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СА САСТАНКА О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ ПРОЈЕКТА 

''ГОРАЖДАНСКА ШТАМПАРИЈА И ЊЕНО МЕСТО У СРПСКОМ И РУМУНСКОМ ШТАМПАРСТВУ 

И ЗНАЧАЈ ЗА ЋИРИЛИЧКО ШТАМПАРСТВО 16. ВЕКА'' 

 

 Дана 29. децембра 2005. године одржан је, у Заводу за издавање уџбеника и 

наставних средстава у Београду, састанак у вези реализације Пројекта. Састанку су 

присуствовали: доц. др Драган Бараћ, у име Филозофског факултета Пале и Народне 

библиотеке Србије, Чедомир Цвијетић, дипл.граф.инж., уредник и шеф графичке 

редакције у Заводу за издавање уџбеника, Миломир Тамбурић, дипл.грађ.инж, у име 

Одбора за обнову цркве Св.Ђорђа у Новом Горажду. 

 

Дневни ред 

1. Извештај о реализацији Пројекта у 2005.години 

2. Договор о условима избора издавача и штампања Зборника студија и 

репринта књига горажданске штампарије 

3. Дефинисање простора музеја српског ћириличног штампарства у склопу 

Конака при цркви Св.Ђорђа у Д.Соптници  
 

Извештај о реализацији Пројекта у 2005. је изложио, руководилац Пројекта др 

Драган Бараћ (Извештај у прилогу). 

  Др Бараћ је још једном указао на потешкоће око обезбеђења финансијских 

средстава које су сада једина препрека да се, након уплате хонорара, предају сви 

преостали ауторски радови и комплетира Зборник. 

У том смислу (са састанка је контактиран начелник Ивица Јагодић), тражено је да 

се што прије уплате обећана средства од стране Општине Ново Горажде – 8.000 КМ и 

ургира код Министарства просвете Републике Српске уплата износа од 10.000 КМ, 

најкасније у јануару 2006.године. 

Након тога би уследиле активности на комплетирању свих ауторских радова, 

односно Зборника студија и на завршетку припрема за фототипско издање књига 

горажданске штампарије: Служабника, Псалтира и Требника. 

 Народна библиотека Србије, као  издавач, завршила би електронско издање 

Зборника и горажданских књига: Служабника, Псалтира и Требника, до марта 

2006.године. 

 Потребно је, када се коплетирају сви ауторски радови и припрема за штампу 

фототипских издања горажданских књига, одабрати извршног издавача. Договорено је 

да то буде најбољи издавач – Завод за издавање уџбеника - Београд и да се уприличи 

састанак са његовим директором, (Проф. др Радош Љушић). 

Састанку на коме би се предложило Заводу да буде извршни издавач штампаних 

издања комплета: Зборника студија и репринта горажданских књига- Службеника, 

Псалтира и Требника, требало би да буду присутни представници Филозофског 

факултета Пале, Народне библиотеке Србије и Скупштине општине Ново Горажде. 

На том састанку би се размотрили предлози за формирање издавачког одбора, 

утврдио тираж, рокови, одредила цена и расписао тендер за избор штампарије. 

 Разговарало се и о условима изградње Конака (са простором за библиотеку, салу за 

састанке, ризницу Храма, музеј српске ћирилице, изградња мале штампарије Дабробосанске епархије) при 

цркви Св.Ђорђа у Доњој Соптници. Договорено је да др.Бараћ и инг.Цвијетић припреме 



материјал који би био основа за дефинисање и уређење простора будућег музеја 

српског ћириличног штампарства и штампарске технологије 16. века.  

 

Саставио, 

Миломир Тамбурић, дипл.грађ.инж 

Достављено: 

- др Драгану Бараћу, НБС 

- Чедомиру инж Цвијетићу, ЗИУ 

- Ивици Јаодићу, Нач.Општине Н.Горажде 

- Бориши Јакчићу, змј.нач. Општине Н.Горажде 


