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 Господине председниче, 

 

Слободан сам да Вам се обратим с молбом да Влада Републике Српске размотри наш предлог да се обезбеде средства за 

реализацију научно-истраживачког пројекта ГОРАЖДАНСКА ШТАМПАРИЈА И ЊЕНО МЈЕСТО У СРПСКОМ И 

РУМУНСКОМ ШТАМПАРСТВУ И ЗНАЧАЈ ЗА ЋИРИЛИЧКО ШТАМПАРСТВО 16. ВИЈЕКА. 

 

Овај пројекат се реализује у оквиру Споразума између Министарства просвјете и културе Републике Српске и 

Министарства културе Републике Србије о сарадњи из области културе закљученог 2005. године. 

 

 Циљ пројекта је израда потпуне научне студије о првој ћириличкој штампарији на просторима  Херцеговине и Румуније, 
њеним штампарима и издањима и њиховом утицају на ширење ћириличке књиге и штампарства у 16. веку и њиховој 
културној мисији на релацији Венеција – Горажде – Трговиште. 
 
Пројекат реализују Филозофски факултет у Источном Сарајеву и Народна библиотека Србије у сарадњи са: Српском 
академијом наука и уметности, Библиотеком Матице српске, Богословским факултетом у  Београду и Музејом Српске 
православне цркве. У пројекту учествује и сарадници из иностранства: академик проф. др Евгениј Љвович Немировски, 
члан Руске академије наука, као  и истраживачи сарадници из Синодалне библиотеке у Букурешту. 
 

Резултат пројекта треба да буде публиковање четири тома и то: 

Зборника научних студија о Горажданској штампарији и репринт издање 

Служабника, Псалтира и Молитвеника гоаражданског, 

 укупног обима 1800 страна. 

  

Задовољство ми је да Вас обавестим да је рад на пројекту завршен. Своје студије су предали: проф. др Мирослав Пантић, 
редовни члан САНУ; проф. др Бранко Летић, Филозофски факултет Пале; проф. др Прибислав Симић, Богословски 
факултет  Београд; проф. др Драган Бараћ, Филозофски факултет  Пале; проф.др Евгениј Љвович Немировски, члан Руске 
академије наука, Москва; Лазар Чурчић, библиограф-саветник Библиотеке Матице српске, Нови Сад (са сарадницима из 
Румуније); Катарина Мано-Зиси, археограф-саветник Археографског одељења Народне библиотеке Србије, Београд; мр 
Душица Грбић, библиотекар саветник Библиотеке Матице српске, Нови Сад; мр Катица Шкорић, библиотекар саветник 
библиотеке Матице српске, Нови Сад; Радоман Станковић, археограф-саветник Археографског одељења Народне 
библиотеке Србије, Београд. Такође је извршена припрема слајдова за штампу колор репринта Служабника, Псалтира и 
Молитвеника. 
 
Подршку пројкту су до сада дали: Министарство науке и технологије Републике Српске, Општина Ново Горажде, 
Филозофски факултет Источно Сарајево, Народна библиотека Србије и Свети Синод Румунске православне цркве из 
Букурешта, који нам је уступио за објављивање једини сачувани примерак Молитвеника горажданског из 1523. године. 
 
У два наврата смо конкурисали за део средстава за овај пројекат (средства за ауторске хонораре истраживача и 
сасрадника) код Министарства просвјете и културе Републике Српске, које нам није одговорило, иако се ради о пројекту  
од заједничког интереса и у складу са Споразумом који су потписали са Министарством културе Републике Србије. 
 
Будући да се ради о националном пројекту који је од капиталног значаја за српску културу, а имајући у виду недавни 
Споразум између влада Републике Српске и Републике Србије, молим Вас да се размотри наш предлог и обезбеди 
преостали део учешћа Републике Српске за реализацију овог пројекта у износу од 23.900 КМ, према спецификацији коју 
Филозофски факултет у Источном Сарајеву доставио  Министарству просвјете Републике Српске 19.04.2006. године, 
односно Министарству науке и технологије 19.09.2006.године. 
 
Напомињемо да је предлог о учешћу  Србије за објављивање резултата пројекта и издавање репринта горажданских 
књига достављен Министарству културе и Влади Републике Србије. 
 
С поштовањем,  
 
Источно Сарајево, 15.11. 2006. 

                Руководилац пројекта 
 

Др Драган Бараћ, ванредни професор 
Филозофског факултета Источно Сарајево и саветник у 
Народној библиотеци Србије 


