
Миломир Тамбурић 
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И ЊЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ ГОРАЖДАНСКЕ ШТАМПАРИЈЕ 1519-1523. 
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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... 



Кад и како је почело? 



Јуни 1999. 
 

С ј е д н и ц а 
Одбора за обиљежавање 780-те годишњице Митрополије Дабро-босанске, 

480-те годишњице Горажданске штампарије и 

обнову цркве Светог Ђорђа у Српском Горажду 

 
Сједници су присуствовали чланови Одбора : 

 

Митрополит Дабро-босански г-дин Николај, 

предсједник Извршног одбора за прославу 780 година Дабро-босанске 

епархије, г-дин Милош Спајић, 

делегација Републичког завода за заштиту културно-историјског и 

природног наслијеђа Републике Српске, 

чланови Предсједништва Одбора за обнову цркве. 

 

На сједници су усвојени следећи 

 

 



  З а к љ у ч ц и 
 

1.  Да се на Петровдан 12.јула 1999. године одржи свечана архијерејска 

литургија са литијом и бесједом у цркви Светог Ђорђа; 

2.  Да се изврши освећење почетка радова на обнови цркве Св. Ђорђа и 

црквених конака; 

3.  Да се у Програм прославе унесе отварање Библиотеке у Српском 

Горажду – Устипрача, уз одговарајући културно-умјетнички и 

књижевни програм; 

4.  Да се обнови рад Културно-просвјетног друштва “Просвјета” у 

Српском Горажду; 

5.  Да се донесе одлука о изградњи мале штампарије Дабро-босанске 

епархије у у Српском Горажду; 

Извод из забиљешке са проширене сједнице Предсједништва  Одбора 

одржане 16.јуна 1999. године у Српском Горажду. 



  З а к љ у ч ц и 

 
6. Да се установи “Задужбина Љубавића” као трајна активност на обнови 

традиције српског штампарства, размотри цјелисходност оснивања 

“Повеље Љубавића” годишње награде за изванредне успјехе у графичкој 

обради књига, која би се додјељивала у Српском Горажду сваке године; 

7.  Да се изради проспект за одвијање маркетиншке активности на 

анимацији дародаваца за обнову цркве Св.Ђорђа из Републике Српске, 

СР Југославије и из дијаспоре; 

8.  Да се изабере медијски спонзор и обезбједи проходност овог Пројекта у 

електронским медијима и на Интернету; 

9.  Да се утемељи културна манифестација “Свети Ђорђе на Дрини”, која 

би његовала вишезначенске духовне и културне садржаје, уз прожимање 

са већ постојећим културним манифестацијама на овим просторима: 

Рачанска баштина, Вуков сабор, Вишњићеви сусрети, Духовне 

свечаности у Србињу и размјену програма са православном дијаспором, 

те Русијом, Грчком и Кипром; 

Извод из забиљешке са проширене сједнице Предсједништва  Одбора 

одржане 16.јуна 1999. године у Српском Горажду. 



  З а к љ у ч ц и 
 

10.  Да се затражи од Његове Светости патријарха Московског и све Русије 

господина Алексеја да буде покровитељ заједно са Његовом Светости 

патријархом српским господином Павлом око обнове, као и од 

градоначелника Москве господина Лушкова да буде дародавац; 

11.  Да се приступи изради пројектно-техничке документације за обнову 

цркве и дају услови за препројектовање Конака; 

12.  Да се предложи Влади Републике Српске издвајање намјенских 

средстава из Буџета од 1% за отварање Фонда за обнову црквених 

објеката (тзв. црквени прирез); 

13.  Да се један дио средстава од поштанских марака издатих за јубилеје 

одваја за обнову цркве Св. Ђорђа у Доњој Соптници – Српско Горажде; 

Извод из забиљешке са проширене сједнице Предсједништва  Одбора 

одржане 16.јуна 1999. године у Српском Горажду. 



З а к љ у ч ц и 

 

14.  Да се приступи активностима око издавања “Служабника” – прве 

штампане књиге у Горажданској штампарији; 

15. Да се отпочне са прикупљањем грађе за писање монографије о 

цркви Св. Ђорђа и Горажду у оквиру пројекта “Свети Ђорђе на 

Дрини”; 

16.  Да се штампају разгледнице, беџеви, проспекти и други 

пропагандни материјал уз јубилеј Горажданске штампарије; 

17.  Да се ови закључци доставе Кабинету подпредсједника Републике 

Српске и Кабинету предсједника Владе Републике Српске, 

Митрополиту Дабро-босанском господину Николају, Министарству 

вјера Републике Српске, Заводу за заштиту културно-историјског и 

природног наслијеђа Републике Српске и Архиву Црквене општине 

Српско Горажде и овог Одбора. 
Предсједник Одбора 

проф. Славко Топаловић 

Извод из забиљешке са проширене сједнице Предсједништва  Одбора 

одржане 16.јуна 1999. године у Српском Горажду. 



Шта је урађено? 



У периоду 2000-2003. године, обновљена  је црква Св. Ђорђа. 

Урадђена пројектно-техничка документација за обнову цркве  

   (Републички завода за заштиту културно-историјског и 

    природног наслијеђа Републике Српске _ 2000 год. 

Шта је урађено? 



Шта је урађено? 

 

• Обновљен рад Културно-просвјетног друштва “Просвјета” (27.11.2003.) 

 

• Урађено Идејно архитектонско рјешење комплекса цркве са 

програмско-урбанистичким рјешењем шире зоне; 

 Идејно рјешење организације музеја; 

 Програм оснивања музеја и смјернице за реализацију пројекта 

    (Аутор: Миломир Тамбурић, д.и.г. - феб. 2006. год) 

 

• Комплетан пројекат – Идејно рјешење везано за комплекс Цркве, музеја и 

шире зоне у потпуности је прихваћен и биће основа за израду Регулационог 

плана Сопотнице, чија је израда у току 

 (Саопштење из општине Н.Горажде, 26.04.2006.)   

• Митрополит Дабробосански господин Николај дао је благослов  на 

поменута рјешења и на планиране радове везане за изградњу комплекса у 

порти цркве “Светог Ђорђа” у Доњој Сопотници - (септембар 2006.год) 

 

  





Фрагменти из идејниог 

рјешења 















Шта је урађено? 

 
 

• Утврђен пројектни задатак за пројектовање идејног арх.рјешења 

објеката  (Одбор за изградњу одаја и музеја – нов. 2006.год) 

 

• Отвoрена Библиотека Божидар Горажданин  (2007.) 

 

• Урађено Идејно арх.рјешење објеката црквених одаја и музеја 

горажданске штампарије 

(Аутор: Љиљана Драгутиновић, д.и.а. - авг. 2008. год) 

 Пројекат усвојен од старане Одбора за изградњу  (29.агуста 2008.год.) 





















У периоду 2003-2009. године 

реализован  је научноистраживачки пројекат о 

Горажданској штампарији. 



Ово мултидисциплинарно 

истраживање требало је да покаже 

право место ове штампарије у 

култури прве половине 16. века и 

укаже на њен допринос ширењу 

ћириличке штампе на релацији 

Венеција–Горажде–Трговиште.  

Оригиналност истраживања 

огледа се у целовитом, уједначеном 

палеографском опису 

горажданских књига по 

методологији Археографског 

одељења Народне библиотеке 

Србије. 



Истраживање је започето јуна 2003.  

а завршено децембра 2006. године. 

 

 У оквиру пројекта извршена су обимна 

библиографска истраживања и идентификација издања 

Горажданске штампарије у земљи и иностранству. 

Истраживана је архивска грађа и фондови појединих 

библиотека. Посебно су истражени фондови и збирке у: 

  

• Библиотеци Св. синода Румунске православне цркве у 

Букурешту, 

• Народној библиотеци Србије, 

• Библиотеци Матице српске у Новом Саду, 

• Музеју српске православне цркве у Београду, 

• Библиотеци манастира Хиландара, 

• Библиотеци и архиву Српске академије наука и 

уметности у Београду. 

  



  

 Истраживање је обухватило оснивање, рад и издања 

Горажданске штампарије (1519–1523) у Венецији и Горажду. 

Проучен је и наставак рада штампарије, по њеном пресељењу у 

Трговиште, и њен допринос развоју штампарства у Румунији. 

  

 Проучен је језик горажданских књига, писмо и правопис. 

Посебно је сагледано мјесто и улога горажданских књига у 

литургичкој књижевности као и у књижевности у Босни и 

Херцеговини у 16. веку. Истражени су и описани водени знаци на 

папиру и повез горажданских књига. 



Исцрпно је изложена исторографија књига Горажданске 

штампарије од најранијих радова до новијег времена. Изнесени 

су и коментарисани сви проблеми око идентификације издања 

књига. Различита, често погрешна тумачења података из књига 

стварала су забуне о личности издавача и штампарима, а 

понајвише о нетачно наведеним годинама штампања. 

Истовремено су евидентирани сви примерци из литературе и дати 

кратки описи и историјат сваког примјерка. До данас је сачувано 

потпунијих примјерака или фрагмената у мањем броју: 

Служабника 25, Псалтира 10 и Молитвеника 5. 



 

У пројекту су учествовали: 

 

• проф. др Мирослав Пантић, редовни члан САНУ; 

• проф. др Евгениј Љвович Немировски, Москва; 

• проф. др Бранко Летић, Филозофски факултет Источно Сарајево; 

• проф. др Прибислав Симић, Богословски факултет Београд; 

• проф. др Драган Бараћ, Филозофски факултет Источно Сарајево          

(руководилац пројекта); 

• Лазар Чурчић, библиограф саветник Библиотеке Матице српске, Нови Сад; 

• Катарина Мано-Зиси, археограф саветник Археографског одељења Народне 

библиотеке Србије, Београд; 

• мр Душица Грбић, библиотекар саветник Библиотеке Матице српске, Нови Сад; 

• мр Катица Шкорић, библиотекар саветник библиотеке Матице српске, Нови Сад; 

• Радоман Станковић, археограф саветник Археографског одељења Народне 

библиотеке Србије, Београд. 



  

Резултат овог пројекта је зборник радова под насловом 

Горажданска штампарија, у коме су својим радовима 

компетентни истраживачи посветили дужну пажњу првој 

штампарији у Херцеговини, која је радила при цркви Светог 

Георгија на Дрини код Горажда почетком треће деценије 

16.вијека. Овим радовима је знатно попуњена празнина у 

историји старог српског штампарства, исправљене су многе  

грешке, саопштена нова научна сазнања, а умањена је и 

празнина због недостатка монографије.  



ГОРАЖДАНСКЕ ШТАМПАРИЈЕ 1519-1523 

ТРИ ФОТОТИПСКЕ КЊИГЕ:  

СЛУЖАБНИК (ЛИТУРГИЈА) из 1519, 

ПСАЛТИР С ПОСЛЕДОВАЊЕМ из 1521 и 

MOЛИТВЕНИК (TРЕБНИК) из 1523. 

УРАЂЕНА СУ И РЕПРИНТ  ИЗДАЊА  КЊИГА 



  

 У припреми фототипског издања примењена су искуства и 

препоруке Одбора за фототипска издања Српске академије наука и 

уметности, Народне библиотеке Србије и Матице српске. Пошто не 

постоји ниједан цијеловит примјерак, све три књиге морале су да 

буду реконструисане на основу очуваних али некомплетних  

примерака. Комбиновањем већих целина из једног примерка и 

допуњавањем из других примерака, употпуњене су све три књиге. 

Настојало се да се текст сваке књиге представи у цијелини. На тај 

начин је реконструисан у потпуности само Служабник 

(Литургија), док су Псалтир с последовањем и Молитвеник 

остали без по два листа. 

 У свакој књизи је наведено који су примјерци коришћени за 

реконструкцију са подацима о припадности збирци, сигнатурама и 

броју листова. Због различите очуваности, патине и оштећења 

појединих примјерака дошло је до изјвесне неуједначености, која је 

ублажена поступком електронске монтаже и одвајања боја вјерних 

данашњем изгледу сачуваних примерака.  

  



 Књиге су штампане у сразмери 1:1, потпуним пресликавањем 

оригинала. 

 У горажданским књигама није примењена пагинација, 

што је иначе уобичајена пракса код средњовековних штампара. 

Гораждански штампари су остали трајно привржени изворној 

српској рукописној традицији. Нумерисане су само свешчице у 

низу и то ћириличким бројним ознакама. У репринту је задржано 

ово означавање, с тим што је допуњено савременом пагинацијом у 

дну сваке странице. 



Горажданска издања оставила су трајан белег у историји српске 

писмености и културе, предавши покољењима три значајне и лијепе 

књиге. Оне у историји српског штампарства заузимају високо мјесто 

по техничким одликама, оригиналном, чистом и прегледном слогу, 

по доброј редакцији састава књига, језичкој и правописној 

исправности, а исто тако и по лијепом и занимљивом књижном 

украсу којим су остварили особени естетски израз. 



...” јасно сијају односећи таму незнања, 

просвећујући разумном светлошћу и од 

греха избављају.” 



2009. 
ПРОМОЦИЈЕ 

Научноистраживачког пројекта Горажданска штампарија 

1519-1523 и представљање репринт издања књига 

горажданске штампарије 

 

- САНУ Београд, 12.маја 2009. 

- Универзитет Ист.Сарајево, 22.маја 2009. 

- Црква Св.Ђорђа – Д.Сопотница, 11.јула 2009. 

- Канада, новембар 2009. 

• Црква С.Тројице - Кичинер, 

• Српска школа Свети Сава у Ватерлоу 

• Центару канадске епархије у Милтону 

 



Проф. Славко Топаловић 

 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, на само као религијску категорију 

него ознаку онога што одрђује смисао људског постојања, што му 

даје неслућене снаге трајања и одржавања цивилизације. 

 

Са свечане промоције у порти храма Св.Ђорђа_ 11.јула 2009. 



  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.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. 

Са свечане промоције у порти храма Св.Ђорђа_ 11.јула 2009. 



 „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. 

Са свечане промоције у порти храма Св.Ђорђа_ 11.јула 2009. 



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. 



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

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

 

Зато је ово место - место ходочашћа, где можемо изрећи славу и хвалу 

Божидару Горажданину и браћи Љубавић (Ђуру и Теодору) 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. 



Руководилац научноистраживачког пројекта и 

одговорни уредник Драган Бараћ 

После 490 година горажданске књиге враћене су храму св. Ђорђа где су и настале. 

Митрополија дабробосанска и општина Ново Горажде ће у оквиру пројекта заштите 

споменичке целине у порти храма изградити спомен музеј Горажданска штампарија. 

 

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. 

Са свечане промоције у порти храма Св.Ђорђа_ 11.јула 2009. 



 
Захваљујући се свима који су овај подухват помогли, управник Народне библиотеке 

Србије, г-дин Сретен 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! 
 

Са свечане промоције у порти храма Св.Ђорђа_ 11.јула 2009. 



У новембру 2009. на позив Канадско-српског друштва “Херцег Стефан Вукчић 

Косача” из Кичинера-Канада, боравио сам као гост из завичаја на слави друштва 

и приредби “Горажданско вече” која је била посвећена представљању књига 

горажданске штампарије. Осим тога одржане су промоције и у Српској школи  

“Свети Сава” у Ватерлоу и центру канадске епархије у Милтону. 

 

Представљен је и пројекат  из 1999. године  “Обнова цркве и изградња конака”,  о 

ономе шта је остварено и шта је у плану да се уради у наредном периоду.  

Акценат је дат на изградњу музеја горажданске штампарије и пројекат 

“Задужбина Љубавића”. 

 

Наши земљаци и многи њихови пријатељи из Канаде обећали су пуну подршку 

реализацији тих планова. 



Шта није урађено? 

 

 

• Одлука о изградњи мале штампарије Дабро-босанске епархије у 

Српском Горажду 

• Писање монографије о цркви Св. Ђорђа и Горажду у оквиру пројекта 

“Свети Ђорђе на Дрини”; 

• Није установљена “Задужбина Љубавића” као трајна активност на 

обнови традиције српског штампарства, и размотрено оснивање 

“Повеље Љубавића” годишње награде за изванредне успјехе у графичкој 

обради књига; 

• Није изабран медијски спонзор и обезбјеђена проходност овог Пројекта 

у електронским медијима и на Интернету; 

• Није утемељена културна манифестација “Свети Ђорђе на Дрини”, која 

би његовала вишезначенске духовне и културне садржаје; 



Децембар 2009. 
 

По повратку из Канаде, на основу закључака Одбора за обнову цркве из 1999.год.  и  

позитивних реакција и расположења  наших земљака у Канади, урадио сам 

програм активности за реализацију пројекта “Задужбина Љубавића”. 



П Р О Ј Е К А Т  
“Задужбина Љубавића” 

 

У циљу реализације Пројекта  обнове у сегменту његовања културне баштине и културних 

манифестација, покрећем иницијативу за установљавање “Задужбине Љубавића”.  

 

Предлажем слиједећи 

 

П  р  о  г  р  а  м    о     о  с  н  и  в  а  њ  у  

  

Циљ оснивања Задужбине је да трајно чува успомену на Горажданску штампарију 

1519-1523 и подстиче умјетничо стваралаштво - награђивањем издавача и аутора за 

дјела написана и објављена на српском језику и ћириличном писму. 

 

 1. Формирање иницијативног одбора за установљавање   

 Фонда и Задужбине Љубавића чији би задатак био: 
 

• Доношење Ријешења о оснивању “Задужбине Љубавића”  у Новом Горажду 

• Израда Нацрта статута и Нацрта Пословника о раду Управног одбора, 

“Задужбине Љубавића” 



2. Именовање Управног Одбора “Задужбине Љубавића” 
 

 

• У одбор би ушле само личности које својим удјелом, на било који начин 

значајно доприносе остварењу Пројекта. 

 
• Одбор треба да именује Влада Републике Српске (провјерити надлежност ресорног 

органа) на предлог Митрополије Дабробосанске и Општине Ново Горажде. 

 
• Одбор усваја Статут и Пословник о раду Управног одбора “Задужбине 

Љубавића”. 

 

• Одбор утврђује годишњи програм и финансијски план “Задужбине 

Љубавића”, стара се о Фонду, одређује висину награда, именује жири за 

додијељивање награда. 



Одбор треба да размотри цјелисходност оснивања 

“Повеље Љубавића”, 

годишње награде за изванредне успјехе у графичкој 

обради књига на српском језику и ћириличком писму,  и 

"Награде Теодора Љубавића “ 

 - домаћем писцу за најбољу прву књигу на српском језику 

из свих области (роман, приповјетка, поезија, драма, есеј, 

путопис, мемоаристика) 

 

Награде би се додјељивале у Храму Светог Ђорђа 1.јула/на 

Ђурђевдан/на Петровдан сваке године. 



Обезбједити услове за израду главних пројеката, изградњу, 

опремање и рад Музеја горажданске штампарије 

Створити амбијент и елементарне услове за ликовну 

колонију, умјетничку радионицу примјењене умјетности – 

посебно за графички дизајн и његовање ћирилице и 

традиције горажданске штампарске технологије; 

Организовати састанак са личностима које руководе 

традиционалним културним манифестацијама на Дрини, 

као што су духовне свечаности у Србињу, Вишеградска 

стаза, Рачанска баштина, Вишњићеви сусрети, Вуков 

сабор… и договорити програмску сарадњу и солидарност; 

Изабрати медијског спонзора и укључити све медије: 

писане/новине, ТВ програме и Интернет за медијску 

промоцију Пројекта; 



3. Формирање Фонда дародавалаца  

за функционисање “Задужбине Љубавића” 
 

Преко Фонда би се обезбјеђивала финансијска и друга средства за опремање и 

рад Музеја горажданске штампаије и организацију културних манифестација; 

 

Израдити проспект са садржајем из овог и других пројеката обнове – Музеј 

горажданске штампаије, за одвијање маркетиншких активности на формирању 

Фонда дародавалаца за функционисање “Задужбине Љубавића”,  из РС, Србије 

и из дијаспоре; 

 

Обратити се успјешним привредним субјектима, српској графичкој индустрији, 

индивидуалцима и другим потенцијалним дародавцима да се учлане у Фонд 

“Задужбине Љубавића” и помогну оснивање и функционисање фонда; 

 
Дана, 23. децембра 2009.год. 

  Мимо Тамбурић 





Јануар-јули 2011. 
 

Покушао сам да активирам чланове Одбора за обнову и чланове предсједништва 

Канадско-српског друштва “Стефан Вукчић Косача” из Кичинера на реализацији 

пројекат “Задужбина Љубавића”. 

Чланови предсједништва из Канаде су ми у више наврата саопштили да су они 

спремни на обећану подршку у реализацији тих планова, али да се озбиљнија и 

конкретна активност мора  покренути у Новом Горажду. 



Ова година је 490-та година од завршетка штампања горажданског 

Псалтира (1521) и требало је обиљежити на неки начин. Предлагао сам да у 

овој години бар размотримо и установимо “Повељу Љубавића”, утврдимо 

критерије, формирамо жири и распишемо конкурс за додјелу награда у 

наредној години.  

 

Урадио сам комплетну документацију (одлуку и записник о оснивању, 

нацрт статута, нацрт правилника о раду управног одбора , захтјев за 

регистрацију, дизајн логоа, чланске карте и печата) о оснивању било 

фондације или удружења који би реализовао пројекат “Задужбина 

Љубавића”. 





Циљ  оснивања 
 

Фондација/удружење “ГОРАЖДАНСКА ШТАМПАРИЈА 1519-1523” је 

настраначка, невладина и непрофитна организација чији је циљ: 

• његовање културне баштине 

• трајно чување успомене на горажданску штампарију из 

1519-1523. године, 

• његовање традиције српског ћириличног штампарства и 

• организација културних манифестација. 



Дјелатност 
 

Ради остварења својих циљева фондација/удружење нарочито: 

 

• Органзује и обезбјеђује прикупљање средстава за изградњу, опремање и 

рад Музеја горажданске штампарије; 

• подстиче умјетничко стваралаштво – награђивањем аутора/издавача  за 

дјела написана и објављена на српском језику и ћириличном писму; 

• обезбјеђује средства и организује реализацију културних 

манифестација; 

• организује, сама или заједно са другим организацијама, стручне 

скупове, савјетовања, семинаре и друге облике стручног образовања у 

области издавачке и графичке дјелатности; 

• објављује књиге и друге публикације у вези с основним циљем; 

• обезбјеђује стипендије и организује научне и стручне раднике за рад на 

научним, стручним и истраживачким пројектима из области издавачке и 

графичке дјелатности; 

• сарађује са универзитетима, институтима, библиотекама, стручним 

удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се 

баве издавачком и графичком дјелатности;  



Мој став је ако се оснива Удружење оснивачи треба да буду 

Општина Ново Горажде, Митрополија дабробосанска и 

ресорно министарство Владе Републике Српске,  а не група 

грађана. 





ЛОГО_Варијанте рјешења 



ИД картице _ варијанте рјешења 



ИД картица – прва страна 



ИД картица – друга страна 

 



Посебно желим да се захвалим нашим Горажданима члановима Канадско – 

српског друштва Херцег Стефан Вукчић Косача, који имају осећај за значај 

овог пројекта и својом подршком и материјалним средствима, спремни су 

помоћи да се овај пројекат реализује. 

 

Њихова помоћ је тим већа што је чине у време када је реализација овог 

пројекта доведена у питање, управо због изостајања подршке оних у чијој је 

то надлежности. 



 

 

 

 

 

Дизајн и компјутерска обрада: 

 

Мимо Тамбурић 

ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 


