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Пет на е сту го ди шњи цу из ла же ња на уч ног ча со пи са Чи та ли ште (2002–2017), Град ска би бли о те ка 
Пан че во обе ле жи ла је рад но – ор га ни зо ва њем На уч ног ску па „Би бли о те ке и иден ти тет”, про мо ци ја ма 
књи га и пу бли ко ва њем монографије Би бли о те ка кроз вре ме: При ло зи оп штој исто ри ји би бли о те ка до 16� 
ве ка.1 Из ме ђу ко ри ца ове књи ге са ку пље но је из у зет но на уч но шти во, ко јим се, уз увод и пет по гла вља 
са 13 са оп ште ња и за кључ ком, ба ви 12 вр сних би бли о те ка ра и на уч них рад ни ка. Са оп шта ва ју ћи про-
фе си о нал но и струч но, кон ци зно и до ку мен то ва но, ауто ри нас во де кроз пре ко три де сет ве ко ва по ја ве 
пи сма и књи ге, свих ње них об ли ка, ши ре ња и са ку пља ња, уз фор ми ра ње пр вих би бли о те ка, њи хо вог 
тра ја ња и ути ца ја – ква ли фи ку ју ћи се за на ста вак ис тра жи ва ња и пи са ња – све до оп ште исто ри је срп-
ских би бли о те ка.

Из бор те ма, од из у зет но ин спи ра тив ног, на дах ну тог уво да о уло зи и зна ча ју по зна ва ња исто ри је би-
бли о те ка, пре ко би бли о те ка ста рог ве ка, оних у освит хри шћан ске ере, ви зан тиј ског ми ле ни ју ма, ма на-
стир ских, ре не сан сних би бли о те ка, до књи жне кул ту ре Ара па и Ту ра ка у сред њем ве ку – са за кључ ком 
ко ји, ком пе тент но и зна лач ки, ана ли зи ра ути цај штам пар ства на исто ри ју би бли о те кар ства уоп ште – ова 
дра го це на књи га до пу ње на но вим, не по зна тим, не дав но от кри ве ним до ка зи ма и чи ње ни ца ма, по твр ђу је 
ви со ке на уч не стан дар де на ших ауто ра, што пу бли ка ци ји да је по се бан зна чај.

Па жљи вим чи та њем сва ког од 13 из ван ред них са оп ште ња ко ја на сто је, на пот пу но нов на чин, да по-
ве жу три де сет ве ко ва у ко ји ма су на ста ла пи сма, ра зни об ли ци књи ге, ства ра не при ват не ко лек ци је књи-
га, осни ва не пр ве би бли о те ке, де ло ва ли пр ви чу ва ри књи га, би бли о те ка ри – от кри ва се ши ро ка сли ка 
не ве ро ват не ве ко ви ма не го ва не при вр же но сти, бри ге за очу ва ње, за шти ту и про ши ре ње би бли о теч ких 
фон до ва. Упор ност, ен ту зи ја зам, зна ње и од го вор ност ових пр вих би бли о те ка ра, на уч ни ка, фи ло зо фа, 
до брих по зна ва ла ца и об ли ка књи га и скрип то ри ја, ка сни је штам па ри ја и књи жа ра, ни је про ма кла на-
шим ауто ри ма и тај осе ћај по тре бе и ме ре да се по ме ну сви зна чај ни ства ра о ци у свим обла сти ма ра да 
на књи зи и са књи гом, ње ној на бав ци, ши ре њу и чу ва њу, ни је из о ста вљен ни у јед ном од са оп ште ња. Оту-
да се, узи ма ју ћи у об зир ка рак те ри сти ке пет по гла вља, од но сно са оп ште ња ко ја их тво ре, при ка зу ју ћи 
глав не но си о це на прет ка и раз во ја би бли о те ка, лич но сти ко је их по др жа ва ју, про мо ви шу и фи нан сиј ски 
по ма жу, њи хо вом ја ча њу и ра сту – осе ћа јед на за јед нич ка нит, ко ја, чи ни се, ис ти че три, ре ђе ви ше, 
исто вре ме них то ко ва.

При мет но је да се код сва ког од по зна тих и по ме ну тих зна чај них би бли о те ка ра пр вих ра них и ве-
ли ких би бли о те ка, по ред лич них по да та ка, на во де струч ни и рад ни до при нос би бли о те ка ма и њи хо вом 
раз во ју, али се по ми њу и по себ на на уч на, ли те рар на и дру га оства ре ња и ис тра жи ва ња, чи ме се до дат но 
об ја шња ва, иако спо ро, си гур но уте ме ље ње би бли о те ка у на уч ном и дру штве ном жи во ту епо ха у ко ји ма 
на ста ју.

Свих 13 са оп ште ња, од Бли ског ис то ка као ко лев ке би бли о те ка, пре ко основ них ка рак те ри сти ка раз-
во ја књи жне кул ту ре у ан тич кој Грч кој, Алек сан дриј ске и Пер гам ске би бли о те ке ко је су да ле пе чат хе ле-
ни стич ком све ту, би бли о те ке и из да вач ка де лат ност у Ри му – од ре пу бли ке до цар ства, за тим ис тра же на, 
про ду бље на и но ва са зна ња о цр кве но-оп штин ским и ве ли ким хри шћан ским би бли о те ка ма у Је ру са ли-
му, Кир ти, Ке са ри ји Па ле стин ској и Ав гу сти но вој би бли о те ци у Хи по ну, до би бли о те ка и по зи ва би бли о-
те ка ра у Ви зан тиј ском цар ству, од Ори ге на до Хри со ло ре, исто вре ме но при ка зу ју и узроч но-по сле дич не 
ве зе ме ђу дру штве ним по ја ва ма ко је су, у раз ли чи тим епо ха ма и кул тур ним при ли ка ма, под сти ца ле или 

1   Изговорено на Научном скупу „Библиотеке и идентитет“, на промоцији књиге Библиотека кроз време: Прилози општој историји 
библиотека до 16. века, у Панчеву, 25. 5. 2017.
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спре ча ва ле раз вој би бли о те ка. Слич но се по на вља и код ма на стир ских би бли о те ка сред њег ве ка, епо си 
у ко јој се ру ко пи сно на сле ђе ме ри хи ља да ма и хи ља да ма сред њо ве ков них ру ко пи са, вре ме у ко ме ма-
на сти ри ра су ти од Кон стан ти но по ља, пре ко Све те Го ре, Ви зан ти је до за пад но е вроп ског про сто ра осни-
ва ју сво је би бли о те ке и, у окви ру пра ви ла мо на шког жи во та, уво де ча со ве чи та ња, ба вље ња књи гом и 
би бли о те ка ма ко је до би ја ју ва жно ме сто у мо на шкој за јед ни ци. Тек ће са пр вом ху ма ни стич ком грч ком 
би бли о те ком у Ита ли ји, а за тим са по кре том ху ма ни зма и ре не сан се би ти на ја вље не број не би бли о те-
ке но вог ти па на ста лог из од но са пре ма пи са ном на сле ђу, је зи ку и зна њу, са ви со ким кри те ри ју ми ма у 
по гле ду са др жа ја и есте ти ке књи ге, ква ли тет ног ма те ри ја ла и по ве зом, што је би ло уско ве за но за до на-
то ре, имућ не кти то ре и ве ћи број по све ће них пе сни ка, књи жев ни ка и обра зо ва ног плем ства. Иако вр ло 
за ин те ре со ва ни да књи гу и би бли о те ке при бли же јав но сти, ни су оства ри ли свој сан – отва ра ње јав них 
би бли о те ка: пре пре ка су би ли фон до ви на ме ње ни на уч ни ци ма, фи ло зо фи ма, цр кви, све до 16. ве ка, 
ка да књи га ви ше ни је би ла са мо ви со ко струч на и на ла тин ском је зи ку, већ су је мо гли ко ри сти ти сви. 
Ве ћи на та да фор ми ра них би бли о те ка у Фи рен ци, Ве не ци ји, Ва ти ка ну, Ри му, као и број не кне жев ске, 
при ват не и цр кве не би бли о те ке, књи жно бла го ду гу ју ре не сан си и мо гућ но сти ма да рет ким ру ко пи сним 
и штам па ним књи га ма обо га те сво је фон до ве.

Овом пе ри о ду при па да и ре не сан сни вла дар Ма ти ја Ху ња ди Кор вин, ко ји је, за хва љу ју ћи сјај ним 
учи те љи ма, при ме нио до ме те ху ма ни зма и у дру гој по ло ви ни 15. ве ка на сто јао да у обла сти књи ге, књи-
жне кул ту ре и зна ња учи ни ве ли ке про ме не у сво јој зе мљи. Вре ме ном је по стао стра стве ни са ку пљач 
књи га, уз по др шку уче них са рад ни ка и свог би бли о те ка ра фор ми рао би бли о те ку, чи је бо гат ство, збир ке 
ру ко пи сних и штам па них књи га пре о ста лих од ра зних не при ја тељ ских по ха ра, и да нас ин те ре су ју мно-
ге, раз ли чи те екс пер те.

Из ни за ових три на ест из у зет но ва жних, за по зна ва ње оп ште исто ри је би бли о те ка, с ме ром пред ста-
вље них бит них по да та ка о на стан ку, раз во ју, тра ја њу и про па сти, пр вих и зна чај них би бли о те ка па жњу 
при вла че и но ва, до пу ње на са зна ња, исто риј ски по да ци и ин фор ма ци је о књи жној кул ту ри Ара па у 
Сред њем ве ку, не са мо због ве ли ког осво је ног ге о граф ског про сто ра, се ди шта нај ста ри јих ци ви ли за ци-
ја, већ што су, за хва љу ју ћи му дро сти и то ле ран ци ји сво јих вла да ра, усво ји ли остат ке ан тич ке кул ту ре и 
њи хо ве те ко ви не, об је ди њу ју ћи ви ше раз ли чи тих кул тур них ути ца ја, што је до при не ло очу ва њу ду хов ног 
на сле ђа свих на ро да на њи хо вој те ри то ри ји.

Осим „Ку ће му дро сти” у Баг да ду, вред не су по ме на Кра љев ске би бли о те ке у Ка и ру, Баг да ду, Кор до-
би, Ши ра зу, Ба сри, ко је су се тру ди ле да на ба ве, пре пи шу или пре ве ду што ви ше по зна тих књи га сво га 
вре ме на. Ве о ма су ва жне и би бли о те ке при џа ми ја ма, са ста ту сом јав них би бли о те ка, не ком вр стом 
обра зов них цен та ра, ко ји ни су би ли огра ни че ни са мо на вер ску ли те ра ту ру.

У са оп ште њу о тур ским би бли о те ка ма кроз вре ме кон ци зно и ја сно из не ти су по да ци о пре и слам ском 
до бу, о 2000 го ди на ду гој исто ри ји Ту ра ка, ко ји су, кре ћу ћи се од Па ци фи ка до Ме ди те ра на, ства ра ли и 
сје ди ња ва ли ша ре ни ло и плу ра ли зам за јед ни ца цен трал не Ази је, пре у зи ма ли на сле ђе за те че них на ро да. 
Аутор пра ти пре и слам ско до ба од пр вих књи жев них спо ме ни ка пи са них гок тур ским ал фа бе том, пре ко 
ислам ског до ба од 10. до 16. ве ка, ка да се ства ра пр ва тур ска ислам ска др жа ва у ко јој су, по ред дру гих 
успе ха, на ста ла бли ста ва књи жев на де ла пи са на арап ским пи смом, на гла шен ре спект пре ма књи зи, вре-
ме ка да се раз ви ја обра зов на и на уч на де лат ност, уте ме ље на у ме дре са ма „уре ђе ним план ским, моћ ним 
вас пит ним уста но ва ма”. Ови вер ски и обра зов ни цен три об у хва та ли су, по ред џа ми је и дру гих по треб них 
про сто ри ја за учи те ље и уче ни ке, и би бли о те ке и би бли о те ка ре. По знат је ве ли ки број би бли о те ка у ме-
дре са ма, од пр ве отво ре не у Ни ша пу ру 1040. го ди не, за тим Баг да ду, Мер ву, Ис фа ха ну, Мо су лу и дру где.

Са чу ва но је нај ви ше по да та ка о би бли о те ка ма Осман ског до ба: би бли о те ке сул та на, лич не би бли-
о те ке, би бли о те ке у окви ру џа ми ја, ме дре са и мек те ба, у дер ви шким те ки ја ма, за ви ја ма и тур бе ти ма, 
те би бли о те ке с по себ ном згра дом. Све оне до при но си ле су ства ра њу по вољ не ин те лек ту ал не кли ме за 
раз вој обра зов них уста но ва, за ши ре ње књи ге, на бав ком, пре пи си ва њем или за пле ном у рат ним по хо ди-
ма. Ве ли ки број би бли о те ка од 14. до 16. ве ка, би бли о те ка ра, пре во ди ла ца, књи го ве за ца, пре пи си ва ча 
ста рао се о овом ру ко пи сном и штам па ном бла гу: у Бур си, Ма ни си, Ца ри гра ду, Ка и ру, Алек сан дри ји, 
Але пу, Је ру са ли му, Да ма ску, као и Са ра је ву, у скло пу Га зи-Ху срев бе го ве џа ми је по диг ну те 1530. го ди не.

За кљу чак ове из у зет не монографије, са же те исто ри је би бли о те ка на ста лих у ра спо ну од ви ше од 
три де сет ве ко ва – раз ма тра се и ана ли зи ра вре ме од по ја ве штам пе, ко ја уз све до бро би ти, огро ман 
до при нос ши ре њу књи ге, зна ња, ин фор ма ци ја, но си у се би и кли цу про ме на – крат ко ре че но, про ме не 
и пре о бра жај кул ту ре. На по ми њу ћи да су у исто ри ји чо ве чан ства до са да за бе ле же не че ти ри ко му ни-
ка ци о не па ра диг ме: го вор, пи смо, штам па и елек трон ско ко му ни ци ра ње, аутор упо зо ра ва да се но ве 
тех но ло ги је и ме то де за пре нос ин фор ма ци ја не мо гу све сти са мо на пу ка тех нич ка сред ства. Ис ти че да 
про ме не у ко му ни ци ра њу и у тех но ло ги ји ме ди ја за пре нос зна ња, увек за ко но мер но иза зи ва ју ве ли ке 
про ме не у свим обла сти ма дру штве ног жи во та, у еко ном ској, ду хов ној и кул тур ној сфе ри.
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У збир ци Би бли о гра фи ја срп ске те о ло ги је, као осма по ре ду, об ја вље на је сту ди ја Сње жа не Ћир ко-
вић Би бли о те ка За ха ри ја Ор фе ли на: би бли о гра фи ја, ко ја пред ста вља пре ра ђе ну ма ги стар ску те зу.1 Од-
ли ку је је из у зе тан ака дем ски стил из ла га ња, док се рас по ре дом гра ђе на го ве шта ва да је реч на уч ној 
мо но гра фи ји.

1  Ма ги стар ска те за са истим на сло вом од бра ње на је на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 2009. го ди не.
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Пи шу ћи о пре о бра жа ју књи ге, о свим ње ним по јав ним об ли ци ма, од ру ко пи сне до штам па не, на ме-
ње не свим уз ра сти ма, са од ре ђе ним струч ним, ли те рар ним, за бав ним са др жа јем, до књи ге на ком пакт-
ди ску, елек трон ске књи ге, књи ге на ин тер не ту, аутор по ста вља пи та ње: „По сто ји ли уоп ште не ка трај на и 
пот пу на де фи ни ци ја, не ко за јед нич ко је згро, не ки све о бу хват ни по јам књи ге?” Тра га ју ћи за од го во ром 
на во ди ис тра жи ва че ко ји се ба ве овим про бле мом, по се же за ети мо ло ги јом ре чи књи га, од но сно об ја-
шње ња у те о ри ји би бли о те кар ства пра те ћи исто риј ску ево лу ци ју, све тех нич ке, естет ске и функ ци о нал не 
пре о бра жа је кроз ко је је књи га про ла зи ла, при че му је сва ка тех нич ка но ви на, бит на за при звод њу и ши-
ре ње књи ге, у пот пу но сти при хва та на тек он да ка да је од го ва ра ла аутен тич ним дру штве ним по тре ба ма.

Што се ти че од но са би бли о те ка, штам пар ства и из да ва штва, аутор ис ти че њи хо ву трај ну, дав но ус-
по ста вље ну са рад њу, за др жа ва ју ћи се на от кри ва њу и про из вод њи књи га по же љи ши ро ке чи та лач ке 
пу бли ке и на низ еко ном ских, со ци о ло шких и по ли тич ких про ме на ко је су из те ме ља про ме ни ле европ-
ску ци ви ли за ци ју. Он ци ти ра и пет та ча ка Мар ша ла Ме кла у на чи ји се са др жај од но си на прав це про ме-
на иза зва них Гу тен бер го вим про на ла ском штам пе. Не ана ли зи ра ју ћи учи нак ових пред ви ђа ња, аутор у 
крат ким цр та ма до пи су је све ко ри сти штам пар ске тех но ло ги је, по ја ву ве ли ких би бли о те ка, обра зо ва ње 
би бли о теч ких рад ни ка, при сту пач ност књи зи, по че так ере де мо кра ти за ци је књи ге, чи та ња и успо на јав-
ног би бли о те кар ства. За вр ша ва ју ћи сво је са оп ште ње, он по на вља да ће но ва ко му ни ка ци о на сред ства и 
но ва тех но ло шка ору ђа си гур но има ти ути цај на ме диј књи ге и на суд би ну би бли о те ка.

По ред зна ња и струч но сти, при ло ге у овој је дин стве ној књи зи ка рак те ри шу и уме шност и од ме ре ност 
и у са оп шта ва њу но вих не до вољ но по твр ђе них на уч них прет по став ки, леп је зик и укуп на стил ска ујед на-
че ност, ко ји ско ро да бри шу гра ни це овог ве ли ког тим ског ра да.

Са др жај књи ге – исто ри ја би бли о те ка, оста је бла го за сва вре ме на, за све ге не ра ци је, ових на ших 
да на и свих по то њих од су тра, па на да ље, би ло да се чи та у па пир ној или ди ги та ној фор ми, по мо ћи ће 
да се спо зна ко ли ко је сна ге, во ље, пре га ла штва и бор бе, фи зич ке и ду хов не би ло уло же но у ових пре ко 
три де сет  ве ко ва кроз ко је су про шли књи га, би бли о те ке и њи хо ви би бли о те ка ри.


