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Сто ти нак стра ни ца тек ста и де се так ода бра них илу-
стра ци ја би ло је до вољ но Ја сни Кар та ло вић, ре дак тор-
ки ка та ло га Сит на штам па на гра ђа Би бли о те ке Ма ти це 
срп ске 1801-1867 да по пи ше и опи ше зна чај, ва жност и 
ква ли тет сит ног штам па ног ма те ри ја ла у срп ској кул ту-
ри. Из да ва њем ка та ло га, ко ји се по ја вљу је као осми у 
ни зу и под за јед нич ким на сло вом Ка та лог ста рих и рет-
ких књи га БМС, ко ри сни ци ма би бли о теч ких фон до ва и 

струч ној јав но сти при ка за не су збир ке ко је се од 1826. 
го ди не чу ва ју под Ма ти чи ним кро во ви ма. Овом су при-
ли ком ода бра не, ка та ло ги зо ва не и ре ди го ва не 254 пу-
бли ка ци је из Оде ље ња ста ре и рет ке књи ге и ле га та 
БМС, али и из По себ них збир ки јед не од две на ше на ци-
о нал не би бли о те ке.

Пр ви текст ко ји се на во ди у Ка та ло гу је сте не кро-
лог Јо ва ну Ра ји ћу, игу ма ну ма на сти ра Ко виљ, из 1801. 
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Осе ћај за прак тич но, сте ре о тип но при пи си ван Аме-
ри кан ци ма, у слу ча ју овог во ди ча у пот пу но сти је ис-
ка зан, по ка зу ју ћи при том све сво је до бре стра не. Без 
су ви шног те о ре ти са ња, на че тр де се так стра на A4 фор-
ма та, књи га ну ди чи та о цу ја сно тра си ран пут ко јим би 
тре ба ло ићи при ли ком ре а ли за ци је про гра ма Јед на књи-
га. Она га тим пу тем во ди ко рак по ко рак, од пре ци зно 
об ја шње ног на чи на на ко ји би тре ба ло по ста ви ти ци ље-
ве про гра ма у ње го вој по чет ној фа зи, до мо гу ћих мо де-
ла ева лу а ци је у ње го вој за вр шној фа зи.

Из у зи ма ју ћи два увод на по гла вља и ре зи ме, во дич 
се са сто ји из 17 крат ких по гла вља и сва ко од њих пред-
ста вља по јед ну бит ну ак тив ност у про це су пла ни ра ња 
и ре а ли за ци је про гра ма: од већ по ме ну тог де фи ни са-
ња про грам ских ци ље ва, пре ко од ре ђи ва ња вре мен ског 
окви ра, про на ла же ња парт не ра, из ра де бу џе та, из бо ра 
књи ге, пла ни ра ња пра те ћих ма ни фе ста ци ја, до мар ке-
тин га и про мо ци је, ре а ли зо ва ња по је ди нач них про грам-
ских де ша ва ња, до ку мен то ва ња до га ђа ја и ева лу а ци је. 
Во дич још и де таљ но об ја шња ва ко ји су за да ци сва ког 
чла на про грам ског ти ма – од ру ко во ди о ца до во лон те ра, 
шта тре ба да са др жи пра те ћа пу бли ка ци ја про гра ма, тзв. 
Во дич за чи та ње, ка ко тре ба да из гле да кон трол на ли ста 
до га ђа ја – све до нај сит ни јих мо гу ћих де та ља у ве зи са 
ор га ни за ци јом ова ко све о бу хват не ма ни фе ста ци је.

Не сум њи во је да ова књи га ис пу ња ва свој основ ни 
циљ „по моћ ног сред ства”, во ди ча за лак шу и ква ли-
тет ни ју ре а ли за ци ју про гра ма Јед на књи га, исто вре ме-
но де лу ју ћи мо ти ви шу ће на би бли о те ка ре да по кре ну 
овај про грам у сво јим за јед ни ца ма. Ме ђу тим, она ни је 

ко ри сна са мо за би бли о те ка ре, већ и за ор га ни за то ре 
про гра ма у свим кул тур ним уста но ва ма и при ор га ни зо-
ва њу свих кул тур них ма ни фе ста ци ја.

Овај во дич, за сно ван на нај бо љим прак са ма аме-
рич ких би бли о те ка, до би ја на уни вер за ла но сти јер, 
по ка зу ју ћи нам ка ко тре ба огра ни зо ва ти про грам Јед-
на књи га, исто вре ме но по ка зу је осно ве про це са пла ни-
ра ња, ор га ни зо ва ња и ре а ли зо ва ња про гра ма уоп ште. 
Ка да, на при мер, об ја шња ва на ко ји на чин тре ба спро-
во ди ти мар ке тинг и про мо ци ју про гра ма, ка ко из ра ди ти 
бу џет или ка ко на пра ви ти кон трол ну ли сту до га ђа ја, во-
дич нам у ства ри ка зу је ка ко се ове ак тив но сти ва ља но 
спро во де не са мо за про грам Јед на књи га, већ за би ло 
ко ји дру ги об у хват ни ји кул тур ни про грам.

У том сми слу, ма ко ли ко по је ди ни би бли о те ка ри и 
дру ги кул тур ни по сле ни ци има ли ве ли ко ис ку ство у ре а-
ли зо ва њу про гра ма из кул ту ре, овај во дич ће им са свим 
си гур но до дат но олак ша ти рад ни зом прак тич них са-
ве та. Осим то га, књи га мо же би ти од знат не ко ри сти и 
при пи са њу про је ка та, јер нас учи ка ко да де фи ни ше мо 
и фор му ли ше мо низ сег ме на та ко ји чи не са став ни део 
сва ке про јект не при ја ве, по пут свр хе про јек та, вре мен-
ског окви ра, та бе ле ак тив но сти, ева лу а ци је...

Об ја вљи ва ње овог из да ња тим је вред ни је што ми 
на чел но оску де ва мо у ли те ра ту ри слич ног ти па. Ба рем 
се аутор ових ре до ва до са да ни је су срео са мо но граф-
ском пу бли ка ци јом у пот пу но сти по све ће ном ор га ни за-
ци ји кул тур них про гра ма. Овом при ли ком до би ли смо 
јед ну ва ља ну, кон ци зну и прак тич ну књи гу, ко ју не тре ба 
са мо чи та ти, већ је тре ба и ко ри сти ти.
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го ди не (аутор Сте фан Стра ти ми ро вић), а пре глед „сит-
не књи ге“ за вр ша ва се до ку мен том о до че ку Ње го ве 
све тло сти кња за Ми ха и ла ше зде се тих го ди на XIX ве ка 
у Бе о гра ду. За бе ле же не су „ре чи“ Ди ми три ја Иса и ло ви-
ћа из ок то бра 1832. го ди не (у вре ме осни ва ња На род не 
би бли о те ке у Бе о гра ду), Из ве шта ји сен тан дреј ске на-
род не шко ле пра во слав не ве ро и спо ве сти (1819-1847), 
бе се де Ди ми три ја Ма ној ло ви ћа из Сен те, са чу ва не бри-
жљи во шћу до бро тво ра, као и ње го вог су гра ђа ни на Јо це 
Ву ји ћа...

Да су у Но вом Са ду ску пља ни до бро вољ ни при ло зи 
за „Срб ску но во сад ску Бол ни цу“ мо же се са зна ти из Ка-
та ло га. Ту тор хо спи та ла Га ври ло К. По по вић са ста вио је 
спи сак при ло жни ка, баш као и за си ро тињ ски фонд у 
Бе о гра ду 1858. го ди не. У „цар штву ју шчем гра ду“ књи-
го пе чат њу је др жао Алек сан дар Ан дрић ко ји го ди на ма 
„ша ље по здра ве“ Обре но ви ћи ма, у Но ви на ма Чи та ли-
шта бе о град ског 1847. го ди не по ле ми шу Сте ри ја и Ми-
ло ван Спа сић, као и Ла зар Ба јић и Јо ван Ђор ђе вић. Јед-
на би бли о граф ска је ди ни ца при па да и ди ја ло гу из ме ђу 
Аб дул-Ази за и Ше риф-Осман-па ше ко ји као да је иза-
шао са стра ни ца про зе Иве Ан дри ћа.

За хва љу ју ћи ан га жо ва њу Ја сне Кар та ло вић, да на-
шњим књи го љуп ци ма при бли жен је на пор но во сад ског 
књи жа ра Ко нстан ти на Ка у ли ци ја да још 1819. го ди не 
„услу жи ко ри сни ке“. Осим Ка у ли ци ја, под се ћа Кар та-
ло вић, из да ва штвом су се у то вре ме ба ви ли Јо сиф Ми-
ло вук (је дан од осни ва ча Ма ти це срп ске), Јо ван Сте-
ри ја По по вић (упор но пи сао по „ста ром“ пра во пи су), 
али и ди рек тор „Кња же ско-срб ске књи го пе чат ње“ из 
Кра гу јев ца Адолф Бер ман, ко ји је три де се тих го ди на 
XIX ве ка штам пао „об ја вље ни ја“ о срп ских про свет ним 
при ли ка ма.

Ди пло мат ска исто ри ја Евро пе „по за кло че ни ју Па-
риз ско га ми ра, и уго во ру Ви ен ског Кон грес са“, ис пи са-
на на две ма та бли ца ма, је дан је од пр вих кар то граф ских 
ма те ри ја ла у срп ској кул ту ри. Од Бу ди ма 1818. го ди не, 
где је штам па на ова ге о граф ска кар та, до гра да ко јим 
до ми ни ра ју „ко њи Све тог Мар ка“ (ба кро рез у из да њу 
Па вла Со ла ри ћа о ди пло ми кра љу Сте фа ну Да би ши, 
Ве не ци ја, 1815) ни жу се ме ста у ко ји ма се на „ста рим 
пи сме ни ма“ пи шу и из да ју „27 спи ско ва, 23 про гра ма, 6 
не кро ло га, 5 ра зних упут ста ва...“1

1   Ја сна Кар та ло вић, „Увод у Ка та лог“, у Сит на штам па на гра ђа Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске: 1801-1867 (Но ви Сад: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 2012), VI.

Из ла жу ћи на че ла ко јих се при др жа ва ла у ре дак ци ји 
за пи са из елек трон ске ба зе по да та ка Би бли о те ке Ма-
ти це срп ске, Ја сна Кар та ло вић под се ћа да је прет ход-
них го ди на у овој уста но ви пи са но о „об ја вље ни ји ма“ 
(2008), од но сно „огла си ма“ (2010). Из да ва њем „сит не 
штам пе“ (2012) Би бли о те ка из ла же струч ној јав но сти 
по ве ље, па со ше и не кро ло ге са ку пље не од Ара да до 
Сом бо ра („пре ко“ Бе о гра да, Ру ског Се ла, Пан че ва...) 
с ци љем да при ка же ко лек ци ју не књи жне би бли о теч ке 
гра ђе.

Јав на обра ћа ња у сти ху и про зи „сло же на“ су пре-
ма са вре ме ним би бли о граф ским на че ли ма. Си тан ма-
те ри јал, ко ји та ко мно го „го во ри“ о дру штве ном жи во ту 
„на ших љу ди и кра је ва“ из ме ђу 1801. и 1867. го ди не, у 
елек трон ски je ка та лог Би бли о те ке Ма ти це срп ске „до-
след но пре сли кан пи смом пред ло шка“.2 Глав ни ка та-
ло шки опис ура ђен је пре ма ме ђу на род ном стан дар ду 
ISBD(A) у ко јем се об ра ђу ју пу бли ка ци је ко је пре ма го-
ди ни из да ња при па да ју Оде ље њу ста ре и рет ке књи ге и 
ле га та БМС. Ка та лог је опре мљен имен ским, хро но ло-
шким, као и ре ги стром на сло ва и ме ста из да ња. Пу бли-
ка ци ја је до пу ње на и илу стра тив ним при ло зи ма – фо то-
граф ским сним ци ма ода бра них при ме ра ка.

Упо ре до са пре зен то ва ном гра ђом, ка та лог Сит на 
штам па на гра ђа Би бли о те ке Ма ти це срп ске до но си и об-
ја шње ња уз њу. У фон ду Ста ре и рет ке књи ге и ле га та 
Би бли о те ке Ма ти це срп ске на по ме не до дат но до би ја ју 
на сна зи јер је „основ ни“ ка та ло шки опис че сто не пот-
пун. Та ко је ре дак тор ка та ло га Ја сна Кар та ло вић у ско ро 
сва ки за пис уно си ла по дат ке као што су: „Без по ве за, у 
за штит ним ко ри ца ма; Не ма по да та ка о на чи ну на бав-
ке“, или „Не до ста је део хар ти је са тек стом на сре ди ни 
ли ста; „Ин вен та ри са но 15. мар та 2000.“, али и об ја шња-
ва ла на шта се при лог од но си. Мно ги при мер ци „сит не 
гра ђе“ из фон да Би бли о те ке Ма ти це срп ске пре уно са у 
елек трон ску ба зу има ли су тзв. ста ре сиг на ту ре, а број не 
пу бли ка ци је су пре ви ше де це ни ја ин вен та ри са не.

Го ди не из да ва ња про гла са, про спе ка та, ге о граф ских 
ка ра та, као и при ло га у кон ти ну и ра ним из во ри ма еви-
ден ти ра не су на осно ву ка та ло га На род не би бли о те ке 
Ср би је и дво том ног ка та ло га Би бли о те ке Ма ти це срп-
ске, ко ји је об ја вио Ди ми три је Ки ри ло вић, као и би бли-
о гра фи ја Сто ја на Но ва ко ви ћа, Ду ша на Пан ко ви ћа, Ла-
за ра Чур чи ћа и мно гих дру гих ис тра жи ва ча. 

2   Кар та ло вић, VI.


