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Би бли о те ке и књи жна про дук ци ја  
у Евро пи то ком 16. и 17. ве ка

Гор да на Сто кић Си мон чић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет – Ка те дра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку, Бе о град
gor da na.sto kic.si mon cic @gmail.co m

Би ља на М. Ђу ра ши но вић
Уни вер зи тет Еду конс
Фа кул тет за про јект ни и ино ва ци о ни ме наџ мент– Би бли о те ка, Бе о град
bi lja na.dju ra si no vic @gmail.com 

Сажетак
У раду су представљене најважније промене у сфери објављивања и штампања „књига“, које су се десиле током 16. и 17. 
века. Издаваштво и штампарство приказани су кроз преглед делатности знаменитих појединаца и група у различитим 
европским земљама, а упоредо је дат преглед нових носилаца информација: летака, памфлета, брошура те периодичних 
публикација, попут календара, алманаха, новина и часописа.

Политичке, верске и културне промене, које су са собом донели јачање владарског апсолутизма, протестантизам, 
реформација, научна револуција и барок као уметнички правац, посматране су у овом раду из позиције историчара 
књиге, али и историчара библиотека. Пропадање манастирских збирки књига, које су током целог средњег века 
биле најзначајнији чувари писане баштине, развој краљевских колекција, универзитетских, специјалних и приватних 
библиотека богатих грађана, организација фондова, статус библиотекара и архитектура библиотека, представљени 
су тако да јасно сведоче о социјалној утемељености библиотечке делатности. Нарочито је истакнут значај текстова 
о уређењу библиотека који су се појавили у првој половини 17. века: они су доприносили ширењу знања о начину 
организације фондова, што је током следећих стотинак година довело до стварања савремених типова библиотека. 

Кључне речи: Европа, 16. и 17. век, библиотекарство, библиотеке, организација, архитектура, издаваштво, штампарство, 
књига, периодичне публикације

Увод

По што се, на са мом по чет ку 16. ве ка, за вр ши ла епо ха ра них штам па них књи га – ин ку на-
бу ла, а свој рад ни век окон чао и нај зна ме ни ти ји штам пар на пре ло му ве ко ва – Ал до Ма ну-
цио (Al do Pio Ma nu zio, 1449/1452–1516), ко ре ни те дру штве не про ме не (вер ске, по ли тич ке, 
на уч не) на тлу Евро пе до ве ле су до ре во лу ци о нар них про ме на у раз во ју књи ге и би бли о те ка. 
На не мач ком тлу по кре нут је про цес ре фор ма ци је Ка то лич ке цр кве,1 ко ји је на ду ге ста зе 
про ме нио вер ску сли ку Евро пе. Иа ко је 1555. го ди не, на цр кве ном са бо ру у Ауг сбур гу, зва-
нич но при зна та лу те ран ска, про те стант ска ве ро и спо вест, про го ни и вер ски ра то ви сме њи ва ли 

1  По крет ко ји је на стао у окви ру Ка то лич ке цр кве – ре фор ма ци ја, ини ци рао је све ште ник Мар тин Лу тер (Mar tin Lut her, 1483–
1546) та ко што је, 1517. го ди не, на вра та двор ске цр кве у Ви тен бер гу, по ста вио 95 те за о по тре би ко ре ни тих про ме на. Јед на 
од основ них при мед би од но си ла се на прак су опро штај ни ца у окви ру Цр кве пре ма ко јој се опрост гре хо ва да вао сва ко ме ко 
за то из дво ји од ре ђе на сред ства, што је би ло у су прот но сти са дог мом ко ју је про по ве да ла. – Alek san dar Stip če vić, Po vi jest knji
ge (Za greb: Iz da vač ki za vod Ma ti ce hr vat ske, 1985), 346.
Про ти вре фор ма ци ја пред ста вља ри мо ка то лич ку об но ву осми шље ну на са бо ру у Трен ту (1545–1563). – Be a tris Ko me lja, Špan ska 
in kvi zi ci ja (Be o grad: Clio, 2003), 18.
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су крат ко трај не пе ри о де ми ра све до кра ја Три де се то го ди шњег ра та (1618–1648).2 У огор-
че ној бор би из ме ђу про те ста на та и ка то ли ка3 пи са на реч ко ри шће на је као моћ но сред ство 
оба ве шта ва ња и кре и ра ња јав ног мње ња, па је ре зул тат овог вер ског су ко ба по ста ла и свест 
са вре ме ни ка о мо ћи штам пе, од но сно про па ган де ко ју она ши ри. У том ду гом пе ри о ду, ла ко ћа 
штам па ња и умно жа ва ња пи са ног тек ста ути ца ла је и на про ме не у оби му и вр сти би бли о теч-
ких фон до ва, али и на про ме не у струк ту ри ко ри сни ка би бли о те ка. 

Сли ку до та да шње Евро пе по че ла је од сре ди не 16. ве ка да ме ња и на уч на ре во лу ци ја – скуп 
от кри ћа и про ме на у на у ци,4 ко ју је сво јим де ло ва њем за по чео Ни ко ла Ко пер ник (Ni co la-
us Co per ni cus, 1473–1543).5 Ње го ве ви ђе ње устрој ства све ми ра при хва тио је Ђор да но Бру но 
(Gi or da no Bru no, 1548–1600), а то ком 17. ве ка истим про бле ми ма ба вио се Га ли лео Га ли леј 
(Ga li leo Ga li lei, 1564–1642).6 Ње го ва по др шка Ко пер ни ку иза зва ла је гнев уче них фи ло зо фа 
и све штен ства, јер су прин ци пи пла не тар ног кре та ња ко је је за сту пао угро жа ва ли сли ку све та 
за сно ва ну на ан тич ким ау то ри ма, Све том пи сму и схо ла стич кој тра ди ци ји. Ин дек сна кон гре-
га ци ја,7 ко ја је пред ста вља ла ор ган Цр кве за цен зу ру, осу ди ла је 1616. го ди не ко пер ни ка ни-
зам, а Ин кви зи ци ја8 Га ли ле ја на до жи вот ни за твор. Прак тич ну при ме ну по је ди них Га ли ле је вих 
те о риј ских са зна ња спро вео је Блез Па скал (Bla i se Pa scal, 1623–1662), док вр ху нац на уч не 
ре во лу ци је пред ста вља де ло Ма те ма тич ки прин ци пи при род не фи ло зо фи је Иса ка Њут на (Isa ac 
New ton, 1642–1727) из 1687. го ди не.

За хва љу ју ћи ра ду Фран си са Бе ко на (Fran cis Ba con, 1561–1626) и ње го вом де лу Но ви ор га
нон на у ке (1620), то ком 17. ве ка ус по ста вље ни су и ме то ди на уч ног ис тра жи ва ња. Он је за сту-
пао ин дук тив ни ме тод у на у ци и је дан је од осни ва ча ем пи риј ске тра ди ци је у мо дер ној фи ло-
зо фи ји. Су прот но ње му, Ре не Де карт (René De scar tes, 1596–1650), ко ји се сма тра осни ва чем 
мо дер не фи ло зо фи је, за сту пао је де дук тив ни (ра ци о нал ни) ме тод у на у ка ма, што је об ја снио 
у свом де лу Рас пра ва о ме то ди (1637).9

Про ме не у схва та њу дру штве не уло ге ре ли ги је и на у ке до ве ле су у раз ли чи тим зе мља ма 
Евро пе до ства ра ња би бли о те ка и би бли о теч ке прак се у скла ду са зах те ви ма но вог вре ме на, 
од но сно до (ре)ор га ни зо ва ња ових ин сти ту ци ја у скла ду са ци ви ли за циј ским до стиг ну ћи ма 16. 
и 17. ве ка. То је по себ но ви дљи во кроз про па да ње фон до ва ма на стир ских би бли о те ка, на ро-
чи то у обла сти ма где про те стан ти зам10 по ста је до ми нант на ре ли ги ја. У из да ва штву до ла зи до 
по ја ве но вих ти по ва пу бли ка ци ја по пут лет ка, пам фле та, го ди шња ка и дру гих, а од ре ђен је и 
ста лан на чин по пу ња ва ња ко лек ци ја до но ше њем про пи са о оба ве зном при мер ку.

2  Де таљ ни је ви де ти на: Encyclo pa e dia Bri tan ni ca s.v. “Thirty Years’ War, eu ro pean hi story“, pre u ze to 8. 1. 2019, https://www.bri tan-
ni ca.com /event/Thirty-Years-War.

3  Mar vin Pe ri, In te lek tu al na isto ri ja Evro pe (Be o grad: Clio, 2002), 84.
4  Ibid., 89.
5  Де ло О кру же њу не бе ских ор би та из 1543. го ди не пру жи ло је но во ви ђе ње из гле да зе мље и до ве ло у пи та ње до та да шња зна ња о 

овом про бле му. – Pe ri, In te lek tu al na isto ri ja Evro pe.
6  Пу бли ка ци ја Ди ја лог ко ји се од но си на два глав на си сте ма све та – Пто ле ме јев и Ко пер ни ков из 1632. го ди не. – Pe ri, In te lek tu al na 

isto ri ja Evro pe.
7  По себ на цр кве на ко ми си ја ко ја се бри ну ла за из да ва ње и по пу ња ва ње по пи са за бра ње них књи га, осно ва на 1571. го ди не. 

Пр ви оп шти по пис за бра ње них књи га – In dex li bro rum pro hi bi to rum из ра ди ла је рим ска ин кви зи ци ја 1557. (про ши ре но из да ње 
штам па но је 1559. го ди не) и на зи вао се Рим ски ин декс. Пре ње га су у по је ди ним европ ским зе мља ма из ра ђи ва ни по пи си за-
бра ње них књи га, а пр ва је би ла де ло ен гле ског кра ља Хен ри ја VI II, штам па на 1526. го ди не. – Де таљ ни је ви де ти у: Stip če vić, 
Po vi jest knji ge, 376–380.

8  Пр ви ин кви зи тор ски суд ус по ста вљен је 1220. го ди не на зах тев Фри дри ха II Хо ен шта у фе на (вла дао као краљ Си ци ли је од 
1197. до 1250; швап ски вој во да од 1228. до 1235; не мач ки краљ од 1212. до 1250. и цар Све тог Рим ског цар ства од 1220. до 
1250). То ком мо дер ног до ба (од 15. до 19. ве ка) би ла је бли ско по ве за на са све тов ном вла шћу. – О Ин кви зи ци ји де таљ ни је ви-
де ти у: Ko me lja, Špan ska in kvi zi ci ja.

9  Pe ri, In te lek tu al na isto ri ja Evro pe, 95–124; 147–162.
10  То ком тра ја ња се љач ког ра та 1524. и 1525, у по је ди ним не мач ким обла сти ма уни ште не су мно ге ма на стир ске и би бли о те ке 

ве ле по сед ни ка. По ред то га, у то ку ре фор ма ци је, би бли о теч ки фон до ви, пр вен стве но они на ста ли у окви ру ка то лич ких цр кве-
них ре до ва (фра њев ци, до ми ни кан ци и дру ги), по ста ју део но во ство ре них би бли о те ка, на ро чи то у окви ру уни вер зи тет ских 
цен та ра, што је ути ца ло и на раз вој на у ке. – Stip če vić, Po vi jest knji ge.
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„Књи га“, штам пар ство и из да ва штво то ком 16. и 17. ве ка 

Евро па је у 16. и 17. ве ку до жи ве ла про цват штам пар ства и из да ва штва. „Пре ма нај по у-
зда ни јим про це на ма, пре Гу тен бер га број ру ко пи сних књи га у Евро пи се кре тао у хи ља да-
ма. У то вре ме у Евро пи је ве ро ват но би ло ма ње од сто ми ли о на ста нов ни ка, а ве ћи на њих 
би ла је не пи сме на. Го ди не 1500. у оп ти ца ју је ве ро ват но би ло око де сет ми ли о на штам па-
них књи га (ма да има струч ња ка ко ји би ти ци фру удво стру чи ли), по ред по сто је ћег фон да 
ру ко пи сних књи га, ко ји се та ко ђе не пре кид но уве ћа вао“.11 Исто вре ме но, би ло је пи сме но 
око 5% жи те ља Eвропе, па штам па ни текст ни је ви ше на ме њен са мо нај бо га ти ји ма и ма лом 
бро ју обра зо ва них, не го је у гра ђан ском ста нов ни штву до био ши ру чи та лач ку пу бли ку. Књи-
га по ста је до ступ ни ја и због то га што ви ше не до ми ни ра ла тин ски, не го се пи ше/штам па на 
на ци о нал ним је зи ци ма, па и за то што ви ше ни је ну жно ску па, рас ко шна и те шко пре но си ва. 
На про тив, штам па ни текст по ста је све ви ше ме диј ма сов не ко му ни ка ци је, јер знат но уве ћан 
број оних ко ји уме ју да чи та ју омо гу ћа ва бр жи пре нос штам па не ин фор ма ци је анал фа бе-
та ма, а ове их усме ним пу тем пре но се да ље. Штам па на пу бли ка ци ја по чи ње да слу жи и као 
из вор ин фор ма ци ја о ак ту ел ним до га ђа ји ма, по ма га ло у про це су обра зо ва ња, као сред ство 
ра зо но де, али и као про па ганд но оруж је у иде о ло шким и вер ским су ко би ма.12 Штам пар-
ство и из да ва штво по ста ју ра ши ре ни, а као за нат вр ло уно сни и тр жи шно ори јен ти са ни. То 
ће усло ви ти да се об ја вљу је ве ли ки број на сло ва, да они бу ду вр ло ра зно ли ке са др жи не, 
ду хов ног и све тов ног ка рак те ра, али и да но си о ци гра фич ких за пи са по ста ну вр ло раз ли чи-
ти: књи ге, бро шу ре, ал ма на си, ка лен да ри, пла ка ти, ле ци, но ви не, ча со пи си, на уч на из да ња, 
кар то граф ски ма те ри јал.

Ка ко се ду бље ула зи у 16. век, штам па не књи ге су све ре ђе вер ске, а све че шће све тов не 
са др жи не (по уч не, исто риј ске и за бав не), са ти ра жи ма ко ји су и за да на шње пој мо ве ве ли ки. 
На при мер, По хва лу лу до сти Ера зма Ро тер дам ског (1466–1536) штам пао је у Ба зе лу 1515. го-
ди не штам пар Јо хан Фро бен у 1800 при ме ра ка, а у ро ку од ме сец да на би ло је про да то го то во 
це ло пр во из да ње. За Ера змо вог жи во та усле ди ло је још 27 из да ња ове књи ге.13 Још из ра зи-
ти ји је при мер Мел ки о ра Ло те ра (Mel chi or Lot ter, ? – око 1542), штам па ра ко ји је 1519. отво-
рио штам па ри ју у Вир тен бер гу, са на ме ром да об ја вљу је Лу те ро ва де ла. Он је, 1520. го ди не, 
Лу те ров спис Хри шћан ском плем ству не мач ког на ро да штам пао у 4000 при ме ра ка, а за тим у 
крат ком ро ку об ја вио још 15 из да ња овог тек ста. И на ред них го ди на об ја вљи вао је Лу те ро ва 
де ла, ме ђу ко ји ма и ње гов пре вод Но вог за ве та на не мач ки (1522), чи ме се ве о ма обо га тио.14

У штам па ној књи зи се, то ком 16. ве ка, уо би ча јио низ ка рак те ри сти ка за ко је ру ко пи сна ни је 
зна ла: на слов на стра ни ца са им пре су мом тј. име ном ау то ра, на сло вом, ме стом из да ња, име-
ном штам па ра и го ди ном штам па ња, као и знак штам па ра, од но сно ти по граф ска мар ка. Књи-
ге до би ја ју па ги на ци ју, стра ни цу ко ја при ка зу је са др жај пу бли ка ци је и ко ло фон, али су пр во-
бит но углав ном би ле без ко ри ца; са њи хо вом по ја вом, на кра ју 16. ве ка, по че ће да се ја вља ex 
li bris као озна ка вла сни штва над пу бли ка ци јом – свој грб или дру гу вр сту зна ка вла сник књи ге 
је ле пио на уну тра шњу стра ну ко ри ца.15 Нај зад, фик си ра ни текст омо гу ћио је и по ја ву ин дек-
са, за лак ше пре тра жи ва ње штам па них књи га.16 Ба рок на умет ност укра ша ва ња пу бли ка ци ја, 
ко ја се то ком дру ге по ло ви не 16. ве ка раз ви ла у Ита ли ји, до ве ла је до не по треб не рас ко ши у 
илу стро ва њу књи га, што је би ло из ра же но и то ком 17. ве ка. Обје кат пре сти жа по ста је и по вез, 

11  Da ni jel Dž. Bor stin, Svet ot kri ća: Pri po vest o čo ve ko voj po tra zi za spo zna jom sve ta i sa mog se be (Be o grad: Ge o po e ti ka, 2003), 541.
12  Mi lan Pelc, Pi smo – knji ga – sli ka: Uvod u po vi jest in for ma cij ske kul tu re (Za greb: Gol den mar ke ting, 2002), 141–142.
13  Alek san dar Stip če vić, Po vi jest knji ge: dru go, pro ši re no i do pu nje no iz da nje (Za greb: Ma ti ca hr vat ska, 2006), 390.
14  Isto, 454.
15  Pelc, Pi smo – knji ga – sli ka, 143–144.
16  Bor stin, Svet ot kri ća, 539.
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ко ји је у по је ди ним зе мља ма имао зна чај не пред став ни ке (нпр. по ро ди ца Ђун та у Ита ли ји, 
Жан Гро ли јер у Фран цу ској и дру ги).17

По ред на сло ва из ле пе књи жев но сти, по себ но ме сто за у зе ле су пу бли ка ци је из при род-
них на у ка, исто ри је и пра ва. По ве ћа ње књи жне про дук ци је до ве ло је и до по ја ве јеф ти ни јих 
из да ња ко ја су би ла на ме ње на свим сло је ви ма ста нов ни штва. Ме ђу њи ма, нај зна чај ни ји су 
би ли ка лен да ри и ал ма на си, ко ји су се штам па ли у од ре ђе ним вре мен ским раз ма ци ма и то 
нај че шће је дан пут у то ку го ди не.18 Ове књи ге, на ме ње не пре те жно на ро ду, раз ли ко ва ле су се 
по то ме што је у ка лен да ри ма при ма ран био ка лен дар, па за тим ра зна прак тич на упут ства о 
то ме шта тре ба ра ди ти и у ко је до ба го ди не, на род на ве ро ва ња, по сло ви це, из ре ке, раз ли чи-
та астро ло шка ту ма че ња и слич но, док су ал ма на си до но си ли и књи жев не и на уч не тек сто ве 
при ла го ђе не пу ку. Ка сни је, у до ба про све ти тељ ства, ал ма на си су по ста ли збор ни ци ра зно род-
них шти ва ко ја има ју вас пит ну функ ци ју по пу ла ри за то ра на уч них до стиг ну ћа, умет нич ких и 
по ли тич ких про гра ма. Њи хо ва по пу лар ност би ла је огром на, у при лог че му Стип че вић на во ди 
по да так да је са мо у Па ри зу, из ме ђу 1600. и 1895. го ди не, по пи са но 3633 та кве еди ци је.19

Са по чет ком Ре фор ма ци је, у ши ро ку упо тре бу ушле су крат ке фор ме по пут лет ка и пам-
фле та. Њи ма су се не ште ди ми це ру глу из вр га ва ли вер ски про тив ни ци и то у ре чи и сли ци. 
Илу стра ци ја ко ја је ра ђе на у др во ре зној тех ни ци, као ка ри ка ту ра или увре дљи ва сли чи ца, са 
крат ким про прат ним тек стом, по ста ла је убо ји то оруж је про те ста на та у бор би про тив ка то ли-
ка, нај пре и по нај ви ше у Не мач кој, али и ши ром Евро пе. Об ја вље но их је на хи ља де. Уз њих, 
еви ден ти ра но је и по сто ја ње пре ко 10.000 ра зних бро шу ра – крат ких пу бли ка ци ја у ко ји ма се 
об ја шња ва ју или обра зла жу по је ди на ак ту ел на по ли тич ка или вер ска де ша ва ња.20

Као но ва сред ства пи са не ко му ни ка ци је по ја вљу ју се, та ко ђе, но ви не и ча со пи си. Из ве сна 
вр ста ру ко пи сних но ви на по сто ја ла је још у сред њем ве ку, али је по ја ву пе ри о дич них пу бли ка-
ци ја, тј. ме ди ја ко ји ће бр зо пре но си ти крат ке ве сти о уз бу дљи вим до га ђа ји ма, омо гу ћи ла по-
ја ва штам пе. Књи жи це по во дом зна чај них до га ђа ја, при год ног ка рак те ра, по ја вљу ју се по чет-
ком 16. ве ка у Не мач кој, али оне још не ма ју од ре ђе ну пе ри о дич ност и те мат ску ра зно вр сност 
ко ја од ли ку је но ви не и ча со пи се. Но, на са мом кра ју 16. ве ка по ја ви ле су се пр ве пу бли ка ци је 
са та квим ка рак те ри сти ка ма: то ком 1597. го ди не, не за ви сно јед на од дру ге, из ла зи ле су у Ауг-
сбур гу (Не мач ка) и Рор ша ху (Швај цар ска), ме сеч не пу бли ка ци је са ра зно род ном са др жи ном. 
Дру га де це ни ја 17. ве ка ће, ме ђу тим, за бе ле жи ти по ја ву пет на е сто днев них или ме сеч них но-
ви на у ни зу европ ских гра до ва.21

Пр ве днев не но ви не у Евро пи по че ле су да се об ја вљу ју 1660. го ди не, а из да вао их је у Лај-
пци гу штам пар Ти мо те ус Рич (Ti mot he us Ritzsch, 1614–1678), али оне ни су би ле ду гог ве ка. 
Тек по чет ком 18. сто ле ћа по ја ви ће се не ко ли ко на сло ва у Ен гле ској због ко јих је она по ста ла 
пр ва зе мља у Евро пи ко ја има днев на гла си ла.

Фран цу зи, ко ји су пр ве днев не но ви не Па ри ски жур нал (Jo ur nal de Pa ris) до би ли тек 1777. 
го ди не, но се за слу ге за по кре та ње нај ра ни јих ча со пи са. Прем да се пр ви ча со пис по ја вио у Па-
ри зу 1633. (Bu re au d’ Adres ses), нај зна чај ни јим се сма тра На уч ни жур нал (Le Jo ur nal des Sca vants), 
чи ји је пр ви број об ја вљен по чет ком 1665. го ди не. У на ред них не ко ли ко го ди на уче на дру штва 
по кре ну ла су на уч не ча со пи се и у Лон до ну, Ри му и Лај пци гу. Фран цу зи ће, ме ђу тим, оста ти 
упам ће ни и као по кре та чи пр вог књи жев но-за бав ног ча со пи са, Le Mer cu re ga lant, ко ји је по чео 
да из ла зи у Па ри зу 1672. го ди не.22

17  Stip če vić, Po vi jest knji ge, 394–407; 412–414.
18  Isto, 353–354; 360–362.
19  Stip če vić, Po vi jest knji ge: dru go, pro ši re no i do pu nje no iz da nje, 471–472.
20  Stip če vić, Po vi jest knji ge: dru go, pro ši re no i do pu nje no iz da nje, 453–454; Pelc, Pi smo – knji ga – sli ka, 146–147.
21  Stip če vić, Po vi jest knji ge: dru go, pro ši re no i do pu nje no iz da nje, 475–476.
22  Isto, 477–478.



66	 Читалиште	39	(новембар	2021)	 БИБЛИОТЕКА

 Стокић Симончић Г. и др. „Библиотеке и књижна продукција у Европи током 16. и 17. века“, 62–75
 

У ци љу бо љег ин фор ми са ња о но во штам па ним из да њи ма и ши ре ња зна ња у свим обла сти-
ма, по ја вљу ју се оп ште и спе ци јал не би бли о гра фи је и ен ци кло пе ди је. Код из ра де би бли о гра-
фи ја ве ли ку по моћ пру жа ли су ка та ло зи са сај мо ва књи га, од ко јих су нај по зна ти ји одр жа ва ни 
у Франк фур ту и Лај пци гу.23

Нај зад, тре ба на гла си ти и то да су се по сло ви об ја вљи ва ња вре ме ном усло жња ва ли, а сам 
за нат – штам пар ски, ка ко се на зи ва у пр вим де це ни ја ма на кон Гу тен бер го вог изу ма – по чео 
је да се мо ди фи ку је. Штам пар, из да вач и књи жар су пр во бит но би ли јед но. Та ко је нај ве ћи 
не мач ки штам пар с кра ја 15. и по чет ка 16. ве ка, Ан тон Ко бер гер (1440?–1513) отво рио сво ју 
штам па ри ју у Нир нбер гу 1470. го ди не,24 а упо ре до је имао и ра ди о ни цу за про из вод њу па пи-
ра, као и про дај не ис по ста ве у Ан твер пе ну, Па ри зу, Ли о ну, Бе чу, Кра ко ву, Бу ди му и Ми ла ну 
(од де ве де се тих го ди на 15. ве ка). Но, од по чет ка 16. ве ка ла га но се у за себ не де лат но сти 
из два ја ју из да ва штво, штам пар ство и књи жар ство, с ти ме што нај у глед ни ја ме ђу њи ма по-
ста је из да вач ка де лат ност. Из да ва чи све че шће пре у зи ма ју од го вор ност за на ру чи ва ње књи-
га од ау то ра и пре во ди ла ца, за осми шља ва ње из да вач ке по ли ти ке и за ко рект ност из да ња. 
Они ан га жу ју илу стра то ре, књи го ве сце, ди стри бу те ре, а штам пар све ви ше по ста је сер вис 
из да ва ча.25

Док су, то ком пр вих де це ни ја штам пар ства, пре сто ни ца ма овог за на та сма тра не Не мач ка и 
Ита ли ја, то ком на ред на два ве ка при мат је пре у зе ла Хо лан ди ја – нај ли бе рал ни ја зе мља Евро-
пе у то до ба.

Кри стоф План тин (Chri stop he Plan tin, 1520–1589) био је нај слав ни ји штам пар дру ге по-
ло ви не 16. ве ка. Фран цуз по ре клом, он је од 1549. ра дио у Ан твер пе ну, јед ном од нај ве ћих и 
нај бо га ти јих гра до ва Евро пе то га до ба.26 У свом штам пар ско-из да вач ком пред у зе ћу за по шља-
вао је пре ко сто ти ну са рад ни ка, а то ком 34 го ди не де ло ва ња об ја вио је око 2000 пу бли ка ци ја, 
од но сно у про се ку 59 књи га го ди шње. Сво ју штам па ри ју оста вио је Ја ну Мо ре ту су (Jo an nes 
Mo re tus, 1543–1610), чи ји су се на след ни ци ба ви ли овим за на том све до 1876. го ди не. Од нос 
из ме ђу штам па них пу бли ка ци ја План ти на и Мо ре ту са осли ка ва и ра зно ли кост у ши ре њу иде ја 
у Евро пи 16. и 17. ве ка. Књи ге штам па ра Кри сто фа План ти на углав ном су по др жа ва ле про ти-
вре фор ма ци ју, док су оне штам па не у окви ру по ро ди це Мо ре тус би ле на кло ње ни је ре фор ма-
ци ји. План ти но ва из да ња сте кла су из у зе тан углед због сво га ква ли те та. Оста ло је за бе ле же но 
да је План тин у ау ли лај ден ског уни вер зи те та из ла гао проб не оти ске де ла ко ја је при пре мао 
за штам пу и ну дио на гра ду сва ко ме ко на ђе гре шку.27 План ти но во нај зна чај ни је де ло, Bi blia 
Polyglot ta, штампaна је на пет је зи ка, у осам све за ка ве ли ког фор ма та у пе ри о ду од 1569. до 
1573. го ди не.28

Дру га зна чај на хо ланд ска штам пар ска по ро ди ца би ла је Ел зе вир (El ze vir). Ро до на чел ник 
по ро ди це, Ло до вик Ел зе вир отво рио је штам па ри ју у Лај де ну 1583. го ди не, да би то ком 17. 
ве ка она до жи ве ла вр ху нац сво га успе ха. По сао су раз гра на ли Ло до ви ко ви си но ви: дво ји ца 
су на сле ди ла очев по сао у Лај де ну, а дру га дво ји ца има ла су соп стве не штам па ри је у Ха гу и 
Утрех ту. Фир ма је има ла пред став ни штво у Лон до ну и Па ри зу, а у Франк фур ту по себ но уре ђе-
но скла ди ште из ко га је ди стри бу и ра ла књи ге ши ром Евро пе. По след њи члан по ро ди це, Абра-
хам Дру ги, умро је 1712. и са њи ме је уга ше но и ово пред у зе ће.

23  Stip če vić, Po vi jest knji ge, 370–374; 390–394.
24  Око 1480. го ди не у Ко бер ге ро вој штам па ри ји ра ди ло је око 100 сло во сла га ча, штам па ра, ко рек то ра, сло во ре за ча, илу ми на-

то ра, књи го ве за ца, а не ка да су ра ди ле и 24 штам пар ске пре се исто вре ме но. Ко бер гер је за жи во та об ја вио пре ко 200 на сло-
ва, али су ње го ви на след ни ци већ око 1520. до ве ли ово пред у зе ће до бан крот ства. – Pelc, Pi smo – knji ga – sli ka, 128–129.

25  Stip če vić, Po vi jest knji ge: dru go, pro ši re no i do pu nje no iz da nje, 422–424. 
26  Хел мут Г. Ке ниг сбер гер, Џе ри К. Бо у лер и Џе ри Л. Мо уз, Евро па у ше сна е стом ве ку (Бе о град: Clio, 2002), 130.
27  Pelc, Pi smo – knji ga – sli ka, 142.
28  Да нас се у Ан твер пе ну на ла зи му зеј по све ћен овим по ро ди ца ма у ко јем се мо же са гле да ти део штам пар ске де лат но сти то ком 

16. и 17. ве ка. – Де таљ ни је ви де ти на: Mu se um Plan tin Mo re tus, pre u ze to 17. 10. 2021, https://www.mu se um plan tin mo re tus.be /
en .
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У штам па ри ја ма Ел зе ви ро вих штам па но је пре ко 5000 на сло ва књи га, ква ли тет них, са по-
у зда ним тек стом и при то ме ре ла тив но јеф ти них.29 Мно ге од на сло ва об ја ви ли су за по тре бе 
уни вер зи те та у Лај де ну, а сва ка књи га од 500 стра ни ца ко шта ла је 1 гул ден. По себ но је би ла 
по пу лар на се ри ја њи хо вих књи га о зе мља ма и по кра ји на ма све та – Re pu bli ken, ко ја је у 35 све-
за ка об ја вље на из ме ђу 1625. и 1649. го ди не.30

По ред Хо лан ди је, раз ви је ну штам пар ску де лат ност има ла је и Шпа ни ја, где ће до сре ди-
не 16. ве ка књи ге за др жа ти из глед ин ку на бу ле. На раз вој штам пар ства ути ца ло је и осни ва ње 
удру же ња штам па ра 1557, на кон че га ни ко ко ни је био ње гов члан ни је мо гао да се ба ви овим 
по слом.31 Фран цу ска је, то ком 16. и 17. ве ка, би ла по зна та по штам па ри ји Ести јен (Esti en ne). 
Фран цу ски краљ Фран соа I (вла дао од 1515. до 1547) 1539. је име но вао Ан ри ја Ести је на, јед-
ног од чла но ва ове по ро ди це, за кра љев ског штам па ра. Упр кос то ме, мо же се за кљу чи ти да су 
у Фран цу ској сло бо да штам пе и из да ва штво би ли у опа да њу, јер је од дру ге по ло ви не 16. ве ка 
ја ча ла цен зу ра због че га се сма њи вао број штам па ри ја, као и број гра до ва у ко ји ма су се об-
ја вљи ва ле књи ге.32

У окви ру Не мач ке, штам пар ска де лат ност се, по ред ста рих цен та ра по пут Мајн ца, Кел на и 
Нир нбер га, под ути ца јем ре фор ма ци је раз ви ја ла и у Вир тен бер гу, док је Ита ли ја би ла по зна та 
по ра ду по ро ди це Ђун та, oдносно Ђун ти (Gi un ta, Gi un ti) и штам па ри ји у окви ру Ва ти ка на, ко ја 
је би ла по себ но зна чај на у бор би про тив про те стант ске штам пе, ко јој је тре ба ло да до при не се 
и ства ра ње ин дек са за бра ње них књи га. По сле ди ца де ло ва ња Ин кви зи ци је и по сто ја ња Ин-
дек са би ла су и из ми шље на ме ста штам па ња пу бли ка ци ја и име на из да ва ча, што је на ро чи то 
из ра же но од 16. ве ка.33 

Ути цај не мач ких штам па ра био је ви дљив и у Пољ ској, где су пр ве пу бли ка ци је на ла тин-
ском је зи ку штам па не већ кра јем 15, да би то ком 16. ве ка у Кра ко ву ра ди ло 12 штам па ри ја, а у 
сле де ћем ве ку штам пан је и Ин декс за бра ње них књи га.34 Од ма на стир ских штам па ри ја нај ста-
ри ја се на ла зи ла у Ла во ву, док је нај ве ћа би ла у Ки јев ско-пе чер ској ла ври (осно ва на 1616).35

Раз гра на та штам пар ска про дук ци ја ути ца ла је и на струк ту ру и де лат ност чу ва ра пи са ног 
на сле ђа – би бли о те ка, ко је су, упр кос зах те ви ма но вог вре ме на са чу ва ле сво је основ не функ-
ци је – чу ва ње и об ра ду гра ђе, али су, по ред то га, по ста ле отво ре ни је за при ступ сво јим фон-
до ви ма, што је ути ца ло и на њи хов зна чај.

Би бли о те ке – ор га ни за ци ја де лат но сти и уре ђе ње про сто ра

За раз ли ку од Ита ли је, ко ја ће све до дру ге по ло ви не 19. ве ка оста ти по де ље на на кне же ви-
не ко ји ма вла да ју об ла сни го спо да ри, у пре те жном де лу Евро пе ја ча ла је, то ком 16. и 17. ве ка, 
све тов на власт оли че на у лич но сти кра ље ва. Би ли ка то ли ци или про те стан ти, они су уте ме љи-
ва ли мо дер не цен тра ли зо ва не на ци о нал не др жа ве, а сво ју моћ до ка зи ва ли су и осни ва њем 
би бли о те ка. По ред њих, у Евро пи екс пан зи ју до жи вља ва ју уни вер зи тет ске би бли о те ке, али и 
при ват не би бли о те ке обра зо ва них по је ди на ца.

Ита ли ја, у ко јој су у пе ри о ду ре не сан се на ста ле нај ра ско шни је би бли о те ке Евро пе, тра ди ци-
ју њи хо вог отва ра ња на ста ви ла је и то ком 16. и 17. ве ка. Би бли о те ке овог пе ри о да раз ли ко ва ле 

29  До да на шњег да на на сло ви ел зе ви ра (пу бли ка ци је ко је су из да ва ли чла но ви по ро ди це Ел зе вир), за јед но са ал ди на ма и ин ку-
на бу ла ма, пред ста вља ју нај ве ће бо гат ство за сва ког би бли о фи ла.

30  Pelc, Pi smo – knji ga – sli ka, 155.
31  Stip če vić, Po vi jest knji ge, 332–338.
32  Isto, 330.
33  Isto, 322–330; 387.
34  Пет ве ко ва срп ског штам пар ства 1494–1994: раз до бље срп ско сло вен ске штам пе: XV–XVII в., прир., Ми тар Пе ши кан, Ка та ри на 

Ма но –Зи си и Миљ ко Ко ва че вић (Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти; На род на би бли о те ка Ср би је; Но ви Сад: Ма-
ти ца срп ска, 1994), 10–11.

35  Исто, 18.
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су се од ра ни јих по то ме што су њи хо ви осни ва чи би ли из ре до ва цр кве них вла сти и обра зо ва ни 
по је дин ци, а не бо га те по ро ди це по пут Ме ди чи ја (Me di ci), Д’Есте (D’E ste), Гон за га (Gon za ga) 
и дру гих.

Би бли о те ка Ам бро зи ја на осно ва на је 1609. го ди не, за ла га њем ми лан ског над би ску па Фе-
де ри ка Бо ро меа (Fe de ri co Bor ro meo, 1564–1631). На зив је до би ла по за штит ни ку Ми ла на све-
том Ам бро зи ју, а сме ште на је у згра ду по себ но из гра ђе ну за њу, ко ја се на ла зи у бли зи ни 
Ка те дра ле. Би бли о те ка Ан ђе ли ка је уста но вље на за слу гом при пад ни ка ка то лич ког ре да ав гу-
сти на ца Ан ђе ла Ро те (An ge lo Rot ta, 1545–1620), 1614. го ди не. Ам бро зи ја на у Ми ла ну и Ан-
ђе ли ка у Ри му је ди не су ко је су до зво ља ва ле при ступ осо ба ма ко је се ни су ба ви ле на уч ним 
ра дом и пред ста вља ју про то тип „јав не“ би бли о те ке у 17. ве ку,36 при че му се по јам јав но сти 
од но сио на на чин при сту па фон до ви ма, а не на њи хо во фи нан си ра ње, као у слу ча ју на ма са-
вре ме них јав них би бли о те ка.

При пад ни ци ка то лич ких цр кве них ре до ва осно ва ли су још две би бли о те ке: Ка за на тен зе 
и Але сан дри ну. Пр ва је ство ре на ра дом кар ди на ла Ђи ро ла ма Ка за на теа (Gi ro la mo Ca sa na-
te, 1620–1700), а за јав ност је отво ре на 1701. го ди не. Осно ву фон да чи ни ла је кар ди на ло ва 
при ват на би бли о те ка од 25.000 при ме ра ка пу бли ка ци ја. Дру га је от по че ла де лат ност за слу гом 
па пе Алек сан дра VII (Ales san dro VII, 1599–1667) сре ди ном 17. ве ка и њен фонд је да нас део 
Уни вер зи те та у Ри му (Bi bli o te ca Uni ver si ta ria Ales san dri na).37 

То ком 16. и 17. ве ка, свој раз вој на ста ви ла је и јед на од нај ве ћих цр кве них би бли о те ка на 
све ту – Ва ти кан ска (Bi bli o te ca Apo sto li ca Va ti ca na), ко ја из ме ђу 1577. и 1579, за слу гом До-
ме ни ка Фон та не (Do me ni co Fon ta na, 1543–1607), до би ја но ву згра ду, што је омо гу ћи ло бо љи 
сме штај и ор га ни за ци ју збир ки. То ком 16. ве ка раз дво је ни су ар хив и књи жни фонд, а Ва ти-
кан ска штам па ри ја пре ме ште на је у по себ ну згра ду по ред Би бли о те ке. Зна чај ни је по ве ћа ње 
ко лек ци ја усле ди ло је то ком 17. ве ка, ка да су оне уве ћа не за ко дек се из ма на сти ра Бо био и 
Хај дел бер шке би бли о те ке – Па ла ти не ко ја је, из ме ђу оста лог, об у хва та ла и пу бли ка ци је ка те-
дра ле у Мајн цу и не ко ли ко дру гих са крал них уста но ва. До вре ме на сто ло ва ња па пе Ур ба на 
VI II (1623–1644), ко лек ци је Ва ти кан ске би бли о те ке об у хва та ле су 6000 ла тин ских и 1500 ру-
ко пи са на грч ком је зи ку.38

На те ри то ри ји Ита ли је, то ком 16. и 17. ве ка, ве ли ки углед има ле су при ват не ко лек ци је књи-
га. Њи хов из глед у прак си је мо гу ће ре кон стру и са ти на осно ву не ко ли ко по је ди нач них при ме-
ра, ме ђу ко ји ма се из два ја ју би бли о те ка Оди се ја Ал дро ван ди ја (Ulis se Al dro van di, 1522–1605) 
и би бли о те ка Ђан Вин ћен ца Пи не ли ја (Gian Vin cen zo Pi nel li, 1535–1601).

Оди сеј Ал дро ван ди, као про фе сор бо лоњ ског уни вер зи те та, по се до вао је вред ну би бли о-
те ку ко ја се мо же ре кон стру и са ти кроз ње го ве бе ле шке из 1599. и кра так ин вен тар, чи ји ау тор 
ни је по знат, из 1610. го ди не. Књи ге су би ле сло же не у ор ма ри ма на ну ме ри са ним по ли ца ма, 
али не у кон ти ну и те ту, од I до 303. За сво ју ко лек ци ју про фе сор је пред ло жио и кла си фи ка ци-
о ни си стем по де љен на 30 обла сти, ко ји је ка сни је сма њен на шест, а об у хва тао је: те о ло ги ју, 
фи ло зо фи ју, ме ди ци ну, ма те ма ти ку, по е зи ју и исто ри ју. Упр кос овом на чи ну сла га ња, пу бли-
ка ци је су би ле ор га ни зо ва не пре ма фор ма ту.39 Би бли о те ку је за ве штао гра ду Бо ло њи, уз услов 
да се чу ва у про сто ри ја ма ко је је тре ба ло да слу же ис кљу чи во чу ва њу фон да, што је и ура ђе но 

36  Erin M. Grant, “Two vi ews on the In cre a sing im por tan ce of li brary ac cess in the Se ven te enth Cen tury: Ga briel Na u de and Cla-
u de Cle ment“, Ge or gia Li brary Qu ar terly Vol. 50, Is sue 4, Ar tic le 10 (Fall 2013): 3, pre u ze to 15. 11. 2018, http://di gi tal com mons.
ken ne saw/glq /vol 50/iss 4/10.

37  Stip če vić, Po vi jest knji ge, 427–428.
38  Encyclo pe dia of Li brary Hi story, ed. Wayne A. Wi e gand and Do nald Da vis (New York: Gar land Pu blis hing, 1994), 654.
39  Ca ro li ne Du ro sel le-Me lish and Da vid A. Li nes, “The Li brary of Ulis se Al dro van di (+1605): Ac qu i ring and Or ga ni zing Bo oks in 

Six te enth Cen tury Bo log na“, The Li brary 7th se ri es, Vol. 16, No. 2 (Ju ne 2015): 135; 138–139, pre u ze to 16. 11. 2017, https://
s3.ama zo naws.com /aca de mia.edu .do cu ments/38146759/Li brary-2015-Du ro sel le-Me lish-Li nes-fi nal.pd f?AW SAc ces sKeyId =AKI-
A I WOWYYGZ2Y53UL3A&Ex pi res=1510856027&Sig na tu re=C%2BB%2F5cPXTvYlwlQKXSvshsLeYDo%3D&re spon se-con tent-dis-
po si tion=in li ne%3B%20fi le na me%3DThe_Li brary_of _Ulis se_Al dro van di_1605_Ac .pd f.
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1617. го ди не. Спле том раз ли чи тих окол но сти (пр вен стве но због же ља по је ди на ца да по се ду ју 
пу бли ка ци је из Ал дро ван ди је ве ко лек ци је), збир ка ни је у пот пу но сти са чу ва на она ко ка ко је 
од ре дио да ро да вац. То ком вре ме на, фонд се уве ћа вао (нај че шће по кло ни ма) и да нас је део 
Уни вер зи тет ске би бли о те ке Бо ло ње.40

За љу бље ник у бо та ни ку, би бли о фил и еру ди та Ђан Вин ћен цо Пи не ли,41 по се до вао је би бли-
о те ку од око 9000 штам па них пу бли ка ци ја и не ко ли ко хи ља да ру ко пи са. На ла зи ла се у Па до ви 
и би ла је до ступ на обра зо ва ним сло је ви ма дру штва, а у окви ру ње су се ор га ни зо ва ли и раз-
го во ри на раз ли чи те те ме. На и ме, њен тво рац је имао иде ју да она не бу де са мо чу вар до стиг-
ну ћа у од ре ђе ној обла сти, већ да до при но си про ши ре њу и уве ћа њу зна ња сва ког ње ног чла на. 
Упр кос Пи не ли је вој же љи, ко лек ци ја ни је у пот пу но сти са чу ва на, а део фон да за вр шио је и у 
ми лан ској би бли о те ци Ам бро зи ја на.42 То ком жи во та Ђан Вин ћен ца Пи не ли ја, пу бли ка ци је су 
чу ва не у 21 ор ма ру, ко ји је био обе ле жен јед ним сло вом ал фа бе та (А–X). Би ле су по де ље не 
по је зи ци ма, са пот по де ла ма на ау то ре и пред ме те. Сло ва су ле пље на на ор ма ре, а бро је ви на 
по ли це. Сва ка књи га би ла је за бе ле же на у ал фа бет ском ин дек су.43

Фран цу ска је то ком 16. и 17. ве ка би ла кул тур ни цен тар Евро пе.44 Кра љев ску ко лек ци ју 
књи га, ко ја се го то во два ве ка уста но вља ва ла, ре ви та ли зо вао је краљ Фран соа Пр ви 1518. го-
ди не. Он је де цем бра 1537. из дао де крет по ко јем би бли о те ка у кра љев ском двор цу Блоа мо ра 
да до би је бес плат но по два при мер ка сва ке књи ге ко ја се штам па у зе мљи. Та ко је уста но вљен 
нај ста ри ји оба ве зни при ме рак у Евро пи. „(...) Го ди не 1544, под упра вом би бли о те ка ра кра ља 
Фран соа I, Ги јо ма Би деа,45 са др жај фон до ва би бли о те ка у двор ци ма Блоа и Фон тен бло је спо-
јен, па је ти ме озна че но ин сти ту ци о нал но ства ра ње Кра љев ске би бли о те ке.“46 Док је у пр вој 
по ло ви ни 17. ве ка при лив штам па них књи га у би бли о те ку слаб јер је оба ве зни при ме рак ло ше 
функ ци о ни сао, у дру гој по ло ви ни ве ка фон до ви би бли о те ке су на гло по ра сли, али су обо га-
ће ни и раз ли чи тим вр ста ма гра ђе. За слу ге за то при па да ју по нај ви ше пре ми је ру Жан-Ба ти сту 
Кол бе ру (Jean Bap ti ste Col bert, 1619–1683), ко ји над гле да рад би бли о те ке и ста ра се о ре а ли-
за ци ји оба ве зног при мер ка, ку по ви ном и по кло ни ма до дат но обо га ћу је фонд те јој при кљу-
чу је бо га те збир ке гра ви ра, цр те жа и ме да ља. Од по чет ка 17. ве ка кра љев ска би бли о те ка је 
пот пу но сре ђе на, има свој ал фа бет ски и струч ни ка та лог; од 1692. два пу та не дељ но отво ре на 
је за јав ност. Пре ма јед ном ка та ло гу из 1697. она, осим дру гих вр ста гра ђе, по се ду је 55.107 
штам па них то мо ва.47 

У Фран цу ској је то ком 16. и 17. ве ка кла са обра зо ва них љу ди са ку пи ла пу бли ка ци је и 
ство ри ла низ зна ме ни тих би бли о те ка.48 Таквa je билa онa ми ни стра Жи ла Ма за ре на (Ju les 
Ma za rin, 1602–1661), ко ја је за јав ност отво ре на 1644. го ди не, а где је би бли о те кар био Га-
бри јел Но де (Ga briel Na u de, 1600–1653), пр ви зна чај ни те о ре ти чар мо дер не ор га ни за ци је 

40  Ibid.: 140–142.
41  О жи во ту и ра ду де таљ ни је ви де ти у: An ge la Nu o vo, Gian Vin cen zo Pi nel li’s col lec tion of ca ta lo gu es of pri va

te li bra ri es in six te enth cen tury Eu ro pe, 129–144, pre u ze to 20. 10. 2018, https://www.aca de mia.edu /3868798/
Gian_Vin cen zo_Pi nel lis_col lec tion_of_ca ta lo gu es_of _pri va te_li bra ri es_in _six te enth-cen tury_Eu ro pe.

42  An ge la Nu o vo, The Cre a tion and Dis per sal of the Li brary of Gian Vin cen zo Pi nel li, 39–47, pre u ze to 19. 10. 2018, http://www.aca de-
mia.edu /3870620/The _Cre a tion_and _Dis per sal_of_the _Li brary_of _Gian_Vin cen zo_Pi nel li.

43  Ibid., 49.
44  Stip če vić, Po vi jest knji ge: dru go, pro ši re no i do pu nje no iz da nje, 546–547
45  Де таљ ни је ви де ти у: Encyclo pa e dia Bri tan ni ca s.v. “Gu il la u me Bu de, french scho lar“, pre u ze to 8. 1. 2019, https://www.bri tan ni ca.

com /bi o graphy/Gu il la u me-Bu de.
46  Bet te W. Oli ver, “The Bi bli ot he que na ti o na le from 1792 to 1794: Be co ming a Na ti o nal In sti tu tion du ring the French 

Re vo lu tion“, Li bra ri es & Cul tu ral Re cord Vol. 42, No. 1 (2007): 48, pre u ze to 17. 5. 2017, https://www.jstor.org/
sta ble/25549380?seq =1#pa ge_scan_tab_con tents.

47  Ве сна Ињац, „Фран цу ска на ци о нал на би бли о те ка: исто ри јат, ор га ни за ци ја, но ва би бли о те ка“, Гла сник на род не би бли о те ке Ср
би је 1 (1999): 351–352.

48  E. Ste wart Sa un ders, “Po li tics and Scho lar ship in Se ven te enth-Cen tury Fran ce: The Li brary of Ni co las Fo u qu et and the Col le ge 
Royal“, Li bra ri es Re se arch Pu bli ca ti ons, Pa per 17 (1985), pre u ze to 12. 12. 2018, https://docs.lib.pur due.edu /lib _re se arch/17/.
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би бли о те ка.49 Дру га зна чај на при ват на би бли о те ка ово га пе ри о да при па да ла је Ни ко ла су Фу-
коу (Ni co las Fo u qu et, 1615–1680)50 у ко јој су ко ри шће ни Но де о ви прин ци пи на бав ке пу бли-
ка ци ја ус по ста вље ни у Ма за ре но вој би бли о те ци. Го ди не 1661, ка да је, по на ред би кра ља Лу ја 
XIV (вла дао од 1643. до 1715), ухап шен њен вла сник, има ла је 27.000 при ме ра ка пу бли ка ци-
ја, од че га су 1050 би ли ру ко пи си. Не ко ли ко го ди на на кон ње го ве смр ти би бли о те ка је рас-
пар ча на и ње ни де ло ви се на ла зе на раз ли чи тим ме сти ма у Фран цу ској и ино стран ству. Део 
фон да за вр шио је у да на шњој Фран цу ској на ци о нал ној би бли о те ци.51 Од ви со ких зва нич ни ка 
Фран цу ске за вре ме вла да ви не Лу ја XIV, ве ли ку би бли о те ку имао је и Жан-Ба тист Кол бер, 
ко ји је то ком овог пе ри о да бри нуо и о Кра љев ској би бли о те ци.52

У Ен гле ској је, до вре ме на ка да је на пре сто сту пио краљ Хен ри VI II (вла дао од 1509. до 
1547), ко ји је по се до вао нај зна чај ни ју вла дар ску би бли о те ку у 16. ве ку, сва ки цр кве њак, уни-
вер зи тет ски про фе сор и обра зо ва ни пле мић имао не ку вр сту ма ле ко лек ци је књи га ко ја је 
исто вре ме но пред ста вља ла сте пен обра зо ва ња и би ла знак дру штве ног пре сти жа.53

То ком вла да ви не Хен ри ја VI II, кра љев ска би бли о те ка је про ши ре на то ли ко да је об у хва-
та ла 2500 при ме ра ка књи га, ко је су се на ла зи ле у до бро опре мље ним про сто ри ја ма па ла та 
у Рич мон ду, Гри ни чу, Хемп то ну и Вест мин сте ру и њи ма је ру ко во дио об у че ни би бли о те кар. 
Нај ра ни ји по зна ти ин вен тар ен гле ске кра љев ске би бли о те ке на стао је 1535. у би бли о те ци 
рич монд ске па ла те, док вест мин стер ски пред ста вља нај бо љи из вор за увид у ње ну исто-
ри ју и на стао је се дам го ди на ка сни је.54 За јед но са ши ре њем ко лек ци је, по ве ћа ва не су и 
од го вор но сти би бли о те ка ра чи је ду жно сти су би ле да во ди ра чу на о ку по ви ни, по пи су је 
пу бли ка ци је и ор га ни зу је про стор би бли о те ке. На бав ка пу бли ка ци ја вр ше на је на не ко ли ко 
на чи на: на сле ђем од прет ход них вла да ра, по кло ни ма при ја те ља или уче ња ка ко ји су же-
ле ли да им краљ бу де ме це на. По ред књи га, њен фонд об у хва тао је ма пе, као и пла но ве за 
спо ља шње и уну тра шње уре ђе ње па ла та, што је има ло ути цај и на сре ђи ва ње про сто ри ја за 
би бли о те ку.55

По себ ну вред ност би бли о те ке кра ља Хен ри ја VI II пред ста вља ле су књи ге ко је су у њу при-
сти гле на осно ву Од лу ке о рас пу шта њу ма на сти ра, ко ја је спро ве де на од 1536. до 1540. го ди-
не. На и ме, пре ње је на те ри то ри ји Ен гле ске по сто ја ло ви ше од 800 ма на сти ра и ре ли гиј ских 
обје ка та, а по за вр шет ку ове ак ци је ни је опстао ни је дан. Пре ма ре чи ма са вре ме ни ка, ско ро 
сва ки од њих имао је би бли о те ку, а са чу ва но је са мо не ко ли ко ко је су би ле у окви ру обје ка та 
ко ји су при па да ли ка те дра ла ма. Нај ве ћи део имо ви не ма на стир ских би бли о те ка за вр шио је у 
кра љев ским па ла та ма Вест мин сте ра и Хемп то на.56 

49  Га бри јел Но де, фран цу ски ле кар и би бли о те кар, сма тран је јед ним од нај у че ни јих љу ди сво га до ба. За вр шио је ме ди ци ну на 
уни вер зи те ти ма у Па ри зу и Па до ви, али ње го ва пр ва љу бав би ле су књи ге и би бли о те ке. Го ди не 1629. по зван је у Рим да као 
би бли о те кар ра ди за кар ди на ле Ба њи ја и Бар бе ри ни ја, ода кле га кар ди нал Ри ше ље по зи ва у Па риз да ру ко во ди ње го вом би-
бли о те ком. Та ко ђе, до де љу је му по ча сну ти ту лу ле ка ра кра ља Лу ја XI II. Но де по ста је би бли о те кар кар ди на ла Ма за ре на 1643, 
ка да овај на сле ђу је Ри ше љеа на ме сту пре ми је ра Фран цу ске. За би бли о те ку Ма за ре ну, ко ја је сма тра на нај бо љом би бли о-
те ком сво га до ба, са ку пио је око 40.000 књи га ши ром Евро пе. Адап ти ра ју ћи већ по сто је ћи ка та лог, Но де је класификоваo 
књи ге пре ма стру ка ма: те о ло ги ја, ме ди ци на, пра во, фи ло зо фи ја, ма те ма ти ка и ху ма ни стич ке на у ке са од го ва ра ју ћим пот-
по де ла ма. Би бли о те ка је би ла јав на, а ра су та је за вре ме Фон де о ве по бу не (1648–1653), ка да је и Но де из бе гао у Швед ску. 
Ње го во де ло Advis po ur dres ser une bi bli othèque (1627), пр ва је зна чај на сту ди ја из обла сти би бли о те кар ства у мо дер ној Евро пи. 
– Де таљ ни је ви де ти у: Encyclo pa e dia Bri tan ni ca s.v. “Ga briel Na u de, french li bra rian“, pre u ze to 8. 1. 2019, https://www.bri tan ni ca.
com /bi o graphy/Ga briel-Na u de.

50  Ми ни стар фи нан си ја за вре ме вла да ви не Лу ја XIV.
51  Sa un ders, „Po li tics and Scho lar ship in Se ven te enth-Cen tury Fran ce: The Li brary of Ni co las Fo u qu et and the Col le ge Royal“.
52  Stip če vić, Po vi jest knji ge, 429.
53  C. M. Wing, “'Many go odly ple a sa unt bo kes’: The royal li brary of He nry VI II“ (Ma ster of Li brary and in for ma tion sci., The Fa-

culty of the School of Li brary and In for ma tion Sci en ce San Jo se Sta te Uni ver sity, 2002), 20, pre u ze to 27. 10. 2021, https://scho-
lar works.sjsu.edu/etd_the ses/2342.

54  Ibid., 32; 34–35.
55  Ibid., 39; 58; 64; 81.
56  Ibid., 133; 137; 142.
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Би бли о те ка Бодлеaна уни вер зи те та Окс форд је за јав ност отво ре на 1602. Име је до би ла 
по То ма су Бо дли ју (Tho mas Bo dley, 1545–1613) ко ји јој је за ве штао лич ну ко лек ци ју књи га57 и 
пред ста вља осно ву ње ног књи жног фон да. Спе ци фич ност ове би бли о те ке огле да се и у то ме 
што су ње ни ка та ло зи би ли је ди ни ко ји су штам па ни у Ен гле ској до 1640, а пр ви je об ја вљен 
1605.58 Оба ве зан при ме рак уве ден је у Би бли о те ку 1610. го ди не.59 

На под руч ју Ау стри је, ве ли ке кра љев ске би бли о те ке по сто ја ле су још у сред њем ве ку, али се 
осни ва чем би бли о те ке ди на сти је Хаб збург сма тра цар Фер ди нанд I (вла дао од 1531. до 1556). 
Ка та ло ге Би бли о те ке из ра дио је кра јем 16. ве ка Ху го Бло ти ус (Hu go Blo ti us, 1533–1608),60 ко-
га је 1576. на то ме сто по ста вио цар Мак си ми ли јан II (вла дао од 1564. до 1576).61

За слу гом ар хи тек те Ху а на де Ере ре (Juan de Her re ra, 1530–1597),62 а уз по др шку шпан ског 
кра ља Фе ли пеа II (вла дао од 1556. до 1598), из ра ђе на је у окви ру двор ца Еско ри јал јед на од 
нај леп ших ба рок них про сто ри ја за би бли о те ку.63 У по тра зи за са крал ним вред но сти ма, љу ди 
у кра ље вој слу жби тра га ли су и за ру ко пи си ма и рет ким књи га ма, јер је Двор ска би бли о те ка 
сма тра на и „му зе јем хри шћан ства“. По ред то га, краљ је спро вео и пре глед фон до ва у свим 
цр ква ма и ма на сти ри ма Шпа ни је ра ди ства ра ња фон да Би бли о те ке, а по је ди не књи ге др жао 
је у про сто ру за ре ли кви је, што је још је дан од до ка за ко ли ку су вред ност оне има ла за ње га.64 

Ор га ни за ци ја фон до ва би бли о те ка у раз ли чи тим европ ским др жа ва ма би ва ла је све че шће 
по ве ра ва на на уч ни ци ма, ко ји су, осим пра ви ла нео п ход них за сна ла же ње у окви ру ко лек ци ја, 
про пи си ва ли и она о из гле ду би бли о те ке, што је зна чај но до при не ло по бољ ша њу њи хо вог ста-
ту са као кул тур них и обра зов них уста но ва.

То ком ра ног 17. ве ка на ста ле су две пу бли ка ци је ко је су се ба ви ле ор га ни за ци јом би бли о-
те ке. Пр ва, Упут ство за уре ђе ње би бли о те ке, на ста ла је 1627. и де ло је Га бри јел Но деа, и дру гу 
Из град ња, опре ма ње, за шти та и ко ри шће ње књи га у при ват ном или јав ном му зе ју или би бли о те
ци…65 на пи сао је 1635. Клод Кле мен те (Cla u de Cle ment, 1596–1653). Кле мен те је пи сао о зна-
ча ју ар хи тек ту ре у ор га ни за ци ји би бли о те ке, док глав ни део Но де о ве пу бли ка ци је пред ста вља 
во дич за ства ра ње и одр жа ва ње књи жних ко лек ци ја ко је ће ко ри сти ти што ви ше љу ди.66 

У свом де лу Но де је па жњу по све ћи вао ор га ни за ци ји и до ступ но сти фон до ва, ства ра њу 
струч ног и ал фа бет ског ка та ло га, вре ме ну ко је би би ло од ре ђе но у то ку да на да би ко ри-
сни ци мо гли да по зајм љу ју пу бли ка ци је, што би би бли о те ку чи ни ло при сту пач ном. Сма-
трао је и да ро ма ни, као ни „ла ка“ по е зи ја не ма ју књи жев ну вред ност, па их је, за јед но са 
ли те ра ту ром ко ја је у ње го во до ба би ла оспо ра ва на, од но сно ни је са др жа ла ко ри сне ин-
фор ма ци је, ис кљу чио из фон да. У по гле ду ор га ни за ци је струч ног ка та ло га, осла њао се на 
по де лу уни вер зи тет ске би бли о те ке у Па до ви, ко ја је об у хва та ла сле де ће гру пе: те о ло ги ју, 

57  Stip če vić, Po vi jest knji ge, 432.
58  Ja ne Se ars, Li brary Ca ta lo gue of the En glish Re na is san ce (Los An ge les: Uni ve risty of Ca li for nia Press, 1956), 38.
59  Ned Ir win, “The Bo dle ian Li brary of the Uni ver sity of Ox ford“, Col le ge and Re se arch li bra ri es Vol. 51 No. 2 (March 1990): 100, pre-

u ze to 26. 10. 2021, https://crl.acrl.org/in dex.ph p/cr l/ar tic le/vi ew/14534/15980.
60  Stip če vić, Po vi jest knji ge, 423.
61  Де таљ ни је ви де ти у: Pa o la Mo li no, “Il me sti e re dei li bri nel tar do Ri na sci men to. Edi zi o ne e com men to del Con si li um di Hu go 

Blo ti us a Ro dol fo II del 1579”, 23–24, pre u ze to 27. 6. 2020, https://bi bli ot he cae.uni bo.it/ar tic le/vi ew Fi le/5697/5417.
62  Де таљ ни је ви де ти у: Encyclo pa e dia Bri tan ni ca s.v. “Juan de Her re ra, Spa nish ar chi tect“, pre u ze to 8. 1. 2019, https://www.bri tan ni-

ca.com /bi o graphy/Juan-de-Her re ra. 
63  Stip če vić, Po vi jest knji ge, 434.
64  Guy La zu re, “Pos ses sing of the Sac red: Mo narchy and Iden tity in Phi lip II’s Re lic Col lec tion at the Esco rial“, Re na is

san ce Qu ar terly Vol. 60, No. 1 (Spring 2007): 72–73, pre u ze to 24. 1. 2019, https://scho lar.uwind sor.ca/cgi/vi ew con tent.
cg i?ar tic le=1008&con text=hi storypu b.

65  Ди ги та ли зо ва на вер зи ја до ступ на је на: Universitäts-bi bli ot hek He i del berg, He i del berg hi sto ric li te ra tu re – di gi ti zed, Clément, 
Cla u de, Mvsei si ve bi bli ot he cae tam pri u a tae qu am pu bli cae ex truc tio, in struc tio, cu ra, vsus: li bri IV, pre u ze to 13. 1. 2019, https://di gi.
ub .un i-he i del berg.de /di glit/cle ment1635.

66  Mat hil de V. Ro vel stad, “Two Se ven te enth-Cen tury Li brary Hand bo oks, Two Dif fe rent Li brary The o ri es“, Li bra ri es & Cul tu re Vol. 
15, No. 4 (Fall 2000): 540, pre u ze to 14. 5. 2018, https://www.jstor.org/sta ble/25548871?seq =1#pa ge_scan_tab_con tents.
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ме ди ци ну, пра во, исто ри ју, фи ло зо фи ју, ма те ма ти ку и дру штве не на у ке. С дру ге стра не, 
Клод Кле мен те је, при пи са њу сво га упут ства, био ин спи ри сан ко лек ци ја ма и де ко ра ци јом 
би бли о те ке двор ца Еско ри јал. Он је сма трао да је основ на свр ха би бли о те ке раз ме на иде ја 
и књи га из ме ђу обра зо ва не ели те ко ја је би ла спо соб на за чи та ње и оце ну тек сто ва на грч-
ком и ла тин ском.67

Из град ња згра де или по је ди нач них про сто ри ја за би бли о те ку та ко ђе је слу жи ла за бо љи 
сме штај пу бли ка ци ја и лак ше пре тра жи ва ње фон до ва. На и ме, ар хи тек ту ра би бли о те ка 16. 
и 17. ве ка вре мен ски се по кла па ла са умет нич ким прав ци ма пе ри о да ре не сан се (од 14. до 
17. ве ка) и ба ро ка (од по чет ка 17. до кра ја 18. ве ка).68 Нај зна чај ни је де ло ко је се ба ви ло ар-
хи тек ту ром би ло је О умет но сти гра ђе ња / О ар хи тек ту ри (De re ae di fi ca to ria), Ле о на Ба ти сте 
Ал бер ти ја (Le o ne Bat ti sta Al ber ti, 1404–1472), об ја вље но 1485. То ком 16. ве ка пре ве де но је 
са ла тин ског на не ко ли ко на род них је зи ка. Ау тор је ис ти цао да би бли о те ка тре ба да, уко-
ли ко се на ла зи у се о ској ку ћи, бу де у бли зи ни вла сни ка, док у град ској мо ра да гле да на 
ис ток, јер се та мо на ла зи нај ви ше све тла.69 Го ди не 1570. Ан дреа Па ла дио (An drea Pal la dio, 
1508–1580) об ја вљу је сво је де ло Че ти ри књи ге о ар хи тек ту ри (Qu at tro li bri dell’ ar chi tet tu ra), у 
ко јој да је из ве сна пра ви ла са про пор ци ја ма раз ли чи тих де ло ва згра де ко ја су се мо гла при-
ме ни ти на би ло ко ју би бли о те ку у кла сич ном и па ла ди јан ском сти лу 17. ве ка.70 У окви ру би-
бли о те ка овог пе ри о да ва жан део чи ни ле су и га ле ри је, ко је су до да ва не при ли ком из град ње 
или ка сни је, јер се прет по ста вља ло да ће до ћи до по ве ћа ња књи жног фон да, па је њи хо во 
ко ри шће ње би ло прак тич ни је од гра ђе ња по ли ца на зи до ви ма и при сту па са мер де ви на ма, 
што је ра ни је био слу чај. Из град ња га ле ри ја би ла је ску пља, али знат но си гур ни ја при ли ком 
упо тре бе.71 Од де ко ра ци ја су, са по чет ком мо дер ног до ба, нај че шће би ли за сту пље ни пор-
тре ти на фре ска ма или плат ну на ко ји ма су пред ста вље ни по зна ти љу ди, све ци или уче ња ци, 
ме ђу ко ји ма су нај зна чај ни ји би ли они по ве за ни са би бли о те ком или срод ним уста но ва ма. 
Са дру га чи јом ви зи јом би бли о те ка у овом пе ри о ду по ла ко се пре ва зи ла зи и кон цепт ве зи-
ва ња књи га лан ци ма (лат. li bri ca te na ti).72 Ба рок на би бли о те ка у окви ру дво ро ва и прин-
чев ских ре зи ден ци ја би ла је ви зу ел на пред ста ва мо ћи и бо гат ства њених вла сни ка, као и 
по ло жа ја ко ји су за у зи ма ли у дру штве ној хи је рар хи ји и пред ста вља ла је на след но бо гат ство. 
У ма на стир ских би бли о те ка ма то га до ба ба рок на ико но гра фи ја је слу жи ла, са гла сно уче њу 
Ка то лич ке цр кве об ја вље ном на са бо ру у Трен ту (1545–1563),73 пред ста ви Бо га, од но сно 
мо ћи ко ју је има ла Цр ква.74 Про ме на уну тар би бли о те ка у освит про све ти тељ ског до ба мо-
же се по сма тра ти и кроз чи ње ни ца да је то ком 17. ве ка и би бли о те кар вој вод ске би бли о те ке 
Брун свик – Ли не берг у Ха но ве ру, а ка сни је и оне хер цо га Ав гу ста у Вол фен би те лу, Гот фрид 
Вил хелм Лајб ниц (Gottfried Wil helm Le ib niz, 1646–1716), за кљу чио да се вред ност фон да 
би бли о те ке од ре ђу је пре ма ње ном са др жа ју и ко ри шће њу, а не на осно ву бро ја пу бли ка ци ја 
или рет ко сти књи ге.75 

67  Grant, “Two vi ews on the In cre a sing im por tan ce of li brary ac cess in the Se ven te enth Cen tury: Ga briel Na u de and Cla u de Cle-
ment“: 3–5. 

68  Ibid., 541. 
69  P. S. Mor rish, “John Wil lis Clark Re vi si ted: aspects of early mo dern li brary de sign“, Li brary Hi story Vol. 3, Is sue 3 (1974): 89, pre-

u ze to 20. 10. 2018, https://www.tand fon li ne.com/doi/abs/10.1179/lib.1974.3.3.87.
70  Нпр. про сто ри ја у ко јој се на ла зи би бли о те ка тре ба ла би да бу де окре ну та ка ис то ку јер је ју тро нај по де сни је вре ме за ње но 

ко ри шће ње. – Mor rish, “John Wil lis Clark Re vi si ted: aspects of early mo dern li brary de sign“: 90.
71  Ibid.: 96–97.
72  Ibid.: 103–105.
73  Са бор у Трен ту или Три дент ски кон цил до нео је низ од лу ка ко је су има ле за циљ ја ча ње пап ског цен тра ли зма и очу ва ње сред-

њо ве ков них вер ских дог ми, као и бор бу про тив ре фор ма ци је и на пред них фи ло зоф ских и на уч них схва та ња. – 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. 2. М-Ш, 2. изд. (Бе о град: Про све та, 1970), 724.

74  Ro vel stad, “Two Se ven te enth-Cen tury Li brary Hand bo oks, Two Dif fe rent Li brary The o ri es“, 543. 
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За кљу чак 

То ком 16. ве ка штам па на књи га не са мо да је до би ла рав но прав ни ста тус са ру ко пи сном, 
ко ја је у Евро пи не го ва на од ра ног сред њег ве ка, не го је, и у жи во ту са вре ме ни ка и у фон до ви-
ма би бли о те ка, из бо ри ла ап со лут ни при мат. Би ла је то по сле ди ца не са мо бр жег умно жа ва ња, 
не го и раз во ја на у ке и тех ни ке ко ји је до вео до спе ци ја ли за ци је зна ња и на глог уве ћа ња оби ма 
по да та ка из раз ли чи тих на уч них и струч них обла сти. Но, би ла је то и по сле ди ца укуп не де мо-
кра ти за ци је обра зо ва ња и ин фор ми са ња, ко ја ће у на ред ним ве ко ви ма до ве сти до ва жних 
дру штве них ре фор ми.

Са штам па ном књи гом убр за но су по че ли да ра сту фон до ви би бли о те ка, а умно жи ли су се 
и ти по ви пу бли ка ци ја ко је се у би бли о те ка ма на ла зе. Ру ко пи сна књи га по ста је је дан од ра ри-
тет них фон до ва би бли о те ка, а у би бли о теч ке збир ке по ла ко ула зе но ви не, ча со пи си, пла ка ти, 
ле ци, дру ги штам па ни ма те ри јал по пут му зи ка ли ја те гра ви ре и ме да ље. Обим и ра зно ли кост 
гра ђе ну жно су во ди ли по тре би ефи ка сног уре ђи ва ња, па су се и кра љев ске и уни вер зи тет ске 
и спе ци јал не би бли о те ке на шле пред им пе ра ти вом из ра де ау тор ских и струч них ка та ло га. Но, 
ка та ло шка прак са у би бли о те ка ма оста ла је вр ло ра зно ли ка. Пр ви те о риј ски ра до ви из обла-
сти уре ђе ња би бли о те ка по ка зу ју ко ли ко је та про бле ма ти ка би ла ва жна за са вре ме ни ке ко ји 
све че шће ис ти чу по тре бу за ве ћом до ступ но шћу пу бли ка ци ја. Ти ра до ви до при но си ли су по-
ве ћа њу зна ња о мо гу ћим на чи ни ма ор га ни за ци је фон до ва и ин те р на ци о на ли за ци ји ове про-
бле ма ти ке, што је, то ком сле де ћих сто ти нак го ди на, до ве ло до ства ра ња са вре ме них ти по ва 
би бли о те ка. Иза свих ових на по ра, за пра во, ла га но су по че ле да се на зи ру кон ту ре ко ри сни ка 
као цен трал не лич но сти ко му ни ка ци о ног лан ца у би бли о теч кој де лат но сти.
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Li bra ri es, Prin ting and Pu blis hing in Eu ro pe in the 16th and 17th Cen tu ri es

Summary
This paper presents the most important changes in the field of ”book” publishing and printing that occurred in 
the 16th and 17th centuries. Publishing and printing are presented through an overview of the activities of notable 
individuals and groups in different European countries, with a parallel overview of some new media: leaflets, 
pamphlets, brochures, and periodicals such as calendars, almanacs, newspapers, and magazines. 

In the paper, the political, religious, and cultural changes brought by the strengthening of the absolutism of the 
rulers, Protestantism, the Reformation, the scientific revolution, and Baroque as a style in art, are observed from 
the positions of both book historians and library historians. The decline of monastic collections of books, which 
throughout the Middle Ages were the most important custodians of written heritage, the development of royal 
collections, university and special libraries, private libraries of wealthy citizens, funds organization, the status of 
librarians, and library architecture, are presented in such a way as to testify clearly to the social foundation of library 
activities. The importance of texts on the arrangement of libraries that appeared in the first half of the 17th century is 
especially underlined. They show how important this issue was for the contemporaries who increasingly emphasized 
the need for greater availability of publications. These works contributed to the increase of knowledge about 
possible ways of organizing funds and the internationalization of this issue, which, over the next hundred years, led 
to the creation of the modern types of libraries. Behind all these efforts, the contours of a user as the central figure of 
the communication chain in the library activity slowly began to be discerned.

Keywords: Europe, 16th and 17th centuries, librarianship, libraries, organization, architecture, publishing, printing, 
bоокs, periodicals
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