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Сажетак
У тексту су описани развој и колекције Руске државне библиотеке у Москви, од Музеја Румјанцева, основаног 1828. у 
Санкт-Петербургу, до данашњих дана. Посебна пажња посвећена је периоду од шездесетих година 19. века, када је 
фонд поменутог музеја премештен из Санкт-Петербурга у Москву, где је представљао прву музејску колекцију у Руском 
царству. На основу тадашњих прописа, данашња Руска државна библиотека била је прва општедоступна библиотека 
у Москви. Део њених фондова представљале су, а и данас чине, рукописне и штампане публикације из различитих 
периода српске историје.
Након револуције 1917, пред ову установу постављени су нови задаци, који су били у складу са тадашњим државним 
уређењем, које је, упркос прилагођавањима у појединим периодима, опстало до почетка деведесетих година 20. века. 
Нове околности учиниле су да Руска државна библиотека још једанпут у својој историји промени статус и улогу, која се, 
уз примену нових информационих технологија, успешно развија и у 21. веку.

Кључне речи: Руска државна библиотека, Москва, историјат, колекције и организација, Музеј Румјанцева, српске 
рукописне и штампане књиге

Увод

То ком 18. и сре ди ном 19. ве ка на ста вље не су, на те ри то ри ји Ру ског цар ства, ре фор ме за по-
че те још у вре ме ца ра Пе тра Ве ли ког, ко је су омо гу ћи ле раз вој обра зов них и кул тур них ин сти-
ту ци ја. Осно ва ни су Ака де ми ја на у ка у Санкт-Пе тер бур гу и Уни вер зи тет у Мо скви, а фон до ви 
би бли о те ка ко је су фор ми ра не у окви ру њих омо гу ћа ва ли су при ступ пу бли ка ци ја ма нео п-
ход ним, пре све га, за ба вље ње на уч но и стра жи вач ким ра дом. По ред ових уста но ва, кра јем 18. 
ве ка осно ва на је и на ци о нал на би бли о те ка у Санкт-Пе тер бур гу.

Од спе ци јал них би бли о те ка, 1828. го ди не је, у Санкт-Пе тер бур гу осно ван Му зеј Ру мјан-
це ва,1 ко ји је за јав ност отво рен три го ди не ка сни је. Док се на ла зио у Санкт-Пе тер бу гу од 
1845. до 1861. је, пре ма та да шњим про пи си ма, био у са ста ву Цар ске јав не би бли о те ке.2 Осно-
ву ње го вог фон да3 чи ни ла је ко лек ци ја гро фа Ни ко ла ја Пе тро ви ча Ру мјан це ва (1754–1826).4 

1  На осно ву ука за ца ра Ни ко ла ја I Ро ма но ва.

2  Да на шња Ру ска на ци о нал на би бли о те ка, осно ва на 1795. го ди не.

3  Об у хва тао је ви ше од 28.000 књи га, ви ше од 700 ру ко пи са (ме ђу ко ји ма и не ко ли ко сто ти на ин ку на бу ла) и 1000 ка ра та. Ме ђу 
њи ма су би ли ра до ви на уч ни ка 18. и 19. ве ка, пр во из да ње Ен ци кло пе ди је Ди дроа и Да лам бе ра и по ро дич ни ар хив по ро ди це 
Ру мјан цев (пре пи ска из 17. и 18. ве ка, имо вин ска и дру га до ку мен та твор ца фон да, као и ње го вог бра та). Од спо ме ни ка зна чај-
них за ру ску кул ту ру и исто ри ју мо же се из дво ји ти До бри ло во је ван ђе ље из 12. ве ка пи са но на пер га мен ту, два до го во ра из ме ђу 
Нов го ро да и Хан зе из 14. ве ка и цар ски ро до слов из до ба вла да ви не Ива на Гро зног. Од стра них пу бли ка ци ја за сту пље на су де ла 
ху ма ни сте Ле о нар да Бру ни ја о Пр вом пун ском ра ту из 15. ве ка, Са лу сти је ви ру ко пи си и дру го.

4  Ди пло ма та, пред сед ник Др жав ног са ве та, члан не ко ли ко уче них дру шта ва и је дан од нај о бра зо ва ни јих пред став ни ка сво је епо-
хе. За хва љу ју ћи др жав ним функ ци ја ма ко је је оба вљао у раз ли чи тим пе ри о ди ма жи во та, по зна ва њу не ко ли ко је зи ка и ве ли кој 
љу ба ви ко ју је га јио пре ма спо ме ни ци ма пи сме но сти, са ку пио је ве о ма вред ну ко лек ци ју ру ко пи са и ста рих штам па них књи га 
на сло вен ским и дру гим је зи ци ма.
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До пре се ље ња Му зе ја у Мо скву и ње го вог отва ра ња за јав ност, за њу је ура ђен са мо опис 
ру ко пи са.5

Од лу ком Ко ми те та ми ни ста ра 1861. го ди не, фонд Му зе ја Ру мјан це ва пре ме штен је у Мо-
скву. Кроз раз ли чи те пе ри о де, од сре ди не 19. ве ка до по чет ка два де се тих го ди на 20. ве ка, 
би бли о теч ки фонд био је ве зан за Му зеј. Од тог пе ри о да до са вре ме ног до ба, део је ко лек-
ци ја да на шње Ру ске др жав не би бли о те ке у Мо скви.6 О про ме на ма ње ног ста ту са и уло ге, од 
фор ми ра ња збир ке у Мо скви до ства ра ња ко лек ци је од на ци о на лог зна ча ја, би ће ви ше ре чи 
у на став ку тек ста.

Исто ри ја Ру ске др жав не би бли о те ке – од пре се ље ња у Мо скву
до ре во лу ци је 1917. го ди не

До осни ва ња Мо сков ског јав ног музеја и му зе ја Ру мјан це ва, нај зна чај ни ја би бли о те ка у 
Мо скви би ла је она у окви ру Уни вер зи те та,7 осно ва на пе де се тих го ди на 18. ве ка. По ред то га, 
„у Мо скви су у пр вој че твр ти ни XVI II ве ка, по сед ни ци, отац и син Ки при ја нов, отво рив ши но ву 
штам па ри ју пла ни ра ли да на пра ве Јав ну све на род ну би бли о те ку, (...) а овај пред лог је 1727. 
го ди не на кон смр ти оца В. В. Ки при ја но ва пре дат на раз ма тра ње Се на ту и Си но ду.“8 Ова иде ја 
ни је би ла усво је на, али је чи ни ла до бру осно ву за отва ра ње пр ве оп ште до ступ не би бли о те ке у 
Мо скви, што је, у по чет ним го ди на ма ра да, тре ба ло да бу де са да шња Ру ска др жав на би бли о-
те ка. На и ме, „осни ва ње Мо сков ске јав не би бли о те ке од но си се на по че так но вог исто риј ског 
пе ри о да ка да се рас па дао фе у дал но-кме тов ски си стем и убр за вао раз вој ка пи та ли зма у Ру си-
ји што је ути ца ло и на еко ном ски, по ли тич ки и кул тур ни жи вот.“9

У пе ри о ду од 1861. до по чет ка 1863. го ди не оства рен је план ор га ни за ци је Мо сков ског јав-
ног му зе ја и му зе ја Ру мјан це ва, ко ји је об у хва тао уре ђе ње по чет ног фон да, из ра ду ка та ло га и 
отва ра ње чи та о ни це. Го ди не 1862. озва ни чен је до ку мент По ло жај Мо сков ског јав ног му зе ја 
и му зе ја Ру мјан це ва,10 ко јим је ре гу ли сан рад ове уста но ве и њен но ви ста тус. Би бли о те ка се 
на ла зи ла у осам про сто ри ја згра де обла сти Ва ган ко во, где је, по чет ком 15. ве ка, би ла и јед на 
од ре зи ден ци ја мо сков ских ве ли ких кне зо ва. „Му зеј је при ли ком осни ва ња об у хва тао се дам 
це ли на: 1. би бли о те ку, 2. оде ље ње ру ко пи са и ста ро штам па не сло вен ске књи ге, 3. ле пих умет-
но сти и кла сич них ста ри на, 4. хри шћан ских ста ри на, 5. ет но граф ски ка би нет, 6. ка би нет за 
ми не ра ло ги ју и 7. ка би нет зо о ло ги је.“11 Ства ри из обла сти ми не ро ло ги је и зо о ло ги је 1864. и 
1865. го ди не пре да те су Мо сков ском уни вер зи те ту.

5  Са ста вио га је Алек сан дар Хри сти фо ро вич Во сто ков (Алек сан др Хри сти фо ро вич Во сто ков, 1781–1864), фи ло лог-сла ви ста, пе-
сник, па ле о граф и ар хе о граф. – Де таљ ни је ви де ти на: Со труд ни ки РНБ – де я те ли на у ки и ку ль ту ры Би о гра фи че ский сло ва рь, т. 
1–4, „Во сто ков Алек сан др Хри сти фо ро вич (Осте нек Алек сан др Во ль де мар)“, пре у зе то 16. 7. 2018, http://nlr.ru/nlr_hi story/
per sons/in fo.php?id=192.

6  Уста но ва је, од свог осни ва ња, не ко ли ко пу та ме ња ла име: у пе ри о ду од 1862. до 1869. но си ла је на зив Мо сков ски јав ни му зеј 
и му зеј Ру мјан це ва (Мо сков ский пу блич ный му зеи и Ру мян цев ский му зей); од 1869. до 1913. Мо сков ски јав ни и му зеј Ру мјан-
це ва (Мо сков ский пу блич ный и Ру мян цев ский му зей); од 1913. до 1917. Цар ски мо сков ски и му зеј Ру мјан це ва (Им пе ра тор ский 
Мо сков ский и Ру мян цев ский му зей); од 1917. до 1925. Др жав ни му зеј Ру мјан це ва (Го су дар ствен ный Ру мян цев ский му зей); од 
1925. до 1992. Др жав на би бли о те ка Са ве за Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка „Вла ди мир Иљич Ле њин“ (Го су дар ствен ная 
би бли о те ка СССР име ни В. И. Ле ни на). На кон за вр шет ка Ве ли ког отаџ бин ског ра та до де љен јој је ор ден Ле њи на за за слу ге у 
са ку пља њу и чу ва њу књи жних фон до ва и да ва њу на ко ри шће ње свим ка те го ри ја ма ко ри сни ка. Ор ден је до де љен на два де се то-
го ди шњи цу пре и ме но ва ња Др жав ног му зе ја Ру мјан це ва у Др жав ну би бли о те ку Са ве за Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка 
„Вла ди мир Иљич Ле њин“. Од 1992. но си на зив Ру ска др жав на би бли о те ка (Рос си й ская го су дар ствен ная би бли о те ка).

7  По се до ва ла је ви ше од 120.000 при ме ра ка пу бли ка ци ја.

8  Ис то рия Го су дар ствен ной ор де на Ле ни на би бли о те ки СССР име ни В. И. Ле ни на за 100 лет: 1862–1962 (Мо сква: Го су дар ствен ная 
ор де на Ле ни на би бли о те ка СССР име ни В. И. Ле ни на, 1962), 9.

9  Исто.

10  По ло же ние о Мо сков ском пу блич ном му зе у ме и Ру мян цев ском му зе у ме.

11  Ис то рия Го су дар ствен ной ор де на Ле ни на би бли о те ки СССР име ни В. И. Ле ни на..., 16.
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У по чет ним го ди на ма ра да фонд се по пу ња вао оба ве зним при мер ком (ко ји је Би бли о те ка 
при ма ла од 1862. го ди не), по кло ни ма гра ђа на и за по сле них. У окви ру ове ак тив но сти пре да то 
је и хи ља ду ду пли ка та из фон да Цар ске јав не би бли о те ке у Санкт-Пе тер бур гу. „Пр вог ја ну а ра 
1864. го ди не у Ру мјан цев ском му зе ју на ла зи ло се 28.512 књи га, 1050 ру ко пи са, 4 пред ме та 
кла сич не ста ри не, 1695 ме да ља и нов чи ћа, 12.419 ми не ра ла, 163 је ди ни ца у Ет но граф ском 
оде ље њу.“12

Фонд ру ко пи сног оде ље ња, ко је је јед но од нај ва жни јих за рад би бли о те ке од на ци о нал ног 
зна ча ја, по пу ња ван је по кло ни ма по је ди на ца ко ји су до при не ли раз во ју ру ске кул ту ре и на у-
ке,13 нај ве ћим де лом у 19. ве ку. У окви ру ње га на ла зи ли су се ру ко пи си, ста ре штам па не књи ге, 
пре пи ска, до ку мен та ци о ни ма те ри јал и дру го. Тако, део ко лек ци је та да шњег Мо сков ског јав ног 
музеја и му зе ја Ру мјан це ва по ста ли су: спи си Јо си фа Во лоц ког,14 Мак си ма Гр ка,15 Би бли је на 
грч ком је зи ку Ал да Ма ну ци ја16 из 1518; Но вог за ве та чи ји је уред ник био Ера змо Ро тер дам ски;17 
Си нај ски ко декс Ти шен дор фа;18 де ла Ђор да на Бру на, Хо ра ци ја (штам па но 1476), Ари сто те ла 
(штам па но 1498), Хе ро до та (штам па но 1502). Ка сни је је ко лек ци ја стра них ста ро штам па них 
књи га до пу ње на са још 26 ин ку на бу ла, 99 пу бли ка ци ја штам па них од 1501. до 1550, од но сно 
па ле о ти па и дру гих рет ких из да ња. Део ове ко лек ци је19 по ста ли су и ста ро ру ски тек сто ви из 15. 
ве ка, мол дав ске да ров ни це пи са не у 15. и 16. ве ку и укра јин ска до ку мен та из 17. и 18. ве ка.

Фонд Оде ље ња књи га на ру ском је зи ку уве ћао се пу бли ка ци ја ма и ру ко пи си ма не ка да-
шњих за по сле них у Му зе ју Ру мјан це ва: пи сца и фи ло зо фа Вла ди ми ра Фе до ро ви ча Одо јев-
ског (Вла ди мир Фе до ро вич Одо ев ский, 1804–1869) и исто ри ча ра и ар хе о гра фа Ми ха и ла 
Алек се је ви ча Ве не ви ти но ва (Ми ха ил Алек се е вич Ве не ви ти нов, 1844–1901). „Оби мом и бо-
гат ством са др жа ја по себ но је зна ча јан ар хив исто ри ча ра М. П. По го ди на,20 ко ји су Ру ко пи-
сном оде ље њу пре да ли ње го ви на след ни ци. Оп шир на пре пи ска По го ди на то ком це лог пе де-
се то го ди шњег пе ри о да – од 1820. до 1870, са пи сци ма, уче ња ци ма, др жав ним и дру штве ним 
де лат ни ци ма Ру си је и сло вен ских др жа ва, ње го ви днев ни ци и за пи си о књи га ма об у хва та ли 
су раз ли чи те и ве о ма це ње не ма те ри ја ле о исто ри ји Ру си је 19. ве ка. У окви ру њих огле дао се 
жи вот Мо сков ског уни вер зи те та из ме ђу 1820. и 1840. го ди не, де лат ност Мо сков ског сло вен-
ског ко ми те та од 1850. до 1870. го ди не и ру ско-сло вен ске кул тур не ве зе, раз вој ру ске исто-
риј ске на у ке, ли те ра ту ре, пу бли ци сти ке и жур на ли сти ке пр ве по ло ви не 19. ве ка.“21 По ред 
то га, за исто ри ју Ру ског цар ства зна чај на је ар хив ска гра ђа Ди ми три ја Алек се је ви ча Мил ју-
ти на (Дми три Алек се е вич Ми лю тин, 1816–1912)22 на осно ву ко је је мо гу ће из вр ши ти увид у 

12  Люд ми ла Ми ха й лов на Ко ва ль, На бла гое про све е щ е ние: Из ис то рии Рос си й ской го су дар свен ной би бли о те ки (Мо сква: Па шков дом, 
2012), 85.

13  Ко лек ци је Ун дољ ског, Но ро ва и Се ва стја но ва.

14  Осни вач и игу ман Јо си фо-Во лоц ког ма на сти ра. – Де таљ ни је ви де ти на: Пра во слав ная Эн ци кло пе дия под ре дак цей Па три ар ха 
Мо сков ско го и всея Ру си Кир ри ла, „Иосиф“, пре у зе то 18. 8. 2018, http://www.pra venc.ru/text/578410.html.

15  Де таљ ни је ви де ти на: Элек трон ная би бли о те ка Ин сти ту та фи ло со фии РАН, Но вая фи ло соф ская эн ци кло пе дия, „Мак сим Грек“, 
пре у зе то 15. 7. 2018, https://ip hlib.ru/gre en sto ne3/li brary/col lec tion/newp hi lenc/do cu ment/HASH019bdfe ef58c38828fa2579b.

16  Де таљ ни је ви де ти на: Al dus Ma nu ti us, ita lian prin ter, pre u ze to 18. 8 2018, https://www.bri tan ni ca.com/bi o graphy/Al dus-Ma nu ti us.

17  Де таљ ни је ви де ти на: De si de ri us Era smus, dutch hu ma nist and scho lar, pre u ze to 18. 8 2018, https://www.bri tan ni ca.com/bi o graphy/
De si de ri us-Era smus.

18  Де таљ ни је ви де ти на: Kon stan tin von Tischen dorf, ger man scho lar, pre u ze to 18. 8 2018, https://www.bri tan ni ca.com/bi o graphy/
Kon stan tin-von-Tischen dorf.

19  Збир ке Му ха но ва и Бе ља је ва.

20  Ми ха ил Пе тро вич По го дин, 1800–1875, исто ри чар, пу бли ци ста, пи сац, из да вач и ко лек ци о нар. – Де таљ ни је ви де ти на: Эн-
ци кло пе дия все мир ная ис то рия, „По го дин Ми ха ил Пе тро вич“, пре у зе то 15. 7. 2018, http://w.hi strf.ru/ar tic les/ar tic le/show/
po go din_mik hail_pi e tro vich.

21  Ис то рия Го су дар ствен ной ор де на Ле ни на би бли о те ки СССР име ни В. И. Ле ни на..., 249.

22  Ру ски др жав ни и вој ни де лат ник. – Де таљ ни је ви де ти на: На уч ная элек трон ная би бли о те ка, Исто ри че ские на у ки, Оте че ствен-
ная ис то рия, „Д. А. Ми лю тин – го су дар ствен ный де я те ль и исто рик рус ской ар мии“ (те ма дис сер та ции и ав то ре фе ра та по 
ВАК 07.00.02, кан ди дат исто ри че ских на ук Га бел ко, Дми трий Ев ге нь е вич), пре у зе то 20. 7. 2018, http://www.dis ser cat.com/
con tent/d-milyutin-go su dar stvennyi-deyatel-i-isto rik-rus skoi-ar mii.
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спољ ну и уну тра шњу по ли ти ку ца ра Алек сан дра II Ро ма но ва (вла дао од 1855. до 1881), ко ји 
је зна ча јан због уки да ња кмет ства, што је има ло ути цај на це ло куп но ру ско дру штво кра ја 19. 
и по чет ка 20. ве ка.

За из у ча ва ње кул ту ре и на у ке Да ле ког ис то ка ве ли ку вред ност има ко лек ци ја ко ју је Мо-
сков ском јав ном му зе ју и му зе ју Ру мјан це ва по кло нио др жав ни са вет ник, ди пло ма та и си но-
лог Кон стан тин Ан дри ја но вич (Ан дре ја но вич) Скач ков (Кон стан тин Ан дри а но вич (Ан дре я но-
вич) Скач ков, 1821–1883).23 Об у хва та ла је „(...) 1378 пу бли ка ци ја на ки не ском је зи ку (1115 
штам па них тех ни ком кси ло гра фи је и 263 ру ко пи са) у 10.912 то мо ва, 57 пу бли ка ци ја на ман-
џур ском24 (57 штам па них тех ни ком кси ло гра фи је25 и 4 ру ко пи са) у 785 књи га; по ред ових до-
ку ме на та по сто ја ли су и ма те ри ја ли из 15. ве ка; књи ге о Ру си ји, књи ге рет ке и у са мој Ки ни.“26 
Вла сник је за њу са ста вио и струч ни ка та лог.

Ме ђу ауто гра фи ма у окви ру Ру ко пи сног оде ље ња на ла зи ла су се и де ла пе сни ка епо хе 
Про све ти тељ ства Га ври ла Ро ма но ви ча Дер жа ви на (Га ври ил Ро ма но вич Дер жа вин, 1743–
1816); пи са ца Алек сан дра Сер ге је ви ча Пу шки на (Алек сан др Сер ге е е вич Пу шкин, 1799–1837) 
и Ми ха и ла Јур је ви ча Љер мон то ва (Ми ха ил Юрь е вич Лер мон тов, 1814–1841); ком по зи то-
ра Ми ха и ла Ива но ви ча Глин ке (Ми ха ил Ива но вич Глин ка, 1804–1857) и сли ка ра Ва лен ти на 
Алек сан дро ви ча Се ро ва (Ва лен тин Алек сан дро вич Се ров, 1865–1911). Зна чај на је и гра ђа 
Алек сан дра Ива но ви ча Хер це на (Алек сан др Ива но вич Гер цен, 1812–1870)27 и Ни ко ла ја Пла-
то но ви ча Огар јо ва (Ни ко лай Пла то но вич Ога рёв, 1813–1877)28 о де ка бри сти ма.29

Пр ва пу бли ка ци ја ко ја је при пре мље на у окви ру Ру ко пи сног оде ље ња би ла је из да ње фо то-
гра фи ја ми ни ја ту ра Мо сков ске си но дал не би бли о те ке, ко ју је из ра дио Алек сеј Је го ро вич Вик-
то ров (Алек сей Его ро вич Вик то ров, 1827–1883).30 Го ди не 1860. об ја вље на је до ку мен та ци о на 
гра ђа, ко ју су за штам пу при ре ди ли А. Е. Вик то ров и та да шњи управ ник Оде ље ња ру ко пи са 
Цар ске јав не би бли о те ке А. Ф. Бич ков.31 Њи ме је об у хва ћен и ка та лог сло вен ско-ру ских књи-
га на цр кве но сло вен ском (од по чет ка сло вен ске штам пе). Пр ви ка та лог Оде ље ња штам пан је 
1870. го ди не.

Го ди не 1912, по во дом пе де се то го ди шњи це осни ва ња Мо сков ског јав ног му зе ја и му зе ја 
Ру мја це ва, из да то је фо то тип ско из да ње Ар хан гел ског је ван ђе ља из 11. ве ка.32 Сле де ће го ди не 
је, у част три сто те го ди шњи це до ла ска на пре сто цар ске по ро ди це Ро ма нов, про ме њен и на зив 
уста но ве у Цар ски мо сков ски музеј и му зеј Ру мјан це ва и под тим име ном по зна та је до Ре во-
лу ци је 1917. го ди не.

23  Де таљ ни је ви де ти на: Ру мя ан цев ский му зе ий, вир ту а ль ная ре кон струк ция, лю ди, „Скач ков Кон стан тин Ан дри а но вич (Ан дре я но-
вич) Кол лек ци о нер. Да ри те ль“, пре у зе то, 16. 7. 2018, http://www.rmu se um.ru/da ta/aut hors/s/skac hkov ka.php.

24  Пре ци Ман џу ра ца би ли су тун гу ско пле ме Јур че на (Жу чен), ко ји су, по чет ком 12. ве ка усво ји ли име Ман џу.

25  Кси ло граф ске (др во ре зне) књи ге по ја ви ле су се у Ки ни то ком 8. ве ка, као ком би на ци ја два по ступ ка – ба кро ре за и пе ча та. 
Тач на ре про дук ци ја штам па них цр те жа и тек сто ва у упо тре би је од 10. ве ка. У Евро пи се упо тре бља ва ју у по след њим го ди на ма 
14. и сре ди ном 15. ве ка, а нај че шће су штам па не сли ке све та ца. – Де таљ ни је ви де ти у: Жак Жер не, Ки не ски свет (Бе о град: Clio, 
2007), 340 и 342; Alek san dar Stip če vić, Po vi jest knji ge (Za greb: Na klad ni za vod Ma ti ce hr vat ske, 1985), 293.

26  Ко ва ль, На бла гое про све е щ е ние..., 134.

27  Пи сац и дру штве ни де лат ник. – Де таљ ни је ви де ти на: Эн ци кло пе ди ая все мир ная ис то рия, „Гер цен Алек сан др Ива но вич“, пре у-
зе то 15. 7. 2018, https://w.hi strf.ru/ar tic les/ar tic le/show/gi ert sien_ali ek san dr_iva no vich.

28  Пе сник и пу бли ци ста. – Де таљ ни је ви де ти на: Эн ци кло пе ди ая все мир ная ис то рия, „Ога рёв Ни ко лай Пла то но вич“, пре у зе то 15. 7. 
2018, https://w.hi strf.ru/ar tic les/ar tic le/show/oga ri ov_ni ko lai_pla to no vich.

29  Пле ми ћи ре во лу ци о на ри у цар ској Ру си ји, са ко јим по чи ње бор ба за уки да ње кмет ства. На зив су до би ли по по бу ни од 14. де-
цем бра 1825. го ди не, ко ја је угу ше на. – Де таљ ни је ви де ти у: Ма ла ен ци кло пе ди ја про све та, Оп шта ен ци кло пе ди ја 1 (А–Љ). Дру го 
из да ње (Бе о град: Про све та, 1970), 385–386.

30  Ар хе о граф, би бли о граф, исто ри чар књи ге. – Де таљ ни је ви де ти на: Пра во слав ная Эн ци кло пе дия под ре дак цей Па три ар ха Мо сков-
ско го и всея Ру си Кир ри ла, „Вик то ров“ пре у зе то 20. 7. 2018, http://www.pra venc.ru/text/158602.html.

31  Афа на сий Фе до ро вич Быч ков, 1818–1899, би бли о граф, исто ри чар, ар хе о граф и па ле о граф. – Де таљ ни је ви де ти на: Со труд ни-
ки РНБ — де я те ли на у ки и ку ль ту ры. Би о гра фи че ский сло ва рь, т. 1–4, „Быч ков Афа на сий Фе до ро вич“, пре у зе то 15. 7. 2018, http://
www.nlr.ru/nlr_hi story/per sons/in fo.php?id=35.

32  На пи са но на пер га мен ту, са укуп но 178 ли сто ва. – Де таљ ни је ви де ти на: Пра во слав ная Эн ци кло пе дия под ре дак цей Па три ар-
ха Мо сков ско го и всея Ру си Кир ри ла, „Ар хан ге ль ское еван ге лие“, пре у зе то 20. 7. 2018, http://www.pra venc.ru/text/76448.html.
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Од осни ва ња су се у Би бли о те ци из ра ђи ва ла два одво је на ал фа бет ска ка та ло га: ћи ри лич-
ни (за из да ња на ру ском, укра јин ском, бу гар ском, срп ском итд.) и ла ти нич ни (по ред је зи ка 
ко ји ко ри сте ово пи смо, у ње му су по пи са на и из да ња на ла тин ском и грч ком). Пр ве ин струк-
ци је за опис књи га из ра ђе не су 1912, а би ле су у упо тре би до 1927. го ди не. По ред ка та ло га 
ура ђе на је и кар то те ка пе ри о дич них из да ња (но ви не и ча со пи си). Од сре ди не 19. до пр ве 
по ло ви не 20. ве ка, за по сле ни су оства ри ли са рад њу са ве ћи ном та да шњих ве ћих би бли о те ка 
у зе мљи (ака де ми ја на у ка, уни вер зи тет и дру ги) и ино стран ству, пр вен стве но са Не мач ком и 
Фран цу ском.

На кон Ре во лу ци је 1917, пред Би бли о те ку су по ста вље ни но ви за да ци, ко ји су прет по ста-
вља ли дру га чи ји ста тус и рас по ред по сло ва, ко ји је, уз од ре ђе не из ме не, тра јао ви ше од се-
дам де сет го ди на. У скла ду са тим до би ја и но ви на зив – Др жав ни му зеј Ру мјан це ва.

Исто ри ја Ру ске др жав не би бли о те ке – у пе ри о ду
по сто ја ња Са ве за Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка

У пе ри о ду од 1918. до 1922. из вр ше на је кон фи ска ци ја33 ар хив ске и ру ко пи сне гра ђе по-
зна тих по ро ди ца Цар ске Ру си је, ме ђу ко ји ма су би ли: Бар ја тин ски (Ба ря тин ский), Ше ре ме тје-
ви (Ше ре ме те вий), Вја зем ски (Вя а зем ский), Во рон цов-Да шко ви (Во рон цов-Да шков), што је 
ути ца ло на по ве ћа ње фон до ва Би бли о те ке, по себ но у обла сти вој них на у ка, исто ри је, умет но-
сти и књи жев но сти.

Од цр кве них збир ки, у Ру ко пи сно оде ље ње та да шњег Др жав ног му зе ја Ру мјан це ва укљу-
че ни су ру ко пи си: Јо си фо-Во лоц ког (до та да део фон да Мо сков ске ду хов не ака де ми је) и 
Тро ји це-Сер ге јев ског ма на сти ра као из вор за из у ча ва ње ста ро ру ске умет но сти, од ко јих су 
по је ди ни ве за ни и за шко лу Ан дре ја Ру бљо ва.34 За на у ку су зна чај ни и до ку мен ти дру го и-
ме но ва ног ма на сти ра о фе у дал ним по се ди ма и упра вља њу ру ском др жа вом од 14. до 17. 
ве ка. Део би бли о те ке Др жав ног му зе ја Ру мјан це ва по ста ла је и ко лек ци ја бив шег епар хиј-
ског до ма из Мо скве са 150.000 пу бли ка ци ја раз ли чи тог са др жа ја. Фонд пу бли ка ци ја из 
при род них на у ка уве ћан је са 50.000 то мо ва књи га ко је су би ле део би бли о те ке Дру штва 
ру ских ле ка ра.

У окви ру Др жав ног му зе ја Ру мјан це ва је, на кон ре во лу ци је 1917, ус по ста вље на и но ва по-
де ла би бли о теч ких фон до ва. На осно ву то га, „(...) у Би бли о те ци је би ло ор га ни зо ва но 20 на-
уч них оде ље ња:

1. Оп ште (ен ци кло пе ди је, по ли гра фи је, би бли о гра фи је и др.)
2. Фи ло зо фи ја
3. Фи зич ко-ма те ма тич ке на у ке
4. Би о ло шке на у ке
5. Ге о ло ги ја, ми не ро ло ги ја, па ле он то ло ги ја
6. Ге о гра фи ја, ан тро по ло ги ја, ет но гра фи ја
7. Оп шта исто ри ја
8. Ру ска исто ри ја
9. Ори јен та ли сти ка
10. Кла сич на фи ло ло ги ја
11. За пад но е вроп ска књи жев ност

33  На кон ре во лу ци је 1917. го ди не про ме њен је дру штве нопо ли тич ки оквир, пр вен стве но пре ла ском из мо нар хи стич ког на чи на 
упра вља ња на др жав ни. У скла ду са тим је и имо ви на (ме ђу ко јом су би ли и пи са ни и штам па ни до ку мен ти) дру штве них гру па 
ко је су би ле по ве за не са цар ском по ро ди цом и си сте мом ко ји је вла дао у Ру ском цар ству по др жа вље на. Слич но се де си ло и 
на кон Фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је 1789, ка да је од лу ка ма Ве ли ке на род не скуп шти не 1792. го ди не имо ви на не ка да шњих 
уста но ва и по је ди на ца мо нар хи стич ко ре жи ма по ста ла вла сни штво др жа ве.

34  Ико но пи сац, уче ник Те о фа на Гр ка. – Де таљ ни је ви де ти на: Свя то-Тро иц кая Сер ги е ва Ла вра, Би о гра фия и тво ри че ство пре по доб-
но го Ан дрея Ру бле ва, пре у зе то 18. 8. 2018, http://www.stsl.ru/news/all/bi o gra fiya-i-tvor che stvo-pre po dob no go-an dreya-ru ble va.
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12. Сла ви сти ка
13. Ру ска књи жев ност
14. Умет ност
15. Дру штве не на у ке и пра во
16. Еко ном ске на у ке
17. Се о ска при вре да
18. Ме ди ци на
19. Тех но ло ги ја
20. Ло кал на књи жев ност
На кнад но су ор га ни зо ва на оде ље ња вој них на у ка и му зи ке.“35

По ред фи зич ке ор га ни за ци је фон до ва, би ло је по треб но да се пу бли ка ци је уре де на од-
ре ђе ни на чин, па се у скла ду са тим, 1919. го ди не, у окви ру свих на уч них оде ље ња, за по че ло 
са из ра дом кла си фи ка ци о не ше ме за со вјет ске би бли о те ке. По ред то га, као део Др жав ног 
му зе ја Ру мјан це ва ус по ста вље на су оде ље ња ал фа бет ског ка та ло га, ча со пи са и ду бле та. Ше-
фо ви оде ље ња би ли су спе ци ја ли сти из по је ди них обла сти, а у ра ду су им по ма га ли и дру ги 
би бли о теч ки рад ни ци, ко ји су, по ред по мо ћи при до пу ни по да та ка, вр ши ли фи зич ку и струч ну 
об ра ду пу бли ка ци ја. Чла но ви ма је омо гу ћен при ступ чи та о ни ци, док се по ве зи ва ње пу бли ка-
ци ја спро во ди ло у окви ру књи го ве зни це. На овај на чин ус по ста вље ни су нео п ход ни еле мен ти 
за чу ва ње фон да, ње го ву об ра ду и да ва ње на ко ри шће ње, што је до при не ло ефи ка сни јем ра ду 
Би бли о те ке.

„По чет ком 1921. Нар ком прос36 је утвр дио но во ’Пра ви ло за упра вља ње Др жав ним Ру мјан-
цев ским му зе јом’.37“38 Сре ди ном исте го ди не, ово тело је пред ло жило Са ве ту на род них ко ме-
са ра ре ор га ни за ци ју Му зе ја Ру мјан це ва, а на осно ву то га је од ре ђе но да се у окви ру Би бли-
о те ке на ла зе фон до ви: мо но граф ских и се риј ских пу бли ка ци ја, рет ких из да ња (му зеј књи ге), 
ру ко пи са, ду бле та, као и књи га над ко ји ма ни је из вр ше на об ра да. По ред то га, об у хва та ла би и 
збир ку у окви ру чи та о ни це, оде ље ње ко је би се ба ви ло да ва њем ин фор ма ци ја о ка та ло зи ма и 
ка би нет за би бли о те кар ство (чи ни ла су га три од се ка: на уч но-ис тра жи вач ки, на став ни и кон-
сул тант ско-ин фор ма ци о ни и три сек ци је: за ка та ло ги за ци ју, би бли о теч ку ста ти сти ку и исто ри-
ју би бли о те ка).39 На че лу Ка би не та на ла зи ла се Љу бов Бо ри сов на Хав ки на (Лю бо вь Бо ри сов на 
Хав ки на, 1871–1949).40 

Го ди не 1923. штам пан је Во дич по Др жав ном Ру мјан цев ском му зе ју. Део пр ви Би бли о те ка.41 
По ред то га, об ја вље ни су и ар хив ски ма те ри ја ли Оде ље ња ру ко пи са ко ји су об у хва та ли: днев-
ник Алек сан дра Сер ге је ви ча Пу шки на за пе ри од од 1833. до 1835. и пре пи ску Кон стан ти на 
Пе тро ви ча По бе до но сце ва (Кон стан тин Пе тро вич По бе до но сцев, 1827–1907).42

35  Ис то рия Го су дар ствен ной ор де на Ле ни на би бли о те ки СССР име ни В. И. Ле ни на..., 68

36  На род ни ко ме са ри јат за про све ћи ва ње.

37  При ло же ние об упра вле нии Го су дар ствен ным Ру мян цев ским му зе ем.

38  Ис то рия Го су дар ствен ной ор де на Ле ни на би бли о те ки СССР име ни В. И. Ле ни на..., 72.

39  Од 1922. ње гов део чи нио је и ка би нет за би бли о те кар ство На род ног уни вер зи те та Ша њав ског. Ова кав на чин ор га ни зо ва ња 
био је до 1934, ка да се на ла зио у окви ру Др жав не би бли о те ке Са ве за Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка „Вла ди мир Иљич 
Ле њин“, а за тим Мо сков ског би бли о теч ког ин сти ту та. Шест го ди на ка сни је, по но во је вра ћен под упра ву Би бли о те ке, где на-
ста вља рад као Ка би нет за би бли о те кар ство.

40  Док тор пе да го шких на у ка, те о ре ти чар би бли о те кар ства и је дан од ора ни за то ра пр во би бли о теч ког кур са у Ру си ји 1913. го ди-
не, одр жа ном при На род ном уни вер зи те ту Ша њав ског. – Де таљ ни је ви де ти на: Де нь за днём, кни га за кни гой, Блог би бли о те ка рей 
Го су дар ствен ной уни вер са ль ной на уч ной би бли о те ки Кра сно яр ско го края, „2016. Лю бо вь Бо ри сов на Хав ки на. К 145-ле тию со дня 
ро жде ния“, пре у зе то 17. 7. 2018, https://kra e vus hka.li ve jo ur nal.com/588234.html.

41  Пу те во ди те ль по Го су дар ствен но му Ру мян цев ско му му зею Вып. I Би бли о те ка.

42  Пи сац, пре во ди лац, исто ри чар цр кве. – Де таљ ни је ви де ти на: Из ис то рии Гат чин ско го двор ца и име ния Выс тав ка ар хив ных до ку-
мен тов из фон дов Цен тра ль но го го су да р ствен но го исто ри че ско го ар хи ва Санкт-Пе тер бур га, „К. П. По бе до но сцев“, пре у зе то 17. 7. 
2018, https://spbar chi ves.ru/gatchi na pa la ce_5.6.
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Од 1924. го ди не ура ђе на је но ва ор га ни за ци ја по сло ва уну тар Би бли о те ке, ко ја је под ра зу-
ме ва ла из ра ду пред мет ног ка та ло га, цен трал ног ка та ло га и уна пре ђе ње ра да са ко ри сни ци ма. 
Одр жа ни су Пр ва кон фе рен ци ја на уч них би бли о те ка и Пр ви све ру ски би бли о граф ски скуп. 
Го ди ну да на ка сни је, Би бли о те ка до би ја но во име – Др жав на би бли о те ка Са ве за Со вјет ских 
Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка „Вла ди мир Иљич Ле њин“.43 Ре ор га ни за ци јом су спо је на оде ље ња 
за по пу ња ва ње, ка та ло ги за ци ју и чу ва ње гра ђе, а ра ди ло се и на из ра ди струч ног ка та ло га. У 
овом пе ри о ду па жња се по све ћу је и раз во ју Ори јен тал ног оде ље ња, ко је се, из ме ђу оста лог, 
ба ви ло и ли те ра ту ром на ро да на гра ни ци Ру си је са ис то ком и на ро да Са ве за Со вјет ских Со ци-
ја ли стич ких Ре пу бли ка, на свим је зи ци ма осим ру ског. Јед на од зна чај них пред но сти по сто ја-
ња овог Оде ље ња би ла је мо гућ ност раз ме не пу бли ка ци ја на стра ним је зи ци ма из ме ђу би бли-
о те ка ко је су ушле у са став Са ве за Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка, што је до при не ло и 
по ве ћа њу оста лих фон до ва, а умно го ме је би ло олак ша но цен тра ли за ци јом на бав ке у окви ру 
др жав не би бли о те ке у Мо скви.

Би бли о те ка је 1926. има ла функ ци о нал на (по пу ња ва ња, чу ва ња, ка та ло ги за ци је, на уч них 
ин фор ма ци ја, чи та о ни цу) и спе ци јал на оде ље ња (ру ко пи са, Му зеј књи ге – од 1934. Оде ље ње 
рет ких књи га, ори јен тал них књи га, Му зеј А. П. Че хо ва у Мо скви и Му зеј А. П. Че хо ва на Јал ти). 
Као део раз во ја би бли о теч ке де лат но сти и по ве ћа ња ње не ви дљи во сти у дру штву, у Др жав-
ној би бли о те ци су исте го ди не одр жа ни: Дру ги све ру ски би бли о граф ски скуп и Дру га кон фе-
рен ци ја на уч них би бли о те ка.44 Пр ви устав Би бли о те ке на кон пре и ме но ва ња усво јен је 1929. 
Исте го ди не је, у окви ру Оде ље ња за рад са ко ри сни ци ма, ор га ни зо ва на гру па за по ли тич ко-
про свет ни рад (ка сни је Сек тор ма сов них по сло ва),45 као и по себ но оде ље ње вој не ли те ра ту-
ре.46 Два де се тих го ди на 20. ве ка по че ли су да се ко ри сте ли сти ћи по ме ђу на род ном фор ма ту 
(7,5x12,5cm), да би се од 1931. за по че ло са из ра дом по два при мер ка ли сти ћа за пред мет ни 
ка та лог. Сле де ће го ди не за вр ше но је сре ђи ва ње гра ђе до ре во лу ци о нар ног пе ри о да основ ног 
фон да. У пе ри о ду од 1922. до 1932. са ста вље не су Ин струк ци је за ка та ло ги за ци ју,47 а 1931. го-
ди не штам па на је по себ на бро шу ра Спи сак услов них скра ће ни ца, при ме ње них у ка та ло ги за ци ји.48 
Од 1936. из ра ђу је се об је ди ње ни пред мет ни ка та лог по моћ ног фон да.

Од 1931. до 1937. по сто ја ло је Удру же ње на уч них би бли о те ка, ко је је функ ци о ни са ло у 
окви ру Би бли о те ке, а свој зна чај по твр ди ло је ор га ни зо ва њем кон фе рен ци је мо сков ских би-
бли о те ка 1934. го ди не.

Са ста вље ни су ка та ло зи ћи рил ских књи га – ин ку на бу ла и па ле о ти па; ру ских књи га 18. ве-
ка и ру ко пи са кла си ка ру ске књи жев но сти и пу бли ка ци ја 19. и 20. ве ка. Го ди не 1930. и 1934. 
штам па ни су ка та ло зи стра не пе ри о ди ке. У окви ру Оде ље ња ру ко пи са се до ре во лу ци је 1917. 
го ди не чу ва ла и ко лек ци ја ста ро штам па них ру ских књи га (1564–1741), ко ја је 1930. по ста ла 
део Оде ље ња рет ких књи га. По ред то га, Оде ље њу су пре да та и из да ња ру ских књи га из да та до 
1800, ин ку на бу ле, па ле о ти пи и из да ња штам па на из ме ђу 1551. и 1600. го ди не. Де вет го ди на 
ка сни је, од ре ђе на је гра нич на го ди на за ста ра из да ња и прин цип из бо ра гра ђе, ко ји ма су об у-
хва ће на сва стра на из да ња од 15. до 18. ве ка и ру ска из да ња до 1825. го ди не.

Ра до ви из обла сти би бли о те кар ства, би бли о гра фи је и исто ри је књи ге об ја вљи ва ни су у ча-
со пи си ма: Цр ве ни би бли о те кар, Со вјет ска би бли о гра фи ја, Књи га и про ле тер ска ре во лу ци ја.49 Од 
1940. се, као део по сло ва за по сле них у на уч но-би бли о граф ском оде ље њу, из ра ђу је ре ко ман-
ди ра на би бли о гра фи ја.

43  Го су дар свен ная би бли о те ка СССР име ни В. И. Ле ни на.

44  Цен тра ли зо ва на ка та ло ги за ци ја у окви ру на уч них би бли о те ка вр ши ла се од 1927. го ди не.

45  Од 1936. по сто ји као са мо стал но оде ље ње.

46  Осно ву фон да оде ље ња чи ни ла је ко лек ци ја би бли о те ке бив шег Глав ног шта ба.

47  Ин струк ции по ка та ло ги за ции.

48  Спи сок услов ных со кра щ е ний, при ме ня е мых в ка та ло ги за ции.

49  Кра сный би бли о те ка рь; Со вет ская би бли о гра фия; Кни га и про ле тер ская ре во лю ция.
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У окви ру из да вач ке де лат но сти Би бли о те ке, пред по че так Ве ли ког отаџ бин ског ра та штам-
па но је не ко ли ко пу бли ка ци ја: дру го из да ње мо но гра фи је Пу шкин у штам пи, 1814–1837: хро-
но ло шки пре глед Пу шки но вих де ла, штам па них за жи во та Н. Си њав ски (Н. Си няв ский) и М. Цја-
влов ски (М. Ця влов ский) (Мо сква 1938, пр во из да ње из 1914. го ди не); Вој на књи га 1934–1939 
(Мо сква, 1941); Ан тич ка ли те ра ту ра (Мо сква, 1941); Астро но ми ја (Мо сква, 1941); Би о ло ги ја 
(Мо сква, 1941)50 и дру ге. Од 1928. до 1938. штам па на су и че ти ри збор ни ка ко ја су се за сни-
ва ла на ма те ри ја ли ма оде ље ња ру ко пи са и рет ких књи га.

На по чет ку ра та, Др жав на би бли о те ка Са ве за Со вјет ских Со ци ја ли стич ких ре пу бли ка „Вла-
ди мир Иљич Ле њин“ у свом фон ду чу ва ла је 10 ми ли о на је ди ни ца би бли о теч ке гра ђе. Ок то бра 
1941. до не та је од лу ка да се нај зна чај ни ји фон до ви раз ме сте у Перм, што је из вр ше но ме сец 
да на ка сни је. То ком чи та вог пе ри о да на ци стич ке оку па ци је Би бли о те ка је ра ди ла са ко ри сни-
ци ма, а зна чај ну де лат ност оства ри вао је и ка би нет за би бли о те кар ство, ко ји је 1942. го ди не 
са ста вио план за на уч но-ме то до ло шки рад. Из да вач ка де лат ност је у рат ним го ди на ма би ла 
огра ни че на на пу бли ка ци је вој но-по ли тич ке и вој но-тех нич ке са др жи не (око 40%).

Од 1946. до 1950. ор га ни зо ва не су по себ не чи та о ни це ко је су об у хва та ле пу бли ка ци је из 
раз ли чи тих на уч них обла сти. Би бли о те ка је пру жа ла по моћ ре јон ским би бли о те ка ма ко је су 
стра да ле у оку па ци ји. Го ди не 1946. део фон да по ста ла је и ко лек ци ја Ни ко ла ја Алек сан дро-
ви ча Ру ба ки на (Ни ко лай Алек сан дро вич Ру ба кин, 1862–1946),51 ко ја је об у хва та ла 80.000 то-
мо ва пу бли ка ци ја из 19. и 20. ве ка. „Кра јем 1946. у са ста ву фон до ва би бли о те ке ‘В. И. Ле њин’ 
на ла зи ло се око 11 ми ли о на је ди ни ца би бли о теч ке гра ђе – де сет пу та ви ше не го 1917. и три 
пу та ви ше не го 1925. го ди не.“52 По во дом осам сто те го ди шњи це осни ва ња Мо скве ор га ни зо-
ва на је из ло жба (1947). Исте го ди не утвр ђе ни су На чин из ра де об је ди ње ног ка та ло га ру ске књи ге 
ве ли ких би бли о те ка Са ве за Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка и План ра да на са ста вља њу 
тог ка та ло га.53

Кра јем 1952. усво јен је но ви устав Др жав не би бли о те ке ор де на СССР54 „В. И. Ле њи на“.55 
По сто ја ла је раз ви је на ме ђу на род на са рад ња, по себ но у обла сти раз ме не пу бли ка ци ја са 
би бли о те ка ма Евро пе: Ис точ не Не мач ке, Бу гар ске, Че хо сло вач ке, Ма ђар ске, Ру му ни је и 
дру гих. Од 1954. Са вез Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка са ра ђу је са UNE SCO-м,56 
док је Ру ска др жав на би бли о те ка од 1956. де по зит на за све пу бли ка ци је ко је из да је ова 
ор га ни за ци ја. По ред то га, де таљ ни је је раз ви ја на и би бли о граф ска де лат ност. У скла ду са 
тим, пе де се тих го ди на об ја вљен је об је ди ње ни ка та лог ру ске књи ге за пе ри од од 1798. до 
1825. го ди не, а ше зде се тих ру ске књи ге штам па не гра ђан ском ћи ри ли цом у 18. ве ку. Овај 
пе ри од је у обла сти кла си фи ка ци је обе ле жи ло штам па ње пра ви ла за опис нот них из да-
ња, а за по че ло се и са ра дом на кар та ма и атла си ма ко ји су при сти за ли пу тем оба ве зног 
при мер ка.

Ми ни стар ство кул ту ре Ру ске Со вјет ске Фе де ра тив не Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке са ста ви ло је 
ко ми си ју, ко ја је, по чет ком 1959. го ди не ство ри ла Би бли о теч ко-би бли о граф ску кла си фи ка ци ју 

50  Пу шкин в пе ча ти. 1814–1837. Хро но ло ги че ский ука за те ль про из ве де ний Пу шки на, на пе ча тан ных при его жи зни; Во ен ная кни га. 
1934–1939; Ан тич ная ли те ра ту ра; Астро но мия; Би о ло гия.

51  Пи сац, би бли о граф. – Де таљ ни је ви де ти на: Ва лен ти на Алек сан дров на Бо ро ди на, Чи та те ль ская Все лен ная Н. А. Ру-
ба ки на, пре у зе то 20. 7. 2018, http://www.pe da go gi ka-cul tu ra.ru/po-ru bri kam-3/vydayushchi esya-so o tec he stven ni ki/
bo ro di na-v-a-chi ta tel skaya-vse len naya-n-a-ru ba ki na.

52  Ис то рия Го су дар ствен ной ор де на Ле ни на би бли о те ки СССР име ни В. И. Ле ни на..., 186.

53  По ло же ние о свод ном ка та ло ге рус ской кни ги круп не й ших би бли о тек СССР; План ра бот по со ста вле нию это го ка та ло га.

54  Ор ден ко ји је Би бли о те ци до де љен за за слу ге у са ку пља њу и чу ва њу књи жних фон до ва и да ва њу на ко ри шће ње свим ка те го-
ри ја ма ко ри сни ка, као и два де се то го ди шњи це пре и ме но ва ња Др жав ног му зе ја Ру мјан це ва у Др жав ну би бли о те ку Са ве за Со-
вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка „Вла ди мир Иљич Ле њин“. У аутор ки до ступ ним пу бли ка ци ја ма спо ми ње се у зва нич ним 
до ку мен ти ма, док се би бли о те ка углав ном де фи ни ше без до дат ка ор де на, па је у скла ду са тим, у овом тек сту ко ри шћен та кав 
на зив.

55  Устав Го су дар ствен ной ор де на В. И. Ле ни на би бли о те ки СССР им. В. И. Ле ни на.

56  Uni ted Na ti ons Edu ca ti o nal, Sci en ti fic and Cul tu ral Or ga ni za tion.
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(ББК). Об у хва та ла је 21 гру пу,57 а због бо ље пре глед но сти, на кна до је из вр ше на по де ла на при-
род не и дру штве не на у ке. У скла ду са тим, Др жав на би бли о те ка Са ве за Со вјет ских Со ци ја ли-
стич ких Ре пу бли ка „Вла ди мир Иљич Ле њин“ из вр ши ла је, у окви ру оде ље ња за кла си фи ка ци ју, 
но ву си сте ма ти за ци ју по сло ва. „У пе ри о ду од 1960. до 1968. го ди не штам па но је 25 де ло ва (у 
три де се так књи га) пр вог из да ња та бли ца ББК за на уч не би бли о те ке. (...) 1965. у Мо скви је одр-
жан Пр ви све о кру жни се ми нар у ве зи са ББК.“58

Од ше зде се тих го ди на упра вља ње Би бли о те ком пре ла зи из ре пу блич ког на са ве зни ни во. 
У скла ду са тим, над ле жност, уме сто Ми ни стар ства кул ту ре Ру си је, пре у зи ма уста но ва Са ве за 
Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка за ду же на за кул ту ру. По ред то га, од ре ђе но је да Би-
бли о те ка бу де др жав ни ко ор ди на ци о ни цен тар за ме ђу би бли о теч ку са рад њу.

Ју би леј по све ћен че ти ри сто го ди шњи ци штам пар ства у Ру си ји обе ле жен је ор га ни зо ва њем 
из ло жбе Оде ље ња рет ких књи га. У окви ру то га пред ста вље ни су фак си ми ли из да ња Остро ми-
ро вог је ван ђе ља (1056–1057 г), Из бор ни ка Свја то сла ва (1073 г)59 и дру гих.

Но ва ор га ни за ци ја ра да ус по ста вље на је се дам де се тих го ди на 20. ве ка, ка да је усво јен и 
но ви Устав. То ком сле де ће де це ни је на ста вље на је раз ра да Би бли теч ко-би бли о граф ске кла-
си фи ка ци је и уна пре ђе ње би бли о граф ских по сло ва. Одр жа на је кон фе рен ци ја мо сков ских 
би бли о те ка, ко ја се ба ви ла фон дом ди сер та ци ја, као и ра дом у окви ру струч ног ка та ло га. За-
по че ло се и са ауто ма ти за ци јом би бли о теч ког по сло ва ња.

Го ди не 1991. је, у скло пу са рад ње са Ме ђу на род ним удру же њем би бли о те ка ра, одр жа на 
ње на го ди шња кон фе рен ци ја на те му „Би бли о те ке и кул ту ра: ме ђу соб ни од нос“.

Ру ска др жав на би бли о те ка од 1992. до са вре ме ног до ба

У скла ду са дру штве ноеко ном ским и по ли тич ким про ме на ма у Ру си ји, ука зом та да шњег 
пред сед ни ка, 1992. го ди не уста но ва до би ја на зив Ру ска др жав на би бли о те ка. Го ди не 1994. 
осно ва но је Ру ско би бли о те кар ско удру же ње, ко је сво ју де лат ност оба вља у про сто ри ја ма Би-
бли о те ке. За по че ти су про јек ти Кул тур но на сле ђе Ру си је и Стра те ги ја мо дер ни за ци је Ру ске др-
жав не би бли о те ке. Од 1996. из ра ђу је се елек трон ски ка та лог ди сер та ци ја, а две го ди не ка сни је 
за по че ло се са и са уно ше њем но во при спе лих из да ња. Кра јем 20. ве ка усво јен је но ви Устав Ру-
ске др жав не би бли о те ке, у окви ру ко га су до да те и про ме не у скла ду са са вре ме ним но си о ци-
ма ин фор ма ци ја и раз во јем тех но ло ги је. Њи ме је од ре ђе но да „фе де рал на др жав на бу џет ска 
уста но ва ’Ру ска др жав на би бли о те ка’ (у да љем тек сту – би бли о те ка) пред ста вља не ко мер ци јал-
ну ор га ни за ци ју, ко ја оба вља, пр вен стве но би бли о теч ку, би бли о граф ску, на уч но и стра жи вач ку, 
на уч но ин фо р ма ци о ну, ме то до ло шку, кул тур но-про све ти тељ ску и обра зов ну де лат ност.“60

Да нас се у фон до ви ма Ру ске др жав не би бли о те ке на ла зи ви ше од 46 ми ли о на је ди ни ца 
би бли о теч ке гра ђе, а си стем ка та ло га об у хва та: је дин стве ни елек трон ски ка та лог;61 глав ни 

57  А Марк си зам-ле њи ни зам Б Оп ште при род не на у ке В Фи зич ко-ма те ма тич ке на у ке Г Хе миј ске на у ке Д Ге о ло шко-ге о граф ске 
на у ке Е Би о ло шке на у ке Ж/Н Тех ни ка. Тех нич ке на у ке П По љо при вред но до бро. Се о ско по љо при вред не на у ке Р Ме ди ци на. 
Ме ди цин ске на у ке С Оп ште дру штве не на у ке Т Исто ри ја. Исто риј ске на у ке У Еко но ми ја. Еко ном ске на у ке Ф Ко му ни стич ке и 
рад нич ке пар ти је. Дру штве но-по ли тич ке ор га ни за ци је рад ни ка Х Др жа ва и пра во. Прав не на у ке Ц Вој не на у ке. Вој но де ло Ч 
На у ка. Про све та. Пе да го шке на у ке Ш Фи ло ло шке на у ке. Књи жев не на у ке Щ Умет ност. Умет нич ке на у ке Э Ре ли ги ја. Ате и зам 
Ю Фи ло зоф ске на у ке. Пси хо ло ги ја Я Ли те ра ту ра уни вер зал ног са др жа ја.

58  Де таљ ни је ви де ти на: Про шлое, Ис то рия би бли о те ки, 1946–2003. го ди не, пре у зе то 19. 7. 2018, http://le nin ka.ru/in dex.
php?doc=389.

59  Остро ми ро во еван ге лия; Из бор ни ка Свя то сла ва.

60  Устав Рос си й скои го су дар ствен ной би бли о те ки, пре у зе то 20. 7. 2018, https://www.rsl.ru/pho to/!_ORS/1-O-BI BLI O TE KE/7-do cu-
menty/obs hie/1_ustav-rgb.pdf.

61  У елек трон ску би бли о те ку Ру ске др жав не би бли о те ке уно се се сва из да ња књи га при сти гла на кон 2003, а за из да ња од 1831. до 
2002. ура ђен је са мо основ ни за пис. По ред то га, уне те су и ди сер та ци је од бра ње не до 1985, ауто ре фе ра ти ди сер та ци ја од бра-
ње них до 1986, нот на из да ња и звуч ни за пи си, као и кар то граф ска из да ња при сти гла од 2006. го ди не. По ред то га, омо гу ћен је 
и елек трон ски при ступ ка та ло зи ма по је ди них оде ље ња: ка та лог књи га (из да тих од 1831. до на шег вре ме на), ру ко пи са, ста рих 
штам па них књи га (из да тих из ме ђу 1450. и 1830), ди сер та ци ја и њи хових ауто ре фе ра та, стан дар да, ка ра та, ма те ри ја ла на стра-
ним је зи ци ма, но та и звуч них за пи са, се риј ских пу бли ка ци ја (осим но ви на), но ви на, ми кро фор ми, елек трон ских до ку ме на та 
на оп тич ким дис ко ви ма и књи га из Шнер со но ве ко лек ци је.
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си стем ка та ло га62 и ли сне ка та ло ге спе ци ја ли зо ва них фон до ва.63 Ко ри сник мо же би ти сва ки 
гра ђа нин Ру ске фе де ра ци је и оста лих зе ма ља ста ри ји од 14. го ди на.

Од по је ди нач них фон до ва мо гу се из дво ји ти ру ко пи си, рет ка и вред на из да ња, ли те ра ту ра 
из би бли о те кар ства, би бли о гра фи је и књи жар ства, нот на из да ња и кар то граф ска гра ђа.

Фонд ру ко пи са об у хва та око 700.000 је ди ни ца би бли о теч ке гра ђе у ра спо ну од 6. ве ка до 
на шег вре ме на. „У окви ру ње га са ку пље не су ру ко пи сне књи ге све тов ног и ду хов ног са др жа ја, 
ар хив ске ко лек ци је, лич на (по ро дич на, ро до сло ви) ар хи ва, ар хив ски фон до ви др жав них, цр-
кве них, за по сле них у по је ди ним учи ли шти ма и др жав ним ор га ни за ци ја ма. По се ду је фон до ве 
Пе тра I,64 М. И. Ку ту зо ва,65 П. А. Ру мјан це ва-За ду нај ског,66 Г. Р. Дер жа ви на, А. С. Гри бо је до-
ва,67 М. Ј. Љер мон то ва, Ф. И. Тјут че ва,68 В. О. Кљу чев ског69 и дру гих ви ђе ни јих де лат ни ка ру ске 
исто ри је и кул ту ре. Је дин стве ну вред ност у ко лек ци ји пред ста вља ју спо ме ни ци сло вен ске и 
ста ро ру ске књи жне кул ту ре.“70 У окви ру њих мо гу се из дво ји ти је ван ђе ља: Ма ри ји но (Ма ри јин-
ско) из 11. ве ка,71 До бро ми ро во с по чет ка 12. ве ка72 и Бо јан ско с по чет ка 13. ве ка.73 

Од срп ских ру ко пи са у ко лек ци ја ма Ру ске др жав не би бли о те ке на ла зе се: пре пис де ла 
Крм чи је (За ко но пра ви ла, Но мо ка но на)74 Све тог Са ве, на стао у цр кви Све тог Пе тра и Па вла код 
Но вог Па за ра 1305. пи сан на пер га мен ту, са пред го во ром та да шњег епи ско па ра шког Гри го-
ри ја, два пре пи са Ду ша но вог за ко ни ка (Ато ски и Стру шки),75 пи са на на хар ти ји, Ато ски из ме ђу 
15. и 16. ве ка, а Стру шки у 15. ве ку, срп ским по лу у став ним пи смом. За исто ри ју срп ске књи-
жев но сти зна ча јан је и спис Жи ти ја де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа из 15. ве ка Кон стан ти на Ко-
сте неч ког, ко је је не ка да при па да ло ма на сти ру Зо граф на Све тој Го ри.76

Од ру ко пи са на ру ско-сло вен ском је зи ку, у ко ји ма се спо ми њу зна чај не лич но сти из срп ске 
исто ри је сред њег ве ка, са чу ва но је не ко ли ко слу жби (Све том Са ви, кра љу Ми лу ти ну и кне зу 
Ла за ру) из 16. и 17. ве ка.77

62  Ал фа бет ски ка та ло зи књи га и ауто ре фе ра та на ру ском је зи ку од 18. ве ка до 1979, књи га на ру ском је зи ку од 1980. до 2002, ауто ре-
фе ра та ди сер та ци ја на ру ском је зи ку од 1980. до 1990, књи га на стра ним европ ским је зи ци ма од 18. ве ка до 1979, пе ри о дич них и 
те ку ћих из да ња на ру ском је зи ку од 18. ве ка до 2009. и пу бли ка ци је на стра ним европ ским је зи ци ма од 19. ве ка до 2009. Струч ни 
ка та лог са др жи ин фор ма ци је о пу бли ка ци ја ма из да тим на ру ском и стра ним европ ским је зи ци ма од 18. ве ка од 2014. и из да њи-
ма на је зи ку на ро да Ру ске фе де ра ци је (осим ру ског), бе ло ру ском, ле тон ском, ли тван ском, мол дав ском, укра јин ском и естон ском.

63  Њи ма су об у хва ће ни фон до ви: стра них, кар то граф ских, нот них из да ња и звуч них за пи са, рет ких књи га (Му зеј књи ге), ру-
ко пи са, ли те ра ту ре из књи жар ства, би бли о те кар ства, би бли о гра фи је; но ви на, ди сер та ци ја, ли те ра ту ре на ста ле из ван Ру си је, 
зва нич них и нор ма тив них из да ња, глав них из да ња при руч ни ка из би бли о гра фи је, те ку ћих пе ри о дич них из да ња, ли те ра ту ре „за 
оп шту упо тре бу“ и ли те ра ту ре на је зи ци ма на ро да Ази је и Афри ке.

64  Пё тр I Алек се е вич или Пё тр Ве ли кий (1672–1725), ру ски цар од 1682. до 1725. го ди не.

65  Ми ха ил Ил ла ри о но вич Ку ту зов (1745–1813), ру ски ге не рал ко ји се по себ но ис та као у од бра ни при ли ком На по ле о но вог по хо-
да на Ру си ју 1812. го ди не. 

66  Пё тр Алек са́ндро вич Ру мян цев-За ду на й ский (1725–1796), ру ски вој ско во ђа.

67  Алек сан др Сер ге е вич Гри бо е дов (1795–1829), ди пло ма та и пи сац.

68  Фё дор Ива но вич Тют чев (1803–1873), пе сник.

69  Ва си́лий О́си по вич Клю че́вский (1841–1911), ака де мик, исто ри чар и про фе сор Мо сков ског уни вер зи те та. 

70  Де таљ ни је ви де ти на: Фонд ру ко пи сей, пре у зе то 19. 7. 2018, https://www.rsl.ru/ru/abo ut/funds/ru ko pi si.

71  Спо ме ник је на шао В. И. Гри го ро вич на Све тој Го ри, а са сто ји се од 174 ли ста. – Де таљ ни је ви де ти у: Ђор ђе Три фу но вић, Ка 
по че ци ма срп ске пи сме но сти (Бе о град: От кро ве ње, 2001), 19.

72  Бу гар ски ћи рил ски спо ме ник. – Де таљ ни је ви де ти у: Три фу но вић, Ка по че ци ма..., 63.

73  Бу гар ско из бор но је ван ђе ље, ко је је пи са но ћи ри ли цом пре ко из бри са ног тек ста на гла го љи ци с кра ја 11. ве ка. Са сто ји се из 
109 ли сто ва, од ко јих су 42 па лимп се сти. – Де таљ ни је ви де ти у: Три фу но вић, Ка по че ци ма..., 62–63.

74  Прав ни спис ко ји је за по тре бе но во о сно ва не срп ске ар хи е пи ско пи је (уста но вље на 1219. го ди не) при ре дио Све ти Са ва и на 
осно ву ко га је уре ђе на Срп ска пра во слав на цр ква и та да шња др жа ва. 

75  О из гле ду ру ко пи са де таљ ни је ви де ти на: Фонд 87. Збир ка В. И. Гри го ро ви ча № 28. Из вле че ние из Син таг мы Мат фея Вла ста ря 
и За кон ник Сте фа на Ду ша на, дру ги ми ка но ни че ски ми и юри ди че ски ми ста ть я ми, пре у зе то 20. 2. 2019, http://old.stsl.ru/ma-
nu scripts/fond-87-so bra nie-v-i-gri go ro vic ha/28 и № 29. „За кон ник“ Сте фа на Ду ша на, пре у зе то 20. 2. 2019, http://old.stsl.ru/
ma nu scripts/fond-87-so bra nie-v-i-gri go ro vic ha/29.

76  Де таљ ни је ви де ти на: „Свет ми ру и со ль зе мли“, Выс тав ка к 1190-ле тию со дня ро жде ния свя то го рав но а по сто ль но го Ки рил ла 
Фи ло со фа, пре у зе то 24. 7. 2018, http://ol den.rsl.ru/ru/s7/s381/2017/cyrilp hi lo sop her.

77  Де таљ ни је ви де ти на: Ана Ра шко вић, „Слу жбе Све том Са ви, Ар се ни ју, Ми лу ти ну и Ла за ру у но во от кри ве ним ру ским зна ме ним 
ру ко пи си ма XVI–XIX ве ка“, Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку Број 48 (2013): 9–24, пре у зе то 18. 2. 2019, 
http://www.ma ti ca srp ska.org.rs/wor dpress/as sets/Bo ok-br_48-5.pdf.
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По ред прет ход но на ве де них де ла, у окви ру Би бли о те ке на ла зи се и не ко ли ко ру ко пи сних 
књи га ре ли ги о зног ка рак те ра на пи са них срп ским по лу у став ним пи смом, ме ђу ко ји ма су: пер-
га мент ни псал тир из 13. ве ка; псал тир са по сле до ва њем и од лом ци из Би бли је (тек сто ви Ста-
рог за ве та) са по чет ка 15. ве ка; збор ник апо криф них спи са из 15. ве ка; че тво ро је ван ђе ље из 
16. ве ка и збор ник раз ли чи тих тек сто ва (сло во Гри го ри ја Бо го сло ва о ча сном кр сту, срп ски 
ле то пи си, по хва ла ча сном кр сту Хри сто вом и дру ги) из 16. ве ка, сви пи са ни на хар ти ји.78 

Да би се ко ри сник упо знао са по је ди ним ру ко пи си ма, омо гу ћен је и елек трон ски при ступ 
ко лек ци ја ма ко ји „(...) има за циљ да упо зна чи та о це са спо ме ни ци ма сло вен ске књи жне кул-
ту ре, ко ји се чу ва ју у фон до ви ма оде ље ња ру ко пи са Ру ске др жав не би бли о те ке, и да пред ста-
ви основ не ета пе у раз вит ку сло вен ске пи са не кул ту ре. (...) укљу чу је пре ко хи ља ду ру ко пи сних 
књи га од X до XVI II ве ка.“79

Рет ка и вред на из да ња об у хва та ју око 400 хи ља да је ди ни ца би бли о теч ке гра ђе у ра спо ну од 
15. ве ка до на шег вре ме на. „У фон ду су де таљ но пред ста вље на ста ро штам па на из да ња на ру ском 
је зи ку од 16. до пр ве че твр ти не 19. ве ка, стра на из да ња од 15. до 17. ве ка, књи ге из по зни јих пе-
ри о да. Осим књи га, у ње му се на ла зе бро шу ре, ле ци, но ви не, ча со пи си, но те, кар те, ал бу ми.“80 
Ме ђу ин ку на бу ла ма на ла зе се из да ња Пли ни је ве При род не исто ри је из 1469; Ци це ро но ва пи сма 
при ја те љи ма из 1469; Дан те о ва Бо жан стве на ко ме ди ја штам па на у Ве не ци ји 1477. и дру ге. Од пу-
бли ка ци ја зна чај них, пре све га за ру ску на у ку, об у хва ће на су пр ва из да ња Н. И. Ло ба чев ског,81 Д. 
И. Мен де ље је ва,82 И. П. Па вло ва83 и дру гих. По ред то га, у окви ру ње на ла зи се и пр ва ру ска да ти-
ра на штам па на књи га, Апо стол Ива на Фјо до ро ва, из 1564. го ди не, као и јед на од нај бо љих ко лек-
ци ја књи га пред Пе тров ске епо хе и око 70% свих књи га из да тих у Ру си ји од 1708. до 1800. го ди не.

Од срп ских штам па них књи га, у фон ду Ру ске др жав не би бли о те ке на ла зе се: Ок то их (1494) 
и Псал тир с по сле до ва њем (1495) штам па ни на Це ти њу; Псал тир с по сле до ва њем (1544) и Треб-
ник (1546) штам па ни у ма на сти ру Ми ле ше ва; Слу жаб ник (1519); Ок то их (1537); Пра знич ни ми-
неј (1538), Треб ник (1538–1540) из штам па ри је Бо жи да ра Ву ко ви ћа у Ве не ци ји. По ред то га, 
по се ду је и Је ван ђе ље (1512) штам па но у Тр го ви шту. Ра ди бо ље до ступ но сти по је ди не ста ре 
штам па не пу бли ка ци је су, као и ру ко пи си, до ступ не у елек трон ској фор ми.84

Ли те ра ту ра из би бли о те кар ства, би бли о гра фи је и књи жар ства об у хва та око 200.000 је ди ни ца 
би бли о теч ке гра ђе у ра спо ну од 18. ве ка до на шег вре ме на. „У фон ду се на ла зи ли те ра ту ра из би-
бли о те кар ства и књи жар ства, а та ко ђе и дру гих обла сти зна ња – чи ји са др жај је из обла сти ин фор-
ма ти ке, кул ту ре, ар хи ви сти ке, на уч ног ис тра жи ва ња, со ци о ло ги је, ен ци кло пе ди је и при руч ни ци 
оп штег ка рак те ра, реч ни ци.“85 По ред то га об у хва ће на су и из да ња Ру ске др жав не би бли о те ке.

Зна ча јан део фон да нот них из да ња чи ни гра ђа од сре ди не 18. до 19. ве ка (пр ва из да ња Јо-
ха на Се ба сти ја на Ба ха, Ан то ни ја Ви вал ди ја, Вол фан га Ама де у са Мо цар та, Ђо а ки на Ро си ни ја 
и дру гих). Об у хва ће не су и ко лек ци је из би бли о те ка не ка да шње Мо сков ске ду хов не ака де-
ми је, гро фов ских по ро ди ца, чи је пу бли ка ци је су кон фи ско ва не на кон ре во лу ци је 1917, ауто-
гра фи по зна тих ру ских ком по зи то ра: Ми ли је Алек се је ви ча Ба ла кир је ва (Ми́лий Алек се́евич 

78  Де таљ ни ји по да ци о њи ма мо гу се про на ћи у ди ги та ли зо ва ним ка та ло зи ма по је ди них ко лек ци ја на адре си: Пе чат ные опи са ния 
не ко то рых ру ко пи сных со бра ний, пре у зе то 20. 2. 2019, http://old.stsl.ru/pec hatnye-opi sa niya-ne ko torykh-ru ko pisnykh-so bra nii.

79  Элек трон ная би бли о те ка, „Кол лек ция ру ко пи сей“, пре у зе то 24. 7. 2018, http://eli brary.rsl.ru/?me nu=s410/eli brary/eli brary4454/
eli brary44547316/&lang=ru.

80  Де таљ ни је ви де ти на: Фонд ред ких и цен ных из да ний, пре у зе то 19. 7. 2018, https://www.rsl.ru/ru/abo ut/funds/ra re. 

81  Ни ко лай Ива но вич Ло ба чев ский (1792–1856), ма те ма ти чар ко ји је по ста вио те ме ље не е у кли дов ске ге о ме три је.

82  Дми трий Ива но вич Мен де ле ев (1834–1907), хе ми чар, тво рац пе ри од ног си сте ма еле ме на та.

83  Иван Пе тро вич Па влов (1849–1936), ле кар, до бит ник Но бе ло ве на гра де за ме ди ци ну и фи зи о ло ги ју. Тво рац те о ри је о услов-
ном ре флек су.

84  Де таљ ни је ви де ти на: Элек трон ная би бли о те ка, „Ста ро пе чат ные кни ги“, пре у зе то 24. 07. 2018, http://eli brary.rsl.ru/?me nu=s410/
eli brary/eli brary4454/eli brary44544455/&lang=ru.

85  Де таљ ни је ви де ти на: Фонд ли те ра ту ры по би бли о те ко ве де нию, би бли о гра фо ве де нию и кни го ве де нию, пре у зе то 19. 7. 2018, https://
www.rsl.ru/ru/abo ut/funds/obl.
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Ба ла́ки рев, 1837–1910), Алек сан дра Кон стан ти но ви ча Гла зу но ва (Алек сан др Кон стан ти но вич 
Гла зу нов, 1865–1936), Ни ко ла ја Ан дре је ви ча Рим ски-Кор са ко ва (Ни ко лай Ан дре е вич Рим-
ский-Кор са ков, 1844–1908) и ве ли ког опер ског пе ва ча Фјо до ра Ива но ви ча Ша ља пи на (Фе дор 
Ива но вич Ша ля пин, 1873–1938).

Од не књи жне гра ђе, у окви ру Би бли о те ке мо же се про на ћи и кар то граф ска збир ка из раз-
ли чи тих пе ри о да раз во ја Ру си је.86

Да нас се Ру ска др жав на би бли о те ка на ла зи на не ко ли ко ло ка ци ја, у про сто ри ја ма ко је су 
у раз ли чи тим пе ри о ди ма раз во ја ове уста но ве ко ри шће не за сме штај фон до ва. Ме ђу њи ма 
на ла зи се и 37 чи та о ни ца, од ко јих су нај зна чај ни је: Ива нов ска (у окви ру ко је се ор га ни зу ју 
из ло жбе и пред ста вља гра ђа из фон до ва од зна ча ја за исто ри ју Ру ске др жав не би бли о те ке); 
Па шков дом са сво ја три оде ље ња: ру ко пи са, нот них из да ња и звуч них за пи са и кар то гра фи-
је. По себ ну је ди ни цу чи ни Му зеј књи ге, са по став ком „(...) ко ја је од 1983. го ди не отво ре на за 
по се ти о це. У окви ру ње пред ста вље ни су уни кат ни при мер ци стра них и др жав них из да ња од 
15. до 21. ве ка, обра сци ти ра жних и ори ги нал них гра фи ка; по ли граф ски ма те ри ја ли и ин стру-
мен ти; ме мо ри јал ни пред ме ти ви ђе ни јих де лат ни ка у обла сти књи жев но сти; пре ко 1000 књи га 
и пред ме та, по ве за них са чи та њем и пи смом.“87 Из ло жбе и пре да ва ња одр жа ва ју се у окви ру: 
Пла ве и Ру жи ча сте са ле и Мра мор них сте пе ни ца.

Кон ти ну и ра но обра зо ва ње би бли о те ка ра оства ру је се у окви ру Цен тра за обра зо ва ње Ру-
ске др жав не би бли о те ке. Пре да ва чи су про фе со ри Мо сков ског др жав ног ин сти ту та кул ту ре, 
спе ци ја ли сти Ру ске др жав не би бли о те ке и дру гих би бли о те ка, као и на уч них удру же ња.

Из да вач ка де лат ност Ру ске др жав не би бли о те ке мо же се пра ти ти од 19. ве ка, ка да су штам-
па ни пр ви ка та ло зи. Да нас об у хва та не ко ли ко це ли на, у окви ру ко јих се об ја вљу ју ра до ви за-
сно ва ни на те о риј ским и прак тич ним ис тра жи ва њи ма из обла сти би бли о те кар ства, исто ри је и 
кул ту ре,88 ка та ло зи из ло жби и ма те ри ја ли са кон фе рен ци ја. По се бан део пред ста вља ју би бли-
о граф ска из да ња89 у ве зи са ју би ле ји ма зна чај них лич но сти из ру ске на у ке и кул ту ре, или ма-
те ри ја ла ве за них за до га ђа је из ру ске исто ри је. Елек трон ско из да ње пу бли ка ци је Би бли о те ка у 
епо хи про ме на,90 ко је Ру ска др жав на би бли о те ка из да је у по след њих пет на ест го ди на, ба ви се 
са вре ме ним те ма ма у би бли о теч ко-ин фор ма ци о ној де лат но сти. По ред мо но граф ских пу бли-
ка ци ја, у окви ру ње из да ју се и пе ри о дич на из да ња:91 Би бли о те кар ство, Пре глед кул ту ре, Ве сник 
Би бли о теч ке асо ци ја ци је Евро а зи је, Но во сти Ме ђу на род не фе де ра ци је би бли о теч ких удру же ња, Би-
бли о теч ко де ло – 21. век, Ис точ на ко лек ци ја, Књи га у про стран ству кул ту ре и Ме ди ја те ка и свет.92

Ме ђу на род ну са рад њу Би бли о те ке у са вре ме ном до бу мо гу ће је са гле да ти кроз рад цен-
тра Ме ђу на род не фе де ра ци је би бли о теч ких удру же ња93 за го вор ни ке ру ског је зи ка осно ва ног 
2007. го ди не. У окви ру ње га је мо гу ће до би ти све ма те ри ја ле Фе де ра ци је ко ји се од но се на 
би бли о теч ко-ин фор ма ци о не на у ке пре ве де не на ру ски је зик. Тек сто ви ко ји се од но се на рад 
Удру же ња об ја вљу ју се у из да њи ма Ру ске др жав не би бли о те ке: Би бли о те кар ству94 и Но во сти ма 

86  Ко лек ци ја об у хва та: кар те и атла се из раз ли чи тих пе ри о да раз во ја ру ске др жа ве, пла но ве гра до ва и на се ља, као и уџ бе нич ке 
кар те и атла се за пе ри од од дру ге по ло ви не 19. до по чет ка 20. ве ка.

87  Де таљ ни је ви де ти на: Му зей кни ги, пре у зе то 20. 7. 2018, https://www.rsl.ru/ru/events/halls/mu zej-kni gi.

88  Еди ци је у окви ру из да ва штва „Па шков дом“. – Де таљ ни је ви де ти на: Па шков дом, из да те ль ство, пре у зе то 20. 7. 2018, http://
ol den.rsl.ru/ru/s3/s31/s317022/.

89  Де таљ ни је ви де ти на: Би бли о гра фи е че ские из да ния, пре у зе то 22. 7. 2018, https://www.rsl.ru/ru/edi ti ons/bi bli o graphy-edi ti ons/.

90  Де таљ ни је ви де ти на: Би бли о те ка в епо ху пе ре мен, пре у зе то 22. 7. 2018, http://in fo cul tu re.rsl.ru/RSKD/main.htm?arch-BEP.

91  Де таљ ни је ви де ти на: Жур на лы РГБ, пре у зе то 20. 7. 2018, https://www.rsl.ru/ru/edi ti ons/ma ga zi nes-rgb/

92  Би бли о те ко ве де ние;Об сер ва то рия ку ль ту ры; Вест ник Би бли о теч ной Ас сам бе ли Евра зии; Но во сти IFLA; Би бли о теч ное де ло – XXI 
век; Во сточ ная кол лек ция; Кни га в про стран стве ку ль ту ры; Ме ди а те ка и мир.

93  Са вез Со вјет ских Со ци ја ли стич ких Ре пу бли ка био је члан Ме ђу на род не фе де ра ци је би бли о теч ких удру же ња од 1959. го ди не, 
као све др жав ни би бли о теч ки са вез, док је Ру ско удру же ње би бли о те ка ра члан од 1994. го ди не. Ру ска др жав на би бли о те ка 
при сту пи ла је Удру же њу три го ди не ка сни је.

94  Би бли о те ко ве де ние.
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Ме ђу на род не фе де ра ци је би бли о теч ких удру же ња. Цен тар оства ру је са рад њу са: Би бли о теч ким 
удру же њем Евро а зи је,95 Ру ским удру же њем би бли о те ка ра, На ци о нал ним би бли о теч ким удру-
же њем „Би бли о те ке у бу дућ но сти“ и Ру ским удру же њем елек трон ских би бли о те ка.

По ред то га се, кроз из да вач ку де лат ност, струч ни и на уч ни рад ни ци, као и оста ли за ин те ре-
со ва ни ко ри сни ци, упо зна ју са де ли ма ру ске и свет ске кул ту ре и на у ке. Пу бли ка ци је у окви ру 
елек трон ских ко лек ци ја омо гу ћа ва ју лак ши при ступ и струч ну ана ли зу тек сто ва.96

За кљу чак 

Раз вој кул тур них уста но ва, па и би бли о те ка, од раз је дру штве нопо ли тич ких и еко ном ских 
про ме на у од ре ђе ном пе ри о ду. Чу ва ју ћи у сво јим фон до ви ма ар хив ску гра ђу и до ку мен та 
зна ме ни тих лич но сти, штам па не пу бли ка ци је (од про на ла ска штам пе до са вре ме ног до ба) и 
пе ри о дич не пу бли ка ци је из по је ди них пе ри о да, Ру ска др жав на би бли о те ка до при но си бо љем 
раз у ме ва њу дру штве ног и кул тур ног жи во та, не са мо Мо скве, већ и Ру си је на раз ме ђу ве ко ва.

Да нас је Ру ска др жав на би бли о те ка са вре ме ни би бли о теч ко-ин фор ма ци о ни цен тар. У 
окви ру ње га се, као што је био слу чај кроз це ло куп ну исто ри ју, одр жа ва ју ску по ви ко ји до при-
но се по бољ ша њу би бли о теч ког ра да, на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу. По ред то га се, 
кроз из да вач ку де лат ност, струч ни и на уч ни рад ни ци, као и оста ли за ин те ре со ва ни ко ри сни ци, 
упо зна ју са де ли ма ру ске и свет ске кул ту ре и на у ке. Пу бли ка ци је у окви ру елек трон ских ко-
лек ци ја омо гу ћа ва ју лак ши при ступ и струч ну ана ли зу тек сто ва.

За исто ри ју срп ске кул ту ре фон до ви Ру ске др жав не би бли о те ке зна чај ни су због мо гућ но-
сти при сту па ста рим ру ко пи сним и штам па ним књи га ма, ко је сво јом вред но шћу пред ста вља ју 
дра го цен до при нос из у ча ва њу раз во ја, не са мо срп ског је зи ка и пи сма, већ и срп ске књи ге 
кроз ве ко ве.
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95  По ред Ру ске др жав не би бли о те ке, чла ни це удру же ња су и: Ру ска на ци о нал на би бли о те ка, Све ру ска др жав на би бли о те ка стра-
не ли те ра ту ре „М. И. Ру до ми но“, на ци о нал не би бли о те ке Азер беј џа на, Бе ло ру си је, Ка зах ста на, Кир ги зи је, Мол да ви је, Јер-
ме ни је, Та џи ки ста на, Уз бе ки ста на и Уд мурт ске ре пу бли ке, пред сед нич ка би бли о те ка „Б. Н. Јељ цин“, на ци о нал на ака дем ска 
би бли о те ка Ка зах ста на, Цен трал на на уч на би бли о те ка „Н. И, Же ле знов“ при Мо сков ској се о ско-по љо при вред ној ака де ми ји 
„К. А. Ти мур ја зе ва“, Ру ска др жав на би бли о те ка за де цу, На ци о нал на би бли о те ка Укра ји не „Ја ро слав Му дри“ и На ци о нал на 
би бли о те ка Укра ји не „В. И. Вер над ски“.

96  Li gue des Bi bli ot he qu es Euro pe en nes de Rec her che; In ter na ti o nal Stan dard Or ga ni za tion; The In ter na ti o nal Co un cil of Mu se-
ums; In ter na ti o nal Co un cil on Ar chi ves; In ter na ti o nal As so ci a tion of Mu sic Li bra ri es, Ar chi ves and Do cu men ta tion Cen ters; 
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Российская государственная библиотека в Москве
– от музейного фонда до национальной коллекции

Резюме
В этой работе описываются история и фонды Российской государственной библиотеки в Москве, начиная с 
музея Румянцева, учрежденного в Санкт-Петербурге в 1828 году, и по сей день. Особое внимание уделено 
периоду с шестидесятых годов 19 века, когда фонды упомянутого музея были перевезены из Санкт-Петербурга в 
Москву, ставь таким способом первой музейной коллекцией в Российской империи. На основании действующих 
тогда правил, нынешняя Российская государственная библиотека была первой общедоступной библиотекой 
в Москве. Частью ее книжных фондов были тогда, как и сегодня, рукописные и печатные публикации разных 
периодов сербской истории.
После революции в 1917 году, перед этим учреждением были поставлены новые задачи, вытекающие из правил 
тогдашнего государственного строя, который, несмотря на некоторые периодические изменения, сохранился 
до начала девяностых годов 20 века. Новые обстоятельства способствовали повторной перемене статуса и 
роли Российской государственной библиотеки, что и в 21 веке, благодаря внедрению новых информационных 
технологий, развивается успешно.

Ключевые слова: Российская государственная библиотека, Москва, Румянцевский музей, история, коллекции, 
организация, сербские рукописные и печатные книги

Russian State Library – from Museum Fund 
to the Collection of National Significance

Summary
This work describes the development and collections of the Russian State Library in Moscow, from the foundation 
of the Rumyantsev Museum in Saint Petersburg in 1828, to the present day. Special attention is given to the period 
of the sixties of the 19th century, when the fund of the Rumyantsev Museum was relocated to Moscow, where it 
represented the fi rst museum collection in the Russian Empire. The Russian State Library was the fi rst public library 
in Moscow, according to the regulations of that time. Manuscripts and printed publications from diff erent periods of 
Serbian history were, and still are, part of its fund.
After the revolution of 1917, new tasks were set before this institution, in accordance with the state system which, 
despite adjustments in certain periods, survived until the beginning of the nineties of the 20th century. The Second 
World War was the time of great diffi  culties for the Russian State Library, but in spite of all, its collections were 
saved. New circumstances have made the Russian State Library change its status and role once again. Today, it 
is a modern library and information center whose role has been developing successfully, due to the use of new 
information technologies of the 21st century. 

Keywords: Russian State Library, Moscow, history, collections and organisation, Rumyantsev Museum, Serbian 
manuscripts and printed books
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