Надежда Р. С И И Д И К

ЗАШТИТА КЊИШКОГ
(БИБЛИОТЕЧКОГ) МАТЕРИЈАЛА
Књиге, и други библиотечки материјали који према својим својствим а и особинама, као и значају за српску историју и културу, спадају у
групу покретних културних добара које штити Закон о културним добрима' , Свест о заштити књиге као културног добра једног народа расла je
паралелно, и у оквиру свести о потреби сакупљања, проучавања и
објављивања грађе за српску исгорију. С правом се сматра да су први
организоваки почеци заштите културних дсбара везани за прву половину XIX века када се обнављала српска држава која je поставила темеље
грађанском праву. науци и култури, Међутим, не треба сметнути с ума
да се ова врста значајне националне делатности може пратити, са доста
тачности дубоко у средњи век, Иако истраживања у том правду нису код
нас вршена, бар што се тиче књиге, може се говорити о врстама заштите
књиге и библиотека у средњем веку. Изворе за ову тему налазимо у
манастирским типицима, самим књигама и записима на њ има2. Бројни
су записи који говоре о рестаурацији, конзервацији, преповезивању књига и обнављању старих манастирских и црквених књижница. Записи
првенствено пружају грађу за истраживање заштите књига од похаре,
отуђења и крађа. За починиоце ових кривичнжх дела изричу се у записима најтежа проклетства. Овај део заииса сматра се општим местом
(топосом), које je имало значајно практично дејство, због чега je и
преношено у све записе no утврђеној формули. Сетимо се само заштите
и обнове многих црхвених и манастирсхих библиотека за време патријарха Пајсија Јањевда (око 1550-1647/8, патријарх од 1614.г.), што je у
науци познато као »велика ренесанса српске књиге«3.
Службени i/iaaiuK Социјалистичке републике Србије 6/90, 243-245.
2! В. Ћоровић, Спиаг св. Саве. Дсла старих српских писаца. Књига I, Српска краљсвска
академија. Збориик за историју, јсзик и књижсвност иарода. Прво одељење. Спомеиици !И
српском језику, књ. XVII Београд - Срсмски Карловци, 1928, 105. Љ, Стојаповић, Стари
српски записи u натписи. Српска Краљевска Академија. Зборник за историју, језик и
књижсвиост српског иарода. Прво одсљењс. Споменици на српском језику. Књига I-VI,
Београд - Ср. Карловци, 1902-1926.
3>Д. Богдановић, Историја старе српске књижевности, Бсоград, Српска књижевиа задруra, коло XXIII, књ. 487, 1980, 267-273.
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Почеци заштите књиге везују се за Вука Стефановића Карацића,
Јована Стерију Поповића, Јанка Шафарика и Михаила Валтровића. Вук je
у календару »Даници« за 1826. годину истакао потребу да се манастири
попишу, као и да се попише све шта у њима има »od старих K tbuia...«A\
Стеријиним заузимањем Попечитељство просвешченија je 1845. године
предложило Совјету да се одреди стручно лице »ради скупљања књта и
других древности србски...«5-’ Kao библиотекар Народне библиотеке
(1861-1869.) Јанко Шафарик je развио широку акцију набавке старих
рукописних и штампаних књига из цркава и манастира и од приватних
лица. Тада je набављено за Библиотеку преко 100 рукописа и око 30
старих штампаних књига. 6) Михаило Валтровић je 7. фебруара 1881.
године поднео Народној скушптини Србије »llped/ioi da се m da закон о
историјским u уметничким старинама наше земље u о трГовини с њима«.7)
П о томе Предлогу »Забрањено je изнети из земље и продати на страну
сваковрсне покретне старине, као... старе рукописе, старе писане или
штампане књте...« Овај Предлог, као ни следећи »Ilped./ioi закона о
заштити старина« који je Српска Краљевска Академија упутила министарству просвете 1889. године, нису у Скуппггини разматрани, вероватно
зато што су задирали у право приватног власншитва. У Академијином
Предлогу се такође тражи »da се забрани продаја старих књша писаних или
штампаних«.S) Сличан Ilped.'ioi из 1907. године завршио je на сличан
начин. Ова врста заштите књишког материјала регулисана je тек после
Другог светског рата (1939-1945.). Чак ни велики Стојан Новаковић
утемељивач библиотечког права код Срба, није се дотицао овога проблем а у свом Ilpedjioiy Закона о Hapoduoj библиотеци u М узеју, усвојеном
1881. године9). Ст. Новаковић није посебно издвојио стару и ретку књигу
из »старина«, али се индиректно може закључити, на основу приоритета
за набавку да je ова категорија књига им ала посебан третман. »У реду
набавка за музеј имају такође првенство све старине српске или југословенске...« (чл. 9) Речи такође првенство треба везати за претходни
чл. 8 који регулише приоритет набавке за библиотеку где »има првенство све ш то се односи на југословенску књижевност, историју, језик,
право, географију, природопис итд«. Тек Закон о Hapodnoj библиотеци
из 1901. године,10 no коме je оформљен посебни Одељак за рукописе u
старине, карте u штампане слике (чл. 7) регулише и основна питањ а
4) Вук Стсфаиовић - Карацић, Почетак описанија српски маиастира, Даиица, Бсч, 1826, 1.
5>Д. Никчсвић, Заштита старе u рет кг књше, Годишњак Народнс библиотекс Србије,
Београд, 1980, за 1979, 258.
61 М. Кићовић, Историја Народне библиотеке у Београду, Бсоград, 1960, 81.
^С. Томић, Спомеиици културе u њихова својства u вредности, Бсоград, 1983, 32, Д.
Никчсвић, нав. дсло, 259.
8) Д. Никчсвић, иав. дсло, 259.
9) Закон о народиој библиотеци u музеју. Збориик закоиа и уредаба издатих у књажеству
СрбиЈИ од 18. августа 1880. до 26. јуиа 1881. годиис књ. 36, Бсоград, Државна штампарија, 1881.
101Закон о народиој библиотеци. Зборинк закоиа и урсдаба у Краљсвшш Србији издатих
од 1. јануара 1901. до краја истс годинс, књ. 56, Бсоград, 1903. Краљсвско-српска
државиа штампарнја.
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њихове заштите. Ту су одговорност за Одељак рукописа, старина, Kapa
ma u штампаних слика, начин њиховог обележавања, инвентарисања,смештаја, што мора бити урађено »no захтевима сувременог библиотекарсгва«, и начин њиховог коришћења (чл. 10, 12 и 23). Библиотечки
материјал који се није могао дати на коришћење ван Библиотеке, осим
на предлог библиотекара (управника), a no одобрењу министра просвете
и црквених послова, и no данашњој УНЕСКО-вој, и нашој класификацији културних добара не износи се ван Библиотеке у циљу заштите,
захтева посебан третман и иосебно одобрење за коришђење ван библиотечке зграде. To су, пре свега, уникати, рукописи, инкунабуле, атласи,
ноте и други књижни споменички материјал. Треба истаћи да je овај
Закон посгавио темеље запггите библиотетског материјала од изузетне
важности схоро у свим њеним видовима: правном, физичко-техничком,
документалистичхом и научно-издавачком. H a основу овога Закона,
исте године израђена су Правила о унутрашњем уређељу u реду у Народној библиотецип) у којима je стара и ретка књига (рукописи, инкунабуле,
ретка издања и сл.) дефинитивно добила посебан, заслужен третман (чл.
14, 33, 34, 44, 60-66). Дефинидија, начин чувања и обраде (инвентарисање
и каталогизирање), подела рукописа на старије (до краја XVIII века) и
млађе (од краја XVIII века - XX века) у својим основним елементима
задржана je до данас. Постојање две врсте каталога »један површан,
краћи, и други, стручно (научно) израђен, опширнији«, није изгубило
ништа од своје актуелности и оправданости ни у савременом археографском методу описа рукописа и отарих пггампаних књига. М оже се са
поносом рећи да се сажетим, али прецизним и потпуним подацима који
се овим Правилима предвиђају за »краћи, површни каталог«, нема ш та
одузети или додати, изузев филигранолошких података за хартију. To
што су ови подаци изостали само потврђује ондашњи ниво археографске
науке у свету и код нас. За »огапирнији, стручно (научно) израђен«
каталог предвиђа се обавезно публиковање. Он »мора бити штампан«.
Овако строга одредба у Правили.ма може се објаснити једино ако се
схвати да су наши оновремени библиотекари, научни радници и законодавци били свесни да су једино научно описани и објављени споменици
културе трајно заштићени. Знали су веома добро да документација о
њима значи заштиту. Тако се у првим српским научним археографским
описима рукописних збирки и старих иггампаних књига Српске Краљевске Академије и Народне библиотеке (1901, 1903.) Љубе Стојановића, v
посебним одељцима објављују подаци о фотографијама и копијама које
се чувају у поменутим збиркама.12)
Из изложеног се види да књига у почетку није издвајана из »старина«, али да се о њеној заштити ипак може говорити, јер су се под
n) Правила о yuywpawibeM уређењу u реду у Народној библиотеци, Бсоград, Државиа
штампарија Краљсвинс Србије, 1901.
121 Л>. Стојаповић, Каталоi рукописа u старих штампшшх књша. Збирка Српске Краљевске
Академије, Бсоград, 1901, 229-230; исти, Каталт Hapodiie библиотеке у БеМраду. IV
Рукописи u старе штампаие Kibuie, Бсоград, 1903, 404.
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старинама подразумевали сви извори за српску и југословенску исгорију, na према томе, равноправно, може и испред свих, књкга као гшсани
документ о времену када je настала. Ha самом почетку овога века српска
књига je добила један добро урађен Закон о Народној библиотеци и
Правила о унутрспшнем уређењу u реду у Народној библиотеци који су
поставили темеље правној заштити књишког материјала. Већину њихових одредаба библиотечка пракса није демантовала до данас.
У периоду после Другог светског рата донет je низ закона и подзаконских аката који су регулисали ову материју. Крајем рата, тачније 20.
фебруара 1945. године Национални комитет ослобођења Југославије
дониси Одлуку о заштити у чуваљу културних споменика u старина1У)
коју потпусују председник Националног комитета, марш ал Југославије,
Јосип Броз Тито и повереник просвете Едвард Кодбек. П рема тој
Одлуци стављају се под запггиту државе »... библиотеке и архиве државних и бивших самоуправних устакова...«, поред уметничких и научних
предмета и др. (чл. 1). Осим тога, војни ш табови Народно-ослободилачке војске и Партизанских одреда Југославије, одмах по уласку у ослобођено ж сто пружиће пуну заштиту наведеним предметима из чл. 1 ове
Одлуке. Н адзор и руковање њима поверава се стручним лицима (чл. 2).
Следећи чл. 3 онемогућава коришћење... архива, библиотека, музеја... у
друге сврхе, изузетно за потребе војске, али се тада мора обезбедити
адекватна заштита. Петнаест дана после капитулације Немачке, 24. маја
1945, Председништво Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије доноси један закон у коме je књизи дато прво, почасно место.
To je Закон о прибиршну, чувању u расподели кљша u друш х културно-научних u уметничких предмета који су постали државна својина
прелш Одлуци Аншифашuстичкоi већа нарсдноГ ослобођења ЈуГославије od
21. новембра 1944. iodune.|4) По том Закону Министарство просвете
Демократске федеративне Југославије стара се о књизи, архивским, музејским предметима..., на начин који одређује овај Закон и у смислу
наведене Одлуке (чл. 1). Предвиђене су и санкције за »узимање, растурање и уништавање« наведених предмета према прописима предвиђеним
за уништавање државне својине (чл. 3). Исте године донета су и два
важна Правилника,l5) од којих je први регулисао надлежности и организацију Врховног института за заштиту и научно проучавање споменика
културе и природњачких реткости за савезну државу прецизирајући
његове задатке, и други, у чијем чл. 1 се децидно набрајају сва непокретна и покретна културна добра. Г1од ред. бр. 14 су: рукописне књше,
повеље, писма, записи, натписи, архивалије, a под ред. бр. 15: um a;,U m e
Kibule, шталтана 1рафика, гео1рафске, Геолошке u dpyie карте... Следеће,
1946. године донет je Опшши закон о заштити споменика
'3) Службени лист
u) Службени лист

Демократске Федеративне ЈуГославије 10/45, 109.
Демократске Федеративне ЈуГославије 36/45, 299, 2/45, 13-14, односи сс

ua нспријатељску имовнну, на државну управу над имовипом нсприсутних лица и секвестру иад имовином коју су окупаторскс власти присшшо отуђилс.
|5) Службеии лист Демократске Федеративне Јушславије 88/45, 938-939.
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културе u природн>ачких реткости,|6) no коме републичке владе, у циљу
заштите, оснивају Заводе за заштиту и иаучно проучавање споменика
културе. Тако je, у лето 1947, у Београду основан Завод за заштиту u
научно проучавшЂе споменика културе Cp5uje[Tl. По први пут заш тита
споменика културе добија посебну институцију чији je једини задатак
заш тита спомепика културе у свим њеним видовима. Први директор
Завода, М илорад Панић - Суреп (1912 - 1968), познати песник, преводилац и иницијатор његовог оснивања, заслужан je и за заштиту књишког
(библиотечког) метеријала. Он je у Заводу остао до јуна 1956, и ту
покренуо све врсте заштите, како непокретних, тако и покретних културних добара. Тако су и књига и други библиотечки материјал, дошли под
правну, техничко-физичку, конзерваторско-рестаураторску, хултурно-историјску, научно-истраживачку и издавачку заштиту, Тада су начињени
први сгшскови културних добара који се стављају под заштиту државе.
Појавили су се први спискови књша у охвиру пописа предмета у манастирским и црквеним ризницама, али и посебни инвентари манастирских
и црквених библиотека. Чувају се у документацији Завода, a неки од њих
су објављени. Истичемо посебно инвентар Дечанске библиотеке.18)
Систематско пописивање и описивање ћириличних рукописа и старих штампаних књига на целој територији Југославије и српских у
иностранству, као и њихово микрофилмовање, започето je оснивањем
Археографског одељења Народне библиотеке Србије 1961, године, о
чему ће се накнадно говорити,
Суреповим залагањем отворена je прва радионица за рестаурацију и
конзервацију папира и пергамента, која je касније, 1965. године, пренета
у Народну библиотеку Србије. Ова радионица прерасла je у Одељење за
конзервацију и рестаурацију књига и осталог библиотечког материјала,
првенствено рукописа и старих пгтампаних књига који су од приоритетног значаја за истсрију и културу српског народа. По матичној функцији
хоју Н ародна библиотека у целини има као српска национална библиотека, у лабораторији озога Одељења обављани су послови заштите
књишког (библиотечког) материјала, у почетку за целу територју Србије
доцније, само за њено уже подручје, као и за сав споменички материјал
161 Службеии лис-м Федератиеие Народие Републике Јучославије 81/46, 'itlOO-lOOl. Службени
гласпик Народне Републике Србије 54/48, 439-442.
|7) С. Мацдић, Мнлорад Паиић - Суреп, Споменица Милорад Паиић - Суреп 19S2-1968,
Бсоград, Народиа библиотека CP Србијо, S968, 45-46.
lB) М. ГПакота, Инвентар рукописних књша Дечанске библиотеке, Саопштења Завода за
заштиту и научио проучавањс спомсника културс Народис Рспубликс Србијс, Бсограц,
1956, књ. I, 198-211. A. Василмћ јс у попису ризпичких предмста манасткра Студснице
описала н књнге у Каталогу, рсд. бр. 3, 12, 19, 23. Уп. A. Василић, Ризница .иаиастира
Студенице, Саопштсњс Завода..., 1957, књ. II. М. Шакота je у више описа манастирских
ризшада и монографија о ^н асти р и м а пописала и књиге које сс чувају у ризницама због
својнх врсдиих окова, украса, записа. Уп. М. Кашашш, М. Чаиак-Мсдић, Ј. Максимовић,
Б. Тодић, М. Шакота, Маиастир Студеница, Бсоград, 1986, 225-249 (М. Ш. Ризница) иста,
Студеничка ризиица. Писани и штампаии матсријал. Рукописие u штампаис књигс. Бсоград, 19S8, 231-249. Исобјавл,сио: Ризиицс маиасгира Калсцић и Враћевшшшс. Најсрдачније
захваљујсм М. Шакоти на датим подацима. Књнгс na ширсм подручју Бсограда пописао je
Брадко Вујовић. уп. Црквени споменици на подручју ipada Бетрада. Књ. II. Ширс подручје
града, Бсоград, Завод за заштиту спомсиика културс града Бсограда. Саоиштсња, св. 13.
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српскога порекла који се налази ван граница наше земље. У осталим
републикама бивше Југославије, заш титу овога материјала, у смислу
важећих закона на нивоу државе, вршиле су централне националне
републичке библиотеке. Одељење je имало запажене резултате, како у
практичном раду на терену, вршећи конзервацију и рестаурацију најугроженијих примерака и допунивши комплетну документацију о оштећеним рукописима и старим ш тампаним всњигама, тако и на научно-истраживачком пољу, у испитивању старих боја и мастила и технологији њихове израде. H a основу доступних средњевековних приручника и
научне литературе о томе проблему, проверивши то све лабораторијским експериментом, др Вера Радосављевић, дугогодишњи руководилац
овога Одељења, подарила je српској науци изванредну књигу »Техника
староГ писма u минијатуре«, која je јединствена, не само у литератури на
ерпскохрватском језику, него и у светској научној литератури.|9) Уз ово
Одељење била je једно време књиговезачка радионица, која je касније
пребачена у Издавачки сектор. Суреп je био управник Народне библиогеке од 1. фебруара 1966, до 22. априла 1968. године, када je подлегао
опакој болести. Дужност управника обављао je већ од 1. априла 1965, (вд
управник).м> У том кратком времену, овај велики познавалац и љубитељ
српских старина показао je спремност искусног заш титара да у Библиотеци организује свеколику заштиту српске књиге, пре свега старих рукописа и штампаних књига. Свестрано je подржао и друге видове заштите
књишког материјала као urro су научни описи и пописи, библиографски
описи, реконструкција и сл, који су се обављали у Археографском,
Библиографском и Одељењу посебних фондова. Заштита путем фототипских издања споменика писане речи започета je касније, 1978. године
када je оформљен Одбор за фототипска издања, иза кога су стале три
најзначајније српске установе науке и културе: Српска академија наука и
уметности, М атица српска и Народна библиотека. Исте године штампан
je и ПроХрам фототипских издсаш. О спечифичним видовима заштите
Народне библиотеке биће речи другом прилоком. Напоменућемо само да
je значајна реконструкција несталих и ратом уништених фондова ћирилских рукописа и старих штампаних књига започета у Археографском
одељењу, основаном 1961. године, иако није била изричито предвиђена
законским актима. Закон о загитити споменика културе из 1959. (чл. 3, 17,
35) и 1966. (чл. 13, 31) и Закон о библиотекама из 1960. (чл. 2, 11, 39, 49) и
1965. (чл. 2, 14, 50)21) који су регулисали споменичку и библиотечку
проблематику, развили су и потврдили функцију, задатке и обавезе Народне библиотеке из области заштите књишког (библиотечког) материјала, значајно их проширивши обавезом израде централих катало\а за
монографске и периодичне публикације, и друге врсте библиотечке грађе
за целу територију Републике. По први пут се даје дефиниција библио1,1 В. Радосављсвнћ, Техника ciuapoi писма u минијатуре, Бсоград, Народна библиотска
Србијс, Рспублички завод за заштиту спомеиика културс. Вук К араш ћ, 1984.
20) С. Маидић, иав. дсло, 46.
211 Службени гласиик Народие Републике Србије 51/59, 848-854; 3/66, 32-38, - прсчишћсни
тскст, 48/60, 765-770; 15/65, 329-334 - прсчншћси текст.
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течког споменичког материјала, као и ретког библиотечког материјала.
У пречишћеном тексту споменицима културе проглашавају се рукописне
Kibule u рукописи, књиге и други библиотечки материјал ш тампан на
српскохрватском језику у времену до 1867. године, обавезни примерак
штампаних ствари и други библиотечки материјал за који се no поступку
одређеном прописима о заштити споменижа културе утврди да има
споменичка својства. Ретким библиотечким материјалом сматра се онај
који je ш тампан на српскохрватском језику од 1912. до краја 1918, и од
1941. до средине 1945, као и истоветан материјал ш тампан на другим
језицима, али на територији Србије. Обе ове две врсте библиотечког
материјала подлежу обавезној регистрацији (чл. 14). Централној матичној библиотеци (Народној библиотеци) ставља се у задатак заш тита
овога материјала, тј. евидентирање, микрофилмовање, конзервација и
рестаурација (чл. 50).
Почетком седамдесетих година, тачније 16. јануара 1973. године
закључен je Уговор између Народне библиотеке CP Србије u СветоГ
архијерејског синода Српске православне ц р к в е ^ no коме сам библиотечки материјал са споменичким својством, a у својини je Српске православне цркве, Н ародна библиотека »штити микрофилмовањем, конзервацијом, научним описом и публиковањем...« Уговор je регулисао важна
питања конкретног извршавања свих видова заиггите најважнијег књишког материјала, тј. рукописа и старих штампаних књига, и много je
допринео његовом унапређењу, на целом простору који je под јурисдикцијом Српске православне цркве. Уговор су, од стране цркве потписали
за централну имовину Српске православне цркве и Архиепископију
београдско-карловачку, патријарх српски Гермап, за епархије, архијереји
епархија, осим митрополита црногорскоприморског, a од стране Н ародне библиотеке управник Светислав Ђурић. Исправке и допуне овога
У говора извршене су 8. јуна 1984. године.23) Примена овога Уговора није
се могла у животу применити на црквено власништво са територије CP
Македоније, a било je отежано примењивање и у другим републикама.
Ову деценију карактерише доношење значајних проииса из области
библиотекарства за територију тзв. »уже Србије без покрајина« и САП
Војводину и Косово. To су три паралелна законска система који су
регулисали и заштиту књишког (библиотечког) материјала. Тако je за
нашу тему интересантан Закон о зашшити културних do6apa2i) из 1977.
године (допуне и измене 1981, 1985, 1987, нов 1990. г.). Републички завод
за заштиту споменика кулгуре органитзовао je саветовање у Београду
1979, са темом: Културно наслеђе u друштвена самозашшиша« 2i Предло22) Архива Народнс библиотскс Србијс 01 бр. 2061/1 од 5. маја 1973. r.
231 A iickc и авсд сн ог Угопора, иађсн нсзавсдсн.
24) Служ беии ijiacuuK Социјалистичке републике Србије 28/77, 1513-1527; 34/81, 2401-2403;
51/85, 2629-2630; 47/87, 2233-2236; 6/90, 243-258.
25) Н. Р. Снидик, Библиотечка грађа u друштвеиа самозаштита, Културпо наслсђс и
друштвсна самозаштита. Савстовањс оргааизација заштитс културних добара одржано 15.
дсцсмбра 1978. годинс у Бсограду, Бсоград, 1979, 71-78.
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зи и закључди са овога саветовања коришћени су доцније приликом
израда измена и допуна поменутог Закона, Исте, 1979, Извршно веће
Скупштине Социјалистичке републикв Србије донело j e Одлуку о утврђиeaiby листе старе u ретке књше od изузетно1 значаја261 од 1-486. Друта
листа од 1-1068 донега j e 1990. године, a трећа листа од 1-404 поднета j e
на утврђивање Скупштини Републике Србије с пролећа 1993. године и
очекује се њено усвајање до краја ове 1994. године. Поменути Закон из
1977, поред дефиниције старе и ретке књиге, ставља у задатак Народној
библнотеци, да поред заштите свог споменичког фонда, штити и онај који
joj се no овом Закону доставЈБа или се налази у иностранству. Он
обухвата и друта питања заштите књишког материјала, као што су
проглашавање и утврђивање културних добара, њихову поделу, документацију, уношење у регистре, мере техничке заштите, права и обавезе
сопственжка културних добара и сл. Библиотечки материјал je обухваћен
широко (добра која уживају претходну запггиту, обавезни примерак и сл),
али ми смо се задржали само на рукописима и старој штампаној књизи
као покрегном културном добру од изузетног значаја.
Категоризација покретних културних добара ш вршена j e према Препоруци УНЕСКО-а из 1978. године,27) у којој се као посебна категорија
наводе »рукописи и инкунабуле, књиге, документи или публикације од
посебног интереса«, као и »архиве, укључујући и снимљене текстове, мапе
и други картографсхи материјал, фотографије, филмове, звучне сиимке
који се могу читати путем машине.« П рема тој Препоруци, културна
добра се деле на: културна добра од изузетног значаја, од великог значаја
и на добра која уживају статус заштићеног добра. У складу са овим
извршена je категоризација књишког (библиотечког) материјала у Народној библиотеци Србије (Н. Синдик, Д. Никчевић, 1985. г.), према којој су
прављене горе поменуте листе споменика од изузетног значаја. Године
1988, објављени су Критеријуми за утврђивање које су старе u ретке
K ib u ie културна добра od изузетно1 u великог значаја2® које j e Извршно
веће Заједнице музеја Србије утврдило. Према пословима из области
26) Службени

Гласиик Социјалистичке републике Србије 54/79, 2099-2108; 17/90, 513-524. У
Војводшш за попис заштићепих спомеиика културс Уп. М. Гуцу, Попис заштићених
споменика културе у САПЈВ 1947- 1973, Грађа за проучавањс спомепика културе Војводиие,
5976, књ. VT-VTI, 245-284; иста, Попис заштићених споменика културе у С А П В 1974-1977
(II), Грађа... 1978, књ. У1П-1Х, 439-449; иста, Попис заштићених спомепика културе у С А П
Војводини 1977-1984 (III), Грађа..., 1987, XIV, 118-125. Попнси обухватају све спомеиике
културе, у оквиру којих су и биОлиотсхе к књигс. П. Момировић je у неколико наврата
пописивао рукописне књигс у Војводшш. Уп. Гуцу, М. Библио1рафија 1рађе за проучавање
спомеиика култ ург Bojeoduiie. (Покрајински завод за заштиту спомемнка културе, Нови
Сад, књ. I-XV), Грађа..., 1990, књ. XVI, 121-131, гдс су паведсин сви Момировићсви радови.
Захваљујсм најсрдачинјс колегипици Д. Грбић која ми јс помогла у нстраживању литературе за споменикс у Војводшш. За Косово и Мстохију исмамо података.
71 Д. НикчсвнБ, цав. дсло, 256; В, Бргуљан, Међународни систем заштите културиих u
природних doSapa, Загрсб - Београд, 1985, дстаљно.
Библиотечки прописи. Извршни одбор Заједннцс музсја Србијс утврдио je Критеријуме
за ут врђивш бе које су старе u ретке Kibuie културпа добра od изузешнШ u od великоi значаја,
Библиотекар, 1988, 3-4, 59-61.
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заштите Н ародна библиотека Србије, сагласно Закону о заштити културних добара, припада овој Заједници и њен je члан од оснивања.29)
Овај период карактеришу бројни друштвени договори и самоуправни споразуми, општи акти библиотека (Устави, Статути и П равила) који
регулишу и материју заштите. Важну улогу у доношењу свих ових
правних регулатива имала je Н ародна библиотека, која je no основу
матичности одговорна за заш титу књишког (библиотечког) материјала.
Закон о културним добрима и Закон о библиотечкој делатности из
1 9 9 0 3°) заокружавају правну заштиту књишког (библиотечког) материјала. Први не доноси неке битне новине, осим игго проширује дефиницију
старе и ретке књиге. Kao и претходни, регулише систем заш тите и
коришћења културних добара, даје њихову дефиницију и поделу на
непокретна и покретна, и у оквиру те две групе, према валоризадији
утврђених вредности и особина на културна добра од изузетног значаја,
великог значаја и значајна хултурна добра. П рема овом закону дефиниција старе и ретке књиге гласи: »Стару и ретку књигу сачињавају
рукописи, рукописне и пггампане књиге, периодика и други бибиотечки
материјал настао до краја XIX века; ретке књиге, одређени примерци
периодичних издања и другог ретког библиотечког материјала насталог
у XIX веку; одређени библиотечки материјал који се на основу овог
закона доставља овлашћеној библиотеци, као и документација о њима,
као и библиотечке целине које својим садржајем, уметничким, културним и историјским вредностима представљају значајан допринос развоjv, ширењу и проучавању културне и научне мисли.« »(чл. 31). Библиотечки материјал je дошао у параграф 7 (Филмска грађа). М ислимо да je
требало да буде у параграфу 6, са архивском грађом, или да буде
издвојен посебно.« Други закон ш тити стару и ретку књигу у складу са
прописом о заш тити културних добара и обавезује Народну библиотеку
Србије, Библиотеку М атице српске и Библиотеку Народну и универзитетску Косова, no основу матичности за Републику и покрајине да
»спроводи заш титу библиотечког материјала« (чл. 33, 34).
Закључујући овај кратак историјат заштите српске књиге, са наглаеком на рукописима и старим ш тампаним књигама, који су v групи
покретних споменика од изузетне важности, желимо да истакнемо да je у
решавању ове проблематике доминантну улогу имала Н ародна библиотека. Први закони који регулишу биолиотечку праксу јесу закони о
Народној библиотеци. У њима, као и у свим осталима до последњег из
1990. године, заш тита књите je једна од њених најважнијих, матичних
функција. Ове, 1994. године изаш ла je књига о српском библиотечком
праву, прва те врсте на српскохрватском језику. У овој значајној публикацији налази се и краћи одељак о запгтити књиге.м)

291 Д. Никчсвић, Поводом доношења критсријума за утврђивање старс и ретке Ktbuie,
Библиотскар, 1988, 3-4, 68.
30) Д. Бараћ, Право о библиотекарству у Србији, Бсоград, Народна библиотска Србије,
1994, 24-27 (са изворима и литературом).
77

