцији били су заступље-
ни у издаваштву издавајући гласнике, часописе и друге монографске и серијс-
ке публикације. 

Српска књижевност у Другом светском рату је домаћем читалаштву била 
представљана само као књижевност народноослободилачке борбе, док је срп-
ска књижевност у емиграцији негирана, имајући у виду дијаметралне супро-
тности у књижевним темама, а писане у истом времену. Са једне стране искуство 
рата је честа тема у књижевности, српска ратна књижевност је једна од најплод-
нијих упркос тешким ратним околностима, а са друге стране ратови су утица-
ли на књижевне токове, на писце и доступност њихових дела. Ратна књижевност 
у овом периоду често је била у служби политичке пропаганде. Чињеница је да 
се књижевност у емиграцији није користила као средство, та остварења немају 
само уметничку него и историјску вредност. Временска дистанца која је потреб-
на за објективно проучавање историје, није неопходна да би се ратне прилике и 
ратно искуство књижевно приказало.

Књижевност у емиграцији за време Другог светског рата и после њега није се 
системски проучавала и тек сада добија заслужно место у српској литератури, 
као значајан део историје српске књижевности.

САРАДЊА БОГОСЛОВИЈЕ СВЕТОГ АРСЕНИЈА У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА 
СА ГРАДСКОМ БИБЛИОТЕКОМ У НОВОМ САДУ

Сарадња са Градском библиотеком у Новом Саду огледала се првенствено на 
сређивању библиотечке грађе у библиотеци Богословије Светог Арсенија. Поред 
овога, сарадња је подразумевала и размену литературе, одржавање промоција, 
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пригодних предавања и организовање разних садржаја примерених обема 
установама. 

Имајући у виду да су библиотеке традиционалних цркава и верских заједни-
ца изван мреже библиотечко-информационог система Републике Србије, у 
пракси се показало да је овакав вид сарадње неопходан, јер библиотека која 
нема каталог као основни информациони апарат библиотеке и пописане пуб-
ликације није функционална, поготово ако она садржи стару и вредну штампа-
ну књигу и друге публикације од изузетног историјског и националног значаја.

Библиотеке при црквама, манастирима и црквено-образовним установама 
као чувари верске, културне и националне баштине, садрже вредне фондове и чу-
вају књижевна остварења нашег народа кроз историју. Постоји потреба да се оне 
стручно уреде и каталошки обраде, а старе и раритетне књиге дигитализују и на 
тај начин постану доступне широј јавности. Сређивање и обрада вредних фондо-
ва поверава се стручним библиотекарима, а сарадња резултира и израдом штам-
паног каталога и подразумева континуирану бригу о библиотечким фондовима.

После скоро пола века, поново је успостављена сарадња националних биб-
лиотека са Српском православном црквом. У последњој деценији уз Библиоте-
ку Матице српске и Народну библиотеку Србије, успостављена је интензивнија 
и продуктивнија сарадња јавних библиотека и библиотекара са црквеним биб-
лиотекама и библиотекама црквених образовних установа, на националном и 
локалном нивоу. Библиотекари, примењујући важеће стандарде, залажу се да ту 
грађу систематизују, обраде, чувају, прикажу структуру и богатство фонда и учи-
не га доступним заинтересованим истраживачима. Заједничким радом струч-
них библиотекара на сређивању црквених библиотека чува се и презентује вер-
ска баштина српског православног становништва на овим просторима, али и у 
емиграцији и расејању.

ВИДЉИВОСТ ФОНДА ПОКЛОН БИБЛИОТЕКЕ 
ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА ЂУЈИЋА

С обзиром на то да се данас разним пројектима издвајају средства за библио-
теке цркава, манастира и црквено-образовних институција омогућена је дина-
мичнија сарадња, али потребно је да се средства и оправдају. Битно је истаћи 
да се ова богата књижна грађа која представља наше културно наслеђе, не само 
дигитализује него да постане видљива и претражива. Пример јесте поклон биб-
лиотека војводе Момчила Ђујића, која је видљива на јавно доступном онлајн 
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каталогу и узајамном каталогу програма за електронску обраду БИСИС (енг. 
OPAC ― Online public access catalog) и на тај начин презентована широј јавности. 
Дневник Момчила Ђујића дигитализован је у програму Транскрибус препозна-
вањем рукописног текста и доступан је на интернет страници објављених тран-
скрибус колекција, а његов рукопис припада колекцији прављењу модела руко-
писне ћирилице XX века у оквиру програма „Демократизација дигитализације 
културног наслеђа“, који реализује Универзитетска библиотека „Светозар Марко-
вић“ из Београда у сарадњи са другим установама културе.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ

Предност Сремских Карловаца јесте у историјско-културном значају као центру 
духовности, из тог разлога сарадња црквених и образовних институција са јав-
ним библиотекама је неопходна, јер су библиотеке установа у Сремским Кар-
ловцима од посебног значаја за неговање писане и штампане баштине нашег 
народа. Уједно је потребно одредити културне смернице и токове за будући вид 
сарадње друштва на верском и културном плану. Овакав вид сарадње предста-
вља успешан образац на обострано добро, и има заједнички циљ да негује на-
ционално наслеђе и завичајне културне вредности.

Данас, захваљујући стручном уређењу дела библиотеке Богословије Светог 
Арсенија у Сремским Карловцима и објављивањем њеног каталога, садржај сис-
тематизоване и каталошки обрађене библиотеке постао је доступан стручној и 
културној јавности.
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A LIBRARY ENDOWED TO THE KARLOVAC THEOLOGICAL SEMINARY 
BY DUKE MOMČILO ĐUJIĆ

SUMMARY | This paper presents a book stock which was endowed to the Karlovac The-
ological Seminary by Duke Momčilo Đujić, which is important from different aspects, 
both from the standpoint of the diversity of the stock and rare periodical publications, 
but also for the Serbian literature in diaspora, which is insufficiently researched and un-
familiar to Serbian readership. The most valuable part of the book stock of the Saint Ar-
senije Theological Seminary in Sremski Karlovci, in addition to the old and rare printed 
books and manuscripts, is the gift of Duke Momčilo Đujić, a former student of the old-
est Serbian Theological Seminary. The inevitable aspect of this endowed library is stud-
ying the life and work of the person to whom the library belonged, while the content of 
even a part of his library gives us a new approach to understanding the versatile charac-
ter of the gift-giver, a very important one for Serbian history. The cooperation with the 
Novi Sad City Library reflected primarily in sorting the library material in the Saint Ar-
senije Theological Seminary library. A success worthy of attention is the issuance of the 
catalog of this endowed library, which enabled the visibility of a valuable book stock of 
the library whole of the Karlovac Seminary that is available to the professional and cul-
tural public. Bearing in mind that the libraries of traditional churches and religious com-
munities are outside the network of the library’s informational system of the Republic of 
Serbia, in practice this type of cooperation turned out to be necessary, because there is a 
need to professionally organize and process into catalogs the libraries of churches, mon-
asteries, and seminaries, and also to digitalize old and rare books, and thus make them 
available to the public.  Our church libraries, as the keepers of the religious, cultural, and 
national heritage, have valuable stocks. In the last decade in addition to the Matica Srp-
ska library, intense cooperation between public libraries and librarians on the one hand, 
and church libraries and libraries in churches’ educational institutions on the other hand, 
has been established on both national and local level. Librarians constantly put their ef-
forts and implement the valid standards to systematize the materials and process them 
in order to promote and present the structure and richness of these stocks, which makes 
them available to the interested researchers. Through joint effort of professional librari-
ans in organizing church libraries, the religious heritage of Serbian Orthodox communi-
ty is preserved in these territories, but also abroad and in diaspora. What is established at 
the same time are the cultural guidelines and courses of future cooperation of the socie-
ty on religious and cultural plans. 

KEY WORDS | Karlovac Theological Seminary, the endowed library, Duke Momčilo Đujić, 
the literature in diaspora, a book stock, church libraries 
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КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ, ЗАВЕЩАННОЕ
ВОЕВОДОЙ МОМЧИЛО ДЖУИЧЕМ КАРЛОВАЦКОЙ СЕМИНАРИИ

АННОТАЦИЯ | В статье представлен фонд книжного собрания завещания воеводы 
Момчило Джуича Карловачкой семинарии, который важен с разных точек зриния: как 
с точки зрения разнообразия фонда и редких периодических изданий, так и для серб-
ской литературы в диаспоре, недостаточно исследованной и неизвестной сербским чи-
тателям. Самой ценной частью фондов библиотеки Духовной семинарии Св. Арсения в 
Сремски-Карловцах, помимо старинной и редкой печатной и рукописной книги, явля-
етсякнижное собрание воеводы завещание Момчило Джуича, выпускника этой старей-
шей сербской семинарии. Неизбежным аспектом этого книжного собрания завещания 
является изучение жизни и деятельности человека, которому она принадлежала и со-
держание только небольшой части его собрания дает нам возможность по-новому оце-
нить многогранность личности завещателя, очень важного для сербской истории. Со-
трудничество с Городской библиотекой Нови-Сада отразилось, в первую очередь, на со-
ртировке библиотечных материалов в библиотеке Духовной семинарии Св. Арсения. 
Успехом, заслуживающим внимания является издание каталога этого личного книжно-
гособрания завещания, благодаря которому ценный книжный фонд библиотеки Кар-
ловацкой семинарии стал доступным для профессиональной и культурной обществен-
ности. Принимая во внимание, что библиотеки традиционных церквей и религиозных 
сообществ находятся вне сети библиотечной и информационной системы Республики 
Сербии, на практике оказалось что такой вид сотрудничества необходим, поскольку би-
блиотеки в церквях, монастырях и семинариях нуждаются в профессиональной обра-
ботке и каталогизации, а старые и редкие книги в оцифровке, чтобы они таким обра-
зом стали общедоступными. Наши церковные библиотеки, являясь хранителями рели-
гиозного, культурного и национального наследия, обладают ценными фондами. В по-
следнее десятилетие, наряду с Библиотекой Матицы Сербской, публичные библиотеки 
и их библиотекари наладили интенсивное сотрудничество с церковными библиотека-
ми и библиотеками церковных учебных заведений на национальном и местном уров-
нях. Библиотекари постоянно прилагают усилия в применении действующих стандар-
тов для систематизации и обработки этого материала для продвижения и представле-
ния структуры и богатства этих фондов, делая их таким образом доступными для заин-
тересованных исследователей. Совместными усилиями профессиональных библиоте-
карей по организации церковных библиотек охраняется и представляет религиозное 
наследие сербских православных жителей не только в этих краях, но и за рубежоми в 
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диаспоре. В то же время устанавливаются культурные ориентиры и курсы будущего со-
трудничества общества на религиозном и культурном уровнях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Карловацкая семинария, книжное собрание, завещание, воево-
да Момчило Джуич, литература в дияспоре, книжный фонд, церковные библиотеки
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ВИДОВИ БИБЛИОТЕЧКО-МУЗЕОЛОШКЕ 
САРАДЊЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАЉЕВО 
СА ПРАВОСЛАВНИМ МАНАСТИРИМА 
И ЦРКВАМА У ОКРУЖЕЊУ 

САЖЕТАК | Свеукупна активност Народног музеја Краљево, сагледана кроз при-
купљање, селектовање, чување, обраду и презентовање покретних културних 
добара у многим аспектима односи се на баштину православних манастира и 
цркава. У библиотеци Народног музеја Краљево истраживан је значај цркве и 
свештенства у просвећивању становништва на подручју Краљева, уз библиотеч-
ко-музеолошки уобличено представљање истраживачких резулатата. Истражи-
вачки подухвати везани за материјалне темеље и историјски значај Српске пра-
вославне цркве презентују се у оквирима богате издавачке делатности краље-
вачког музеја, чији се велики део односи на историју, уметност, конзервацију и 
рестаурацију манастира и цркава. У склопу тематски разноврсних музејских из-
ложби излагане су публикациje из фондова црквених библиотека, а свештени-
ци учествовали на промоцијама књига, и као аутори и као гости програма. По-
писом и обрадом Збирке старе и ретке књиге краљевачког музеја која броји 93 
књиге, утврђено је да је 21 драгоцена за осветљавање историје православља од 
18. до почетка 20. века, а једна за писано поетско стваралаштво у духу католици-
зма. Чврста спона која већ готово три деценије повезује Народни музеј Краљево, 
Народну библиотеку „Стефан Првовенчани“ и манастир Жичу, свакако је зајед-
ничко организовање манифестације „Жички духовни сабор – Преображење“, у 
оквиру које се духовност, уметност, наука и књиге на најскладнији начин башти-
не, чувају и надограђују.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | књиге, новине, музеј, црква, манастири, библиотека, збирка
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РАЗНОВРСНОСТ САРАДЊЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАЉЕВО 
СА МАНАСТИРИМА И ЦРКВАМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ 

Почевши од првих година рада, па све до данас, Народни музеј Краљево прос-
торно, територијално, тематски, кадровски, истраживачки и садржајима својих 
збирки, тесно је испреплетан са црквама и манастирима на тлу Епархије жич-
ке. Зграда у којој је данас смештен краљевачки музеј саграђена је 1873. године на 
црквеном земљишту, које је за потребе изградње школе уступио Епископ ужички 
Јоаникије Нешковић. Пре тога, музеј је годинама био смештен у данашњој згра-
ди Духовног центра „Владика Николај Велимировић“. Стручна надлежност му-
зеја односи се на покретна културна добра са подручја Краљева, Рашке и Врњач-
ке Бање, што се поклапа са великим делом територије Епархије жичке. Први 
предмет уведен у Књигу инвентара Историјског одељења јесте књига религиоз-
не садржине, Правила молебнаја свјатих сербских просвјатеитељеј, односно Ср-
бљак, штампана 1765. године у Венецији. Залагањем Милорада Јовића, управни-
ка краљевачког музеја и Загорке Јанц, кустоса Музеја примењене уметности у 
Београду, од децембра 1951. до августа 1953. године, оформљена је Збирка копија 
Српске рукописне књиге која обухвата 56 књига од XII до XVII века.1 При Mузеју 
je 1957. установљено радно место кустос-водич у манастиру Жичи. У сарадњи 
са Галеријом фресака из Београда у склопу краљевачког музеја, 1966. године, 
у преуређеним просторијама зграде Духовног суда, отворена је галерија фрес-
ка као преглед српског монументалног сликарства ХIII века, уз макете и копије 
камене пластике манастира Студенице.2 У археолошкој, нумизматичкој и умет-
ничкој збирци налазе се предмети са археолошких ископавања бројних мана-
стира и цркава са подручја Краљева, Рашке и Врњачке Бање. Посебно драгоцен 
део националне баштине чине фрагменти првог фреско-сликарства манастира 
Жиче, изложени у сталној поставци.3 Поред копија фресака, важан део уметнич-
ке збирке већим делом смештене у згради која припада манастиру Жичи, чине 
зоографске иконе од ХVI до XVIII века, иконе на стаклу из XIX века (део легата 
др Оливере Радојковић Чоловић), иконе на платну (уље на платну), богослужбе-
ни предмети и црквени мобилијар. Историјска збирка садржи музеалије везане 

1 Слађана Спасић, Српске рукописне књиге од XII до XVII века: збирка копија Народног музеја 
Краљево (Краљево: Народни музеј Краљево, 2016), 1, 9.
2 Народни музеј Краљево (Краљево: Народни музеј, 2014), 23.
3 Сарадњом краљевачког музеја са Катедром за историју уметности Универзитета у Београ-
ду 2010. комплетно је уређен фонд фрагмената фресака средњовековних манастира и црка-
ва у археолошкој збирци.
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за владике Епархије жичке, фотографије и разгледнице манастира Жиче, Сту-
денице и бројних цркава са подручја Краљева и околине. У склопу Историјске 
збирке су и Збирка старе и ретке књиге, која броји 93 књиге, од којих 22 књиге 
религиозне тематике, као и Збирка реалије и меморијални предмети, која садр-
жи 12 листова на које је био претплаћен Епископ Јоаникије Нешковић, штампа-
них у Кнежевини Србији, од 1854. до 1870. године: Србски дневник, Србске новине, 
Јединство, Видовдан и Световид.

Бројна истраживања, изложбе, два научна скупа, издавачка делатност, промо-
ције књига и часописа, радионице и други програми у склопу редовне делатнос-
ти музеја директно су се односили на богато уметничко, историјско, духовно и 
архитектонско наслеђе православних манастира, цркава и свештенства. Више-
годишња сарадња са Српском православном црквом донела је 2013. Народном 
музеју Краљево значајно признање – Орден СПЦ Светог цара Константина, на 
предлог Владике шумадијског и администратора Епархије жичке Јована, за „де-
латну љубав према Светој Мајци Цркви, нарочито показану неговање и чувањем 
духовности и културе српског народа у Епархији жичкој“. Исте године, иниција-
тивом Музејa, започет је пројекат Уређење Ризнице манастира Студенице, који 
је још увек траје. У оквиру пројекта спроведена је конзервација плаштанице Ан-
тонија Хераклејског из ХV века, 78 предмета од племенитих метала из ризнич-
ког фонда, чишћење покрова деспине Оливере и патријарха Шакабенте итд. Из 
библиотечког угла посматрано, од непроцењивог значаја је конзервација Сту-
деничког четворојеванђења из 16. века, једине сачуване рукописне књиге из старе 
библиотеке манастира Студенице, уз стручну конзерваторску подршку Народне 
библиотеке Србије.4 Том приликом Народна библиотека Србије побринула се и 
о дигитализацији Студеничког четворојеванђеља, поклонивши филмове са диги-
талним записом манастиру Студеници и Народном музеју Краљево. 

СТУБОВИ ПРАВОСЛАВЉА У ИЗДАВАЧКОЈ И ИЗЛОЖБЕНОЈ 
ДЕЛАТНОСТИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАЉЕВО 

Kроз богату и разнолику издавачку делатност краљевачког музеја на комплексан 
и свеобухватан начин приказано је деловање свештенства и вишеструки упли-
ви религије и цркве на историјске токове како региона, тако и ширег подручја. 
У својству издавача и суиздавача, Народни музеј Краљево значајно је допринео 

4 НМКВ, „Пројекат уређења Ризнице манастира Студенице“.
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представљању резултата истраживања многих научних прегалаца: археолога, 
историчара, конзерватора, историчара уметности, сликара и др. Прво издање 
краљевачког музеја 1968. године било је Српске фреске ХIII века, ауторке Наде 
Антић Комненовић. Др Миодраг Петровић, историчар и канонолог, био је члан 
редакције часописа „Наша прошлост“, у издању Народног музеја Краљево и Ис-
торијског архива Краљево од 1986. до 1992, аутор неколико текстова у помену-
том часопису, као и сепарата Корени црквенодржавних односа у Србији за време 
кнеза Лазара, штампаног 1989. 

У обновљеној серији часописа „Наша прошлост“ у сваком броју публикова-
ни су текстови о манастирима, црквама, свештеницима, верским светковинама 
и сл. Током последње четири деценије у музеју је приређено 19 изложби пос-
већених православљу, његовим стожерима и обележјима, праћених садржајним 
и богато илустрованим каталозима. Неретко су различите годишњице и јуби-
леји били повод за запажене изложбе. Поводом боравка моштију Светог Вла-
дике Николаја у манастиру Жиче и 125-годишњице рођења, Драган Драшковић, 
тадашњи директор Народног музеја у Краљеву је, на препоруку администрато-
ра Епархије жичке владике Атанасија Јевтића, у организацији Епархије жичке, 
2002. године приредио изложбу посвећену овом српском духовнику, уз прика-
зивање документарног филма Ненада Илића Свети Николај српски. Изложба је 
гостовала у Чачку, Крагујевцу и Београду. 5

Осам векова манастира Жиче обележено је бројним и разноврсним програ-
мима током 2007. и 2008. године. Поводом седамнаест векова од доношења Ми-
ланског едикта, 2013. године уприличена је уметничка изложба графика о цару 
Константину, аутора Вељка Михајловића. Одличан пример вишеслојне и пло-
доносне сарадње музеја са Српском православном црквом пружило је обеле-
жавања седам векова од смрти краљице Јелене, супруге краља Уроша I, мајке 
краљeва Драгутина и Милутина и ктиторке манастира Градац. Тим поводом, 
2014. приређена је изложба Јелена, велика краљица, са каталогом који је дожи-
вео два поновљена издања и снимљен je краткометражни филм о овој знаме-
нитој владарки. Током припреме и каснијих бројних гостовања ове изложбе у 
земљи и иностранству, ауторке Татјана Михаиловић, Сузана Новчић и Eмилија 
Пејовић су, уз благослов Патријарха српског Иринеја, успоставиле сарадњу са 
шест епархија на тлу Србије, Црне Горе и Републике Српске. Својеврсни курио-
зитет и пример присне сарадње јесте податак да су и сами свештеници оставили 

5 Маријана Матовић, „Чачанске године Светог владике Николаја“, Глас библиотеке бр. 13 
(2006): 106.



325

трагове на страницама музејских публикација. У часопису „Наша прошлост“ бр. 
8 (2007) објављен је чланак Миломира Радића, свештеника Цркве Свете Троји-
це у Краљеву, Рукопис минеја за новембар преписан у Јовању под Овчаром 1565. го-
дине. Игњатије Марковић, монах манастира Јежевице, аутор је два текста о ве-
ликодостојницима Жичке епархије. У часопису „Наша прошлост“ бр. 9 (2008) 
написао је чланак Архимандрит Нићифор Дучић, јаворски јунак и администра-
тор Епархије Жичке, а у бр. 11 (2010) – Животопис др Василија (Костића) Епископа 
бањалучког и жичког. Кроз изложбену делатност музеја 2015. године овековече-
но је стваралаштво Епископа жичког Јустина, приређивањем уметничке излож-
бе дубореза које је израдио, уз богато илустрован каталог. 

Текстови, чланаци и прикази који се у различитим аспектима односе на ис-
торију православља, манастире и цркве, публиковани су у различитим формама.

 
Каталози изложби у издању Народног музеја Краљево
1. Милорад Михаиловић, Српске иконе ХIХ века: 
легат Оливере Радојковић Чоловић (1986).
2. Српске фреске ХIII века, Народни музеј Краљево 
и Градски музеј Сомбор (1990).
3. Милорад Михаиловић, Ликови светитеља и владара 
у српском средњовековном сликарству (1991).
4. Милка Чанак Медић, Истраживање и обнова манастира Жиче (1995). 
5. Радош Ракуш, Српско сликарство XIII и XIV века: 
копије фреска из збирке Народног музеја Краљево (1999).
6. Радош Ракуш, Уметници Манастиру Жичи: 
Жички духовни сабор Преображење (2000).
7. Марија Богдановић, Иконе из збирке Народног музеја Краљево (2001). 
8. Драган Драшковић, Свети Владика Николај Велимировић (2002). 
9. Вељко Михаиловић, Жича: графике (2006). 
10. Татјана Михаиловић, Сузана Новчић, Доба светлости: 
Српска уметност ХIII века (2007). 
11. Слободан Луковић, Калиграфије и илуминације (2008).
12. Изложба Обнова Хиландара, шест година након пожара, 
уредник Срђан Стефан Миленковић. Краљево: Народни музеј; 
Задужбина Светог манастира Хиландара, 2010.
13. Вељко Михајловић, Анђели Жичке епархије: графике (2010). 
14. Бојан Миљковић, Иконе (2012). 
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15. Вељко Михајловић, Константин: графике (2013). 
16. Јустин Стефановић, --- и у векове векова: дрворези епископа Јустина: 
Народни музеј Краљево (2015). 
17. Татјана Михаиловић и Сузана Новчић, Јелена велика краљица: 
седам векова од смрти краљице Јелене: 1314–2014 (2016).
18. Татјана Михаиловић, Скривено наслеђе: 
истраживање цркве под земљом у Паклењу (2016).
 19 Татјана Михаиловић, Бранка Гугољ и Соња Милићевић, 
Рашка од праисторије до касног средњег века (2018).
Међу гостујућим изложбама у последњој деценији које су се 
односиле на православну веру, издвајају се изложбе:  
1. Милица Котур, Отисци епоха. Фреске у Босни и Херцеговини. – Бањалука: 
Републички завод за заштиту културно-историјског 
и природног наслеђа, 2011; 
2. Снежана Ђенић и Босе Росић, Прота Радосав Симић, 
српски духовник, неимар и добротвор. – Чајетина: Библиотека 
„Љубиша Р. Ђенић“, 2014; 
3. Kolory prawosławia = Boje pravoslavlja = Colours of Orthodoxy = 
Краски православия : Serbia : Srbija : Сербия. – Warszawa: 
Warszawska Metropolia Prawosławna, 2014; 
4. Андреј Вујновић, Свети Сава Српски. – Београд: 
Историјски музеј Србије, 2017. 

Зборници радова са стручних и научних скупова у којима 
се Народни музеј Краљево јавља као суиздавач
1. Међународни научни скуп Свети Сава у српској историји и традицији 
организован је 1995. године у Београду и манастирима Жичи, Студеници и 
Милешеви. Три године касније, у издању Српске академије наука и 
уметности и музеја, изашла је истоимена публикација, коју је уредио 
академик Сима Ћирковић.
2. У сарадњи краљевачких установа – музеја и Завода за заштиту споменика 
културе, 1998. је организована конференција посвећена манастиру Жичи, 
са које су потекла два издања: 
а) Бојана Мелцер, Александра Павловић и Сања Аћимовић, 
Манастир Жича: библиографија (1998) и 
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б) Манастир Жича: зборник радова, 
приредио академик Гојко Суботић (2000). 

Чланци и прикази у часопису „Наша прошлост“
Од 1968. до 1992. у часопису „Наша прошлост“ објављено је 15 чланака темат-

ски везаних за црквено градитељство, уметност и историјски значај цркава и ма-
настира. У обновљеној серији часописа „Наша прошлост“ бр. 6 (2005) – бр. 17–18 
(2019), објављено је 43 чланка о манастирима, црквама, фреско-сликарству, ико-
ностасима, црквеним саборима, црквеним рукописима, епископима, свештен-
ству, итд. Часопис „Наша прошлост“ бр. 7 (2006) био је посвећен обележавању 
800 година постојања манастира Жиче – „духовног и државног средишта срп-
ског народа“.6

Текстови у оквиру тематски различитих 
и библиографски разнородних публикација
Зборници радова: (Рудо Поље – Карановац – Краљево: од првих помена до Пр-

вог светског рата (2000); Даривање и задужбинарство: Дани европске баштине 
(2012) итд.).

Монографије: (Владан Виријевић, Краљево, град у Србији 1918–1941 (2006); Су-
зана Новчић, Виолета Цветаноска и Мирјана Савић, Легат Оливере Радојковић 
Чоловић (2019)).

Изложбени каталози: (Марина Бунарџић, 8 векова прве српске болнице 
(2007); Небојша Дамњановић и Драгомир Ацовић, Крунисање српских влада-
ра (2007); Одрастање у Краљеву у 19. и 20. веку (2013); Ана Гвозденовић и Ми-
рјана Савић, Преображења – 20 година (2013); Виолета Цветаноска, Прича о хле-
бу (2013); Мирјана Савић, Хвала пчелама. Историја пчеларства у краљевачком 
крају (2018) итд.).

6 Мирјана Савић и Немања Трифуновић, „Часопис ,Наша прошлост’ у научној и културолош-
кој панорами Србије“, Лесковачки зборник 60 (2020): 282.
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БИБЛИОТЕКАРИ КРАЉЕВАЧКОГ МУЗЕЈА У ПРОМОВИСАЊУ 
ДУХОВНЕ БАШТИНЕ И НЕГОВАЊУ САРАДЊЕ 

СА СРПСКОМ ПРАВОСЛАВНОМ ЦРКВОМ

Од самог почетка рада Народног музеја у Краљеву, 1950. године, формиранa jе 
специјална библиотека. Милорад С. Јовић, један од оснивача и први управник 
музеја, преузео је дужност библиотекара. До октобра 1961. године у инвентар-
ну књигу уписано је око 1500 библиотечких јединица. Након трогодишњег пре-
кида рада музеја, 1961–1964. настављено је са набавком нових публикација и 
вођењем књиге инвентара библиотеке. Готово пола века, обавезе око музејске 
библиотеке биле су у склопу задужења неког од кустоса или секретара музеја. Од 
1998. о музејској библиотеци старао се организатор и библиотекар Милоје Радо-
вић, који 2000. наставља да ради у краљевачкој библиотеци, поставши један од 
најнаграђиванијих библиотекара у нашој земљи. На новоустановљеном радном 
месту библиотекара специјалне библиотеке Народног музеја Краљево радиле су 
Марија Богдановић од 2001. до 2002. године, Мирјана Савић од 2003. до 2018, а 
Наталија Поповић ради од 2019. године. 

Стекавши звање кустоса у краљевачком музеју, Марија Богдановић наста-
вља са радом у Народној библиотеци Србије, где достиже звање библиотекар-
ског саветника. Упркос кратком времену проведеном у музеју, успела је да уте-
мељи праксу свестраног ангажовања библиотекара, не само у библиотечкој, већ 
и у музеолошкој делатности, указавши на разноврсне видове могуће сарадње са 
црквама и манастирима. Њен коауторски текст Храм Силаска Св. Духа у Краље-
ву: архитектура и иконостас, публикован је 2000. у зборнику радова Рудо Поље 
– Карановац – Краљево: од првих помена до Првог светског рата, у издању Балка-
нолошког института САНУ и Народног музеја Краљево. Наредне године прире-
дила је запажену изложбу Иконе из збирке Народног музеја Краљево. Осврћући 
се на недовољно познато стваралаштвo зоографа, са аспекта историје уметнос-
ти обрадила је 24 иконе, пореклом из Македоније, са Косова и Метохије и југа 
Србије.7 Радећи у Народној библиотеци Србије, једној од најзначајнијих нацио-
налних установа културе, Марија Богдановић не престаје да истражује историју 
и уметност цркава краљевачког краја, објавивши чланак Црква свете Ангелине у 
Закути у часопису „Наша прошлост“ бр. 9 (2008).

Мирјана Савић, библиотекар и музејски саветник, наставља да следи и на-
дограђује установљене правце деловања библиотекара музејске специјалне 

7 Марија Богдановић, Иконе из збирке Народног музеја Краљево (Краљево, 2001).
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библиотеке. Преузевши задужења и библиотекара и кустоса задуженог за Збир-
ку старе и ретке књиге, посвећује се истраживању о првим књигама и читао-
цима у новом веку и почетком савременог доба на подручју Краљева и околи-
не. Текстом Пренумеранти, читалиште и школске књижнице у Карановцу–Краље-
ву током 19. века, објављеном у часопису „Наша прошлост“ бр. 6 (2005), између 
осталог указује на велики утицај свештенства на ширење писмености и наста-
нак првих читаоница. Поводом јубилеја „Жичког духовног сабора“, 2011. годи-
не, заједно са мр Аном Гвозденовић, запосленом у Народној библиотеци „Сте-
фан Првовенчани“ Краљево, приређује изложбу Преображења – 20 година Жич-
ког духовног сабора. Након свечаног отварања у краљевачком музеју, изложба је 
гостовала у Студентском културном центру у Београду и на Београдском сајму 
књига. Сарадња краљевачких установа, библиотеке и музеја на промовисању ду-
ховности настављена је и у ширем региону. Мирјана Савић и мр Ана Гвоздено-
вић 2018. године учествују на Првој међународној конференцији библиотека-
ра, архивиста и музеолога у организацији Националне библиотеке Црне Горе 
„Ђурђе Црнојевић” Цетиње, са радом „Жички духовни сабор ,Преображење’– ме-
сто где је баштина жива и где се чува“, публикованим 2019. у Zborniku radova / 
Prva međunarodna konferencija bibliotekara, arhivista i muzeologa „Librares, Archives 
and museums conference (LAM), Montenegro, 2018“.

Изложба Мирјане Савић Хвала пчелама. Историја пчеларства у краљевачком 
крају, приређена 2018. године и праћена обимним каталогом, приказала је пре-
судну улогу цркве и свештенства у утемељењу и развоју ове пољопривредне гра-
не у Србији. Поред задужбинара из династије Немањића, који су подржавали и за-
конима стимулисали пчеларење при манастирима, посебно су обрађени зачеци и 
развој пчеларства у манастиру Жичи од средњег века до данас, прелазак са при-
митивног на рационално пчеларство, као и велики утицај епископа жичких, Сава 
(Бараћа) Дечанца и Николаја Велимировића, на формирање првих пољопривред-
них друштава. Сестринство манастира Жиче предусретљиво је помогло реализа-
цију изложбе уступањем богате фотографске грађе настале током последње три 
деценије. Јереј Милан Костић из цркве у Грачацу, помогао је реализацију изложбе 
омогућивши излагање публикација из црквене библиотеке. Посебно значајно ме-
сто на изложби и у каталогу заузела је брошура из грачачке цркве Свештенство и 
пчеларство, расправа Димитрија К. Михаиловића, читана на Свештеничком збо-
ру у Јежевици 1900. Изложба Хвала пчелама. Историја пчеларства у краљевачком 
крају крајем 2018. и током 2019. наставља са гостовањима у Центру за културу и 
уметност Алексинац, Музеју рудничко-таковског краја Горњи Милановац, у Гале-
рији Синагога Народног музеја Ниш и у Центру за културу Врњачке Бање. 
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Осим писане речи и изложби, активности библиотекара обележила су и пре-
давања праћена презентацијама где су православље, свештенство и црква, као 
стожер националног идентитета, чинили носеће и пратеће теме излагања:

1. Мирјана Савић, Владика Јоаникије Нешковић: 1804–1873. Предавање органи-
зовано у склопу манифестације Светосавски дани подружнице Друштва за срп-
ски језик и књижевност Краљево, 25. јануара 2015.

2. Мирјана Савић, Српско–руски односи у Краљеву 1918–2018. године. Преда-
вање организовано поводом обележавања 180 година од успостављања дипло-
матских односа између Србије и Русије, Амбасада Републике Србије у Москви, 
Москва, Руска Федерација, 19. септембара 2018.

Захваљујући сарадњи библиотекара Народног музеја Краљево са уредни-
штвом Матице српске Нови Сад, који стоје иза Српског биографског речника, из-
давачког подвига у области референсне литературе, публиковане су биографије 
Војислава Јањића, свештеника, професора, политичара и публицисте (Српски би-
ографски речник 4/2009) и Јоаникија Нешковића, епископа шабачког и ужичког 
(Српски биографски речник 7/2018). У припреми за штампу налазе се биографије 
Сава Сретеновића, богослова, начелника у Министарству просвете и професора 
богословије и Драге Петровић, супруге протојереја Станка Петровића, одлико-
ване орденом Св. Саве III степена и Светосавском медаљом за добротворни рад 
у Србији и Македонији. 

ПРЕДАВАЊА И ПРОМОЦИЈЕ КЊИГА СВЕШТЕНИКА 
И О СВЕШТЕНСТВУ

Промоција књиге духовне садржине приређиване су у организацији краљевач-
ког музеја, као и у сарадњи са Духовним центром „Владика Николај Велимиро-
вић“, манастиром Студеницом, Заводом за заштиту споменика културе Краље-
во итд. У галеријском простору краљевачког музеја, адаптираном 2005. године, 
створени су одлични услови за промоције књига, предавања, пројекције филмо-
ва и концерте. Почевши од обележавања осам векова манастира Жиче до данас, 
организовано је десет промоција књига, чији су аутори, садржаји или учесници 
програма везани за цркву.

1. Промоција књиге протојереја-ставрофора Милана Д. Јанковића Епископ 
жички Стефан, од скровите Крке до седмоврате Жиче. Учесници програма: Епис-
коп жички господин Хризостом, протојереј-ставрофор Милан Д. Јанковић и ђа-
кон Радош Младеновић (24. новембар 2007). 
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2. Промоција књиге Слово незалазно Светог владике Николаја (књига владике 
Николаја о Богу и роду) (8. јануар 2009).

3. Промоција књиге Владимира Вукашиновића Српска барокна теологија. Учес-
ници: протопрезвитер-ставрофор др Предраг Пузовић, протопрезвитер-ставро-
фор др Владимир Вукашиновић и монах др Давид Перовић (27. фебруар 2009).

4. Предавање Христијанизација Јамала. Предавачи: Људмила Липатова (Му-
зеј Шемановски) и Пјотр Казанцев, директор филмског студија „Арктика“ (Са-
лехард, Русија). Пројекција филма Православље на Јамалу (17. септембар 2009).8

5. Промоција књиге Кирила Живковића Катихизис. Учесници програма: др 
Владимир Вукашиновић, архимандрит Тихон Ракићевић и ђакон Радош Младе-
новић (10. фебруар 2010).

6. Промоција књиге Милоша Јанковића Светачник. Учесници програма: 
Александра Марић, Слободан Стојадиновић и Андреј Јелић Мариоков (16. ап-
рил 2010).

7. Промоција књиге архимандрита Тихона Ракићевића Икона у литургији, 
смисао и улога. Учесници програма: протојереј-ставрофор др Владимир Вука-
шиновић, археолог Гордана Гаврић и аутор књиге (25. јануар 2011).

8. Промоција књиге Гордане Гаврић и Мирка Ковачевића Манастир Дрен-
ча: од рушевине до храма. Учесници програма: проф. др Владимир Вукашино-
вић (Православни богословски факултет Београд), др Владета Петровић и Гор-
дана Гаврић (7. мај 2015).

9. Промоција књиге Листићи из ближе и даље прошлости Петра Костића, 
приређивача др Александра Новаков и др Уроша Шешума, у издању Друштва 
пријатеља манастира Светих архангела код Призрена (31. мај 2018).9 Учесници 
програма: протојереј-ставрофор Љубинко Костић, архијерејски заменик Еписко-
па жичког и приређивачи. У уметничком делу програма учествовао је Хор Свети 
архиђакон Стефан, под руководством диригента Александра Јаковљевића. 

10. Промоција књиге Идентитети жртава стрељаних у Краљеву 1941, аутора 
Силвије Крејаковић, вишег кустоса Народног музеја у Краљеву. Учесници про-
грама: Епископ липљански Јован Ћулибрк (данас Епископ пакрачко-славонски), 
др Вељко Ђурић Мишина, Јован Мирковић и ауторка. Књига је 2013. представље-
на у краљевачкој библиотеци, а потом и у Библиотеци града Београда.10

8 НМКВ, Група за музејску документацију – ЦСА, Досије бр. 164: Програми рада Народног му-
зеја Краљево и годишњи извештаји од 1995.
9 Гостовање у краљевачком музеју приређено је након представања књиге у Матици српској 
у Новом Саду, Храму Светог Саве у Београду и Призренској богословији у Призрену.
10 НМКВ, Група за музејску документацију – ЦСА, Досије бр. 237: Промоције књига.
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СТАРЕ, РЕТКЕ И МЕМОРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ КЊИГЕ ВЕРСКОГ САДРЖАЈА 
У ИСТОРИЈСКОГ ЗБИРЦИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАЉЕВО

На зборовима радника Народног музеја Краљево 1980–1984. године донета је 
одлука везана за ревизију музејске библиотеке, којом су одређена издања која 
задовољавају прописане критеријуме, издвојена и сврстана у засебну Збирку 
старе и ретке књиге, при Историјском одељењу. Збирка старе и ретке књиге да-
нас броји 93 књиге, од којих је најстарије издање из 1765. године Србљак, од-
носно Правила молебнаја свјатих сербских просветителеја.11 Чињеница да се 
Народни музеј Краљево налази у средишту Православне епархије жичке, на-
домак манастира Жиче, обавезивала је кустосе и библиотекаре да приликом 
формирања збирки прибављају предмете и публикације везане за црквене об-
реде и деловање епископа и свештеника. У Збирку старе и ретке књиге уврште-
но је 22 књиге религијске тематике, од којих се 21 тиче православне религије, 
а једна је дело католичког жупника и књижевника. Књиге су набављане путем 
поклона и откупа. Већину књига поклонио је Милорад С. Јовић, први управ-
ник и библиотекар краљевачког музеја. Међу дародавцима су Радомир Спа-
сојевић, Милан Станић, Мијат Ивановић и његов син, прота Саватије Божић, 
свештеник М. Спасић и други. Књиге су откупљиване од Милосава Протића, 
свештеника из Јежевице, Зорке Марковић и адвоката Марковића из Краљева. 
Публикације религијске садржине чине часловци, требници, псалтири, месе-
цослови, минеји, катихизис, јеванђење и осмогласници из периода 1765–1867. 
У збирци је и дело сликара и писца Димитрија Аврамовића Описание древнос-
тиј србски у Светој (Атонској) гори, издато 1847. године, које представља зна-
чајно истраживачко полазиште за историчаре, историчаре уметности и етно-
логе и др.12 

Посебан меморијални и документарни значај има књига Притче Христове 
из 1870. године, штампана средствима „Фонда за помагање духовне књижевнос-
ти и школовање сиромашних ђака Епископа Јоаникија Нешковића“. Наиме, то 
је један од првих фондова хуманитарне провенијенције тог типа у Кнежевини 
Србији. Судећи по запису на полеђини корица, исте године управа Више жен-
ске школе у Београду, на челу са Катарином Миловук, поклонила је ову књигу 
Анђелији Спасић, ученици трећег разреда „за врло добар успех у наукама и за 
врло добро владање“.13 

11 НМКВ, И-1.
12 НМКВ, И-12.
13 НМКВ, И-34.
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На деветој страни књиге Петра Лауремберга Цветник в двесте и двадесет и 
четире избраних историех насажденији... (1802), коју је превео Јован Рајић, ис-
писано је мрким мастилом „сиа кнјига Цвтник јеромонаха Евстатија М...ро-
вића постриганика студеничкаго купи на батло у 1811 в ...слиграду“, „Јереј Ра-
дивој Павловић парох мачковачки“ и „престави се Милева...жичко 22. новем-
бра 1850. године“.14

Католички свештеник Вид Дошен написао је поетско дело Аждаја седмоглава 
сиреч Описание седми грехов смертних о седам смртних грехова, први пут издато 
1768. у Загребу. У Збирци старе и ретке књиге је новије издање овог дела, штам-
пано црквенословенским језиком у Будиму 1803. године. Руком писане аутобио-
графске белешке Милоша Петровића из Великог Семиклоша, некадашњег влас-
ника књиге, представљају драгоцена сведочанства о духовности, родољубљу и 
друштвеној историји Срба у Румунији 1848–1919. године.15

У музејским фондовима налазе се публикације чији су аутори и приређивачи 
жички епископи: Најлепше српско дете: [писмо епископа Николаја школској деци 
о прослави Светог Саве у светосавској 1935. години], штампано 1934. у Српској ма-
настирској штампарији у Сремским Карловцима;16 Читанка о светоме краљу Јо-
вану Владимиру (1925), коју је саставио Епископ жички Николај Велимировић; 
Извешће светјејшем архијерејском сабору о каноничној визитације (1893)17 и Па-
стирска посланица аутора Епископа жичког Саве Дечанца (1904).18

ЗАКЉУЧАК

Активност библиотекара специјалне библиотеке Народног музеја Краљево може 
се посматрати као интегрални део целокупне музејске делатности, јер је током 
последње две деценије започета пракса да запослени стичу звања и кустоса и 
библиотекара. На радном месту библиотекара специјалне библиотеке Народ-
ног музеја Краљево установљеном 2001. године, библиотекарке су објављујући 
радове, приређујући изложбе, држећи предавања и организујући промоције 
књига, знатно допринеле учвршћивању сарадње са СПЦ. Чињеница да се струч-
ни рад краљевачког музеја односи на заштиту покретних културних добара на 

14 НМКВ, И-2.
15 НМКВ, И-54.
16 НМКВ, И-1388.
17 НМКВ, И-1072.
18 НМКВ, И-1073.
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територији Рашке, Краљева и Врњачке Бање, условила је вишеслојну програмс-
ку повезаност са црквама и манастирима на територији Епархије жичке. Прво 
издање краљевачког музеја, из 1968. године, односи се на српске фреске из ХIII 
века, а први уведен предмет у Историјској збирци је књига верске садржине. У 
Збирци старе и ретке књиге уврштено је 22 књиге религијске тематике, од којих 
се 21 тиче православне религије, а једна је дело католичког жупника и књижев-
ника. Током последње четири деценије у музеју је приређено 19 изложби праће-
них садржајним и богато илустрованим каталозима, организована су два научна 
скупа о Светом Сави и манастиру Жичи, a у годишњаку „Наша прошлост“ 2005–
2019. објављена су 43 текста посвећена православљу, његовим стожерима и обе-
лежјима. Почевши од обележавања осам векова манастира Жиче, 2007. до данас, 
организовано је десет промоција књига, чији су аутори, садржаји или учесници 
програма везани за православну цркву. 
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THE MODES OF LIBRARY-RELATED AND MUSEOLOGICAL COOPERATION 
BETWEEN THE KRALJEVO NATIONAL MUSEUM 

AND ORTHODOX MONASTERIES AND CHURCHES NEARBY

SUMMARY: The entire activity of the National Museum of Kraljevo considered 
through collecting, selecting, preserving, processing, and presenting the movable cul-
tural goods in many aspects pertains to the heritage of Orthodox monasteries and 
churches. The importance of the church and priesthood in enlightening the popula-
tion in the area of Kraljevo has been studied in the library of the Kraljevo National 
Museum, and the results of the research shaped in accordance with best library and 
museological practices have been presented. The research endeavors related to mate-
rial foundations and historical importance of the Serbian Orthodox Church are pre-
sented within the framework of rich publishing activities of the Kraljevo museum, a 
large part of which refers to history, art, conservation, and restoration of monasteries 
and churches. As part of thematically diverse exhibitions, the publications from the 
church library stocks were displayed, while priests participated in the book promo-
tions, both as authors and guests of the programs. By inventorying and processing the 
collection of old and rare books of the Kraljevo museum that comprises 93 books, it 
was established that 21 of the books were precious in casting the light onto the histo-
ry of Orthodoxy from the 18th to 20th century, while one was significant for written po-
etic creativity in the spirit of Catholicism. A firm tie that connects the National Muse-
um of Kraljevo, the public library “Stefan Prvovenčani” and the Žiča Monastery for al-
most three decades has certainly been a joint organization of the manifestation of the 
Žiča Spiritual Assembly - Transfiguration, whereby spirituality, art, science, and books 
are celebrated, preserved, and improved in the most harmonious manner.

KEY WORDS: books, newspapers, museum, church, monasteries, library, collection



337

МИРЬЯНА САВИЧ
Народный музей, Кралево

mirjana.savic@nmkv.rs

ВИДЫ БИБЛИОТЕЧНО-МУЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
НАРОДНОГО МУЗЕЯ В КРАЛЕВО С ПРАВОСЛАВНЫМИ МОНАСТЫРЯМИ 

И ЦЕРКВЯМИ В ОКРЕСТНОСТЯХ

АННОТАЦИЯ: Совокупная деятельность Народного музеяв Кралево, рассматри-
ваемая на фоне сбора, отбора, сохранения, обработки и представления движи-
мых культурных ценностей, во многих аспктах относится к наследию право-
славных монастырей и церквей. В библиотеке Народного музея Кралево изуча-
лась роль церкви и духовенства в просвещении населения на территории Кра-
лево, а результаты представлены в музейно-библиотечной форме. Исследова-
ния, относящиеся к материальным основам и историческому значению Серб-
ской Православной Церкви, представлены в рамках богатой издательской дея-
тельности Народного музея в Кралево, преобладающая часть которой относится 
к истории, искусству, консервации и реставрации монастырей и церквей. В рам-
ках тематически разноплановых музейных выставок представлены публикации 
из фондов церковных библиотек, а священники принимали участие в презен-
тациях книг и как авторы и как гости программ. Инвентаризацией и обработ-
кой коллекции старых и редких книг Народного музея в Кралево, обладающей 
93 книгами, установлено, что 21 книга представляет собой ценный материал для 
освещения истории Православия с XVII по начало XX века, а одна – для пись-
менно-поэтического творчества в католическом духе. Прочным звеном, соеди-
няющим на протяжении почти трех десятилетий Народный музей Кралево, На-
родную библиотеку “Стефан Первовенчанный” и монастырь Жичу, несомненно, 
является совместная организация культурного мероприятия Духовное собрание 
в Жиче Преображение, в рамках которого наиболее гармонично наследуются, ох-
раняются и дополняются духовность, искусство, наука и литература. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: книги, газеты, музей, церковь, монастыри, библиотека, 
коллекция
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МИСИОНАРСКА УЛОГА ЧАСОПИСА 
ЕПАРХИЈЕ ЖИЧКЕ У ВРЕМЕ ЕПИСКОПА 
НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА 
(1919–1920; 1934–1941)

САЖЕТАК | У раду осветљавамо време у коме је на трону Епархије жичке био 
Епископ Николај Велимировић. Посебан нагласак стављамо на мисионарс-
ку улогу епархијског часописа. Он је од 1919. до краја 1938. излазио под нази-
вом Преглед Цркве Епархије Жичке, а од јануара 1939. под називом Жички Благове-
сник. Постојање овог часописа контекстуализовано је у специфичним послерат-
ним околностима. Оне се одликују свеукупним друштвеним настојањем ка про-
наласку начина за нормализацијом живота. Пастирска далековидост Епископа 
Николаја препознала је важност присуства Цркве у овом процесу. Међу темама 
које часопис разматра налазе се оприсутњавање јеванђелских вредности међу 
народом, рад на верско-моралном пољу, промишљање црквених тема и начина 
са којима се Црква има суочити са савременим изазовима, важност поштовања 
жене, сведочење духа вере кроз доброчинства, ставови у вези са наглим развојем 
науке, питање васпитања деце. На крају, изводимо закључке о улози Епископа 
Николаја Велимировића и епархијског часописа у међуратном периоду. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Епископ Николај Велимировић, Преглед Цркве Епархије Жичке, 
Жички благовесник, мисија, доброчинства, феминизам, васпитање, богомољач-
ки покрет 
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УВОД

Трагедија Великог рата задесила је Епархију жичку у најнеповољнијем тренутку. 
Наиме, 1913. године упокојио се Епископ жички Сава Дечанац, тако да су свеш-
тенство и верни народ остали без свог Архипастира. Након више од пет годи-
на упражњености трона Епархије жичке, 20. јуна 1919. устоличен је Епископ Ни-
колај Велимировић. Епархијом жичком управљао је у два наврата: 1919–1920. и 
1934–1941. (када емигрира у Америку).1 Наше истраживање односи се на период 
1919–1920. и 1936–1941. Разлог за то је што услед периода администрације Епар-
хијом (1934–1936), Епископ Николај није могао потпуно активно учествовати у 
раду часописа. Доказ је што је Божићна посланица из 1936. објављена из пера 
патријарха српског Варнаве, а не редовног Епископа, како је то Николај чинио 
за време првог боравка на жичкој епископској катедри. О томе сведочи и Пре-
глед за фебруар–март 1936, где се јасно помиње да је Николај одсутан и да се у 
току године очекује његов повртак на чело Епархије.2 Свети Архијерејски Сабор 
на заседању у периоду 8–21. јуна изабрао је Николаја за сталног Епископа жич-
ког, о чему са радошћу и поздравним словом у службеном делу сведочи и ак-
туелни број епархијског часописа.3 Уредници часописа по благослову Еписко-
па Николаја били су прота Живојин Алексић (1919–1920), прота Хранислав Ђо-
рић (1936–1937), прота Милан Стаменић (1937), јереј Драгослав Обућина (1937–
1939), прота Алекса Тодоровић (1939–1941). До краја 1938. часопис је излазио 
под називом Преглед Цркве Епархије Жичке, а од јануара 1939. под називом Жич-
ки Благовесник.

1 У литератури се често наилази на различите наводе који се тичу године када је владика 
Николај други пут ступио на трон Епархије жичке. Помињу се 1934. и 1936. година. Проф. 
др Драгољуб Даниловић пише да је владика Николај од 1934. био администратор Епархије 
жичке (Драгољуб Даниловић, Гордана Гаврић, „Жичка Епархија у Краљевини Југославији и 
владика Николај Велимировић“, у Жичка Епархија – осам векова светосавског континуитета 
(Краљево: Епархија жичка, 2019), 66). Владичин синовац Јован, касније Епископ шабачко-
ваљевски (1960–1989), пише да је после смрти владике жичког Јефрема за администратора 
изабран Николај, који је тек 1936. постао стални Епископ жички (Епископ Јован Велимиро-
вић, „Сећање на Епископа Николаја“, у Сабрана дела књига 1, ур. свештеник Милисав Д. Про-
тић (Шабац: Манастир Соко, 2016)], 647).
2 Сава Петровић, „На раду у 1936. години“, Преглед Цркве Епархије Жичке 2–3 (фебруар–март 
1936): 5.
3 Уредништво, „Избор Епископа господина Николаја“, Преглед Цркве Епархије Жичке 7–8 (јул 
1936): 2.
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ПОСЛЕРАТНЕ ОКОЛНОСТИ КАО МИСИОНАРСКИ ИЗАЗОВ

Први број Прегледа Цркве Епархије жичке изашао је већ августа 1919. Тиме је пос-
ведочена будна свест новоизабраног Епископа о важности мисионарске делат-
ности. Ако имамо на уму чињеницу да је то био једини начин за убрзано ши-
рење проповеди, онда нам постају очигледне далековидост и предузимљивост 
Николајева. Такође, свештенство и народ измучени страхотама рата и оптереће-
ни тешком свакодневицом, кроз овај часопис добијају прилику да се духов-
но описмене и тиме оплемене свој живот који је био притиснут многобројним 
невољама и малодушношћу. О томе сведоче сликовите и песнички надахнуте 
речи Уредништва, које први број часописа из 1919. започиње речима: „Као што 
после дуготрајне зиме сину пролетњи дани и јавља се успавани живот природе 
под топлином сунчаних зракова, тако се сада и у нашој епархији међу свештен-
ством и народом – међу живом Црквом Божијом – осећа нови покрет.“4

Постојање овог часописа контекстуализовано је у специфичним послерат-
ним околностима. Оне се одликују свеукупним друштвеним настојањем ка про-
наласку начина за нормализацијом живота. Пастирска далековидост Епископа 
Николаја препознала је важност присуства Цркве у овом процесу. Његове бесе-
де о великим празницима штампане су у часопису. Оне поред објашњења ис-
торијског и поучног карактера празника, садрже осврте на актуелно друштве-
но стање. Ипак, далеко су од плитког политикантства. Представљају рефлексе 
критичке мисли Епископа који је био забринут за будућност света и свог народа 
у њему. Упечатљива је актуализација јеванђелских догађаја. Тако се смисао Бо-
жића види у непрекидном рођењу Бога у душама људским.5

Епархијски часопис заузео је важно место као начин за оприсутњење јеванђел-
ских вредности међу народом. Реализоване су епархијске конференције, на који-
ма су доношене годишње резолуције. Најављено је да ће излазити месечно, а из-
лазио је као полуслужбени орган свештенства Епархије жичке. Мора се примети-
ти ослањање Епископа Николаја на помоћ свештенства и монаштва, као и инте-
лектуалаца из различитих области интересовања, који су активно учествовали у 
раду часописа. Међу ауторима наилазимо на имена Епископа далматинског Ири-
неја (Ђорђевића), јеромонаха Севастијана (Путника), проте Живојина Алексића, 
проф. Јеврема Бојовића (потоњег Епископа жичког Јефрема, 1920–1933), др Војис-
лава Јанића, Михаила Виноградова, архимандрита Јустина (Поповића), проте 

4 Уредништво, „Претходна реч“, Преглед Цркве Епархије Жичке 1 (август 1919): 2.
5 Епископ Николај Велимировић, „Опроштајна посланица“, Преглед Цркве Епархије Жичке 1 
(јануар 1921): 5.
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Хранислава Ђорића (будућег патријарха српског Германа), јеромонаха др Васи-
лија Костића (будућег Епископа жичког, 1961–1978), Јована Д. Велимировића (по-
тоњег Епископа шабачко-ваљевског, 1960–1989), Живана Маринковића, Дими-
трија Најдановића, Владимира Вујића, Владимира Велмар-Јанковића.

У најави програма и циљева који се пред часопис постављају, уредништво 
предвођено протојерејем Живојином Алексићем часопис описује као инфор-
мативно средство које ће имати за циљ да свештенство и верни народ побуди 
на што ревносније деловање у Цркви. Позива свештенство и монаштво, али и 
људе из области просвете, пољопривреде, хигијене и других друштвених наука 
да допринесу раду часописа својим текстовима. Врше се представљања књига, 
познатих личности за пример, доносе се вести из целог православног света. Из-
носе се и детаљи о нерешеном питању свештенства по питању материјалне обез-
беђености, што је битно везано и за мисионарско деловање. Објављују се свето-
отачке поуке о васпитању (Свети Јован Златоусти), као и моралне поуке народу 
(нпр. о разлици бриге и молитве). У раду часописа својим радовима учествују и 
припадници верног народа Божијег,6 што указује на циљ часописа да у ствар-
ности буде дело целе Цркве.

Рад на верско-моралном пољу имаће за циљ и да отргне људе од послератног 
песимизма, као и различитих моралних застрањења (међу којима се посебно ис-
тиче алкохолизам, ванбрачне заједнице и друго). Пишу се ауторски текстови, до-
носе преводи са разних светских језика. Износе се прикази домаћих и иностра-
них књига. Текст „Ново доба и старо Јеванђеље“7 означио је да препород људи 
долази кроз њихово обраћење истинама Јеванђеља, а не спољашњим привреме-
ним формама. Богочовек мора постати мера човека да се не би поновиле стра-
хоте Великог рата. Оне су се и десиле јер је на прво место стављен материјални 
прогрес, а не духовно узрастање. Свештенство које је у време рата морало стати 
у одбрану нејачи свога народа, „прво (као) војник са пушком у руци, па тек онда 
свештеник са крстом и јеванђељем“,8 сада на прво место мора ставити пропо-
вед Јеванђеља и пастирски рад у народу. Указује се и на лоше навике у друштву 
(попут псовања светиња)9 које слуте на богоборачко расположење у народу. Ова 

6 Парохијанин, „Једна значајна стогодишњица“, Преглед Цркве Епархије Жичке 3–4 (март–ап-
рил 1937): 21–23.
7 Уредништво, „Ново доба и старо Јеванђеље“, Преглед Цркве Епархије Жичке 1 (август 1919): 
16–18.
8 Стеван Бојовић, „Ново доба, нов правац рада“, Преглед Цркве Епархије Жичке 2 (фебруар 
1920): 39.
9 Јеврем Бојовић, „Псовање светиња“, Преглед Цркве Епархије Жичке 4 (новембар 1919): 105. 
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страховања над духовним стањем народа доживеће пророчко испуњење у пери-
оду успостављања комунистичке диктатуре у Југославији. Праве се и осврти на 
стање у Европи, које се описује речима Димитрија Најдановића „Познато је ли-
цемерство такозваних демократских земаља у Европи. Кад зборе о слободи, ми-
сле само на своју слободу. А то је слободарство – прикривено црквеноборство. 
Глуви и неми били су они од памтивека за страдања православља.“10

Већ у другом броју часописа појављује се песма Мораво, Мораво. Аутор је је-
ромонах Севастијан Путник. Песма одише жалом за поробљеном отаџбином, 
коју у себи носи заточеник у туђем свету. Искуство великог броја свештеника 
и монаха са територије Епархије жичке који су током Великог рата били у за-
робљеништву (углавном у Нежидеру, Аустрија) овде је преточено у оду посвеће-
ну родној земљи. Песнички исказ подобан псаламском На реках вавилонских, 
слика једну колективну свест Србина који попут старозаветног Израиљца у еги-
патском ропству пева са надом у повратак у земљу предака, земљу обећану. Сти-
хови „Мораво, Мораво, моје село равно“11 постаће инспирација за народну пе-
сму. Ипак, оно што је неопходно нагласити јесте да се овај духовно-патриотски 
песнички исказ не може разумети без надахнућа које је уз владику Николаја но-
сио богомољачки покрет.12 Они се морају неодвојиво разумевати. Да није било 
владике Николаја, богомољачки покрет тешко би могао да сачува аутентични 
црквено-народни етос, а без богомољачког покрета владика Николај најверова-
тније би остао један академски теолог познат мањој групи посвећеника у исто-
рију и богословље.

10 Димитрије Најдановић, „На Западу ништа ново...“, Преглед Цркве Епархије Жичке 10 (окто-
бар 1938): 5
11 Јеромонах Севастијан Путник, „На водама вавилонским“, Преглед Цркве Епархије Жичке 2 
(септембар 1919): 53–54.
12 Ксенија Кончаревић почетке овог покрета види на територији Баната после устанка 1848, 
народ се почиње сабирати око харизматичних појединаца уз читање Светог Писма и пе-
вање побожних песама. Покрет је био супротстављен идејама модернизма, либерализма и 
социјализма. Пресудан утицај да овај покрет остане у окриљу Цркве, без застрањења, имао је 
владика Никола Велимировић са монаштвом и свештенством (Ксенија Кончаревић, „Утицај 
духовно-обновитељских покрета XIX и XX века на језичку политику и богослужбено ства-
ралаштво Српске Православне Цркве“, у Српска теологија у двадесетом веку књ. 19 [2015], 
106–107).
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ПРОМИШЉАЊЕ И ОДГОВОР НА ПИТАЊА САВРЕМЕНОСТИ

Живи дух часописа као места за промишљање црквених тема, али и начина са 
којим се Црква има суочити са савременим изазовима, најбоље се репрезентује 
у тексту угледног краљевачког свештеника Саватија Божића. Његов текст пред-
ставља реаговање на текст проте Стевана Бојовића који је објављен такође у Пре-
гледу. Наиме, прота Саватије концепцији уског пастирског деловања у оквиру 
Цркве и црквених обреда предлаже проширење кроз све видове друштвених ак-
тивности које могу бити допуњаване и оплемењиване црквеним садржајем.13 У 
случају бављења воћарством могу се увести посебне молитве за благослов рада 
и плодова, а за активности у књижарским подухватима могу се унапредити из-
дања са црквеним темама. Овде је присутна једна свевремена дилема о питању 
односу Цркве и културе, па је тако Преглед из 1920. сведок трајања ове теме.

Значајно је разматрање питања феминизма и односа хришћанства према ис-
том. Указује се на важност поштовања жене, за које се хришћанство залаже од 
самих својих почетака. Ипак, указује се да инсистирање феминистичког покрета 
на економској самосталности жене истовремено може да угрози њену улогу мај-
ке и васпитача деце што ће у будућности имати далекосежне последице за чове-
чанство.14 Часопис сведочи о уважавању достојанства жена и настојању ка њи-
ховој остварености у црквеном и друштвеном животу. Најбоља потврда тога су 
предивне и пуне захвалности речи којима се ученице осмог разреда Прве жен-
ске Гимназије у Београду захваљују Епископу Николају на пажњи коју им је пос-
ветио указујући им гостопримство и омогућавајући да упознају живот и исто-
ријат манастира у Овчарско-кабларској клисури.15 О примерима светих српских 
мајки и њиховој величанственој улози у историји нашег народа писао је Епис-
коп Николај Велимировић.16

Рад Цркве на сведочењу духа вере кроз доброчинства према људима добиће 
институционалну подршку кроз оснивање „Жичке јеванђелске акције“ 1936. го-
дине, на предлог Епископа Николаја. Она ће за циљ имати да све друштвене 

13 Саватије Божић, „Ново доба и свештеник“, Преглед Цркве Епархије Жичке 4–5 (април–мај 
1920): 143–145.
14 Методије Гоговић, „Хришћанство и феминизам“, Преглед Цркве Епархије Жичке 11 (новем-
бар 1940): 12–17
15 Ученице VIII р. Прве ж. Гимназије у Београду. „Његовом Преосвештенству, Г. Николају, 
епископу жичком“, Преглед Цркве Епархије Жичке 11 (новембар 1937): 17–19.
16 Епископ Николај Велимировић, „Част српским матерама“, Преглед Цркве Епархије Жичке 12 
(децембар 1940): 11–17.
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снаге, посебно оне око богомољачког и соколског покрета, стави у службу ду-
ховног и моралног препорода народа Епархије жичке.17 Истовремено, социјал-
ни проблеми изражени кроз експлоатацију људи, биће третирани као последи-
ца унижавања људског бића до потомка животиње, а не створења Божијег. Зато 
се тежи повратити достојанство сваког човека, не само у духовном смислу, већ и 
у материјалном. Начин за то је задругарство, које појединцу и његовој породи-
ци омогућава сигурност и бољи животни стандард. Хришћанска љубав и зајед-
ништво тако се уграђују у друштвени поредак препорађајући га на стабилним 
темељима љубави према Богу и ближњем.18 Пример „Дома милосрђа“ у Овчар 
Бањи је упечатљив. Наиме, 1936. владика Николај уз велики лични прилог и 
труд братства манастира на изградњи дома од десет соба, остварује идеју да се 
сиромашним болесницима омогући бањско лечење. Кроз бесплатно лечење у 
благодетима бањске воде и молитвено присуство у манастиру, болесници су ле-
чили и душу и тело. За три године неколико стотина болесника се лечило. Резул-
тати су били одлични, па се и добар глас о овом подухвату хришћанског мило-
срђа пронео по целој околини.19 Године 1938. у Краљеву, у непосредној близини 
Цркве Свете Тројице на црквеној земљи подиже се дом за сироту децу, као и за 
незбринуте старце и старице. Идеја је да док родитељи раде, да би зарадили за 
основне животне потребе, деца имају прилику да у топлом простору једу и уче. 
Била је ово нека врста претече дневног боравка, али бесплатног.20

У часопису се примећују и осврти на актуелна политичка дешавања. Упеча-
тљив пример је Конкордатска криза која је потресала Краљевину Југославију, 
нарочито у периоду 1936–1937. У Прегледу за 1936. налази се предавање са го-
дишње свештеничке скупштине у Манастиру Жичи, где се истичу проблеми 
око мешања Ватикана у унутрашња питања Југославије. Нападима на Српску 
Цркву, која је оптуживана за светосавље као национални шовинизам, супротста-
вља се како историјска улога Светог Саве тако и љубав српског народа према 
братском хрватском народу. Она се посебно истиче чувеним речима: „Брат је 
мио које вере био.“21 Такође, указује се на опасност од комунизма као поседице 

17 Уредништво, „Записник XVII редовне скупштине свештенства епархије жичке одржане на 
дан 16/3. јула у Манастиру Жичи“, Преглед Цркве Епархије Жичке 11 (новембар 1936): 23.
18 Војин Д. Ђорђевић, „Етичка вредност задругарства“, Преглед Цркве Епархије Жичке 7 (јул 
1937): 11–15.
19 Миливоје В. Маричић, „Дом милосрђа“, Преглед Цркве Епархије Жичке 5 (мај 1938): 18.
20 Уредништво, „Освећење дома за изнемогле старце и старице и дечјег хранилишта у Краље-
ву“, Преглед Цркве Епархије Жичке 11–12 (новембар–децембар 1938): 28–38.
21 Милан Стаменић, „Дело Светог Саве и његов значај у прошлости, садашњости и будућ-
ности“, Преглед Цркве Епархије Жичке 9–10 (септембар–октобар 1936): 10.
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конфликта радника и капиталиста. Истовремено се критикује капитализам, али 
се указује да иза комунизма не стоји жеља за једнакошћу свих, већ жеља за вла-
шћу над свима.22 Указује се да је Црква претеча демократије, јер је народ у њој 
увек имао своје место. Тако је било и у најтежим временима ропства, када су сви 
видови државности били изгубљени.23

Читаоцима часописа предочава се и став у вези са наглим развојем науке. 
Поздрављају се достигнућа која улепшавају и олакшавају живот човека, али се 
указује на истовремено унижавање религиозности и моралног поретка што у ис-
ходу доноси као резултат да људи не постају бољи тиме што су научно напред-
нији. Указује се и на критику рационализма која је присутна код Достојевског.24 
Упозорава се да стављање материјалног интереса у први план води мржњи међу 
људима и ратовима међу народима.25 Зато се предлаже религијско васпитање 
које ће човека чинити бољим, јер га учи да воли људе. Стога је нетачна констата-
ција неких да је то приватна ствар. Веронаука у школама пример је добре бриге 
за васпитање деце. Без религијског васпитања најчешће остају једино материјал-
ни интереси и сукоби у друштву.26

22 Бранко Илић, „S. O. S.“, Преглед Цркве Епархије Жичке 11 (новембар 1936): 5.
23 Димитрије Д. Живаљевић, „Демократизам Светосавске Цркве“, Преглед Цркве Епархије Жич-
ке 10 (октобар 1937): 6–9.
24 Владимир Ј. Кундачина, „Поглед на савремену науку“, Преглед Цркве Епархије Жичке 1–2 (ја-
нуар–фебруар 1937): 10.
25 Владимир Велмар-Јанковић, „Пред савременом стварности“, Преглед Цркве Епархије Жичке 
6–7 (јун–јул 1938): 9–18.
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ЗАКЉУЧАК

Из свега наведеног, очигледна је широка мисионарска делатност и улога часо-
писа Епархије жичке у изградњи живота Цркве, али и бољих друштвених одно-
са. Највећа заслуга за то припада Епископу Николају Велимировићу, као хари-
зматичној и активној личности која је имала велики и позитиван утицај на своје 
време и савременике. Нажалост, лекције које је презентовао часопис нису добро 
научене. Дошао је Други светски рат, након кога су многе друштвене вредности 
поништене и успостављене нове. Тако су престанак излажења Жичког благовесни-
ка 1941. хапшење и емиграција Епископа Николаја болно испуњење пророчког 
наговештаја којим се одликује поучни и критички садржај који је испуњавао 
странице овога часописа у периоду између два светска рата.

Улога часописа Епархије жичке важна је како за унутрашњи живот Цркве, 
тако и за шири друштвени живот на простору Западне Србије. Стога, расветља-
вање ове улоге представља допринос бољем разумевању времена које чини део 
наше прошлости, али које је непобитно утицало и на садашњост.
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THE MISSIONARY ROLE OF THE MAGAZINE OF THE EPARCHY OF ŽIČA 
IN TIMES OF BISHOP NIKOLAJ VELIMIROVIĆ (1919–1920; 1934–1941)

SUMMARY | This paper casts light on the time when Bishop Nikolaj Velimirović was 
on the throne of the Žiča Eparchy. A special emphasis is put on the missionary role 
of the magazine of the Eparchy. From 1919 until the end of 1938, the magazine was 
entitled Pregled Crkve Eparhije Žičke, while from January 1939 it was entitled Žički 
Blagovesnik. The existence of this magazine is contextualized in specific circumstanc-
es in the aftermath of the war. The circumstances are characterized by a comprehen-
sive social endeavor to find a way to normalize life. The shepherd-like farsightedness 
of Bishop Nikolaj recognized the importance of the Church’s presence in this process. 
The topics that the magazine considers include the likes of expanding the presence 
of the Gospel-based values among people, the work on the fields of faith and moral-
ity, philosophizing about church topics and the manners in which the Church must 
face with modern challenges, the importance of respecting a woman, materializing 
the spirit of the faith through good deeds, the attitudes towards a rapid scientific de-
velopment, the question of raising children. At the end, we make conclusions on the 
role of Bishop Nikolaj Velimirović and the Eparchy magazine in the after-war period. 

KEY WORDS | Bishop Nikolaj Velimirović, Pregled Crkve Eparhije Žičke, Žički Blagovesnik, 
mission, good deeds, feminism, raising children, the bogomoltsy movement
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МИССИОНЕРСКАЯ РОЛЬ ЖУРНАЛА ЕПАРХИИ ЖИЧСКОЙ ВО ВРЕМЯ 
ЕПИСКОПА НИКОЛАЯ ВЕЛИМИРОВИЧА (1919–1920; 1934–1941)

АННОТАЦИЯ | В статье мы проливаем свет нато время, когда епископ Николай 
Велимирович сидел на престоле Епархии Жичкой. Мы особый акцент ставим 
на миссионерской роли епархиального журнала. С 1919 г. до конца 1938 г. он 
издавался под названием Преглед Цркве Епархије Жичке (Обзор Церкви Епархии 
Жичской), а с января 1939 г. подназванием Жички благовесник (Жичкий благовест-
ник). Существование этого журнала контекстуализировано в специфических по-
слевоенных обстоятельствах. Для них характерно всеобщее социальное стрм-
ление найти способ нормализовать жизнь. Своей пасторской дальновидностью 
епископ Николай ощутил важность присутствия Церкви в этом процессе. Сре-
ди тем, рассматриваемых в журнале находятся распространение евангельских 
ценностей среди народа, работа в религиозной и моральной сферах, размыш-
ления о церковных темах и способах, которыми Церковь должна противостоять 
современным вызовам, важность уважения к женщинам, материализация духа 
веры через добрые дела, отношение к бурному развитию науки, вопрос воспи-
тания детей. В заключении мы делаем выводы о роли епископа Николая Вели-
мировича и епархиального журнала в межвоенный период.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Епископ Николай Велимирович, Обзор церкви Епархии 
Жичской, Жичский благовестник, миссия, благотворительность, феминизм, обра-
зование, богомольческое движение 
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МР АНА ГВОЗДЕНОВИЋ
Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево
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НА ЗАЈЕДНИЧКОМ ЗАДАТКУ: 
ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ И ТРАДИЦИОНАЛНЕ 
ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ОЧУВАЊУ 
НАЦИОНАЛНЕ И КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

САЖЕТАК: Током неколико последњих деценија Народна библиотека „Стефан 
Првовенчани” из Краљева интензивно сарађује са манастиром Жичом, Епар-
хијом жичком и Српском православном црквом уопште. Ова сарадња најпре је 
повезана са потребом очувања националног и културног идентитета, нарочито 
у граничним периодима његове угрожености, а успешни примери ове сарадње 
огледају се како у заједничким издањима (књига Жича, пчелино чедо) тако и у 
бројним промотивним активностима.
У завршном делу рада, указујемо на задатке пред нама. Представљамо тренут-
но стање библиотеке манастира Жиче, указујемо на садржај њенога фонда, по-
рекло грађе, али и проблеме њеног смештаја и обраде. Посебну пажњу у овом 
сегменту ауторка посвећује личностима које су пресудно утицале на форми-
рање жичке библиотеке (Јована Рапајића, Милована Благојевића...) и онима које 
су настојале да је уреде по каквим-таквим библиотечким принципима. У свет-
лу чињенице да је жичка библиотека страдала током немачког бомбардовања 
1941, формирање новог фонда нужно је повезано са питањима задужбинарства 
и даривања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Манастир Жича, библиотека, задужбинарство, пропаганда, из-
давачка делатност

На скупу који је у октобру 2020. године одржан у краљевачкој библиотеци, у не-
колико махова чули смо да је сарадња јавних библиотека и традиционалних 
цркава и верских заједница најчешће остављена приватној иницијативи и лич-
ним контактима и да тамо где недостаје системског решења, лако препознамо 
одступања у пракси, било у примерима успешне сарадње, било у примерима 
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сарадње, а чули смо и то, која се не може реализовати читав низ година. Овај 
рад посвећен је оним примерима добрих односа, за које можемо рећи да у кон-
тинуитету трају ево пуне три деценије, а чије зачетке лако лоцирамо у сам по-
четак деведесетих година и својеврсни талас националног освешћења у Срба.

Наиме, баш тада, са новим јачим буђењем осећања националне, и са њим тес-
но повезане верске, припадности у краљевачкој библиотеци започиње тешња 
сарадња са Српском православном црквом и Епархијом жичком. Од 2001. годи-
не Библиотека носи име Светога краља, чији помен славимо 7. октобр, а ове го-
дине се и наш библиотечки скуп одржава у Краљеве дане. Већ у самом одабиру 
имена установе има много симболике и, рецимо, својеврсне програмске опре-
дељености. Њиме се указује не само на физичку близину Жиче, већ и на упуће-
ност на реч (а о логосу смо на скупу такође у неколико наврата слушали) која 
се у случају краљевачке библиотеке не ограничава само на оно што је законска 
регулатива, већ се пре огледа у нечему што је унутрашња потреба, али и чврста 
вера у писану и штампану реч. У том смислу за ауторку рада је било веома дра-
гоцено излагање о. Радоша Младеновића јер нам је још једном скренуло пажњу 
на важност издаваштва и на то како се заправо наши послови преплићу, те како 
су духовност, књижевност и библиотеке повезане у заједничком задатку прено-
шења и чувања општег добра. Познато је да је краљевачка библиотека препозна-
та управо по својој издавачкој делатности, по Повељи, која се још једном својим 
именом везује за Жичу и Стефана Првовенчаног па ћемо у раду даље настојати 
да укажемо управо на оне видове сарадње који припадају издавачкој и пропа-
гандној делатности, али којима се отварају путеви и матичним пословима.

Па кренимо редом. Догодине ће се навршити три пуне деценије како се у 
Краљеву и Жичи организује „Жички духовни сабор Преображење“. Ова мани-
фестација организује се у славу поезије и песничке речи, а велики део њених 
програмских садржаја директно је везан за сарадњу са Српском православном 
црквом. Кад год је у прилици, Сабор отвара епископ жички, а сама свечаност 
уручења Жичке хрисовуље одвија се у трпезарији Манастира Жиче, на дан Пре-
ображења Господњег, 19. августа. Та чињеница заиста даје посебну тежину само-
ме догађају и награди, а верујемо да сваки добитник на посебан начин доживља-
ва пријем који сестринство и игуманија, када то прилике дозволе, уприличе за 
њега. И овде морамо да се надовежемо на наше разговоре током овог скупа. На-
равно, да су цркве отворене за све и да су оне кућа свих нас, али манастири су и 
у дословном смислу кућа оних који ту проводе свој овоземаљски век, дакле мо-
рамо имати свест о томе да када у њих улазимо, улазимо у нечији дом и морамо 
се сетити, у нашој традицији посебног, односа домаћина и гостопримца према 
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ономе ко прелази његов кућни праг. Сваке године, као представник Епархије 
жичке присутнима се обраћа отац Љубинко Костић, а од прошле године његова 
промишљања о поезији лауреата налазе своје место и у нашем зборнику о до-
битнику Жичке хрисовуље. Јер, није реч само о протоколарном поздрављању, по-
среди је истинско разумевање песничког стваралаштва које је много путаоста-
вило дубоког трага на присутне. Отац Љубинко Костић је и члан Организацио-
ног одбора Манифестације и неко кога доживљавамо као свог, оног ко заједно 
са нама дела на истрајавању песничке речи и проношењу песничког гласа и у 
временима која му нису баш наклоњена. Дакле, важно је нагласити, не уступа 
манастир нама само простор – људи из Цркве живо учествују у преображењској 
манифестацији, не као декор, не као публика, већ као део нас. Једно време је и 
награда која се уручује добитнику, Жичка хрисовуља, и икона Преображења Гос-
подњег израђивана у манастирској иконописачкој радионици „Свети Лука”.

Исте године када је покренута манифестација „Жички духовни сабор Пре-
ображење“, 1991, одржана је и прва Светосавска беседа. Беседу је држао на овом 
скупу такође поменути владика Атанасије Јевтић, тада декан Богословског фа-
култета, а у музичком делу програма наступио је Хор свештеника Епархије жич-
ке „Свети Сава”, који ће и наредних година увеличавати свечаности у организа-
цији Библиотеке. Монодраму Свети Сава у српском народу говорио је Момир 
Брадић у адаптацији и режији Небојше Брадића. У годинама које су уследи-
ле о Светом Сави, у оквиру овога програма, беседили су Његово преосвештен-
ство владика жички господин Стефан (1992), јеромонах Иларион Ђурица (2000) 
и још једном владика Атанасије Јевтић (2003), те многи други који представљају 
ткиво Српске цркве у оном најширем, а не формалном значењу (песник Моша 
Одаловић, композитор Светислав Божић, писац Горан Петровић, професор Јо-
ван Делић и многи други).1 Многе од ових беседа објављене су у гласилу краље-
вачке библиотеке, часопису Повеља.

Од када је 2001. Библиотека добила данашњи назив, у њој се организује Краљев-
данска беседа, слово о Светом Симону Монаху, првовенчаном српском краљу, 
којом на неки начин обележавамо и свој имендан. Седмог октобра 2020. беседу је 
одржао Његово преосвештенство епископ жички господин Јустин, а током вече-
ри представљена је и књига која представља, треба истаћи, прави издавачки по-
духват. Реч је о монографији коју је поводом 800 година светосавског континуите-
та, односно оснивања Жичке архиепископије и епископије издала Православна 

1 Видети: Ана Гвозденовић, „Културно-просветна делатност Библиотеке“, у Век и по библиоте-
ке у Краљеву (Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, 2018), 247–248.
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епархија жичка, а чији су аутори историчар др Драгољуб Даниловић и археолог 
Гордана Гаврић. Како у уводу каже Његово преосвештенство „Идући Савиним сто-
пама Епархија жичка је одабрала да се и писаном речју поклони прегалаштву 
својих предака”. Овде ваља направити малу дигресију и нагласити зашто је важно 
да се представљања издања Цркве (Епархије, манастира и сл.) организују не у па-
рохијским домовима, конацима, самим црквама, већ управо у библиотекама. Па 
управо због отворености библиотека. С разлогом или без њега многи осећају зат-
вореност црквених заједница и уколико нису са њом саживели, лако ће устукну-
ти и неће ући у парохијски дом, на пример. Уколико се пак програм организује 
у библиотеци или музеју, онда је већа вероватноћа да ће на њега доћи најшири 
круг посетилаца, дакле не само оних који су формални представници једне идеје. 

Управо зато, указујући на чињеницу да је наслеђе наше заједничко, да припа-
да различитим сферама духа, да се о њему може говорити из различитих перс-
пектива о Симону Монаху у Краљеву су беседили књижевници (Светлана Вел-
мар-Јанковић, на пример), историчари (Радивој Радић, Љубомир Максимовић), 
али и правници (др Војислав Јелић), као и представници СПЦ – архимадрит Ти-
хон Ракићевић. Многе од ових беседа такође су објављене у нашој Повељи.

Поред ових програма, односно манифестација које трају више деценија, у 
протеклом периоду у нашој библиотеци организован је велики број појединач-
них програма и серијала у сарадњи са Епархијом жичком, манастиром Жичом 
и Српском православном црквом. Све њих побројати одузело би много време-
на, али на неке треба указати. Најпре на серијал „Водич кроз манастире и света 
места“, који је замишљен тако да најширем кругу корисника приближи сакрал-
но наслеђе које и не мора бити превише удаљено, али о коме се можда не зна 
довољно. И ту смо у помоћ позвали наше колеге из Завода за заштиту споме-
ника културе (најпре археолога Гордану Гаврић, историчара уметности Марину 
Лукић Цветић, архитекту Вељка Вучковића, који, нажалост, није више са нама), 
а они су опет позивали своје колеге и сараднике (архитекту проф. Мирка Кова-
чевића, историчара уметности Бранислава Цветковића и многе друге). Ни ту се 
нисмо зауставили, јереји краљевачке Цркве Свете Тројице (отац Милош Васиље-
вић и Радомир Андрић), као и професор историје др Драгољуб Даниловић, во-
дили су нас на своја ходочашћа по Светој земљи, а један програм у контексту 
наше теме посебно заслужује да буде поменут у зборнику посвећеном сарадњи 
јавних и манастирских библиотека. У овом серијалу наш гост је био и отац До-
ситеј, из Манастира Хиландара, који нам је представио Хиландарску ризницу и 
библиотеку. Дешавало се да о истој светињи говоре различити стручњаци, сва-
ко из свог угла, а често смо позивали и оне који данас ту бораве и непосредно 
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саучествују у животу наше Цркве. Ови програми привлачили су велики број по-
сетилаца и увели нас у нове серијале какав је на пример „Духовни разговори“. 
Наше гошће су биле мати Макарија Соколичка, игуманија манастира Соколице, 
потом мати Ефимија, тадашња игуманија манастира Градца, потом отац Андреј 
Ћилерџић и многи други.2

Управо један од последњих програма пре паузе изазване глобалним затишјем 
услед различитих пре бисмо рекли непознатих него свима добро познатих чини-
лаца, био је на поменуте теме. У Библиотеци је представљена књига оца Алексеја, 
игумана Mанастира Бошњана, Приче из незаборава. Чињеница да је отац Алексеј 
и раније био гост Библиотеке само је допринела броју посетилаца јер се створила 
пријатна атмосфера попут оне која се осећа у кругу старих познаника. 

И овде треба истаћи једну важну ствар. У радовима овог зборника прочитаће-
мо о поклонима које Народна библиотека Србије и јавне библиотеке издвајају 
за манастирске библиотеке, али не смемо изгубити из вида ни други смер овога 
даривања. Као поклон издања, у нашу Библиотеку стижу многи наслови из про-
дукције Mанастира Жиче, и уопште наслови из окриља СПЦ, а отац Александар 
Јевтић нам редовно доноси примерке Жичког благовесника, гласила Жичке епар-
хије. Треба поменути и поклоне које је нашој библиотеци оставила Издавачка 
кућа Бернар, а готово свако вредно издање чије представљање уприличимо у на-
шој кући, као поклон издавача или аутора, доспе у фонд Библиотеке.

Оно на шта посебно треба скренути пажњу, то су заједнички издавачки по-
духвати краљевачке библиотеке и Mанастира Жиче. Поводом 800 година од ос-
нивања манастира Жиче направили смо пројекат објављивања књиге Моше 
Одаловића Жича, пчелино чедо. Министарство културе пројекат је одобрило, али 
новац није пристигао па је у помоћ прискочило сестринство Mанастира. И није 
ту била реч само о материјалној подршци. У представљањима књиге учествова-
ла је и сестра Доротеа, иначе професорка књижевности и истински љубитељ пи-
сане речи. Представљање је организовано у нашој библиотеци, баш о Светоме 
Сави, а два програма су уприличена и на Београдском сајму књига.

Године 2016. наша библиотека објавила је још један књижевни драгуљ. Наиме, 
професор Ђорђе Трифуновић нам је, посредовањем Драгана Хамовића, уступио и 
за објављивање приредио песничке одломке Стефана Првовенчаног у избору Ва-
ска Попе. Овај избор прављен за Нолитову библиотеку Живи песници чекао је на 
своје објављивање пола века па смо се побринули да га и графички издвојимо, 

2 О овом серијалу в. Ana Gvozdenović, „Vodič kroz baštinu”, u: Moje tajno blago. Novi pogledi ka 
nasleđu (Gornji Milanovac: Muzej rudničko-takovskog kraja, 2013), 161–163.
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објавивши 100 библиофилских, необрезаних примерака. И овде су наши сарадни-
ци из Цркве препознали вредност објављеног рукописа. Професор Трифуновић 
је пред салом препуном краљевачких гимназијалаца и других заинтересованих 
Краљевчана одржао маестрално предавање и том приликом био гост Манасти-
ра Жиче, а у Жичком благовеснику објављен је текст о овом издавачком подухвату.

И у другим приликама, у сестринству Манастира видели смо поуздане сарад-
нике и када је у питању логистичка, али и идејна подршка. Не само да су гости 
Манастира били и учесници наших програма (тако је професор Владета Јеротић 
често и радо посећивао краљевачку библиотеку), већ смо са њима бирали програ-
ме који нису увек најуже повезани са питањима религије (али свакако јесу са пи-
тањима духа), без обзира да ли је реч о медицини или о метеорологији, на пример.

И на крају, докле нас је довела та сарадња? Па до оних матичних послова. 
Овај израз користимо у двоструком смислу, као термин који се односи на оно 
што људи из струке зову тврдим библиотекарством, али и оно што је основно по 
својој бризи за очување културног наслеђа и националног идентитета. Крајем 
септембра 2020. сестринство Манастира Жиче обратило се Народној библио-
теци „Стефан Првовенчани” са жељом да препоруком код Министарства култу-
ре подржимо њихов пројекат уређења манастирске библиотеке. Познато је да 
је стара библиотека Манастира Жиче3 страдала током бомбардовања у Другом 
светском рату, али када је по његовом завршетку обновљен живот у Манастиру, 
и његова библиотека почела је поново да се формира. Најпре су за потребе бо-
гослужења, у манастир почеле да пристижу књиге (молитвеници, минеји, псал-
тири) из Хиландара и других светигорских келија, што потврђују и данас видљи-
ви печати на њима.4 Многе књиге доспеле су у манастирску библиотеку као зао-
ставштина5 или поклон6, како и данас најчешће пристижу. Тачан број књига које 

3 „После оснивања Хиландара и његове библиотеке, од 13. века надаље, осниване су библи-
отеке у манастирима Студеница, Жича, Сопоћани, Милешева, Дечани, Пећ, Грачаница, Ма-
насија, Морача, Пива, Св. Тројица крај Пљеваља, те Ковин, Крушедол, Хопово и др.” Десан-
ка Стаматовић, „Библиотекарство“, Пројекат Растко, приступљено 14. 11. 2020, rastko.rs/isk/
isk_19.html.
4 Посебну захвалност за израду овог дела рада ауторка дугује игуманији мати Јелени, која 
је благословила посету жичкој библиотеци, као и сестри Дионисији, на стрпљењу и указа-
ној помоћи. 
5 Манастирској библиотеци прикључене су и књиге Јована Рапајића, кога је Српска право-
славна црква убројала у новомученике, а који је рођен 1910, завршио Богословију 1931, био 
сабрат Манастира Жиче, и много помагао владици Николају у организацији Богомољачког 
покрета. Мученички је пострадао 1945. године.
6 Један од оних који се старао о манастирској библиотеци и увећао је својим књигама био 
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се тренутно налазе у манастирској библиотеци није познат. Књиге су смештене 
у различитим просторијама, углавном на полицама, које посустају под њихо-
вим теретом, а многе се налазе у кутијама. Насумичним прегледом фонда, могу 
се уочити и нека стара и ретка издања, као и богат фонд периодике, пре све-
га духовне садржине (Мали Мисионар, Хришћанска мисао, Православље, Вјесник, 
Теолошки погледи, Звонце али и Пчелар, Пољопривредник, Добро јутро и др.). Го-
дишта су најчешће одвојена, али то није увек случај. Сестринство је посебно по-
носно на Катихизис из 1712 (штампан у Кијевопечерској лаври, на црквеносло-
венском) и Пентакостар из 1795 (штампан у Москви, такође на црквенословен-
ском). Књиге су сложене уз комбиновање више принципа, по азбучном реду, по 
издавачким кућама, тематски. Очигледно је да се неколико пута кретало са еви-
дентирањем фонда па се тако на појединим примерцима налази више разли-
читих нумерација (М је ознака монографија, Д духовних књига и сл.). Постоје 
и свеске у којима је фонд делимично пописан, а од пописа се у неком тренут-
ку у више наврата одустајало. О манастирској библиотеци последњих деценија 
старале су се сестре Теодора, Дионисија и Порфирија. Једно време библиоте-
ка је издавала своје књиге на коришћење изван Манастира, али је фонд данас 
доступан само сестрама, у просторијама библиотеке или по келијама. Фонд се 
и данас богати, а уз поклон и завештање, све чешћа је и размена издања јер Ма-
настир Жича има завидну издавачку делатност. Библиотека поседује и књиге 
на страним језицима (руском, француском, грчком...), али и часописе. Из мана-
стирске библиотеке излучене су фотографије, које се чувају на другом месту, али 
су у њој још увек разгледнице, као и нотне књиге.

Чак и овакав летимичан преглед жичке библиотеке, указује на богатство и 
разноврсност њеног фонда али и неопходност његове заштите, најпре кроз адек-
ватан физички смештај, а потом и обраду и заштиту грађе. То је свакако поље 
на коме у будућности треба наставити плодну сарадњу, која већ низ деценија 
постоји између Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” Краљево и манасти-
ра Жиче, а пројекат који је Манастир поднео министарству, а Библиотека подр-
жала, први је корак у томе.

је и парох Милован Благојевић. У новије време, сестра Доротеа (у свету Вера Ђокић) такође 
је своју личну библиотеку придружила манастирској, уневши у њу и значајан број наслова 
лепе књижевности, а њена заслуга је и успостављање сарадње са Матицом српском, чији се 
Летопис такође налази на полицама жичке библиотеке. 
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ON A JOINT MISSION: PUBLIC LIBRARIES AND 
TRADITIONAL RELIGIOUS COMMUNITIES WORK 

TO PRESERVE NATIONAL AND CULTURAL HERITAGE 

SUMMARY: Over the last couple of decades, the public library “Stefan Prvovenčani” 
Kraljevo has been intensively cooperating with the Ziča Monastery, the Eparchy of 
Ziča, and the Serbian Orthodox Church in general. The cooperation is primarily 
focused around the need to preserve the national and cultural identity, especially in 
critical times when the identity is endangered, while some successful examples of the 
cooperation reflect both in joint publications (the book Ziča, the Bee’s Darling), but 
also in numerous promotional activities. 

In the final part of the paper we highlight the tasks ahead of us. We present the 
current state of the Ziča library, the contents of its stock, the origins of the content, 
but also the problems pertaining to its placement and processing. In this segment, 
the author pays special attention to the persons who decidedly affected the forming 
of the Ziča library (Jovan Rapajić, Milovan Blagojević…) and those who strived to 
arrange it in accordance with some basic library principles. In the light of the fact that 
the Ziča library suffered during the German bombing of 1941, forming a new book 
stock is necessarily connected with the questions of heritage and endowment. 

KEY WORDS: the Ziča monastery, library, endowment, propaganda, publishing 
activities
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АНА ГВОЗДЕНОВИЧ, КАНДИДАТ НАУК
Народная библиотека “Стефан Первовенчанный” Кралево

gvozdenaana@gmail.com

МЫ РАБОТАЕМ СООБЩА: ОБЩЕСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
И ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ СООБЩЕСТВА 

В СОХРАНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АННОТАЦИЯ: В течение последних нескольких десятилетий Народная библи-
отека “Стефан Первовенчаннный” в  Кралево интенсивно сотрудничает с мо-
настырем Жича, Жичкой епархией и Сербской Православной Церковью в це-
лом. Это сотрудничество в первую очередь связано с необходимостью сохране-
ния национальной и культурной самобытности, особенно в критические пери-
оды повышенной уязвимости, а успешные примеры этого сотрудничества отра-
жаютсяна совместных изданиях (книга Жича, пчелинное чадо) и в многочислен-
ных рекламных мероприятиях.

В заключительной части статьи мы указываем на предстоящие нам задачи. 
Мы рассматриваем текущее состояние библиотеки в Жиче, указываем на со-
держание ее фондов, происхождение документов, а также на проблемы их рас-
положения и обработки. В этой части статьи автор уделяет особое внимание 
личностям, которые оказали решающее влияние на формирование библиоте-
ки в Жиче (Йован Рапаич, Милован Благоевич...) и тем, кто пытался организо-
вать ее в соответствии с библиотечными принципами. В свете того факта, что 
библиотека в Жиче была разрушена во время немецкой бомбардировки в 1941 
году, формирование нового фонда неизбежно связано с вопросами дарения 
изадужбинарства.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монастырь Жича, библиотека, задужбинарство, пропаган-
да, издательство
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ЉУБИЦА ПЕТКОВИЋ
Православна епархија крушевачка, Крушевац
ljubica54ks@gmail.com

САРАДЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ КРУШЕВАЦ 
СА КЊИЖНИЦАМА ЕПАРХИЈЕ КРУШЕВАЧКЕ

САЖЕТАК | У овом раду описује се сарадња Народне библиотеке Крушевац са 
црквеним и манастирским библиотекама у Епархији крушевачкој: цркава Лаза-
рице и Свети Ђорђе у Крушевцу, Свете Тројице у Трстенику, Свете Тројице у Белој 
Води и манастира Коморане. Све библиотеке су, почев од 2000. године, стручно 
уређене према важећим прописима у световном библиотекарству. Највећа са-
радња остварена је са библиотеком цркве Лазарице у Крушевцу, која је у раду и 
описана, а још и у виду издавања монографије „Библиотека цркве Лазарице“ и 
објављивања више стручних радова у часопису Народне библиотеке Крушевац 
„Савремена библиотека“. Старе и ретке књиге из црквених и манастирских фон-
дова Епархије крушевачке унесене у Регистар старе и ретке књиге Републике Ср-
бије – Народна библиотека Крушевац је једна од овлашћених за овај посао – те 
је и то још један вид сарадње.

Од 2017. године, Библиотека Српске патријаршије регулише старање о 
црквеним и манастиским библиотекама установљавањем матичности. Потпи-
сник овог рада од тада је одговорно лице Епархије крушевачке за контакт и 
сарадњу за матичну делатност са Библиотеком Српске Патријаршије, тако да 
се сарадња наставља.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Народна библиотека Крушевац, Православна епархија крушевач-
ка, библиотека цркве Лазарице у Крушевцу, црквене и манастирске библиотеке
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УВОД

По ослобођењу од Турака, српске црквене и манастирске библиотеке осни-
ване су поткрај 19. века, и надаље континуирано увећаване и уређиване, како се 
где могло. Настојало се на њиховом отварању за читаоце између два рата а по-
сле Другог светског рата, до задње деценије 20. века, та делатност у нашој цркви 
је стагнирала. Последње три деценије бележи се њихов раст и развој а однедав-
но и стручно старање о њиховим фондовима, најпре о старој и реткој књизи.

Световно библиотекарство, од оснивања првих читалишта и библиотека, по-
ловином 19. века, никада није било у вези са црквеним и манастирским. 

Данас у Србији функционише јединствен библиотечко-информациони сис-
тем (БИС). За потребе бележења и анализе стања укупне библиотечке делатнос-
ти, од стране Народне библиотеке Србије, израђенаје МБС база података (Мре-
жа библиотека Србије) и међу понуђеним типовима библиотека стављене су и 
црквене. Но, то је било формално, оне се нису уводиле у јединствени Регистар 
библиотека, нити је било икаквог стручног старања о њима. А ни оне саме нису 
биле у неком систему.1

Тек године 2016,2 дошло је до организовања библиотека Српске православне 
цркве по принципу матичности, подобно световној организацији. Улога централ-
не и матичне библиотеке надлежне за целокупну мрежу библиотека Српске пра-
вославне цркве поверена је Библиотеци Српске патријаршије, а матичним функ-
цијама обухваћене су библиотеке у епархијским средиштима, манастирима, црк-
вама и црквеним општинама, при богословијама, високим школама, факултети-
ма, при црквеним институцијама, музејима, архивима и фондацијама Српске пра-
вославне цркве. Установљена је по територијалном принципу, односно по епар-
хијама, којих према последњем шематизму (из 2019) има укупно 40.

Као редак пример сарадње световног и црквеног бибиотекарства бележи се 
стручно уређивање библиотеке цркве Лазарице у Крушевцу, што је и тема овог 
рада. Библиотека цркве Лазарице је међу првима, ако не и прва, стручно уређена 

1 Према увиду у архиву цркве Лазарице, после Другог светског рата не наилази се ни на 
каква потраживања података о библиотекама цркава и манастира.
2 Од стране Светог архијерејског сабора, АС бр 6/зап. 101 од 7. маја 2016. г.; Сн. бр. 748/зап. 
481 од 31. маја 2016. г.; Ирина Нешић, „Мрежа библиотека Српске православне цркве – база 
статистичких података“, у Манастири и библиотеке чувари културне баштине: зборник ра-
дова са стручног скупа одржаног 10. маја 2018. године у манастиру Велика Ремета, [уредник 
Весна Петровић](Ириг: Српска читаоница у Иригу; Велика Ремета: Манастир Велика Ремета, 
2019), 24.
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и за читаоце отворена црквена библиотека у Српској православној цркви. У та-
дашњој Епархији нишкој, којој је Крушевац организационо припадао, свакако 
јесте прва и једина. Увећава се и даље и отворена је за читаоце. После ње уређе-
но је још неколико црквених библиотека из окружења, односно Расинског окру-
га, касније Епархије крушевачке.

СТРУЧНО УРЕЂЕЊЕ БИБЛИОТЕКЕ ЦРКВЕ ЛАЗАРИЦЕ

Стицајем добрих околности Народна библиотека Крушевац и црква Лазарица 
претекле су наведену законску регулативу. До сарадње по питању библиотечке де-
латности дошло је 2000. године, када је усељаван нови парохијски дом при цркви. 
Свештенство је ангажовало професионалног библиотекара, аутора овог текста,3 за 
сређивање књижног фонда. Децембра месеца, после договора старешине Лазари-
це, протојереја Љубивоја Радовића са директорком Народне библиотеке Круше-
вац, Миланком Милосављевић, почело се са уређивањем библиотеке.

У старом парохијском дому Цркве, онако како је било прописано 1899, тако 
је било до 1998. године – библиотека се налазила у црквеној канцеларији а 
књижна грађа је чувана у застакљеним ормарима. Смештај књига је био по сис-
тему Numerus curens, како су пописиване у инвентарима тако су под тим бројем 
стајале на полицама. После књига ређани су часописи, сложени по насловима 
а свако је годиште било обмотано папирном омотницом на којој су били обе-
лежени бројеви.4

Овом приликом фонд је реинвентарисан, укупно 800 књига технички је об-
рађено и уведено у инвентарну књигу.5 Јануара месеца библиотека је отворе-
на за читаоце, недељом после Литургије, како ради до данас.6 О почетку ње-
ног јавног рада свештенство је дало обавештење усмено, после Литургије, као и 
са медија (телевизија РТК) и у месечнику Православна вера и живот. О Васкрсу 
исте године објављена је вест: 

„Од фебруара 2001. године почела је са радом библиотека при храму Светог 
цара Лазара. У фонду има 800 књига које су стручно евидентиране и класифи-
коване. Највећи је број књига из области теологије и религије. Радно време биб-
лиотеке је недељом после Свете божанске литургије. Уместо чланарине, према 

3 Виши библиотекар Народне библиотеке Крушевац, руководилац Матичне службе.
4 Лични увид аутора текста.
5 Посао су обавиле Љубица Петковић (аутор овог текста) и Драгана Исаиловић, библиотекар.
6 За изузетне потребе библиотекарка је услуживала читаоце и мимо овог времена.
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могућностима, оставља се добровољни прилог за куповину нових књига. Свеш-
тенство Лазарице“.7

Водила се уредна евиденција, о чему се обавештавала и јавност у божићном 
броју месечника Лазарице Православна вера и живот. Штампани су: извештаји 
о раду, број приновљених књига, број уписаних чланова, читаност грађе и даро-
давци. У Листу су такође штампани прилози из историје библиотеке.

Књижни фонд

По обављеном послу, упоређивањем инвентара из 1908. године8 и каснијих, све 
до 1952. са инвентаром реинвентарисаних публикација, дошло се до сазнања да је 
готово сва књижна грађа набављана од 1836.9 године сачувана до данашњих дана. 

До ове, 2020. године, фонд књига достигао је број 3446 и саобразно месту где 
се налази, највише је књига из области теологије и религије – 2121, из класичне 
српске и светске књижевности укупно 796, потом историје и историографије – 
284, монографија цркава и манастира – 179 и других група знатно мање. Старих 
и ретких књига у фонду је укупно 16. Овде се мора напоменути да је број књи-
га могао да буде неупоредиво већи, али се приликом набавке водило рачуна о 
грађи која ће највише интересовати вернике ове и других цркава у граду. Такође 
је и простор за смештај књижног фонда ограничен, те је и то било обавезујуће. 
Наслова серијских публикације је укупно 61 (59 часописа, једне новине, један 
календар), годишта 663, а свезака преко 6000.

Књижни фонд се прве две године налазио у канцеларији на првом спра-
ту парохијског дома а по увећавању фонда и броја корисника премештен је у 
свечану салу за црквене прославе, где се и сада налази. Фонд часописа нала-
зи се у просторији на другом нивоу испод нивоа земље, заједно са црквеном 
архивом.

Некњижна грађа

После уређивања књижног фонда уређена је и бројна затечена некњижна грађа. 
Рукописа је уведено у инвентарну књигу – 262; исечака из штаме (везаних за Ла-
зарицу и њене служитеље) – 180; фонд визуелне грађе садржи: разгледница – 421 
(од тога 205 разгледница Лазарице, које су хронолошки сређене у наменским 

7 Православна вера и живот, број 59–60/2001.
8 Два каро-папира, А4 формата, увезана концем.
9 Први познати Списак црквене имовине, архива Лазарице.
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албумима); дописница – 40; фотографија – 947 (од тога су 681 сложене у чети-
ри фото-албума); позивница –188; плаката – 131; божићних честитки – 48; васкр-
шњих честитки – 26. 

Обрада књижне грађе

По новом смештају, од 2000. године, „обрада библиотечке грађе врши се у скла-
ду са одредбама Закона о библиотечкој делатности“.10

Књижна грађа (књиге, часописи, рукописна грађа) уведена је у инвентарне 
књиге са прописаним обрасцима, формирани су ауторски каталог књига и ката-
лог на наслов; за периодичну грађу формирана је картотека.

Фотографије су сложене у фото-албуме, разгледнице цркве Лазарице у за то 
прописане албуме, прес-клипинг у регистре са пластичним фолијама. Честитке, 
позивнице, разне разгледнице (других цркава и манастира) чувају се у дрвеној 
кутији, у ковертима, сложене по годинама.

Набавка књижне грађе

Књиге се углавном набављају куповином, али и даривањем читалаца библио-
теке и разних посетилаца цркве Лазарице, а поклања их и свештенство. Пошто 
се чланарина не наплаћује, то се остављају добровољни прилози те се и од тога 
купи понеки наслов. Највећи број нових наслова набави се приликом посете 
Међународном сајму књига у Београду.

Коришћење књижне грађе

До године 2020. уписано је укупно 725 читалаца, који годишње прочитају бли-
зу 5000 књига, углавном из области теологије и религије. У мањем броју кори-
сте се и часописи приликом разних истраживања – студената или завичајних 
истраживача.

Кадар у библиотеци је волонтерски. И већи део послова око уређивања ове 
библиотеке обављен је волонтерским радом аутора овог прилога.

10 Чл. 16 Закона о библиотечкој делатности, Драган Бараћ, Коментар Закона о библиотечкој 
делатности са пратећим прописима, (Београд: Народна библиотека Србије, 1995), 17; 
Међународни стандардни библиографски опис (ISBD) установила је Међународна 
федерација библиотечких удружења и институција (IFLA), у нас се примењују од 1977.
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Даља сарадња Народне библиотеке Крушевац 
и библиотека Епархије крушевачке

Сарадња Народне библиотеке Крушевац и цркве Лазарице текла је и на други 
начин. Године 2007. објављена је, суиздавачки, монографија црквене библио-
теке. После уређења библиотеке сређивана је црквена архива у којој су уочени 
и издвојени бројни рачуни за књиге, инвентарни спискови књига, дописи и рас-
писи надлежних епископа и др., што је био одличан материјал за анализу и до-
шло се на идеју о писању књиге. Уз наведена документа и вишегодишњи рад на 
даљем уобличавању и увећању библиотеке, као и рад са читаоцима, накупило се 
довољно материјала да настане књига Библиотека цркве Лазарице. Аутор књиге 
је аутор овог текста, а издавачи Народна библиотека Крушевац11 и црква Лазари-
ца. Била је ово прва књига овог типа у нâс.

Прилози у часопису Савремена библиотека

Плодна сарадња остварена је и са периодичним гласилом Народне библиоте-
ке Крушевац, где је објављено више прилога о библиотеци цркве Лазарице,12 а 
касније и прилози о библиотеци цркве Вазнесења у Кожетину13 и о књижница-
ма Епархије крушевачке.14

Стара и ретка књига

Плод сарадње Народне библиотеке Крушевац и црквених и манастирских биб-
лиотека јесте и унос старе и ретке књижне грађе у Регистар старе и ретке књи-
ге Републике Србије.

11 Средства за штампање књиге обезбедила је Градска управа Крушевца.
12 Љубица Петковић, „Библиотека цркве Лазарице у Крушевцу (са библиографијом старе 
и ретке књиге)“, Савремена библиотека бр. 20 (2003): 36–51; Љубица Петковић, „Библиотека 
цркве Лазарице, прилози за монографију Лазарице“, Савремена библиотека бр. 22 (2005): 
32–42; Љубица Петковић, „Читалаштво библиотеке цркве Лазарице“, Савремена библиотека 
бр. 23 (2006): 45–50; Љубица Петковић, „Библиотека цркве Лазарице, приказ монографије“, 
Савремена библиотека бр. 24 (2007): 50–51; Љубица Петковић, „Фонд периодике библиотеке 
цркве Лазарице“, Савремена библиотека бр. 28 (2011), 52–58.
13 Љубица Петковић, „Црквена библиотека храма Вазнесења Господњег у Кожетину“, Савреме-
на библиотека бр. 17(2002): 25–28.
14 Љубица Петковић, „Књижнице Епархије крушевачке“, Савремена библиотека бр. 36 (2019): 
58–72.
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Својим решењем, године 2013, Министарство културе и инфромисања15 од-
редило је Народну библиотеку Крушевац да за Расински округ обавља послове 
од општег интереса у заштити старе и ретке књиге. Један од именованих радни-
ка била је Љубица Петковић (аутор текста). Сама Народна библиотека Крушевац 
има свега неколико књига које припадају овом фонду, а известан број уочен је 
приликом уређивања фондова црквених и манастирских библиотека Расинског 
округа: у библиотеци цркве Лазарице – 8, цркве Свете Тројице у Трстенику – 16, 
цркве Вазнесења у Кожетину – 14 и манастира Коморане – 4. Дакле, у Регистар 
старе и ретке књиге Републике Србије унесено је укупно 42 књиге16 из цркава и 
манастира Епархије крушевачке.

Сарадња са другим црквама и манастирима

Сарадња народне библиотеке Крушевац са црквеним и манастирским библио-
текама из окружења настављена је стручним уређивањем библиотеке цркве Све-
ти Ђорђе у Крушевцу, цркве Свете Тројице у Белој Води, селу близу Крушевца, 
цркве Свете Тројице у Трстенику и у манастиру Коморане. Део уређивања наве-
дених библиотека одвијао се мимо радног времена, волонтерским радом аутора 
овог текста. Све што је обављено у овим библиотекама углавном је презентова-
но на стручном скупу „Манастири и библитеке – чувари културне баштине“, који 
се више година одржава у манастиру Великој Ремети на Фрушкој Гори и у струч-
ним радовима објављеним у зборницима са овог скупа.

ЗАКЉУЧАК 

Сарадња Народне библиотеке Крушевац и црквених и манастирских библиоте-
ка Епархије крушевачке редак је и добар пример. Делатност је започета у вре-
ме припадања овог краја Нишкој епархији и, како је горе наведено, јасно је да 
је библиотечка делатност у граду и околини добила своје ревносне делатни-
ке. Очување, уређење и промоција делатности била је нит водиља. На пример, 
црквена библиотека Лазарице, први пут поменута у црквеним актима 1874. годи-
не, тек у новије време, после век и четврт свог постојања, доживeлa je остварење 
настојања и труда свих ранијих налогодаваца (епископа) и свештенослужитеља, 

15 Бр. 110-00-51/2012-1 од 10. 1. 2013. године.
16 Унос извршила Љубица Петковић.
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у свој пуноћи. Неколико других библиотека стручно је уређено. Сарадња са На-
родном библиотеком Крушевац од кључног је значаја. У прилог овоме, као до-
број пракси, наводимо да је, приликом стручног надзора над црквеним и мана-
стирским библиотекама у Епархији крушевачкој, који је управник Библиотеке 
Српске патријаршије, др Зоран Недељковић, извршио са сарадницом Радмил-
ом Ковачевић, у два наврата, године 2019, следио закључак – најбољи ефекти у 
остваривању матичности над црквеним и манастирским библиотекама били би 
постигнути у сарадњи са локалним библиотекама. Био је поведен оним што је 
увидео у нашој епархији. 

На националном ниво, овоме у прилог иде сарадња Српске читаонице из 
Ирига са манастирима Фрушке горе, који се презентује годишње на стручном 
скупу у Великој Ремети, као и овај, „Жички скуп библиотекара“, у Краљеву. При-
мер следе и бројне друге библиотеке у Србији, што сведочи велики број учесни-
ка ових скупова.

За обављање библиотечких послова у Епархији крушевачкој од значаја је да 
је, по одласку у пензију, библиотекарка која је обављала ове послове, на пред-
лог надлежног епископа, господина Давида (Перовића), именована је од стране 
Библиотеке Српске патријаршије за лице одговорно за спровођење матичности 
у библиотекама Епархије. Тако је заокружено једно поглавље у обављању струч-
них послова у епархијским библиотекама, а у сарадњи са Народном библиоте-
ком Крушевац истовремено започето ново, са новим плановима, који и даље 
могу бити заједнички пројекти.
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THE COOPERATION OF THE PUBLIC LIBRARY IN KRUŠEVAC WITH THE 
LIBRARY SHOPS OF THE EPARCHY OF KRUŠEVAC 

SUMMARY | This paper describes the cooperation of the Public Library of Kruševac 
with the church and monastery libraries within the Eparchy of Kruševac: the church-
es Lazarica and Saint George in Kruševac, the Holy Trinity Church in Trstenik, the 
Holy Trinity Church in Bela Voda and the Komorane monastery. Since 2000, all librar-
ies have been professionally organized as per the valid regulations of secular librari-
anship practices. The strongest cooperation was established with the library of the La-
zarica church in Kruševac, which is the one described in the paper, while what is also 
covered is the publishing of the monography of the Library of the Lazarica Church 
and the publishing of several professional papers in the magazine of the Public Li-
brary of Kruševac “The Contemporary Library”. Old and rare books from the church 
and monastery collections of the Eparchy of Kruševac have been inventoried in the 
Registry of the Old and Rare Books of the Republic of Serbia, and one of the libraries 
authorized to perform this work was the Public Library of Kruševac, which makes for 
another mode of cooperation.

As of 2017, the Library of the Serbian Patriarchate is in charge of taking care of 
the church and monastery libraries through establishing the registries. The signee of 
this paper has since been an authorized person of the Eparchy of Kruševac for con-
tact and cooperation for the main activities with the Library of Serbian Patriarchate, 
so the cooperation continues. 

KEY WORDS: Publi | Library Kruševac, the Orthodox Eparchy of Kruševac, the library 
of the church of Lazarica in Kruševac, church and monastery libraries
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СОТРУДНИЧЕСТВО НАРОДНОЙ БИБЛИОТЕКИ КРУШЕВАЦА
С ЦЕРКОВНЫМИ И МОНАСТЫРСКИМИ БИБЛИОТЕКАМИ

ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КРУШЕВАЦКОЙ ЕПАРХИИ

АННОТАЦИЯ | В данной статье представлено сотрудничество Народной библи-
отеки Крушеваца с церковными и монастырскими библиотеками городских и 
сельских поселений Крушевацкой епархии: церквями Лазарицей и Святым Ге-
оргием в Крушевце, Святой Троицей в Трстенике, Святой Троицей в Бела-Во-
де и монастырем Св. Николы в Коморане. С 2000 года все библиотеки профес-
сионально организованы в соответствии с действующими нормами светско-
го библиотековедения. Высшая степень сотрудничества была достигнута с би-
блиотекой церкви Лазарицы в Крушеваце, описанного в статье, а также в фор-
ме публикации монографии Библиотека церкви Лазарицы и публикации не-
скольких профессиональных статей в журнале Народной библиотеки Крушева-
ца Современная библиотека. Старые и редкие книги из церковных и монастыр-
ских фондов Крушевацкой епархии зарегистрированы в реестре старых и ред-
ких книг Республики Сербии. Народная библиотека Крушеваца является одной 
из уполномоченных библиотек для этой работы и это тоже еще один из видов 
сотрудничества.

С 2017 года Библиотека Сербского Патриархата заботится о церковных и мо-
настырских библиотеках посредством центалного ведения библиотечного дела. 
С тех пор лицо, подписавшее эту статью, является ответственным лицом Круше-
вацкой епархии за контакты и сотрудничество в области центрального ведения 
библиотечных дел с Библиотекой Сербскоого Патриархата и поэтому сотрудни-
чество продолжается.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Публичная библиотека Крушеваца, Православная епар-
хия Крушеваца, библиотека церкви Лазарицы в Крушеваце, церковные и мона-
стырские библиотеки
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ФОНД СТАРЕ И РЕТКЕ КЊИГЕ И КЊИГЕ 
О БЕОГРАДУ БИБЛИОТЕКЕ ГРАДА БЕОГРАДА: 
БРИГА О СТАРИМ ШТАМПАНИМ 
БОГОСЛУЖБЕНИМ КЊИГАМА

САЖЕТАК | У раду су описани текући послови Фонда старе и ретке књиге и 
књиге о Београду Библиотеке града Београда везани за богослужбене књиге 
и друге књиге са хришћанским темама. Од богослужбених књига и књига 
везаних за хришћанство у фонду Библиотеке града Београда, којих има 
стотињак, највредније су богослужбене књиге на српскословенском, Београдско 
четворојеванђеље, Радише Дмитровића и Тројана Гундулића (1552) и Големиј 
минеј – Минеј празнични – Сборник Божидара Вуковића (1536/1538), а затим и неке 
на рускословенском језику, издате у Вијени (Бечу) и Венецији, углавном крајем 
18. века.

Поводом заштите и проучавања богослужбених књига у фонду, расправља 
се и о једном научном ставу везаном за ликовни елемент Београдског 
Четворојеванђеља (1552) као и о могућностима проучавања материјалних трагова 
на богослужбеним књигама, који се могу стручно анализирати и бити од користи 
у многим проучавањима прошлих времена, догађаја и познатих личности или 
који могу имати извесне уметничке или књижевне вредности.

Покретањем пројекта пописа старе и ретке библиотечке грађе Србије у 
Централни електронски регистар (ЦЕР), који би сабрао и ставио уписане књиге 
у план заштите културних добара од великог и изузетног значаја, донесени су 
и одговарајући закони по којима је Библиотека града Београда одређена за 
библиотеку заштитницу (тзв. „заштитарку“) на територији града Београда. Наша 
одговорност према старој и реткој књизи која се налази на територији Београда, 
односи се и на давање савета у вези са условима и начинима чувања књига, на 
упис у регистре и посебно на ЦЕР. У такву библиотечку грађу спадају и старе 
књиге које се налазе у просторијама или библиотекама православних цркава и 
манастира као и у другим врстама јавних, научних и других библиотека. 
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Засад је уписано, осим старе богослужбене књиге Библиотеке града Београда 
и тринаест наслова, углавном тзв. „руске“ књиге из околине Лазаревца. Затим, 
пописан је мањи фонд од двадесет и четири старе богослужбене књиге у 
Цркви Светог великомученика Георгија у Бежанији на Новом Београду, такође 
углавном, „руске“ књиге из 18. века. Унесене су у ЦЕР и књиге из Збирке старе 
штампане српске књиге библиотеке Цркве Ружице и Капеле Свете Петке на 
Калемегдану. У току је и упис фонда старе и ретке књиге Библиотеке Катедре за 
историју Филозофског факултета у Београду. А ускоро ће отпочети и унос старе 
и ретке књиге библиотеке САНУ. 

У раду се истиче и проблем код једног броја савремених библиотекара 
који се баве старом књигом, а то је (не)познавање црквенословенског језика 
и његовог наслеђа, славеносрпског језика, књижевног језика у 18. и делом у 
19. веку. Овај проблем је уочен приликом уноса наслова старе и ретке књиге 
(богослужбене) у Централни електронски регистар старе и ретке библиотечке 
грађе, културних добара од великог или изузетног значаја. Они који раде са 
старом српском књигом би требало постепено у свакодневом раду развијати 
своја знања и вештине читања црквене ћирилице и црквенословенског језика. 
Библиотека града Београда ће, као што то раде и Народна библиотека Србије 
или Библиотека Матице српске, радо помоћи у расветљавању ових питања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Библиотека града Београда, стара и ретка библиотечка грађа

УВОД

Овом стручном тексту је задатак да представи Библиотеку града Београда и 
њену делатност у области старе штампане библиотечке грађе, првенствено да 
представи бригу о богослужбеним књигама и другим књигама везаним темом 
и садржином за хришћанство. Прво ће бити речи о самом Фонду старе и ретке 
књиге и књиге о Београду Библиотеке града Београда, и о богослужбеној и 
хришћанској књизи која се налази у том фонду. Затим се, у другом делу говори 
о раду Библиотеке града Београда на Централном електронском регистру старе 
и ретке библиотечке грађе као културним добрима од великог или изузетног 
значаја, који она води за ову врсту грађе на територији Београда, а с освртом на 
богослужбену књигу. У трећем делу ће бити речи о богослужбеном језику у овим 
књигама, што за библиотекаре који се баве старом књигом често представља 
непознаницу и проблем. Четврти део упућује на могућности за проучавање 
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теологије, разних грана историје, књижевности и других научних области кроз 
материјалне трагове који се налазе на књигама (записи, печати, суви жигови, 
кожне корице и утиснуте шаре на њима, исправке текстова, цедуљице са 
преписима богослужбених текстова, као и разни други текстови невезани за 
службу…) на које се наишло током рада са богослужбеним књигама.

1.

Делатност чувања, проучавања и обраде старе и ретке библиотечке грађе 
прописана је Законом о старој и реткој библиотечкој грађи („Сл. гласник 
РС“, 52/11). Посебно су дефинисане обавезе јавних библиотека Србије, па и 
Библиотеке града Београда, Решењем о одређивању библиотека које обављају 
послове од општег интереса у заштити старе и ретке библиотечке грађе („Сл. 
гласник РС“, 14/13). Овим Решењем се уређује да Библиотека града Београда 
обавља послове од општег интереса у заштити старе и ретке библиотечке грађе за 
све сопственике на територији града Београда. У свакодневном раду користимо 
одређене мере и прецизне поступке описане и утврђене Правилником о ближим 
условима и начину коришћења старе и ретке библиотечке грађе („Сл. гласник РС“, 
22/13), Правилником о мерама техничке заштите старе и ретке библиотечке грађе 
(„Сл. гласник РС“, 22/13) и Правилником о садржини и начину вођења регистара 
категорисане старе и ретке библиотечке грађе („Сл. гласник РС“, 22/13). Примена 
свих ових законских и подзаконских аката доприноси исправном поступању са 
старом библиотечком грађом са циљем да се физички сачува или продужи њено 
трајање и омогући перцепција вредности коју има у српској и светској култури.

У Одељењу посебних фондова у Фонду старе и ретке књиге и књиге о 
Београду Библиотеке града Београда чувају се и културна добра од великог и 
изузетног значаја, која својом тематиком и садржајем, али и наменом са којом 
су штампана и издавана, припадају корпусу теолошких и богослужбених књига. 
Има укупно стотину и један наслов српских богослужбених књига, или оних које 
својим садржајем или темом припадају православном хришћанству. Осим њих, 
ту је још један мањи број књига које су православне, али нису српске (две руске 
богослужбене књиге штампане 1789. и 1802; једна бугарска богослужбена књига 
из 1825) и још три које припадају другим вероисповестима (бечки Календар свих 
вера из 1850; две католичке књиге штампане у Печују и Загребу, 1837. и 1861).

Значајан део Фонда старе и ретке књиге и књиге о Београду, по свом броју 
и тематици, везан је управо за православно хришћанство. Од богослужбених 
књига и књига посвећених православним хришћанским питањима, једанаест је 
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оних које по години штампања или издања спадају у културна добра од изузетног 
значаја. Тих једанаест књига је старије од 1801. годишта, и оне су уписане у 
Централни електронски регистар (ЦЕР). Тренутно се очекује да на Комисији 
за утврђивање предлога за категоризацију старе и ретке библиотечке грађе за 
културно добро од великог или изузетног значаја буду предложене од Народне 
библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске у Скупштини Републике 
Србије и на крају и проглашене за таква културна добра, затим и објављене као 
проглашене у Службеном гласнику РС.

На три Конкурса за финансирање или суфинансирањe пројеката из области 
откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, 
заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења 
старе и ретке библиотечке грађе, које Министарство културе и информисања 
објављује сваке године, Библиотека града Београда добила је од 2014. до 
2017. године средства којима је успела да сачува, осим старих књига световне 
садржине, и десет старих богослужбених и других верских православних књига.

У пројекту конзервације и рестаурације старе и ретке штампане књиге 
Библиотеке града Београда учествовали су библиотекари: Љубица Ћоровић, 
руководилац пројекта и Анђела Иванић Матић, стручни сарадник. Од 2014. до 
2017. године конзервирано је и рестаурирано четрдесет и шест старих њига, 
обезбеђен је и специјалан уређај, клима-комора,1 која се сада налази у Фонду 
старе и ретке књиге и књиге о Београду (Београдика). У нашем фонду у циљу 
промовисања и истицања дела српске културне баштине коју поседујемо и 
чувамо пишу се и каталози оваквих старих издања књига, али и примерака 
старе картографске грађе, као и двојезички (немачко-српски) репринти 
издања из 18. века по замисли и са коментарима Љубице М. Ћоровић.2 Ове 
драгоцености из нашег фонда представљамо у јавности. Почев од 2015, сваке 

1 Инжењери „Рационализације енергије“ из Земуна, који се баве овом врстом уређаја, осмислили 
су и направили један такав уређај посебно за потребе Библиотеке града Београда 2015. године.
2 Љубица М. Ћоровић, ур., Живот царског генерала и славног инжењера господина барона Докса-
та де Мореза, погубљеног 20. марта 1738. у Београду уз опис појединих дешавања у тадашњем 
рату против Турака, 1757, (Београд, Библиотека града Београда, 2006); Београд над Дунавом: 
према европским картографским изворима XVI–XIX века = Belgrade above the Danube: According 
European Cartograph Sources Between XVI and XIX Century / [уредник Љубица М. Ћоровић; са-
радници Лидија Тонтић, Нада Арбутина], (Београд: Библиотека града Београда, 2008); От-
мени град: Грихишвајсенбург, Алба Грека или Београд [уредник, писац предговора и комента-
ра Љубица М. Ћоровић; с немачког превео Милорад Софронијевић] (Београд: Библиотека 
града Београда, 2010); Љубица М. Ћоровић, Драгоцености Библиотеке града Београда: Физич-
ка заштита старе и ретке библиотечке грађе (Београд: Библиотека града Београда, 2017).
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године, 4. августа организује се изложба којом се обележава Дан Београдског 
Четворојеванђеља. Припремају се и друге сличне изложбе у просторијама 
Фонда старе и ретке књиге и књиге о Београду, са циљем да се јавности покаже 
какве књижевне, научне и историјске вредности постоје у Београду, односно у 
нашој библиотеци.3

Требало би истаћи најпознатије, најстарије и највредније богослужбене 
књиге на српскословенском језику у овом обухвату књига, а то су Београдско 
Четворојеванђеље, јеромонаха Мардарија, Радише Дмитровића и Тројана 
Гундулића из 1552. године и Голјемиј минеј – Минеј празнични / Празнични минеј 
– С(а)борник Божидара Вуковића из 1536/38.

Приликом конзерваторских и рестаураторских радова на Београдском 
Четворојеванђељу откривени су записи с почетка 18. века и необични цртежи 
(„студије“ лица и руке која благосиља, ликови светаца). Висококвалитетно 
штампано Четворојеванђеље из 1552. има јасноћу, уједначену висину слова која 
подсећају хармоничним односом танких и дебљих линија на рукописна, украсна 
слова, која су у неку руку слична Вуковићевим словима. Оно носи у себи влашке 
штампарске утицаје прве половине 16. века и бугарске језичке утицаје пронађене 
упоређивањем са Макаријевим такозваним Влашким Четворојеванђељем из 1512. 
године. Заставе и иницијале преузима из цетињских штампаних књига и неких 
рукописа, а према досадашњим истраживањима једна застава има чак и мотиве 
„исламског карактера“.4 У питању је застава на почетку Јеванђеља по Луки. Она 
је штампана једина у црвеној боји и има нешто другачији ликовни карактер од 
осталих застава, као да припада другачијем ликовном изразу. Линије преплета 
су тање, црвене и беле боје су и налазе се на белој основи, за разлику од белих 
линија преплета у свим другим заставама, које су на црној основи. У средини се 
налази крст, а и визуелно подсећа у целини на четвороделну розету са крстом 
у основи, само што је развучена у ширину. Осим што припада старој српској 
штампаној књизи, Београдско Четворојеванђеље је и ретко издање.5

3 Антонио Ђарулдо у својој књизи Заштита и конзервација књига (Београд: Клио; Народна 
библиотека Србије, 2005) саветује да, осим бриге о заштити хартије као материјалне подлоге 
културне баштине, књиге треба чувати и разним методама приказивања кроз медије, тј. не-
извлачењем из полице: дигитализацијом и детаљним материјалним описом у каталошком 
листићу – нарочито за стару и врло ретку књижну грађу и културна добра од великог и изу-
зетног значаја.
4 Сретен Петровић, „Илустрације и књижни украс у српским штампаним књигама ХV–XVIII 
века“, у Пет векова српског штампарства, 1494–1994 (Београд: Српска академија наука и умет-
ности : Народна библиотека Србије; Нови Сад: Матица српска, 1994), 25–52.
5 Сретен Петровић, исто.
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Празнични минеј који је штампан 1536–1538. године сматра се животним 
подухватом и „лабудовом песмом“6 у штампарству Божидара Вуковића, јер га 
је завршио годину дана пред крај живота (умро 1539. године). Ово Божидарово 
штампарско дело садржи копије грчких критских икона из грчке православне 
цркве у Венецији, где је и штампано, осим два оригинална дрвореза српских 
светитеља Симеона и Саве. Када је реч о утицају овог дела на српску уметност 
и културу, треба поменути и то да су српски живописци управо из Божидаровог 
Празничног минеја узимали дрворезе за узоре при сликању фресака по 
манастирима и црквама. Вуковићев утицај иде и даље, јер су његове илустрације 
користили највише издавачи православних књига у Русији (где је почетак 
штампарства у другој половини 16. века) и у Влашкој тог времена. 

Осим ових најстаријих српских књига, писаних на српскословенском 
језику (црквенословенском језику српске редакције), издвајамо из корпуса 
конзервираних и рестаурираних књига Библиотеке града Београда, које се чувају 
у специјалним климатским условима, још и Доме[н]тијаново (Теодосијево) 
Житије свјатих сербских просвјетителеј Симеона и Сави, које је Стефан 
Новакович штампао 1794. То је прво издање Теодосијевог Живота св. Саве (које 
има две штампарске варијанте, а код нас се налази варијанта од 62 стране).7

Посебну пажњу међу изабраним драгоценостима заслужује и Катихисис 
малиј или Сокрашченоје православноје исповједаније во употребленије славено-
сербскија јуности сочињено, от неунитскаго же Еп[ис]к[о]пскаго в Карловцје 1774 
љета держанаго Синода потверждено Јована Рајића, штампано поново 1854. 
године. Јован Рајић, као архимандрит пише Катихизис малиј 1774. године, 
издаје га у Будиму 1776, што је био одговор на притиске аустријског двора 
и католичког свештенства које је хтело да протури катихизис у којем се 
провлаче унијатске идеје и измене. Према библиотечко-информационим 
базама за узајамну каталогизацију, Кобису и Бисису, издање из 1776. налази се 
само у Библиотеци Матице српске, има четири примерка, а издање из 1857. 
(репринт) налази се у Народној библиотеци Србије, и то један примерак.8 Чак 
и ако није умрежена свака библиотека у неки од електронских библиотечких 
каталошких система, чак и ако постоји негде још неки примерак у некој 
личној библиотеци, види се да је ретка књига у питању, а значајна за наша 

6 Исто, 34.
7 Георгије Михаиловић, Српска библиографија XVIII века (Београд: Народна библиотека СР 
Србије, 1964), 288–290.
8 По Георгију Михаиловићу (1964) на стр. 131–132, издање из 1776. налази се у пет библиоте-
ка, а издања из 1857. нема у његовом попису!
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српска православна питања, као и питања културног и верског идентитета 
Срба у 18. веку.

Српске књиге су се крајем 18. века штампале претежно у Венецији или Вијени 
(Бечу) због забране трговине књигама објављеним изван Аустријске царевине, 
тако да је то за Србе значило на неки начин и забрану штампања у Русији.9, 10 Од 
старих књига, које се налазе у Фонду старе и ретке књиге и књиге о Београду 
Библиотеке града Београда, у Венецији су још штампани и Краткоје введеније 
в историју происхожденија славено-сербскаго народа Павла Јулинца (1765) и 
Историја библическаја или Повјести Ветхаго и Новаго завјета из 1792. године У 
Вијени (Бечу) су штампана Јевангелија чтомаја во свјатиј и великиј четверток 
из 1791, Краткаја свјашченаја историја церкве Ветхаго и Новаго завјета Теодора 
Јанковића Миријевског из 1793, поменуто Доментијаново Житије Свјатих 
сербских просвјетителеј Симеона и Сави из 1794. и Требник из 1795. године.

Може се, осим о књигама од изузетног значаја, о старини и драгоценостима 
у фонду, говорити и о српској хришћанској и богослужбеној књизи и њеним 
формалним одликама, о врсти и облику. У Фонду старе и ретке књиге и књиге о 
Београду Библиотеке града Београда има: житија српских светаца и Исуса Христа, 
приређених посебно за одрасле и посебно за децу, превода, писма црквених 
великодостојника, теолошких књига о православној свештеничкој пракси, 
славенске граматике, граматике за часловце и псалтирце, историја Библије 
Старог и Новог завета писаних за децу и/или одрасле, уметничких спевова и 
приповести са старозаветним и новозаветним мотивима, требника, примерака 
Светог писма (Даничић) и Новог завјета (прво у преводу А. Стојковића, а 
онда и В. С. Караџића), псалтира, преписке значајних личности са српским 
црквеним великодостојницима, описа старих српских светиња и светих места 

9 Мита Костић, Културно-историјска раскрсница Срба у XVIII веку: одабране студије (Загреб: 
Српско културно друштво „Просвјета“, 2010), 126–127.
10 „Године 1790. Емануел Јанковић и Дамјан Каулици поднели су, независно један од дру-
га, молбе да им се дозволи оснивање српске штампарије у Новом Саду, али су наишли на 
одбијање бечких власти. Међутим, 1792. године, после смрти Курцбекове, његову ћирил-
ску штампарију, заједно с њеним монополом, откупио је српски ентузијаста и новинар Сте-
фан Новаковић. Он је, после финансијског неуспеха, 1796. продао то предузеће будимској 
штампарији Пештанског универзитета, веома развијеној фирми која је објављивала књиге 
на многим језицима и која је затим деценијама држала монопол на штампање српских пуб-
ликација у хабсбуршким земљама. Само у ретким случајевима понеки аутор успевао је да 
штампа своје дело другде, у Аустрији или ван ње“ – пишу Павле Ивић и Митар Пешикан, 
„Српском штампарству“, у Историја српске културе (Горњи Милановац: Дечје новине; Бео-
град: Удружење издавача и књижара Југославије, 1996), 137–145.
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(манастира и Косова), историјска расправа о богумилима, текстова о избору 
архиепископа и митрополита, о старозаветним пророцима, правила молебнаја, 
јеванђеља, проповеди, теолошких расправа о расколу међу хришћанским 
црквама, теолошка тумачења, избора старозаветних текстова, историје 
хришћанства, беседа, обраћања црквених великодостојника епархијама, слова 
држаних поводом освећења или на славу и чест блаженопочившима, текст о 
митрополитско-гимназијалној типографији, поученија за децу, толковање 
(објашњавање) молитве, месецослова, дела хришћанских филозофа (Дамаскин)... 

2.

Пројекат уписа старе и ретке библиотечке грађе Србије у Централни 
електронски регистар (ЦЕР), који сабира и ставља пописане књиге у план 
заштите културних добара од великог и изузетног значаја, обухвата и стару 
књигу која се налази у просторијама или библиотекама православних цркава 
и манастира као и у другим врстама јавних, научних и других библиотека. 
Одговорност Библиотеке града Београда према старој и реткој књизи која се 
налази на територији Београда, односи се и на давање савета у вези са условима 
и начинима чувања или издавања књига, на упис у регистре и посебно се односи 
на ЦЕР. До сада је уписано преко 1400 наслова у ЦЕР, од чега 1113 наслова из 
Фонда старе и ретке књиге и књиге о Београду Библиотеке града Београда.

Засад је уписана стара богослужбена књига, углавном тзв. „руска“ из околине 
Лазаревца. Под марљивом руком библиотекара Библиотеке „Димитрије Туцовић“ 
у Лазаревцу (Лазеревац припада територији Београда), Марине Гавриловић, 
издвојено је седамдесет и осам старих штампаних књига које су се налазиле 
у црквама на територији општине Лазаревац. У ЦЕР смо унели тринаест 
најстаријих дела (најстарији је Кијевски Псалтир из 1757). Покренут је и пројекат 
рестаурације и конзервације „Стара и ретка књига у црквама Лазаревца и 
околине“. Првих седам књига већ се налази у конзерваторској и рестаураторској 
лабораторији Архива Српске православне цркве. Књиге су углавном „руске“ 
књиге, то јест, оне штампане у Русији, за српске потребе, а које су пристизале 
код нас у 18. веку као помоћ.

Међу њима је унесена и једна српска штампана књига из 1861, [Србљак], 
содежашчаја в себје богослужбенаја мољебнаја правила свјатим сјербскаго рода, 
издата у Београду, власништво Црквe Покрова Пресвете Богородице у Вреоцима, 
која је вредна и занимљива за проучавање због записа који се налазе преко 
читавих празних, неодштампаних страна које су постојале у књизи. Записи су с 
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краја 19. века и врста су летописа краја и цркве брвнаре у којој је коришћена и 
чувана ова књига. Они одишу емотивношћу која говори о повезаности летописца 
и природе и не може се остати равнодушан према њима. На читаве две стране 
је описано дрвеће које расте око старе цркве врелачке, свако посебно, када је 
никло или засађено, када је цветало, и како се свештеници и народ окупљају 
под њима за освештавање, благосиљање народа, за прославе, ручкове или када 
је неко дрво постало запис. Записи подсећају на претхришћанска веровања у 
духове или моћ дрвећа, што би било можда занимљиво истражити, а у најмању 
руку има одређену књижевну вредност. Према години издања и квалитету 
садржаја записа, сматра се да је важно да се региструје у ЦЕР-у.

Библиотека града Београда је пописала и фонд од двадесет и четири11 старе 
богослужбене књиге у Цркви Светог Великомученика Георгија у Бежанији на 
Новом Београду. То је стара и углавном „руска књига“ из 18. века, али и један 
примерак Србљака из 1765, штампаног у Венецији код Димитрија Теодосија. 
Одазвали смо се на позив старешине храма, јереја Владимира Левићанина, да 
се упишу у ЦЕР као старе књиге које по години издања припадају културним 
добрима од великог и изузетног значаја. Из разговора са јерејом сазнали смо 
како се ова књига „нашла“ у књишкој црквеној збирци. Године 1992. урушио 
се стари парохијски дом Цркве Светог Георгија, а испод рушевина је у току 
радова у подруму пронађен неоштећен ормар са документацијом. Пошто је 
подигнут нови парохијски дом 1994, поменути ормар је био затрпан архивским 
документима преко двадесет година. Пре две године, 2018, пронађен је ту и овај 
Србљак из 1765. године (Правила мољебнаја свјатих сербских просветитељеј). 
Књига је, вероватно, била ту од својих почетака. Свестан вредности књиге, 
старешина храма се одлучио да заштити ову и још тридесетак књига и позвао 
Библиотеку града Београда. 

Мањи део књига није идентификован и самим тим ни уписан у ЦЕР, јер су 
оштећене прве странице, где су се налазиле и насловне стране. И поред знања 
свештеника, који су лако могли да одреде о каквој се врсти богослужбене књиге 
ради, нисмо се бавили реконструкцијом и утврђивањем о којим се тачно насловима 
и издањима ради, па ће те књиге, надамо се, дочекати своје палеографе.

Како Црква Светог Великомученика Георгија нема свог библиотекара, прво 
што је требало да се уради јесте препознавање и именовање које су књиге у 
питању, пронађени су идентични наслови у нашим и страним електронским 

11 Димитрије Богдановић, Каталог ћирилских рукописа манастира Хиландара, (Београд: 
САНУ; Народна библиотека СР Србије, 1978), 19.
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каталозима, затим су библиографски описиване за потребе идентификације, 
а потом унете у Централни електронски регистар. Пописивање је вршено са 
материјалним описом и фотографисањем корица, насловних страна, записа и 
неких графичких детаља, али и знакова пропадања, према становишту да је таква 
врста документовања потребна. У току је и израда библиографије ове збирке, која 
треба да стоји, према Закону о старој и реткој библиотечкој грађи, уз сву осталу 
документацију која иде уз овакве збирке (писани регистар, књигу инвентара, 
законске текстове, документацију о конзервацији и рестаурацији, итд.).

На позив протојереја-ставрофора проф. др Владимира Вукашиновића, 
старешине Српског православног храма Рождества пресвете Богородице Цркве 
Ружице и Капеле Свете Петке на Калемегдану у Београду, у ЦЕР су унесене и 
књиге из њихове Збирке старе штампане српске књиге (осамнаест наслова, 
од којих је најстарија књига из 1764, Благопотребнија јектениј, штампана у 
Кијевопечерској лаври).

У току је и упис фонда старе и ретке књиге Посебне збирке, Старе и ретке 
књиге Филозофског факултета у Београду. И у овом фонду се налазе књиге 
тематски везане за хришћанство, засад их је уписано у ЦЕР петнаест, а најстарија 
је Октоих петогласник Божидара Вуковића из 1537. штампан у Венецији, на 
црквенословенском језику српске редакције или српскословенском језику. Ово 
дело, у уметничком смислу је графички и мајсторски напредак у односу на 
претходна Вуковићева дела и једна степеница више ка штампању Празничног 
минеја годину дана касније.

Ускоро ће почети и упис старе књиге библиотеке Српске академије наука и 
уметности. 

3.

Богослужбене књиге су и писана реч и изговорена реч. Средства (медиј) 
изражавања Божје речи или мисли су писмо и језик. Мора се нагласити у том 
смислу да су писмо и језик богослужбених књига узвишени или свети (сакрални). 
О моћи изговорене речи говори и само Свето писмо, и зато је важно нешто рећи 
и о језику у овим књигама и како је тај језик постао књижевни језик Срба.

Књиге уписане у ЦЕР су у извесном броју „руске књиге“. Овај назив у српском 
књижевно-историјском изразу (самим тим и у библиотекарству) означава књигу 
штампану на рускословенском језику за српске потребе (црквенословенском 
језику руске редакције који се користио у Срба од 18. века). Сматра се да нису 
толико занимљиве за библиотеке, библиотекаре и библиографе као што су то 
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„српске“ књиге, тј. оне штампане или писане на црквенословенском језику 
српске редакције (на српскословенском), јер нису изворно наше (зато што је 
наше, српске књиге доста пострадало у претходним временима, или је и на друге 
начине „отишла“ из српских културних граница). Срби су после Велике сеобе 
Срба 1690. (а сеоба је било, иначе, више, тј. у неколико наврата), у бежању пред 
турском осветом, због опредељења да у рату буду на аустријској страни, као и 
због неких планских и организованих расељавања становништва, остали и без 
књига и без учитеља и свештеника. На молбу српског митрополита Мојсија 
Петровића, руски цар Петар Велики шаље у Србију помоћ. Године 1725. стиже 
Максим Терентјевич Суворов, који доноси богослужбене књиге и отпочиње рад 
у својој „славенској школи“ 1726. године. Рускословенски језик постаје постепено 
црквени и књижевни језик Срба. У другом наврату помоћи из Русије, 1733, стиже 
и Емануил Козачински из Кијева са породицом и још петорицом колега и 
наставља у Сремским Карловцима развој просветитељске словенско-латинске 
школе код нас.12 Овде ваља напоменути да се књиге штампане у Москви и Кијеву 
на рускословенском језику, до дана данашњег користе у Српској православној 
цркви – безмало триста година се врши богослужење на овом језику. Тај језик је 
много утицао на развој српског књижевног језика, највише у 18. и почетком 19. 
века, а његово наслеђе носимо и данас у књижевном језику. Улога рускословенског 
језика у српској култури јесте и прекретница и раскид и континуитет српске и 
словенске културе. Мора се напоменути, јер у пракси постоји извесно незнање, 
али и воља за сазнавањем, да се језичке разлике између српског и руског језика на 
неки начин смањују у црквенословенском језику руске редакције, што је важно 
и за библиотекаре који се баве описом оваквих књига. Руски језик је по изговору 
јекавски. Наш српски књижевни језик је и екавски, (и)јекавски и икавски. Изговор 
свесловенског гласа, названог у старословенској глагољици и ћирилици „јат“ (Ѣ, 
ѣ), које има своје варијанте у различитим дијалектима и словенским језицима 
између изговора гласа „и“ и гласа „е“ (као и обрнуто, нпр. код Лужичких Срба, 
између „е“ и „и“), још кад је осмишљено у почецима стварања старословенских 
писама објашњавало је управо ту особину словенских језика да разликују овај 
нестабилни дифтонг као посебан глас. Самим укидањем тог слова у ћириличним 
словенским језицима или прављење посебног латиничног слова за неке латиничне 
словенске језике и на крају укидање тог слова код већине као нефункционалног, 

12 Александар Младеновић, „Допринос рускословенског језика формирању српског књиже-
вног језика новијег времена“, у Словенске културе и историја међусловенских веза: зборник ра-
дова, [редакцијски колегијум Симеон Бабић… [et al]], (Београд: Библиотека града Београда; 
Друштво српско-руског пријатељства, 1996), 100–101.
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на неки начин упућује на непризнавање постојања оваквог гласа те је дошло до 
разједињења културног идентитета и идентитета рода Словена.13 Неће заборавити 
језикословци, који се баве овим питањима, улогу „јата“ у језичком и духовном 
развоју неког народа, већ управо тај обичан народ, којем се „одозго“ намеће 
шта ће да мисли или ради, без савета правих стручњака. Тако је, нпр., код нас 
крајем 20. века, екавица преплавила босанске медије, „превођени“ су чланци 
разних аутора по новинама с ијекавице на екавицу и обрнуто у другим деловима 
разједињене језичке територије, било је забрањено причати својим матерњим 
изговором и као предавач и као наставник и као студент и као спикер или седећи 
у друштву. Више се није знало одричемо ли се великог дела себе, и чија су сада 
књижевна дела (и остала библиотечка грађа), јесу ли „њихова“ и нека „наша“ и 
јесу ли само нека „наша“ заправо „наша“. Заврзлама подсећа на ону у Орвеловој 
„Фарми“. Хистерично су се политика и бирократизам умешали у језик и у законе, 
а одатле и међу народ. Народ је био слуђен...

Зашто је ово битно за библиотекаре? Ми имамо одређене задатке које 
обављамо, а тичу се и црквенословенског језика. Библиотека града Београда има 
част да се сусретне са старом штампаном књигом која се налази на територији 
Београда. Често у ЦЕР-у, када желимо да упишемо нови наслов из збирке 
старе и ретке књиге неке библиотеке у електронски запис, када изађе понуђен 
исти наслов (јер га програм препозна) који треба преузети и на тај начин 
отворити нов запис, виде се различити неправилно транскрибовани облици 
наслова. Ово није важно само за унос у ЦЕР, ово би требало да буде део знања 
библиотекара који се баве старом српском књигом (и не само библиотекара). 
Према упутствима које смо добили још 2014. од Народне библиотеке Србије, све 
наслове треба уносити транскрибовано, односно, онако како се изговара, али са 
историјским задржавањем неких слова (нпр. б у речима којима је корен „срб“ и 
на другим местима (Новине србске, Србско-далматински магазин, Књигопечатња 
Књажества србског, Сборник закона и уредба). Компликованије је са фонетском 
транскрипцијом српских слова (црквенословенског и славеносрпског, односно, 
славеносербског језика) којих нема у савременом писму (нпр. ѣ, й, ї, ь, ъ, ы, 
я, ю, щ, ω и др.). Осим што помаже познавање руског језика и писма, који се 
уче у школама у Србији, нека слова су из старословенског језика и каснијих 
црвенословенских редакција. Неки јекавски облици рускословенског језика су 
ушли у српску традицију трајно, а неки су се дуго одржавали: Совѣтъ се изговара 

13 Не заборавимо „латинични“ словенски језици су примили првобитно глагољицу и ћири-
лицу, касније латиницу, у чешком се и данас означава као ě, у Русији је избрисано са Окто-
барском револуцијом (!), а у бугарској се „јат“ најдуже одржало, негде до половине 20. века.
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совјет јер припада времену када је рускословенски прожимао све српске писане 
области живота (означава државно-управни орган, не може никако бити совет, 
јер тад губи и име и значење и смисао) или Дѣяния у Дјејанија Скупштине народа 
Војводовине србске, не могу бити Дејанија, међутим облици, као на пример, вѣра 
– вјера, Завѣтъ – Завјет, почели су се још у 19. веку из рускословенског дијалекта 
преобраћати у екавске облике, нарочито у екавској средини.14 Треба знати шта је 
писац старе књиге мислио и хтео да каже, који облик је изабрао.15 Треба читати 
мало и предговор и текст, видети по грешкама да ли се ради о писцу екавцу или 
(и)јекавцу, како користи слово „јат“, правилно или неправилно (јер је екавац). 
Често се „јат“ користило за умекшавање, нпр. нѣговъ, јер није било бољих решења 
за сугласнике л и н (односно љ и њ). Насупрот томе је вокативни облик Христѣ 
(чита се Христје) правилно, јер је рускословенски изговор у питању, а не српски 
(Христе). Чест случај на насловној страни у подацима о издању буде въ Будинѣ 
(чита се в Будиње) или въ Будимѣ (чита се в Будимје). Утицај гласа „ј“ из „јата“ 
умекшава претходни сугласник, где је н подложно промени у њ... Просечан 
читалац ће се борити са изговором наставка -ій у речи сербскій (сербскиј), данас 
је тај наставак остао као постакценатска дужина у речи српскп, -є- и -ѣй и у речи 
славєнстѣй (славјенстјеј)... Слово Щ (ш са усправном кратком цртицом испод 
доње линије испод средине слова), није исто као грађанско или данашње руско 
щ: оно се у старом српском књижевном језику често налазило и због партиципа, 
својственог још старословенском и црквенословенском језику. У старим српским 
књигама штампаним пре 1726. изговара се као шт, а после, под рускословенским 
утицајем као шч (живуштих–живушчих, у савременом српском – живућих), 
али са изузецима, својственим српском, а не и руском језику, нпр, во училиЩъ 
или Писмены Кралевскаго Всеучилища Венгерскаго, треба читати во училишт – 
а не во училишч, и Всеучилишта а не Всеучилишча, као што би се очекивало 
да треба изговарати према рускословенском изговору шч (исто важи и за реч 
СокровиЩє хрiстiянскоє – Сокровишчје или Сокровиштје христијанскоје – језик се 
ломи и незграпно звуче и један и други облик). На истој страници се дешавало 

14 У 19. веку у књижевности је преовлађивала екавица пре Вукове реформе, јер је културни 
део народа био настањен у таквој језичкој средини.
15 Види Медаковићева Цѣлокупна дѣла Доситеа Обрадовића. КнЬ. 4, Совѣти здравога разу-
ма ДоситеємЪ ОбрадовићемЪ сложени, из 1850, где се чита Целокупна дела, а после главни 
наслов – Совјети здравога разума. Медаковић је, иако јекавац по рођењу, прешао на екави-
цу, што се види и по предговору, а главни наслов се традиционално изговара рускословен-
ски – Совјети...
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да стоји исто слово, а да се различито чита.16 Ово је питање транслитерације и 
транскрипције – одлучити се за једну, рачунајући опет на недостатке и изузетке. 
За регистре старе и ретке књиге и категорисане старе и ретке књиге, које водимо, 
према саветима стручњака из Народне библиотеке Србије, добијене на почетку 
пројекта Централног електронског регистра, саветовано је да се употребљава 
транскрипција, односно, преносити са старог писма на ново, пазећи на изговор, 
при којој се морају узети у обзир и изузеци, водећи рачуна о очувању језичког 
наслеђа. Мора се признати да је тешко понекад појединачно решавати сваки 
случај и да би било од помоћи да постоји упоредна лексичка анализа српског и 
руског језика 18. века, то јест, анализа оваквих примера и питања.

Они који раде са старом књигом би морали постепено у свакодневном раду 
развијати своја знања и вештине читања црквене ћирилице и црквенословенског 
језика. У случају да се не сналазе у проналажењу ове врсте знања, увек треба бити 
слободан и потражити савет од колега из националних библиотека, Народне 
библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске, као и библиотека заштитница, 
тзв. „заштитарки“, међу којих двадесет и шест је и Библиотека града Београда.

4.

Шта може занимљиво уочити библиотекар-истраживач у овим старим 
књигама? Ту су руком начињени записи. Међу најчешће записе спадају имена оних 
који су читали књигу па се потписали у краткој реченици (најчешће свештеника 
и монаха), имена неких посетилаца и значајних личности, када су пролазили, 
задржавали се, поклањали одређену књигу, новац или некакву помоћ манастиру 
или цркви, или имена наручилаца црквених обреда и датуми одржавања и ко је 
читао молитву или вршио црквени обред. Затим, ту су и записи – разне историјске 
чињенице, када се народ негде померао или даље селио, када су забележене 
поплаве или земљотреси, размишљања појединаца, цртежи, уписане неке године, 
коментари, цене плаћених обреда, стављени печати, може се анализирати изглед 
и старина корица, штампарске одлике и информације (место штампања, суви 
жиг, шаблони за иницијална слова, ликовне вредности, нпр. заставе као садржина 
поглавља у слици, кожни повези, утиснуте шаре, њихово значење…). Гледајући 
по лепенкама и белинама страница, нарочито у богослужбеним књигама, да 
се закључити да је мање записа у даљој прошлости, што је разумљиво, а више 

16 Собраніе моралныхъ вещей, содержащее Древныхъ Фїлософовъ и славныхъ Мужей различныя 
разговоры и полезная Нравоученїя, Отъ Ефрема Лазаровичь… Въ Будинѣ Градѣ Писмены Кра-
левскаго Всеучилища Венгерскаго, 1809.
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у ближој прошлости, и да су ти каснији записи, нарочито они у 20. веку, иако 
у множини, пропорционално мање вредни – тј. било је више писмених који 
су хтели нешто да запишу, да им се памти име, или да само искористе белину 
папира. Осим тих „непокретних“ материјалних трагова, постоје и „покретни“ 
материјални трагови, настали углавном у 20. веку: физички мањи документи, 
који су могли стати у књигу, фотографије и слике из новина (обично светаца) и 
читави чланци, поруке на цедуљама, новац... Из ових материјалних описа може 
се стећи разумевање времена и опште културе и знања из којег потиче штампана 
књига и њена употреба. Кад се посматрају заједно на некој књизи, стиче се утисак 
вишеслојног ткања живота и рада кроз време. У истраживању ових културно-
историјских трагова на књигама могу учествовати, осим теолога, и историчари 
из различитих области, лингвисти и књижевници, историчари уметности и 
заната, проучаваоци издаваштва и штампарија, хемичари, биолози, технолози, 
конзерватори и рестауратори, социолози, психолози…

* * *

Библиотека града Београда саветује библиотекаре који питају телефоном или 
електронском поштом, ставља се на располагање да све што их интересује могу 
усмено да питају или их упућује да провере у законима и подзаконским актима 
који су доступни и на интернету и у штампаној форми (они се могу и одштампати, 
свакако је потребно имати их и у том облику).Ови документи могу се користити као 
свакодневна подршка у послу и могу се у њима проналазити одговори и решења 
за питања или стања у којима се налазе њихове старе књиге. Уз најдрагоценије 
књиге или збирке у оквиру своје библиотеке, које припадају по старости тј. години 
издања категорији културних добара од изузетног значаја, увек треба држати и 
примерак библиографије, документацију о конзервацији и рестаурацији, законе 
који се односе на ту категорију књига, што подразумева и богослужбену књигу 
и сваку другу књигу посвећену хришћанским питањима издату до 1867. године. 
Свако знање које је Библиотека града Београда стекла у раду са овом врстом 
библиотечке грађе, као и све што је поменуто у овом стручном раду, радо ће 
бити подељено са онима којима је то неопходно и желе да унапреде свој рад. И 
обрнуто, Библиотека града Београда ће се уз питања и недоумице библиотекара 
који јој се јаве усавршавати у својој улози заштитнице богослужбеног дела фонда 
старе и ретке књиге библиотека на територији Београда.
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THE BELGRADE CITY LIBRARY’S STOCK OF OLD AND RARE BOOKS AND 
BOOKS ON BELGRADE: CARING ABOUNT OLD PRINTED LITURGICAL BOOKS

SUMMARY | This paper describes current activities of the Belgrade City Library’s 
Stock of Old and Rare Books and Books on Belgrade pertaining to liturgical books 
and other books with topics of Christianity. Of the hundred or so liturgical and 
Christianity-related books that can be found in the Belgrade City Library’s collection, 
the most valuable ones are the liturgical books in Serbo-Slavonic, such as Београдско 
четворојеванђеље, by Radiša Dmitrović and Trojan Gundulić (1552) and Големиј минеј 
– Минеј празнични – Сборник by Božidar Vuković (1536/1538), and some books in 
Russian-Slavic, printed in Vienna and Venice, mostly towards the end of 18th century. 
In order to protect and study the liturgical books from the collection, this paper 
also discusses a scientific point of view related to an art element of Београдско 
четворојеванђеље (1552) as well as the possibilities to study material traces on the 
liturgical books, which could be professionally analyzed and be of use in many studies 
of the times gone by, the events, and famous persons, or which can have certain 
artistic and literary values.

By starting the project of inventorying the old and rare library material of Serbia 
into a Central Electronic Registry (CER), which would collect the registered books 
and make them part of a plan to protect cultural goods of high and extraordinary 
importance, the proper laws were made according to which the Belgrade City Library 
is determined to be a protecting library (the so called “preserver”) within the Belgrade 
city territory. Our responsibility expands beyond taking care of old and rare books 
that are to be found within the city territory to also giving advice in terms of the 
conditions and manner in which books are preserved, and to making book records 
and especially registering them with CER. The old books that are to be found in the 
facilities or libraries of Orthodox churches and monasteries, as well as other sorts of 
public, scientific, and other libraries, falls into such library material. 

So far, 13 old liturgical books have been recorded, mainly comprising the so called 
“Russian book” from the vicinity of Lazarevac. What has also been inventoried is a 
small collection comprising 24 old liturgical books from the Church of the Great 
Martyr George in Bežanija, New Belgrade, which are also mainly “Russian” books 
from 18th century. In addition, the books from the Collection of the Old Printed 
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Serbian Book of the library of the Church of Ružica and the Saint Petka Chapel at 
Kalemegdan have been inventoried. Moreover, the old and rare books in the library 
of the Department for History of the Faculty of Philosophy in Belgrade are currently 
being inventoried, while the record of the old and rare books of the Serbian Academy 
of Sciences and Literature will be made soon. 

The paper also highlights the problem pertaining to one part of contemporary 
librarians dealing with the old book, and that is the knowledge (or lack thereof) of the 
Church Slavic language and its heritage, the Slavic Serbian, and the literary language 
of the 18th and, in part, of 19th century. This problem has been noticed while inputting 
the old and rare books (liturgical books) in the Central Electronic Registry of the old 
and rare library material, cultural goods of high or extreme importance. Those who 
work with the old Serbian book should gradually develop their knowledge and skills 
of reading the church Cyrillic and the Church Slavic language throughout their day-
to-day work. The Belgrade City Library will gladly help in casting the light to these 
questions, as will the National Library of Serbia and the Matica Srpska library.

KEY WORDS | the Belgrade City Library, old and rare library materials
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ФОНД СТАРЫХ И РЕДКИХ КНИГ И КНИГ О БЕЛГРАДЕ
БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА БЕЛГРАДА: УХОД ЗА СТАРЫМИ

ПЕЧАТНЫМИ БОГОСЛУЖЕБНЫМИ КНИГАМИ

АННОТАЦИЯ | В статье описывается текущая деятельность Фонда старых 
и редких книг и книг о Белграде Библиотеки города Белграда, касающаяся 
литургически книг и других книг на христианскую тематику. Из литургических 
книг и книг связанных с христианством, которых насчитывается около 
сотни в фондах Библиотеки города Белграда, наиболее ценными являются 
литургические книги на сербско-славянском языке, Београдско четворојеванђење 
(Белградское четвероевангелие), Радиши Дмитровича и Трояна Гундулича (1552 г.) 
и Големиј минеј – Минеј празнични – Сборник (Великие Четьи-Минеи – Праздничная 
минея – Сборник), Божидара Вуковича (1536/1538), и также некоторые другие 
книги на русско-славянском языке, напечатанные в Вене и Венеции, в основном 
в конце XVIII века.

В целях защиты и изучения литургических книг из коллекции в этой статье 
также обсуждается научная точка зрения, относящаяся к художественному 
элементу Белградского четвероевангелия (Београдско четворојеванђеље, 1552 
г.), а также возможности изучения материальных следов на литургических 
книгах, которые могут быть профессионально проанализированы и могут 
быть полезными во многих исследованиях прошедших времен, событий и 
известных личностей или которые могут иметь определенные художественные 
и литературные ценности.

Приступив к проекту регистрации старых и редких библиотечных 
документов Сербии в Центральном электронном реестре (ЦЭР), который 
будет собирать зарегистрированные книги и включать их в план по защите 
культурных ценностей высокой и чрезвычайной важности, были приняты 
соответствующие законы, согласно которым Библиотека города Белграда 
предусмотрена стать библиотекой защитницей (так называемой “охранницей”) 
на территории города Белграда. Наша ответственность за сохранение старых и 
редких книг, находящихся на территории Белграда, также распространяетсяи 
на предоставление рекомендаций в отношении условий и способа хранения 
книг, внесения записей в реестры, особенно в ЦЭР. К таким библиотечным 
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материалам относятся старые книги, которые находятся в помещениях или 
библиотеках православных церквей и монастырей, а также в других типах 
публичных, научных и иных библиотек.

К настоящему времени зарегистрировано 13 старых богослужебных книг, в 
основном так называемых “русских книг” из окрестностей Лазареваца. Также 
была проведена инвентаризация небольшой коллекции, состоящей из 24 
старинных богослужебных книг из церкви Великомученика Георгия в Бежании, 
в Новы-Белграде, которые также в основном являются “русскими книгами”1 
18 века. Инвентаризованы и книги из Собрания старопечатной сербской 
книги библиотеки церкви Ружица и часовни Святой Петки (Параскевы) на 
Калемегдане. В настоящее время проводится инвентаризация старых и редких 
книг в Библиотеке Исторического факультета Философского факультета в 
Белграде, а в ближайшее время будет проведена инвентаризация старых и 
редких книг Сербской академии наук.

В статье также указывается на проблему, относящуюся к той части 
современных библиотекарей, которые имеют дело со старой книгой, а это 
(не)знание церковнославянского языка и его наследия, славяносербского 
языка, литературного языка XVIII века, и частично, XIX вв. Эта проблема 
была замечена при вводе названий старых и редких книг (литургических) в 
Центральный электронный реестр старых и редких библиотечных материалов, 
культурных ценностей высокой или чрезвычайной важности. Те, кто работает 
со старой сербской книгой, должны постепенно развивать свои знания и 
навыки чтения церковной кириллицы и церковнославянского языка во время 
своей повседневной работы. Библиотека города Белграда, следуя примеру 
Национальной библиотеки Сербии и библиотеки Матицы Сербской, будет рада 
помочь прояснить эти вопросы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Библиотека города Белграда, старые и редкие библиотечные 
материалы
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РУКОПИСНА КЊИГА „СТОГЛАВ“
У ФОНДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КА-
РАЏИЋ“ У КРАГУЈЕВЦУ

САЖЕТАК | Једна од најстаријих рукописних књига у НБ „Вук Караџић“ у Кра-
гујевцу је Стоглав, кодекс писан на рускословенском језику (у српској употре-
би) из 1743, а у Регистру старе и ретке књиге заведен као културно добро од изу-
зетног значаја под. бр. 433. Према запису, преписао га је јеромонах Јоасаф, по-
стрижник манастира Беочинa, у Училишту Петроварадинског Шанца (Новог 
Сада), у време када је префект Училишта био Дионисије Новаковић. Кодекс се 
састоји од 3 књиге: Стоглав Свјатаго Генадија, патријарха константинополскаго 
о вјерје (О вери цариградског патријарха Генадија Схоларија – Златоструја), Пра-
вила како сочињати и разумевати сложенија (Правила како састављати и раз-
умевати спојеве речи) и Нравоученије от Свјашченаго писанија по алфавиту из-
бранаја (Моралне поуке из Светог писма по азбуци изабране). Народна библиоте-
ка „Вук Караџић“ је 2017. г. објавила двотомну публикацију под истим називом: 
први том чини фототипско издање кодекса, а други научно-стручна студија и 
превод на савремени српски језик. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ | рукописне књиге, културно наслеђе, XVIII век, православље, 
Срби, преписивачке школе, палеографија, хришћанска вера, духовне академије, 
Новосадско училиште, Јеромонах Јоасаф, манастир Беочин
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Народна библиотека „Вук Караџић“ у Крагујевцу у Фонду старе и ретке књиге 
поседује три рукописне књиге: Протокол главни скупштина и редовни заседанија 
Читалишта крагујевачког 1858–1888, Списак приновљених књига Јавне библиоте-
ке у Крагујевцу и Стоглав. 

 У њима не читамо само оно што је написано, већ и оно што је секундарнo: 
податке који говоре о раду наше библиотеке и њеном развоју из Читалишта, чи-
талачким и библиотекарским прегнућима појединаца, интересовањима, чита-
лачком укусу и културном пулсирању Крагујевца, али и шире – српске култу-
ре и просвете. Поред књига штампаних у Књажеској књигопечатњи (основаној 
у Крагујевцу у време престоловања кнеза Милоша) – ове три рукописне књиге 
представљају највеће богатство наше библиотеке. 

Генерације колега пре нас рукописну књигу Протокол главни скупштина и 
редовни заседанија Читалишта крагујевачког 1858–1888. представиле су јавности 
у фототипској форми, као сегменту штампане монографије Крагујевачког чита-
лишта.1 У њој су садржани записници (262) са седница Читалишта и одлуке Уп-
равног одбора и главних скупштина. 

Списак приновљених књига Јавне библиотеке у Крагујевцу2 установљен je 1901. 
и вођен до 1950. године. Овај списак заправо је веома обимна инвентарна књи-
га. Установио га је и започео тадашњи библиотекар Милан Мајзнер, уједно и 
професор у Гимназији; као први стручни попис књижног фонда, списак садржи 
24107 инвентарних бројева и знатно више књига или физичких јединица пери-
оике под истим бројем. 

Ове рукописне књиге, неколико деценија касније, ушле су у фокус нових ге-
нерација библиотекара поводом Библионета са темом Скривено благо библио-
тека Србије – када смо их представили библиотечкој јавности на стручном ску-
пу у Пожаревцу (2010). Тада су такле наш истраживачки нерв, али и довеле у са-
мокритичко преиспитивање о томе да ли их одговорно чувамо и како би треба-
ло да их представимо и јавности широј од стручне. 

1 Крагујевачко читалиште  (Крагујевац: Светлост; [Београд]: Народна библиотека „Вук Ка-
раџић“, 1978).
2 Мила Медиговић Стефановић, Народна библиотека у Крагујевцу: (1866–2004) (Крагујевац: 
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета; Народна библиотека „Вук Караџић“; 
Београд: Октоих, 2005), 99–100.
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I – РУКОПИСНИ СТОГЛАВ, ПЕТРОВАРАДИНСКИ ШАНАЦ, 1743.

Рукописна књига Стоглав постала је део библиотечког фонда 1952. г., када је 
у инвентарну књигу уведена под бр. 26750/120, али без података о томе како је 
доспела у нашу библиотеку. Према белешци преписивача, јерођакона Јоасафа – 
пострижника манастира Св. Вазнесења у Беочину – преписана је 1743, за потребе 
училишта Петроварадинског Шанца (Новог Сада). Оставио је, такође, и белеш-
ку о томе да оригинал који је преписивао потиче из друге половине V века, као 
дело Светог Генадија, патријарха константинопољског. 

Препознајући посебну културно-историјску вредност треће рукописне књи-
ге у нашој библиотеци,3 у оквиру програма поводом Ноћи музеја, Дана словен-
ске писмености и Националног дана књиге 2013, а потом и централне просла-
ве Дана европске баштине 2014. у Крагујевцу – практично први пут смо је пред-
ставили културној јавности: изложили је у витрини, електронски презентовали, 
а убрзо потом и дигитализовали (https://issuu.com/nbkg/docs/stoglav). То су били 
први (ис)кораци ван зидова Библиотеке: склонили смо баријере и ограничења 
у физичком коришћењу, нисмо је изложили ризику од оштећења, а успели смо 
да скренемо пажњу на њу. Уследио је још један степен заштите – њена конзерва-
ција у Библиотеци Матице српске, захваљујући пројектном финансирању Ми-
нистарства културе и информисања РС 2015. године.

Њену особеност како по форми и садржини, тако и по пореклу и намени, 
требало је поткрепити чињеницама проистеклим из корелације културно-исто-
ријских, палеографских, књижевно-језичких и религиозно-етичких квалифика-
тива. У томе нам је свесрдну помоћ пружила мр Душица Грбић, археограф са-
ветник, магистар филолошких наука и библиотекар, руководилац Одељења ста-
ре и ретке књиге и легата Библиотеке Матице српске. Овом сарадњом започ-
ет је пројекат који је Министарсво културе подржало на Конкурсу за финан-
сирање или суфинансирање пројеката из области откривањa, прикупљања, ис-
траживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, пред-
стављања, интерпретације, управљања и коришћења старе и ретке библиотечке 
грађе (2017. године). 

3 У Регистру старе и ретке књиге заведен је под бр. 433, као културно добро од изузетног 
значаја. 
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Физички опис

Пре рестаурације, повез књиге је услед раније употребе био оштећен – предња 
корица је била одвојена од блока књиге. Корице су формата 177х114 мм, листо-
ви 166х106 мм, а исписани блок листа – 135х78 мм. Обимом је невелика: чини је 
40 листова, од којих један на почетку и девет на крају нису исписани. Листови 
су светложућкасте боје, прилично крти и склони круњењу због старости и струк-
туре папира. Исписани су црним мастилом, а наслов и увод – црвеним. 

На почетку рукописа нема заставице, а илуминације се налазе само на првом 
и последњем иницијалу, у виду лозичастих шара. Рукопис има и водени знак 
на 35. и 38. листу – то је људска фигура, погнуте главе, са подигнутом десном 
руком која замахује неком врстом бата или држи неупаљену бакљу, шака леве 
руке је стиснута у песницу и ослоњена на бок. Глава се не види добро јер се на-
лази на пресавијеном месту које покрива повезни конац коришћен за проши-
вање листова. 

Структура

Прва од три целине носи назив Стоглавъ. / ст҃агѡ Генадїа Патрїа|р|ха Ко/
нстантинополскагѡ; ѡ вѣрѣ / еже оубѡ православнŸю вѣрŸ / имѣти, ѡснованїе добрыхъ / 
дѣль есть: тѣмже, ѡ вѣры / начинается Слово (Стоглав Светог Генадија, патријар-
ха Константинопољског, о вери. Ко, дакле, православну веру има, основу за добра 
дела има: стога, о вери почиње беседа.), и по њој је и цела књига именована у ин-
вентарној књизи. Срби су је често преписивали, јер на једноставан начин изла-
же основе хришћанског погледа на свет.

Други текст чине Правила. Какѡ сочинѧти и разŸмѣватисложенїѧ (Правила како 
сочињати и разумевати сложенија – Правила како састављати и разумевати 
спојеве речи), што би представљало прву уџбеничку литературу у којој се излажу 
систематизована лингвистичка правила рускословенског језика. 

Трећа целина насловљена је Нравооученїє Ѿ с ҃еннагѡ писанїѧ по алфавитŸизбраннаѧ, 
слыши сн҃е и вразŸмлѧисѧ (Нравоученије от Свјашченаго писанија по алфавиту из-
бранаја – Моралне поуке из Светог писма по азбуци изабране) и представља збир-
ку кратких, концизно формулисаних етичких мисли. 

Писар – преписивач
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О Јеромонаху Јоасафу (рођењем Јосифовић) има мало података. Рођен је 1716. 
у Сремским Карловцима, где је учио чувену школу руског учитеља Максима Те-
рентјевича Суворова. Постригао се у манастиру Беочину са црквом Светог Ваз-
несења 1734, и рукоположен је за ђакона. Био је искусан у писању, појању и слу-
жењу литургије. За свештеника га је посветио епископ београдски Софроније, 
Грк (епископ око 1740–1745), у Катедралној цркви у Карловцима, с благословом 
патријарха Арсенија IV Јовановића Шакабенте. Рукопис у поседу наше библио-
теке, за сада је једини познат његов рукопис. Из њега сазнајемо да се образовао 
у Новосадском училишту и да је за те потребе преписао овај приручник. 

Училиште Петроварадинског Шанца

О раду Новосадског училишта врло мало се зна, јер су архиве Епископске рези-
денције и Српске гимназије спаљене у бомбардовању Новог Сада 1849, тако да 
је свако нађено сведочанство, као што је и овај Зборник, драгоцено. Новосадско 
Училиште – које се среће и под називом Collegium Vissariono-Pavlowicsianum 
Petrovaradinense4 – била је виша школа, духовни колегиј, односно академија за 
теологију и филозофију на којој су се школовали млади богослови. Основао ју је 
1740/1741. г. епископ Бачке епархије Висарион Павловић, а потекла је из латин-
ско-словенске Рождествено-богородичне школе. На челу Академије налазили 
су се ректор и префект, а предавања су текла на латинском и рускословенском 
језику, у схоластичком духу. 

Ако имамо у виду да је црквене и манастирске рукописне збирке претежно 
чинило девет типова књига (апостол, јеванђеље, литургијар, триод, номоканон, 
псалтир, октоих, минеј и зборник проведи) и да су све биле богослужбеног ка-
рактера, а сагледавши садржај овог рукописа – јасно је каква му је била намена: 
настао је као вид приручника, за потребе учења будућих богослова. Ова чиње-
ница говори и о њиховој ревности у раду: педантно су водили белешке, писали 
су по диктату и тумачењу својих професора, али су и преписивали њихове књи-
ге, такође рукописне, које су им служиле у сврхе подучавања.

Познатији од Јоасафа, такође полазник новосадске духовне академије био 
је јеромонах Арсеније Теофановић, који је исписивао уџбенике из филозо-
фије, логике, алгебре и тригонометрије, али на латинском језику. Нарочит замах 

4 Душица Грбић, Стоглав из 1743: рукописни приручник јерођакона Јоасафа из 1743. у Училишту 
Петроварадинског Шанца (Новог Сада) (Крагујевац: Народна библиотека „Вук Караџић“, 2017), 9.
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новосадско Училиште доживело је у време када је у њему као наставник и пре-
фект деловао Дионисије Новаковић, кога у запису управо помиње и писар 
Јоасаф.5

Садржинске вредности

I – Стоглав или Слово о вери Св. Генадија је преовлађујућа целина: текст је испи-
сан на 21 страни, у 100 глава нумерисаних арапским бројевима, због чега нај-
чешће носи тај назив. Имајући у виду да су га Срби у својој прошлости радо 
читали и преписивали, сачувани примерци на српскословенском језику данас 
се могу наћи у библиотечким збиркама манастира Хиландарa или Дечанa (До-
брољубије, XV в.), а има га и у рукописима из XVIII в. који се чувају у Библиоте-
ци Српске патријаршије у Београду или у збирци манастира Грабовца.6 Није ре-
дак ни у руским штампаним букварима из XVII в., на основу чега палеограф Ду-
шица Грбић закључује да „те књиге могу бити потенцијални предлошци српских 
преписа у XVIII веку“,7 мада се не могу искључити ни други извори. Иначе, Слово 
о вери Св. Генадија често је преписиван текст и јавља се и на другим редакција-
ма старословенског језика (бугарска, македонска, молдавска и др.). Зато су тек-
столошка поређења веома занимљива за палеографска и археографска сравњи-
вања. Ево неколико примера8 вербализованог увођења у веру:

4. Крсту Христовом с вером се клањај, јер је Господ на њему учинио спасење 
сваком човеку. 

13. Са друге стране љуби ближњега свог – с њим си се у истом кориту родио, а 
и крстио – највише као хришћанина, чак и више него брата. Јер рече Господ: зато 
што идем Оцу своме, идем и Оцу вашему.

23. Јер који добије власт од свог цара, од својих подређених жели обожавање, а 
од још нижих од себе захтева божанско поштовање.

35. Слава земаљска ни у ком пак послу не може помоћи. Слава земаљска 
пролази, збуњује и развејава све време човеку – као што се олујна бура, која му 
отме богат род, неставши брзо, подсмехује његовој глупости. 

5 Грбић, Стоглав..., 8.
6 Исто, 44.
7 Исто, 30.
8 Томислав Кењић, „Стоглав из 1743“, у Стоглав из 1743: рукописни приручник јерођакона Јо-
асафа из 1743. у Училишту Петроварадинског Шанца (Крагујевац: Народна библиотека „Вук 
Караџић“, 2017), 83–85, 87.
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II – Иако Правила чине само једно поглавље из синтаксе, она су од велике 
важности за праћење развоја граматичке мисли код Срба и уобличавање првих 
„славенских“ (рускословенских у српској средини) граматика. Реч је о руским ру-
кописним и штампаним граматикама 1723–1754, при чему у новонасталом руко-
пису настају измене као последица више могућих фактора: неразумевања, не-
знања, несвесне грешке или намерне интервенције преписивача. Правила све-
доче о историји развоја језика у време су се, након старословенског периода, је-
зик и писмо интензивно и несистематски мењали – фонетски, морфолошки и 
правописно. На четири стране (л. 22–25) у девет нумерисаних целина прецизно 
су објашњени стандарди спајања речи:

5: Ако је именска реч, пази да ли је именица или придев. Ако је именица, треба 
знати ког је рода, које промене, ког броја, ког падежа. Ако је придев, треба знати да 
ли је дуг или кратак (крњ), да ли може да се пореди или се не пореди, и ког је сте-
пена поређења; налази се уз именицу и усаглашава са њом у роду, броју и падежу.9

III – Текст Нравоученија исписан је на осам страна (л. 25–32) грађанском ћи-
рилицом, брзописним писмом и курзивом, са спорадичним графемама црквене 
азбуке.10 Језик је рускословенски са незнатним карактеристикама српског, што 
се тумачи брзином писања, али и свесном – намерном редакцијом преписивача. 

Моралне поуке11 из Светог писма имају језгровиту, готово епиграмски заокру-
жену мисао, савете за живот, прописују кодекс моралности и хришћански однос 
према животу и људима. Како због тематике, тако и због стила и начина изража-
вања – могу се сматрати солидном конструкцијом за настанак, развијање и усме-
равање тока младе словенске књижевности. 

Боље само хлеб са задовољством у миру неголи кућа пуна свега са свађом.
Злато говори тако да пред њим филозоф не проговара ниједне речи. Ова реч 

убеђује, иако не може да говори. 
Ко пази шта говори, сачуваће од жалости своју душу.
Мржња и поклони заслепљују и очи најмудријих. 

9 Кењић, Стоглав..., 99.
10 Грбић, Стоглав..., 25.
11 Кењић, Стоглав...,101.
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II – СТОГЛАВ, КРАГУЈЕВАЦ 2017.

Двотомна публикација коју смо захваљујући средствима Министарства културе 
и информисања Републике Србије објавили у пројекту Стоглав – састоји се од 
(1) фототипског издања рукописне књиге12 и (2) научне и стручне студије и пре-
вода на српски језик,13 а штампана је у тиражу од 200 примерака. 

12 Генадије I, цариградски патријарх, ?–471, Stogláv'' stágo Genádïa Patrïaha KonstantinopDzlskago 
... (Крагујевац: Народна библиотека „Вук Караџић“, 2017).
13 Душица Грбић; превео на савремени српски језик Томислав Кењић, Стоглав из 1743. : ру-

Стоглав – пре конзервације и после ње и пример лозичасте шаре око иницијала



405

У обимној (80 стр.) и свеобухватној научној и стручној студији о рукопис-
ној књизи, мр Душица Грбић исцрпно наводи њене садржинске, текстолошке, 
формалне, палеографске, језичке, књижевно-историјске и историјске каракте-
ристике – упоређујући их са примерима из бројних других писаних и штампа-
них књига, као могућих предложака овог рукописа. Подударност, сличност или 
слагање у наведеним аспектима анализе (садржај, текст, језик, писмо итд.) – на-
воде на више могућих претпоставки:14 од тога да је рукопис настао као досло-
ван препис руских издања, до тога да је преписивачу био неразумљив, због чега 
је чинио ненамерне омашке или свесно уносио измене на основу свог језика а 
ради лакшег разумевања. 

Уз студију, у други том укључен је превод одн. осавремењени текст ради лак-
шег разумевања оригинала – како у својој напомени15 тумачи Томислав Кењић. 

кописни приручник јерођакона Јоасафа из 1743. у Училишту Петроварадинског Шанца (Новог 
Сада) (Крагујевац: Народна библиотека „Вук Караџић“, 2017).
14 Грбић, Стоглав..., 72.
15 Кењић, Стоглав..., 112.

Стоглав – насловне стране двотомне публикације
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Имајући у виду да је рускословенски језик подвргнут неминовној србизацији и 
неко време имао статус књижевног језика Срба у XVIII в. – разлика између ори-
гинала и „превода“ не би нужно морала да буде већа од разлике између српског 
језика XIX и XXI в. 

Стоглав – рестаурирана рукописна књига и двотомна публикација (фототип са научном 
студијом и преводом) са кутијом
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Културолошке вредности

Вредност овог рукописа сагледали смо из визуре времена и средине у којој је 
настао. Као катехизис одн. приручник вероучевног садржаја са елементима 
учења о језику – Стоглав доноси значајне информације о Србима у XVIII веку. 
Чињеница да је настао под пером постриженика манастира Беочинa, може да 
послужи и као коцкица у културно-историјском мозаику фрушкогорских мана-
стира и манастирских преписивачких радионица, али доноси и важне инфор-
мације о изворима богословља у Срба, сведочећи на тај начин о формирању 
културе и духовности српског народа. Уз то, рукописна књижица доноси и једну 
невеселу чињеницу да су Срби, поред увелико развијеног штампарства, у XVIII 
веку – још увек преписивали књиге. 

Како нисмо успели да утврдимо како је овај кодекс доспео у нашу библиотеку – 
имајући у виду чињеницу да њен преписивач није имао никакве директне везе са 
Крагујевцем – остаје нам да претпоставимо да је у Крагујевац књига могла да стиг-
не, највероватније, као дидактички материјал неког вероучитеља или каквог дру-
гог посвећеника духу православља, чистом језику и васпитању по моралним наче-
лима. Такође, можемо га сматрати материјалним наслеђем који сведочи о развоју 
језика и писма, а тиме и о културном и просветном сазревању нашег народа. Сто-
глав говори о катехетичким начелима и садржају наставе, а посебно о образовању 
свештеника и о напору црквених отаца за ширење хришћанства и православља. 

Постигнути циљеви

Објављивање публикације имало је добар одјек. О њој се писало и говорило на 
бројним електронским медијима, шире од локалног дијапазона: РТС, дневне но-
вине „Данас“, „Вечерње новости“, „Панчевачко читалиште“, Фестивал „Пази шта 
читаш” (на коме је 2018. награђено „као публикација која има трајну вредност 
за српску културу и науку”) и неколико интернет портала и друштвених група. 

Осавремењени текст и научна студија са коментарима и стручном анализом 
текста, читаоцу знатно олакшавају разумевање, што је израз опште демократи-
чности и културно-просветне мисије јавних библиотека. Тако се дијапазон до-
сегнутих корисника проширио у распону од библиофила до научне јавности. 

Покушали смо да пошаљемо поруку да је једино на темељу знања могуће 
успоставити чврсту везу са културним наслеђем, што је од посебне важности – 
како за појединца тако и за читаво друштво – за утемељење духовних и морал-
них вредности у тренутку када су сви ови параметри пољуљани до последица 
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озбиљне националне трагедије. Вишегодишње искуство у популаризацији и за-
говарању о култури писмености и наслеђу, јасно нам је осветлило проблеме који 
успоравају овакве и сличне пројекте: недостатак конзерваторских лабораторија 
широм Србије и дефинисање процедуре и поступка дигитализације – ради стан-
дардизације квалитета дигиталних записа и неограниченог приступа грађи, као 
апсолутног степена заштите старе и ретке књижне грађе. 

Приликом вредновања ефеката нашег рада, наишли смо и на једну занимљи-
вост: иако нисмо сигурни шта би могао да буде разлог – да ли је реч о процени 
вредности неког пасионираног поштоваоца књиге, посебно оне која оживљава 

Стоглав – одјеци у електронским медијима
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прошлост, или је објашњење у малом, такорећи библиофилском тиражу, или је 
у питању само обична трговачка клопка – тек, бележимо и тај податак да је на 
једном сајту16 за продају Стоглав достигао вредност од пет хиљада динара. И по-
ред свега постигнутог, из Стоглава допире ехо поуке:17 „Колико год да си висок, 
исто толико смири себе.“
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THE MANUSCRIPT “STOGLAV“ IN THE STOCK 
OF THE PUBLIC LIBRARY “VUK KARADŽIĆ“ KRAGUJEVAC

SUMMARY | One of the oldest manuscripts in the public library “Vuk Karadžić“ 
Kragujevac is Stoglav, a code written in Russian Slavic (which was in use in Ser-
bia) dated back to 1743, and inventoried in the Registry of Old and Rare Books as 
a cultural good of extraordinary importance under number 433. According to the 
record, it was copied by hieromonk Joasaf, the postrižnik of the Beočin monastery, 
in the School of Petrovaradinski Šanac (Novi Sad) at the time when the prefect of 
the school was Dionisije Novaković. The code comprises 3 books: Стоглав Свјатаго 
Генадија, патријарха константинополскаго о вјерје (On faith of the Patriarch of 
Constantinople Gennadius Scholarius – a Golden Stream), Правила како сочињати 
и разумевати сложенија (The Rules on Making and Understanding Word Compounds) 
and Нaравоученије от Свјашченаго писанија по алфавиту избранаја (The Morals 
from the Bible Chosen by the Alphabet). The public library “Vuk Karadžić“ published a 
two-volume publication in 2017 under the same title: the first volume is a phototype 
edition of the code, while the second volume is a scientific study and the translation 
to the contemporary Serbian language. 

KEY WORDS | manuscripts, cultural heritage, 18th century, Orthodoxy, Serb, tran-
scription schools, paleography, Christianity, spiritual academies, the Novi Sad school, 
hieromonk Joasaf, the Beočin monastery 
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РУКОПИСНАЯ КНИГА “СТОГЛАВ”
В ФОНДЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ “ВУК КАРАДЖИЧ” В КРАГУЕВАЦЕ

АННОТАЦИЯ | Одной из старейших рукописных книг в Народной библиотеке 
“Вук Караджич” в Крагуеваце является Стоглав, кодекс написанный в 1743 году 
на русско-славянском языке(сербской редакции), внесенный в Реестре старых 
и редких книг под № 433, как культурное достояние чрезвичайной важности. Со-
гласно протоколу, он был написан иеромонахом Иоасафом, пострижником мо-
настыря Беочин, в Училище Петроварадински-шанац (в Нови-Саде), в пору, ког-
да префектом училища был Дионисие Новакович. В кодекс входят три книги: 
Стоглав Святаго Геннадия, Патриарха Константинопольского о вере (О вере Ген-
надия Патриарха константинопольского – Златоструй), Правила како сочиняти 
и понимати сложния (Правила составления и понимания сложных слов) и Нраво-
учения от Свяшченаго писания по алфавиту избрана (Моральные поучения из Би-
блии, выбранные в алфавитном порядке). Народная библиотека “Вук Караджич” 
в 2017 году выпустила двухтомное издание под тем же названием: первый том 
представляет собой фототипное издание кодекса, а второйнаучно-профессио-
нальное исследование и перевод на современный сербский язык.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | рукописные книги, культурное наследие, XVIII век, право-
славие, сербы, мастерские по переписке рукописей, палеография, христианская 
вера, духовные академии, Нови-Садское училище, иеромонах Иоасаф, Беочин-
ский монастырь
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НАДА ДИМИТРИЈЕВИЋ
Народна библиотека 
„Радислав Никчевић“ Јагодина
naurosevic@yahoo.com

КУЛТУРНО БЛАГО ПОМОРАВЉА

САЖЕТАК | Решењем из 2013. године, Народна библиотека „Радислав Никчевић” 
у Јагодини као матична библиотека добија овлашћење Министарства културе Ре-
публике Србије да обавља послове од општег јавног интереса у области чувања, 
сређивања, заштите и обраде старе и ретке библиотечке грађе на територији По-
моравског округа који обухвата шест општина: Рековац, Јагодину, Параћин, Сви-
лајнац, Деспотовац и Ћуприју. Матичне библиотеке и Српска православна црква 
имају најзначајнију улогу у заштити књиге као покретног културног добра. Дугого-
дишња сарадња између Народне библиотеке у Јагодини и Архијерејског беличког 
намесништва довела је до остварења великог броја заједничких пројеката. Свака-
ко најзначајнији је попис и обрада старих богослужбених књига у манастирским 
и црквеним библиотекама на територији Поморавља.

Без обзира на вишевековне неповољне историјске промене на Балкану, када су 
српски манастири и цркве уништавани и спаљивани, рукописне и штампане књи-
ге које су сачуване у манастирским и црквеним библиотекама су права ризница 
културне баштине Србије. Манастири Манасија, Раваница и Каленић смештени у 
Поморавском округу били су средиште српске писмености у средњем веку. Данас, 
њихове библиотеке које поседују рукописне и штампане књиге представљају изу-
зетан део духовног, културног, историјског и националног богатства Србије.

КЉУЧНЕ РЕЧИ | Поморавље, манастирске библиотеке, библиотека манастира 
Манасије, библиотека манастира Раванице, библиотека манастира Светe Петкe, 
библиотека манастира Каленића, библиотека манастира Јошанице



414

Народна библиотека „Радислав Никчевић” у Јагодини у оквиру своје матичне 
функције Решењем из 2013. године овлашћена је од стране Министарства култу-
ре Републике Србије за обављање послова од општег јавног интереса у области 
заштите, очувања, валоризације и обраде старе и ретке библиотечке грађе. Јав-
не библиотеке и Српска православна црква имају најзначајнију улогу у зашти-
ти књиге као покретног културног добра. Позитиван однос према локалном кул-
турном наслеђу довео је до изузетне сарадње Народне библиотеке у Јагодини 
и Архијерејског беличког намесништва. Резултат сарадње је публикација Ста-
ре рукописне и штампане богослужбене књиге на територији Архијерејског намес-
ништва Беличког,1 аутора протонамесника Миломира Тодоровића и Наде Ди-
митријевић, вишег библиотекара у Завичајном одељењу са Фондом старе и рет-
ке књиге. Пројекат Оживљавање прошлости за будућност – старе рукописне и 
штампане књиге на територији Поморавског округа истих аутора је подржан и 
финансиран од стране Министарства културе за 2020. годину. Реализација заје-
дничког пројекта подразумева истраживање, обраду, скенирањe и објављивање 
каталога највреднијег сачуваног књижног блага у Поморавском округу, које на 
основу Закона о старој и реткој библиотечкој грађи испуњава услове да се прог-
ласи за културна добра од изузетног и великог значаја.

Поморавски округ обухвата шест општина: Рековац, Јагодину, Параћин, Сви-
лајнац, Деспотовац и Ћуприју. Што се тиче епархијске припадности, Рековац 
и Јагодина припадају Шумадијској епархији, Деспотовац, Ћуприја, Свилајнац 
припадају Браничевској епарији, а територија општинe Параћин подељена је на 
Браничевску и Крушевачку епархију. У Поморавском округу, у општини Рековац 
налази се девет црквених општина и седам манастира, у општини Параћин је-
данаест црквених општина и три манастира, у општини Деспотовац осам цркве-
них општина и један манастир, у општини Свилајнац осам црквених општина и 
четири манастира, у општини Ћуприја четири црквене општине и два манасти-
ра и у општини Јагодина деветнаест црквених општина и један манастир. 

1 Јагодина припада Архијерејском беличком намесништву.
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МАНАСТИРСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Библиотека манастира Манасије

Без обзира на вишевековне неповољне историјске догађаје на Балкану, када су 
српски манастири и цркве уништавани и спаљивани, рукописне и штампане 
књиге које су сачуване у манастирским и црквеним библиотекама су права риз-
ница културне баштине Србије. Данас, њихове библиотеке које поседују руко-
писне и штампане књиге представљају изузетно духовно, културно, историјско 
и национално богатство Србије.

Поморавље, крајем XIV и током прве четвтине XV века, у доба кнеза Лаза-
ра и његовог сина, деспота Стефана Лазаревића, постаје центар средњовековне 
културе. Политички, привредни и културни успон доводи и до изградње мана-
стира и цркава на тлу Поморавља. Задужбина деспота Стефана Лазаревића, Ма-
насија или Ресава, како су је у старим изворима и називали, почетком XV века 
постаје постаје стециште најученијих људи тога времена а дворска библиоте-
ка Стефана Лазаревића у Београду – култ учености и образовања. Фонд дворске 
библиотеке није био само ризница рукописних књига „већ одсјај средњовеко-
вног живота, духовне културе и знања, племенитих мисли и осећања“ њеног ос-
нивача. Фонд је био састављен од грчких књига насталих на Светој Гори и у Ви-
зантији као и оних које су настале на угарском двору и латинских књига са За-
пада.2 У то време у Манасији настаје чувена преписивачка Ресавска школа. Ма-
настир постаје средиште културне делатности деспотовине, прави универзитет 
свога времена. Преписи црквених књига који су настали у манастиру, постају 
неприкосновени узор до краја XVII века. Нa чeлу oвe шкoлe биo je вeoмa учe-
ни бугaрски eмигрaнт, Кoнстaнтин Филoзoф. Поред превода и преписа, у Реса-
ви настају и оригинални радови (најпознатије је Житије Деспота Стефана Ла-
заревића од Константина Филозофа). Запис из Карловачког родослова који по-
тиче из прве половине XVI века истиче да „призренске цркве патос, и дечанска 
црква, и пећка припрата, и ресавско писмо не налазе се нигде“. 

Ретко се који манастир из наше прошлости истакао у културној делатности 
као Манасија. Приликoм зaузимaњa Maнaсиje XV веку, Tурци су спaлили вeли-
ки броj рукoписних књигa oвe библиoтeкe, дoк je мaњи брoj зaслугoм кaлуђeрa 
спaсeн и прeнeт у рaзнe крajeвe oндaшњe Србиje. Нajвишe сaчувaних ресавских 
рукoписa налази се у Свeтoj Гoри. Ниje пoзнaтo кaкo je jeдaн брoj oвих рукoписa 

2 Ненад Идризовић, Огледи из историје црквеног библиотекарства (Београд: Јасен, 2015), 124–125.
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дoспeo у Русиjу, гдe сe и сaдa чувa. У нaшoj зeмљи ресавских рукoписa имa у 
Пeћкoj Пaтриjaршиjи и Пaтриjaршиjи српскe прaвoслaвнe црквe у Бeoгрaду. Евђе-
није Симоновић у Описанију манастира Манасије, 1864. године наводи да „у ма-
настиру нема никаквих старих писаних споменика“. Идентичан податак налази-
мо и у раду Манастир Манасија из 1928. године, аутора Ст. Станојевића, Л. Мирко-
вића и Б. Бошковића. Међутим, Сергеј Троицки, 1951. године, приликом посете ма-
настиру забележио је да се манастиру Манасија налазе две рукописне књиге: Ми-
неј за септембар и расправа На антихриста. У Инвентару ћирилских рукописа у Ју-
гославији Димитрија Богдановића наилазимо на податак да се у Манасији налази 
само једна рукописна богослужбена књига – Месечни минеј за септембар. 

Манастир Манасија, који се налази надомак Деспотовца, припада Брани-
чевској епархији. Истраживањем је утврђено да манастирска библиотека у 
свом фонду има око 3000 богослужбених, литургијских књига, 126 књига које 
на основу Закона о старој и реткој библиотечкој грађи припадају културном 
добру од изузетног и великог значаја. Најстарија књига је рукопис Месечни ми-
неј за септембар. Податке о његовом пореклу можемо наћи у тексту Сергеја 
Троицког, у коме он наводи да је Минеј 1932. године пронашао у Манасији игу-
ман Павле Панић. Рукопис је припадао херцеговачком манастиру Милешеви 
код Пријепоља, писао га је монах Герасим по наруџбини непознатог ктитора. 
Минеј је 1578. год. пренео игуман Кирил у Бачку у манастир Бођан, где је чу-
ван до Првог светског рата.3 Од тог времена, Минеј се чува у конаку манастира 
Манасијa и добро је очуван. На основу воденог жига можемо закључити да је 
настао у првој половини 15. века. Рукопис има 112 листова. У прва два кватер-
ниона недостаје 6 листова, а у последњем 2 листа. Највероватније је имао 120 
листова у 15 кватерниона. Писан је на квалитетној дебелој хартији од првог до 
шестог листа, један стубац, а од седмог до 112. у два ступца. Оригинални повез 
Минеја је изгубљен. Рукопис је прекоричен, вероватно када је урађена конзер-
вација у НБС-у и сада је у кожном повезу. Минеј за септембар је 1990. године 
проглашен за културно добро од изузетног значаја. Писан је полууставом, пра-
вописом ресавске школе. За текст је коришћено црно мастило, а за иниција-
ле црвено. Поред ове рукописне књиге у Манасији се чува и један лист Минеја, 
који потиче највероватније из XVI века, непознатог порекла. Писан је на хар-
тији, полууставом, текст једностубачни и рад је једног писара, коришћено је 
мастило браон боје. Рукопис је под посебном заштитом као културно добро од 
изузетног значаја.

3 Сергеј Троицки, „Два рукописа манастира Манасије“, Старинар бр. 3–4 (1952–1953): 224
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Манастирска библиотека у свом фонду чува и рукописну књигу Чудеса Богоро-
дице, из 1736. године, дело писара монаха Јефрема, писано полууставом; коришће-
но је мастило црне боје и киновар за илуминације. Писано је на папиру и садр-
жи 177 листова у кожном повезу. Књига садржи неколико записа монаха мана-
стира Бођана из 1821. године. Рукописна књига На Антихриста потиче вероват-
но из 1780. године, на црквенословенском језику, писана на папиру изузетно ле-
пим ситним брзописом, коришћено је мастило црне боје, а за иницијале и при-
медбе писар је користио мастило зелене и црвене боје. Књига садржи 197 листова 
у кожном повезу и дело је једаног писара. У књизи се излаже црквено учење о ан-
тихристу. Руски расколници су учили да у Русији од времена Петра Великог влада 
антихрист. Руска књига, која је служила као оригинал за овај препис, била је упе-
рена против овог гледишта.4 Скраћена историја цркве је дело једног писара наста-
ло 1810. године, садржи 111 листова у кожном повезу; писано је црним мастилом.

Поред рукописних књига, Библиотека у свом фонду има 121 штампану књи-
гу која испуњава услове да постане културно добро од изузетног и великог зна-
чаја. Најстарија штампана српска књига ове манастирске библиотеке је Четво-
ројеванђеље, дело jeромонаха Мардарија, настало у Мркшиној цркви 1562. го-
дине. Ова стара српска богослужбена књига у потпуности је сачувана са ориги-
налним кожним повезом и металним копчама. Штампарија у којој је штампа-
на ова књига основана је 1562. године у Косјерићу (Златиборски округ).5 Штам-
парија је почела са радом непосредно након гашења Београдске штампарије. 
Издала је две књиге Четворојеванђеље (1562) и Триод Цветни (1566). Постојала 
је све до 1567. године, док је Османлије нису срушили заједно са манастиром. 
Књиге које су настале у штампарији Мркшина црква штампао је и дорађи-
вао јеромонах Мардарије.6 Због своје изузетне уметничке, естетске вреднос-
ти и јединствености руско Јеванђеље, штампано у Москви 1851. године заузима 
посебно место у Библиотеци. Јеванђеље је поклон руске царице Марије Алек-
сандрове манастиру Манасији 1857. године. На месингано-сребрном луксуз-
ном повезу ове књиге налази се гравура о дародавцу. Ова богослужбена књига 
представља репрезентативан примерак свог времена. Манастирска библиоте-
ка у свом фонду има и 88 српских штампаних, већином богослужбених књи-
га, насталих до 1867. године и 33 руске књиге штампане до 1830. године, као и 
једну грчку и једну румунску које на основу Закона о старој и реткој књизи, а 

4 Исто, 225.
5 Раде В. Познановић, „Где је била Мркшина црква”, Ужички зборник, бр. 18 (1989): 114.
6 Лазар Плавшић, Српске штампарије: од краја XV до средине XIX века (Београд: Удружење 
графичких предузећа Југославије, 1959), 126.
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на основу критеријума који се подразумевају за земљу из које потичу, спадају 
у културна добра од великог значаја. 

Библиотека манастира Раванице 

Манастир Раваница налази се недалеко од Ћуприје, на територији Браничевс-
ке епархије. Задужбина је кнеза Лазара. Саграђен је између 1375. и 1377. године. 
Црква је осликана неколико година пред Косовску битку. На ктиторској ком-
позицији се, поред кнеза Лазара, налази кнегиња Милица са синовима Стефа-
ном и Вуком. После Косовске битке и Лазареве погибије мошти су пренесене из 
приштинске цркве Вазнесења у Раваницу 1392. године. Највеће страдање мана-
стир је претрпео током велике сеобе Срба, 1690. године. Тада су, под налетом Ту-
рака, монаси успели да мошти кнеза Лазара пренесу у Сентандреју, затим у ма-
настир Врдник (Раваница) на Фрушкој Гори, а касније и у Саборну цркву у Бео-
граду. Од 1989. године мошти кнеза Лазара се налазе у његовој задужбини – Ра-
ваници. Упркос свим недаћама, Раваница је успела да успостави духовни и ис-
торијски континуитет у очувању културног идентитета. 

Библиотека манастира у свом фонду има преко 3000 углавном богослужбе-
них књига. Од тога деветнаест књига које на основу Закона о старој и рекој књи-
зи испуњавају услове да се прогласе за културна добра од изузетног и великог 
значаја. Најстарија књига ове манастирске библиотеке је Посни триод, штампан 
1561. године у штампарији Вићенца Вуковића. То је била прва књига коју је Сте-
фан Мариновић, Стефан од Скадра, штампао од када је почео да управља штам-
паријом.7 Триод је штампан у Венецији. Раванички примерак је оштећен, недос-
тају првих 20 листова, листови [239, 240] и последњи лист. Књига садржи записе 
из 1824. године и 1974, на основу којих сазнајемо да су књигу повезале и укори-
чиле сестре манастира. Фонд ове Библиотеке садржи још десет старих српских 
богослужбених књига штампаних до 1867. године и осам руских богослужбених 
штампаних до 1830. године.

Библиотека манастира Свете Петке

Манастир Света Петка налази се у близини Параћина. Припада Браничевској 
епархији. Историјских извора о времену изградње манастира Свете Петке и 

7 Дејан Медаковић, Графика српских штампаних књига XV–XVII века (Београд: Научно дело, 
1958), 170.



419

њеном критору немамо. На основу података да је обнављан у времену турског 
ропства, може се закључити да потиче из времена српске средњевековне држа-
ве. По предању манастир је задужбина Стевана Мусића, сестрића кнеза Лазара. 
Подигнут је вероватно после Косовске битке, у време када је његов брат од ујака 
Стефан Лазаревић, подигао Манасију.8 Такође се не зна коме је црква овог ма-
настира била првобитно посвећена. Тек после преноса моштију свете Петке из 
Трнова у Београд, заслугом кнегиње Милице 1398. године, када су мошти све-
титељке биле у манастиру неколико дана, постао је познат као манастир Свете 
Петке. За време турског ропства и Првог српског устанка је страдао, али је кас-
није обновљен. Без обзира на непостојање записа и историјских података о на-
станку овог манастира, традиција боравка монаха у манастиру је дуга. О томе 
нам сведоче писани трагови, записи у богослужбеним књигама које се чувају у 
Библиотеци овог манастира. Библиотека у свом фонду чува велики број руских 
и српских богослужбених књига са записима монаха и дародаваца. Манастир-
ска библиотека има око 2000 књига, од којих 24 испуњавају услов да се прогла-
се за културна добра од изузетног и великог значаја. Међу њима је дванаест срп-
ских црквених књига и дванаест руских богослужбених књига. Највећи број срп-
ских богослужбених књига чине Часослови и Служебници штампани у Београду. 
Најстарија српска књига која се налази у Библиотеци је Требник, штампан 1795. 
године у Бечу у штампарији Стефана Новаковића. Штампарија је за само неко-
лико година свога рада објавила 151 књигу. У последњој години рада Новако-
вићеве штампарије, 1795. објављено је седам наслова, и то 4. део Рајићеве Исто-
рије разних словенских народа и две богослужбене од којих је једна Требник, који 
налази у манастирској библиотеци Свете Петке.

Библиотека манастира Каленића

Манастир Каленић припада Шумадијској епархији. Изграђен је почетком 
XV века за време владавине Стефана Лазаревића. Подигао га је Богдан, виши 
достојанственик на двору деспота Стефана Лазаревића. По живописном, коло-
ристички префињеном фреско-сликарству, манастир Каленић спада у ред најле-
пших споменика моравске архитектуре и уметности с почетка XV века. Због 
изузетних архитектонских, уметничких и културно-историјских вредности, Ре-
публички завод за заштиту споменика културе је спровео обнову манастира Ка-
ленића и конака у периоду од 1991. до 1997. године, када је у оквиру манастирске 

8 Гласник СПЦ бр. 5 (1995): 82.
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порте изграђена Ризница шумадијске епархије. Ризница епархије, осим изузет-
но вредних икона, садржи и највредније рукописно и штампано књижно благо 
са територије Шумадијске епархије. 

Најзначајнији рукописи Ризнице шумадијске епархије су Коптски молитве-
ни ротулус, који је писан на пергаменту величине 200х10cm и потиче, најверо-
ватније, из XVIII века и Празнични минеј манастира Вољавче, писан на папиру у 
XVII веку. Писар је за Минеј користио мастило црне боје, а за иницијале, илуми-
нације и почетна слова коришћено је мастило златне, плаве боје и киновар. Ко-
рице од дрвета обложеног кожом су са доста оштећења. Значајно место у Ризни-
ци има рукописни Служебник, Литургија светог Јована Златоустог из XVII или 
XVIII века. Писана је на грчком језику, веома лепим рукописом. За илуминације 
и иницијале је коришћено мастило златне боје, киновар и црна боја. Књига је у 
кожном повезу са златотиском. 

У Ризници епархије шумадијске изложене су и најстарије српске штампане 
књиге. Празнични минеј, штампан у чувеној штампарији Божидара Вуковића у 
Венецији 1538. године. Штампарија Божидара Вуковића је од 1519. године обја-
вљивала српске ћириличне књиге богослужбеног и побожног садржаја. Издања 
ове штампарије била су веома цењена међу савременицима и служила су за уг-
лед каснијим српским штампарима. Празнични Минеј је једна од његових најзна-
чајнијих и најлепших издања које је радио са јерођаконом Мојсијем. Божидар 
Вуковић није штампао само у Венецији него је изливао слова која су одноше-
на у друге земље да би се штампале књиге. Након његове смрти штампарску де-
латност је наставио његов син Вићенцо Вуковић. Ризница шумадијске епархије 
у манастиру Каленић поседује Служебник, штампан 1554. године у Венецији у 
штампарији Вићенца Вуковића. Служебник је поновљено издање Служебника 
Божидара Вуковића из 1519. године. Посебно место у Ризници заузима Свеште-
но Јеванђеље, штампано у Москви 1757. године. Јеванђеље садржи велики број за-
писа са потписима најзначајних црвених поглавара: српског патријарха Герма-
на, епископа тимочког, епископа жичког, бачког епископа, зборничко-тузлан-
ског као и запис јеромонаха Петра Хиландарца, који је Јеванђеље прекоричио. 

У згради у којој се налази Ризница шумадијске епархије налази се и просто-
рија Библиотеке манастира Каленића, која у фонду има тридесет богослужбе-
них српских и руских књига које поседују критеријуме да се прогласе за култур-
на добра од великог и изузетног значаја.
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Библиотека манастира Јошанице

Манастир Јошаница налази се у близини Јагодине. Припада Шумадијској епар-
хији. Писани извори о оснивању манастира нису сачувани. Народна традиција 
се ослања на усмено предање о кнезу Лазару као ктитору Јошанице. Извори о Ја-
години и њеној околини из друге половине XV века су такође малобројни тако 
да народна традиција помиње могућност да је јошанички храм подигла једна 
властеоска породица чији су портрети делимично очувани на јужном и запад-
ном зиду припрате цркве. Турски пописи с почетка XVI века наводе податке о 
селу Јошаници и Манастиру Светог Николе у истоименом селу.9 Најстарији са-
чувани податак о постојању манастира је натпис о обнови Јошанице који поти-
че из 1786. године. Манастир је поново страдао од Турака у Првом српском ус-
танку. Највероватније је да је после тога био напуштен. Међутим, за време Дру-
гог српског устанка представници кнеза Милоша Обреновића и Марашли Али-
паше 1815. године састају су се у манастиру Јошаници преговарајући о миру.10 
Манастирски комплекс је обновљен 2005. године, када је регулисан ток реке Јо-
шанице. Тада је адаптирана просторија на спрату Старог конака за библиотеку. 
Библиотека поседује фонд од око 3000 богослужбених књига. Фонд старе и рет-
ке књиге, који се налази у саставу ове манастирске библиотеке чува се под по-
себним условима, у складу са Законом о старој и реткој књизи. 

Фонд старе и ретке књиге садржи 44 старе српске и руске богослужбене штам-
пане књиге које на основу Закона испуњавају услов да се прогласе за културна 
добра од изузетног и великог значаја (22 руске богослужбене, 20 српских књига 
и једна румунска књига). Најзначајнија, а уједно и најстарија књига ове Библи-
отеке је Молитвеник, познат под називом Зборник за путнике, који је објављен 
1560. године у Венецији у штампарији сина Божидара Вуковића, Вићенца Вуко-
вића. Од 312 листова, сачувано је 215. Књига нема оригинални повез, прекориче-
на је. Зборник садржи велики број записа на поткоричним листовима на грчком, 
руском и српском језику као и топониме Шумадије и Поморавља као и власнич-
ке записе на основу којих се закључује да је променила неколико власника.11

Захваљујући љубазности и предусретљивости монахиња и монаха, били смо 
у прилици да се и непосредно уверимо да се на територији Поморавља налази 

9 Олга Зиројевић, Цркве и манастири на подручју Пећеке патријаршије до 1683. године (Бео-
град: Историјски институт, 1984), 116, 144.
10 Феликс Каниц, Србија земља и становништво (Београд: СКЗ, 1985), 618–620.
11 Жарко Војновић, „Молитвеник Вићенца Вуковића (1560) у манастиру Јошаници“, 
Археографски прилози 41, (2019): 145–157. 
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велики број манастира који у својим конацима и црквама чувају старе бого-
службене књиге које спадају у културна добра од изузетног и великог значаја. 
Манастири Манасија, Раваница, Света Петка, Каленић и Јошаница својом ар-
хитектуром, фрескама и изузетним књижним благом представљају непроцењив 
значај за културну историју српског народа. Иако је велики део њиховог сјаја и 
богатства нестао у ратовима, непокретна и покретна културна добра која се на-
лазе у Поморављу сведоче да је српски народ и у најсудбоноснијим тренуци-
ма своје историје успео да сачува своје културно благо и национални идентитет.
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THE CULTURAL WEALTH OF POMORAVLJE

SUMMARY | As per the decision from 2013, the public library “Radislav Nikčević” in 
Jagodina, being a central library, received an authorization from the Ministry of Cul-
ture of the Republic of Serbia to conduct activities of higher public interest in the do-
main of preservation, sorting, protection and processing of old and rare library ma-
terials on the territory of the Pomoravlje District which encompasses six municipali-
ties: Rekovac, Jagodina, Paraćin, Svilajnac, Despotovac, and Ćuprija. Central libraries 
and the Serbian Orthodox Church have the most important role in the protection of 
the book as movable cultural heritage. The years-long cooperation between the pub-
lic library in Jagodina and the Episcopal Regency of Belica has led to realizing a large 
number of joint projects. Certainly the most important one is the recording and pro-
cessing of old liturgical books from the monastery and church libraries on the terri-
tory of Pomoravlje. 

Notwithstanding centuries-long unfavorable historical changes on the Balkans 
during which Serbian monasteries and churches were destroyed and burned, the 
manuscripts and printed books which were preserved in monastery and church li-
braries are a real treasury of the cultural heritage of Serbia. The monasteries Manasi-
ja, Ravanica, and Kalenić located in the Pomoravlje District were the epicenter of Ser-
bian literacy in the Middle Ages. Today, their libraries that contain the manuscripts 
and printed books represent an extraordinary part of the spiritual, cultural, historical, 
and national treasure of Serbia. 

KEY WODS | Pomoravlje, monastery libraries, the library of the Manasija monastery, 
the library of the Ravanica monastery, the library of the Sveta Petka monastery, the li-
brary of the Kalenić monastery, the library of the Josanica monastery
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КУЛЬТУРНОЕ СОКРОВИЩЕ ПОМОРАВЬЯ

АННОТАЦИЯ | В Соответствии с решением от 2013 года Национальная библи-
отека “Радислав Никчевич” в Ягодине, являясь центральной библиотекой, полу-
чила разрешение Министерства культуры Республики Сербии на осуществле-
ние деятельности, представляющей общественный интересв области сохране-
ния, сортировки, защиты и обработки старых и редких библиотечных материа-
лов на территории Поморавского округа, который включает шесть муниципали-
тетов: Рековац, Ягодина, Парачин, Свилайнац, Деспотовац и Чуприя. Централь-
ные библиотеки и Сербская православная церковь играют важнейшую роль в 
защите книги как движимого культурного наследия. Многолетнее сотрудниче-
ство Народной библиотеки в Ягодине с Беличским советом архиереев привело 
к реализации большого количества совместных проектов. Безусловно, наиболее 
важным является учет и обработка старых богослужебных книг в монастырских 
и церковных библиотеках на территории Поморавья.

Несмотря на многовековые неблагоприятные исторические изменения на 
Балканах, в ходе которых сербские монастыри и церкви подвергались разруше-
нию и сожжению, рукописные и печатные книги, хранившиеся в монастырских 
и церковных библиотеках, являются настоящей сокровищницей культурного 
наследия Сербии. Монастыри Манасия, Раваница и Каленич, расположенные в 
районе Поморавле, были центром сербской грамотности в средние века. Сегод-
ня их библиотеки, обладающие рукописными и печатными книгами, представ-
ляют собой выдающуюся часть духовного, культурного, исторического и нацио-
нального достояния Сербии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | Поморавье, монастырские библиотеки, библиотека мона-
стыря Манасии, библиотека монастыря Раваницы, библиотека монастыря Свя-
той Петки (Параскевы), библиотека монастыря Каленича, библиотека монасты-
ря Йошаницы
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ДАНКА СПАСОЈЕВИЋ
Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево
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СAРАДЊА КРАЉЕВАЧКЕ БИБЛИОТЕКЕ 
СА МАНАСТИРИМА И ЦРКВАМА У МИСИЈИ 
ОЧУВАЊА И СНАЖЕЊА 
НАЦИОНАЛНОГ ДУХОВНОГ БИЋА 

САЖЕТАК | Овим радом дат је преглед и анализа различитих видова сарадње 
остварених у краљевачкој библиотеци са манастирима и црквама, у формали-
зованим оквирима, као и у неформалним здруживањима унутар трајног зајед-
ничког опредељења и посвећености очувању и снажењу националног духовног 
бића. Указано је на повезивања у примарној библиотечкој делатности, која се 
односе на организацију и систематизацију фондова манастирских библиотека 
и формирање каталога, са посебним освртом на ангажовање наших библиоте-
кара у манастиру Студеницa. Назначен је, потом, континуитет сарадње у доме-
ну попуњавања фондова, односно поклањања и размене публикација између 
библиотеке и цркава. Предочено је сарадништво у сфери програмске делатнос-
ти у чијем је фокусу промоција култруноисторијског наслеђа и православне ду-
ховности. У том смислу, поменути су програмски циклуси „Водич кроз манасти-
ре и света места”, „Разговор са духовником” и три традиционалне културне ма-
нифестације – „Жички духовни сабор – Преображење“, Светосавска академија 
и Краљевданска беседа, са посебним и подробнијим освртом на недавно за-
почети серијал „Тумачење библијских текстова”. Представљена су сусретања у 
контексту обележавања значајних историјских јубилеја, превасходно оних који 
носе обележје завичајности, указивањем на различите фазе рада на изложби 
„Стефан Првовенчани у књижевности и историографији”, приређеној поводом 
обележавања осам векова успостављања српске државности у средњем веку. Ис-
такнуто је повезивање унутар процеса дигитализације као гаранције трајне заш-
тите и чувања културних особености, уз навођење примера дигитализације ча-
сописа Жички благовесник и Преглед цркве Епархије жичке као дела завичајне ди-
гиталне збирке.



426

Преглед сарадњи краљевачке библиотеке и црквене заједнице заокружен је при-
чом о високим признањима која је библиотека завредела својим посвећеним 
вишедеценијским мисионарским радом. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ | сарадња, интерсекторска сарадња, манастирске и црквене биб-
лиотеке, културна баштина, дигитализација, православна духовност, библиоте-
ке и цркве

УВОД

У културном дискурсу устаљене су синтагме баштинске институције, институ-
ције јавне меморије, институције памћења и установе баштине као формални ва-
ријетети блиске смисаоне основе за обједињено именовање библиотека, музеја 
и архива, заснованог на њиховом јединственом темељном усмерењу ка чувању 
и промоцији културног наслеђа. Суштинска подударност и сродност делатности 
библиотека, музеја и архива неретко је тематизована и разматрана у стручној јав-
ности у којој преовлађује оцена да су различитости међу њима махом привидне, 
без суштинских неподударности, те да је реч о блиским установама по природи 
ствари или природним партнерима, јер заједници служе на сличне начине.1 У кор-
пусу теоријског сагледавања суштине установа јавне меморије наилазимо и на 
радикалне иступе ка минимизирању разлика међу њима и наглашавању анало-
гија у њиховом деловању, чиме се индикује да „музеје, архиве, библиотеке и све 
настајуће шаренило хибридних и посебних установа с подручја јавне меморије 
треба звати напросто баштинским установама или установама јавне меморије“.2

У контексту премисе о синергијском деловању, спонтаном колико и органи-
зованом, установа јавног памћења и сродних, посебних установа или културних 
субјеката из области јавне меморије, попута манастира, цркава, верских заједни-
ца, удружења или задужбина, капацитет библиотеке за умрежавање и успоста-
вљање сарадњи на различитим нивоима заиста је велики, почев од примарне 
библиотечко-информационе делатности преко програмских до изложбених ак-
тивности и издаваштва. 

1 У чланку „Сарадња библиотека, архива и музеја” у 22. броју Читалишта, објављеном 2013. 
године, Горан Траиловић упућује на ставове бројних теоретичара културе, попут Роберта С. 
Мартина, Александра Јароу, Барбаре Клаб и Џенифер Лин Дрејпер, у вези са природом ус-
танова јавне меморије. 
2 Томислав Шола, „Установе јавне меморије и њихова природа”, Читалиште: научни часопис 
за теорију и праксу библиотекарства бр. 22 (2013): 3.
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Осим целовите мреже свих најзначајнијих установа културе у нашој локалној 
средини, коју чине Музеј, Архив и Завод за заштиту споменика културе, посебан 
потенцијал за ширење и интензивирање здруженог ангажовања институција па-
мћења, краљевачка библиотека налази у привилегованом географском положају 
нашег краја ванредно богате културноисторијске баштине израсле на темељима 
средњовековне српске православне духовности и задужбинарству владарске ди-
настије Немањић. Оставштина тога доба су и манастири Жича и Студеницa, са 
којима наша установа негује дугогодишњу успешну сарадњу оснаживану трајним 
заједничким опредељењем чувања и промоције културног наслеђа. 

КРАЉЕВАЧКИ БИБЛИОТЕКАРИ – САРАДНИЦИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ПРОЈЕКТА РЕВИЗИЈА И СТРУЧНА ОБРАДА ФОНДА 

БИБЛИОТЕКЕ МАНАСТИРА СТУДЕНИЦE

„Од првих богослужбених књига манастира Хиландара... до јединственог биб-
лиотечко-информационог система и дигиталних колекција нашег доба, траје 
девет векова дуга историја српских библиотека“.3 Осврћући се на зачетке ма-
настирских и црквених библиотека, Гордана Стокић Симончић запажа да се 
ове библиотеке, по типу најстарије код Срба, последњих година указују и као 
најмлађе. Овај својеврсни парадокс почива на чињеници да се тек последњих 
деценија XX и почетком овог века чине први искораци у организовању мана-
стирских и црквених библиотека и њихових фондова у складу са стандардима 
савремене библиотечко-информационе праксе. Стокић Симончић даље истиче 
да се у тај посао улази „више интуитивно, појединачно и библиофилски“,4 него 
што постоји свеобухватна стратегија, те да у том процесу изузетно значајну уло-
гу имају библиотекари српских националних и јавних библиотека, пружајући 
стручну помоћ у ревизији фондова и њиховом организивању, стручној и ката-
лошкој обради, конзервацији и рестаурацији и другим библиотечко-информа-
ционим пословима.

Истакнута опажања ауторке Стокић Симончић представљају својеврсну па-
радигму када је реч о позицији и функционисању манастирских и црквених 

3 Гордана Стокић Симончић, предговор у Манастирске и црквене библиотеке: зборник радо-
ва са стручног скупа одржаног у Градској библиотеци у Руми 1. октобра 2009. (Београд: Право-
славни богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања; Рума: Град-
ска библиотека, 2010), 8.
4 Исто.



428

библиотека, па су тако и веродостојан опис околности у вези са уређивањем 
фонда Библиотеке манастира Студеницe, која је 2016. године, реализацијом 
пројекта Ревизија и стручна обрада фонда Библиотеке манастира Студенице 
постала прва манастирска библиотека у Србији укључена у COBISS међународ-
ни онлајн библиографски систем. Закључак о превасходно интуитивним, поје-
диначним и библиофилским иницијативама у основи је приче о зачетку идеје о 
уређењу манастирске библиотеке у Студеници. Вођен визијом уређеног библи-
отечког фонда према ововременим библиотечко-информационим мерилима, 
архимандрит манастира Студенице, Тихон Ракићевић, упутио је позив краљева-
чкој библиотеци за вршење стручног увида у рад Библиотеке манастира, како 
би се изнеле оцене о затеченом стању, као и предлог мера за унапређење рада 
и организовање фонда према стандардима. Према Записнику5 о стручном уви-
ду, обављеном почетком 2015. године, комисија из краљевачке библиотеке, који 
су чинили Драгана Типсаревић, ондашњи директор, Катарина Јаблановића, та-
дашњи руководилац Службе за развој и матичне послове, и Александар Дими-
тријевић, библиотекар лиценциран за обраду старе и ретке књиге, сагледала је 
услове за рад и развој библиотеке. Како стоји у Записнику, предложене мере за 
унапређење рада манастирске библиотеке, односиле су се на обавезно спро-
вођење ревизије фонда и његово растерећивање од неактуелних и дотрајалих, 
као и публикација које својим предметом не припадају фонду ове специјалне 
библиотеке, затим на стручну обраду публикација (физичку, а потом и каталош-
ку обраду у узајамној библиографско-каталошкој бази COBISS), дигитализацију 
грађе и обуку особе која ће обављати библиотечко-информационе послове. Дате 
препоруке биле су, заправо, увертира за конципирање пројекта ревизије и струч-
не обраде фонда Библиотеке манастира Студенице. 

Пројектом уређивања и организовања фонда Библиотеке манастира Студени-
це према критеријумима савременог библиотекарства, чији је аутор и руководи-
лац била др Маја Анђелковић, професор средњовековне књижевности на Фило-
лошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу, предвиђено је ангажо-
вање лиценцираних библиотекара као стручних сарадника на пројекту, међу који-
ма су се, поред библиотекара Универзитетске библиотеке у Крагујевцу, Библиоте-
ке Српске патријаршије, Народне библиотеке „Вук Караџић” Крагујевац, нашли 
и краљевачки библиотекари. Сарадња између Народне библиотеке „Стефан Пр-
вовенчани” Краљево и манастира Студеницe, успостављена поводом реализације 

5 Записник о извршеном увиду у стручни рад Библиотеке доступан је у архиви Народне 
библиотеке „Стефан Првовенчани” Краљево.
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пројекта Ревизија и стручна обрада фонда Библиотеке манастира Студенице, је-
дина је формално правно уређена сарадња коју је краљевачка библиотека оства-
рила са манастирима, црквама или другим верским субјектима. Констатација о 
својеврсној формализацији ове сарадње, отвара простор за екскурс о општим ка-
рактеристикама сарадње са манастирима и црквама. У зависности од тога на којој 
се тематској равни удружено дела (основна библиотечко-информациона делат-
ност, програмске или изложбене активности, издаваштво, дигитализација), доса-
дашње сарадње испоставиле су се као формалне или неформалне, сталне или по-
времене и краткорочне или дугорочне. Као константа наметнуо се континуитет, 
који је бројна сусретања, умрежавања и сарадње библиотеке из Краљева и цркве-
не заједнице трансформисао у њихово трајно партнерство.

Ангажовању краљевачаких библиотекара на уређивању фонда манастирс-
ке библиотеке, претходило је потписивање Протокола о сарадњи између Мана-
стира и Библиотеке6 у новембру 2016. године, са дефинисаним обавезама анга-
жованих стручних сарадника за обављање послова стручне обраде библиотеч-
ког фонда која подразумева ревизију постојећег фонда, поставку селектованог 
фонда, инвентарисање и сигнирање фонда, каталогизацију монографских и се-
ријских публикација, старе и ретке књиге и некњижне грађе, као и упис старе 
и ретке књиге у Регистар старих и ретких књига. Са нарочитом одговорношћу 
и пијететом према повереном задатку, у реализацији пројекта, у сегменту ката-
лошке обраде монографских публикација у програмском пакету COBISS, учест-
вовали су библиотекари Александар Димитријевић, Ивана Борисављевић, Ан-
дреј Анђић и Данка Спасојевић. Осим каталогизацијом, Александар Димитрије-
вић бавио се ревизијом фонда, те уписом старе и ретке књиге у Регистар старих 
и ретких књига. Током четрдесет радних дана, краљевачки библиотекари у елек-
тронски каталог унели су више од хиљаду књига. Укљученост у читав процес до-
нела им је изузетан професионални бенефит интензивне сарадње са библиоте-
карима из библиотека различитих типова и размену стручних искустава, као и 
привилегију подробнијег увида у начин функционисања манастирске библио-
теке и ризнице, те опсежније упознавање у њима похрањеног културног блага.

6 Протокол о сарадњи краљевачке библиотеке и манастира Студеницe на реализацији проје-
кта Ревизија и стручна обрада фонда Библиотеке манастира Студеницe доступан је у архиви 
Народне библиотеке „Стефан Првовенчани” Краљево.
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ДРУГИ ОБЛИЦИ САРАДЊЕ У ДОМЕНУ ОСНОВНЕ 
БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Попуњавање библиотечких фондова континуиран је и деликатан процес усло-
вљен бројним чиниоцима, почев од типа библиотеке и њој прирођеног фонда, 
преко расположивих финансијских средстава, до стратешког планирања набавке 
и систематичности и посвећености библиотекара. С обзиром на чињеницу да се 
црквене и манастирске библиотеке у Србији тренутно обскрбљују „искључиво пу-
тем поклона као вида набавке библиотечке грађе“,7 попуњавање њихових фондова 
отвара се као широко поље потенцијалне сарадње између ових специјалних биб-
лиотека, на једној страни, и библиотека, на другој страни. Поклон као најстарији 
начин набавке библиотечке грађе има изузетну улогу у историјском трајању биб-
лиотечке делатности, јер се прве библиотеке или макар њихови зачеци темеље на 
поклоњеној библиотечкој грађи.8 Краљевачка библиотека годинама уназад држи 
се стратегије поклањања вишкова публикација широкој мрежи установа културе 
на локалном нивоу, водећи, притом, рачуна о типу и предмету грађе коју поклања 
сходно специфичностима субјекта којем упућује поклон. Дакле, модел којег се без 
изузетка придржавамо је тзв. изазвани поклон.9 О томе се изричито води рачуна 
када су у питању фондови манастирских и црквених библиотека, којима се про-
слеђује духовна и религиозна литература, класици домаће и светске књижевнос-
ти, историјске и филозофске књиге, енциклопедије, лексикони и речници. Према 
доступним подацима о броју поклоњених публикација црквама и манастирима, у 
оквиру вођене статистике о библиотечком пословању краљевачке библиотеке, до 
сада је поклоњено 50 књига Кутлешкој цркви у Лесковцу, 95 цркви Светог Арханге-
ла Гаврила у селу Борач, надомак Крагујевца, 50 манастиру Ремети, 10 цркви Свете 
Петке у селу Стубал, надомак Краљева, 10 манастиру Љубостињи, те одређени број 
књига манастирима Градцу, Студеници и Жичи. Као узвратне поклоне, краљевач-
ка библиотека је од манастира Жиче примила два комплета сабраних дела вла-
дике Николаја Велимировића, а публикације са издавачким знаком манастира, 
међу којима је часопис Жички благовесник, шаљу се континуирано. Током процеса 

7 Добрила Бегенишић, „Значај поклона и легата у попуњавању библиотечких фондова са 
посебним освртом на црквене и манастирске библиотеке“, у Манастири и библиотеке чу-
вари културне баштине: зборник радова са стручног скупа одржаног 10. маја 2016. године у 
манастиру Велика Ремета, (Ириг: Српска читаоница Ириг; Велика Ремета: Манастир Велика 
Ремета, 2017), 89.
8 Исто.
9 Исто, 92.
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дигитализације поменутог часописа, недостајући бројеви стигли су у краљевачку 
библиотеку из Библиотеке Српске патријаршије. Значајан и велики поклон, више 
од стотине књига класика светске књижевности упућен је из манастира Студени-
це након обављене ревизије фонда манастирске библиотеке, пре почетка реализа-
ције пројекта Ревизија и стручна обрада фонда Библиотеке манастира Студенице.

Апострофирање дигитализације као комуникативног модела и незамењиве 
форме похрањивања разноврсне документарне грађе крајем XX и почетком XXI 
века, у основи је успостављања измењене природе и нове улоге савремене биб-
лиотеке као информационог центра. У својој студији Библиотеке и идентитет: 
пролегомена за историју модерног српског библиотекарства, Гордана Стокић Си-
мончић и Жељко Вучковић наглашавају да су се библиотеке у целом свету, на 
размеђи другог и трећег миленијума, нашле „пред изазовом преиспитивања вла-
стите мисије и успостављања новог професионалног идентитета, у складу са за-
хтевима и потребама информационог друштва“,10 у чијем се контексту намет-
нуло питање „хоће ли библиотеке преживети изазове нове технолошке револу-
ције и искористити их за свој убрзани развој, или ће их интернет учинити су-
вишним и претворити у носталгичне музеје књига“.11 Недвосмиленим се чини 
да је у ери дигитализације учвршћена улога библиотеке као културног субјекта 
који снажно доприноси изградњи идентитета заједнице заснованог на култури 
памћења. У основе библиотечко-информационе делатности уграђен је постулат 
истраживања, заштите и презентације наслеђене културне баштине, те је дигита-
лизација моћно оруђе библиотека да ову своју улогу реализују квалитетно и са 
дугорочним ефектима. Управо у домену дигитализације краљевачка библиоте-
ка успоставила је успешну сарадњу са манастиром Жичом, када се прихватила 
посла дигитализовања епархијског часописа Жички благовесник и Преглед црк-
ве Епархије жичке. Захваљујући иницијативи и ангажовању библиотекарке Зави-
чајног одељења Ане Воштинић започиње процес дигитализације. Током рада на 
овом пројекту, остварена је и сарадња с Библиотеком Српске патријаршије, чији 
је управник, др Зоран Недељковић, омогућио колегиници Воштинић приступ 
оригиналним примерцима Жичког благовесника и Прегледа цркве Епархије жичке. 
Оба часописа доступна су на издвојеном сајту Завичајног одељења краљевачке 
библиотеке – kraljevcani.rs.

10 Гордана Стокић Симончић, Жељко Вучковић, Библиотеке и идентитет: пролегомена за ис-
торију модерног српског библиотекарства (Панчево: Градска библиотека; Нови Сад: Фило-
зофски факултет Универзитета, 2012), 105.
11 Исто.
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САРАДЊА У ОКВИРУ ПРОГРАМСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Краљевачка библиотека има тематски и формално јасно конципирану програмс-
ку делатност. Богато развијеном схемом програма обухваћене су манифестације, 
предавања, трибине, серијали и књижевне промоције. Културно-просветна улога 
библиотеке у појединим својим сегментима поприма мисионарски карактер, што 
је најизраженије управо у сфери неговања културног наслеђа и православне духо-
вности. На том пољу остварена је дугорочна и континуирана сарадња са локалном 
црквеном заједницом, коју карактерише одсуство чврстог формалног оквира, с об-
зиром на чињеницу да се библиотека и црква у овом домену спонтано сусрећу и 
сустичу као природни партнери или партнери по природи ствари, како је ова рела-
ција обично дефинисана унутар корпуса теоријских разматрања баштинских ин-
ституција. Три манифестације краљевачке библиотеке које почивају на традицији 
православне духовности и средњовековној културној историји, а које су вишеде-
ценијским трајањем стекле статус традиционалних, јесу „Жички духовни сабор – 
Преображење“, Светосавска академија и Краљевданска беседа. На идеји дубљег 
упознавања православног учења израсли су програмски циклуси „Разговори са ду-
ховником“, „Водич кроз манастире и света места“ и „Тумачење библијских текстова“. 
Уз поменуте серијале који се реализују циклично, организују се и повремена поје-
диначна предавања са историјском и религиозном тематиком (Сретење Господње 
у вери и традицији, Историјски значај беседе Светог Саве О правој вери, Света земља 
– Јерусалим...). Пошто су поменутим манифестацијама и серијалима посвећени не-
колики чланци у стручној периодици,12 овде ћемо дати детаљнији осврт само на 
циклус посвећен тумачењу Библије, покренут 2018. године. Стални стручни сарад-
ник током реализације овог програма и предавач је др Ивица Живковић, некада-
шњи професор теологије на Богословском факултету у Нишу, а ауторка и води-
тељка серијала је библиотекарка Данка Спасојевић. С обзиром на чињеницу да је 
током година сарадње са црквеном заједницом и реализације сродних садржаја, 
формирана публика привржена религиозној и блиској тематици, није било теш-
ко привући пажњу на понуђену програмску новину. Још у припремној фази, као 

12 Поводом дводеценијског трајања „Жичког духовног сабора – Преображење“, Ана Гвоздено-
вић је 2011. године објавила чланак у 23. броју часописа Бележница, а о истој манифестацији, 
уз Мирјану Савић као коауторку, дала је прилог „Жички духовни сабор Преображење: место 
где је баштина жива и где се чува“, у Зборнику радова са Међународне конференције библи-
отекара, архивиста и музеолога (1; 2018; Цетиње). Културно-просветна делатност краљевачке 
библиотеке опширно је представљена и у монографији Век и по библиотеке у Краљеву, у ок-
виру чланка чији је аутор Ана Гвозденовић.
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циљеви серијала маркирани су подстицање читања и тумачења духовне литеарту-
ре, развијање и снажење православне духовности у локалној средини и усложња-
вање разумевања Библије као религиозног, филозофског и књижевног дела. Про-
моције значаја серијала и најаве поједничних предавања прихватила се локална 
црквена заједница. У оквиру серијала „Тумачење библијских текстова“ до сада су 
приређена четири предавања којима су отворена нека од сржних библијских пи-
тања: Свето писмо – духовна важност и културни значај, Библијска књига постања, 
Беседа на гори Господа Исуса Христа и Библијски пророци.

Још једна изузетно значајна сарадња библиотеке са црквом остварена је у 
оквиру пројекта „Краљеви дани у Народној библиотеци ,Стефан Првовенчани’“, 
подржаног и суфинансираног од стране Министарства културе и информисања 
Републике Србије. Ауторка пројекта, библиотекарка Данка Спасојевић, била је 
потакнута завичајним обележјем великог историјског јубилеја – осам векова 
утемељења српске државности, који се везује за манастир Жичу као сржну та-
чку српске средњовековне историје, задужбину и крунидбено место првог срп-
ског краља, Стефана Првовенчаног. Поред три приређена предавања у вези са 
немањићким наслеђем која су одржали етаблирани познаваоци српске средњо-
вековне историје, књижевности и уметности, др Радивој Радић, др Маја Анђел-
ковић и др Соња Пајић, централни део пројекта представљала је изложба „Сте-
фан Првовенчани у књижевности и историографији“, чије су ауторке библиоте-
карке Ивана Хренко и Данка Спасојевић. У свим етапама припреме изложбе, то-
ком опсежног истраживачког рада, једнако као и током касније промоције, ост-
варена је интензивна сарадња са црквеном заједницом. Током упознавања до-
кументарне грађе, осим на институције културе попут Народне библиотеке Ср-
бије и Архива САНУ, ауторке су биле упућене на манастир Жичу (организовано 
је стручно вођење и тумачење Жичких повеља), Студеницу (на темељу поверења 
изграђеног током ранијих сарадњи, уступљена је обимна фото-документација 
реликвија немањићког наслеђа) и Хиландар (уступљена је дигитализована вер-
зија Хиландарске повеље у врхунској резолуцији). 

ОД МИСИОНАРСКЕ ПОСВЕЋЕНОСТИ ДО ВИСОКИХ ОДЛИКОВАЊА

У новијој историји развоја библиотечко-информационе делатности упадљиво 
је циклично рехабилитовање питања природе и улоге библиотеке у друштву, 
као и учестало релативизовање и ревидирање одговара, који је диктиран изме-
нама околности у вези са технолошко-информационим напретком. Међутим, 
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као неупитна вредност, у свим временима и приликама, опстаје њихова улога у 
процесу генерисања идентитета заједнице. Гордана Стокић Симончић и Жељко 
Вучковић сврховитост библиотеке у поменутом контексту потврђују на следећи 
начин: „Од Александрије до наших дана, библиотеке су својеврсна социјална 
легитимација заједнице које свој идентитет заснивају на ,култури памћења’“.13 
Делатност краљевачке библиотеке, у различитим сегментима рада, карактери-
ше трајно опредељење чувања и снажења националног и духовног идентите-
та заједнице. На том дугом путу, који захтева мисионарско стрпљење и упор-
ност, поуздани ослонац библиотеке је црква. У протеклој деценији, превасход-
но захваљујући изузетној посвећености некадашње директорке Драгане Типса-
ревић сарадњи са црквеном заједницом, за преданост и приврженост помену-
тој мисији, краљевачка библиотека два пута је одликована – 2013. године Орде-
ном Светог Деспота Стефана Лазаревића од стране Светог архијерејског Синода 
Српске православне цркве и 2016. Епархијским Орденом Светог Преподобног 
Симона Монаха од стране епископа жичког Јустина. 
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THE COOPERATION BETWEEN THE KRALJEVO LIBRARY AND MONASTERIES 
AND CHURCHES IN THE MISSION OF PRESERVATION 

AND STRENGTHENING OF THE NATIONAL SPIRITUAL BEING 

SUMMARY | This paper provides an overview and analysis of different modes of cooperation 
established between the Kraljevo library and monasteries and churches, both within formal 
frames and informal associations grounded in a durable, mutual conviction and dedication 
towards the preservation and strengthening of the national spiritual being. The paper high-
lights the ties in primary library-related activities, pertaining to organization and systematiza-
tion of the monastery book stocks and forming of catalogs, while special attention is paid to 
the engagement of our librarians in the Studenica monastery. Then, we also pinpoint the con-
tinuity of cooperation in the fields of filling in the stocks, that is, making endowments and ex-
changing publications between the library and churches. We emphasize the cooperation in 
the sphere of program activities which focus on the promotion of cultural and historical herit-
age, and Orthodox spirituality. In that regard, we mention the program cycles such as “A Guide 
through the Monasteries and Holy Places”, “A Conversation with a Clergyman” and three tradi-
tional cultural manifestations – “Žiča Spiritual Assembly – the Transfiguration”, a Celebration 
of Saint Sava, and the King’s Day Sermon, with a special and thorough insight into a recently 
started serial “The Interpretation of Biblical Texts”. We also present the meetings in the context 
of marking important historical anniversaries, primarily the ones that symbolize heritage, by 
pointing out the different phases of the work on the exhibition “Stefan Prvovenčani in Litera-
ture and Historiography”, set up on the occasion of marking the 800th anniversary from estab-
lishing the Serbian Medieval state. We emphasize making connections within the processes of 
digitalization as a guarantee of enduring protection and preservation of cultural idiosyncra-
sies, while giving an example of digitalizing the magazine Žički blagovesnik and Pregled crkve 
Eparhije žičke as part of the digital heritage collection. 

The overview of the instances of cooperation between the Kraljevo library and the 
church community is wrapped up by a story on valuable recognitions that the library 
earned through its decades-long missionary work. 

KEY WORDS | cooperation, inter-sectoral cooperation, monastery and church libraries, 

cultural heritage, digitalization, Orthodox spirituality, libraries and churches
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СОТРУДНИЧЕСТВО БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА КРАЛЕВО
С МОНАСТЫРЯМИ И ЦЕРКВЯМИ В МИССИИ СОХРАНЕНИЯ И

УКРЕПЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО БЫТИЯ

АННОТАЦИЯ | В данной статье представлен обзор и анализ разных видов сотрудни-
чества, установленного библиотекой города Кралево с монастырями и церквями, как 
в формальных рамках, так и в неформальных ассоциациях, основанных на прочном, 
взаимном убеждении и преданности делу сохранения и укрепления национально-
го духовного бытия. Указывается на взаимосвязь в основной библиотечной деятель-
ности, касающейся организации и систематизации фондов монастырских библиотек 
и формирования каталогов, при этом особое внимание уделяется привлечению на-
ших библиотекарейк монастырю Студеница. Затем указывается на непрерывность в 
сотрудничестве в области пополнения фондов, т.е. пожертвований и обмена публика-
циями между библиотекой и церквями. Представлено сотрудничество в сфере про-
граммных мероприятий, направленных на популяризацию культурно-историческо-
го наследия и православной духовности. В этом смысле упомянуты программные ци-
клы Путеводитель по монастырям и святым местам, Беседа с духовником и три тради-
ционных культурных мероприятия Духовное собрание в Жиче – Преображение, Празд-
нество в день Святого Саввы сербского и Проповедь в день короля, с особым и более под-
робным обзором недавно начатого   сериала Толкование библейских текстов. Описа-
ны встречи по поводу празднования важных исторических юбилеев, в первую оче-
редь тех, которые носят отпечаток родного края, с указанием различных этапов ра-
боты над выставкой Стефан Первовенчанный в литературе и историографии, органи-
зованной по случаю празднования 800-летиясо дня возникновения сербской госу-
дарственности в средние века. Подчеркнуто сотрудничество в процессе оцифровки, 
как гарантии постоянной защиты и сохранения культурных особенностей, с указани-
ем на оцифровку журнала Жички благовесник (Жичкий благовестник) и Преглед цркве 
Епархије жичке (Обзор церкви Епархии Жичкой) как части местной цифровой коллек-
ции. Обзор примеров сотрудничества Библиотеки в Кралево с Церковной общиной 
завершается рассказом о ценных признаниях, которые библиотека заслужила для 
свою преданную многолетнюю миссионерскую работу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | сотрудничество, межсекторальное сотрудничество, монастыр-
ские и церковные библиотеки, культурное наследие, оцифровка, православная духов-
ность, библиотеки и церкви
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ЖИЧКИ САБОР БИБЛИОТЕКАРА
Краљево, 5, 6 и 7. октобар 2020.

Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево

ПРОГРАМ

ПОНЕДЕЉАК, 5. ОКТОБАР, 19.00 ЧАСОВА 
Свечана сала Градске управе Краљево

„Духовна поезија, клавир и глас“
Композиције домаћих и руских композитора изводе

Јана Крижак, вокални солиста
Петар Илић, пијаниста

Духовну поезију српских песника казује
Предраг Павловић, драмски уметник

20.30 часова Вечера (ресторан Хотела Турист)

Стручни скуп
„Сарадња јавних библиотека са библиотекама 

традиционалних цркава и верских заједница у Републици Србији“
(Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево, II спрат)

УТОРАК, 6. ОКТОБАР
9.30 часова Регистрација учесника
10.00–10.30 часова Поздравне речи

Гордана Гаврић, посебни саветник министра културе и информисања Републике Србије
Др Предраг Терзић, градоначелник Краљева 

Протојереј-ставрофор Љубинко Костић, 
архијерејски заменик Епископа жичког

Мр Миша Милосављевић, директор Библиотеке
Катарина Јаблановић, уредница скупа

10.30–11.00 часова Уводно предавање
Проф. др Гордана Стокић Симончић (Катедра за библиотекарство 
и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду)

„Манастирске и црквене збирке књига – најстарије библиотеке код Срба“

11.00–12.00 часова Прва радна сесија 
Протојереј Радош Младеновић (Епархија жичка, Краљево)

„Допринос црквеног издаваштва издавачкој култури Србије“

Динко Главаш (Београдска надбискупија)
„Представљање рада Надбискупијске библиотеке ,Паулус’“
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Мр Марија Петковић (Народна библиотека „Др Душан Радић“ Врњачка Бања) 
„Сарадња са библиотекама јеврејске заједнице 

при истраживању и анализи грађе о Јеврејима у Другом светском рату“

Модератор
Горан Траиловић (Градска библиотека Панчево)

12.00–12.15 часова Кафе пауза

12.15–14.00 часова Друга радна сесија
Проф. др Добрила Бегенишић (Народна библиотека Србије)

„Унапређење сарадње јавних библиотека са библиотекама 
традиционалних цркава и верских заједница у Републици Србији“

Др Ненад Идризовић (Народна библиотека Србије) 
„Сарадња Библиотеке Српске патријаршије 

и Народне библиотеке Србије у 20. веку“

Др Жарко Војновић (Народна библиотека Србије)
„Народна библиотека Србије и хиландарске збирке штампаних књига“

Жељко Младићевић и Славица Јанаћковић (Народна библиотека Србије)
„Сарадња конзерваторске службе Народне библиотеке Србије и Српске 

православне цркве у области заштите писаних споменика културе“

Мр Гордана Ђилас и Радивој Додеровић 
(Библиотека Матице српске, Нови Сад)

„Сарадња Библиотеке Матице српске са институцијама 
и представницима Српске православне цркве“

Модератор
Катарина Јаблановић (Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево)

14.00–15.15 часова Пауза за ручак (ресторан Хотела Турист)

15.30–17.30 часова Трећа радна сесија
Проф. др Маја Анђелковић 

(Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу)
„Пројекат уређења Библиотеке манастира Студенице – 

од традиције до савремених стандарда“

Марија Богдановић (Народна библиотека Србије)
„Сентандрејски пројекат у Народној библиотеци Србије“

Вера Новковић (Српска читаоница Ириг) и 
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Весна Петровић (Сремска Митровица)
„Манастири и библиотеке – чувари културне баштине: пројекат,

Каталог библиотека фрушкогорских манастира’“

Дубравка Симовић (Београд)
„Лична библиотека патријарха Павла: пример институционализоване 

сарадње Народне библиотеке Србије и Српске православне цркве“

Ивана Старчевић (Библиотека Матице српске, Нови Сад)
„Пројекти очувања драгоцености фрушкогорских манастира 

услед усташких разарања Срема у Другом светском рату“

Наташа Булатовић (Библиотека града Београда)
„Васкрс и ренесанса црквених библиотечких фондова 

у Далмацији – обнова бриге за њихово очување, ревизију и адекватну заштиту“

Модератор
Проф. др Добрила Бегенишић (Народна библиотека Србије)

18.00 часова Предавање проф. др Милисава Савића
„Путописи о Жичи, Студеници и Ибарској долини“

20.30 часова Вечера (ресторан Хотела Турист)

СРЕДА, 7. ОКТОБАР
9.00–10.30 часова Четврта радна сесија 

Јован Стојановић (Богословија „Свети Арсеније Сремац“ Сремски Карловци)
„Уџбеници и нотни зборници Библиотеке Карловачке богословије“

Љубица Петковић (Градска библиотека Нови Сад)
„Поклон библиотека војводе Момчила Ђујића“

Мирјана Савић (Народни музеј Краљево)
„Видови библиотечко-музеолошке сарадње Народног музеја Краљево 

са православним манастирима и црквама у окружењу“

Протонамесник Александар Јевтић (Епархија жичка, Краљево)
„Мисионарска улога часописа Епархије жичке 
у време Епископа Николаја (Велимировића)“

Мр Ана Гвозденовић (Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево): „На заједнич-
ком задатку: 

Јавне библиотеке и традиционалне верске заједнице 
у очувању националне и културне баштине“
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Модератор
Др Богдан Трифуновић (Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак)

10.30–10.45 часова Кафе пауза

10.45–12.45 часова Пета радна сесија 

Проф. др Зоран Ранковић (Православни богословски факултет Универзитета у Београду)  и 
др Зоран Недељковић (Библиотека Српске Патријаршије)

„Културно-научна и истраживачка делатност Библиотеке Српске Патријаршије“

Проф. др Зоран Ранковић и Маја Аћимовић (Православни 
богословски факултет Универзитета у Београду)

„Старе и ретке књиге легатâ библиотеке Православног богословског факултета“

Љубица Петковић (Епархија крушевачка, Крушевац)
„Сарадња Народне библиотеке Крушевац 

са црквеним и манастирским библиотекама Епархије крушевачке“

Анђела Иванић Матић (Библиотека града Београда)
„Фонд старе и ретке књиге и књиге о Београду“

Виолета Јовичинац Петровић, Татјана Јанковић и Мирко Демић 
(Народна библиотека „Вук Караџић“ Крагујевац)

„Рукописна књига ,Стоглав’ у фонду 
Народне библиотеке ,Вук Караџић’ у Крагујевцу“

Нада Димитријевић (Народна библиотека „Радoслав Никчевић“ Јагодина): „Културно благо 
Поморавља“

Данка Спасојевић (Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево) „Сарадња краље-
вачке библиотеке са манастирима и црквама 

у мисији очувања и снажења националног духовног бића“

Модератор
Др Богдан Трифуновић (Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак)

▼

Време излагања ограничено је на 15 минута.

13.00 часова: Организовани полазак за Манастир Жичу 
(обилазак манастира)

14.30 часова: Ручак (ресторан Хотела Турист)
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