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Сажетак
Веб-презентација Дигитална БМС постављена је на интернет 20. септембра 2011. За десет година рада, у базу података 
укупнo је укључено 31.555 публикација (1.746.908 страница). Данас је она једна од највећих дигиталних библиотека у 
Србији. Стара библиотечка грађа окупљена је у девет колекција које прате постојеће збирке Библиотеке Матице српске 
(БМС). Дигитализовано је 4066 примерака старих рукописних и штампаних књига. Најбројнија је колекција Српске 
књиге од 1801. до 1867. године, са 2741 примерком грађе. Дела Вука Стефановића Караџића бележе највише прегледа 
у целој дигиталној библиотеци, а међу њима се истиче Живот и обичаји народа српскога (Беч, 1867), посећено 16.185 
пута. Велики број посета имају и дела Доситеја Обрадовића, Јована Рајића, Захарије Орфелина, Ђуре Даничића и 
других. Повезивањем дигиталне копије са електронским и штампаним каталогом, корисницима се пружају и додатне 
информације о културном добру. Презентација Дигитална БМС омогућила је приступ српском културном наслеђу 
широм света.

Кључне речи: Дигитална БМС, старе рукописне књиге, старе штампане књиге, стара библиотечка грађа, раритети, 
дигитализација, дигиталне библиотеке

Увод

Би бли о те ка Ма ти це срп ске, нај ста ри ја срп ска би бли о те ка на ци о нал ног зна ча ја и пр ва јав-
на и на уч на би бли о те ка код Ср ба, да нас има око че ти ри ми ли о на пу бли ка ци ја. У сво јим фон-
до ви ма чу ва вред не ко лек ци је ста рих и рет ких књи га, ства ра не и по пу ња ва не од на стан ка 
Би бли о те ке 1826. го ди не до да нас.

У Елек трон ском ка та ло гу БМС,1 за по че том 1989. го ди не, има ми ли он и по за пи са (књи ге, 
на сло ви пе ри о ди ке, по себ не збир ке, ана ли тич ка об ра да ча со пи са).2

Ди ги та ли за ци ја збир ки Би бли о те ке на ста вак је ду го го ди шњих на по ра на при ку пља њу, чу-
ва њу, за шти ти, ка та ло шко-би бли о граф ској об ра ди и пре зен та ци ји ње них фон до ва. У са вре ме-
ном ин фор ма тич ком дру штву је дан од нај ва жни јих за да та ка је сте да се омо гу ћи уни вер зал ни 
при ступ кул тур ној и на уч ној ба шти ни ко ју би бли о те ке по се ду ју. 

Ди ги та ли за ци ја гра ђе у БМС за по че та је 2006. го ди не. У то вре ме сни ма не су, на пр вом ме-
сту, ста ре и рет ке књи ге у ци љу за шти те. На ста ли ди ги тал ни до ку мен ти чу ва ни су на ком пакт- 
дис ко ви ма ко ји су сме ште ни у Ма га ци ну ра ри те та.

1  Елек трон ски ка та лог Би бли о те ке Ма ти це срп ске, пре у зе то 30. 9. 2021, https://plus.sr.co biss.ne t/opac7/bib/se arch. 
2  „Из ве штај о ра ду Би бли о те ке Ма ти це срп ске за 2020. го ди нуˮ, Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це срп ске: за 2020. (2021): 13.
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Го ди не 2010. на ба вље на је но ва опре ма, из ра ђе ни софт вер за пре зен та ци ју и ра чу нар ски 
про грам за унос ме та до па да та и опи се пу бли ка ци ја, чи ме је омо гу ће но бр же, јед но став ни је 
и обим ни је сни ма ње би бли о теч ке гра ђе. Веб-стра ни ца Ди ги тал на БМС по ста вље на је 20. сеп-
тем бра 2011.3 Од та да је ба за по да та ка кон ти ну и ра но по пу ња ва на. У пре зен та ци ју је до кра ја 
сеп тем бра 2021. укупнo укљу че но 31.555 пу бли ка ци ја (1.746.908 стра ни ца).4 Да нас је она јед-
на од нај ве ћих ди ги тал них би бли о те ка у Ср би ји.

Од са мих по че та ка, про је кат је био усме рен на за шти ту и пред ста вља ње нај вред ни јег фон-
да Би бли о те ке. У том сми слу, при о ри тет је има ла ста ра и рет ка би бли о теч ка гра ђа. Но ве тех но-
ло ги је омо гу ћи ле су да се фи зич ки за шти ти те кул тур на до бра и, по ред већ по сто је ћих ми кро-
фил мо ва, из ра де њи хо ве ди ги тал не ко пи је. Пу тем ин тер не та, дра го це не збир ке Би бли о те ке 
по ста ле су до ступ не ши ро ком кру гу чи та ла ца.

Струч ња ци БМС ду ги низ го ди на и с ве ли ком по све ће но шћу ра ди ли су на об ра ди и пре-
зен та ци ји нај ста ри јег де ла фон да. Сви при мер ци ста ре би бли о теч ке гра ђе про шли су ка та ло-
шко-би бли о граф ску об ра ду. Све срп ске књи ге од 13. ве ка до 1867. и ра ри тет не стра не књи ге 
на ла зе се у Елек трон ском ка та ло гу. По ред то га, у на сто ја њи ма да се вред ни фон до ви струч но 
при ка жу и при бли же јав но сти, ис трај но се ра ди ло на об ја вљи ва њу штам па них ка та ло га гра-
ђе. Пу бли ка ци је су пред ста вље не у ка та ло зи ма, ко ји од 1988. из ла зе у сле де ћим еди ци ја ма: 
Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге БМС (18 то мо ва), Ка та лог ста рих и рет ких књи га БМС (8 то мо ва) и 
Ка та лог ле га та БМС (5 то мо ва). Про је кат Ди ги тал на БМС усме рен је и на пре зен та ци ју ра да 
струч ња ка Би бли о те ке, а по ве зи ва њем ди ги тал не ко пи је са елек трон ским и штам па ним ка та-
ло гом, чи та о ци ма се пру жа ју и дру ге до дат не ин фор ма ци је о кул тур ном до бру. 

Ко лек ци је ста рих књи га у Ди ги тал ној БМС

Ко лек ци је Ди ги тал не БМС фор ми ра ју се пре ма по сто је ћим збир ка ма Би бли о те ке и са да их 
има 24. Њи хов број то ком де сет го ди на се уве ћа вао. Ста ре књи ге пре зен то ва не су у де вет ко-
лек ци ја: Ру ко пи сне књи ге, Срп ске књи ге 15–17. ве ка, Срп ске књи ге 18. ве ка, Срп ске књи ге од 1801. 
до 1867. го ди не, Стра не књи ге 15–17. ве ка, Стра не књи ге 19. ве ка, Об ја вље ни ја, Огла си и Сит на 
штам па на гра ђа. Ста ре пе ри о дич не и по вре ме не пу бли ка ци је на ла зе се у збир ка ма: Ка лен да ри 
и ме се цо сло ви, Ча со пи си и Но ви не. Осно ву сва ке ди ги тал не ко лек ци је чи не збир ке ра ри те та, ко-
је се до пу ња ва ју при мер ци ма из би бли о те ка це ли на и лич них би бли о те ка.

Би бли о те ка Ма ти це срп ске има бо га ту збир ку ру ко пи са у ко јој се на ла зи 707 књи га раз ли-
чи те про ве ни јен ци је, а нај вред ни ји су ћи рил ски ру ко пи си (492) из вре ме на од 13. до 19. ве ка.5 
При о ри тет у ди ги та ли за ци ји има ле су књи ге чи ји су ка та ло шки опи си об ја вље ни у еди ци ји Ћи
рил ске ру ко пи сне књи ге БМС6 и до сеп тем бра 2021. сни мље но је 123 ру ко пи са, а њи хо ве ди ги тал не 
ко пи је по ве за не су са опи си ма у штам па ном ка та ло гу. Би бли о те ка је на ба ви ла но ву опре му ко ја 
омо гу ћа ва бр же и ква ли тет ни је сни ма ње ове спе ци фич не гра ђе, што ће олак ша ти ди ги та ли за ци-
ју и оста лих при ме ра ка. Нај ста ри ја књи га у Би бли о те ци, Ма ти чин апо стол, пи сан на пер га мен ту 
у 13. ве ку, има и нај ви ше пре гле да у ко лек ци ји (3523). Чи та о ци су с ве ли ким ин те ре со ва њем 

3  Нов ка Шо ки ца Шу ва ко вић, „Ди ги тал на БМС”, Го ди шњак Би бли о те ке Ма ти це срп ске: за 2011. (2012): 128.
4  Ди ги тал на БМС, пре у зе то 30. 9. 2021, www.di gi tal.bm s.ns .ac .rs .
5  Ду ши ца Гр бић, „Збир ке ру ко пи сних и ста рих штам па них књи га Би бли о те ке Ма ти це срп ске”, у Ру ко пи сна и ста ра штам па на 

књи га: збор ник ра до ва, ур. Ду ши ца Гр бић, Све тла на Вуч ко вић и Алек сан дра Драп шин (Бе о град: За јед ни ца ма тич них би бли о те ка 
Ср би је; Но ви Сад: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 2018), 325.

6  У се ри ји Ћи рил ске ру ко пи сне књи ге Би бли о те ке Ма ти це срп ске те мат ским ре до сле дом об ја вље но је осам на ест књи га: 1. Је ван ђе ља 
(1988), 2. Апо сто ли (1991), 3. Псал тир Га ври ла Тро ји ча ни на из 1643. го ди не (1992), 4. Псал ти ри (1993), 5. Ми не ји. Ок то и си. Три о
ди (1996), 6. Сти хо ло ги ја Ки при ја на Ра ча ни на (1996), 7. Ака ти сти. Сти хо ло ги је. Бо го ро дич ни ци (1999), 8. Мо ли тве ни ци. Треб ни ци 
(2001), 9. Беч ке реч ки ти пик из 14. ве ка (2003), 10. Слу жаб ни ци. Ча со сло ви (2004), 11. Збор ни ци (2006), 12. По у че ни ја (2007), 13. 
Ду ша нов за ко ник: Бор ђо шког, Ни ко ла је ви ћев, Те ке ли јин, Стра ти ми ро ви ћев и Ко виљ ски ру ко пис (2008), 14. Но мо ка но ни епи ти миј ни 
(2009), 15. Про ло зи. Слу жбе и жи ти ја (2011), 16. Ка ти хет ски при руч ни ци (2014), 17. Пе сма ри це. При ча о Бо ју ко сов ском (2015) и 
18. Уџ бе ни ци и при руч ни ци (2018).
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ко ри сти ли и дру ге зна чај не ру ко пи се из фон да: Ду ша нов за ко ник: Ко виљ ски ру ко пис из 1726, Беч
ке реч ки ти пик из 14. ве ка, Сти хо ло ги ју Ки при ја на Ра ча ни на на ста лу по чет ком 18. ве ка, Псал тир 
Га ври ла Тро ји ча ни на пи сан у Ма на сти ру Све та Тро ји ца код Пље ва ља 1643. го ди не и оста ле. 

У Би бли о те ци Ма ти це срп ске по сто ји нај ве ћа збир ка штам па них ср бу ља, од Ок то и ха пр во
гла сни ка из 1493/1494. до Псал ти ра с по сле до ва њем из 1643. го ди не – 146 при ме ра ка, 31 из да ње 
(од око 40 по зна тих из да ња). „То су пра во слав не и вер ске књи ге на срп ско сло вен ском је зи ку, 
об ја вље не на Це ти њу (по не ким пре да њи ма и на Обо ду), у Го ра жду, Ве не ци ји, у ма на сти ри ма 
Руј ну, Гра ча ни ци, Ми ле ше ви, Мрк ши ној цр кви, у Бе о гра ду, Ска дру, а не ке и у Ру му ни ји“.7 У 
Ди ги тал ној БМС оку пље не су у ко лек ци ји Срп ске књи ге 15–17. ве ка, у ко јој има 16 пу бли ка ци ја, 
а њи хо ви опи си на ла зе се и у штам па ном ка та ло гу.8 Сни ма ње из да ња из ове зби р ке је у то ку. 
Нај чи та ни ја књи га у ди ги тал ној ко лек ци ји исто вре ме но је и нај ста ри ја – Ок то их пр во гла сник 
Ђур ђа Цр но је ви ћа из 1493/94. го ди не (4331 пре глед), а сле де Мо ли тве ник (Треб ник) из 1546. 
штам пан у ма на сти ру Ми ле ше ва и Збор ник за пут ни ке (Ча сло вац) из 1566. оти снут у Ве не ци ји.

„Збир ке срп ских штам па них књи га и пе ри о ди ке 18. и 19. ве ка нај ве ће су та кве збир ке на 
све ту. Од из да ња ту су ба кро ре зна Сте ма то гра фи ја Хри сто фо ра Џе фа ро ви ћа (Беч, 1741), дво-
том но Жи ти је Пе тра Ве ли ког За ха ри је Ор фе ли на (Ве не ци ја, 1772. и илу стро ва но из да ње из 
1774) и дру га ње го ва де ла, че тво ро том на Исто ри ја Јо ва на Ра ји ћа (Беч, 1794–1795), де ла До-
си те ја Об ра до ви ћа, Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, Ђу ре Да ни чи-
ћа, Лу ки ја на Му шиц ког, Бран ка Ра ди че ви ћа и дру гих срп ских пи са ца“.9

У ди ги тал ној ко лек ци ји Срп ске књи ге 18. ве ка пре зен то ва на је це ло куп на збир ка штам па них 
из да ња, а укуп но их је уне то 280. Сни мље ни су нај бо ље очу ва ни при мер ци и укљу че не ва ри-
јан те из да ња. Збир ка је пред ста вље на и у штам па ном ка та ло гу.10 Ко ри шће ње ди ги тал них ко-
пи ја по ка зу је да су нај ви ше чи та на де ла До си те ја Об ра до ви ћа, За ха ри је Ор фе ли на и Јо ва на 
Ра ји ћа. Нај ви ше пре гле да (2693) има Азбуч на ја дшти ца (Беч, 1776–1777), а сле де: Крат ко је 
вве де ни је в исто ри ју про ис хо жде ни ја сла ве носерп ска го на ро да Па вла Ју лин ца (Ве не ци ја, 1765), 
Исто ри ја ра зних сла вен ских на ро дов..., част 2, Јо ва на Ра ји ћа (Беч, 1794), Плач Сер би ји За ха ри је 
Ор фе ли на (Ве не ци ја, 1762–1763) и Из бран не ба сне До си те ја Об ра до ви ћа (Бу дим, 1800).

Ко лек ци ја Срп ске књи ге од 1801. до 1867. го ди не је нај број ни ја, са 2741 при мер ком гра ђе. 
Ди ги та ли зо ва на су сва из да ња опи са на у тро том ном штам па ном ка та ло гу и од сва ког из да ња 
сни мљен је нај бо ље очу ва ни при ме рак.11 Де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа има ју нај ви ше 
по се та у це лој ди ги тал ној би бли о те ци, а не са мо ме ђу ста рим књи га ма. Нај чи та ни ја је књи га 
(16.185 пре гле да) Жи вот и оби ча ји на ро да срп ско га (Беч, 1867), а ве ли ки број ли ста ња бе ле же 
и Пи сме ни ца серп ско га је зи ка (Беч, 1814) и из да ња Срп ског рјеч ни ка (Беч, 1818. и Беч, 1852). 
При ли чан број по се та има ју Да ни чи ћев Рат за срп ски је зик и пра во пис (Бу дим, 1847), као и 
де ла Па вла Со ла ри ћа, Јо ва на Ра ји ћа, Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, Јо а ки ма Ву ји ћа, Пе тра II Пе-
тро ви ћа Ње го ша и дру гих. 

Осим ста рих срп ских књи га, у БМС по сто је бо га те збир ке стра них пу бли ка ци ја од 15. до 17. 
ве ка, штам па них на ра зним је зи ци ма (на грч ком, ла тин ском, фран цу ском, не мач ком, ита ли-
јан ском, ма ђар ском итд.). Ме ђу њи ма је 16 ин ку на бу ла – књи га оти сну тих до кра ја 15. ве ка. 
„Нај ста ри ја ин ку на бу ла у збир ци је Le gen da au rea san cto rum, si ve Lom bar di ca hi sto ria (Злат на 
ле ген да) Ја ко бу са де Во ра ги на, об ја вље на у не мач ком гра ду Ул му 1477. го ди не (не ки ка та ло зи 

7  Гр бић, „Зби р ке ру ко пи сних и ста рих штам па них књи га Би бли о те ке Ма ти це срп ске”, 331.
8  Ду ши ца Гр бић, Ксе ни ја Мин чић Об ра до вић и Ка ти ца Шко рић, Ћи ри ли цом штам па не књи ге 15–17. ве ка Би бли о те ке Ма ти це срп

ске (Но ви Сад: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 1994).
9  Гр бић, „Збир ке ру ко пи сних и ста рих штам па них књи га Би бли о те ке Ма ти це срп ске”, 332.
10  Мир ја на Бр ко вић, Срп ске књи ге и пе ри о ди ка 18. ве ка Би бли о те ке Ма ти це срп ске (Но ви Сад: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 1996).
11  Фин ка Пје вач и Ја сна Кар та ло вић, ред., Срп ске књи ге Би бли о те ке Ма ти це срп ске: 1801–1867, том 1 А–Љ (Но ви Сад: Би бли о те ка 

Ма ти це срп ске, 2005); Фин ка Пје вач и Ја сна Кар та ло вић, ред., Срп ске књи ге Би бли о те ке Ма ти це срп ске: 1801–1867, том 2 М–П 
(Но ви Сад: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 2006) и Фин ка Пје вач и Ја сна Кар та ло вић, ред., Срп ске књи ге Би бли о те ке Ма ти це срп ске: 
1801–1867, том 3 Р–Ө (Но ви Сад: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 2007).
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на во де и по да так око 1481. го ди не)“.12 Ме ђу књи га ма 16. и 17. ве ка по себ но су вред не ел зе ви ре 
– из да ња чу ве не хо ланд ске по ро ди це Ел зе вир као и ал ди не – из да ња ве не ци јан ског штам па ра 
Ал да Ма ну ци ја и ње го вих след бе ни ка.

У ди ги тал ној ко лек ци ји Стра не књи ге 15–17. ве ка има 228 пу бли ка ци ја и сни ма ње из да ња из 
збир ке и да ље тра је. Нај чи та ни је су ин ку на бу ле Ser mo nes de san ctis Ја ко бу са де Во ра ги на (Ауг-
збург, 1484) са 1593 пре гле да и Ко смо гра фи ја Пто ле ме ја Кла у ди ја (Улм, 1486), ко ја је ли ста на 
1502 пу та. Ко ри сни ци ма су та ко ђе за ни мљи ва де ла Фран че ска Пе трар ке, Пу бли ја Кор не ли ја 
Та ци та и Лу ци ја Анеја Се не ке.

Ко лек ци ја Стра не књи ге 18–19. ве ка има 26 пу бли ка ци ја. Нису сви при мер ци ове збир ке ди-
ги та ли зо ва ни, па се сни ма ње на ста вља.

Сит на штам па на гра ђа БМС до 1867. го ди не пре зен то ва на је у три ко лек ци је. Збир ка Об ја
вље ни ја има 215 при ме ра ка. На ста ла кра јем 18. ве ка, об ја вље ни ја су штам па на као сво је вр сни 
огла си ко ји ма су се пи сци или из да ва чи књи га и уред ни ци ча со пи са обра ћа ли чи та лач кој пу-
бли ци. Збир ка Огла си да је на увид све пр ве при мер ке огла са од 1803. до 1867. и ди ги та ли зо-
ва но је 225 при ме ра ка. Оста ла гра ђа оку пље на је ко лек ци ји Сит на штам па на гра ђа са 212 пу-
бли ка ци ја.13 Сни мље на су сва из да ња опи са на у штам па ним ка та ло зи ма.14 Не ке од чи та ни јих 
су: Из ве сти је за но ви не бра ће Мар ки дес Пу љо (Беч, 1791) са 1008 пре гле да, Бе се да па три јар ха 
Јо си фа Ра ја чи ћа на отва ра њу Са бо ра 1861. у Срем ским Кар лов ци ма (Срем ски Кар лов ци, 1861) са 
1156 и Пи смо за хвал но сти Са ве Те ке ли је Јо ва ну Чо кр ља ну (Арад, 1842) ко је бе ле жи 1274 по се те.

За де сет го ди на ра да, укуп но је ди ги та ли зо ва но 4066 при ме ра ка ста рих ру ко пи сних и 
штам па них књи га и сит не штам па не гра ђе на срп ском и дру гим је зи ци ма.

Ди ги та ли за ци јом је до са да об у хва ћен и ве ли ки број ста рих пе ри о дич них и по вре ме них 
пу бли ка ци ја. Мо гу се из дво ји ти пр ве срп ске но ви не Серп ски ја пов се днев ни ја но ви ни (Беч, 1791–
1792). Пр ва ча сти ца Ле то пи са Ма ти це срп ске за 1825. го ди ну нај чи та ни ји је број ча со пи са, са 
укуп но 12.588 ли ста ња. Сни ма ње се риј ских пу бли ка ци ја се на ста вља, а из бор на сло ва вр ши се 
на осно ву ви ше кри те ри ју ма.

При ли ком сни ма ња ра ри тет не гра ђе би ра ни су нај бо ље очу ва ни при мер ци из да ња сва ке 
ко лек ци је, а укљу че не су и ва ри јан те из да ња. Уко ли ко ске ни ра на пу бли ка ци ја ни је ком плет на, 
сни ма ни су и дру ги при мер ци. У све по сло ве ди ги та ли за ци је укљу чен је ве ћи број би бли о те ка-
ра и књи жни ча ра, струч ни рад ни ци на сни ма њу пу бли ка ци ја, ин фор ма ти ча ри, кон зер ва то ри 
и ре ста у ра то ри. 

Опис и пре тра жи ва ње пу бли ка ци ја у Ди ги тал ној БМС

У мре жном софт ве ру Ди ги тал не БМС по сто ји део за опис све вр сте гра ђе где се упи су ју ме-
та по да ци. Пре ко CO BIS S–ID бро ја15 мо же се при сту пи ти Елек трон ском ка та ло гу.

На сло ви пу бли ка ци ја ста ре би бли о теч ке гра ђе штам па ни гра ђан ском и цр кве ном ћи ри ли-
цом уно се се са вре ме ним пра во пи сом и пи смом. За на зи ве ме ста из да ња, из да ва ча и штам па-
ра упи су ју се је дин стве ни на зи ви усво је ни при ли ком из ра де ре ги ста ра за штам па не ка та ло ге, 
ода кле се пре у зи ма ју као ме та по да ци. На ме ра је да се ко ри сни ци ма омо гу ћи лак ши при ступ и 
пре тра жи ва ње ди ги тал них обје ка та. Ка та ло шки опис пу бли ка ци је у фор ма ту ли сти ћа са др жи 
линк ко ји по ве зу је ди ги тал ни за пис са опи сом при мер ка у штам па ном ка та ло гу.

12  Гр бић, „Збир ке ру ко пи сних и ста рих штам па них књи га Би бли о те ке Ма ти це срп ске”, 330.
13  Ди ги тал на БМС.
14  Ја сна Кар та ло вић, ред., Об ја вље ни ја Би бли о те ке Ма ти це срп ске: 1791–1866. (Но ви Сад: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 2008); Ја-

сна Кар та ло вић, ред., Сит на штам па на гра ђа Би бли о те ке Ма ти це срп ске: 1801–1867. (Но ви Сад: Би бли о те ка Ма ти це срп ске, 
2012); Ја сна Кар та ло вић и Све тла на Вуч ко вић, ред., Огла си Би бли о те ке Ма ти це срп ске: 1803–1867. (Но ви Сад: Би бли о те ка 
Ма ти це срп ске, 2010).

15  Иден ти фи ка ци о ни број у си сте му CO BISS – Ко о пе ра тив ни он лајн си стем и сер ви си.
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У за пи се Елек трон ског ка та ло га БМС уно си се линк пу тем ко јег се ла ко при сту па ди ги тал ној 
ко пи ји. На овај на чин су две ба зе ме ђу соб но по ве за не.16

Пу бли ка ци је се мо гу пре гле да ти по ко лек ци ја ма, по сто је јед но став на и на пред на пре тра га, 
где је омо гу ће но пре тра жи ва ње по основ ним осо би на ма опи са као што су на слов, ау тор, из да-
вач, го ди на и ме сто из да ва ња, је зик, пред мет не од ред ни це, сиг на ту ра и са др жај.

Го ди шњи број по се та уве ћа вао се са ра стом ди ги тал не би бли о те ке. У 2020. го ди ни Ди ги тал
ну БМС по се ти ло је 39.229 ко ри сни ка са свих кон ти не на та (68.592 по се те) ко ји су пре гле да ли 
311.662 веб-стра ни це. Укуп но су за бе ле же на 3.752.242 ли ста ња пу бли ка ци ја.17

За кљу чак

Пре зен та ци ја Ди ги тал на БМС по ста вље на је на ин тер нет 11. сеп тем бра 2011. го и не. Про-
је кат је од по чет ка био усме рен на за шти ту и пред ста вља ње нај вред ни јег фон да Би бли о те ке и 
при о ри тет је има ла ста ра би бли о теч ка гра ђа.

Збир ке ста рих књи га оку пље не су у де вет ко лек ци ја. За де сет го ди на ра да укуп но је ди ги та-
ли зо ва но 4066 при ме ра ка ста рих ру ко пи сних и штам па них књи га и сит не штам па не гра ђе на 
срп ском и дру гим је зи ци ма. Осно ву сва ке ди ги тал не ко лек ци је чи не по сто је ће збир ке ра ри тет-
не гра ђе, а до пу ња ва ју се при мер ци ма из би бли о те ка це ли на и лич них би бли о те ка.

До са да су ди ги та ли зо ва на сва из да ња срп ских књи га и сит не штам па не гра ђе од по чет ка 18. 
ве ка до 1867. го ди не, ко ја су опи са на у штам па ним ка та ло зи ма по ме ну тих збир ки. Ди ги та ли за-
ци ја ру ко пи сних књи га, штам па них ср бу ља и стра них књи га од 15. до 19. ве ка ће се на ста ви ти. 

У Ди ги тал ној БМС нај број ни ја је ко лек ци ја Срп ске књи ге од 1801. до 1867. го ди не, са 2741 
при мер ком гра ђе. Де ла Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа нај ин те ре сант ни ја су чи та о ци ма и бе-
ле же нај ви ши број пре гле да у це лој ди ги тал ној би бли о те ци, а ме ђу њи ма се ис ти че Жи вот 
и оби ча ји на ро да срп ско га (Беч, 1867) по се ће но 16.185 пу та. Ве ли ки број по се та има ју и де ла 
До си те ја Об ра до вић, Јо ва на Ра ји ћа, За ха ри је Ор фе ли на, Ђу ре Да ни чи ћа и дру гих. По ка за ло 
се да нај ста ри ја књи га у Би бли о те ци, Ма ти чин апо стол из 13. ве ка, има нај ви ше по се та у ко-
лек ци ји Ру ко пи сне књи ге, а Ок то их пр во гла сник Ђур ђа Цр но је ви ћа из 1493/1494. у збир ци Срп ске 
књи ге 15–17. ве ка. На број чи та ња ни је у ве ли кој ме ри ути ца ло од ка да се пу бли ка ци ја на ла зи 
у ди ги тал ној ко лек ци ји. 

Пре зен та ци ја Ди ги тал на БМС омо гу ћи ла је при ступ кул тур ним до бри ма за ин те ре со ва ним 
чи та о ци ма ши ром све та. На уч ним ис тра жи ва чи ма, по ред ли ста ња пу бли ка ци је, пред ста вље ни 
су опи си у елек трон ском ка та ло гу и де таљ ни ји опи си у штам па ним ка та ло зи ма, што је учи ни ло 
жи вим и бли ским пи са не тра го ве на ше про шло сти. Мо же се за кљу чи ти да Ди ги тал на БМС до-
при но си по пу ла ри за ци ји кул тур ног на сле ђа Ср би је, пам ће њу и от кри ва њу из во ра на ше књи-
жев но сти, кул ту ре и ду хов но сти. 
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Presentation of Old Books in the Digital MSL

Summary
The Matica Srpska Library owns rich and valuable collections of old and rare books. Digitization, which was launched 
in 2006, is the continuation of the ongoing efforts of the experts of this library to collect, store, protect, describe, and 
present rare library materials. The Digital MSL web presentation was set up on September 20, 2011. During the last 
decade, a total of 31,555 publications (1,746,908 pages) have been entered into the database. At present, it is one of 
the largest digital libraries in Serbia. The digitization of old library materials was a priority from the very beginning. 
The 4,066 items of old manuscripts and printed books, as well as small prints, have been compiled in nine collections: 
Manuscripts, Serbian Books from the 15th to 17th Century; Serbian Books in the 18th Century; Serbian Books from 1801 
to 1867; Foreign Books from the 15th to 17th Century; Foreign Books from the 18th to 19th Century; Announcements; 
Ads; Small Prints. The most numerous collection, which comprises 2,741 items, is Serbian Books from 1801 to 1867. 
The works of Vuk Stefanović Karadžić have had the largest number of views, not only among the old books but in 
the entire Digital Library. The most frequently read book is Life and Customs of the Serbian People (Vienna, 1867), 
with 16,185 views. The works of Dositej Obradović, Jovan Rajić, Zaharije Orfelin, Đura Daničić, and others have had a 
large number of views as well. Linking digital copies with the electronic and printed catalogues provides additional 
information about the stored cultural goods for the users. The Digital MSL presentation has given global access to 
the Serbian cultural heritage.

Keywords: Digital MSL, old manuscripts, old printed books, old library materials, rarities, digitization, digital 
libraries
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