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Чувари књижног благаЧувари књижног блага

Библионет бр. 12, Рукописна и стара штампана књига, Библиотека Матице 
српске, Нови Сад, 7–9. јун 2018.

За јед ни ца Ма тич них би бли о те ка Ср би је ор га ни за тор је струч но-на уч ног ску па Би бли о нет. 
То је го ди шње оку пља ње на ко ме, по ред до ма ћих би бли о те ка ра, уче ству ју и ис так ну ти струч-
ња ци из ино стран ства као пре да ва чи по по зи ву. Ова ма ни фе ста ци ја, по ред оста лог, под сти-
че да ље уна пре ђе ње на уч ноис тра жи вач ког ра да, као и раз ви ја ње кре а тив но сти и ини ци ра ње 
раз ме не иде ја у са вре ме ној би бли о теч кој те о ри ји и прак си. У окви ру ре а ли за ци је про грам ских 
ак тив но сти, ауто ри ма се пру жа мо гућ ност да пре зен ту ју ре зул та те сво га ра да, ка ко на уч ноис-
тра жи вач ког, та ко и прак тич ног те да при ка жу сво је про гра ме или про јек те на за да ту те му.

У пе ри о ду од 7. до 9. ју на у Би бли о те ци Ма ти це срп ске, ор га ни зо ван је, два на е сти по ре-
ду, Би бли о нет. Ре зул та те свог де ло ва ња и ис тра жи ва ња пред ста ви ли су го сти из Ма ђар ске, 
Ру си је и Ре пу бли ке Срп ске, као и до ма ћи би бли о те ка ри ко ји се ба ве ста ром и рет ком ру ко-
пи сном и штам па ном гра ђом. Ка ко је те ма ово го ди шњег Би бли о не та би ла Ру ко пи сна и ста-
ра штам па на књи га, из ло же ни су ра до ви ко ји су по све ће ни исто ри ји књи ге и штам пар ства, 
исто ри ја ту по је ди них збир ки, ис тра жи ва њу и ра ду на опи су и пре зен то ва њу гра ђе, прав ној 
и фи зич кој за шти ти, као и при ме ни са вре ме них тех но ло ги ја. Та ко ђе, би ло је ре чи о срп ским 
ру ко пи си ма у кон тек сту оп ште сло вен ске ру ко пи сне тра ди ци је, о ис тра жи ва њу срп ских ру-
ко пи са у ино стра ним збир ка ма, о вир ту ел ним би бли о те ка ма ру ко пи сних и ста рих штам па-
них књи га и др.

То ком отва ра ња ску па, при сут ним би бли о те ка ри ма обра ти ли су се члан Град ског ве ћа за 
кул ту ру Да ли бор Ро жић (Но ви Сад), По кра јин ски се кре тар за кул ту ру Дра га на Ми ло ше вић, 
управ ник На род не би бли о те ке Ср би је и пред сед ник За јед ни це ма тич них би бли о те ка Ла сло 
Бла шко вић, као и Се ли мир Ра ду ло вић, управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске. Том при ли ком, 
на гра да Ђу ра Да ни чић уру че на је мр Ду ши ци Гр бић, ар хе о гра фу са вет ни ку из Би бли о те ке Ма-
ти це срп ске.

За вре ме тра ја ња Би бли о не та, а то ком два рад на да на, одр жа не су по три рад не се си је. 
Го сти–пре да ва чи Ана то лиј Ар ка дје вич Ту ри лов (Ана то лий Ар ка дь е вич Ту ри лов) из Ин сти ту-
та за сла ви сти ку Ру ске ака де ми је на у ка (Мо сква) и члан СА НУ, Џа ми ља Ну ров на Ра ма за но-
ва (Джа ми лья Ну ров на Ра ма за но ва), ру ко во ди лац Оде ље ња ста рих и рет ких књи га у Ру ској 
др жав ној би бли о те ци у Мо скви, Жа на Ле о ни дов на Лев ши на (Жан на Лeонидовна Лев ши на), 
глав ни би бли о те кар ста ро ру ских фон до ва Оде ље ња ру ко пи са Ру ске на ци о нал не би бли о те ке 
у Санкт Пе тер бур гу и Га бор Фар каш (Far kas Gábor), ру ко во ди лац Оде ље ња ста рих штам па них 
пу бли ка ци ја На ци о нал не би бли о те ке „Се че њи“ у Бу дим пе шти, сво ја из ла га ња има ли су пр вог 
да на. Дру ги дан ску па био је ре зер ви сан за до ма ће би бли о те ка ре ко ји су се пред ста ви ли кроз 
18 аутор ских ра до ва. Пре зен та ци је су по ка за ле ра зно вр сне аспек те ра да са ста ром и рет ком 
гра ђом.

С об зи ром на то да је ово по ље про у ча ва ња ве о ма ши ро ко, чу ла су се из ла га ња на сле де ће 
те ме: „Опис ру ко пи са као на уч но ис тра жи ва ње“ (Ана то лиј Ар ка дје вич Ту ри лов), „Ру ко пи си 
пи са ни срп ским пра во пи сом у фон до ви ма две нај ве ће би бли о те ке у Ру си ји: на ци о нал ној и др-
жав ној“ (Жа на Ле о ни дов на Лев ши на), „О свр си ко ди ко ло шке ана ли зе ру ко пи са. По во дом не-
при ме ће ног пре пи са јед ног де ла Те о до си ја Хи лан дар ца“ (Вла дан Три јић, На род на би бли о те ка 
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Ср би је, Бе о град), „Ка ко опи си ва ти срп ско сло вен ски ру ко пи сни ок то их“ (Ми лан ка Уби па рип, 
На род на би бли о те ка Ср би је, Бе о град), „Про је кат Ис тра жи ва ње срп ских сред њо ве ков них ру-
ко пи са у ино стра ним збир ка ма“ (Зо ран Не дељ ко вић, Би бли о те ка Срп ске па три јар ши је, Бе-
о град), „Рет ке књи ге из збир ке Ру ске др жав не би бли о те ке: пред ста вља ње de vi su и у вир ту-
ел ном про сто ру“ (Џа ми ља Ну ров на Ра ма за но ва), „Фор ми ра ње збир ки ста рих књи га, зна чај 
пој ма хун га ри ка и за шти та му зеј ских би бли о теч ких до ку ме на та у Ма ђар ској (сход но за кон-
ским про пи си ма Европ ске уни је и Ма ђар ске)“ (Га бор Фар каш) „Об ре зи ва ње срп ских сред њо-
ве ков них књи га“ (Алек сан дар Ће клић, УЛУ ПУДС1, Бе о град), „Ин ку на бу ле на стра ним је зи ци ма 
у Ср би ји“ (Све тла на Вуч ко вић, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад), „Ста ра књи га – ју че, 
да нас, су тра“ (Ра ди вој До де ро вић, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад), „Од ста ре срп ске 
до ста ре ру ске књи ге у ста рим срп ским би бли о те ка ма“ (Жар ко Вој но вић, На род на би бли о те ка 
Ср би је, Бе о град), „Елек трон ски ре ги стар ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе“ (Алек сан дра Драп-
шин, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад).

По ред ових те ма, пред ста вље ни су и ре зул та ти ис тра жи ва ња и ра да по је ди них уста но ва 
(Би бли о те ка гра да Бе о гра да, На род на би бли о те ка Сме де ре во, На род на би бли о те ка Пи рот, 
На род на би бли о те ка „Ра ди слав Ник че вић“ Ја го ди на, Би бли о те ка ша бач ка...), за тим ин те ре-
сант ни при мер ци пу бли ка ци ја у окви ру по је ди них збир ки ста ре и рет ке књи ге („За пис Ге ра-
си ма Зе ли ћа у Књи зи дје ла све тих апо сто ла (Мо сква 1783)“, Је ле на Ја њић, Уни вер зи тет ска 
би бли о те ка, Ба ња Лу ка; „Ста ра књи га у Ле га ту Ду ша на Ј. Ђо но ви ћа“, Ва ња Шму ља, Уни вер-
зи тет ска би бли о те ка, Ба ња Лу ка; „Књи ге на фран цу ском је зи ку XVI и XVII ве ка у Би бли о те ци 
Ма ти це срп ске“, Да ни е ла Кер ме ци, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад; „Би бли ја Ђер ђа 
Кал ди ја из 1626. го ди не“, Пе тер Хај нер ман, Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Но ви Сад), као и из-
да вач ка де лат ност штам па ри је у та да шњој срп ској пре сто ни ци („Из да ња Кња же ско-срп ске 
књи го пе чат ње у Кра гу јев цу“, Гор да на Вуч ко вић и Та тја на Јан ко вић, На род на би бли о те ка „Вук 
Ка ра џић“, Кра гу је вац).

Зва нич ни про грам Би бли о не та 2018 за вр шен је ре зи ме и ма Мир ка Де ми ћа, ди рек то ра На-
род не би бли о те ке „Вук Ка ра џић“ из Кра гу јев ца, мр Ду ши це Гр бић, ар хе о гра фа са вет ни ка из 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске и др Дра га не Ми лу но вић из На род не би бли о те ке Ср би је. Ко нач не 
оце не, из ме ђу оста лог, по ка за ле су да је скуп Би бли о нет успе шно одр жан по 12. пут, уз при-
ме тан ве ли ки труд уче сни ка да њи хо ве пре зен та ци је бу ду ква ли тет не; уоч љи во је да се ра ди 
на ста рој и рет кој књи зи; би бли о те ка ри су се по тру ди ли да из не су при ме ре свог де ло ва ња; 
ус по ста вље на је ве за са дру гим цен три ма у све ту ко ји се ба ве истом де лат но шћу. Осим ових, 
из не ти су и по је ди ни не га тив ни ста во ви и про бле ми: и по ред то га што је обез бе ди ло сред ства 
за одр жа ва ње ску па, ре сор но Ми ни стар ство ни је по сла ло пред став ни ка; недовољан број ла бо-
ра то ри ја за кон зер ва ци ју и ре ста у ра ци ју – на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је са мо две; по сто је 
смет ње у при сту пу ма на стир ским и цр кве ним и при ват ним би бли о те ка ма ра ди по пи са ста ре и 
рет ке гра ђе; и, иако се по след њих го ди на мно го и го во ри и ра ди на из ра ди ди ги тал них ко пи ја 
– нов ца за ди ги та ли за ци ју углав ном не ма, или је не до во љан.

На кра ју рад ног да на при сут ни су об и шли две из ло жбе, упри ли че не као део про гра ма ово-
го ди шњег ску па. Пр ва, на зва на Из збир ки ру ко пи сних и ста рих штам па них књи га Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске има ла је по став ку у Чи та о ни ци за ста ру и рет ку књи гу Би бли о те ке Ма ти це срп-
ске, док је дру га под име ном Сто осам де сет го ди на јав ног ра да Би бли о те ке Ма ти це срп ске по-
ста вље на у Јав ном ка та ло гу Би бли о те ке Ма ти це срп ске.

По се та Га ле ри ји Ма ти це срп ске би ла је по след ња пла ни ра на ак тив ност за пе так 8. јун. Би-
бли о те ка ри су има ли при ли ку да по гле да ју јед ну од нај вред ни јих ко лек ци ја срп ске на ци о нал-
не умет но сти од 16. до 20. ве ка. Око 500 умет нич ких де ла из ло же них у стал ној по став ци да ју 
из у зет ну сли ку о раз во ју срп ске умет но сти но ви јег до ба.

1  Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије
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По след њег да на ор га ни зо ва на је по се та Срем ским Кар лов ци ма и ма на сти ру Ве ли ка Ре ме-
та. У нај ста ри јој гим на зи ји у Ср ба, уче сни ци Би бли о не та об и шли су Све ча ну са лу и Спо мен-
би бли о те ку. Бо рав ком у ма на сти ру и ма на стир ској би бли о те ци окон чан је Би бли о нет 2018.

Два на е сти струч но-на уч ни скуп у ор га ни за ци ји За јед ни це ма тич них би бли о те ка успе шно 
је одр жан у Би бли о те ци Ма ти це срп ске. Ово је пр ви пут да је јед на на ци о нал на уста но ва била 
ор га ни за тор овог ску па. При сут ни уче сни ци, то ком два рад на да на, мо гли су чу ти 30 из ло же-
них ра до ва на те му ста ре и рет ке би бли о теч ке гра ђе. Сва ова пред ста вља ња да ла су до бар 
увид у збир ке ста ре и рет ке гра ђе у по је ди ним уста но ва ма, ко ли чи ну ма те ри ја ла ко ја је у њи ма 
по хра ње на, у ста ње и рад ње ко је се пред у зи ма ју по пи та њу за шти те и чу ва ња, као и у све оно 
што је ура ђе но да се та вр ста књи жног бла га за шти ти, са чу ва и пре зен ту је. Уоч љи ва је ве ли ка 
по све ће ност и на сто ја ње да се овај пле ме ни ти по сао си сте ма тич но, пре да но и ва ља но оба вља.

Не бој ша Цве јић


