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ВЕЛИКА РЕМЕТА И ЧУВАРИ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

Српска читаоница у Иригу и манастир Велика Ремета орга-
низовали су, 19. и 20. маја 2021. године, 11. стручни скуп под 
називом „Манастири и библиотеке – чувари културне баштине”. 
На скупу су учествовали библиотекари и свештена лица из више 
градова Републике Србије и Репбулике Српске.

Вече уочи скупа, након вечерње службе, организован је 
разговор са архимандритом Стефаном, игуманом манастира 
Велика Ремета. Сaм скуп је започео његовим поздравним речима, 
у којима се осврнуо на трајне вредности којима бисмо сви морали 
да се окренемо. Уз напомену да је значајно све оно што радимо, 
истакао је као највеће благо породицу и њено очување. Госте су 
затим поздравиле Вера Новковић, директорица Српске читао-
нице у Иригу, и Весна Петровић, аутор пројекта „Каталог библи-
отека фрушкогорских манастира.

У уводном делу дат је приказ књига и зборника са прошло-
годишњег скупа. О књизи Стара штампана књига у библиотекама 
фрушкогорских манастира, ауторки Весне Петровић и Дубравкe 
Симовић говорила је Марина Лазовић, која је написала приказ 
књиге. Књигу Библиотеке фрушкогорских манастира у 21. веку, 
ауторки Весне Петровић и Вере Новковић приказала је Добрила 
Бегенишић а Татјана Богојевић представила је зборник „Мана-
стири и библиотеке – чувари културне баштине” за 2020. годину.

Радови који су затим приказани, уз интересантне презен-
тације и занимљиву причу и закључке, били су бројни. У првој 
групи радова приказани су: Епископскa књижницa у Пакрацу, 
свештеника Благоја Ђукића из Епархије пакрачко славонске, из 
Пакраца; Минхенски псалтир, Драгомира Санда са Православ-
ног богословског факултета у Београду; Јубилеји штампаних 
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србуља 2021. године, Душице Грбић и Александре Драпшин из 
Библиотеке Матице српске у Новом Саду; Сарадња библиотека 
са библиотекама традиционалних цркава и верских заједница у 
Републици Србији, колегинице Катарине Јаблановић, НБ „Сте-
фан Првовенчани” из Краљева; Прилози из културне историје 
у религиозно-просветном часопису Епархије браничевске „Бра-
ничевски весник” (1934–1941), Вере Зарић Митровић, Татјане 
Живковић, колегиница из НБ „Илија М. Петровић” из Пожа-
ревца; Цензура издаваштва СПЦ у комунистичком режиму са 
посебним освртом на периодику, Иване Живковић из Библиотеке 
Матице српске; Прилози посвећени манастирским и црквеним 
библиотекама у издањима Градске библиотеке Панчево Горана 
Траиловића из Градске библиотеке Панчево; Библиотечко благо 
далматинских цркава Наташе Љ. Булатовић из Библиотеке града 
Београда.

Након паузе, где су колеге размењивале мишљења и дру-
жиле се у опуштеној и пријатној атмосфери, представљено је 
још неколико радова: Прота Сима Жикић, „Слуга у винограду 
господњем”, Владане Стојадиновић, колегинице из НБ „Његош”, 
Књажевац; Сарадња краљевачке библиотеке и црквене заједнице 
у реализацији пројекта „Краљеви дани у Народној библиотеци 
Стефан Првовенчани Краљево”, Данке Спасојевић, Иване Хренко 
из НБ „Стефан Првовенчани”; Богослужбене и црквене књиге 
манастира Заова до краја 19. века, ауторки Зорке Стојановић, 
Данијеле Божичковић Радуловић, Радице Павловић, из Библи-
отеке „Србољуб Митић”, Мало Црниће; Старе и ретке књиге у 
Епархији крушевачкој, рад Љубице Петковић из Крушевца; 
Рукописне и штампане црквене књиге на територији поморав-
ског округа, Наде Димитријевић из НБ „Радислав Никчевић” и 
Миломира Тодоровића, свештеника у храму Св. Петра и Павла 
из Јагодине; Часослови Српске државне штампарије из 19. века у 
фонду Народне библиотеке „Вук Караџић” у Крагујевцу, Татјане 
Јанковић, из НБ „Вук Караџић” из Крагујевца.

Библиотекари су приликом представљања својих радова, 
кроз уткану причу о сарадњи са манастирима и црквама у својим 
срединама, показали да су добри чувари културне баштине. Тачно 
у 15 часова сви су позвани на Трпезу љубави где су с љубављу  
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послужени и где су имали прилику да чују дивне речи архи-
мандрита Стефана, његове поуке, савете добронамерне и злата 
вредне. Изузетно пријатна атмосфера у овом дивном манастиру, 
пријатна због људи самих и организатора скупа, а посебно због 
гостопримства игумана Стефана, утиче на то да годинама уназад 
бројни поклоници писане речи долазе поново на овај, сада већ 
знаменит, скуп.

Овај скуп у Великој Ремети показао је изнова да оно што 
представља наслеђе претходних генерација, има велику вредност 
и значај, стога је важно да буде сачувано и за потомке. Аутори су 
указали, више пута у својим радовима, да своје старине морамо 
чувати с подједнаком свешћу о значају културне баштине и вред-
ности написане и сачуване речи. 


