
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
Проф. др Миленко Пикула, декан 

ПАЛЕ 
 
 

Предмет: Извештај са службеног пута у Букурешт 
 

 Дана 14.03. 2006. године отпутовао сам у Румунију са екипом Библиотеке и Музеја Српске 
православне цркве, ради закључивања споразума са Синодалном библиотеком из Букурешта о 
заједничком учешћу у научно-истраживачком пројекту «Горажданска штампарија и њен значај за 
српско и румунско ћириличко штампарство 16. века» као и да се истовремено изврши скенирање 
Молитвеника горажданског из 1523. који се, као једини потпун примерак  књиге, налази у 
Синодалној библиотеци у Букурешту. 

Скенирање књиге је неопходно ради обезбеђивања копије за наше потребе и припреме 
репринт издања Молитвеника, како је то иначе Научно-истраживачким пројектом предвиђено. 

 Преговори о овом послу су трајали дуже од годину дана тако да смо обавештење од 
румунске стране о сагласности добили тек 07.03.2006. године. Стога су припреме за пут морале да 
се обаве  по хитној процедури. 

Заузимањем његовог преосвештенства владике Лукијана, викарног епископа темишврског, 
уговорен  је пријем у Синоду Румунске православне цркве и обезбеђене су нам бесплатне визе 
преко нашег конзулата у Темишвару. Владика је задужио свог Архијерејског намесника протојереја 
др Бранислава Станковића да у име Епархије учествује у преговорима са румунском страном и да 
ми буде преводилац током боравка у Букурешту. 

 
У среду 15.03.2006. године у 09 часова примио нас је  архимандрит Grigore Babus, Главни 

библиотекар и надстојатељ Библиотеке јеромонах Policarp Chitulescu. 
 После конвенционалног представљања чланова делегације исцрпно сам изложио разлоге 

нашег доласка у Синодалну библиотеку и основне циљеве пројекта Горажданска штампаријаи 
њен значај за српско и румунско штампарство 16. века. 

Јеромонах Поликарп је  инсистирао на процедури која је предвиђена румунским прописима 
за национална културна добра највишег ранга и која захтева писмене гаранције и сагласности 
министарстава надлежних за заштиту културне баштине и верска питања, иако приликом 
уговарања састанка о томе није било речи.  

Уследили су четворочасовни преговори и консултације са надлежним румунским 
министарствима. У преговорима су учествовали проф. др Драган Бараћ, протојереј др Бранислав 
Станковић, са наше стране и  јеромоинах Поликарп и адвокат Патријаршије Јон Нагу, са румунске 
стране. На крају је споразум постигнут захваљујући упорности и личном пријатељству проте 
Бранислава и министра вера Републике Румуније (који иначе има велико разумевање за проблеме 
Српске православне цркве у Румунији). На његову интервенцију обезбеђене су потребне 
сагласности министарстава и Синода Румунске православне цркве.  

 
 Скенирано је укупно 180 листова (360 страна), од чега 85 листова (170 страна) које не 

постоје у расположивим примерцима књиге у Србији и 95 листова (190) страна које су оштећене, 
запрљане или нечитљиве у нашим примерцима, ради сваке сигурности и комплетирања потпуне 
копије књиге. 

Са задовољством констатујем да је на основу снимљеног материјала могуће реконструисати 
комплетан примерак Молитвеника и припремити га за издавање репринта.  
 
 
 Пале                  Руководилац пројекта 

27.03.2006.      Проф. Др Драган Бараћ 
 


