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Појава Каменка и Павла, Браће Јовановића, на српском културном обзору, представља 
преломни догађај за историју новог српског књижарства и издаваштва. Веома лоше стање 
на том пољу пре тога осликава једноставна чињеница да на прелазу из седме у осму 
деценију 19. века у Аустро-Угарској нема нити једне српске књижаре, а камоли 
професионалног издавача. То је морало изразито негативно утицати на опште српске 
културне и интелектуалне токове који су директно условљени нивоом књижне и 
књижевне културе. Његово подизање ка европском стандарду био је императив који се у 
ствари тицао на првом месту процеса формирања нације, чији је важан медиј управо 
промет књига и омасовљење читалачке публике. Идеја упоредног политичког, економског 
и културног подизања народа био је у сржи програма Уједињене омладине српске, 
организације која је духовно и интелектуално формирала тадашњи млади нараштај, 
заједно са Милетићевом Српском народном слободоумном странком. Одјек ових идеја у 
Панчеву је био посебно видљив, а њих је нарочито прихватио старији брат Каменко 
Јовановић. Учествујући отпочетка у раду УОС, он је у Панчеву непосредно узимао удела 
у оснивању домаћих економских институција, а био је најважнији сарадник Јована 
Павловића у издавању Панчевца, појављујући се у континуитету као аутор, а касније чак и 
као уредник. Одмах се укључио и у послове везане за српску аутономију, те је као 
Милетићев следбеник пре навршене тридесет године редом биран у одборе панчевачке 
српске Црквене општине, Епархијске скупштине у Вршцу и великог српског Црквено-
народног сабора у Карловцима, а такође и у панчевачку градску скупштину која је тада 
имала убедљиву српску већину. Све до нотабилитетске кризе 1884/5. године био је један 
од виђенијих српских политичара који је непрестано учествовао у раду више саборских 
тела, а његов политички ангажман крунисан је бирањем у Саборски одбор, који је у 
оквиру српске аутономије имао улогу владе. Као члан превратничке Дружине за 
уједињење и ослобођење српско био је под непрестаном присмотром полиције, а због 
наводног инцидента изазваног на првим слободним изборима у Панчеву затворен је и 
касније осуђен. Књижара коју је са братом држао на Великој пијаци такође је била под 
сличном полицијском пажњом, због чега је неколико пута претресана, а материјал из ње 
конфискован. Од 1881. године биће потпредседник панчевачке Црквене општине, а од 
1891. све до 1902. и њен председник, што значи и највиђенији Србин у граду. Заједно са 
др Касапиновићем прихватио је 1884. нови политички курс, тзв. нотабилитетски, због чега 
је дошао у сукоб са већином српских политичара тог времена, па је од тада морао 
одустати од политичког ангажовања на ширем нивоу, иако се неколико година касније 
прикључио Либералној странци. Као један од оснивача старог српског новчаног завода 
званог Заједница за вађевину, претвара је 1905. године, тада већ као њен председник, у 
Кредитну банку, на чијем ће челу остати све до смрти. Брат Павле није био у тој мери 
јавно политички истакнут, али је већи део живота провео као руководитеља најзначајније 
српске културне установе – Панчевачког српског црквеног певачког друштва, чији је рад 
имао нескривену националну-политичку конотацију. Од почетка 20. века све до првог 
светског рата обојица ће бити вирилни чланови градске муниципије. Пошто нису имали 
потомства, све ће оставити свом народу у неколико задужбина смештених у Београду, 
Новом Саду и самом Панчеву. За свој национално политички рад Аустро-Угарска ће им 
платити прогонством у арадски логор на самом почетку рата, где ће Павле мученички 
окончати живот после два месеца, а Каменко ће од последица тамновања преминути 
октобра 1916. у Панчеву. 
Политички рад праћен је културним, који ће се испоставити као важнији. Преносећи 
искуства развијенијих средина, Браћа Јовановићи основаће прву праву српску 
професионалну књижару у Аустро-Угарској која ће послужити као узор каснијим српским 
књижарима. Систематски сабирајући најразноврснији књижни фонд, она ће својим радом 



повезати цео српски културни простор у Србији и Хабзбуршком царству, стварајући 
мрежу која ће промет књига подићи на много виши ниво, као незаобилазан посредник 
многих не само српских, већ и јужнословенских културних и научних институција. Ово ће 
се нарочито видети у доследном маркетиншком раду, највише у систематском издавању 
књижарских каталога и оглашавању у периодици. Књижарство ће се показати као увод у 
модерну издавачку делатност која ће у правом смислу бити пионирска међу Србима. 
Професионализација издаваштва биће можда главни допринос Књижаре Браће Јовановића 
која ће целокупни издавачки процес преузети на себе, редовно исплаћујући својим 
писцима ауторске хонораре и ослобађајући их од тешког неауторског дела посла којим су 
се дотад ови морали бавити. Издавачки план панчевачке Књижаре имао је у виду све 
типове читалачке публике, а њен програм укључивао је све потребне жанрове, као и 
значајне српске и стране писце. Нарочито се позабавила издавањем школских уџбеника, 
због чега је ангажовала најбоље српске педагоге. Круну је свакако представљала едиција 
Народна библиотека Браће Јовановића која је под уредништвом Ђорђа Поповића 
Даничара представљала револуционарно оваплоћење национално-просветитељске идеје 
„књиге за народ“ у току више од десет година. За четири деценије свог рада Књижара 
Браће Јовановића постала је институција од великог националног значаја, чија је појава 
означила прекретницу, а у много чему и полазну тачку новог српског књижарства и 
издаваштва. 


