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Фонд старе и ретке књиге
Марина Лазовић

Штампана књига има своју дугу и богату историју. Она представља битан део културне историје 
сваког народа. И зато мора да се посебно чува и штити као вредно наслеђе за следеће генереције. Народна 
библиотека Смедерево поседује богат фонд старе и ретке библиотечке грађе, о којем се ваљано брине – бави 
се заштитом, очувањем и презентацијом ове посебне грађе. 
   Највредније су у фонду, свакако, публикације које су проглашене за културно добро од изузетног 
значаја за Републику Србију. То су 18 ћириличних књига штампаних до 1800. године и 3 књиге на страним 
језицима штампане до 1700. године. 
        Најстарија књига на ћирилици у фонду Народне библиотеке Смедерево је Стематоīрафија : 
изображеније оружиј илирических Христофора Жефаровића, даровитог гравера и зографа. Публикација 
датира из 1741. године, отиснута је са 28 бакрорезних плоча и садржи гравире светитеља, владара и грбова 
средњовековне Европе. Објављена је у Бечу, у штампарији Томе Месмера. Купљена је од свештеника из 
Војводине Ж. М. Ђукића. Поред Стематоīрафије, у ћириличне књиге од изузетног значаја за Републику 
Србију спадају Граматика аутора Мелентија Смотрицког из 1755. године, Буквар Захарија Орфелина из 1767. 
године, Канони на осам īласова Теодосија из 1776. године, Оūисаније староīа īраɡа Ијерусалима Симона 
Симоновића из 1781. године.
         Најстарија књига на страном језику у фонду Народне библиотеке Смедерево је Comedia di Dante Aligieri 
con la nova espositione di Alessandro Vellvtello. Публикација датира из 1544. године, текст је на италијанском 
језику. Објављена је у Венецији, има 431 страницу и богато је илустрована. Хрбат и углови су од коже, на 
хрпту је златотиск са именом аутора. Припадала је Милану Јовановићу Стоимировићу. Годином 1626. се 
датира књига Il Goffredo overo Giervsalemme аутора Торквата Тасоа. Biblia sacra је вредна публикација на 
латинском језику, штампана у Венецији 1714. године.
     У 2013. години сва стара и ретка библиотечка грађа, проглашена за културно добро од изузетног значаја 
из фондова Народне библиотеке Смедерево, унета је у електронски регистар старe и реткe библиотечке грађе 
као културног добра од изузетног значаја у Републици Србији. 
         Када је у питању стара и ретка библиотечка грађа проглашена за културно добро од великог значаја 
за Републику Србију, Народна библиотека Смедерево поседује 464 књиге и 21 наслов периодике штампан од 
1800. до 1867. године. 
         У ову групу књига спадају Физика Атанасија Стојковића из 1802. године, Историја о разоренији 
ūослеɡњем светоīа īраɡа Јерусалима Вићентија Ракића из 1804, Приче Јована Мушкатировића из 1807,  
Љубомир у Елисијуму Милована Видаковића из 1817, Писма Доситеја Обраɡовића из 1829. године.
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         Посебно су драгоцена у Фонду дела великана српске књижевности: Вука Ст. Караџића (Милош Обре-
новић (1828), Српски рјечник (1852), Нови завјет Господа нашега Исуса Христа (1857), Правителствующiй совѢть 
сербск за времена Кара–Ђорђијева (1860), Српске народне пјесме (1862) и др.), Петра Петровића Ње гоша 
(Слободдa (1854), Горск венац (1860), творца српске комедије Јована Стерије Поповића (Давор (1854).
         На богатство Фонда старе и ретке књиге указује велики број преведених дела, која су се појавила 
у Србији у распону 1850–1867. године, а поседује их Народна библиотека Смедерево. То је велики руски 
романтичар Александар Сергејевич Пушкин (Дубровск : исторично–романтичн догађа, 1864), 
француски романсијер Евжен Си (Евжена Сиа Вечити да, 1867), водећа личност народног правца мађарске 
књижевности Шандор Петефи (Александра Петефиа Витез ован, 1860), аустријски археолог и путописац 
Феликс Каниц (Византијски споменици по Србији, 1862), немачки књижевник Готхолд Ефраим Лесинг 
(Натан мудр, 1861), чувени немачки историчар Леополд Ранке (Историја српске револуције, 1864) и др. 
     Део Фонда старе и ретке књиге су и публикације штампане у периоду од 1868. до 1918. године (1831 би-
блио графска јединица), од којих се 293 публикације из ратног периода (1912–1918) сматрају културним до бром од 
великог значаја за Републику Србију. То је Ратовање срūске војске са Турском... Симеона Болманца (1914), Ратне 
слике и утисци Бранка Машића (1913), Писмо њеīовом величанству краљу Николи Томе Ораовца (1917) и др.
      Већина књига из Фонда старе и ретке библиотечке грађе пореклом је из приватних библиотека 
виђених Смедереваца. Највећи број књига (4.800) Градској књижници је поклонио 1943. године Димитрије 
Љотић, адвокат и комесар за обнову Смедерева у том периоду. Управо из те библиотеке су наше највредније 
књиге Оūисаније староīа божија īраɡа Јерусалима Симеона Симоновића, Морална филозофија од Јефрема 
Лазаровића и други. Око 5.000 књига из приватне библиотеке Милана Јовановића Стојимировића, новинара и 
дипломате,  сада се налази у Народној библиотеци Смедерево. Већина књига из тог контингента је на страним 
језицима, а међу њима и најстарија књига у фонду – La Comedia di Dante Aligieri из 1544. године. У периоду 
од 1943. до 1946. године  општинске власти у Смедереву су откупиле од кћерке Жарка Ђукића, свештеника 
из Војводине, за 300.000 окупационих динара његову приватну библиотеку. Извесни број књига потиче из 
библиотека свештеника Радисава Крупежевића и познатог адвоката и публицисте Светолика Гребенца. Др 
Леонтије Павловић је завештао своју приватну библиотеку Народној библиотеци Смедерево, а из њеног 
фонда је издвојено око 100 књига штампаних до 1918. године.
     И данас се Фонд старе и ретке библиотечке грађе попуњава набавком старе и ретке књиге, а постојећи 
фонд се прослеђује на рестаурацију, конзервацију и стерилизацију у Народну библиотеку Србије у Београду.
     Народна библиотека Смедерево поседује вредну библиотеку-легат др Леонтија Павловића, коју је 
он Библиотеци завештао 1991. године. Др Леонтије Павловић (1914–1997) је био научни саветник, теолог, 
историчар уметности, публициста, који је живео,  радио, посветио и оставио Смедереву свој обимни научни 
рад.  Године 2013.  Легат др Леонтија Павловића је проглашен за културно добро Републике Србије од великог 
значаја (Одлука је објављена у Службеном īласнику РС, бр. 2/2014).  




