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његовим, које представљају сажету карактеристику 
списа, о року изласка књиге, о цијени њиховој, о 
мрежи скупитеља претплате (неријетко су то разне 
институције: читалишта, штампарије, списатељ, или 
неки од сарадника, којима се, наглашавано је, може 
доставити списак претплатника, с новцем поновимо, 
како би се рукопис могао предати у штампу). 
Скупитељи су добијали и рабат звани „десетак“. 
Неки су, с пуно прегнућа, прибирали претплатнике 
за више разнородних дјела, обезбјеђивали помагаче 
у тим пословима, тзв. „подскупитеље“, водили читаво 
„књиговодство“ и „рачуноводство“. Скупитељ би 
обично „покривао“ једно мјесто, а неријетко и више 
њих. И обрнуто – из једног мјеста, већег или орнијих 
„књигољубаца“ могло је бити више „скупитеља“.

Уза све родољубиве заносе, скупитељи се не 
једном јадају на оскудицу средине, на неповјерење 
претплатника, итд. Претплатнички принос зависио 
је од више чинилаца: од угледа писца (Вукова 
претпоследња књига, Правитељствујушчи совјет, 
имала је близу 2.600 претплатника на преко 2.899 
примјерака); затим од развијености насеља: стога 
је пренумерација и раније и бујније заживјела међу 
становницима данашње Војводине, него јужно од Саве 
и Дунава, на подручју под турском влашћу. Тираж се 
кретао од неколико десетина, до 3.000 примјерака.

Пренумерација је била гдјекад и критичка 
трибина, својеврсна анкета о дјелу и аутору, особито 
о Вуку и његовим књигама. Као првоборац „Рата за 
српски језик и правопис“, изазвао је, знамо, жучне 
одзиве сународника. Наведимо неке од безброј 
случајева. Један му поручује да ће се прије потурчити 
него што ће се претплатити на његову књигу, боље би, 
вели, било да се пера није ни лаћао, да је остао чобанин 
с овцама и козама; други, пак, пише да му је његова 
књига милија него ли комад сувога злата. Моћни 
карловачки митрополит Стеван Стратимировић био 
је један од неколико дарежљивих приложника на 
Српски рјечник 1818. године, којим је Вук, опоменимо 
се, и започео своју „културну револуцију“, кад је, 
пак, у њему видио нови правопис, спалио га је. А 
овим дјелом, речено је, започела је пренумерација у 
Свилајнцу.

Било је, међутим, личности које су се 
претплаћивале из сујете, да би им име било 
„труковано“, то јест штампано, на шта су скупитељи 
указивали списатељима, да их случајно не изоставе.

Да закључимо: у историјском ходу наше књиге 
током осам деценија, јавна претплата одиграла је 
веома корисну и часну улогу:
- Помогла да многе наше књиге изађу из штам-

парског слога, што би без ње, уз тадашње кржљаво 
стање издавачких и књижарских установа, било 
знатно теже.

-  Извршила је напросто продор књиге до чита-
лаца. То се може упечатљиво пратити и по 
временској вертикали: кад су интересенти 
улазили у читалишну орбиту; и по географској 
хоризонтали, кад су књиге освајале разна мјеста, 
подручја и социјалне слојеве незаустављиво 
при том прескачући разнородне међе (државне, 
националне, сталешке), ревносно утемељивале и 
шириле нашу читалачку публику.
Вишеструк је значај и уз књиге штампаних 

спискова претплаћених личности: то је издашан 
мајдан података о читаоцима тога времена, вишеслојан 
и разнолик: и о самим претплатницима, и о њиховом 
саставу, социјалном, националном, вјерском, вриједан 
материјал у аналитичком смислу; о стању културно-
просвјетних и вјерских установа и организација 
(школских, библиотечких, црквених, друштвених 
итд.), о демографско-миграционим кретањима, 
о асимилативним преображајима „инородника“, 
„иновјераца“ и слично.

Пренумерантски пописи представљају и 
богата складишта ономастичког материјала, 
данас већ овјешталих, старинских и календарских 
имена; шаролику топонамистичку грађу (раних и 
преименованих назива мјеста), обилати преглед 
оновремених занимања, традиционалних и оријен-
талних, данас нам далеких и страних, неријетко 
запретаних или ишчезлих и, с друге стране, 
новонасталих као што су: фабрикант, типографски 
фактор и слично. Из њих такође упознајемо и 
номенклатуру титулација негдашње сталешке 
градације. Једном ријечју, ти пописи давно штампаних 
књига пружају нам вишестрани пресјек оновременог 
друштва: професионални, социјални, културни и 
тако даље.

Захваљујући пренумерантима на повјерењу, а 
скупитељима на труду, Вук истиче да су они „највећи 
помагачи и меценати књижества нашега“. Замијенили 
су их временом, као што знамо, професионални 
издавачи и књижари.

Ресавска библиотека у Свилајнцу, Завичајни фонд, 
инв. бр. 147 , РК-56

Уводна реч рецензента књиге др Голуба Добрашиновића 
на промоцији Књиге у Свилајнцу: претплатници и скупљачи 
претплате 1818-1870. године аутора проф. др Десанке 
Стаматовић, одржаној 25. 9. 2008. године у Свилајнцу.

Говор је уступљен постхумно, из рукописне 
заоставштине, љубазношћу породице госпође Вере Добра-
шиновић и кћери Мине Тодоровић. Др Добрашиновићу је 
ово био последњи јавни наступ.
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Мр Бранка Драгосавац
Библиотека града Београда
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Сага о Драшкоцијевима
Стаматовић, Десанка. Сага о Драшкоцијевима. Свилајнац: Ресавска 
библиотека, 2008.

Обележавајући значајни јубилеј, 140. годишњицу 
од оснивања Читаонице Омладине Ресавске, чију 
је традицију наставила, Ресавска библиотека у 
Свилајнцу, желела је да своје суграђане и читаоце 
подсети на своје почетке представљањем незаборавних 
личности, добротвора и пријатеља, који су је пратили 
на њеном дугом, плодном путу. Уз њу су, од оснивања 
10. августа 1868. године, до прве половине 20. века 
били образовани, добронамерни, 
умни грађани који су иницирали 
њено оснивање, подржавали је и 
усмеравали њен развој и рад.

Један од неколицине других 
који се, од свог доласка у Свилајнац 
1875. године, истицао у напорима 
да у вароши покрену ства-
ралаштво, да га уреде, обнове и 
унапреде, да развију образовање, 
културу и друштвени живот, био 
је први свилајначки апотекар 
– Јулије Драшкоци. Њему, и 
осталим члановима његове 
породице у част, штампана је и 
промовисана монографија Сага 
о Драшкоцијевима. Јер јубилеји, 
годишњице, обележавање зна-
чајних догађаја и личности из 
прошлости, према речима аутора 
проф. др Десанке Стаматовић, 
прилика су да се помену сви они 
вредни, знаменити и заслужни 
људи који су својим радом обележили и задужили 
одређену установу, место, државу, свет.1

Сага о Драшкоцијевима је прича о седмовековном 
трајању једне од најстаријих племићких породица 
у Словачкој, која је у 13. веку добила грб и имање. 
Насеље у којем су живели, према родоначелнику 
Драшку, 1242. године добило је име Драшковце, а 
презиме додатак Драшкоци.

У Србију су 60-тих година 19. века, привучени 
најавама и реформама европски образованог српског 

кнеза Михаила, дошли многи интелектуалци, лекари, 
апотекари, инжењери, професори, занатлије, рудари. 
Међу првима је у Београд стигао Јован Ванович 
Драшкоци, апотекар, 1868. године, и његовим 
доласком почиње прича о животу, раду и доприносу 
породице Драшкоци у Србији.

Монографија је, највећим делом, инспирисана 
животом и радом његовог сина, Јулија Драшкоција, 

првог свилајначког апотекара. 
Од отварања апотеке, коју је са 
огромном енергијом, полетом 
и ентузијазмом водио, овај 
магистар се врло брзо укључио 
у рад постојећих друштава 
и удружења и учествовао у 
развоју друштвеног, привредног 
и спортског живота вароши, 
у чему су га следила његова 
деца. Али ово није само прича 
о једној породици и њеном 
трајању, већ и прича о оснивању 
Ниже гимназије у Свилајнцу 
(1876), Фонда за сиромашне 
ученике (1877), Ресавске ште-
дионице (1885), стрељачке 
дружине „Ресава” (1891), Ре-
савског ловачког друштва 
(1901), Соколског друштва 
(1910), Девојачког удружења 
„Света Јела” (1912), Сточарске 
задруге (1930), Планинарског 

друштва „Бељаница” (1946), Ресавског народног 
музеја (1953), које су иницирали, финансијски 
подржали или водили чланови ове породице. Такође 
и прича о почецима развоја планинарства у Ресави и 
Србији (1887), формирању првих музејских збирки у 
Ресавској библиотеци, развоју сточарства, воћарства, 
виноградарства, пчеларства у Свилајнцу, којима су 
значајни допринос дали поједини Драшкоцијеви.

Остала је, свакако, запажена њихова брига о 
Ресавској библиотеци. Схватајући значај књига 
и читања у животу и развоју Свилајнца, Јулије 
Драшкоци, који је и сам имао огромну приватну 
медицинску библиотеку, бринуо се о Ресавској 

1 Десанка Стаматовић, Сага о Драшкоцијевима (Свилајнац: 
Ресавска библиотека, 2008), 3.
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библиотеци, а током својих истраживања остатака 
римских утврда и насеља и током пешачења пла-
нином, прикупио је и библиотеци поклонио три 
значајне музејске збирке: археолошку, етнолошку 
и нумизматичку, које нажалост нису сачуване, 
јер су нестале током бугарске окупације и Првог 
светског рата, заједно са делом књижног фонда. 
Најзначајнија личност породице Драшкоци, 
која је била посвећена раду Библиотеке, је син 
Јулија Драшкоција, Јован-Ивко Драшкоци. Од 
1924. до 1958. године, он је био активан члан 
Ресавске библиотеке, за коју је, према очевим 
казивањима, подацима сачуваних докумената и 
сведочења учесника у оснивању, реконструисао 
списак оснивача, написао историјат Библиотеке и 
прикупио сва правила по којима је радила. Од 1938. 
године, када је изабран за председника Ресавске 
библиотеке, Ивко је био иницијатор многих 
активности: са Библиотеком је отворио Народни 
универзитет, организовао прославе јубилеја и 
предавања у Свилајнцу и околини, и водио Летопис 
ове културне установе.

Осим што су Свилајнцу и Србији подарили 
знање, ентузијазам и радиност, ови родољубиви 
Срби, били су учесници свих ратова у којима су 

вишеструко одликовани, а појединци су и животе 
положили за своју земљу.

Како се до сада врло мало писало о овој, не само за 
Свилајнац, већ и за целу Србију, значајној породици, 
монографија Сага о Драшкоцијевима заснована је 
на доступним историјским изворима, штампаним 
подацима страних публикација завичајних музеја 
у Словачкој, сачуваној архивској грађи у Народној 
библиотеци Србије и завичајном одељењу Ресавске 
библиотеке, пригодним текстовима у спортским 
новинама, енциклопедијским издањима, јуби-
ларним публикацијама и брошурама планинарског 
друштва „Бељаница”, као и сећањима и сведо-
чењима потомака породице. Богато илустрована 
фотографијама и документима из приватних 
албума и архива, монографија садржи родослов 
породице, а у фуснотама су исписане кратке 
биографије настављача лозе Драшкоци.

Овом, као и претходним двема монографијама, 
Ресавска библиотека: од Читаонице омладине 
ресавске до данас: (1868-1998) и Књига у Свилајнцу: 
претплатници и скупљачи претплате: (1818-
1870), аутор, проф. др Десанка Стаматовић дала је 
значајни допринос истраживању културе завичаја 
и упознавању прошлости Свилајнца.

Мирјана Станишић
Народна библиотека Србије
mirjana.stanisic@nb.rs

Кратка историја књиге
Бараћ, Драган. Кратка историја књиге. Београд: Нолит, 2008.

Кратка историја књиге аутора др Драгана Бараћа 
изашла је крајем 2008. године у издању Нолита (главни 
и одговорни уредник Зоран Живковић, рецензенти 
Бранко Летић и Лазар Чурчић). Књига је конципирана 
као уџбеник за предмет Историја књиге и библиотека, 
а по наставном програму Филозофског факултета 
Универзитета у Источном Сарајеву, уважавајући 
стандарде Болоњског процеса за једносеместралне 
предмете, како у погледу броја и врсте чињеница, тако 
и у погледу обима саме публикације. Аутор обједињује 
обимну грађу о педесетовековној историји књиге 
и систематично излаже њен развој са становишта 
форме и садржаја. Ова књига ће, пре свега, обрадовати 
студенте који више неће морати да трагају за бројним 
изворима и разуђеним подацима у литератури.

Поступно – од тумачења појма књига у српском 
језику, преко кратког осврта на дефиницију књиге 

кроз разне фазе њеног развоја, укључујући и данашње 
дефиниције са становишта комуникологије и ин-
форматике, све до објашњења схватања комплексне 
науке о књизи и свим делатностима везаним за 
њу – аутор нас уводи у историјску причу о књизи. 
Нареднo поглавље представља преглед материјала 
свих претеча савремених књига: од глинених 
плочица, преко папирусних свитака, пергаментних 
кодекса, папирних блоковних књига, инкунабула, до 
данашњих књига на папиру и у електронској форми. 
У оквиру овог поглавља, аутор посебну пажњу 
поклања најстаријим споменицима културе, чије 
се репродукције врло солидног квалитета налазе у 
прилогу на крају књиге.

У следећем поглављу размотрене су технике 
умножавања књига – преписивање и механичко умно-
жавање, и то од најстарије технике (помоћу калупа у 
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