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Почетни импулси

• Књиге су као део богослужбеног прибора 
донели свештеници, који су заједно са 
својом паством дошли из Поморишја око 
1751, у тада обновљено насеље, да би 
формирали и уредили нову духовну 
заједницу. 



• Црква  је 1758. поседовала два Јеванђеља, 
Псалтир, два Октоиха, Празнични минеј, 
Триод посни и цветни, Апостол, 
Полуустав, два комплета Пролога.



• Уз цркву је 1758. године успостављена и 
школа са једним учитељем која је бројала 
20 ђака из 309 домова. 

• Основе читања и писања су се училе из 
богослужбених књига те су црква и школа у 
прво време користиле исте књиге.



• Може се претпоставити, на основу дописа 
Војвођанског музеја из 1948, у систематској 
акцији заштите споменика културе, да је у 
том првом периоду у цркви било и 
,,рукописних књига, које се налазе у 
архиви“, међутим, нису пронађене, и даљих 
трагова о њиховом евентуалном постојању 
нема.  



Фонд богослужбених књига

• Данас садржи стотинак наслова. Најстарије 
потичу из 17, а најбројније из 18 века. 

• Штампане су већином у Москви, Кијеву, 
Лавову; неколико у Бечу и Будиму. 

• Највећи део овог фонда набављен је за 
првих 50 година постојања црквене 
општине, више него за наредна два века. 



• Најстарија богослужбена књига за коју 
знамо је Антологион из 1643, штампан у 
Лавову.



• Садржи три записа: један из 1666. и два 
недатирана, од којих се за први, 
најзначајнији, може утврдити приближан 
временски оквир, на основу службовања 
јереја Павела Путника (1750-1767) чије име 
је записано те  се може закључити да се 
књига у то време налазила у цркви.  



• На истом месту се посебно чува и један 
Синаксар, веома оштећен, међутим не и 
ручно Јеванђеље из 1741. које се, поред 
Антологина, налази на списку заштићених 
књига. 



• Старином следе Библија из 1663. штампана 
у Москви, књиге Пролога III-V из 1667, 
штампане у Москви и Јеванђеље из 1669. 
штампано у Лавову. 



• Од четрдесетак књига из 18. века 
вредношћу се посебно издвајају брижљиво 
украшена три поклон примерка престоних 
Јеванђеља која се чувају као ретке 
драгоцености, у олтару. 



• Престоно Јеванђеље из октобра 1753, 
штампано у Москви, садржи два записа: 
1.  да га је купио за тадашњих 26 форинти 

јереј Михаило Попадић и супруга му Анђа, и
2. да га је 1780. оковао за 150 форинти 

Марко Поповић и супруга Ана. 
Сребрни оков има  пет медаљона у боји: 
распеће и четири јеванђелиста.





• Окована су још двa престонa Јеванђеља са 
истим мотивима, на једном у боји, на 
другом у рељефу. Немају насловне стране 
текста те се не могу поуздано одредити 
године штампања. 







• Обичај наручивања књига као дара црквама 
ради личног духовног уздизања познат је у 
Срба од раније, а дароваоци су веома цењени.

• Окивање књига је показатељ економских 
могућности средине.

• Записи на књигама сведоче о именима 
даривалаца, побудама које су их руководиле, 
припадности одређеној друштвеној групи, 
нормама понашања, приложеним износима, 
језику и писму, обичајима даривања и сл. 



Књиге библиотеке Српске православне црквене 
општине у Кикинди

• О путу и начину развоја књижне колекције 
до уређења прве библиотеке подаци су 
спорадични зато што нема сачуваних 
одговарајућих докумената, посебно 
црквеног Летописа који је пратио и 
бележио све важније активности у животу 
црквене општине, те би, по природи ствари, 
могао помоћи у реконструкцији; замагљени 
су читави периоди раста и развоја 
библиотеке. 



• Знамо:

• -да је протосинђел Арсеније Радивојевић 1758. према упутству 
митрополита Павла Ненадовића обишао и описао темишварску 
Епархију о чему је начинио прецизан извештај,

• -да су у црквама Темишварске епархије 1809. прикупљани 
подаци о потребном броју књига ради допуне постојећих 
књижних фондова, 

• -да је 1816. постојала црквена библиотека при црквеној 
општини,

• -да је свештеник Василије Стојановић 1845. поклонио Српској 
читаоници чак 60 књига, међу којима и дела Доситеја 
Обрадовића.



• Најстарије књиге, данас, у слободном 
приступу потичу из последње четвртине 19. 
века што потврђује претпоставку да је тада 
почело њихово организовано и систематско 
прикупљање. 

• Набављане су књиге из опште историје, 
историје и законодавства цркве, 
књижевности и језика, уџбеника верске 
наставе, језика и историје, као и богата и 
разноврсна штампа. 



• Ово нас доводи до другог, вероватно 
пресудног, разлога који је утицао на 
организовање библиотеке, а то је стабилна 
материјална подлога којом је црква 
располагала крајем 19.в и која је била  
окосница успешног формирања почетне 
збирке. 

• Српска православна црква била је један од 
најплатежнијих субјеката у граду и имала 
могућности да део средстава преусмери на 
набавку књига. 



• Подстицајан импулс развоју библиотеке 
свакако је било пресељење седешта 
Темишварске епархије у Вел. Кикинду 1919-
1931, те долазак образованог и енергичног 
епископа Георгија Летића  који је у ново 
средиште, између осталог, пренео део 
епархијске библиотеке, архиву и епархијски 
Зборник који је, до тада, само штампан у 
Вел. Кикинди. 



• У 20 веку је, у измењеним друштвеним 
околностима, два пута вршен попис 
целокупне имовине на основу дописа 
Епархије Банатске 1967. и Покрајинског 
завода за заштиту споменика културе 1972. 

• Детаљан и прецизан начин пописивања 
требало је у том тренутку да направи 
пресек стања и задржи у инвентару све оно 
што је библиотека поседовала. 



• Библиотека која је пописана 1967. била је 
садржајнија него данашња ако се упореди 
број књига који је тада поседовала са 
приливом до данас. Тада је имала преко 
250 књига, прикупљених за један век 
бременит страдањима, а од тада до данас 
свега 1200; не искључујемо могућност да 
није све пописано.  



• Данашњи фонд садржи монографије из: 
историје, филозофије, етнологије, језика и 
књижевности, духовне литературе, 
периодику појединачно и у континуитету, а 
од некњижне грађе фотографије и нотне 
записе. 

• Поседује многа капиталана издавачка дела: 
луксузне монографије, речнике и ретка 
историографска издања. 



• Библиотека се финансира од средстава 
црквене општине која нису наменски тачно 
одређена на годишњем нивоу, нити посебно 
опредељена за набавку књига и допуну 
књижног фонда. 

• Књиге се набављају према приликама и 
постојећим средствима те прилив варира од 
године до године. Одабир није плански, него 
условљен појединачним библиофилским 
напорима, препуштен случају, повремено 
обогаћен поклонима. 



• Библиотеци би погодовало наменско 
уређење простора и стручна каталогизација 
целокупног књижног фонда и архивске 
грађе. Све заједно би допринело већој 
транспарентности, привлачењу читалаца, 
осавремењавању рада и  успостављању 
сарадње са другим библиотекама. 



• Изабрана литература:
•
• АСПЦOК
•
• Азбучник српске православне цркве по Радославу Грујућу. Приредио Слободан Милеуснић. Београд: БИГЗ, Музеј СПЦ, 1993.
•
• Аксентијевић, Боривоје. Школство и просвета код Срба у XVIII веку. Београд: Педагошки музеј, 1966.
•
• Бањац, Јелена. Радионица и трговина црквених утвари Николе Ивковића у Новом Саду. Докторска дисертација. Београд: Филозофски факултет, 2013.
•
• Вуловић, Владислав. Кикинда: прилози обнови историјског и културног памћења. Кикинда: Envirotech, 2012.
•
• Гавриловић, Никола. Историја ћирилских штампарија у Хабзбуршкој монархији у XVIII веку Нови Сад: Институт за проучавање историје Војводине, 1974.
•
• Денић, Чедомир. Српске библиотеке у Хабзбуршкој монархији током 18.века. Београд: САНУ, 2010.
•
• Ћурчић, Слободан и Млађен Јовановић. Атлас насеља Војводине. II књига Банат А-Л. Нови Сад: Матица српска, 2014.
•
• Иветић, Наташа. Личност и дело Стеве Чутурила: културно-историјски и библиолошки аспекти. Докторска дисертација. Београд: Филолошки факултет, 2015.  
•
• Иветић, Наташа. ,,Српска читаоница у Великој Кикинди“, Читалиште бр. 27 (2015): 60-67.
•
• Иветић, Наташа. ,,Ђачка књижевна дружина Доситеј“, Књижевна историја бр. 153 (2014): 659-677.
•
• Иветић, Наташа. ,,Добротворна задруга Српкиња у Великој Кикинди“, Атендите бр. 13 (2017),
•
• Јелена Илић. Банатска Војна крајина у другој половини 18. века. Докторска дисертација. Београд: Филозофски факултет, 2014.
•
• Кириловић, Димитрије. Српске основне школе у Војводини у 18. веку. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија, 1929.
•
• Крестић, Василије. Срби у Угарској 1790-1918. Нови Сад: Матица српска, 2013.
•
• Милекер, Феликс.  Историја града Велике Кикинде 1412-1918. Кикинда: Народна библиотека ,,Јован Поповић“, 2015.
•
• Поповић, Душан Ј.  Срби у Банату до краја 18. века, историја насеља и становништва. Београд: Научна књига, 1955.
•
• Рајков, Миливој. Историја града Кикинде. Кикинда: Историјски архив Кикинде, 2003.

• Стокић Симончић, Гордана. Књига и библиотеке код Срба у Средњем веку. Панчево: Градска библиотека, 2008.
•
• Стокић Симончић, Гордана. предговор у Манастирске и црквене библиотеке, Зборник радова са стручног скупа. Рума, 2009.
•
• Слијепчевић, Ђоко. Историја српске православне цркве II. Београд: Бигз, 1991.
•
• Станисављевић, Вукашин. Два века српских уџбеника: Сентандреја, 1717 – Крф, 1918. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1992.
•
• Шајтинац, Људмила. ,,Поморишки граничари и њихови потомци у Великокикиндском диштрикту“ у Војна граница у Банату и банатски милитари у 18. и 19. Веку. Нови Сад: 

Центар за политичко образовање, 2014.


	Књиге и библиотека православне црквене општине  у Кикинди – прилог реконструкцији
	Почетни импулси
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Фонд богослужбених књига
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	 
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Књиге библиотеке Српске православне црквене општине у Кикинди�
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28

