
СРПСКА АКАДЕМИЈИ НАУКА И УМЕТНОСТИ 
Београд, уторак,12.мај 2009. 

 

Свечано представљање издавачког пројекта: 

"Горажданска штампарија 1519-1523" 
 

Свечана сала САНУ, Кнез Михаилова 35/II спрат,у 13:00 ч 
 

Поздравне речи: 

  Небојша Брадић, министар културе РС 

  Сретен Угричић, управник НБС 

  Проф. др Миленко Пикула, декан Филозофског факултета Источно Сарајево 

 

Представљање Пројекта и књига Горажданске штампарије: 

  Академик Мирослав Пантић 

  Академик Александар Младеновић 

  Проф. др Бранко Летић 

  Проф. др Драган Бараћ, уредник 

 

   

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 Библиотеку СПЦ 

 Академику Никши Стипчевићу, за Библиотеку САНУ 

 Протајереју Браниславу Станковићу, за Библиотеку ПЦ Темишвар 

 Мирославу Вуксановићу, за Библиотеку Матице Српске 

 Отправнику послова амбасаде БиХ за Амбасаду БиХ у Београду 

 Начелнику општине Ново Горажде Далибору Нешковићу 

 Дипл.инж. Миломиру Тамбурићу 
 
(предвиђени су били и представници амбасада Италије и Румуније, али нису присуствовали 

промоцији). 

      



 
 
Министар културе Србије Небојша Брадић истакао је на промоцији да издавачки пројекат "Горажданска 
штампарија 1519–1523" представља "узоран пример очувања и промовисања српске културне баштине 

и улог културног капитала који надилази оквире националне културе, историје, језика и идентитета". 
Реч је о три једине и прве књиге, одштампане на ћирилици за време турске владавине међу Србима, за 

Србе, с пропратним зборником мултидисциплинарних истраживања, описа и вредновања, истакао је 
Брадић о том издавачком пројекту Народне библиотеке Србије и Филозофског факултета у Источном 

Сарајеву, чији је 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 којим можемо да се обратимо 

јавности у земљи, а пре свега оној у иностранству", истакао је Брадић. 
Према његовим речима, Горажданска штампарија и пројекат њене реконструкције и ревалоризације 

капитални су, како по вишедимензионалном распону који захватају, тако и по снази легитимације коју 

обезбеђују српској култури, у контексту ширег региона, Европе, као и укупне светске културне историје 
– као њен природно уклопљени духовно-интелектуални елемент. 

 
 

 

 


