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Сажетак
Рад приказује библиотеке у Византијском царству. Разматра византијску културу и образовање као основ развоја 
библиотека. С обзиром на упоредо постојање световног и теолошког образовања, библиотеке дели на световне: царске, 
јавне и приватне и на манастирске. Царске библиотеке су оснивали византијски цареви у престоници. Јавне научне 
библиотеке су постојале при високим школама и научним установама у престоници и у провинцијама. Многи имућнији 
и образованији Византинци у културним центрима Царства поседовали су своје приватне библиотеке. Манастирске 
библиотеке су се налазиле широм царства у многобројним манастирима расутим по Византији.
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Увод

О исто ри ји Ви зан тиј ског цар ства на пи са но је 
мно го до брих књи га, али се је два не ко ли ко њих 
ба ви ви зан тиј ским би бли о те ка ма. Ве о ма је ма ло 
по да та ка, оскуд них и фраг мен тар них, о по сто ја њу 
ви зан тиј ских би бли о те ка. Не ма по ме на о њи хо вим 
осни ва чи ма, из гле ду, ло ка ци ји, функ ци о ни са њу, а 
још ма ње о књи жном фон ду, на бав ци књи га, сме-
шта ју, уре ђи ва њу и љу ди ма ко ји су бри ну ли о књи-
га ма. Сто га се у про у ча ва њу ове те ме мо ра по ћи 
ши ре и раз мо три ти ви зан тиј ска кул ту ра и обра зо-
ва ње, уви де ти ко ли ко су Ви зан тин ци по ла га ли на 
шко ло ва ње и обра зо ва ње, а са мим тим, прет по-
ста ви мо, и на књи ге и би бли о те ке. По сто ја ње цен-
та ра уче но сти не ми нов но под ра зу ме ва по сто ја ње 
би бли о те ка ко је су из вор свих про у ча ва ња и без 
ко јих се не мо же за ми сли ти ни је дан на уч но-ис тра-
жи вач ки рад.

По че ци Ви зан тиј ског цар ства ве зу ју се за древ-
ни град Ви зант, на стао од грч ке ко ло ни је на европ-
ској стра ни Бос фо ра. Но ви град на ме сту ста рог 
са гра дио је рим ски цар Кон стан тин (272-337) око 
330. го ди не. Циљ му је био да ис точ ном де лу Рим-
ског цар ства обез бе ди но во ад ми ни стра тив но се-
ди ште и да хри шћан ство озва ни чи као јед ну од 
ре ли ги ја у Цар ству. У но вом цар ском гра ду, ко ји 
је имао из ван ре дан ге о граф ски по ло жај, а ко ји је 
гра ђен по угле ду на Рим и са же љом да га над ма ши 

ве ли чи ном и бо гат ством, ме ша ли су се и ути ца ли 
на да љи раз вој Ви зан ти је грч ки, рим ски и хри-
шћан ски еле мен ти.

Кон стан тин је кру ни сан 330. го ди не у но вој ре-
зи ден ци ји, а град је убр зо по стао кул тур ни цен тар. 
У до ба Кон стан ти но вих на след ни ка по ста ће и по-
ли тич ки. Одо ле ва ће мно гим по ку ша ји ма осва ја ња 
и ра за ра ња све до 1453. го ди не.

Обра зо ва ње у Ви зан ти ји

При про у ча ва њу исто ри је ви зан тиј ских би бли-
о те ка нео п ход но је раз мо три ти, бар у глав ним цр-
та ма, ка рак те ри сти ке ви зан тиј ске кул ту ре и обра-
зо ва ња, уви де ти ко ли ко су Ви зан тин ци по ла га ли 
на шко ло ва ње и обра зо ва ње, а са мим тим на пи-
сме ност, књи ге и би бли о те ке. Као и да нас, и у Ви-
зан ти ји су обра зов ни си стем и по сто ја ње цен та ра 
уче но сти под ра зу ме ва ли ко ри шће ње би бли о те ка, 
ко је су из вор и по ла зна прет по став ка за све ви до-
ве ис тра жи ва ња, упот пу ња ва ња на уч них са зна ња и 
ин те лек ту ал ног раз во ја.

Обра зо ва ње се у Ви зан ти ји ве о ма це ни ло, а нео-
бра зо ва ни љу ди су пре зи ра ни. Иако је у цар ству 
би ло мно го не пи сме них, у по ре ђе њу са за пад ном 
Евро пом у сред њем ве ку, Ви зан тин ци су би ли не-
у по ре ди во обра зо ва ни ји. У ди рект ном су да ру две 
кул ту ре у XI II ве ку кр ста ши су исме ва ли Ви зан тин-
це, по што су са со бом но си ли при бор за пи са ње и 
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књи ге, на зи ва ју ћи их пи сме ња ко ви ћи ма, а не вој ни-
ци ма. О ни воу уче но сти Ви зан ти на ца го во ри и њи-
хов до при нос раз во ју ита ли јан ске ре не сан се. Мно-
ги уче ни љу ди су по сле па да цар ства 1453. оти шли 
на за пад однев ши са со бом сво је књи ге и уче ност.

Све тов но обра зо ва ње у Ви зан ти ји за сно ва но је 
на ан тич кој тра ди ци ји. Шко ло ва ње је по де ље но на 
основ но, сред ње и ви со ко1. Пр ви ни во је до сту пан 
свој де ци, а дру га два са мо му шкој. Основ но обра-
зо ва ње је по сто ја ло ши ром цар ства, а сред ње у 
Ца ри гра ду. У пр вој по ло ви ни XII ве ка по сто ја ло је 
два на ест сред њих шко ла са око 20 до 40 уче ни ка. 
Да ље шко ло ва ње се од ви ја ло у Ре тор ским шко ла-
ма са ма лим бро јем уче ни ка. Фи ло зоф ске шко ле 
би ле су на вр ху обра зов ног си сте ма.

Раз ли чи те ди сци пли не ко је су се про у ча ва ле у 
шко ла ма (ми то ло ги ја, исто ри ја, гра ма ти ка, ге о гра-
фи ја) и чи та ње де ла ан тич ких кла сич них ауто ра и 
спи са цр кве них ота ца под ра зу ме ва ли су ко ри шће-
ње ве ли ког бро ја ра зно вр сних књи га. Оне су мо ра-
ле не где да се чу ва ју, што ин ди рект но упу ћу је на 
по сто ја ње би бли о те ка.

Ви со ко обра зо ва ње је по сто ја ло за све вре ме 
тра ја ња Ви зан тиј ског цар ства. Цар ски уни вер зи тет 
се раз ви јао од IV до XV ве ка. По че так ње го вог ра-
да се ве зу је за Кон стан ти на Ве ли ког, ко ји је же лео 
да над ма ши Рим и у по гле ду обра зо ва ња. Уни вер-
зи тет је до жи вео не ко ли ко про ме на јер су се мно-
ги вла да ри ин те ре со ва ли за књи ге и књи жев ни и 
на уч ни рад. Пр ви по зна ти до ку мент је Де крет о 
Уни вер зи тету из 425. ца ра Те о до си ја II (408-450), 
уче ног и на чи та ног вла да ра и по зна ва о ца ка ли-
гра фи је, ко ји је уве ћао и ре ор га ни зо вао на ста ву 
из Кон стан ти но вог вре ме на, уте ме љив ши ка те дре 
грч ке и ла тин ске гра ма ти ке и ре то ри ке, пра ва и 
фи ло зо фи је. Ју сти ни јан I (527-565) је по ве ћао 
број про фе со ра пра ва и ре ор га ни зо вао прав ни си-
стем. Пре ма ца ри град ском па три јар ху Ни ћи фо ру, 
на ста ва на Уни вер зи те ту је по че ла да опа да у VI II 
ве ку, да би је 863. ре ор га ни зо вао це зар Вар да, од-
лу чан и спо со бан др жав ник, ујак ца ра Ми ха и ла III 
(842-867).

Плод ном пе ри о ду за раз вој Уни вер зи те та до-
при нео је и цар Кон стан тин VII Пор фи ро ге нит 
(905-959), ко ји се и сам ба вио пи са њем и имао 
бо га ту лич ну би бли о те ку. Кон стан тин IX Мо но мах 
(1000-1055) је цар ским де кре том об но вио Уни вер-
зи тет и омо гу ћио бес плат но сту ди ра ње.

1  Ра ди вој Ра дић, Ви зан ти ја: пур пур и пер га мент (Бе о град: Ево лу та  2006), 10.

Из ра же на бри га за обра зо ва ње раз ли чи тих дру-
штве них сло је ва и по сто ја ње шко ла у Ви зан ти ји 
ука зу ју и на по сто ја ње би бли о те ка. Ако је на ста-
ва под ра зу ме ва ла лек ти ру, чи та ње де ла ан тич ких 
пи са ца, ко ри шће ње уџ бе ни ка и реч ни ка, то ука-
зу је и на по сто ја ње ме ста где су се књи ге чу ва ле. 
Ви зан тин ци су од Алек сан дри на ца на сле ди ли и 
при хва ти ли бри гу за очу ва ње ан тич ке књи жев но-
сти, умно жа ва ње пре пи са и њи хо во одр жа ва ње у 
би бли о те ка ма.

Упо ре до са све тов ним, по сто ја ле су и те о ло шке 
шко ле јер је вер ско обра зо ва ње би ло одво је но. По-
зна то је да је при цр кви Све те Со фи је у Кон стан ти-
но по љу ра ди ла те о ло шка шко ла, а да су учи те љи 
би ли све ште ни ци. Дру га и по зна ти ја, би ла је Па-
три јар шиј ска шко ла у Ца ри гра ду, ко ја је би ла под 
ди рект ном упра вом ца ри град ског па три јар ха. По-
да ци о њој по сто је од VII ве ка и на во де на за кљу-
чак да је, од са мо га уста но вље ња, Шко ла има ла и 
бо га ту би бли о те ку. Под Па ле о ло зи ма, у XIV ве ку, 
би ла је сме ште на у Сту дит ском ма на сти ру и има ла 
је ви ше од три де сет про фе со ра. Па три јар шиј ске 
шко ле по сто ја ле су, та ко ђе, у Алек сан дри ји, Ан ти-
о хи ји и Је ру са ли му. У по себ ним мо на шким шко ла-
ма об у ча ва ни су ис ку ше ни ци.

Иако одво је но, све тов но и те о ло шко обра зо-
ва ње има ло је за јед нич ких од ли ка: пре да ва ни 
су пред ме ти ко ји су оспо со бља ва ли за раз ли чи те 
слу жбе. Бу ду ћи прав ни ци и чи нов ни ци су шко-
ло ва ни на цар ском Уни вер зи те ту, а че сто су из 
ре до ва про фе со ра и сту де на та би ра ни бу ду ћи 
епи ско пи.

С об зи ром на упо ре до по сто ја ње све тов ног и 
те о ло шког обра зо ва ња, по сто ја ле су би бли о те ке 
при све тов ним ви со ким шко ла ма и при ма на сти ри-
ма, тј. на свим ни во и ма на ко ји ма се учи. Све тов-
не би бли о те ке мо гу се по де ли ти на цар ске, јав не и 
на уч не2. Цар ске би бли о те ке су осни ва ли ви зан тиј-
ски ца ре ви у пре сто ни ци. Јав не на уч не би бли о те-
ке су по сто ја ле при ви со ким шко ла ма и на уч ним 
уста но ва ма у пре сто ни ци и у про вин ци ја ма. Мно ги 
имућ ни ји и обра зо ва ни ји Ви зан тин ци у кул тур ним 
цен три ма Цар ства по се до ва ли су сво је при ват не 
би бли о те ке. Ма на стир ске би бли о те ке су се на ла-
зи ле ши ром цар ства у мно го број ним ма на сти ри ма 
ра су тим по Ви зан ти ји.

2  Мар ги та Љ. Ни ко лић, „Ви зан тиј ске би бли о те ке: при лог про у ча ва њу исто-
ри је ви зан тиј ских би бли о те ка“, Би бли о те кар год. XIV, бр. 1 (1962): 47.
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Цар ске би бли о те ке

Је ди ни си гур ни по да ци о цар ским би бли о те ка-
ма го во ре да су им осни ва чи би ли ви зан тиј ски ца-
ре ви. На ла зи ле су се у пре сто ном Кон стан ти но по-
љу. Не по сто је пре ци зни по да ци о да ту му град ње, 
њи хо вом из гле ду, уну тра шњем уре ђе њу ни ор га ни-
за ци ји ра да. Мо же мо са мо прет по ста ви ти да су се 
на ла зи ле у цен тру гра да, као и оста ле ва жне гра-
ђе ви не, по ред Уни вер зи те та и да су, та ко ђе, ода-
ва ле моћ и бо гат ство сво јих ме це на. Пр ва цар ска 
би бли о те ка је на ста ла у IV ве ку, а по сто ја ле су пре-
ко хи ља ду го ди на. Кон стан тин I је са гра дио би бли-
о те ку пре нев ши ве ћи број де ла хри шћан ских пи са-
ца из Ри ма. Би бли о те ка је бро ја ла 6.900 све за ка и 
бр зо је по ста ла нај ва жни ја би бли о те ка на Ис то ку. 
За пет го ди на по сто ја ња са ку пи ла је 120.000 књи-
га. Бар ба ра J. Илие у свом ра ду Књи га и би бли о те ке 
у Ви зан ти ји3, по зи ва ју ћи се и на Д. Н. Мар ша ла4, 
на во ди да је Кон стан ти но ва цар ска би бли о те ка на-
ста ла по угле ду на би бли о те ку ца ра Ди о кле ци ја на 
у Ни ко ме ди ји, на чи јем дво ру је Кон стан тин про-
вео мла дост. Двор ски слу жбе ник у тој би бли о те ци, 
имао је од ре ђе на са зна ња о упра вља њу њо ме. У 
по ме ну том ра ду се по ми ње пи смо алек сан дриј-
ског епи ско па Те а на Ди о кле ци ја но вом ви со ком 
двор ском слу жбе ни ку Лу ки ја ну у ком су са др жа-
на упут ства за упра вља ње цар ском би бли о те ком и 
за рад цар ског књи жев ног над зор ни ка. Он би тре-
ба ло да је упо знат са свим књи га ма у би бли о те ци, 
да их ка та ло шки уре ди по од ре ђе ном ре до сле ду, 
да обез бе ди нај бо ље и нај пре ци зни је мај сто ре за 
пре пи си ва ње књи га, да ре па ри ра ста ре књи ге, као 
и да не ко ри сти пур пур ну ко жу ни зла то пис, осим 
ако то не зах те ва цар. Прет по став ка да је Кон-
стан ти но ва би бли о те ка има ла свог над зор ни ка, по 
угле ду на Ди о кле ци ја но ву, осве тли ла би Кон стан-
ти но ву стал ну бри гу за би бли о те ку и при ку пља ње 
књи га. При ку пља њем књи га и бри гом о би бли о-
те ци де кла ри сао се као не се бич ни и пле ме ни ти 
до бро твор.

Са по сто ја њем би бли о те ке уско је по ве за но по-
сто ја ње скрип то ри ју ма у ко јем се оба вља ла пре пи-
си вач ка де лат ност. По зна то је да је цар Кон стан-
тин на ре дио да се пре пи ше пе де сет при ме ра ка 

3  Bar ba ra J. Ilie, Li bra ri es and Bo ok Cul tu re of the Byzan ti ne Em pi re, http://ikib-in-
fo.blog spot.com/2009/11/knji ga-i-bi bli o te ke-u-vi zan ti ji.html (пре у зе то 23.  2. 
2012).
4  D. N. Mar shall, Hi story of Li bra ri es (Ox ford; New Del hi: IBH Pu blis hing Co, 
1983).

Би бли је за ње го ве за ду жби не. Ње гов на след ник, 
Кон стан ци је, ор га ни зо вао је пре пи си ва ње ан тич-
ких де ла са па пи ру са на пер га мент. На тај на чин су 
се чу ва ла и умно жа ва ла де ла ан тич ких пи са ца. Та-
ко ђе је об но вљен и уве ћан књи жни фонд. Ка сни ји 
вла да ри, Ју ли је От пад ник (331-363) и Те о до си је II 
(401-450) до дат но су обо га ти ли књи жни фонд би-
бли о те ке рет ким и ску пим ко дек си ма. Ју ли јан је 
из сво је при ват не би бли о те ке по кло нио ве ћи број 
ру ко пи са5.

Цар ска би бли о те ка се по ми ње у едик ту им пе-
ра то ра Ва лен са (364-378), ко ји је осно вао ка ли-
граф ску ра ди о ни цу у ко јој су ра ди ла че ти ри Гр ка 
и три Ла ти на. Пре пи си ва ње ру ко пи са је сма тра но 
ва жним и ко ри сним по слом, а оба вља ли су га мај-
сто ри пре пи си ва чи, an ti qu a ri, ка ли гра фи по себ но 
об у че ни за тај по сао. До 476. го ди не не ма ве сти 
о би бли о те ци. Та да је у ве ли ком по жа ру стра да-
ла ба зи ли ка у ко јој се она на ла зи ла за вла да ви не 
ца ра Ју сти ни ја на. И у по бу ни 477. го ди не не ста ле 
су мно ге дра го це но сти, као што су Хо ме ро ви епо-
ви ис пи са ни зла том на свит ку од змиј ске ко же ду-
гом че ти ри ме тра. Би бли о те ка је убр зо об но вље на, 
али да ље не ма си гур них по да та ка о ње ном ра ду6. 
На ред ни вла да ри су се си гур но угле да ли на сво је 
прет ход ни ке у по гле ду град ње, очу ва ња и бо га ће-
ња књи жног фон да би бли о те ке. Нај ве ћи број књи-
га цар ска би бли о те ка је има ла у пр вих 120 го ди на 
свог по сто ја ња.

Тек из IX ве ка по ти чу два зна чај на по ме на би-
бли о те ке у цар ској па ла ти, док се осно ва но прет-
по ста вља да је ак тив но де ло ва ла за вре ме вла да-
ви не Кон стан ти на VII Пор фи ро ге ни та у X ве ку. 
Мно ги ви зан тиј ски ца ре ви би ли су ви со ко о бра зо-
ва ни и из у ча ва ли су књи жев ност, на у ку и фи ло зо-
фи ју, па ни је чу до да су би ли ко лек ци о на ри рет ких 
и дра го це них књи га. Уче ни Те о до си је (401-450), 
Лав VI Му дри (886-912), Кон стан тин VII Пор фи ро-
ге нит (905-959), Те о дор II Ла ска рис (1221-1258), 
Јо ван VI Кан та ку зин (1292-1383), Ма ној ло II Па ле-
о лог (1350-1425), са мо су нај зна чај ни ји ме ђу њи-
ма. Цар Те о до си је је, на при мер, по зна вао и ка ли-
гра фи ју; Кон стан тин Пор фи ро ге нит, ко ји се ба вио 
пи са њем и имао бо га ту лич ну би бли о те ку, осно вао 
је на дво ру ис тра жи вач ки цен тар, а на ро чи то је 
до при нео плод ном пе ри о ду раз во ја Уни вер зи те та; 

5  М. Љ. Ни ко лић, Нав. де ло, 48.
6  Гор да на Сто кић Си мон чић, Књи га и би бли о те ке код Ср ба у Сред њем ве ку 
(Пан че во: Град ска би бли о те ка 2008), 16.
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Ана Ком ни на (1083-1153), ви со ко о бра зо ва на ви-
зан тиј ска прин це за, и њен муж Ни ћи фор Ври је ни-
је има ли су сво ју при ват ну би бли о те ку у XI ве ку7. 
Ма ло је ве ро ват но, сто га, да ни су би ли и по кро ви-
те љи двор ске би бли о те ке.

Из гле да да је нај ве ћи уда рац за Цар ску би бли-
о те ку у Кон стан ти но по љу пред ста вља ло ра за ра ње 
гра да то ком че твр тог кр ста шког по хо да 1204. го-
ди не. Сма тра се да су кр ста ши та да спа ли ли ви ше 
књи га не го Тур ци 1453. го ди не. По сле осва ја ња 
гра да и три по жа ра, при ре ди ли су па ра ду на ко јој 
су на вр ху ко па ља но си ли пе ра, ма сти ло и па пир, 
ру га ју ћи се про све ће ним Ви зан тин цма, ,,пи са ри-
ма“. Чи та ва ко ла књи жног ма те ри ја ла про да та су 
ита ли јан ским тр гов ци ма. Та да су мно ге књи ге из 
бо га те ви зан тиј ске про дук ци је до спе ле на За пад. 
По сле 1261. го ди не цар ска би бли о те ка је на но во 
об но вље на, али ви ше ни је по вра ти ла пре ђа шњи 
сјај и бо гат ство. У на ред ном пе ри о ду су ве ћи зна чај 
има ле ма на стир ске би бли о те ке. Из у ча ва ње кла-
сич них ауто ра ни је пре ста ло све до 1453. го ди не.

Школ ске и ви со ко школ ске би бли о те ке

Из ра же на бри га за обра зо ва ње раз ли чи тих 
дру штве них сло је ва и по сто ја ње ра зних шко ла у 
Ви зан ти ји не дво сми сле но ука зу ју на по сто ја ње 
би бли о те ка: ра зно вр сност на ста ве (ко ја је под ра-
зу ме ва ла струч не књи ге и лек ти ру, чи та ње де ла ан-
тич ких пи са ца, ко ри шће ње уџ бе ни ка и реч ни ка...), 
ње на рас про стра ње ност, као и оп шта кул ту ра књи-
ге и чи та ња, упу ћу ју на за кљу чак да су би бли о те ке 
мо ра ле по сто ја ти као ста би лан осло нац овим дру-
штве ним вред но сти ма.

Би бли о те ке ко је су по сто ја ле при ви со ким шко-
ла ма и уни вер зи те ти ма ко ри сти ли су и сту ден ти 
и про фе со ри. Ми ха и ло Псел (1017-1096) за ни-
мљи во опи су је про фе со ре наг ну те над књи га ма 
до зо ре8 и сту ден те ко ји но се књи ге у на бо ри ма 
сво јих ха љи на. То је још је дан ин ди рек тан по да-
так о по сто ја њу би бли о те ка и све до чан ство о по-
ве за но сти шко ла и би бли о те ка. Ако се зна да су у 
ви зан тиј ским шко ла ма чи та ни ан тич ки и хри шћан-
ски ауто ри, ко ри шће ни ра зни реч ни ци, из у ча ва не 
раз ли чи те обла сти на у ке и умет но сти, схва тљи во је 
да су оне мо ра ле оби ло ва ти књи га ма за по ме ну те 
по тре бе. Те о ло шка шко ла при цр кви Све те Со фи је 

7  М. Љ. Ни ко лић, Нав. де ло, 51.
8  Луј Бре је, Ви зан тиј ска ци ви ли за ци ја (Бе о град: Но лит, 1976).

има ла је ма њу би бли о те ку. Је дан од би бли о те ка ра 
је био ка сни ји про све ти тељ Кон стан тин – Ћи ри ло9. 
Па три јар шиј ска шко ла је има ла би бли о те ку осно-
ва ну по чет ком VII ве ка ко ја је стра да ла у по жа ру 
780. го ди не. По се до ва ла је бо гат књи жни фонд са 
мно гим те о ло шким спи си ма и де ли ма хри шћан-
ских пи са ца. Би бли о теч ки фонд је па ри рао фон-
до ви ма цар ских би бли о те ка.

Це зар Вар да је сре ди ном IX ве ка об но вио Ви-
со ку шко лу на Маг на вар ском дво ру. Ста ре ши на 
шко ле био је чу ве ни на уч ник то га до ба Лав Ма те-
ма ти чар, а уче ни ци бу ду ћи ца ри град ски па три јарх 
Фо ти је и пи сац Кон стан тин Фи ло зоф. При овој 
шко ли је осно ва на би бли о те ка око 850. го ди не. О 
њој не ма по ме на, осим да је, ве ро ват но, по се до-
ва ла ве ћи ном де ла грч ких ауто ра, јер је на дво-
ру вла дао из ра зи то грч ки дух. Плод ном пе ри о ду 
за раз вој Уни вер зи те та до при нео је и Кон стан тин 
VII Пор фи ро ге нит ко ји се и сам ба вио пи са њем и 
имао бо га ту лич ну би бли о те ку. Ње о го ва ин те ре со-
ва ња су се од ра зи ла на раз вој Уни вер зи те та.

Сво је би бли о те ке има ли су Прав ни и Фи ло зоф-
ски фа кул тет, ко ји су осно ва ни ка да је Кон стан тин 
IX Мо но мах цар ским де кре том об но вио Уни вер-
зи тет и омо гу ћио бес плат но сту ди ра ње. Фа кул те-
ти су би ли озбиљ но кон ци пи ра ни. Уста но вље но је 
зва ње чу ва ра пра ва, но мо фи лак са, ко ји се на ла зио 
на че лу Прав ног фа кул те та и, ана лог но то ме, зва-
ње кон зу ла фи ло зо фи је, ко ји се на ла зио на че лу 
Фи ло зоф ског фа кул те та. Про грам фи ло зоф ских 
шко ла је био оп ши ран, јер је фи ло зо фи ја схва та-
на као ,,на у ка на у ка“10, а сту ди је су се са сто ја ле од 
ни жег и ви шег сте пе на. Оба фа кул те та су, сход но 
ши ро ко за сно ва ној на ста ви, има ла ор га ни зо ва не 
би бли о те ке са бо га тим књи жним фон дом.

При ват не би бли о те ке

Ако има мо у ви ду те шко ће ве за не за пи са ње 
јед не књи ге и ко ли ко је то дуг и ску по цен про цес, 
мо же мо схва ти ти за што су при ват не би бли о те ке у 
Ви зан ти ји, упр кос ви со ком сте пе ну кул ту ре, ре ла-
тив но рет ке и ма ло број не. По сто ја ле су и те шко-
ће у при ба вља њу ма те ри ја ла за пи са ње. Ме ђу тим, 
с дру ге стра не, Ви зан тин ци су се од ли ко ва ли ви-
со ким сте пе ном кул ту ре и у од ре ђе ној ме ри су у 
њих по сто ја ле при ват не би бли о те ке. На ро чи то су 

9  М. Љ. Ни ко лић, Нав. де ло, 52.
10  Р. Ра дић, Нав. де ло, 16.
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књи ге, од но сно ру ко пи се, са ку пља ли ви зан тиј ски 
ца ре ви ко ји су и са ми це ни ли књи жев ност и на у ку. 
У  по тра зи за ви шим дру штве ним по ло жа јем, си-
гур но су и по да ни ци ко ри сти ли књи ге. При ват не 
би бли о те ке су се ви ше раз ви ја ле у вре ме ни ма ка-
да је и цар ство про спе ри ра ло.

Пр ви по ме ни при ват них би бли о те ка су из VII 
ве ка и од но се се на бо га ту би бли о те ку при ват ног 
учи те ља Ти ци ју са. Ње гов уче ник Ана ни је из Ши ра-
ка све до чи да је код Ти ци ју са про чи тао и из у чио 
мно ге спи се, по што је учи тељ имао ве ли ку би бли о-
те ку пу ну ра зно вр сних де ла. Ту је про на шао књи ге 
те о ло шке и све тов не са др жи не, на уч не, исто риј ске 
и ме ди цин ске11.

Је дан од нај у ти цај ни јих ца ри град ских па три-
јар ха и нај ве ћи цр кве ни пи сац сво га вре ме на, па-
три јарх Фо ти је, жи вео је у IX ве ку (820-897). Сма-
тра се нај у че ни јим Ви зан тин цем сво га до ба. Био 
је те о лог, учи тељ и пи сац. На пи сао је ви ше бо го-
слов ских спи са, про по ве ди и ка но на, пи са ма и из-
ре ка. Нај зна чај ни је де ло, Би бли о те ка, да је пре глед 
књи га ко је је па три јарх Фо ти је имао у сво јој од-
лич но опре мље ној и ван ред но бо га тој би бли о те ци. 
Пру жа пре глед 279 де ла ко је је Фо ти је про чи тао 
и о ко ји ма је дао крат ку са др жи ну са ли те рар ним 
и кри тич ким бе ле шка ма. Де ла су из раз ли чи тих 
обла сти: те о ло ги је, исто ри је, ре то ри ке, фи ло зо фи-
је, ме ди ци не, пе сни штва. По ло ви на се од но си на 
хри шћан ске пи сце, а по ло ви на на грч ке. При ка зи 
про чи та них књи га су кон ци зни, кри тич ки и ве ро-
до стој ни. Би бли о те ка ни је пре тен до ва ла да бу де 
исто ри ја књи жев но сти, те у њој не ма мно гих пи-
са ца ан тич ке и хри шћан ске књи жев но сти, али је 
дра го це на за исто риј ско про у ча ва ње и те о ло шке и 
све тов не књи жев но сти до IX ве ка. До ка зу је Фо ти-
је ву ве ли ку уче ност и стил ско уме ће. Де ло Би бли о-
те ка пред ста вља ве ли ки до при нос раз во ју сред њо-
ве ков не би бли о гра фи је.

Аре тас је био Фо ти јев уче ник и ми тро по лит у 
Це за ре ји (X век), као и про фе сор фи ло зо фи је на 
Уни вер зи те ту12. По се до вао је би бли о те ку од осам-
де сет књи га. Не ке су и да нас са чу ва не у европ ским 
библиоте камa, као ко пи ја Еукли да ко ја се на ла зи у 
Окс фор ду13.

Ве о ма обра зо ва ни и уче ни Ми ха и ло Псел 
(1018-1075), по се ду ју ћи ен ци кло пе диј ско зна ње, 

11  B. Ј. Ilie, Нав. де ло, 19.
12  Л. Бре је, Нав. де ло, 416.
13  B. Ј. Ilie, Нав. де ло, 19.

ин те лек ту ал но је до ми ни рао у ше стој и сед мој де-
це ни ји XI ве ка. Ни је се осла њао на непосреднe 
узорe, већ је самoстално по стао јед на од нај и стак-
ну ти јих лич но сти Цар ства. Био је ре то ри чар, је дан 
од нај сјај ни јих исто ри ча ра, фи ло зоф, на уч ник, по-
ли ти чар и пи сац. О ње го вој би бли о те ци не ма ди-
рект них по да та ка, али је ло гич но прет по ста ви ти да 
је све стра но обра зо ва на и ан га жо ва на лич ност мо-
ра ла има ти сво ју лич ну би бли о те ку. Про у ча ва њем 
Псе ло вих де ла уви ђа се ко ли ко је до при нео на у ци, 
књи жев но сти и фи ло зо фи ји сво га вре ме на. Без ве-
ли ке, до бро опре мље не и уре ђе не би бли о те ке не 
би мо гао да се ба ви на уч ним ра дом и ис тра жи ва-
њем раз ли чи тих про бле ма ко ји обе ле жа ва ју чи та-
во вре ме у ко јем је жи вео.

Ви зан тиј ски пи сац и епи скоп Бе са ри он из XV 
ве ка, као је дан од нај по зна ти јих ви зан тиј ских ху-
ма ни ста, дао је сна жан под сти цај по нов ном из у ча-
ва њу ан тич ке књи жев но сти. Имао је би бли о те ку од 
око 500 на сло ва. Књи жни фонд је об у хва тао де ла 
грч ких ора то ра, фи ло зо фа и пе сни ка.

Ма на стир ске би бли о те ке

Мо на штво је, прак тич но, на ста ло и раз ви је но у 
Ви зан ти ји. Ма на сти ри су би ли ва жни за ин те лек ту-
ал ни и кул тур ни жи вот Ви зан тиј ског цар ства, већ 
због то га што су, обра зу ју ћи де цу за мо на шки жи-
вот, по ла зи ли од осно ва пи сме но сти. У по је ди ним 
ма на сти ри ма су по сто ја ли скрип то ри ју ми у ко ји ма 
су се пре пи си ва ли ру ко пи си, а о оби му то га по сла 
све до чи и про це на да су по ло ви ну од укуп ног бро-
ја пи са ра и пре пи си ва ча у Ви зан ти ји чи ни ли мо на-
си. Пре пи си ва ње и чу ва ње ру ко пи са има огром ну 
исто риј ску и кул тур ну уло гу. Цр ква је над жи ве ла 
др жа ву, те су ови ру ко пи си ва жна све до чан ства 
јед ног вре ме на.

Сва ко днев ни ма на стир ски жи вот ни је се мо гао 
од ви ја ти без књи га ко је су би ле на ме ње не бо го слу-
же њу, мо ли тви и ду хов ном уз ди за њу. Ма на стир ска 
би бли о те ка би ла је осно ва раз во ја и пи сме но сти и 
пре пи си вач ке де лат но сти.

Ма на стир Сту ди он је по ди гао бив ши рим ски 
кон зул Сту ди он 462. го ди не14. Нај ве ћу сла ву сте као 
је за вре ме упра вља ња игу ма на Те о до ра Сту ди та 
(759-826) у IX ве ку, ка да је имао око 1.000 мо на-
ха. По ред ма на сти ра, осно ва ни су би бли о те ка и 

14  Дра гу тин Фу ру но вић, Ен ци кло пе ди ја срп ске књи ге ( Бе о град: Аутор ско из да-
ње, 1999), 958.
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чу ве ни скрип то ри јум. Ма на стир ска би бли о те ка 
је би ла нај ве ћа цр кве на би бли о те ка сво га вре ме-
на. Рад у њој је био део по слу ша ња. По сто ја ла је 
и оба ве за днев ног чи та ња: узи ма ње књи ге у освит 
да на, чи та ње до за ла ска сун ца и вра ћа ње књи ге на 
исто ме сто. Ве ћи део вре ме на мо на си су мо ра ли 
да по све те и пре пи си ва њу бо го слу жбе них књи га. 
Пре пи си ва ли су се де ло ви Све тог пи сма, де ла цр-
кве них ота ца и ду хов ни ра до ви за по тре бе и ма на-
сти ра Сту ди о на и дру гих. По себ ну па жњу Те о дор 
Сту дит је обра тио ду жно сти ма би бли о те ка ра. Од-
ре дио је стро ге ка зне за мо на хе ко ји се не при др-
жа ва ју про пи са них пра ви ла.

Пат мос је остр во у Егеј ском ар хи пе ла гу на ко-
јем је мо нах Хри сто дул у XI ве ку осно вао ма на стир 
Све тог Јо ва на. Хри сто дул је имао од ре ђе но би бли-
о теч ко ис ку ство сте че но у Ри му ко је је ис ко ри стио 
за ор га ни зо ва ње ра да би бли о те ке у овом ма на-
сти ру15. Бо ра вио је не ко ли ко го ди на и у ма на сти-
ру Све тог Па вла на Ла тро су, где је са ку пио мно ге 
ру ко пи се. У ма на сти ру Све тог Јо ва на осно вао је 
скрип то ри јум у ком су пре пи си ва ни нај ва жни ји 
ру ко пи си из ма на стир ског књи жног фон да. По ње-
го вим упут стви ма, би бли о те кар по ста је јед на од 
нај у глед ни јих лич но сти у ма на сти ру. На ро чи то се 
бри нуо о до ку мен ти ма ве за ним за сам ма на стир, 
ње го во осни ва ње, при ви ле ги је и раз вој. Хри сто дул 
је са ста вио ка та лог и сиг ни рао ру ко пи се. Пла шио 
се да не из гу би не ке од дра го це них ру ко пи са и при 
се лид ба ма их је но сио са со бом.

Књи жни фонд ма на стир ске би бли о те ке уве ћа-
вао се пре пи си ва њем ру ко пи са и до би ја њем по-
кло на. По ин вен та ру из 1201. го ди не, би бли о те ка 
је по се до ва ла 330 ру ко пи са, од ко јих је 267 пи са но 
на пер га мен ту, а 63 на па пи ру су. Де ла су ве ћи ном 
те о ло шке са др жи не, а не ко ли ци на је све тов не. 
Хри сто дул се ин те ре со вао и за све тов ну књи жев-
ност и на у ку. Дру ги ка та лог је из 1355. Књи жни 
фонд је уве ћан, али је кра јем XIV ве ка ве ли ки број 
ру ко пи са из гу бљен.

Ма на стир Све те Ка та ри не на ла зи се на Си нај-
ској го ри, у под нож ју пла ни не. Ту је ца ри ца Је ле на, 
мај ка Кон стан ти на Ве ли ког, још 330. по ди гла ка-
пе лу по све ће ну Бо го ро ди ци и већ та да су оформ-
ље не ма ње мо на шке за јед ни це. Да би за шти ти ли 
мо на хе, Цар Ју сти ни јан (527-565) и ца ри ца Те-
о до ра (497-548) су у VI ве ку уз по ме ну ту ка пе лу 

15  М. Љ. Ни ко лић, „Ви зан тиј ске би бли о те ке: при лог про у ча ва њу исто ри је ви-
зан тиј ских би бли о те ка“, Би бли о те кар год. XIV, бр. 1 (1962): 159.

са гра ди ли ма на стир опа сан ви со ким зи дом. Мо-
шти Све те Ка та ри не су у IX ве ку пре не те у ма на-
стир и од та да но си ње но име. Спа да у нај ва жни-
је ма на сти ре на Бли ском Ис то ку и у пра во сла вљу 
уоп ште.

Ма на стир ска би бли о те ка је по вред но сти од-
мах иза Ва ти кан ске. По се ду је 3.000 ру ко пи са од 
ко јих су две тре ћи не на грч ком је зи ку, а пре о ста ли 
су на арап ском, си риј ском, ар мен ском, коптском 
и сло вен ским је зи ци ма. Нај зна чај ни ја књи га је Си-
риј ски ко декс из V ве ка, са пре пи сом из VII. Чу вен је 
и ру ко пис Си нај ског ко дек са, од нет из ма на сти ра у 
XIX ве ку. Би бли о те ка по се ду је и око 5.000 на сло ва 
ра них штам па них књи га.

У XIX ве ку су вр ше на ис тра жи ва ња ру ко пи са, у 
че му се пр ви ис та као Пор фи ри је Ус пен ски. Он је 
1845. про на шао 1.700 грч ких ру ко пи са и штам па-
них књи га, 500 арап ских и си риј ских ру ко пи са и 
40 срп ских и бу гар ских. Не што ка сни је је са чи нио 
и њи хов по пис16.

Пред ста вља ју ћи је дин стве ну мо на шку ре пу-
бли ку, са мо стал ну и са мо у прав ну од кра ја IX ве ка, 
Све та Го ра за у зи ма по себ но ме сто у исто ри ји ви-
зан тиј ских ма на сти ра. На ла зи се на те шко при сту-
пач ном Ато су на по лу о стр ву Хал ки ди ки, на ко јем 
је кроз исто ри ју по сто ја ло пре ко 200 ма на сти ра, 
док их је да нас 20 ак тив них.

Нео п ход ност књи га за сва ко днев но бо го слу же-
ње усло вља ва по сто ја ње би бли о те ке у сва ком ма-
на сти ру на Све тој Го ри. Књи ге су на мен ски од ре-
ђе не за по тре бе мо на ха. Све би бли о те ке су слич не 
по књи жном фон ду и на чи ну ра да. Књи жни фонд 
чи не све те књи ге, де ла те о ло шке са др жи не, жан-
ро ви цр кве не по е зи је, ха ги о гра фи је, по сла ни це, 
за пи си. Ру ко пи си су се у ма на стир ским би бли о те-
ка ма пре пи си ва ли од X ве ка. Ма на стир ске би бли-
о те ке по се ду ју ве ли ки број дра го це них ру ко пи са, 
нај ви ше сло вен ских и ви зан тиј ских.

Ма на стир Ве ли ка Ла вра је нај ста ри ји све то гор-
ски ма на стир. Осно вао га је Ата на си је Атон ски у X 
ве ку. Би бли о те ка ма на сти ра по се ду је нај број ни ју 
ко лек ци ју ру ко пи са на Све тој Го ри. Чи ни је пре ко 
2.000 ру ко пи са, од ко јих је нај ста ри ји из X ве ка, и 
то: 100 сло вен ских, 500 пи са них на пер га мен ту, 50 
сви та ка. Би бли о те ка по се ду је пи сма Гри го ри ја Па-
ла ме (1296-1359), ис так ну тог ви зан тиј ског те о ло-
га, за тим по ве ље срп ских вла да ра и де спо та: ца ра 
Ду ша на, де спо та Ђур ђа и де спо та Сте фа на. Ме ђу 

16  Д. Фу ру но вић, Нав. де ло, 1614.
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нај зна чај ни је ру ко пи се спа да Је ван ђе ље из 992. пи-
са но на пер га мен ту и укра ше но. Би бли о те ка по-
се ду је и но во за вет не ру ко пи се на грч ком ун ци јал-
ном пи сму, од ко јих су не ки ра за су ти по европ ским 
би бли о те ка ма.

Штам па не књи ге за у зи ма ју зна чај ни део би бли-
о те ке. По чет ком XX ве ка је про це ње но да у њој 
има око 3.500 штам па них књи га, а да нас их има 
пре ко 40.000. Нај зна чај ни је су: пр во из да ње Хо-
ме ро вих са бра них де ла и Ари сто фа но ве ко ме ди-
је из XV ве ка, штам па не у Ве не ци ји. Осим глав не 
би бли о те ке, ма на сти ру Ве ли кој Ла ври при па да ју и 
не ко ли ке ке ли је и ски то ви ко ји са др же од ре ђе ни 
број ру ко пи са. Би бли о те ка има уре ђе не ка та ло ге 
књи га и ру ко пи са.

Ма на стир Ва то пед је дру ти по ран гу ме ђу све-
то гор ским ма на сти ри ма. Осно ва ли су га уче ни-
ци Ата на си ја Атон ског у X ве ку. Си ме он Не ма ња 
и Са ва Не ма њић су бо ра ви ли у ње му до осни ва-
ња Хи лан да ра. Пре Ма рич ке бит ке 1371. у ње му 
је бо ра вио и де спот Угље ша Мр њав че вић. Ве ли ки 
до бро тво ри ма на сти ра су би ли и де спо ти Сте фан 
Ла за ре вић и Ђу рађ Бран ко вић. Би бли о те ка ма-
на сти ра Ва то пед има јед ну од нај ве ћих збир ки на 
Ато су, са чи ње ну од вред не ко лек ци је ру ко пи са и 
штам па них де ла. Ру ко пи сна збир ка са др жи пре ко 
2.000 на сло ва, од ко јих је ви ше од 1.500 на уч но 
об ра ђе но и об ја вље но.

Нај ста ри ји су Псал тир из XI и Ок то их из XI II 
ве ка, ко ји је на стао у ма на стир ској пре пи си вач кој 
ра ди о ни ци. Вред ни су и нај пот пу ни ји Стра бо нов 
ру ко пис из XI II ве ка и Пто ло ме је ва Ге о гра фи ја. Нај-
ста ри је штам па не књи ге су из XVI ве ка, штам па не 
у Ве не ци ји и у Ри му. У Ва то пе ду је кра јем XIV ве-
ка жи вео пр ви по зна ти срп ски би бли о те кар, мо нах 
Јо а саф Ме те ор ски. Он је по пи сао и ка та ло ги зи рао 
ру ко пи се по де лив ши их на грч ке и дру ге17.

Ма на стир Иви рон су осно ва ли Гру зиј ци у X ве-
ку. Би бли о те ка се на ла зи у пор ти глав не цр кве. 
Чу ва ве ли ки број ру ко пи са: око 2.000 ко дек са, од 
ко јих су 123 на пер га мен ту и 15 ли тур гиј ских сви-
та ка. Ис ти чу се Је ван ђе ље из XI и Че тво ро је ван ђе-
ље из XI II ве ка на ко јем је Све ти Мар ко при ка зан 
са пе ром у ру ци и отво ре ном књи гом. Зна чај на 
је ди пло ма ца ра Ду ша на на грч ком је зи ку, као и 
спис са пот пи сом Ата на си ја Атон ског из 985. го-
ди не. Штам па на збир ка бро ји пре ко 3.000 књи га. 
Ве ћи ном су гру зиј ске, грч ке, хе бреј ске и ла тин ске. 

17  Г. С. Си мон чић, Нав.де ло, 56.

Нај ста ри је су из XV ве ка. У овој би бли о те ци се чу-
ва тре ћи на од укуп но 600 све то гор ских се ку лар них 
де ла. Че ти ри на ве де на ма на сти ра су нај зна чај ни ја 
у све то гор ској хи је рар хи ји. Без њих се ни је мо гла 
до не ти ни јед на од лу ка. Из два ја ју се и по еко ном-
ској мо ћи. Кон ти ну и ра ни раз вој су оне мо гу ћа ва ле 
че сте по ха ре и упа ди гу са ра и пљач ка ша, али и по-
жа ри. Књи жни фон до ви су мно го стра да ли. Об на-
вља ње је те кло спо ро и те шко.

Ма на стир Хи лан дар се пр ви пут по ми ње 1076. 
као грч ки ма на стир, уга шен и пуст. Об но ви ли су 
га 1198. го ди не Сте фан Не ма ња и Са ва Не ма њић, 
до бив ши до зво лу, по твр ђе ну хри со ву љом, од ца ра 
Алек се ја III Ан ђе ла. Ма на стир су по ма га ли и раз-
ви ја ли сви Не ма њи ћи, а ка сни је и Ла за ре ви ћи. На-
ро чи ту об но ву и раст до жи вео је за вре ме кра ље ва 
Ми лу ти на и Уро ша I и ца ра Ду ша на.

Хи лан дар је од у век био ва жан за ду хов ни жи-
вот срп ског на ро да. Од свог осни ва ња, ма на стир је 
по се до вао збир ку књи га ко ја се ши ри ла не пре кид-
ном на бав ком, умно жа ва њем и до би ја њем књи га 
на по клон18. Да на шњу би бли о те ку, ко ја пред ста вља 
пр ву и нај ста ри ју срп ску са чу ва ну би бли о те ку, чи-
не ру ко пи сне и штам па не књи ге, ко је је ис тра жио 
и опи сао Ди ми три је Бог да но вић. Би бли о те ка по-
се ду је 815 ћи рил ских ру ко пи сних књи га од XII до 
XIX ве ка и 79 штам па них, збир ку грч ки ру ко пи са 
од XI до XIX ве ка у ко јој је пре ко 150 ко дек са, те 
30.000 књи га мла ђег фон да из XX ве ка19. По себ но 
се из два ја ју осни вач ке по ве ље Хи лан да ра са пот-
пи си ма Алек се ја III Ан ђе ла, Си ме о на и Са ве, кра-
ља Ми лу ти на и кне за Ла за ра.

И сви оста ли све то гор ски ма на сти ри има ју сво-
је би бли о те ке. Не ке су бо га ти је, а не ке по се ду ју 
ма њи књи жни фонд. Уоп ште но, све то гор ске би-
бли о те ке има ју ве ли ки број вред них и зна чај них 
ру ко пи са, дра го це них за раз ли чи та про у ча ва ња.

За кљу чак

Пре глед би бли о те ка у Ви зан ти ји ни је пот пун у 
струч ној ли те ра ту ри. О њи ма не ма до вољ но исто-
риј ских све до чан ста ва. Упр кос то ме, мо же се 
за кљу чи ти да су оне чи ни ле ва жан део ин те лек-
ту ал ног жи во та обра зо ва ног ста нов ни штва. С об-
зи ром на ши ро ку мре жу школ ства, на ро чи то пр-
вог сте пе на, и кон ти ну и ран рад ви со ких шко ла и 

18  Г. С. Си мон чић, Нав.де ло, 35.
19  Оп шир ни је: Г. С. Си мон чић, Нав.де ло, 37.
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уни вер зи те та, књи га је би ло. Би бли о те ке су по сто-
ја ле на свим ни во и ма на ко ји ма се учи ло. Би ле су 
нео п ход не за про свет ни и на уч но-ис тра жи вач ки 
рад. Пре не ле су до на ших да на и са чу ва ле де ла ан-
тич ких кла сич них ауто ра.

Омо гу ћи ле су да мно га де ла оста ну до ступ на. 
Ви зан ти ја ни је од ба ци ла грч ку кул ту ру при ма њем 
хри шћан ства и тај спој је са мо опле ме нио ову 

ци ви ли за ци ју. У ви со ким шко ла ма и на уни вер зи-
те ту су го сто ва ли мно ги уче ни љу ди и до при но си ли 
ра сту и раз во ју ви зан тиј ске кул ту ре. Плод но тло им 
је то до зво ља ва ло. Па ра лел но са све тов ним, раз ви-
ја ло се и те о ло шко обра зо ва ње. За хва љу ју ћи то ме, 
на ста ли су мно ги скрип то ри ју ми у ма на сти ри ма 
ко ји су нам са чу ва ли де ла те ло шке са др жи не не-
про це њи ве вред но сти.

Литература: 

1. Бреје, Луј. Византијска цивилизација. Београд: Нолит, 1976.
2. Ilie, Barbara J. Libraries and Book Culture of the Byzantine Empire. North Carolina: Chapel Hill, 2007. http://ikib-info.

blogspot.com/2009/11/knjiga-i-biblioteke-u-vizantiji.htm (преузето 23. 2. 2012).
3. Marshall, D. N. History of Libraries. Oxford; New Delhi: IBH Publishing Co, 1983.
4. Николић, Маргита Љ. „Византијске библиотеке: прилог проучавању историје византијских библиотека“. 

Библиотекар год. XIV, бр. 1 (1962): 45-52, бр. 2 (1962): 148-160.
5. Радић, Радивој. Византија: пурпур и пергамент. Београд: Еволута, 2006.
6. Стокић Симончић, Гордана. Књига и библиотеке код Срба у Средњем веку. Панчево: Градска библиотека, 2008.
7. Фуруновић, Драгутин. Енциклопедија српске књиге. Београд: Ауторско издање, 1999.

Libraries in the Byzantine Empire

Abstract
This paper presents libraries in the Byzantine Empire. It considers Byzantine culture and education as the basis for 
development of libraries. Concern for the education of different social strata and the existence of schools in the Byzantine 
Empire indicate that in that context libraries had also existed. Lessons involve reading materials, study of ancient authors, use 
of textbooks and dictionaries, which points to the existence of places for storing books. The Byzantines have inherited from 
the Alexandrians concern for preservation of ancient literature which they completely accepted, as well as care for copying  
transcripts and their storage in libraries. Considering parallel existence of secular and theological education, the libraries 
were divided into secular (imperial, public and private) and the monastery ones. The imperial libraries were being established 
by the Byzantine emperors in the capital of the Empire. Public research libraries have existed at universities and scientific 
institutions in the capital and in provinces. Many wealthy and educated Byzantine citizens who lived in the cultural centers 
of the Empire have had their own private libraries. Monastery libraries were located in numerous monasteries scattered 
throughout the Byzantine Empire.
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