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4.  Не ис ко ри шће не по руџ би не као хро нич но ста ње

Чи ни се да ће Оде ље ње ста ре књи ге, због ма сов не 
по се те ко ри сни ка ви со ко школ ског про фи ла, ко ја ка-
рак те ри ше Лу двиг-Мак си ми ли јан-Уни вер зи тет, мо ра-
ти и да ље да жи ви са ви со ким бро јем не ис ко ри шће них 
по руџ би на. Ко ри сни ци сту ден ти, ко ји сво је се ми нар-
ске и за вр шне ра до ве че сто мо ра ју да за вр ше у крат ком 
вре мен ском ро ку, од у ста ће од по се те чи та о ни ци Оде-
ље ња уко ли ко се ра до ви при хва те и без ко ри шће ња 
ори ги нал них из да ња. Мно ги од го во ри упу ћу ју на то 
да огра ни че ни вре мен ски ро ко ви, а са ти ме по ве за на и 
ме то ди ка ра да са при мар ном и се кун дар ном ли те ра ту-
ром, мо гу да се ква ли фи ку ју као је дан од глав них узро-
ка од у ста ја ња од ко ри шће ња. То ва жи чак и за кан ди та-
те за док тор ске ис пи те, ко ји на ЛМУ са мо у утвр ђе ним 
тер ми ни ма мо гу да пре да ју сво је ди сер та ци је, ка ко су 
се жа ли ли не ки од уче сни ка ан ке те.

У том сми слу не би тре ба ло ства ра ти да ље пре пре-
ке, ко је се огле да ју у на ме та њу нов ча них на кна да за на-
руџ би не из фон да ста рих књи га, а ко је би се, при ли ком 
вра ћа ња пу бли ка ци је, на ли цу ме ста вра ти ле ко ри сни-
ку. Ни во огра ни че ња ко ри шће ња фон да ста рих књи-
га је, пре ма на шем ис ку ству, код сту де на та у ни жим 
се ме стри ма још ре ла тив но ви сок; ње го во по ја ча ва ње 
та квим ме ра ма би сва ка ко би ло кон тра про дук тив но. 
Ко ри шће ње чи та о ни це Оде ље ња ста ре књи ге би у крат-

ком вре мен ском пе ри о ду ве ро ват но би ло дра ма тич но 
сма ње но, ште та би ве ро ват но би ла не по пра вљи ва, а 
ста тус чи та о ни це у обла сти услу жних де лат но сти Уни-
вер зи тет ске би бли о те ке Мин хен трај но угро жен.

Крај њи ре зул тат ан ке те је по зи ти ван. Че сто обим-
на об ја шње ња и при мед бе ис пи та них ко ри сни ка, ко ји 
су чи та о ни ци Оде ље ња ста ре књи ге ско ро без из у зет ка 
упу ћи ва ли по хва ле и при зна ња, по ка за ла су да су све-
сни ове про бле ма ти ке. Оста је да се ви ди да ли ће из то-
га за и ста про из и ћи трај не кон се квен це у од но су на на-
ру чи ва ње и ко ри шће ње пу бли ка ци ја. Са дру ге стра не, 
и Оде ље ње ста ре књи ге про фи ти ра ло је од од го во ра и 
под сти ца ја, јер су ра ни је не ја сни мо ти ви за не ис ко ри-
шће не по руџ би не до би ли об ја шње ња. Та ко је јед на осо-
ба на пи са ла у свом од го во ру: „Ве о ма ми је не при јат но 
што у по след ње вре ме ни сам ко ри сти ла на руџ би не у 
чи та о ни ци Оде ље ња ста ре књи ге. Раз лог то ме је мо ја 
не ко ор ди ни ра ност у ко ри шће њу че ти ри би бли о те ке. 
Ваш mail ми је дао им пулс да убу ду ће бо ље ор га ни зу-
јем сво је по се те би бли о те ка ма. Же лим да се из ви ним 
за на по ре уло же не у при пре ма ње на ру че не ли те ра ту ре. 
Ве о ма сам за до вољ на услу гом Уни вер зи тет ске би бли о-
те ке – рад ним вре ме ном, пер со на лом, из бо ром књи га 
итд!!!“ Та ко би на кра ју све стра не тре ба ло да бу ду за-
до вољ не; шта се још мо же оче ки ва ти од ма ле ан ке те 
ко ри сни ка?

Пре ве ла : Ме рал Тaрар Ту туш
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Би бли о те ка „Че стер Би ти“ је му зеј и би бли о те ка у којoј је по хра ње на мо ну мен тал на ко лек ци ја ру ко-
пи са, рет ких књи га, ли ков них ми ни ја ту ра, штам па них при ме ра ка, цр те жа и умет нич ких пред ме та 
ко је је при ку пио сер Че стер Би ти. Ова бо га та ко лек ци ја са чи ње на je од екс по на та из Ази је, Сред-
њег Ис то ка, Се вер не Афри ке и Евро пе. Би бли о те ка „Че стер Би ти“ про гла ше на је за Ир ски му зеј 
го ди не 2000, а 2002. про гла ше на је за Европ ски му зеј го ди не.
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Би бли о те ка „Че стер Би ти“, мо ну мен тал на збир ка, Азиј ска ко лек ци ја, Ислам ска ко лек ци ја, 

За пад но е вроп ска ко лек ци ја, Ни кољ ско је ван ђе ље

УДК 026.07(417 Dablin)

Би бли о те ка „Че стер Би ти“ 
Да блин

У са мом цен тру 
Да бли на, у за ле ђу Да-
блин ског зам ка и не да-
ле ко од цр кве „Све тог 
Па три ка“, на ла зи се 
би бли о те ка „Че стер 
Би ти“, у ко јој је по хра-
ње на збир ка од пре ко 
200.000 ру ко пи са, рет-
ких књи га, ли ков них 
ми ни ја ту ра, штам па-
них при ме ра ка и умет-
нич ких пред ме та ко је 
је при ку пио сер Че-
стер Би ти и за ве штао 
на ро ду Ре пу бли ке Ир-
ске.

Би бли о те ка је сме-
ште на у про стра ној 
гра ђе ви ни ко ја се са сто ји од ку ле са са том из 18. ве-
ка, чи је про че ље гле да пра во на Да блин ски за мак, и 
но вог бло ка, у ко јем се са да на ла зи стал на из ло жбе на 
по став ка. Згра да би бли о те ке ком плет но је ре ста у ри-
ра на, а мо дер ни из ло жбе ни блок до дат то ком де ве де се-
тих го ди на про шлог ве ка. Ова два про сто ра по ве за на 
су огром ним за ста кље ним хо лом, та ко да би бли о те ка 
„Че стер Би ти“ да нас, осим три из ло жбе на про сто ра, 
по се ду је и чи та о ни цу, со бу за пре да ва ња, аудио-ви-
зу ел ни те а тар, али и ла бо ра то ри ју за кон зер ва ци ју, 
ба шту на кро ву, књи жа ру и ре сто ран. Би бли о те ка је 

зва нич но отво ре на за 
по се ти о це у фе бру а ру 
2000. го ди не, на 125. 
го ди шњи цу ро ђе ња 
сер Че стер Би ти ја. Та-
ко је ко нач но ова не-
ве ро ват на ко лек ци ја 
до би ла про стор у ко-
јем ће би ти аде кват но 
чу ва на и из ла га на.

Стал не из ло жбе-
не по став ке у би бли о-
те ци при ка зу ју огром-
но умет нич ко бла го 
ве ли ких свет ских 
кул ту ра и ре ли ги ја. 
Ова бо га та ко лек ци ја 
са чи ње на од екс по на-
та из Ази је, Сред њег 

Ис то ка, Се вер не Афри ке и Евро пе, ну ди по се ти о ци-
ма пра ву ви зу ел ну го збу. Би бли о те ка „Че стер Би ти“ 
про гла ше на је за Ир ски му зеј го ди не 2000, а 2002. за 
Европ ски му зеј го ди не.

На пр вом спра ту би бли о те ке на ла зи се но ва 
стал на по став ка под на зи вом „Умет ност књи ге“, ко-
ја је отво ре на 2008. Из ло же на по став ка по де ље на је 
на Европ ску, Азиј ску и Ислам ску ко лек ци ју. Нај зна-
чај ни ји део збир ке чи не при ме рак Еги пат ске књи ге 
мр твих, пре див но укра ше ни при мер ци Ку ра на, Би-
бли је, европ ских сред њо ве ков них и ре не сан сних ру-

Улаз у библиотеку „Че стер Би ти”
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ко пи са. Нај ве ћи 
ра ри тет је стра ни-
ца Би бли је из дру-
гог ве ка, пи са на 
грч ким је зи ком.

У га ле ри ји 
на дру гом спра-
ту из ло же на је 
по став ка под на-
зи вом „Ре ли ги о-
зни оби ча ји“, ко ја 
при ка зу је тур ске 
и пер сиј ске ми ни-
ја ту ре, бу ди стич-
ке сли ке, ки не ску 
све ча ну оде ћу са 
мо ти ви ма зма ја, 
али и ру ске и јер-
мен ске ико не из 12. и 13. ве ка. Ова ра зно ли ка ко лек-
ци ја оку пља ши рок спек тар умет нич ких, са крал них 
и све тов них пред ме та из пе ри о да од 2700. го ди не 
п.н.е. до кра ја 19. ве ка. И ова по став ка по де ље на је на 
европ ски, ислам ски, и азиј ски део.

Европ ска ко лек ци ја са др жи не ке од нај ста ри јих 
при ме ра ка и де ло ва Би бли је, та ко да је мо гу ће ви де-
ти „Че тво ро је ван ђе ље“, „По сла ни цу Све тог Па вла“ и 
„Књи гу От кро ве ња“ пи са них на грч ком је зи ку, ко ји 
да ти ра ју из дру гог, тре ћег и че твр тог ве ка но ве ере.

Би бли о те ка „Че стер Би ти“ по се ду је бо га ту збир-
ку од 260 при ме ра ка или де ло ва Ку ра на ко ји по ти чу 
из осмог и де ве тог ве ка и ко је су на пи са ли во де ћи 
ка ли гра фи ислам ског све та.

Ис точ но а зиј ска ко лек ци ја об у хва та се ри ју ки не-
ских ли ков них ал бу ма и сви та ка и нај бо га ти ју ко лек-
ци ју књи га од жа да ко ја се чу ва ван Ки не. Та ко ђе, ова 

збир ка об је ди њу је 
и ве ли ки број осли-
ка них сви ле них 
сви та ка из 17. ве-
ка, ко је су из ра ди-
ли чу ве ни ја пан ски 
умет ни ци Хо ку саи 
и Хи ро ши ге.

Оно што је за 
нас по себ но ва-
жно је да ко лек ци-
ја би бли о те ке „Че-
стер Би ти“ са др жи 
и че ти ри срп ска 
сред њо ве ков на ру-
ко пи са, од ко јих је 
јед но Ни кољ ско је-
ван ђе ље из 14. ве-

ка. Прет по ста вља се да је овај вре дан сред њо ве ков ни 
до ку мент по стао део ко лек ци је у пе ри о ду из ме ђу два 
свет ска ра та, ка да је сер Че стер Би ти упра вљао, у име 
кон це си о на ра, руд ни ком „Треп ча“. Као па си о ни ра ни 
са ку пљач ко ји је ку по вао умет ни не по це лом све ту, 
упот пу нио је сво ју ко лек ци ју и вред ним при мер ци ма 
срп ског сред њо ве ков ног ру ко пи сног бла га.

Оно што је за ди вљу ју ће (осим пре див ног про-
сто ра, не ве ро ват не ко лек ци је, пре љу ба зног осо бља) 
је на чин на ко ји би бли о те ка ко ри сти сво је ка па ци те-
те. Ова би бли о те ка–му зеј од и гра ла је кључ ну уло гу 
у про шло го ди шњем обе ле жа ва њу Европ ске го ди не 
ин тер кул ту рал ног ди ја ло га са оби љем про је ка та и 
зби ва ња. Ако по гле да те ко је обра зов не услу ге ну ди 
ове го ди не, ви де ће те да су све оне у функ ци ји ин тер-
кул ту рал ног ди ја ло га, али и по пу ла ри за ци је ове бо-
га те ко лек ци је.

Б И Б Л И О Т Е К А

Азијска колекција - галерија на другом спрату Библиотеке

Странице из Никољског јеванђеља
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ко пи са. Нај ве ћи 
ра ри тет је стра ни-
ца Би бли је из дру-
гог ве ка, пи са на 
грч ким је зи ком.

У га ле ри ји 
на дру гом спра-
ту из ло же на је 
по став ка под на-
зи вом „Ре ли ги о-
зни оби ча ји“, ко ја 
при ка зу је тур ске 
и пер сиј ске ми ни-
ја ту ре, бу ди стич-
ке сли ке, ки не ску 
све ча ну оде ћу са 
мо ти ви ма зма ја, 
али и ру ске и јер-
мен ске ико не из 12. и 13. ве ка. Ова ра зно ли ка ко лек-
ци ја оку пља ши рок спек тар умет нич ких, са крал них 
и све тов них пред ме та из пе ри о да од 2700. го ди не 
п.н.е. до кра ја 19. ве ка. И ова по став ка по де ље на је на 
европ ски, ислам ски, и азиј ски део.

Европ ска ко лек ци ја са др жи не ке од нај ста ри јих 
при ме ра ка и де ло ва Би бли је, та ко да је мо гу ће ви де-
ти „Че тво ро је ван ђе ље“, „По сла ни цу Све тог Па вла“ и 
„Књи гу От кро ве ња“ пи са них на грч ком је зи ку, ко ји 
да ти ра ју из дру гог, тре ћег и че твр тог ве ка но ве ере.

Би бли о те ка „Че стер Би ти“ по се ду је бо га ту збир-
ку од 260 при ме ра ка или де ло ва Ку ра на ко ји по ти чу 
из осмог и де ве тог ве ка и ко је су на пи са ли во де ћи 
ка ли гра фи ислам ског све та.

Ис точ но а зиј ска ко лек ци ја об у хва та се ри ју ки не-
ских ли ков них ал бу ма и сви та ка и нај бо га ти ју ко лек-
ци ју књи га од жа да ко ја се чу ва ван Ки не. Та ко ђе, ова 

збир ка об је ди њу је 
и ве ли ки број осли-
ка них сви ле них 
сви та ка из 17. ве-
ка, ко је су из ра ди-
ли чу ве ни ја пан ски 
умет ни ци Хо ку саи 
и Хи ро ши ге.

Оно што је за 
нас по себ но ва-
жно је да ко лек ци-
ја би бли о те ке „Че-
стер Би ти“ са др жи 
и че ти ри срп ска 
сред њо ве ков на ру-
ко пи са, од ко јих је 
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ван ђе ље из 14. ве-

ка. Прет по ста вља се да је овај вре дан сред њо ве ков ни 
до ку мент по стао део ко лек ци је у пе ри о ду из ме ђу два 
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срп ског сред њо ве ков ног ру ко пи сног бла га.

Оно што је за ди вљу ју ће (осим пре див ног про-
сто ра, не ве ро ват не ко лек ци је, пре љу ба зног осо бља) 
је на чин на ко ји би бли о те ка ко ри сти сво је ка па ци те-
те. Ова би бли о те ка–му зеј од и гра ла је кључ ну уло гу 
у про шло го ди шњем обе ле жа ва њу Европ ске го ди не 
ин тер кул ту рал ног ди ја ло га са оби љем про је ка та и 
зби ва ња. Ако по гле да те ко је обра зов не услу ге ну ди 
ове го ди не, ви де ће те да су све оне у функ ци ји ин тер-
кул ту рал ног ди ја ло га, али и по пу ла ри за ци је ове бо-
га те ко лек ци је.
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Abstract 
The Che ster Be atty Li brary is an art mu se um and li brary which ho u ses the gre at col lec tion of ma nu-
scripts, ra re bo oks, mi ni a tu re pa in tings, prints, drа wings and so me de co ra ti ve arts, as sem bled by Sir 
Al fred Che ster Be atty. Its rich col lec tion was ma de from co un tri es ac ross Asia, the Mid dle East, North 
Afri ca and Euro pe. Che ster Be atty Li brary was na med Irish mu se um of the year 2000 and was awar ded 
the ti tle Euro pean Mu se um of the Year in 2002.
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Б И Б Л И О Т Е К А

Ко је сер Че стер Би ти?

Ал фред Че стер Би ти ро ђен је 1875. го ди не у Њу-
јор ку, као нај мла ђи син у до бро сто је ћој по ро ди ци. 
По сле сти ца ња ди пло ме ру дар ског ин же ње ра на Ко-
лум би ја Уни вер зи те ту, ре шио 
је да кре не „са дна“. Оти шао 
је на За пад и сти цао ис ку ство 
ра де ћи као ру дар ски ин же њер 
у Ко ло ра ду. Ра дио је ве о ма на-
пор но и вр ло бр зо из гра дио 
ин тер на ци о нал ну ре пу та ци ју 
вр хун ског струч ња ка у сво-
јој обла сти. По чет ком 20. ве-
ка, отво рио је вр ло успе шно 
кон сул тант ско преду зе ће за 
област ру дар ства. Не ду го по-
том, остао је удо вац са дво-
је ма ле де це. На по ран по сао 
и ту га због гу бит ка су пру ге 
угро зи ли су ње го во здра вље и 
он се 1912. од се лио у Лон дон, 
где је осно вао но ву кон сул-
тант ску фир му и ку пио ку ћу 
на Кен синг тон Па лас Гар де ну.

Још од де тињ ства, био је 
стра стве ни ко лек ци о нар ми-
не ра ла, ки не ских бо чи ца за 
ми ри се и по штан ских мар-
ки ца. По сле же нид бе са Едит 
Дун, по чео је ин тен зив ни је да пу ту је по све ту и ње го-
ва ко лек ци ја се про ши ри ла на eвропске и пер сиј ске 
ру ко пи сне књи ге. По сле по се те Егип ту, 1914. го ди не, 

по чео је да при ку пља и при мер ке Ку ра на, та ко да да-
нас ова збир ка са др жи пре ко 260 од лич но очу ва них 
при ме ра ка, ме ђу њи ма и дру ги нај ста ри ји при ме рак 
Ку ра на на све ту. Са пу то ва ња по Да ле ком Ис то ку, 
1917. го ди не, до нео је пр ве при мер ке ја пан ских и ки-

не ских цр те жа и сли ка, ко ји 
су при ву кли ње го ву па жњу 
не са мо бо гат ством илу стра-
ци ја и ма те ри ја ла од ко јег 
су из ра ђе ни, већ и трај ном 
исто риј ском вред но шћу тек-
ста ко ји се на њи ма на ла зи.

То ком Дру гог свет ског 
ра та, зна чај но је по мо гао 
у снаб де ва њу са ве знич ких 
сна га си ро ви на ма. У знак 
за хвал но сти, бри тан ска кра-
љи ца га је од ли ко ва ла ти ту-
лом се ра.

Због по ре ских олак ши-
ца, сер Ал фред Че стер Би ти 
се 1950. од се лио у Ре пу бли-
ку Ир ску. У цен тру Да бли на 
из гра дио је згра ду би бли о-
те ке у ко ју је сме стио сво ју 
ко лек ци ју и за ве штао је на-
ро ду Ир ске. По ча сним гра-
ђа ни ном Ре пу бли ке Ир ске је 
про гла шен 1957. го ди не. Сер 
Ал фред Че стер Би ти је пр ви 

стра ни др жа вља нин ко ји је до био ово при зна ње. Он 
је та ко ђе и пр ви по ча сни гра ђа нин ко ји је са хра њен уз 
нај ви ше др жав не по ча сти и о тро шку др жа ве.

Сер Че стер Би ти


