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MOLIM TE POGLEDAJ IZVESTAJ I PROSLEDI GA IVICI  
POZDRAV 

BARAC 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА НОВО ГОРАЖДЕ 

Господин Ивица Јагодић, начелник 

 

                                 НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Предмет: Извештај о реализацији 

                  научноистраживачког пројекта. 

 

На састанку одржаном 18.10.2005.године у храму Св. Ђорђа у Доњој Сопотници договорене су мере 

за реализацију пројекта  ГОРАЖДАНСКА ШТАМПАРИЈА И ЊЕНО МЈЕСТО СРПСКОМ И РУМУНСКОМ  

ШТАМПАРСТВУ И ЗНАЧАЈ ЗА ЋИРИЛИЧКО ШТАМПАРСТВО 16 .ВИЈЕКА.  Према овим мерама требало 

је да се што пре створе услови за реализацију пројекта. 

 

   Планирана средства за реализацију пројекта:                  61.700 КМ  

o Средства која се потражују од Министарстава Републике Српске 

и општине Ново Горажде:       33.900 КМ        

o Средства која се обезбијеђују из других извора: 

(Филозофски факултет Пале, Народна библиотека Србије, 

Министарство културе Републике Србије,  Музеј СПЦ):     27.800 КМ 

 

Из планираних средствава требало је да се заокружи конструкција финансирања истраживања и 

објављивања Зборника. 

После одржаног састанка на коме је  министар науке и технологије г. Фуад Туралић обећао да 

ће се Министарство науке и технологије и Министарство просвете и културе укључити у пројекат и 

заједнички обезбедити средства која треба да обезбеди Република Српска, закључен је крајем 2005. 

године уговор са Министарством за науку у технологију по коме је Филозофском  факултету Пале, као 

носиоцу пројекта, уплаћено учешће овог министарства у износу од 10.000 КМ.  

Пошто одобрена средства износе мање од једне трећине планираног износа учешћа Републике 

Српске у овом пројекту замолили смо Вас да са своје стране предузмете мере да се обезбеде, до краја 

календарске године, потребна средства и заокружи финансијска конструкција за заврешетак 

истраживања (исплату ауторских хонорара) и публиковање зборника студија у износу од 37.900,00 КМ  

(?!' вјероватно 33.900-10.000=23.900 КМ – примј.МТ ).  

Крајем маја 2006. године општина Ново Горажде је уплатила 5.000 КМ којим треба да буде 

покривена исплата аконтације ауторских хонорара за пет учесника пројекта. 

Недостајућа средства смо тражили од Министарства просвјете и културе Републике Српске будући да 

је пројекат ''Горажданска штампарија'' предвиђен Споразумом о сарадњи у области културе између 

Републике Српске и Републике Србије закљученим  2005. године. 

И поред ових и других тешкоћа успели смо да наставимо истраживање и обезбедимо комплетан 

примерак Молитвеника горажданског који се као једини комплетан примерак, чува у Библиотеци св. 

Синода Румунске православне цркве у Букурешту. Наиме после две године преговора у марту ове 

године закључио сам у Букурешту са румунском страном Споразум, обезбедили потребне дозволе и 

сагласности румунских државних и црквених власти и извршили снимање Молитвеника. У току је 

реконструкција комплетног текста ове књиге и електронска графичка припрема за њено објављивање.  

 Поред тога заввршени су и предати сви радови за зборник изузев студија проф. Др Прибислава 

Симића и мр Душице Грбић и  мр Катице Шкорић које ће бити завршене до краја јула текуће године. 

Такође је уговорена обрада слајдова за фототипско издање и припрема (лектура, коректура и израда 

регистара) Зборника за штампу.  

Уколико се обезбеде потребна средства Зборник радова може да се објави до Београдског сајма 

књига (друга половина октобра) а репринт издање Служабника, Псалтира и Молитвеника до 

Петровдана 2007 године. 

  

С поштовањем,        Руководилац пројекта  

 

Пале 04.07.2006. године        Проф. др Драган Бараћ 

 


