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Сажетак
Слободнозидарска библиотека Савеза Уједињених Великих ложа Србије (Савез УВЛС) прикупља публикације које се 
односе на слободно зидарство и тематику која је повезана са његовим духовним вредностима, као и дела писаца који 
припадају овом „секуларном братском друштву“. Реч је, колико је познато, о првој и јединој (регистрованој) масонској 
библиотеци у региону. Смештена је у Храму Савеза УВЛС у Београду и спада у специјалне библиотеке општег типа. 
Библиотека је део јединственог библиотечко-информационог система Републике Србије и интернационалног удружења 
Масонских библиотека и музеја (МLМA). Фонд библиотеке још увек није инвентарисан ни обрађен. Могу га користити 
чланови Ложе, а под одређеним условима и заинтересовани истраживачи. На основу поузданих извора и личног увида, 
аутор даје податке о њеном фонду, организацији и раду.

Кључне речи: слободно зидарство, масони, библиотека, Србија, Слободнозидарска библиотека Савеза Уједињених 
Великих ложа Србије, Београд, Удружење масонских библиотека и музеја (МLМA)

Увод

Сло бод но зи дар ство јед но је од нај ста ри јих свет ских се ку лар них брат ских дру шта ва, удру-
же ње „љу ди са ви со ким мо рал ним и ду хов ним вред но сти ма“. Ње го ви об ре ди су при ват ног 
ка рак те ра, а као и мно га дру га удру же ња, оно сво је уну тра шње ак тив но сти сма тра при ват ном 
ства ри сво јих чла но ва.1 Иако по сто је број на на га ђа ња и ми сти фи ка ци је у јав но сти, не по сто ји 
ни ка ква тај на у по гле ду ње го вих ци ље ва и прин ци па. Они су јав но про кла мо ва ни и до ступ ни 
на веб-пре зен та ци ја ма ма сон ских ло жа.2

Би бли о те ке у Ср би ји, у сво јим фон до ви ма, чу ва ју ве ли ки број пу бли ка ци ја ко је се од но сне на 
ма со не ри ју3 и оне има ју сво је чи та о це. Мно ги од њих же ле да за ви ре у свет „тај них дру шта ва“4 и 
са зна ју не што ви ше о сло бод ним зи да ри ма и њи хо вој ор га ни за ци ји ста рој ви ше ве ко ва.

1  Са вез Ује ди ње них Ве ли ких ло жа Ср би је, „Сло бод но зи дар ство“, пре у зе то 25. 6. 2018, http://www.lod ge.rs/.

2   Су де ћи пре ма ис тра жи ва њу об ја вље ном у но вом бро ју Не и ма ра, у све ту по сто ји ско ро 500 ло жа у вир ту ел ном про сто ру. Ви ди: Бр. 
П. Б., „Ин тер нет и ма со не ри ја“, Не и мар бр. 28–29 (септ–дец 6017. Г.И.С. [2017]): 52–53.
Ци ље ви и прин ци пи ма со не ри је ни су се ме ња ли од осни ва ња пр вих ло жа. Ре кло би се да је, кроз вре ме, са мо ја ча ла или сла би ла 
ње на моћ да их спро ве де. Ути цај је за ви сио и за ви си од дру штве них окол но сти и ути ца ја са мих чла но ва. Ја сно је да је моћ не ке 
ло же мно го ве ћа ако су ње ни чла но ви кру ни са не гла ве, кне зо ви или пред сед ни ци др жа ва и вла да. Ја сно је и да је мо рал на и 
ду хов на сна га ма со не ри је у ди рект ној за ви сно сти од по што ва ња соп стве них прин ци па и па жње ко ју по кла ња ју при је му но вих 
чла но ва, „до брих љу ди на до бром гла су“.

3   О сло бод ном зи дар ству и ње го вим прин ци пи ма ви де ти нпр. у увод ном де лу сту ди је Зо ра на Не не зи ћа, Ма со ни у Ју го сла ви ји: (1764–
1980): пре глед исто ри је сло бод ног зи дар ства у Ју го сла ви ји: при ло зи и гра ђа (Бе о град: На род на књи га, 1984), или на веб-стра ни ци: 
Sa vez UVLS, In for ma tor o slo bod no-zi dar skom brat stvu, pre u ze to 25. 6. 2018, http://www.lod ge.rs/wp-con tent/uplo ads/2016/06/SLO-
BOD NO-ZI DAR STVO-IN FOR MA TOR.pdf.
Ка ко су мно ги пи сци и на уч ни ци би ли ма со ни, би бли о те ке чу ва ју и њи хо ва де ла, а гле да но у исто риј ској вер ти ка ли, „тај ни са стан-
ци ма со на“ су се не ка да одр жа ва ли у објек ти ма у ко ји ма су са да сме ште не би бли о те ке (нпр. у згра ди у Кнез Ми ха и ло вој ули ци, 
број 56, у ко јој се не ка да на ла зио хо тел „Срп ска кру на“, а у ко јој је, од ок то бра 1986. сме ште на Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Би-
бли о те ка гра да Бе о гра да, „Згра да БГБ-а“, пре у зе то 25. 6. 2018, http://www.bgb.rs/in dex.php/2011-11-14-21-02-05/pr-s-ri/zgr-d).

4   Ма да сло бод но зи дар ство ни је тај но дру штво, већ „дру штво са тај ном“ ка ко ис ти чу ње го ви чла но ви. Ви де ти по ме ну ту сту ди ју З. 
Не не зи ћа и In for ma tor o slo bod no-zi dar skom brat stvu, одељ ци „Taj nost“ и „Pi ta nje taj no sti dru štva“.
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Јед на од нај чи та ни јих књи га у Ср би ји5 сре ди ном осам де се тих го ди на би ла је Ма со ни у Ју-
го сла ви ји: (1764–1980): пре глед исто ри је сло бод ног зи дар ства у Ју го сла ви ји Зо ра на Не не зи ћа.6 
Она је на све тло да на из не ла јед ну, до та да, „за бра ње ну те му“, а чи та о це је по себ но за ни мао 
ре ги стар на ње ном кра ју, ка ко би утвр ди ли ко је при па дао ма сон ским ло жа ма у Ју го сла ви ји.

Ни ши ра ни струч на би бли о те кар ска јав ност ни су мно го упо зна те са чи ње ни цом да у Бе-
о гра ду по сто ји би бли о те ка ко ја при ку пља пу бли ка ци је ко је се од но се на сло бод но зи дар ство 
и те ма ти ку ко ја је по ве за на са ње го вим ду хов ним вред но сти ма, као и де ла пи са ца ко ји при-
па да ју овом „се ку лар ном брат ском дру штву“. Реч је о Сло бод но зи дар ској би бли о те ци Са ве за 
ује ди ње них ве ли ких ло жа Ср би је (Са вез УВЛС).7

О би бли о те ци

Би бли о те ка је по ста ла део је дин стве ног би бли о теч ко-ин фор ма ци о ног си сте ма Ре пу бли ке 
Ср би је кра јем 2017. го ди не и јед на је од пре ко 500 ре ги стро ва них би бли о те ка ко ји ма је ма-
тич на и над ко ји ма вр ши струч ни над зор Би бли о те ка гра да Бе о гра да. Реч је, ко ли ко је по зна то, 
о пр вој спе ци ја ли зо ва ној ма сон ској би бли о те ци у ре ги о ну. Сме ште на је у Храму Са ве за УВЛС 
у Бе о гра ду и спа да у спе ци јал не би бли о те ке оп штег ти па. Под „над зо ром“ је Са ве за, а о њој 
бри ну Ли те рар ни од бор (ра ни је у Ује ди ње ној ве ли кој ло жи Ср би је – од бор за би бли о те ку) и 
Ве ли ки Би бли о те кар.8

Ста тус би бли о те ке је сро дан ста ту су Са ве за УВЛС, ор га ни за ци је у ко јој је фор ми ра на.9 Ре-
ги стро ва на је и де лу је у скла ду са За ко ном о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти,10 бит не 
ин фор ма ци је о њој су јав но до ступ не, али не и ње ни фон до ви и при ступ са мој би бли о те ци.11 
Ње на ми си ја је да „обез бе ди еду ка тив ни ма те ри јал на те му ма со не ри је и срод них пред ме та“ 

5  И зе мља ма ко је су при па да ле Со ци ја ли стич кој Фе де ра тив ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји (СФРЈ).

6   Не не зић, Ма со ни у Ју го сла ви ји... Аутор је ка сни је об ја вио ви ше то мо ва но вих при ло га и гра ђе ко је се ти чу исто ри је сло бод ног зи-
дар ства у Ју го сла ви ји.

7   Ре ги стро ва на је 7. 12. 2017. го ди не (рег. број СП-4588/95). Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Оде ље ње за уна пре ђе ње би бли о теч ке де-
лат но сти, „За пи сник о из вр ше ном над зо ру над струч ним ра дом“ бр. 5905 (15. 12. 2017), 1–4.
Док је аутор ово га тек ста тра гао за ре ле вант ним из во ри ма о овој би бли о те ци и кон так том са над ле жним у Са ве зу УВЛС, по ја ви ла се 
у днев ном ли сту Да нас кра ћа из ја ва (бив шег) ве ли ког мај сто ра УВЛС и Са ве за УВЛС Пе тра Ра до ња ни на, у ко јој се по ми ње ова би-
бли о те ка. – Ka ta ri na Ži va no vić, „Iako ima i mi ni sta ra, ma so ni se ne ba ve po li ti kom“, Dnev ni list Da nas, ru bri ka „Dru štvo“, 6. ju na 2018, 
pre u ze to 16. 7. 2018, https://www.da nas.rs/dru stvo/iako-ima-i-mi ni sta ra-ma so ni-se-ne-ba ve-po li ti kom/. По се та би бли о те ци и раз го вор 
са но вим за кон ским за ступ ни ци ма по мо гао је да се сна ђем у но во на ста лој си ту а ци ји. За ин те ре со ва ни мо гу на ћи јав но до ступ не ин-
фор ма ци је о де ша ва њи ма у УВЛС, од но сно Са ве зу УВЛС у до ку мен ти ма Аген ци је за при вред не ре ги стре, у штам пи и на ин тер не ту.

8   Ка ко је на ве де но: „...про гра ми и ак тив но сти би бли о те ке се ор га ни зу ју кроз Од бор за би бли о те ку У.В.Л.С., ко јим пред се да ва Ве ли-
ки би бли о те кар. Би бли о те ком ру ко во ди ди рек тор би бли о те ке“. Ује ди ње не ве ли ке ло же Ср би је, „Сло бод но зи дар ска би бли о те ка 
УВЛС“, пре у зе то 25. 6. 2018, https://www.uvls.org.rs/bi bli o te ka_uvls.html. На веб-стра на ма Са ве за УВЛС не на ла зи мо ин фор ма ци је 
о Би бли о те ци, али смо од се кре та ра ове ло же са зна ли да о би бли о те ци фор ма циј ски бри не Ве ли ки Би бли о те кар, да је пла ни ра но 
да има два по моћ ни ка, а да је функ ци ја ди рек то ра би бли о те ке уки ну та.
У Кон сти ту ци ји Са ве за УВЛС, до не те 23. 6. 2017., у чла ну 11. на во ди се да „Ве ли ки Се кре тар у ко ор ди на ци ји са Ве ли ким Ар хи-
ва ром и Ве ли ким Би бли о те ка ром, упра вља це ло куп ном Ар хи вом и Би бли о те ком Ве ли ке Ло же; и во ди ин вен тар це ло куп не ње не 
имо ви не“. – Са вез УВЛС, Кон сти ту ци ја Са ве за УВЛС, чл. 11. (Бе о град, 2017).
Осим зва нич ног Ста ту та ор га ни за ци је, ко ји се ни фор мом, ни од ред ба ма, ни сти лом не раз ли ку је од ста ту та дру гих удру же ња гра-
ђа на, и ко ји не по ми ње ње ну би бли о те ку, као ин тер ни до ку мент, по сто ји Ма сон ски ста тут Са ве за УВЛС, ко ји да ље раз ра ђу је по ме-
ну ту Кон сти ту ци ју. Он у чла ну 45. го во ри о по сто ја њу Ли те рар ног Од бо ра „са ста вље ног од пет ли ца, ко је би ра Ве ли ки Би бли о те кар 
од чла но ва Ло жа“, а у чла ну 46. ис ти че да се Ли те рар ни Од бор „бри не да Би бли о те ка Ве ли ке Ло же бу де снаб де ве на свим ва жнијм 
сло бод но зи дар ским де ли ма и ча со пи си ма у све ту. У том ци љу Ве ли ка Ло жа уно си у свој го ди шњи пред ра чун по треб на сред ства; а 
евен ту ал не на бав ке за то вр ши Ве ли ки Се кре тар. – Са вез УВЛС, Ма сон ски ста тут Са ве за УВЛС, чл. 45. и 46. (Бе о град 2017).

9   Са вез УВЛС је, као удру же ње, ре ги стро ван у Аген ци ји за при вред не ре ги стре Ср би је под ма тич ним бро јем 28189028 (да тум осни-
ва ња 7. 12. 2015) и по да ци о ње му су јав но до ступ ни, укљу чу ју ћи и име на за ступ ни ка, бит на до ку мен та и фи нан сиј ске из ве шта је. 
Ин фор ма ци је о би бли о те ци ко ја је пред мет овог тек ста и из да вач кој де лат но сти се и да ље на ла зе са мо на адре си Ује ди ње них ве-
ли ких ло жа Ср би је (УВЛС), „Сло бод но зи дар ска би бли о те ка УВЛС“. То што и да ље де лу је УВЛС (ма тич ни број у АПР –у 17714058; 
осно ва на 18. 5. 2007), ко ја не ма ве зе са би бли о те ком, мо же збу ни ти не у пу ће не.

10   За кон о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти, Сл. гла сник РС бр. 52 (2011), пре у зе то 26. 6. 2018, https://www.nb.rs/vi ew_fi le.
php?fi le_id=3047.

11   Што је у скла ду са чл. 53. За ко на о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти: „(2) Ко ри шће ње фон до ва спе ци јал них би бли о те ка 
је огра ни че но на од ре ђе не ко ри снич ке гру пе, за ви сно од ти па ор га ни за ци је у чи јем са ста ву је обра зо ва на, од но сно за ви сно од 
спе ци фич ног ти па ко ри сни ка.“
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пр вен стве но за чла но ве Са ве за УВЛС.12 За ин те ре со ва ни ис тра жи ва чи мо гу да је ко ри сте уз 
пре по ру ку не ког чла на и одо бре ње над ле жног ор га на, од но сно Ве ли ког Мај сто ра.13

При ли ком ре ги стра ци је, би бли о те ка ри Оде ље ња за уна пре ђе ње би бли о теч ке де лат но сти 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да оба ви ли су струч ни над зор. У За пи сни ку је кон ста то ва но да се би-
бли о теч ки фонд и чи та о ни ца на ла зе у две ме ђу соб но по ве за не про сто ри је у при зе мљу, укуп-
не по вр ши не 40м2. Би бли о те ка по се ду је „де сет би бли о теч ких сто ло ва за ко ри сни ке, пет на ест 
сто ли ца, че ти ри за тво ре на би бли о теч ка ре га ла и три уград на по лу ре га ла са по ли ца ма за књи ге 
укуп не ду жи не 25м“ и од го ва ра ју ћу ра чу нар ску опре му.14

За про стор у ко ме се би бли о те ка на ла зи на во ди се да је „не стан дард не ви си не (из над 
2,60м)“. Она је, у ства ри, сме ште на у при јат ном клуп ском про сто ру Ло же и књи ге су, у сва ком 
тре нут ку, до ступ не чла но ви ма (зва нич но рад но вре ме би бли о те ке је од 10 до 14 ча со ва). Због 
бо ље за шти те, сме ште не су у за тво ре не и за ста кље не ви три не и чи не склад ну це ли ну са сре ди-
шњим про сто ром Хра ма. Још при ли ком ње го ве град ње пла ни ра на је би бли о те ка и осми шљен 
аде ква тан про стор за њу.15 Осим клуп ског про сто ра у ко ме се мо же ко ри сти ти гра ђа, би бли-
о те ка, од но сно Ло жа, по се ду је и по се бан про стор чи та о ни це у ко ме се на ла зи „Зид Ча сти“ са 
пор тре ти ма срп ских ве ли ка на ко ји су би ли сло бод ни зи да ри.

О фон ду

Фонд би бли о те ке ни је ин вен та ри сан ни об ра ђен, што је кон ста то ва но у по ме ну том За пи-
сни ку, ко ји на во ди да се у ње му на ла зи 366 мо но граф ских пу бли ка ци ја. Оне су сре ђе не „по 
УДК си сте му и у ин тер ном рас по ре ду“.16 Реч је о лек си ко граф ским из да њи ма и књи га ма са те-
ма ма о сим бо ли зму, сте пе ни ма и исто ри ји сло бод ног зи дар ства, оп штој фи ло зо фи ји, исто ри-
ји, ети ци, ре ли ги ји... Та ко ђе се мо же про на ћи бе ле три сти ка ауто ра ко ји су сло бод ни зи да ри.17 
Део по ли ца је озна чен пло чи ца ма ко је слу же као упут ни си стем за ко ри сни ке ра ди лак шег 
сна ла же ња („Исто ри ја и ге о гра фи ја“, „Ре ли ги ја“, „Окул ти зам и астро ло ги ја“ итд.).

Реч је о ре ла тив но но вим из да њи ма. Из у зе так је при ме рак ста ре и рет ке књи ге Ope re dram ma-
tic he di Pi e tro Мetastasio из 1825. го ди не, ко ја при па да кул тур ним до бри ма од ве ли ког зна ча ја.18

Пре ма ре чи ма се кре та ра Ло же, фонд је био не што ве ћи, али про блем не вра ће них пу бли ка-
ци ја, ко ји има ју све би бли о те ке, ни је ми мо и шао ни ову. Од не дав но се ко ри сте кар то ни књи га, 
ка ко би мо гле да се за ду же и раз ду же, пра ти цир ку ла ци ја и на тај на чин се чи не по ку ша ји да 
се за шти ти овај не ве ли ки, али вре дан фонд. Књи ге мо гу да за ду же и из не су из би бли о те ке са-
мо чла но ви Ло же.

Кла си фи ка ци ја, сиг ни ра ње, ин вен та ри са ње и дру ги по сло ви на струч ном уре ђе њу би бли-
о те ке тек сле де или су не дав но за по че ти. Тре нут но, о би бли о те ци бри не се кре тар Ло же, ко ји 

12   Ка ко се на во ди у тек сту по све ће ном би бли о те ци Ује ди ње них Ве ли ких ло жа Ср би је, „Сло бод но зи дар ска би бли о те ка УВЛС“ (веб-
стра ни ца је, ка ко је на њој на ве де но, по ста вље на 2009. и ажу ри ра на до 2014. го ди не). На веб-стра ни ци Са ве за УВЛС ко ји са да 
бри не о би бли о те ци (по кре ну тој 2016) још увек не ма информацијa о њој. – Са вез ује ди ње них ве ли ких ло жа Ср би је, пре у зе то 25. 
6. 2018, http://www.lod ge.rs/.

13   Те ла Са ве за УВЛС су: Скуп шти на, Ве ли ки Мај стор, Ве ли ко Ве ће, Управ но Ве ће, Ло жа Ве ли ких Офи ци ра, Суд Ча сти. Ти ту ла „Ве ли-
ки Мај стор“ тра ди ци о нал но озна ча ва осо бу ко ја ру ко во ди Ло жом, Пред сед ник је Удру же ња и њен је за кон ски за ступ ник. Оп шир-
ни је на веб-стра ни ци Са вез Ује ди ње них Ве ли ких ло жа Ср би је, „Ве ли ка ло жа“.
У Ста ту ту СУВЛС на ве де но је да уз Скуп шти ну по сто је сле де ћи ор га ни Удру же ња: Управ ни од бор, Пред сед ник и Из вр шни од бор 
(Ста тут Са е за УВЛС од 23. 6. 2017). Тра ди ци о нал не ти ту ле су у овом ак ту, да кле, за ме ње не уоби ча је ним на зи ви ма за ор га не 
упра вља ња удру же ња гра ђа на.

14  Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Оде ље ње за уна пре ђе ње би бли о теч ке де лат но сти, 2.

15   Храм Ује ди ње них Ве ли ких ло жа у Бе о гра ду, осве ћен 2008, пр ви је сло бод но зи дар ски Храм по диг нут у Ср би ји по сле Дру гог свет-
ског ра та. Оп шир ни је на веб-стра ни ци Ује ди ње них Ве ли ких ло жа Ср би је, „Ује ди ње на Ве ли ка ло жа Ср би је“ (реч је о по да ци ма ко ји 
се од но се на про стор у ко ме је сме штен Са вез УВЛС и ње го ва би бли о те ка).

16  Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Нав. де ло.

17  Ује ди ње не Ве ли ке ло же Ср би је, „Сло бод но зи дар ска би бли о те ка УВЛС“.

18  Би бли о те ка гра да Бе о гра да, Нав. де ло.
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ће, у нај ско ри је вре ме, пре да ти ду жност но вом Ве ли ком Би бли о те ка ру. Пла ни ра но је да он 
до би је и два по моћ ни ка ка ко би се струч ни по сло ви што пре за вр ши ли19 и ка ко би би бли о те ка 
не сме та но функ ци о ни са ла.

Гра ђа се, пре ма по ме ну том За пи сни ку, као и у дру гим би бли о те ка ма, на ба вља пу тем по кло-
на, раз ме не и ку по ви не. У ско ри је вре ме оче ку је се ве ћа до на ци ја књи га на стра ним је зи ци ма. 
Она бро ји го то во ду пло ви ше књи га не го што их би бли о те ка Са ве за тре нут но има у фон ду.

У би бли о те ци се чу ва ју и из да ња УВЛС, од но сно Са ве за УВЛС: При руч ник за сва три сте пе-
на, Ка те хи зис за сва три сте пе на, књи ге ри ту а ла, Го ди шњак УВЛС, као и књи ге са раз ли чи тим 
сло бод но зи дар ским те ма ма ко је су пи са ли ауто ри – чла но ви ло же.20 Ова ли те ра ту ра је нео п-
ход на за са вла да ва ње еду ка тив них кур се ва ко је сви ква ли фи ко ва ни офи ци ри ло жа мо ра ју да 
за вр ше.

Уз раз ли чи те „ди пло ме и ма сон ске до ку мен те“, Са вез УВЛС об ја вљу је и ча со пис Не и мар, 
као свој зва нич ни тро ме сеч ни гла сник.21 У ње му чи та о ци мо гу да про на ђу по ру ке Ве ли ког Мај-
сто ра, ве сти из ло жа, но во сти из ма сон ског све та, ра до ве ко је су пи са ла бра ћа, оба ве ште ња 
Ве ли ког Се кре та ри ја та ло же, тек сто ве о исто ри ји ра зних Ве ли ких Ло жа, члан ке о ма сон ском 
сим бо ли зму, фи ло зо фи ји, умет но сти и ри ту а ли ма, здрав стве не са ве те, при ка зе књи га итд. Не-
и мар се де ли бес плат но свим чла но ви ма Ло же и ди стри бу и ра ма сон ским би бли о те ка ма ши-
ром све та. Ни је нам по зна то да, осим би бли о те ке Са ве за УВЛС, не ка јав на или спе ци јал на 
би бли о те ка по се ду је при мер ке овог гла си ла. Мо же се на ћи у На род ној би бли о те ци Ср би је и 
Би бли о те ци Ма ти це срп ске.

Удру же ње Ма сон ских Би бли о те ка и Му зе ја

Би бли о те ка је члан ин тер на ци о нал ног удру же ња Ма сон ских би бли о те ка и му зе ја (Мasonic 
Li brary and Мuseuм As so ci a tion – МLМA) са се ди штем у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма.22 
Оно је осно ва но 1995. и има ми си ју да, пу тем еду ка ци је и на сва ки дру ги на чин, по ма же, по-
др жа ва и по ве зу је ак тив но сти ко је су по све ће не при ку пља њу, упра вља њу и за шти ти ма сон ског 
на сле ђа. Ин фор ма тив на и пре глед на веб-стра ни ца (и Феј сбук гру па) сна жно по др жа ва ју ову 

19  Што под ра зу ме ва и до но ше ње Пра вил ни ка о ра ду би бли о те ке, во ђе ње ста ти сти ке из да тих књи га и бро ја ко ри сни ка итд.

20   Uje di nje ne Ve li ke lo že Sr bi je, „Slo bod no zi dar sko iz da va štvo Uje di nje nih Ve li kih Lo ža Sr bi je“, pre u ze to 25. 6. 2018, https://www.uvls.
org.rs/iz da va stvo_uvls.html.

21   Не и мар је би ло име пр вог зва нич ног гла сни ка Ве ли ке Ло же Ју го сла ви је ко ји је из ла зио од 1914. до 1926. го ди не, ка да му је име 
про ме ње но у Ше стар. Под тим име ном на ста вио је да из ла зи све до успа вљи ва ња Ве ли ке Ло же Ју го сла ви је 1940. го ди не. На-
ста вља ју ћи тра ди ци ју пр ве ма сон ске пу бли ка ци је у Ср би ји, УВЛС је об но вио ње но из да ва ње и та ко на звао сво ју пу бли ка ци ју. Ује-
ди ње не Ве ли ке ло же Ср би је, „Ча со пис НЕ И МАР зва нич ни тро ме сеч ни гла сник Ује ди ње них Ве ли ких Ло жа Ср би је“, пре у зе то 25. 6. 
2018, https://www.uvls.org.rs/ne i mar.html,Ова на по ме на се мо же на ћи и у са мој пу бли ка ци ји.
Пр ви број ча со пи са об ја вљен је у де цем бру 2010, а ак ту ел ни (дво)број 28–29, да ти ран „септ-дец 6017 Г.И.С“, по чет ком 2018. 
Ње га пот пи су је сме ње ни уре ђи вач ки са вет са Пе тром Ра до ња ни ном на че лу. На но вој веб-стра ни ци Са ве за (http://www.lod ge.
rs/), у одељ ку „Из да ва штво“, мо гу се на ћи бро је ви 19 и 20 у PDF фор ма ту. У пла ну је по ста вља ње свих бро је ва на сајт, као и ре-
принт пред рат них из да ња. Не и мар је од кон сти ту и са ња Са ве за УВЛС њен зва нич ни гла сник.
Ди ги та ли зо ва не пред рат не ко пи је Не и ма ра до ступ не су на веб-стра ни ци На род не би бли о те ке Ср би је, Ди ги тал на на род на би бли-
о те ка Ср би је, Не и мар: ор ган Вр хов но га са ве та Ср би је: ме сеч ни ча со пис срп ских сло бод них зи да ра, пре у зе то 27. 6. 2018, http://www.
di gi tal na.nb.rs/sf/NBS/ca so pi si_pre tra zi vi_po_da tu mu/P_0316.
На веб-стра ни ци НБС се мо же на ћи ди ги та ли зо ва но и пред рат но из да ње ма сон ског ча со пи са Ше стар (1921–1939), Ди ги тал на 
на род на би бли о те ка Ср би је, Ше стар: гла си ло Сло бод не зи дар ске ло же „Пра вед ност“ ко ја сто ји под за шти том Ве ли ке ло же С. Х. С. 
„Ју го сла ви ја“, пре у зе то 27. 06. 2018, http://www.di gi tal na.nb.rs/sf/NBS/ca so pi si_pre tra zi vi_po_da tu mu/P_0964, а у узај ма ном 
ка та ло гу постоји ин фор ма ци ја о по кре та њу ин тер ног гла си ла Ре гу лар не ве ли ке ло же Ср би је Но ви ше стар: ме сеч ни бил тен РВЛС, 
2004. го ди не. За ин те ре со ва ни на веб-стра ни ци Ве ли ке на ци о нал не ло же Ср би је (https://www.ma son.org.rs/) мо гу на ћи е-ча со-
пис Си ри јус (по кре нут 2009) и дру га из да ња.

22   Ка ко је на ве де но на веб-стра ни ци Ује ди ње них Ве ли ких ло жа Ср би је, Ује ди ње не Ве ли ке ло же Ср би је, „Сло бод но зи дар ска би бли-
о те ка УВЛС“. У то смо се уве ри ли уви дом у ли сту чла но ва MLMA (In sti tu ti o nal Mem bers) где је упи са на као Uni ted Grand Lod ges 
of Ser bia – Ma so nic Li brary. Мasonic Li brary & Мuseuм As so ci a tion, Mem ber ship List, pre u ze to 27. 6. 2018, http://www.ma so nic li-
bra ri es.org/mem ber shi plist.php.
Пун на зив ор га ни за ци је је: The Ma so nic Li brary and Mu se um As so ci a tion: An In ter na ti o nal Or ga ni za tion of Li bra ri ans, Ar chi vists, 
Cu ra tors, and Di rec tors (MLMA). – Мasonic Li brary & Мuseuм As so ci a tion, By-laws of the MLMA, пре у зе то 27. 6. 2018, http://
www.ma so nic li bra ri es.org/bylaws.php.



БИБЛИОТЕКА Читалиште 33 (новембар 2018) 35
 
 Траиловић Г. „Слободнозидарска библиотека Савеза УВЛС“, 31–37

ми си ју, а по сто ји и име ил гру па за ефи ка сну и бр зу ко му ни ка ци ју из ме ђу чла но ва, зах те ве за 
ли те ра ту ром и слич но. Ту су и лин ко ви на ка та ло ге ма сон ских би бли о те ка (и Wor ldCat), на ја ве 
и оба ве ште ња о го ди шњим23 и спе ци јал ним ску по ви ма асо ци ја ци је, чак и крат ки кур се ви за би-
бли о те ка ре и ку сто се, упут ства за при пре му из ло жби, чу ва ње (ма сон ске) гра ђе и на сле ђа итд.

Чла но ви асо ци ја ци је су ве ћи ном аме рич ке ма сон ске би бли о те ке и му зе ји и ма сон ске ло-
же, али има и ин сти ту та и срод них уста но ва, као и ло жа и ма сон ских би бли о те ка ши ром све та 
(Ка на де, Ар ген ти не, Бра зи ла, Ен гле ске, Шкот ске, Дан ске, Нор ве шке, Ру му ни је, Ита ли је, Не-
мач ке, Аустра ли је, Но вог Зе лан да...).24 Члан ство у овој асо ци ја ци ји је би бли о те ци Са ве за УВЛС 
пру жи ло ве ли ке мо гућ но сти по ве зи ва ња и са рад ње са ма сон ским би бли о те ка ма, му зе ји ма и 
ин сти ту ти ма на гло бал ном ни воу.

За кљу чак

Сло бод но зи дар ска би бли о те ка Са ве за Ује ди ње них Ве ли ких ло жа Ср би је је пр ва ре ги стро-
ва на спе ци ја ли зо ва на ма сон ска би бли о те ка у ре ги о ну. Спа да у спе ци јал не би бли о те ке оп штег 
ти па и, упи сом у Ре ги стар би бли о те ка, по ста ла је део је дин стве ног би бли о теч ко-ин фор ма ци о-
ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је. Члан ством у ин тер на ци о нал ном удру же њу Ма сон ских Би бли о-
те ка и Му зе ја (МLМA) по ста ла је и део гло бал не за јед ни це ма сон ских ба штин ских ин сти ту ци-
ја. Са ја сном ми си јом, до брим усло ви ма за рад, па жњом ко ју јој осни вач по све ћу је и вред ним 
по чет ним фон дом, она има све усло ве за не сме тан раз вој и на пре дак. Не мо же се, на рав но, 
ни ве ли чи ном ни бро јем пу бли ка ци ја по ре ди ти са по зна тим ма сон ским би бли о те ка ма у све ту, 
по пут Ho u se of the Teмple,25 Ли винг сто но вом би бли о те ком,26 Ма сон ском би бли о те ком Ro send 
Arus27 и дру гим, али има срод ну ми си ју – да до при не се мо рал ном и ду хов ном уз ди за њу ње них 
ко ри сни ка.

При ступ фон ду је, као и код дру гих спе ци јал них би бли о те ка, огра ни чен на од ре ђе ну ко ри-
снич ку гру пу, у овом слу ча ју чла но ве Ло же. Ипак, она ни је пот пу но за тво ре на за „про фа не“ 
ко ри сни ке и ис тра жи ва чи ко ји ни су чла но ви ма сон ске ор га ни за ци је мо гу је, под од ре ђе ним 
усло ви ма, ко ри сти ти. По ста вље њем но вог Ве ли ког Би бли о те ка ра ства ра ју се пред у сло ви за 
ре а ли за ци ју раз вој них пла но ва ко ји пред ви ђа ју уве ћа ње фон да, ње го ву струч ну об ра ду и уса-
гла ша ва ње свих аспе ка та ра да са од ред ба ма за ко на и под за кон ским ак ти ма ко ји се од но се на 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о ну де лат ност.

Зна чај би бли о те ке умно го ме пре ва зи ла зи њен не ве ли ки фонд. Она мо же, на од ре ђе ни на-
чин (у вир ту ел ном, ако не у фи зич ком про сто ру) по ста ти ме сто су сре та „про фа не“ пу бли ке и 
сло бод них зи да ра и та ко ути ца ти на от кла ња ње пред ра су да о „тај ном дру штву“. Мо же до при-
не ти и хар мо ни за ци ји не баш склад них од но са у ма сон ској за јед ни ци, ње ном по ве зи ва њу и 
са рад њи. Аутор овог тек ста про це њу је да не ће про ћи мно го вре ме на и да ће се ова би бли о те-
ка, са са да не ве ли ким фон дом, су сре сти с про бле мом ко ји има ве ћи на би бли о те ка у Ср би ји 
– не до стат ком про сто ра (ко је ће ди ги та ли за ци ја, е-књи ге, бан ке по да та ка и ме ђу би бли о теч ка 
по зај ми ца мо ћи са мо да убла же). То ће би ти раз лог ви ше да се раз ми шља о ве ћем про сто ру и 
озбиљ но раз мо три иде ја из град ње за јед нич ког хра ма свих ло жа и сло бод них зи да ра ко ји де-
лу ју у Ср би ји, а у ко ме ће књи го хра ни ли ште има ти сво је ва жно ме сто.

23  По след њи је одр жан од 11. до 13. ок то бра 2018. у Спринг фил ду (Или но сис, САД).

24  Чла но ви MLMA, ина че, ни су оба ве зно и ма со ни и то ни је услов да се по ста не члан ове асо ци ја ци је.

25   The Scot tish Ri te of Fre e ma so nry, The Ho u se of the Teмple, Abo ut the Teмple, pre u ze to 27. 6. 2018, https://scot tis hri te.org/
he a dqu ar ters/abo ut-the-tem ple/.

26   The Chan cel lor Ro bert R Li ving ston Ma so nic Li brary of the Grand Lod ge of New York, pre u ze to 27. 6. 2018, http://nyma so nic li brary.org/.

27  Atlas Ob scu ra, Ros send Arús Ma so nic Li brary, pre u ze to 27. 6. 2018, https://www.atla sob scu ra.com/pla ces/ros send-arus-ma so nic-li brary.



36 Читалиште 33 (новембар 2018) БИБЛИОТЕКА

 Траиловић Г. „Слободнозидарска библиотека Савеза УВЛС“, 31–37
 

Литература и извори:

1. Agencija za privredne registre Srbije. Objedinjena pretraga. Preuzeto 27. 6. 2018. http://pretraga2.apr.

gov.rs/unifiedentitysearch.

2. Atlas Obscura. Rossend Arús Masonic Library. Preuzeto 27. 6. 2018. https://www.atlasobscura.com/

places/rossend-arus-masonic-library.

3. Biblioteka grada Beograda. „Zgrada BGB-a“. Preuzeto 25. 6. 2018. http://www.bgb.rs/index.

php/2011-11-14-21-02-05/pr-s-ri/zgr-d.

4. Biblioteka grada Beograda, Odeljenje za unapređenje bibliotečke delatnosti. „Zapisnik o izvršenom 

nadzoru nad stručnim radom“ br. 5905 (15. 12. 2017), 1–4.

5. Мasonic Library & Мuseuм Association. By-laws of the MLMA. Preuzeto 27. 6. 2018. http://www.

masoniclibraries.org/bylaws.php.

6. Мasonic Library & Мuseuм Association. Membership List. Preuzeto 27. 6. 2018. http://www.

masoniclibraries.org/membershiplist.php.

7. Narodna biblioteka Srbije. Digitalna Narodna biblioteka Srbije. Neimar: organ Vrhovnoga saveta Srbije: 

mesečni časopis srpskih slobodnih zidara. Preuzeto 27. 6. 2018. http://www.digitalna.nb.rs/sf/NBS/

casopisi_pretrazivi_po_datumu/P_0316.

8. Narodna biblioteka Srbije. Digitalna Narodna biblioteka Srbije. Šestar: glasilo Slobodne zidarske lože 

„Pravednost“ koja stoji pod zaštitom Velike lože S. H. S. „Jugoslavija“. Preuzeto 27. 6. 2018. http://www.

digitalna.nb.rs/sf/NBS/casopisi_pretrazivi_po_datumu/P_0964.

9. Nenezić, Zoran D. Masoni u Jugoslaviji: (1764–1980): pregled istorije slobodnog zidarstva u Jugoslaviji: 

prilozi i građa. Beograd: Narodna knjiga, 1984.

10. P. B., Br. „Internet i masonerija“. Neimar br. 28–29 (sept–dec 6017. G.I.S. [2017]: 52–53.

11. Savez Ujedinjenih Velikih loža Srbije. Informator o slobodno-zidarskom bratstvu. Preuzeto 25. 6. 2018. 

http://www.lodge.rs/wp-content/uploads/2016/06/SLOBODNO-ZIDARSTVO-INFORMATOR.pdf.

12. Savez Ujedinjenih Velikih loža Srbije. „Izdavaštvo“. Preuzeto 25. 6. 2018. http://www.lodge.rs/.

13. Savez Ujedinjenih Velikih loža Srbije. Konstitucija Saveza UVLS. Beograd, 2017.

14. Savez Ujedinjenih Velikih loža Srbije Masonski statut Saveza UVLS. Beograd, 2017.

15. Savez Ujedinjenih Velikih loža Srbije. „Slobodno zidarstvo“. Preuzeto 25. 6. 2018. http://www.lodge.rs/.

16. Savez Ujedinjenih Velikih loža Srbije. Statut Saveza UVLS. 23. 6. 2017.

17. Savez Ujedinjenih Velikih loža Srbije. „Velika loža“. Preuzeto 25. 6. 2018. http://www.lodge.rs/.

18. Ujedinjene Velike lože Srbije. „Časopis NEIMAR zvanični tromesečni glasnik Ujedinjenih Velikih Loža 

Srbije“. Preuzeto 25. 06. 2018. https://www.uvls.org.rs/neimar.html.

19. Ujedinjene Velike lože Srbije. „Slobodno zidarska biblioteka UVLS“. Preuzeto 26. 6. 2018. https://

www.uvls.org.rs/biblioteka_uvls.html.

20. Ujedinjene Velike lože Srbije. „Slobodno zidarsko izdavaštvo Ujedinjenih Velikih Loža Srbije“. 

Preuzeto 25. 6. 2018. https://www.uvls.org.rs/izdavastvo_uvls.html.

21. Ujedinjene Velike lože Srbije. „Ujedinjena velika loža Srbije“. Preuzeto 25. 6. 2018. https://www.uvls.

org.rs/velika_loza.html.

22. The Scottish Rite of Freemasonry, The House of the Teмple. About the Teмple. Preuzeto 27. 6. 2018. 

https://scottishrite.org/headquarters/about-the-temple/.

23. The Chancellor Robert R Livingston Masonic Library of the Grand Lodge of New York. Preuzeto 27. 6. 

2018. http://nymasoniclibrary.org/.

24. Velika nacionalna loža Srbije. Sirijus. Preuzeto 27. 6. 2018. https://www.mason.org.rs/.

25. Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti. Sl. glasnik RS br. 52 (2011). Preuzeto 26. 6. 2018. 

https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=3047.

26. Živanović, Katarina. „Iako ima i ministara, masoni se ne bave politikom“. Dnevni list Danas, 

rubrika „Društvo“, 6. juna 2018. Preuzeto 16. 7. 2018. https://www.danas.rs/drustvo/

iako-ima-i-ministara-masoni-se-ne-bave-politikom/.



БИБЛИОТЕКА Читалиште 33 (новембар 2018) 37
 
 Траиловић Г. „Слободнозидарска библиотека Савеза УВЛС“, 31–37

Masonic Library of The Alliance of United Grand Lodges of Serbia

Summary
The Masonic Library of The Alliance of United Grand Lodges of Serbia collects publications related to Freemasonry 
and topics related to its spiritual values as well as the works of writers belonging to this secular fraternity. As far 
as it is known, it is the fi rst and only (registered) Masonic library in the region. The library is located in the Temple 
of The Alliance of United Grand Lodges of Serbia in Belgrade. It is a special library of general type. The library 
is a part of the unifi ed library-information system of the Republic of Serbia and the international association of 
Masonic Libraries and Museums (Masonic Library and Museum Association – MLMA). The library fund has not yet been 
inventoried or processed. It can be used by the members of the Lodge, and under certain conditions, by interested 
researchers. Based on reliable sources and personal insights, the author gives information about the library fund, its 
organization and work.

Keywords: Freemasonry, Masons, library, Serbia, Masonic Library of The Alliance of United Grand Lodges of Serbia, 
Belgrade, Masonic Library and Museum Association (MLMA)
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