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ИСТОРИЈА БИБЛИОТЕКА ЈЕ УЧИТЕЉИЦА, ТАКОЂЕ...

Данас се сасвим оправдано сматра да цивилизација почиње с настанком 
писма. Пошто је развио говор као своју биолошку карактеристику, 
човек је на почетку свог културног развитка сачинио писмо да буде 

визуелни еквивалент мишљења и говора који омогућава њихово чување у времену и 
преношење у простору.1 С писмом као средством комуникације човек је, у 
релативно кратком року, организовао прве архиве и библиотеке у сврху 
чувања забележеног људског искуства. Ближе нашем времену, библиотеке 
су се по задацима и профилу одвојиле од архива, а од чувара и пратилаца 
друштвених кретања све чешће претварале у активне учеснике укупног 
комуникационог процеса у своме окружењу. Цивилизацијски предуслови 
– релативна економска и социјална стабилност друштва, раширена пис-
меност, демократичност образовања и информисања, неспутан развој 
науке – обезбедили су делатности библиотека нову парадигму. Променили 
су се симболи и иконографија: не тишина и осамљеност него живост, не 
елитизам него општа доступност, не индивидуализам него тимски рад, не 
дуги сати неизвесног трагања него плодоносна брзина, не само рукописни 
и штампани текст него и бројни други медији, не чување него умножавање 
знања, не мучно меморисање него учење уз забаву, не боја папира него 
боја неба... Данас не постоји типична библиотека, као што не постоји ни 
типичан корисник библиотеке: на делу су принципи једнакости у приступу 
информацијама, демократичности читања и образовања, гарантовања 
интелектуалних слобода, заштите приватности и управљања знањем као 
непролазне вредности библиотека.2
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Захватајући у поједине епохе дубоко и свестрано, историја библиотека 
осветљава развој човекове потребе за бележењем најпре практичних, 
свакодневних потреба, па затим трајнијих, интелектуалних и естетских 
вредности; она осветљава, такође, организациони оквир у који је човек 
одвајкада претакао своју потребу да продужи памћење; она објашњава, 
кроз однос према написаном, однос друштва према себи: својој традицији, 
актуелној стварности и својој будућности. Стога штиво које овом приликом 
нудим читаоцима, Књига и библиотеке код Срба у средњем веку, пружа широк 
историјски контекст: државно-правни, економски, војни, религијски, 
књижевни... Из њега је проистекао однос према библиотекама, слично 
како то бива данас и како ће увек бити. Прича о библиотекама увек је прича 
о вредностима које једно друштво заступа. 

Суочен са безбројним текстовима који су у последња два столећа 
написани о српској култури средњег века, историчар библиотека осећа 
се помало разочарано. О библиотекама тога доба писало се најчешће 
успут и другим поводима: приликом разматрања архитектонских решења 
средњовековних грађевина, уз анализе појединих текстова, типова слова, 
илуминација, при сагледавању стваралаштва знаменитих аутора или 
истраживача. Томе је ишла на руку и чињеница да је материјалних остатака 
средњевековне културе сразмерно много у односу на грађу која би ширила 
наша сазнања о приватном животу, образовању и школству, на пример, те 
да је на основу првих, а то је и природно, морала најпре бити састављена 
политичка, црквена и привредна историја. С друге стране, временска 
удаљеност и мноштво крупних историјских догађаја који су нам као једину 
константу доносили дисконтинуитете, нашу слику о српским библиотекама 
средњег века остављају заувек фрагментарном. 

Срећнију судбину од осталих имала је библиотека манастира Хи-
ландара, најстарија и најбогатија наша средњовековна библиотека. Пошто 
је мудри и трудољубиви Сава Хиландарац, крајем 19. века, устројио њен 
фонд, сачинио и штампао каталог књига, седамдесетих година 20. века 
Димитрије Богдановић поново је, и изванредно компетентно, проговорио 
о Библиотеци. Некако у исто време, изграђена је нова, наменска зграда 
за Библиотеку, а Народна библиотека Србије из Београда преузела је на 
себе старање о стручном раду у њој, што је требало да води ка њеном 
осавремењавању. Нису, међутим, и то је разлог за разочарање, уследила 
озбиљна истраживања из области историје и теорије библиотекарства, 
која би употпунила, објединила и обогатила сва претходна истраживања: 
филолошка, палеографска, књижевно-историјска, археографска и тео-
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лошка. Још увек нам недостају, за хиландарску библиотеку везане, уводне 
странице у историју српских библиотека. Недостаје нам, такође, визија 
развоја библиотечко-информационе делатности у Србији, којом би хи-
ландарска библиотека била укључена у јединствени систем протока, 
размене и дељења знања, па тако умакла метафори острва, ма како бујно 
оно било, дакле, метафори која у струци носи врло одређено и негативно 
значење. Тај најдоњи камен нашег духовног постојања, како је Хиландар једном 
означио песник Матија Бећковић, био би стаменији ако би га Библиотека 
подупирала на начин како то за свој културни простор чине друге 
велике црквене библиотеке: Bibliotheca Aspostolica Vaticana у Риму или 
евангелистичка Лицеална библиотека у чешком градићу Кежмароку.

У радовима који су, попут Књиге и библиотека код Срба у средњем веку, 
мотивисани жељом аутора да иницира писање укупне историје једног 
феномена, проблем периодизације намеће се као кључни. Иако се у 
научним изворима српско средњовековље различито омеђава, аутор ове 
књиге определио се да као размеђе према потоњем времену постави два 
цивилизацијски важна догађаја: 1) Пад средњовековне српске државе, који 
се готово у годину поклапа са падом Византијског царства; и 2) Изум штампе 
појединачним покретним словима, западно-европски културолошки фено-
мен који се збио потпуно независно али у истом моменту са претходнима. 
У деценијама од средине до краја 15. века променила се и војна и политичка 
и културна карта Европе: док је Европа журно наставила путем хуманизма 
и ренесансе, Србија је, након првих наговештаја новог, хуманистичког 
духа, закорачила у турско доба и својом се судбином на дуги рок одвојила 
од културних кретања на Западу. Турско доба имало је посебан историјски 
оквир и сопствене карактеристике: своје теме, писце, рукописне и штампане 
књиге, другачије читаоце, што треба да буде предмет посебне студије. 

Синтетишући постојећа знања о култури књиге код Срба, аутор 
је као критеријум за означавање српске књиге узео језички принцип тј. 
пратио судбину књиге писане српском редакцијом старословенског језика. 
У времену које не познаје савремена одређења државе и нације критеријум 
језика чинио се најпоузданијим, јер он надраста критеријум државе, било 
да се ова одређује као земља, феудални посед, станиште једног народа или 
територија. Од тренутка када су се у старословенским књигама појавиле 
прве одлике српског говора у 10. веку, овај језик обезбедио је разноликом 
становништву балканском да на дуги рок чита исте књиге и гради особену 
духовност и културу. Српски језик као критеријум остаће важећи и онда када 
реч књига постане симбол за широк дијапазон медија путем којих се шири 
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знање, књижевност се одвоји од тзв. државног разлога, а библиотека по-
стане капија ка целокупном стваралаштву човека једнако као ка књижевном. 
Меморијска функција библиотека као једна од суштинских, показаће се у 
овом контексту вишеструко важном: библиотеке ће до нас донети књиге, 
догађаје и мисли из живота средњовековног човека, запамтити односе и 
систем вредности сасвим различите од наших, те сачувати језик око кога се 
гради духовна вертикала српског народа. 

Од првих богослужбених књига манастира Хиландара, преко књиж-
них збирки на дворовима владара, читалишта и јавних библиотека 19. ве-
ка до дигиталних колекција нашег доба, траје девет векова дуга историја 
српских библиотека. Упркос томе, ретки су покушаји историографске 
синтезе попут оне коју даје Љубомир Дурковић Јакшић у својој Историји 
српских библиотека 1800-1850. По садржини и методологији капитална 
Читалишта у Србији у 19. веку Десанке Стаматовић сасвим су усамљена: 
премало је радова који се компетентно, а на синтетичан начин, баве 
историјом српских библиотека. Стручна јавност бавила се и историјатом 
појединих институција и биографијама знаменитих библиотечких после-
ника и каталозима библиотека, али српске библиотеке никада нису добиле 
интегралну писану историју. Намењујући Књигу и библиотеке код Срба у 
средњем веку студентима библиотекарства, библиотекарима, изучаваоцима 
феномена књиге и библиотека, пасионираним читаоцима, историчарима и 
теоретичарима културе, аутор с радошћу очекује напоре колега да сличним 
синтетичким приказима, у хронолошком следу, дођемо до савремене 
историје српских библиотека. 

У Београду, 10. децембра 2007. 

др Гордана Стокић Симончић


