
 

П Р О Ј Е К А Т “Задужбина Љубавића” 

 
Године 1999. прослављен је значајан јубилеј: обиљежавање 780-те годишњице Митрополије Дабро-
босанске и 480-те годишњице Горажданске штампарије. 
 
Том приликом, 16.јуна 1999. године у Српском Горажду одржана је сједница Предсједништва Одбора за 
обиљежавање тих јубилеја и обнову цркве Светог Ђорђа у Српском Горажду. 

Сједници су присуствовали: Митрополит Дабро-босански госп. 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 Одбора, Предсједник 
Одбора  Проф. Славко Топаловић, те чланови Предсједништва Одбора. 
 
Између осталих усвојени су следећи Закључци (Извод из забиљешке сасједнице): 

 

 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; 

 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, у Канади, САД, Аустралији, те Русијом, Грчком; 

 

У складу са тим закључцима, а у циљу реализације Пројекта обнове у сегменту његовања културне 
баштине и културних манифестација, за установљавање “Задужбине Љубавића” предлажем слиједећи 

 

П  р  о  г  р  а  м 

 

 Формирање иницијативног одбора за установљавање Фонда и Задужбине Љубавића чији би 
задатак био: 

o Доношење Ријешења о оснивању “Задужбине Љубавића” у Новом Горажду. 
 На основу Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима доноси Министарство за културу 

-Републички савјет за задужбинае, фондације и фондове  

o Израда Нацрта статута и Нацрта Пословника о раду Управног одбора “Задужбине Љубавића” 
 

 Именовање Управног Одбора “Задужбине Љубавића” 
o У одбор би ушле само личности које својим удјелом, на било који начин значајно доприносе 

остварењу Пројекта. 
o Одбор треба да именује Влада Републике Српске на предлог Митрополије Дабробосанске и 

Општине Ново Горажде. 
o Усваја Статут и Пословника о раду Управног одбора “Задужбине Љубавића” 
o Утврђује годишњи програм и финансијски план “Задужбине Љубавића”, стара се о Фонду, 

одређује висину награда, именује жири за додијељивање награда. 
 

 Формирање Фонда дародавалаца за функционисање “Задужбине Љубавића” 

o 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; 

o 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; 

 Одбор треба да размотри цјелисходност оснивања “Повеље Љубавића”, годишње награде за 
изванредне успјехе у графичкој обради књига на српском језику и ћириличком писму,  и награду 
"Теодор Љубавић" - домаћем писцу за најбољу прву књигу на српском језику из свих области 
(роман, приповјетка, поезија, драма, есеј, путопис, мемоаристика), које би се додјељиваље у 
Храму Светог Ђорђа сваке године. 



 Створити амбијент и елементарне услове за ликовну колонију, умјетничку радионицу 
примјењене умјетности – посебно за графички дизајн и његовање ћирилице и традиције 
горажданске штампарске технологије; 

 треба 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; 

 

Овај Програм доставити Кабинету подпредсједника Републике Српске и Кабинету предсједника 
Владе Републике Српске, Митрополиту Дабро-босанском господину Николају, Министарству културе 
Републике Српске, Заводу за заштиту културно-историјског и природног наслијеђа Републике Српске, 
Начелнику општине Ново Горажде и Архиву Црквене општине Ново Горажде и оснивачког Одбора. 
 
 
Дана, 23. децембра 2009.год.         

          Мимо Тамбурић, дипл.инж.грађ. 

         Члан Одбора за обнову 

 

 

 

 

 

 


