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 Поштовани господине Председниче, 
 

Слободан сам да Вам се обратим с молбом да Влада Републике Српске размотри наш предлог да се 
обезбједе средства за реализацију научно-истраживачког пројекта ГОРАЖДАНСКА ШТАМПАРИЈА И ЊЕНО 
МЈЕСТО У СРПСКОМ И РУМУНСКОМ ШТАМПАРСТВУ И ЗНАЧАЈ ЗА ЋИРИЛИЧКО ШТАМПАРСТВО 16. 
ВИЈЕКА. 

Пројекат под називом "Горажданска штампарија 1519-1523" 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 и колико нам је познато као једини заједнички пројекат из области 
културе и заштите кутурне баштине. 

Циљ пројекта је израда потпуне научне студије о првој ћириличкој штампарији на просторима  Босне и 
Херцеговине ( која је касније пресељена у Румунију), њеним штампарима, издањима и њиховом утицају на 
ширење ћириличке књиге и штампарства у 16. вијеку као и њиховој културној мисији на релацији Венеција (гдје 
су започели рад 1519.) – Горажде – Трговиште. Циљ је такође да се поново штампају, као репринт издање, све 
три горажданске књиге Служабник, Псалтир и Молитвеник и обезбједи њихова трајна заштита као културног 
добра од изузетногзначаја.  

Пројекат су реализовали професори и сарадници Филозофског факултета у Источном Сарајеву и 
Народне библиотеке 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 
сарадници Библиотеке св. синода Румунске православне цркве из Букурешта, која нам је уступила за 
објављивање једини сачувани примјерак Молитивеника горажданског из 1523 године. 

Рад на пројекту је завршен и припремљене су за штампу све три горажданске књиге, тако да 
штампање и повез могу да се заврше у року од 90 дана. Извршни издавач, реализатор штампе и повеза књига, 
би била Народна библиотека Србије. 

Нажалост овако значајан  пројекат, који је рађен неколико година, не може да се реализује до краја 
због недостатка средстава за штампу.  

У трошковима штампања који износе 1.822.000,00 динара, Република Србија би учествовала са 
1.222.000,00 динара, од чега Народна библиотека Србије 775.000,00 динара и Министарство кулуте 447.000,00 
динара. Према буџету штампања пројекта (у прилогу), Република Српска би требало да учествује са износом 
од 600.000,00 динара.  

Поштовани господине предсједниче, имајући у виду да се ради о тренутно, најзначајнијем пројекту из 
области културе и заштите културне баштине, а да је Влада  Република Српске, преко својих министарстава, до 
сада учествовала само са 12.000,00  КМ за истраживање (Министарство науке 10.000,00 КМ – 2005. године и 
Министарство културе 2.000,00 КМ – 2007. године) молим Вас да се лично заузмете да се обезбеди потребно 
учешће Српке у износу од 600.000,00 динара за  штампање овог значајног издања. 

Нашој славистичкој науци, Босни и Херцеговини, Републици Српској и Општини Ново Горажде је 
нарочито стало до међународне афирмације и трајне заштите овог културног добра. Горажданска штампарија 
је још почетком 16. вијека повезивала културе, књижевност и умјетност Венеције у Италији, Горажда у 
Херцеговини и Трговишта у Румунији. Овај подухват херцеговачких штампара обавезује и нас данас, да 
заштитимо и афирмишемо ову културну тековину и тако наставимо њену мисију повезивања култура и народа 
југоисточне Европе. 

Како се промоција овог издања планира, не само на просторима Босне и Хецреговине и Републике 
Србије, већ и у Венецији и Букурешту, молимо Вас да  се прихватите  покровитељства и  промоције овог 
издања. 

Одбор за промоцију би, поред представника Републике Српске, чинили и представници Владе 
Републике Србије, Народне библиотеке Србије и других институција које су учествовале у овом пројекту.  

У нади да ћете имати разумјевања за овај изузетно значајан пројекат и омогућити  његову реализацију 
до краја, срдачно Вас поздрављам.  
 
Пале 
15.10. 2007.                      Руководилац пројекта 

 
Др Драган Бараћ, ванредни професор Филозофског факултета Источно 

Сарајево и саветник у Народној библиотеци Србије, 

 


