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Те о ри ју и исто ри ју срп ске би бли о граф ске ли те ра ту-
ре сво јим де ли ма зна чај но је обо га тио ака де мик проф. 
др Во ји слав Мак си мо вић.1 Ода ном по све ће ни ку на у ци 
и ства ра ла штву, би бли о гра фи ја је би ла и оста ла суд бин-
ски пра ти лац.

Књи га Во ји сла ва Мак си мо ви ћа на сло вље на са Би-
бли о граф ски и срод ни огле ди, о ко јој да нас го во ри мо, ка-
пи тал но је де ло у обла сти срп ске исто ри је књи ге и те-
о ри је би бли о гра фи је. Реч је о при ло зи ма из те о ри је и 
исто ри је срп ске би бли о гра фи је, кри тич ким освр ти ма на 
нај зна чај ни ја де ла и лич но сти из исто ри је срп ске би бли-
о гра фи је, прак тич ним при ме ри ма из бо га тог ауто ро вог 
би бли о граф ског опу са и о зна чај ним срп ским би бли о-
гра фи ма. За вр ша ва ју ћи овај сво је вр сни би бли о граф ски 
ход кроз исто риј ске и са вре ме не то ко ве срп ске књи ге, 
пи сац у сре ди ште ста вља сто лет но тра ја ње Срп ског про-
свјет ног и кул тур ног дру штва „Про свје та“ (1902-2002) и 
„Про свје ти не“ зна ме ни те ка лен да ре (1905-1914).

Аутор је, у на ме ри да што пре глед ни је из ло жи ову сло-
же ну и зна чај ну ма те ри ју, све ра до ве сме стио у пет те мат-
ских кру го ва. У пр вом по гла вљу на ла зе се сле де ћи ра до-
ви: „При сту пи за те о ри ју би бли о гра фи је“; „Ис тра жи ва ње 
би бли о граф ског ма те ри ја ла на при мје ру књи жев ног дје ла 
Јо ва на Кр ши ћа“; „Би бли о гра фи ја пе ри о ди ке – осо бе но-
сти и прин ци пи у из ра ди“; „О би бли о граф ским ме то ди ма 

1  Основ на вер зи ја овог тек ста из ло же на је на про мо ци ја ма књи ге одр жа ним 
17. ма ја 2012. го ди не на Уни вер зи те ту у Ис точ ном Са ра је ву у ор га ни за ци ји 
из да ва ча књи ге Ма тич не би бли о те ке Ис точ но Са ра је во; 15. ју на 2012. го ди-
не у Би је љи ни у ор га ни за ци ји Глав ног од бо ра Срп ског кул тур ног и про свјет-
ног дру штва „Про свје та“ и 20. ју ла 2012. го ди не у Удру же њу књи жев ни ка 
Ср би је у Бе о гра ду, у ор га ни за ци ји Удру же ња.

и по ступ ци ма“; „За са вре ме ни при ступ би бли о гра фи ји 
при ло га у срп ској пе ри о ди ци“; „О по тре би из ра де исто ри-
је срп ске би бли о гра фи је“ и „При сту пи за пи са ње исто ри је 
срп ске би бли о гра фи је“. На ве де ни тек сто ви, осим по след-
њег, об ја вље ни су у са ра јев ском Би бли о те кар ству, Су сре-
ти ма би бли о гра фа у спо мен на др Ге ор ги ја Ми ха и ло ви ћа у 
Ин ђи ји и збор ни ку ра до ва Срп ска би бли о гра фи ја да нас.

Рад „При сту пи за пи са ње исто ри је срп ске би бли о-
гра фи је“ пр ви пут се по ја вљу је, и њи ме је аутор же лео, 
ка ко ве ли у по го во ру, не са мо да из ло жи сво је по гле де о 
овој зна чај ној те ми, већ и да ука же на је дан од пу то ка за 
за бу ду ћа по сма тра ња исто ри је срп ске би бли о гра фи је.

Дру ги те мат ски круг оку пља сле де ће ра до ве: „На уч на 
и би бли о граф ска сви јест За ха ри ја Ор фе ли на“; „До пу не 
‚Срп ске би бли јо гра фи је за но ви ју књи жев ност’ Сто ја на 
Но ва ко ви ћа“; „Ја ги ће ва оцје на ‚Срп ске би бли јо гра фи је 
за но ви ју књи жев ност 1741-1867’ Сто ја на Но ва ко ви ћа“; 
„Би бли о граф Ге ор ги је Ми ха и ло вић у на шој кри ти ци“; 
„Вук Ка ра џић у до са да шњим би бли о граф ским ра до-
ви ма“; „По во дом се дам то мо ва ‚Срп ске би бли о гра фи-
је. Књи ге 1868-1944’“; „Ка пи тал но дје ло срп ске на у ке и 
кул ту ре“; „Зна чај срп ских спо ме ни ца XIX и XX ви је ка“. 
Као и при ло зи из прет ход ног те мат ског кру га, и ови су 
об ја вље ни у срп ској струч ној пе ри о ди ци. У овом по гла-
вљу аутор да је исто риј ски пре сек нај зна чај ни јих би бли-
о граф ских ра до ва ко ји су обе ле жи ли срп ску би бли о гра-
фи ју XIX и XX ве ка. Под се ћа на на ше пре те че и угле дне 
и скрај ну те, не за слу же но за бо ра вље не ве ли ке срп ске 
би бли о гра фе и ка пи тал но де ло срп ске на ци о нал не би-
бли о гра фи је – Срп ску би бли о гра фи ју: књи ге 1868-1944 у 
чи јим те ме љи ма по чи ва њи хо во би бли о граф ско тки во.
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омо гу ћа ва јед но од основ них људ ских пра ва – пра во на 
кул ту ру. 

Иако је Ср би ја ма ла зе мља, ин те ре со ва ње за кре а тив-
не ин ду стри је је на за вид ном ни воу, бар што се ти че ис-
тра жи ва ња у овој обла сти. На сто ја ње ауто ра ове пу бли ка-
ци је, еми нент них ис тра жи ва ча ове обла сти код нас, је сте 

да при бли же овај сек тор свим за ин те ре со ва ним стра на-
ма, пр вен стве но пред став ни ци ма јав них вла сти, али и са-
мим ак те ри ма кре а тив ног сек то ра. На тај на чин, збор ник 
Кре а тив на Ср би ја, не са мо да до при но си бо љем раз у ме ва-
њу ове обла сти у нас, већ кроз при ме ре до бре прак се слу-
жи као во дич за по чет ни ке у кре а тив ним ин ду стри ја ма. 
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У тре ћем по гла вљу књи ге на ла зе се ра до ви ко ји су 
окре ну ти исто риј ским и са вре ме ним би бли о граф ским 
то ко ви ма у Бо сни и Хер це го ви ни: „Основ ни то ко ви до-
са да шњег би бли о граф ског ра да у БиХ“; „Ма ке дон ске 
на род не умо тво ри не у ча со пи су ‚Бо сан ска ви ла’“; „О 
из ра ди би бли о гра фи је пе ри о ди ке у БиХ“; „Би бли о граф-
ска сли ка на шег зна чај ног ча со пи са: На да Ми ли ће вић: 
Би бли о гра фи ја ча со пи са ‚Из раз’ 1957-1986“; „Не ко ли ко 
би бли о граф ских при мје ра“; „По глед на би бли о граф ски 
рад Ђор ђа Пе ја но ви ћа“ и „Књи жев ни при ло зи у ли сту 
‚На род’ (1907-1914)“. Чвр сте спо не из ме ђу би бли о те-
кар ског и би бли о граф ског ра да нај о чи ти је се огле да ју 
на при ме ру Ђор ђа Пе ја но ви ћа, зна ме ни тог би бли о те-
ка ра Про свје ти не би бли о те ке и јед ног од нај це ње ни јих 
срп ских би бли о те ка ра из ме ђу два свет ска ра та. Осве-
тља ва ју ћи зна чај не бо сан ско хер це го вач ке ча со пи се, 
аутор из свог би бли о граф ског опу са из два ја три ли ста: 
Бо сан ску ви лу, На род и Из раз, чи јим се са др жа јем ба вио.

Че твр ти те мат ски круг за по чи ње ома жом Љу бин ки 
Пе трић-Ба шо вић (1930-2002) – „Љу бин ка Пе трић-Ба-
шо вић као би бли о те кар, пе да гог и на уч ник“. Текст је 
2009. го ди не об ја вљен у до бој ским Зна че њи ма и под-
се ћа ње је на про фе со ра би бли о те кар ства на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Са ра је ву и уте ме љи ва ча 
те о риј ског и на уч ног ба вље ња би бли о те кар ством. За-
гре бач ки ма ги странт и пра шки док то ранд, Љу бин ка Пе-
трић-Ба шо вић је сво јим не по сред ним на став ним ра дом, 
али и те о риј ским и струч ним тек сто ви ма, ве о ма до при-
не ла ори ги нал ном про грам ском об ли ко ва њу Ка те дре за 
би бли о те кар ство на са ра јев ском Фи ло зоф ском фа кул-
те ту, та ко да је она по ста ла мо дел и узор оста лим би бли-
о теч ким ка те дра ма у та да шњој Ју го сла ви ји. Ауто ро ва 
обим на сту ди ја о струч ном ра ду про фе сор ке Љу бин ке 
Пе трић-Ба шо вић обо га ће на је и кри тич ком би бли о гра-
фи јом ње них књи га и при ло га.

По во дом сто два де сет го ди на од осни ва ња Срп-
ског пје вач ког дру штва „Сло га“ у Са ра је ву (1890-2010), 
аутор је тек стом „Ју би леј срп ског  би бли о те кар ства у 
БиХ: Сто два де сет го ди на од осни ва ња би бли о те ке Срп-
ског пје вач ког дру штва ‚Сло га’“ под се тио на зна чај ну 
и бо га ту би бли о теч ку збир ку ко је је ово дру штво по се-
до ва ло. Текст је об ја вљен у ча со пи су Би бли о те кар ство 
Срп ске (Ви ше град, 2010). О би бли о фил ству, по ма ло за-
бо ра вље ном об ли ку кул тур ног до бро чин ства, као ду хов-
ном и ин те лек ту ал ном под сти ца ју без ко јег се не мо же 
за ми сли ти до бра би бли о те ка, а ти ме ни ба вље ње би бли-
о гра фи јом, аутор пи ше у по след њем при ло гу овог по-
гла вља – „Би бли о фил ство – би тан те мељ би бли о теч ке 
про фе си је“.

Књи га про фе со ра Мак си мо ви ћа за вр ша ва по себ-
ним по гла вљем по све ће ном са ра јев ском Срп ском про-
свјет ном и кул тур ном дру штву „Про свје та“ и срп ским 
ка лен да ри ма: „Срп ско про свјет но и кул тур но дру штво 
‚Про свје та’ 1902-2002“; „Пр ви пе ри од ‚Про све ти них’ 
ка лен да ра (1905-1914)“ и „Срп ски ка лен да ри у про-
шлом и на шем вре ме ну“. Ду го го ди шње ба вље ње Срп-
ским про свјет ним и кул тур ним дру штвом „Про свје та“ 

про мо ви са ло га је у јед ног од ње го вих  нај бо љих по зна-
ва ла ца. Во ји слав Мак си мо вић је 2002. об ја вио би бли о-
гра фи ју и исто ри ју овог дру штва по во дом сто го ди шњи це 
ње го вог по сто ја ња, а 2010. го ди не об ја вио је и књи гу о 
20 го ди на ра да об но вље ног  дру штва. Из штам па не про-
дук ци је СПКД „Про свје та“ аутор је из дво јио ка лен да ре, 
и то оне об ја вље не до 1914. го ди не, упра во због огром-
ног про све ти тељ ског, кул тур ног и на ци о нал ног зна ча ја 
за срп ски на род у Бо сни и Хер це го ви ни. Уло га ко ју су ка-
лен да ри има ли у срп ском на ро ду, зна чај ко ји је та увек 
при сут на књи га у сва кој пи сме ној по ро ди ци од и гра ла, 
ње на исто риј ска уло га – не сме ни ка да да бу де за бо ра-
вље на. Све стан ме ста ко ји ка лен дар тра ди ци о нал но има 
у срп ској кул ту ри, Во ји слав Мак си мо вић се са об но вом 
ра да дру штва и на став ком штам па ња ка лен да ра СПКД 
„Про свје та“ при хва тио од го вор ног по сла уре ђи ва ња 
ове нај ста ри је срп ске књи ге. По сао уред ни ка ка лен да ра 
СПКД „Про свје та“ и да нас са успе хом оба вља.

Да је срп ски ка лен дар био и остао пра во на род но 
шти во, са вла сти тим пе ча том и обе леж јем на ци о нал ног 
и пра во слав ног – по твр ђу је ши ро ка по пу лар ност у на-
ро ду. Од пр вих ка лен да ра ко је је сре ди ном XVI II ве ка 
уте ме љио За ха ри је Ор фе лин, до да на шњих да на, ова 
сво је вр сна на род на књи га, при ла го ђа ва ју ћи се вре ме ну и 
по тре ба ма чи та ла ца, да ла је не мер љив до при нос укуп-
ном раз вит ку срп ске књи жев но сти, кул ту ре, ду хов но-
сти и уте ме ље њу осе ћа ња на ци о нал не при пад но сти. О 
оправ да но сти и зна ча ју њи хо вог об ја вљи ва ња и ра спо ну 
од без ма ло два и по ве ка тра ја ња, пи ше ака де мик Мак-
си мо вић у тек сту „Срп ски ка лен да ри у про шлом и на-
шем вре ме ну“. Ово је ујед но и по след њи при лог у књи зи 
Би бли о граф ски и срод ни огле ди.

И као пра ви би бли о граф, ра ди бо љег иден ти фи ко ва-
ња и раз у ме ва ња сво јих на пи са, аутор нас у „Би бли о гра-
фи ји укр ште них тек сто ва“ оба ве шта ва о при ло зи ма ко ји 
су би ли из вор и гра ђа за ње го ву књи гу.

Ре ци мо и ко ју реч о из да ва чу и опре ми књи ге. По твр-
ђу ју ћи сво ју ви со ку ре пу та ци ју и углед ме ђу из да ва чи ма 
струч них и на уч них би бли о теч ких књи га у Ре пу бли ци 
Срп ској, Ма тич на би бли о те ка у Ис точ ном Са ра је ву и 
ње на ди рек тор ка Љи ља на Кне же вић, ути ски ва њем свог 
из да вач ког им при ма ту ра на књи гу про фе со ра Мак си-
мо ви ћа, обо га ћу ју сво ју би бли о те ку још јед ном вред ном 
књи гом. Све хва ле за слу жу је при год на и са уку сом ода-
бра на илу стра ци ја за ко ри це књи ге, ко ја мо но гра фи ји 
да је до дат ни естет ски и ви зу ел ни ква ли тет.

Би бли о граф ски и срод ни огле ди Во ји сла ва Мак си мо ви-
ћа рет ка је и не до ста ју ћа књи га у на шој би бли о граф ској 
ли те ра ту ри, ко ју је, на уч но и по у зда но, пи сао и уоб ли-
чио из ван ре дан по зна ва лац про бле ма ти ке и струч њак. 
Она ула зи у ка те го ри ју оба ве зних при руч ни ка пр во га 
ре да, без ко јих не сме да бу де ни јед на ка те дра ко ја у 
свом про гра му са др жи исто ри ју срп ске књи ге, и исто ри-
ју и те о ри ју би бли о гра фи је. 


