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ДИПЛ. ИНГ.  МИМО ТАМБУРИЋ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ ПРОЈЕКТА  

ГОРАЖДАНСКА ШТАМПАРИЈА И ЊЕНО МЕСТО У СРПСКОМ И РУМУНСКОМ ШТАМПАРСТВУ И 

ЗНАЧАЈ ЗА ЋИРИЛИЧКО ШТАМПАРСТВО 16. ВЕКА 

 

 Дана 18. марта 2005. године одржан је у Народној библиотеци Србије у Београду састанак 

истраживачког тима. Састанку су присуствовали: проф. др Мирослав Пантић, проф. др Војислав 

Максимовић, доц. др Драган Бараћ, мр Милена Максимовић, Катарина Мано Зиси, археограф 

саветник, Радоман Станковић, археограф саветник. На састанак су позвани и декан Филозофског 

факултета Пале и директор Народне библиотеке Србије. У име Филозофског факултета састанку је 

присуствовао проф. др. Милош Ковачевић, а у име Народне библиотеке Србије директор Сретен 

Угричић. 

    Дневни ред 

1. Извештај о реализацији пројекта у 2004.(III и IV фаза) 

2. Договор о условима и роковима завршне фазе истраживања 

3. Информација о могућности проширења Пројекта у сарадњи са румунским партнерима 

 

     I 

Пројекат је започет 2003 године. Истраживање је планирано у 14 тематских целина које 

реализују: проф. др Мирослав Пантић, члан САНУ, проф. др Александар Младеновић, члан САНУ, 

проф, др Евгеније Љвович Немировски, члан Руске академије наука, проф. др  Војислав 

Максимовић, члан АНУРС, проф. др Милован Пецељ, проф. др Бранко Летић, проф. др Прибислав 

Симић, доц. др Драган Бараћ,  Лазар Чурчић,  Катарина Мано-Зиси, мр Душица Грбић, мр Катица 

Шкорић,  Радоман Станковић, мр Милена Максимовић и  ас.Весна Мићић. У пријекту учествују и 

сарадници из Букурешта и Темишвара у Румунији. 

 

ППллааннииррааннаа  ииссттрраажжиивваањњаа  ннаа  ппрроојјееккттуу  ссуу  ддоо  ссааддаа  ооссттввааррееннаа  уу  ттррии  ффааззее..  

Прва и друга фаза   01.01 - 31. 12. 2003. године су обухватиле: 

 -Библиографска истраживања,евидентирање,копирање и скенирање библиографске грађе, 

           - Идентификација издања  штампарије Божидара Горажданина, 

           - Архивска истраживања  

  - Сређивање и упоређивање резултата истраживања , 

  - Прецртавање водених знакова; 

  - Скенирање оригиналних листова горажданских издања и израда радних копија. 

 

 Трећa фазa ( I-VI 2004) и допунска  истраживања Друге фазе 

            

            Конзервација и скенирање Служабника, Псалтира и Требника (после конзервације за 

фототипско издање). 

Сређивање и упоређивање резултата;предвиђање допунских истраживања, констатовање и 

анализа резултата и израда плана допунских истраживања II фазе. 



До краја III фазе резултате истраживања су обрадили и своје студије завришила два 

истраживача. Преосталих 12 радова је у фази записивања резултата и писања коначног текста 

студија. 

 

 Реализовани послови, остварени трошкови и створене обавезе 

 

                Идентификовање сређивање и копирање 600 библиографских јединица о издањима 

горажданске штампарије у земљи и 47 у иностранству. 

Идентификација и проналажење очуваних примерака Слаужабника, Псалтира и Требника из 

Музеја Српске православне црекве, Народне Библиотека Србије и Библиотеке Матице 

српске. 

Копирање библиографске грађе.                                                                           

Снимање екстеријера и ентеријера храма св. Георгија у Горажду.                          

Израда WEB презентације Пројекта на сајту Филозофског фак.                               

Конзервације Псалтира и Служабника. Припрема за конзервацију и скенирање Требника.   

Скенирање и израда радних копија Служабника, Псалтира (7 копија).                         

 Завршена студија Е. Немировског «Историјографија истраживања и издања горажданске 

штампарије». 

 Скенирање Служабника и Псалтира после конзервације за фототипско издање (колор, 

висока резолуција).                                                                                              

 Два састанка истраживачког тима у  Београду,  преписка и комуникација са Српском 
православном црквом и румунском страном. 

Превођење студије Е. Немировског на српеки језик ( М. Станишић). 

Ангажовање дипл.инг. Мима Тамбурића за анимацију пројекта и укључивање грађана 

Горажда и  општине у стварање услова за реализацију пројекта. Израда новог сајта Пројекта и 

интернет презентације за исељенике у Канади и САД.                                                                                                              

Преписка и успостављање сарадње са Синодом Румунске православне цркве ради 
обезбеђивања копије (јединог комплетног) примерка Горажданског Требника који се чува у 
Синодалној библиотеци у Букурешту. 

 

                   I I 

 

После разматрања извештаја о реализацији Пројекта у 2004. години и предлога за 
проширење Пројекта закључено је следеће: 

1. Да Народна библиотека Србије као партнер у Пројекту буде  извршни издавач за 
«Зборник студија» и да укључи заинтересоване издавачке куће за реализацију овог 
пројекта. 

2. Да Народна библиотека Србије буде  издавач електронског издања Зборника и 
горажданских књига: Службеника, Псалтира и Требника.  

3. Да се покрене сарадња са румунском страном на овом пројекту  поводом јубилеја 
српског и румунског штампарства 2008/09. године. 

4. Да се покрене иницијатива да се овај пројекат, који спада у област српске 
средњовековне културе веже и за ресорна министарства Републике Србије и Републике 
Српске. 

     I I I  

Поводом даљег рада истраживачког тима на пројекту, закључено је: 

1. Да се измени тема проф.др Војислава Максимовића и да гласи «Критика извора о 
Горажданској штампарији у 19. и 20. веку у БиХ».  

2.  Да се замоли проф.др Бранко Летић да својом темом «Књижевноисторијски записи у 
горажданским књигама»  обухвати и «Књижевност у Херцеговини у првој половини 16. 
века». 



3. Да мр Милена Максимовић припреми концепцију селективне библиографије научних и 
стручних радова о Горажданској штампарији и достави је руководиоцу пројекта до краја 
марта о.г. 

 

Археограф саветник г. Радоман Станковић је завршио свој рад «Филигранолошки опис 
издања Горажданаске штампарије са палеографским албумом» и предао га руководиоцу пројекта. 

На крају је закључено да се интезивира рад осталих истраживача који треба да се заврши 
најкасније до јула о.г. 

 

У Београду 28.03. 2005.                                                   Руководилац Пројекта 

                                                                                                         др Драган Бараћ 

Достављено: 
- Филозофском факултету у Источном Сарајеву,  
-  Народној библиотеци Србије и  
-  свим учесницима и сарадницима Пројекта. 


