
То ком обе ле жа ва ња 60 го ди на по-
сто ја ња ли ста Про свјет ни рад, об ја вље-
на је 2009. го ди не Би бли о гра фи ја „Про
свјет ног ра да“ за пе ри од 1998-2008. 
го ди не, ауто ра Пе тра Кри во ка пи ћа и 
На де Дра шко вић, вр сних  би бли о граф-
ских зна ла ца, струч ња ка Цен трал не на-
род не би бли о те ке „Ђур ђе Цр но је вић“ 
са Це ти ња. Би бли о гра фи ја пред ста вља 
на ста вак струч ног и ис тра жи вач ког про-
у ча ва ња Про свјет ног ра да,1 пре ко ко јег 
до би ја мо увид у це ло ви то про у ча ва ње 
раз во ја школ ства Цр не Го ре. Про свјет
ни рад је по чео да из ла зи 1949. го ди не и 
има зна чај ну уло гу у раз во ју про све те и 
кул ту ре Цр не Го ре, јер је не за о би ла зан у све стра ном ин-
фор ми са њу ко ри сни ка, пре све га про свет них рад ни ка. 
Због свог са др жа ја и зна ча ја увек је при вла чио па жњу 
на уч них рад ни ка и дру гих ис тра жи ва ча. У пе ри о ду од 
1998-2008. го ди не, штам па но је го ди шње по де вет или 
де сет бро је ва ли ста, укуп но око сто ти ну бро је ва (че сто је 
из ла зио у фор ми дво бро ја).

Би бли о гра фи ја са др жи 9.609 би бли о граф ских је-
ди ни ца раз вр ста них пре ма Уни вер зал ној де ци мал ној 
кла си фи ка ци ји – УДК, што под ра зу ме ва раз вр ста ва-
ње гра ђе на 9 основ них гру па (уну тар сва ке гру пе са 
ве ћим бро јем сук це сив них под гру па). У окви ру јед не 
УДК гру пе, би бли о граф ске је ди ни це су си сте ма ти зо-

1 Пр ву би бли о гра фи ју Про свјет ног ра да при пре ми ли су Ми ро слав Лу ке-
тић, Ол га-Ца на Вук ми ро вић, Ва си ли је Јо во вић и За гор ка Ђу ро вић (за пе-
ри од од 1949-1967, об ја вље но 1969), а дру гу Пе тар Кри во ка пић и др Но вак 
Јо ва но вић (за пе ри од од 1968-1997, об ја вље но 1999).

ва не пре ма пре зи ме ну ауто ра тек ста, или 
по чет ној ре чи тек ста (ако је при лог ано-
ним ног аутор ства). Уко ли ко не ки аутор 
има ви ше на сло ва у окви ру јед не гру пе, 
при ло зи су рас по ре ђе ни хро но ло шки, а у 
окви ру јед не го ди не, пре ма азбуч ном ре ду 
на сло ва. Ско ро сва ка би бли о граф ска је ди-
ни ца са др жи кра ће об ја шње ње из ко га се 
до дат но ви ди те ма ти ка при ло га. Нај ви ше 
је при ло га из обла сти обра зо ва ња (исто-
ри ја школ ства, пред школ ско, основ но, 
сред ње и ви со ко школ ско обра зо ва ње, ин-
фор ма тич ко обра зо ва ње, про фе си о нал на 
ори јен та ци ја, да ље обра зо ва ње на став-
ни ка и вас пи та ча, се ми на ри, обра зо ва ње 

од ра слих и дру го), око 4.700 би бли о граф ских је ди ни-
ца. Пре ма за сту пље но сти, сле де при ло зи из обла сти 
умет но сти, лин гви сти ке и књи жев но сти, на у ке и зна ња 
уоп ште, би бли о те кар ства, би о гра фи је, не кро ло зи. По-
ред струч но ура ђе ног основ ног опи са би бли о граф ске 
је ди ни це, Би бли о гра фи ја са др жи све зна чај не ре ги стре: 
„Ре ги стар ауто ра“, „Ре ги стар раз ри је ше них ини ци ја-
ла“, „Ре ги стар пре во ди ла ца“ и „Пред мет ни ре ги стар“, 
ко ји до пу ња ва ју би бли о гра фи ју и чи не је ком плет ним 
и дра го це ним из во ром ин фор ма ци ја за сва ког ко ри-
сни ка. Ова ко до бро ура ђе на би бли о гра фи ја са свим 
ре ги стри ма, пру жа мо гућ ност до дат ног ис тра жи ва ња 
упо ре ђи ва њем за сту пље но сти по је ди них обла сти (нпр. 
из обла сти обра зо ва ња, ин фор ма тич ко обра зо ва ње или 
про фе си о нал на ори јен та ци ја) кроз це ло ку пан век из-
ла же ња Про свјет ног ра да од 1949-2008, пре зен то ва ног 
у го ре на ве де ним би бли о гра фи ја ма.

Би бли о гра фи ја ча со пи са Про свјет ни рад 1998-2008
Кри во ка пић, Пе тар и На да Дра шко вић. Би бли о гра фи ја „Про свјет ног ра да“ 1998-2008. Под го ри ца : 
НИУ „Про свјет ни рад“, 2009.
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лан дар ском 1648. го ди не пре пи сао ру ко пи сну књи гу Ле
стви цу. Не ко ли ко го ди на ка сни је (1654), ње го вим на сто-
ја њем и тро шком, у ка реј ској ће ли ји на пи сан је, та ко ђе за 
по тре бе ма на сти ра Хо по ва, и Три од.

Дру га лич ност ко ја је пред мет ин те ре со ва ња Д. Гр бић 
је сте је ро мо нах Ан то ни је. На осно ву до са да по зна тих чи-
ње ни ца, овај пи сар је ства рао у пе ри о ду од 1643. до 1674. 
го ди не у Хра му Све тог Пре о бра же ња у ски ту Све те Ане на 
Све тој го ри. При ме њу ју ћи и овом при ли ком па ле о граф-
ску ана ли зу, аутор ка је до шла до вр ло зна чај ног за кључ ка: 
је ро мо нах Ан то ни је, пи сар бо га тог опу са, та ко ђе је и пи-
сар Ма тичи ног Но мо ка но на епи ти миј ног из 1655/1675. г.

Ру ко пи сна књи га Маг нит ду хов ни из 1690. го ди не, 
за јед но са ов де по ме ну тим Но мо ка но ном епи ти миј ним 

је ро мо на ха Ан то ни ја, чи ни кон вулт. Иако не ма аутен тич-
них по да та ка о то ме ка да су и где та два ру ко пи са по ве за-
на у јед ну књи гу, Д. Гр бић је, ба ве ћи се жи во том и ра дом 
Укра јин ца Са му и ла Ба ка чи ћа на Све тој го ри, уста но ви ла 
да је ње гов Маг нит ду хов ни из 1690. на стао у ски ту Све те 
Ане.

Овим сво јим зна чај ним ис тра жи ва њи ма Д. Гр бић је 
обо га ти ла на ше са зна ње о срп ској пре пи си вач кој, пре во-
ди лач кој и цр кве но-прав ној де лат но сти у све то гор ским 
скрип то ри ју ми ма то ком XVII ве ка.

За вр ша ва ју ћи пред ста вља ње ове књи ге, же ли мо још 
јед ном да ис так не мо да ће она би ти не за о би ла зна ли те-
ра ту ра не са мо за ар хе о гра фе, већ и за све оне ко ји се ин-
те ре су ју за вер ски, за ко но дав ни и кул тур ни жи вот Ср ба.


