
Начелнику Општине Српско Горажде 
Предсједнику одбора за обнову цркве 
Предсједнику Културно-просвјетног друштва “Просвјета“ у Српском Горажду 
Директорима предузећа у Српском Горажду 
Удружењу Срба у Канади и САД 
  

ПРЕДМЕТ: Горажданска штампарија 

  

Поштован господо, 

 Године 1999. Одбор за обиљежавање 780-те годишњице Митрополије Дабро-босанске и 480-те годишњице 

Горажданске штампарије и обнову цркве Светог Ђорђа у Српском Горажду је усвојио Програм којим се 
предвиђа обнављање Цркве и изградња конака са просторијама за библиотеку, ризницу Храма, музеј српске 
ћирилице и штампарске технологије, изградња мале штампарије и обнова издања “Служабника“ – прве 
штампане књиге у Горажданској штампарији. 

Црква Светог Ђорђа је вољом и снагом српског народа обновљена. 

Активности Одбора за обнову, на реализацији осталих тачака Програма нису пратиле обнову цркве, а требало 
је.  Појавила се сумња да ће програм бити реализован у потпуности, а то би била заиста велика штета.  

Недавно сам одлучио, обзиром да нико други то није хтио, да грађу/документе  око обнове цркве Светог Ђорђа 
у Доњој Сопотници – Српско Горажде, прикупим, средим и ако будем имао снаге и “времена“ обрадим у виду 
електронске књиге. Трагајући за  историјским документима о горажданској цркви и штампарији, на инернету сам 
пронашао податак да се три књиге, штампане у 16.вјеку у Горажданској штампарији, чувају у Музеју српске 
православне цркве и у Народној библиотеци Србије у Београду. 

Почетком јуна сам посјетио Музеј СПЦ и НБ Србије у намјери да снимим књиге штампане у Горажданској 
штампарији. Разговарао сам са г-дином Слободаном Милеуснићем, управником Музаја СПЦ и Др Драганом 
Бараћем из Народне библиотеке Србије, иначе ђаком горажданске гимназије а сада и професором на 
Филозофском факултету у Српском Сарајеву. Он је и члан поменутог Одбор за обнову цркве Светог Ђорђа у 
Српском Горажду. 

Информације које сам добио, јако су ме обрадовале и сада знам да ће се  истина о Горажданској штампарији и 
њеном дјелу, том огромном културном и цивилизацијском домету, квалитетно презентирати свјетској јавности и 
трајно сачувати од заборава. 

Др Бараћ је руководилац научно-истразивачког тима, у коме је 15 ауторитета из САНУ, АНУРС, 
Руске АУ, Матице српске, Народне библиотеке Србије,  итд...,  који раде на пројекту: 

 

ГОРАЖДАНСКА ШТАМПАРИЈА И ЊЕНО МЈЕСТО У СРПСКОМ И РУМУНСКОМ ШТАМПАРСТВУ 
И ЗНАЧАЈ ЗА ЋИРИЛИЧКО ШТАМПАРСТВО 16. ВИЈЕКА 

Организациони дио преузео је Филозофски факултет Универзитета Српско Сарајево. 

Пројекат помаже Министарство науке и технологије Републике Српске. 

  

Предвиђа се објављивање, богато опремљеног комплета који ће садржавати: Зборник студија и 
репринт издања Службеника (1519), Псалтира (1521) и Требника  (1523). 

Презентација Пројекта, по његовом завршетку, се предвиђа у Српском Горажду, односно цркви 
Светог Ђорђа. 

***** 

Било би јако добро да, на неки начин, и ми из Српског Горажда подржимо реализацију и дамо 
допринос овом заиста вриједном Пројекту. 

Треба активирати Одбор за обнову, направити програм и план активности за органзиацију 
Промоције и покушати завршити изградњу Конака са предвиђеним садржајима. 

Добро би било да, са наше стране публикујемо овај Пројекат у Републици Српској, СЦГ, Канади и 
Америци и да видимо да ли постоји расположење за прикупљање Задужбинарских прилога.  

За објављивање Зборника студија и репринт издања Служабника, Псалтира и Требника -    
Филозофски факултет је основао Задужбинарски фонд. 
Задужбинарски прилози се уплаћују на жиро-рачун број: 5620120000259673 код 
Развојне банке - Пале са назнаком: “За објављивање Служабника, Псалтира и Требника“. 

  



Било би лијепо да СО и привредни субјекти из Српског Горажда, у складу са финансијским 
могућностима, уплате извјестан износ на рачун поменутог фонда.  

Ја сам од Др Бараћа добио материјале (Пројекат, неколико фотографија, извјештај и сл.) па ако сте 
заинтересовани могу вам послати више детаља о овом Пројекту.  

У нади да ће те наћи разумјевања  и подржати овај Пројекат срдачно Вас поздрављам. 

  

Мимо Тамбурић, дипл.грађ.инж. 

 


