
 

Objavljeno – o promociji u SANU, Beograd, 12.maja 2009. 

 

Predstavljena Goraždanska štamparija  
Tue, 05/12/2009 - 15:33.  

(SEEcult.org) / Vest Biblioteka Knjiga Srbija  

 

 

Goraždanska štamparija, prva posle Cetinjske koja je štampala knjige "srpskim jezikom i pismom", povezujući početkom 

16. veka kulture, književnost i umetnost Venecije u Italiji, Goražda u Hercegovini i Trgovišta u Rumuniji, dobila je 

fototipsko izdanje, koje je svečano predstavljeno 12. maja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU). 

Ministar kulture Srbije Nebojša Bradić istakao je na promociji da izdavački projekat “Goraždanska štamparija, 1519-1523” 

predstavlja “uzoran primer očuvanja i promovisanja srpske kulturne baštine i ulog kulturnog kapitala koji nadilazi okvire 

nacionalne kulture, istorije, jezika i identiteta”, saopštilo je Ministarstvo kulture. 

Reč je o tri jedine i prve knjige, odštampane na ćirilici za vreme turske vladavine meñu Srbima, za Srbe, s propratnim 

zbornikom multidisciplinarnih istraživanja, opisa i vrednovanja, istakao je Bradić o tom izdavačkom projektu Narodne 

biblioteke Srbije i Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, čiji je urednik Dragan Barać. 

“U vremenima kada se zalažemo za poštovanje i razumevanje naroda i njihovih kultura - pred sobom imamo izdanje koje 

ukazuje na dužinu istorije naše kulture, izdanje kojim možemo da se obratimo javnosti u zemlji, a pre svega onoj u 

inostranstvu”, istakao je Bradić. 

Prema njegovim rečima, Goraždanska štamparija i projekat njene rekonstrukcije i revalorizacije kapitalni su, kako po 

višedimenzionalnom rasponu koji zahvataju, tako i po snazi legitimacije koju obezbeñuju srpskoj kulturi, u kontekstu šireg 

regiona, Evrope, kao i ukupne svetske kulturne istorije - kao njen prirodno uklopljeni duhovno-intelektualni element. 

“Raspon u prostoru: od Venecije do Crnog mora; raspon u vremenu:od početka 16. do početka 21. veka; raspon u 

civilizacijskim paradigmama: od Gutenberga do i Interneta; raspon u tehnologiji distribucije informacija: od ćirilskog 

slovoslaganja do nule i jedinice. Sinergija ureñivačko-istraživačkog dometa, sa učinkom nenadane dostupnosti samog 

izvora u štampanom i elektronskom obliku - posebno je vredna pažnje, jer: evo tih dragocenih knjiga, u našim rukama i 

pred našim očima, posle skoro pet stotina godina!”, istakao je Bradić. 

Podsećajući da su Srbi svojevremeno odmah sledili Gutenberovu revoluciju, Bradić je rekao da su isto tako danas partneri 

u Europeani i Svetskoj digitalnoj biblioteci. 

Više o izdavackom projektu “Goraždanska štamparija 1519-1523” moguće je naći na sajtu NBS (www.nb.rs), na kojem se 

nalaze i digitalne zbirke knjiga iz Cetinjske i Goraždanske štamparije. 
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Narodna biblioteka Srbije 
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FOTOTIPSKO IZDANJE GORAŽDANSKA ŠTAMPARIJA 
 

 

PHOTO: www.nb.rs

Izdavački projekat „Goraždanska štamparija 1519-1523” Narodne biblioteke Srbije i Filozofskog 
fakulteta iz Istočnog Sarajeva, predstavljen je utorak u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti 
(SANU) u Beogradu  
 
Beta 

Projekat predstavlja četvorotomno fototipsko i elektronsko izdanje tri jedine sačuvane knjige goraždanske 
štamparije, odštampane za vreme turske vladavine, na ćirilici, s propratnim zbornikom multidisciplinarnih 
istraživanja, opisa i vrednovanja. 
Goraždanska štamparija je druga štamparija, posle Cetinjske, koja je štampala knjige srpskim jezikom i 
pismom i početkom 16. veka povezivala kulture, književnost i umetnost Venecije u Italiji, Goražda u 
Hercegovini i Trgovišta u Rumuniji. 
„U vremenima kada se zalažemo za poštovanje i razumevanje naroda i njihovih kultura - pred sobom imamo 
izdanje koje ukazuje na dužinu istorije naše kulture, izdanje s kojim možemo da se obratimo javnosti u zemlji, 
a pre svega onoj u inostranstvu”, rekao je na svečanoj promociji ministar kulture Nebojša Bradić. 
Prema njegovim rečima, fototipsko i elektronsko izdanje knjiga goraždanske štamparije predstavlja „uzoran 
primer očuvanja i promovisanja srpske kulturne baštine i ulog kulturnog kapitala koji nadilazi okvire nacionalne 
kulture, istorije, jezika i identiteta”. 

 

*  *  * 

Dnevni list DANAS - Kultura 

• GORAŽDANSKA ŠTAMPARIJA 1519 -1523 

- projekat Narodne biblioteke Srbije i Biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti biće 
predstavljen danas u Svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti od 13 sati. Narodna 
biblioteka Srbije je štampanjem kompleta fototipskog izdanja goraždanskih knjiga iz 16. veka 
i naučne studije o ovoj štampariji, obezbedila trajnu zaštitu ovog kulturnog dobra koje 
svedoči o povezanosti kultura i naroda jugoistočne Evrope. 

 



 

RTV Studio B 

Vesti :: Kultura 

Legitimacija srpske kulture » 

12. Maj. 2009 | (18:17 -> 18:18), Izvor : Fonet, Ko mentari: 0  

Održana promocija izdava čkog projekta "Goraždanska štamparija 1519-1523." u 
prostorijama SANU.  

 
Ministar kulture Nebojša Bradić na svečanoj promociji izdavačkog projekta Goraždanska 
štamparija 1519 -1523., rekao je da u "vremenima kada se zalažemo za poštovanje i 
razumevanje naroda i njihovih kultura imamo izdanje koje ukazuje na dužinu istorije naše 
kulture, kojim možemo da se obratimo javnosti u zemlji i inostranstvu. 

Fototipsko i elektronsko izdanje tri jedine sačuvane knjige goraždanske štamparije, odštampane 
za vreme turske vladavine nad Srbima, predstavljeno je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. 
 
Na ćirilici, sa propratnim zbornikom multidisciplinarnih istraživanja, opisa i vrednovanja, to 
izdanje je primer očuvanja i promovisanja srpske kulturne baštine i ulog kulturnog kapitala koji 
nadilazi okvire nacionalne kulture, istorije, jezika i identiteta, navodi se u saopštenju 
Ministarstva kulture. 
 
Goraždanska štamparija i projekat njene rekonstrukcije kapitalni su, kako po 
višedimenzionalnom  rasponu koji zahvataju, tako i po snazi legitimacije koju obezbeñuju 
srpskoj kulturi, u regionu, Evropi i ukupnoj svetskoj kulturnoj istoriji. 
 
Raspon u prostoru koji obuhvata Goraždanska štamparija je od Venecije do Crnog mora, a 
vremenski od početka 16. do 21. veka- od Gutenberga do Interneta, od ćirilskog slovoslaganja 
do nule i jedinice, dodaje se u saopštenju. 

 

Tanjug  

Posle pet vekova objavljene knjige Goraždanske štamparije 

16:54 BEOGRAD, 12. maja (Tanjug) -  U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU) danas je predstavljen 

"Projekat Goraždanska štamparija, 1519-1523" koji je, posle šestogodišnjeg rada, iznedrio monografiju o 

samoj štampariji, drugoj u Srba i sve tri knjige koje su u njoj štampane u periodu od 1519. do 1523. godine. 

Reč je o Liturgiji iz 1519, Psaltiru iz 1521. i Molitveniku iz 1523. godine. Na projektu su radili stručnjaci iz 

Narodne biblioteke Srbije (NBS) i Filozofskog fakulteta Istočno Sarajevo, pod pokroviteljstvom Ministarstva 

kulture Srbije i Ministarstva za nauku Republiike Srpske.  

 



In4s portal (www.in4s.net) 

Представљена Горажданска штампарија  
UTORAK, 12 MAJ 2009 22:32 SEECULT.ORG  

Служабник (Литургија) из 1519 

Горажданска штампарија, прва после Цетињске која је 

штампала књиге "српским језиком и писмом", повезујући 

почетком 16. века културе, књижевност и уметност Венеције у 

Италији, Горажда у Херцеговини и Трговишта у Румунији, 

добила је фототипско издање, које је свечано представљено 12. 

маја у Српској академији наука и уметности (САНУ). 

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", саопштило је Министарство културе. 

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. 

"Распон у простору: од Венеције до Црног мора; распон у времену:од почетка 16. до почетка 
21. века; распон у цивилизацијским парадигмама: од Гутенберга до и Интернета; распон у 
технологији дистрибуције информација: од ћирилског словослагања до нуле и јединице. 
Синергија уређивачко-истраживачког домета, са учинком ненадане доступности самог извора 
у штампаном и електронском облику – посебно је вредна пажње, јер: ево тих драгоцених 
књига, у нашим рукама и пред нашим очима, после скоро пет стотина година!", истакао је 
Брадић. 

Подсећајући да су Срби својевремено одмах следили Гутенбергову револуцију, Брадић је 
рекао да су исто тако данас партнери у Еуропеани и Светској дигиталној библиотеци. 

Више о издавачком пројекту "Горажданска штампарија 1519–1523" могуће је наћи на сајту 
НБС (www.nb.rs), на којем се налазе и дигиталне збирке књига из Цетињске и Горажданске 
штампарије. 

 

 



Ministarstvo kulture  

Ministarstvo kulture Republike Srbije –  
Ministar Nebojša Bradi ć na promociji izdava čkog projekta ''Goraždanska štamparija 1519 -1523.''  

Goraždanska paradigma civilizacijska 
Beograd, 12.5.2009. 

- U vremenima kada se zalažemo za 
poštovanje i razumevanje naroda i njihovih 
kultura - pred sobom imamo izdanje koje 
ukazuje na dužinu istorije naše kulture, 
izdanje sa kojim možemo da se obratimo 
javnosti u zemlji, a pre svega onoj u 
inostranstvu.  

Fototipsko i elektronsko izdanje tri jedine 
sačuvane knjige goraždanske štamparije, tri 
jedine i prve - odštampane za vreme turske 
vladavine me ñu Srbima, za Srbe, na ćirilici, sa 
propratnim zbornikom multidisciplinarnih 

istraživanja, opisa i vrednovanja - jeste uzoran pr imer o čuvanja i promovisanja srpske 
kulturne baštine i ulog kulturnog kapitala koji nad ilazi okvire nacionalne kulture, istorije, 
jezika i identiteta.  

Goraždanska štamparija i projekat njene rekonstrukc ije i revalorizacije kapitalni su, kako po 
višedimenzionalnom rasponu koji zahvataju, tako i p o snazi legitimacije koju obezbe ñuju 
srpskoj kulturi, u kontekstu šireg Regiona, Evrope,  i ukupne svetske kulturne istorije - kao 
njen prirodno uklopljeni duhovno-intelektualni elem ent.  

Raspon u prostoru: od Venecije do Crnog mora; raspo n u vremenu:od po četka 16. do 
početka 21. veka; raspon u civilizacijskim paradigmama : od Gutenberga do Interneta; raspon 
u tehnologiji distribucije informacija: od ćirilskog slovoslaganja do nule i jedinice.  

Sinergija ure ñivačko-istraživa čkog dometa, sa u činkom nenadane dostupnosti samog izvora 
u štampanom i elektronskom obliku - posebno je vred na pažnje, jer: evo tih dragocenih 
knjiga, u našim rukama i pred našim o čima, posle skoro pet stotina godina!  

Srbi su, onomad, odmah, sledili Gutenberovu revoluc iju, baš kao što su danas partneri u 
Europeani i svetskoj digitalnoj biblioteci - rekao je ministar Nebojša Bradić pozdravljajući 
prisutne na svečanoj promociji izdavačkog projekta Goraždanska štamparija 1519 -1523., u 
Svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti.  

Prezentaciju projekta organizuju Narodna biblioteka Srbije i Biblioteka Srpske akademije nauka i 
umetnosti.  

Sem ministra Bradića, prisutnima su se pozdravnim rečima obratili i Sreten Ugričić, upravnik 
Narodne biblioteke Srbije i Prof. dr Milenko Pikula, dekan Filozofskog fakulteta Istočno Sarajevo, a 
projekat i knjige Goraždanske štamparije su predstavili akademik Nikša Stipčević, akademik 
Aleksandar Mladenović, Prof. dr Branko Letić i Prof. dr Dragan Barać, urednik fototipskog izdanja i 
naučne studije Goraždanska štamparija, 1519-1523., u izdanju Narodne biblioteke Srbijeiz 
Beograda i Filozofskog fakulteta, Istočno Sarajevo. 

Goraždanska štamparija je druga štamparija (posle Cetinjske), koja je štampala knjige "srpskim 
jezikom i pismom" i početkom 16. veka povezivala kulture, književnost i umetnost Venecije u Italiji, 
Goražda u Hercegovini i Trgovišta u Rumuniji.  

Više o izdavačkom projektu Goraždanska štamparija 1519 – 1523. može se pročitati na sajtu 
Narodne biblioteke Srbije www.nb.rs  , gde se nalaze i digitalne zbirke knjiga iz Cetinjske i 
Goraždanske štamparije. 

 

 

 

 



FOKUS/Kultura 

Azbuka srpske kulture 
S. ELEK | 14.05.2009 16:33  

Goraždanska štamparija, prva nakon Cetinjske, koja je u hramu 

Svetog ðorña u Donjoj Sopotnici, tadašnjem manastiru-zadužbini 

hercega Stefana Vukčića Kosače, štampala je izmeñu 1519. i 

1523. godine knjige srpskim jezikom i pismom, konačno je dobila 

kompletirano fototipsko izdanje, koje je svečano predstavljeno 12. 

maja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU), u Berogradu. 

Obraćajući se velikom broju prisutnih u svečanoj sali SANU ministar kulture Srbije, Nebojša Bradić, 

istakao je da izdavački projekat "Goraždanska štamparija, 1519-1523" predstavlja uzoran primjer 

očuvanja i promovisanja srpske kulturne baštine i ulog kulturnog kapitala koji nadilazi okvire 

nacionalne kulture, istorije, jezika i identiteta. 

Rezultat projekta, koji se realizuje od 2003. godine, jeste četvorotomno fototipsko i elektronsko 

izdanje tri jedine i prve knjige (Služabnik-Liturgija iz 1519, Psaltir iz 1521. i Molitvenik iz 1523. 

godine) odštampane na ćirilici za vrijeme turske vladavine meñu Srbima, s propratnim zbornikom 

multidisciplinarnih naučnih istraživanja, opisa i vrednovanja. Radi se o uspješno realizovanom 

izdavačkom projektu Narodne biblioteke Srbije i Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, pod 

pokroviteljstvom Ministarstva kulture Srbije i Ministarstva prosvjete, nauke i kulture Republiike 

Srpske, čiji je urednik Dragan Barać. 

- U vremenima kada se zalažemo za poštovanje i razumijevanje naroda i njihovih kultura pred 

sobom imamo izdanje koje ukazuje na dužinu istorije naše kulture, izdanje kojim možemo da se 

obratimo javnosti u zemlji, a prije svega onoj u inostranstvu - istakao je Bradić na promociji u SANU. 

On je ocijenio da je Goraždanska štamparija i projekat njene rekonstrukcije i revalorizacije kapitalan, 

kako po višedimenzionalnom rasponu koji zahvata, tako i po snazi legitimacije koju obezbjeñuju 

srpskoj kulturi, u kontekstu šireg regiona, Evrope i ukupne svjetske kulturne istorije kao njen 

prirodno uklopljeni duhovno-intelektualni element. 

Nakon Beograda, naredna promocija knjiga Goraždanske štamparije jeste 22. maja, u Narodnom 

pozorištu u Istočnom Sarajevu, te 10. jula u hramu Svetog ðorña u Novom Goraždu, dok će termini 

promocija u Novom Sadu i Bukureštu biti naknadno objavljeni. Narodna biblioteka Srbije i Filozofski 

fakultet Univeziteta u Istočnom Sarajevu sve promocije organizuju zajedno s akademijama nauka i 

umjetnosti Srbije i Republike Srpske. 

 

 

 

 

 

 

 



Visegrad24.info 

Predstavljena Goraždanska štamparija 

Autor SEEcult.org    

 
 

Goraždanska štamparija, prva posle Cetinjske koja je štampala knjige "srpskim jezikom i pismom", 
povezujući početkom 16. veka kulture, književnost i umetnost Venecije u Italiji, Goražda u 
Hercegovini i Trgovišta u Rumuniji, dobila je fototipsko izdanje, koje je svečano predstavljeno 12. 
maja u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU). Ministar kulture Srbije Nebojša Bradić istakao 
je na promociji da izdavački projekat “Goraždanska štamparija, 1519-1523” predstavlja “uzoran 
primer očuvanja i promovisanja srpske kulturne baštine i ulog kulturnog kapitala koji nadilazi okvire 
nacionalne kulture, istorije, jezika i identiteta”, saopštilo je Ministarstvo kulture. Reč je o tri jedine i 
prve knjige, odštampane na ćirilici za vreme turske vladavine meñu Srbima, za Srbe, s propratnim 
zbornikom multidisciplinarnih istraživanja, opisa i vrednovanja, istakao je Bradić o tom izdavačkom 
projektu Narodne biblioteke Srbije i Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, čiji je urednik Dragan 
Barać. “U vremenima kada se zalažemo za poštovanje i razumevanje naroda i njihovih kultura - 
pred sobom imamo izdanje koje ukazuje na dužinu istorije naše kulture, izdanje kojim možemo da 
se obratimo javnosti u zemlji, a pre svega onoj u inostranstvu”, istakao je Bradić. Prema njegovim 
rečima, Goraždanska štamparija i projekat njene rekonstrukcije i revalorizacije kapitalni su, kako po 
višedimenzionalnom rasponu koji zahvataju, tako i po snazi legitimacije koju obezbeñuju srpskoj 
kulturi, u kontekstu šireg regiona, Evrope, kao i ukupne svetske kulturne istorije - kao njen prirodno 
uklopljeni duhovno-intelektualni element. “Raspon u prostoru: od Venecije do Crnog mora; raspon u 
vremenu:od početka 16. do početka 21. veka; raspon u civilizacijskim paradigmama: od Gutenberga 
do i Interneta; raspon u tehnologiji distribucije informacija: od ćirilskog slovoslaganja do nule i 
jedinice. Sinergija ureñivačko-istraživačkog dometa, sa učinkom nenadane dostupnosti samog 
izvora u štampanom i elektronskom obliku - posebno je vredna pažnje, jer: evo tih dragocenih 
knjiga, u našim rukama i pred našim očima, posle skoro pet stotina godina!”, istakao je Bradić. 
Podsećajući da su Srbi svojevremeno odmah sledili Gutenberovu revoluciju, Bradić je rekao da su 
isto tako danas partneri u Europeani i Svetskoj digitalnoj biblioteci. Više o izdavackom projektu 
“Goraždanska štamparija 1519-1523” moguće je naći na sajtu NBS (www.nb.rs), na kojem se 
nalaze i digitalne zbirke knjiga iz Cetinjske i Goraždanske štamparije. 

 

 

 

 

 



 

 

15.05.2009 

У САНУ ПРЕДСТАВЉЕНО ФОТОТИПСКО ИЗДАЊЕ КЊИГА ГОРАЖДАНСКЕ 
ШТАМПАРИЈЕ 

Фототипско издање три књиге штампане у чувеној Горажданској 
штампарији, првој у БиХ, која је у храму „Светог великомученика 
Георгија“ у Доњој Сопотници, код Новог Горажда, штампала 
српским језиком и писмом између 1519. и 1523. године 
представљено је у Српској академији наука и умјетности у 
Београду.  
 
Књиге Службеник из 1519., Псалтир из 1521. и Молитвеник из 
1523. године одштампане су на ћирилици у вријеме турске 
владавине са пропратним зборником мултидисциплинарних 
научних истраживања, описа и вредновања. 
 
 

Четверотомно фототипско и електронско издање ове три књиге резултат је пројекта 
„Горажданска штампарија 1519-1523“ који се реализује од 2003. године. 
 
Министар културе Србије Небојша Брадић рекао је да овај пројекат представља „узоран 
примјер очувања и промовисања српске културне баштине и улог културног капитала 
који надилази оквире националне културе, историје, језика и идентитета“. 
 
Према његовим ријечима ово издање указује на дужину историје наше културе, издање 
којим можемо да се обратимо јавности у земљи, а прије свега оној у иностранству. 
 
Он је оцијенио да је Горажданска штампарија и пројекат њене реконструкције и 
ревалоризације капиталан, како по вишедимензионалном распону који захвата, тако и 
по снази легитимације коју обазбјеђују српској култури, у контексту ширег региона, 
Европе и укупне свјетске културне историје „као њен природно уклопљен духовно-
интелектуални елемент“. 
 
Подсјећајући да су Срби у то вријеме без оклијевања слиједили Гутенбергову револуцију 
у штампарству, Брадић је рекао да су исто тако данас партнери у Еуропеани и Свјетској 
дигиталној библиотеци. 
 
Наредна промоција књига Горажданске штампарије биће одржана 22. маја у Источном 
Сарајеву, а потом 10. јула у храму „Светог великомученика Георгија“ у Новом Горажду, 
манастиру-задужбини Херцега Стефана Вукчића Косаче, док ће термини промоција у 
Новом Саду и Букурешту бити накнадно објављени. 
 
Овај издавачки пројекат успјешно су реализовали Народна библиотека Србије и 
Филозофски факултет у Источном Сарајеву, под покровитељством Министарства 
културе Србије и Министарства просвјете, науке и културе Републике Српске /РС/, а све 
промоције се организују заједно са академијама наука и умјетности Србије и РС. 
 



 

 

   
     СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
Books presented in 2009  
  
Goražde Printing House Project, 1519-1523 / Manager and Executive Editor Dragan 
Barać.- Belgrade : National Library of Serbia;  
Istočno Sarajevo : Faculty of Philosophy, 2008 
Book 1. Liturgija (Liturgy), 1519 : (Služabnik) 
Book 2. Psaltir s posledovanjem , 1521 
Book 3. Molitvenik (Prayer Book) 1523 : (Trebnik)  
Book 4. Goraždanska Štamparija (Goražde Printing House) 1519-1523 
Speakers: Nebojša Bradić, Minister of Culture 
Sreten Ugričić, Director of the National Library of Serbia 
Prof. Dr. Milenko Pikula, Dean of the Faculty of Philosophy of Istočno Sarajevo  
- Academician Miroslav Pantić 
- Academician Aleksandar Mladenović  
- Prof. Dr. Branko Letić 
- Prof. Dr. Dragan Barać, Editor  
Tuesday, May 12, 2009 at 1 p.m. .  

 

Представљене књиге у 2009. години  
 

Пројекат Горажданска штампарија, 1519-1523/ руководилац и одговорни 
уредник Драган Бараћ.- Београд : Народна библиотека Србије ; 
Источно Сарајево : Филозофски факултет, 2008 
Књ. 1. Литургија, 1519 : (Служабник) 
Књ. 2. Псалтир с последовањем, 1521 
Књ. 3. Молитвеник 1523 : (Требник) 
Књ. 4. Горажданска штампарија 1519-1523 
Говорили: Небојша Брадић, министар културе 
Сретен Угричић, директор Народне библиотеке Србије 
Проф. др Миленко Пикула, декан Филозофског факултета Источно Сарајево 
- Академик Мирослав Пантић 
- Академик Александар Младеновић  
- Проф. др Бранко Летић 
- Проф. др Драган Бараћ, уредник  
У Београду, уторак 12. мај 2009. у 13.00 часова.  

 


