
 

 

 

 

СВЕЧАНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИЗДАВАЧКОГ  ПРОЈЕКТА  

ГОРАЖДАНСКА ШТАМПАРИЈА 1519-1523 

 

 



 

 

 

ГОРАЖДАНСКА ШТАМПАРИЈА 1519-1523 

Београд, 12. мај 2009. – Свечана сала САНУ у 13 часова 

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ 

Свечано представљање издавачког пројекта  

 

 





Поздравни говори 

Академик Никша Стипчевић, САНУ Министар културе Србије, Небојша Брадић 

Управник НБС, Сретен Угричић Декан Филозофског Факултета И.Сарајево, Миленко Пикула 



Представљање пројекта и књига 

Академик Александар Младеновић Проф.др. Бранко Летић 

Руководилац научноистраживачког пројекта и одговорни уредник Драган Бараћ 



У временима када се залажемо за поштовање и разумевање народа и њихових 

култура – пред собом имамо издање које указује на дужину историје наше културе, 

издање с којим можемо да се обратимо јавности у земљи, а пре свега оној у 

иностранству.  

 

Фототипско и електронско издање књига горажданске штампарије представља узоран 

пример очувања и промовисања српске културе и баштине и улог културног капитала 

који надилази оквире националне културе, историје, језика и идентитета.  

 

Подсећајући да су Срби својевремено одмах следили Гутенбергову револуцију, 

Брадић је рекао да су исто тако данас партнери у Еуропеани и Светској дигиталној 

библиотеци. 

Небојша Брадић: министар културе  Србије 



На промоцији у САНУ Сретен Угричић, управник Народне билиотеке Србије, 
у име издавача уручио је поклоне – комплет књига "Горажданска 
штампарија 1519-1523": 
 

• Викарном епископу Атанасију, за Патријаршијску библиотеку 
• Академику Никши Стипчевићу, за Библиотеку САНУ 
• Протајереју Браниславу Станковићу, за Библиотеку СПЦ Темишвар 
• Миру Вуксановићу, за Библиотеку Матице Српске 
• Отправнику послова амбасаде БиХ за Народну библиотеку БиХ 
• Начелнику општине Ново Горажде Далибору Нешковићу 
• Дипл.инг. Миломиру Тамбурићу 

 
Поклон књига за Националну библиотеку Италије и Румуније биће накнадно 
уручен представницима амбасада у Београду 



Викарни Епископ хвостански Атанасије прима комплет  
горажданских књига од управника НБС Сретена Угричића 

За општину Ново Горажде комплет књига примио је Начелник 

општине Далибор Нешковић 

Управник НБС уручује комплет горажданских књига инж. 

Миму Тамбурићу 

Миро Вуксановић, прима комплет књига горажданске штампарије 

за Библиотеку Матице Српске 





Разговори у фоајеу  свечане сале САНУ након промоције 



 

 

 

ГОРАЖДАНСКА ШТАМПАРИЈА 1519-1523 

Ново Источно Сарајево, 22. мај 2009. – Културни центар у 14 часова 

УНИВЕРЗИТЕТ  ИСТОЧНО  САРАЈЕВО 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Свечано представљање издавачког пројекта  

 

 



Поздравни говори 

Академик Никша Стипчевић, САНУ 

Проф. др Митар Новаковић, ректор Универзитета 

Академик Драгo Бранковић, изасланик Предсједника Републике Декан Филозофског Факултета И.Сарајево, Миленко Пикула 



Представљање Пројекта и књига 

Проф. др Предраг Пузовић, рецензент  Руководилац научноистраживачког 

пројекта и одговорни уредник Драган 

Бараћ 

Пројекција филма "Горажданска штампарија 1519-1523" 



На промоцији у Источном Новом Сарајеву Миленко Пикула, декан Филозофског 

факултета Пале, и Драган Бараћ, уредник издања и руководилац пројекта и у име 

издавача уручили су поклоне – комплет књига "Горажданска штампарија 1519-1523": 

 

•  Проф. др Предрагу Пузовићу, за Библиотеку Богословског факултета у Фочи, 

•  Академику Драгу Бранковићу изасланику Предсједника Републике, за Библиотеку 

АНУРС 

•  Проф. др Митру Новаковићу, ректору, за Библиотеку Универзитета у Источном 

Сарајеву 

•  Министарству науке и технологије за библиотеку министарства 

•  Министарству просвјете и културе за библиотеку министарства. 

 



Проф. др Предраг Пузовић прима комплет књига за 

Библиотеку Богословског факултета у Фочи  

Академик Драгo Бранковић за Библиотеку АНУРС прима 

комплет Горажданских књига 

Проф. др Митар Новаковић, ректор, прима комплет књига 

за Библиотеку Универзитета у Источном Сарајеву 



 

 

 

ГОРАЖДАНСКА ШТАМПАРИЈА 1519-1523 

Доња Сопотница  - Ново Горажде, 11. јули 2009. 

Порта храма Светог Ђорђа у 19 часова 

МИТРОПОЛИЈА ДАБРОБОСАНСКА 

ОПШТИНА НОВО ГОРАЖДЕ 

Свечано представљање издавачког пројекта  

 

 





ПОЗИВНИЦА ЗА ПРОМОЦИЈУ 



Хор манастира Лазарица – Крушевац : интонирање химне Боже правде 

 



Поздравнe бесједе 

Послије скоро 500 година Свете књиге враћају се у свој ужи Завичај и признаје се право светковине 

просторима који настоје око тога да се духовност као универзална ознака људског постојања 

уздигне и постане брана варваризму чији смо, нажалост, свједоци, жртве, а понекад и саучесници, 

што је одређено нашим прецима и нашим потомцима. 

Коначно наши крајеви имају највишу вриједност према којој се управљају – ове Свете књиге, не 

само као религијску категорију него ознаку онога што одрђује смисао људског постојања, што му 

даје неслућене снаге трајања и одржавања цивилизације. 

Вјерујемо да смо у мисији стварања првих зрнаца светилишта знања, писмености, мисаоности, 

духовности, човјекољубља и истинољубља, стрпљења и праштања. 

Стога сви ми у овим нашим интелектуалним и духовним заједницама хоћемо да поштујемо и 

градимо поменуте вриједности, ма колико звучале утопијски. 

То је кључ наше будућности и нашег спасења. 

 

  

Проф. Славко Топаловић 

 



Поздравне бесједе 

 

Проф.др. Симо Нешковић,  Универзитет Ист. Сарајево Вера  Мацура, Филозофски факултет  Ист. Сарајево 

Данас нам се те три свете књиге, и четврта «Зборник - 

ГОРАЖДАНСКА ШТАМПАРИЈА», послије многих вијекова 

странствовања, заслугом наших непосредних претходника  

и наших пријатеља - дароватеља, из највиших духовних, 

образовних и културних институција српског народа, 

Републике Српске, Босне и Херцеговине и Републике 

Србије, враћају у пуном сјају, као из времена у коме су 

настале. 

 

Ево нас понову у мисији, часној и тешкој, да својом 

духовношћу ширимо културу и дух српског народа и да 

помоћу књиге, тог новог и великог оружја, правимо и 

ширимо мостове пријатељства у ћитавом свијету и са 

осталим народима са којима живимо. 

 

Начелник  општине Ново Горажде, Далибор Нешковић 



Поздравне бесједе 

Културна баштина није у прошлости, него у садашњости. Она нам није задата, није 

дата као поклон, него је наш задатак. Културна баштина мора да буде створена, мора 

да буде извучена из наслага несавремености, запуштености и подразумевања, које је 

неразумевање, мора да буде реанимирана, на примерен начин представљена и живо 

контекстуализована. 

 

 Предајемо ово родоначелничко трокњижје српској култури, у пуном сјају и 

значењу, извучене из наслага несавремености, запуштености и подразумевања. 

Проф. Славко Топаловић прочитао је говор 

Управника Народне библиотеке Србије, 

Сретена Угричића 

 



 
Захваљујући се свима који су овај подухват помогли, г-дин Угричић  је нагласио: 

 

 А највише, помогао нам је Божидар Љубавић. Тако се звао власник 

горажданске штампарије. Сад више није погрешно рећи и у садашњем 

времену: тако се зове власник горажданске штампарије. Сад, кад су 

Литургија из 1519, Молитвеник из 1521. и Псалтир из 1523. ту, оживљени 

и опипљиви, доступни свима у Србији и изван Србије, више није погрешно 

рећи и у садашњем времену: 

 

 Божидар Љубавић, тако се зове родоначелник штампане књиге у Срба. 

 

 Божидаре Љубавићу, захваљујемо ти се и узвраћамо ти овим 

књигама Божји дар љубави, да траје кроз векове! 

 

Ако је до сад прошло већ векова пет, да их буде и наредних пет! 
 



За оваквим научноистраживачким пројектом осећала се одавно 

потреба када се има у виду да је у науци Горажданској штампарији 

посвећено мало пажње. Разлог томе су, певасходно, недостатак 

извора, сведочанстава савременика о штампарији и о људима који 

су у њој радили. Једини поуздан, трајан и драгоцен извор о овој 

штампарији су нњиге штампане у њој. Због тога до данас нема 

писане монографије нити озбиљнијег научно-истраживачког рада о 

Горажданској штампарији. 

Ове три црквене богослужбене књиге, штампане у Горажду у 

тешко време робовања под  Турцима, показују колике су напоре 

чинили свештенство и народни прваци на очувању православне 

вере и националне свести у свом народу.  

 

Проф.др.Предраг Пузовић, рецензент,  

декан Богословског факултета у Фочи 

Као што је Венецији припала и постала носилац идеје хуманизма и 

ренесансе у свим областима културе, тако су код нас Срба постале      

штампарија      Црнојевића, Горажданска штампарија, и нешто 

касније Милешевска штампарија. 

 

Нема   сумње,   са   Горажданском штампаријом,  посебно  се указује 

на уређивачко умеће у 16. веку. У погледу штампарског умећа, 

посебно се указује на уређивачко умеће штампара Теодора, као и на 

специфичност саме штампарије. Затим њено кретање према купцима 

на релацији Венеција - Горажде - Трговиште. Приватно 

штампарство код Срба почиње од Горажданске штампарије. 

 

Митрополит дабробосански г-дин  Николај 

Представљање пројекта и књига 



Проф.др. Бранко Летић 

Да бисмо стекли бар приближни увид у значај књига Горажданске штампарије, некад, а тиме 

и овог нашег приређивачког подухвата, данас - потребно је макар за кратко вратити се у 

време њиховог првог издања и „чути" речи оновремених монаха и калуђера за које су те 

књиге, и поред мукотрпног посла на њима, или баш због тога, биле и „свете" и 

„душеполезне" и „спаситељне“. 

 

•  „Свете" су биле и по месту, светилишту у коме су као обредно штиво пропраћале све 

важне тренутке из живота верника; 

•  „душеспаситељне" као насушна морална и естетска храна души верника у 

„прискрбним временима", и 

•  „спаситељне" због мисије очувања верника у његовој традицији, на „уском" путу који 

води у „прави", вечни, живот, супротстављајући тај уски пут свакојаких одрицања 

„широком" путу многобројних искушења која су наводила у грех и однарођивање. 

Представљање пројекта и књига 



 „Спаситељне" су биле и као просветно „оружје" на свом језику и 

писму против „мрака" незнања о себи, својој култури и својој 

традицији. 

 

Зато се судбина српског народа у периоду ропства и 

мерила понајвише судбином „књиге" и богомоља као 

светилника из којих је вековима зарила светлост. 



Приређивач издања  Катарина 

Мано-Зиси 

Овогодишњи Петровдански празник увеличан је још једним догађајем везаним за ово 

свето место „цркву Светог Георгија на реци Дрини, у месту Горажду" које је тако и у 

књигама назначено. Данас је дан када се подсећамо на подвижничка дела која су се 

догодила  почетком 16. века - пре безмало пет стотина година, када су овде између 

1519. и 1523. године штампане три богослужбене књиге. Та дела су одраз тадашње 

српске духовне културе и напредности једног малог манастира, до тада незнатног 

културног центра. 

Предузимљивост, храброст и отворен поглед према новини тадашњег западног света - 

одвела су три човека на пут искушења у савлађивању, њима до тада непознате 

вештине штампања књига. Била је то горажданска породица из рода Љубавића: 

„старац и родитељ Божидар Горажданин" и његови синови Ђуро и Теодор, калуђер. 

Представљање пројекта и књига 



Захваљујући јеромонаху Теодору на чија плећа је пао готово цео терет припреме и 

штампе све три књиге, упућени смо преко његових записа у књигама, и у неке 

појединости: у биографске податке о њиховој родбинској вези, у идеју штампања књига 

и одлазак у „италске земље" , где су савлађивали занат и радили на првој књизи, и где 

је усред посла изненада преминуо брат Ђуро. 

 

Tреба напоменути да су српски штампари, иако су били обучавани графичкој техници 

на западу, прихватили углавном само неке ренесансне украсне мотиве, док су у 

суштини у свему остали трајно привржени свом духовном опредељењу - православљу и 

изворној српској рукописној традицији, не усвојивши чак ни неке практичне техничке 

новине, као што су насловна страна или пагинација страница. Њихова издања су у 

целини сачувала све особине српске рукописне књиге, од садржаја до спољњег изгледа, 

облика слова и декоративне опреме. И све су то чинили Љубавићи са пијететом и 

искреним богољубљем и љубави према „божаственим и душеспасним књигама", 

неопходних црквама за обављање светих служби. 

 

У турско доба, током петовековне бурне историје Балкана, страдале су и књиге, делећи 

судбине људи и читавих народа. Уништаване су и разношене у бежанијама и 

миграцијама, или су у ратним вихорима гореле заједно са црквама. Зато је и мало 

сачуваних примерака горажданских издања. Преостали се данас чувају у домаћим и 

светским црквеним и музејским збиркама. У жељи да обновимо дела ове старе српске 

штампарије били смо приморани да уз помоћ више примерака реконструишемо ове три 

књиге, јер ниједан доступни егземплар није био потпун и очуван без оштећења да би 

могао бити погодан узорак. 



 

 

 

Данас их овако обновљене у виду фототипских издања „враћамо" овде, овој 

цркви, на месту њиховог настанка - за сећање и спас од заборава. 

 

Зато је мени, која сам радила на приређивању ових књига, а верујем и још 

многима, данас ово место - место ходочашћа, где можемо изрећи славу и 

хвалу Божидару Горажданину и браћи Љубавић за плодове њиховог рада, и то 

оног најплеменитијег оличеног у стварању књига. Њихова дела, ове три књиге, 

остају као трајни сигнум културе српског народа овога краја. 

 

Надам се да ће ова фототипска издања да послуже у даљим истраживањима 

и да допринесу српској култури и науци. 



Руководилац научноистраживачког пројекта и 

одговорни уредник Драган Бараћ 

Опростите ми што не могу да сакријем узбуђење и трему коју имам ту пред вама на овом духовном 

светилишту које нам је подарило ове лепе књиге. Служабник, Псалтир и Молитвеник гораждански 

су поново овде у порти овог светог храма где су и штампане пре 490 година. 

 

Генијална уредничка и велика штампарска надареност Теодора Љубавића и рано му преминулог 

брата Ђура неправедно је запостављена у славистичкој науци, па смо хтели да ту неправду 

исправимо. Колико смо у томе успели судиће други када прочитају ове књиге и ви драги Гораждани 

који ће те за сигурно бити поносни на ваше претке из прве половине 16. века. 

 

Овим подухватом НБС и Филозофског факултета створени су услови да се после 490 година 

горажданске књиге врате храму св. Ђорђа где су и настале, тим пре што ће Митрополија 

дабробосанска и општина у оквиру пројекта заштите споменичке целине у порти храма изградити 

спомен музеј Горажданска штампарија. 

Представљање пројекта и књига 



 

 

У временима када се залажемо за поштовање и разумевање народа и  

њихових култура, за афирмацију непролазних традиционалних 

вредности које баштине наши народи, научници Филозофског 

факултета Универзитета у Источном Сарајеву у сарадњи са колегама 

из Србије, Русије и Румуније су нам подарили потпуну научну студију 

о првој ћириличкој штампарији на просторима Босне и Херцеговине и 

Румуније. Ово је прави пример очувања и промоције српске културне 

баштине, богатства које далеко превазилази локалне оквире. 

 

Горажданска штампарија је капитално добро свих нас, које ево у 

распону од 16. до 21. века   повезује културе, књижевност и уметност 

Венеције, Горажда и Трговишта. То нас обавезује да данас 

афирмишемо ову културну тековину и тако наставимо њену мисију 

повезивања култура и народа. 



 

 

Посебно желим да се захвалим нашим Горажданима члановима 

Канадско – српског друштва Херцег Стефан Вукчић Косача, који су, 

иако далеко у свету, имали осећај за значај овог пројекта и својом 

подршком и материјалним средствима, помогли да се овај пројекат 

реализује. 

Такође захвалност изражавам и ГИП Дрина Ново Горажде. 

 

Њихова помоћ је тим већа што је учињена у време када је 

реализација овог пројекта доведена у питање, управо због изостајања 

подршке оних у чијој је то надлежности. 



На промоцији у Новом Горажду  проф.др. Драган Бараћ, уредник издања и руководилац пројекта  
у име издавача уручио је комплет књига "Горажданска штампарија 1519-1523": 
 

•  Пароху цркве Свети Ђорђе у Доњој Сопотници Новици Ћебићу, за библиотеку цркве 
 
Предвиђено је да се комплет књига такође уручи: 
   
 Од стране издавача - донаторима:  
 

•  Друштву српско-канадског пријатељства , Кичинер-Канада и  
•  ГИП Дрина Ново Горажде 

 
 Од стране општине Ново Горажде: 
  

•  Библиотеци будућег Музеја горажданске штампарије, 
•  Библиотеци Гожидар Горажданин  - Ново Горажде, 
•  Библиотекама у Фочи, Вишеграду и Горажду, 
•  Проф. Мишу Спајићу, 
•  Проф. Славку Топаловићу, 
•  Инж. Новици Крунићу, 
•  Предсједнику удружења Срба у Београду, Мишу Кнежевићу. 













 

 

 

 

 

У презентацији су коришћени текстови из књига 

Горажданске штампарије и бесједа званичника и аутора на 

свечаним промоцијама 

Фотографије 

Дизајн и компјутерска обрада: 

 

Мимо Тамбурић 

ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 


