
РЕПУБЛИКА    СРПСКА  
ОПШТИНА УСТИПРАЧА  
Број: 02/01-624-1/05 
Датум, 18.10.2005. године  
 

З А П И С Н И К  

са састанка у вези потпуне реализације пројекта ''Горажданска штампарија и њено мјесто у српском и 

румунском штампарству и значај за ћириличко штампарство 16. вијека'' 

Састанак је одржан дана 18.10.2005. године са почетком у 14 часова у  одајама храма Св. Ђорђа у Доњој 

Сопотници, а у организацији општине Устипрача и црквене општине Горажде. Састанку су присуствовали: 

1.   Митрополит дабробосански господин Николај, 

2. Министар науке и технологије у Валди РС господин Фуад Туралић, 
3. Начелник општине Ивица Јагодић, 
4. Замјеник начелника општине Бориша Јакшић,  
5. Предсједник Црквене општине Горажде, Драгољуб Стојановић, 
6. Представник Филозофског факултета Источно Сарајево, проф.др Драган Бараћ, 
7. Асистент на Филозофском факултету Весна Мићић, 
8. Аутор презентације  пројекта дипл. инг. Миломир Тамбурић, 
9. Др Велемир Гиговић,  Милан Јанковић и секретар општине Раде Јовановић. 

Поред наведених овом састанку су присуствовали и новинари РТРС, БНТВ те више представника осталих 

медија. 

Састанак је отворио и присутнима пожелио добродошлицу организатор и домаћин овог састанка Начелник 

општине Ивица Јагодић. Господин Јагодић је, уз  жељу да овај скуп  успјешно ради,  предложио  следећи 

  

Д Н Е В Н И     Р Е Д  

1. Презентација пројекта ''Горажданска штампарија и њено мјесто у српском и румунском штампарству 
и значај за ћириличко штампарство 16. вијека''. 

2. Реализација пројекта. 
 

Господин Миломир Тамбурић је кроз видео презентацију пројекта  присутнима  предочио кретку историју 

догађања везаних за овај велики пројекат који у највећем дијелу реализује Филозофски факултет 

Универзитета у Источном Сарајеву. Подсјетио је присутне да је провођење овог пројекта почело 1999. године 

приликом обиљежавања 780 година Митрополије Дабробосанске и 480 година Горажданске штампарије.  

Тада је усвојен и програм којим је планирано да се уз обнову Цркве изгради и конак са просторијама за 

спомен штампарију и библиотеку као својеврстан музеј Српске ћирилице и штампарске технологије, те да се 

приреде репринт издања књига које су штампане у тој штампарији.  

Саставни дио тог програма је публикација односно пројекат ''Горажданска штампарија и њено мјесто у 

српском и румунском штампарству и значај ћириличко штампарство 16. вијека''. 

Проф. др Драган Бараћ је затим представио научно истраживачки дио овог пројекта. Задатак тима истакнутих 

научних радника и стручњака између осталог јесте да се објави  Зборник студија и репринт издања 

Служабника из 1519. године, Псалтира из 1521. године и Требника из 1523. године, штампаних у 

Горажданској штампарији.  

Предмет научног истраживања је и оснивање, рад и штампање црквених ћириличних књига до 1523. године, 

наставак рада ове штампарије након преселења у Трговиште у Румунији и њено  мјесто и улога у ћириличном 

штампарству 16. вијека уз основни циљ да се расвијетли улога из значај ове штампарије на ширењу 

ћириличне штампе почев од Венеције, преко Горажда, до Влашке у Румунији 



До сада је у прилично тешким и сложеним условима урађен велики дио посла. Наиме било је предвиђено да 

се више истражује у архивима Венеције, Цариграда Дуброваника што није било могуће због скромне 

материјалне подршке, али и поред тога успјела се прикупити сва потребна грађа за скенирање све три књиге 

штампане у Горажданској штампарији и прикупити њихове комплете за публиковање. Овај обиман задатак 

обавило је 13 научника високог рејтинга који су своје прилоге, односно научне студије довели до високог 

степена завршености. 

Након уводног излагања проф. Бараћа постављана су питања која се односе на препреке и тешкоће у погледу 

завршетка пројекта, а као најзначајније питање постављено је питање затварања финансијске конструкције 

пројекта. 

Ово питање потенцирао је нарочито Митрополит Николај на шта је Министар науке и технологије јасно 

одговорио да ће се с обзиром на чињеницу да се ради о врло значајном научном пројекту те на чињеницу да 

је пројекат у завршној фази, у проблем рјешавања финансијске конструкције паралелно укључити 

Министарство науке и технологије и Министарство културе и просвјете те да ће се овај проблем покушати 

ријешити интерресорно а у циљу завршетка пројекта.  

Министар Туралић је посебно нагласио чињеницу да је ријеч о изузетно значајној и историјској грађи, 

посебно из разлога што Горажданска штампарија датира из почетка 16. вијека и што смо у ситуацији да 

научном и образовном свијету дамо дјело које ће имати не сумњиву научну вриједност.  

Сви присутни изразили су задовољство одржавањем данашњег састанка у убјеђењу да ће  електронска 

издања Служабника, Псалтира и Требника угледати свјетло дана до Петровдана, а штампана издања до краја 

наредне године. 

Начелник општине захвалио се присутнима на учешћу на овом састанку и у завршној ријечи је обећао да ће 

општина  и он лично предузети све да се заокружи финасијаска конструкција и да се обезбиједе средства за 

завшетак и објављивање Зборника радова о овом научноистраживачком пројекту.  

Начелник је истакао да ће се ускоро покренути и радови на изградњи објекта спомен штампарије у порти 

Храма Св. Ђорђа у Доњој Сопотници, на мјесту гдје је прије 484 године Божидар Горажданин основао прву 

ћириличну штампарију на просторима данашње Босне и Херцеговине. 

 Општина ће заједно са Српским просвјетним и културним друштвом ''Просвјета'' покренути широку акцију 

прикупљања финансијске помоћи истичући да очекује да ће се поред бројних Гораждана расутих широм 

свијета у ову акцију активно укључити и Издавачко штампарске фирме из свих Српских земаља. 

Састанак је завршен  у 17,00 часова. 

   Записник сачинио       Н А Ч Е Л Н И К  

 ________________       _______________ 
               Јовановић Раде            Јагодић Ивица  
 

  



 


