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УВОДНАРЕЧПРИРЕЂИВАЧА

КУЛТУРАКЊИГЕ 
КОДМАЊИНАУВОЈВОДИНИ

За књи гу би се мо гло ре ћи да је ми кро мо дел це ло куп не кул
ту ре, бу ду ћи да су сва до стиг ну ћа кул ту ре ути сну та у књи зи. 
Она аку му ли ра це ло куп но, ви ше ве ков но људ ско ис ку ство, а 
чи та ње је сам жи вот књи ге, те је ње на суд би на у по пу но сти 
ве за на за фе но мен чи та ња. Ан тро по ло ги ја књи ге и чи та ња 
при сут на је и код ве ћин ских и код ма њин ских на ро да. Кул
тур ни „оти сак” јед них и дру гих, са чу ван у књи зи и за ве штан 
за на ред на по ко ле ња, сва ка ко је раз ли чит и има сво је спе ци
фич но сти, ко је та ко ђе тре ба са гле да ти, на ро чи то у мул ти
кул ту рал ној Вој во ди ни. Ра до ви за ча со пис пла ни ра ни у кон
тек сту ове те ме ба ве се рас про стра ње но шћу и спе ци фич ним 
раз во јем кул ту ре књи ге и чи та ња код по је ди них ма њи на у 
Вој во ди ни (Ру му на, Ма ђа ра, Не ма ца итд.), по чев од сред
њо ве ков них би бли о те ка па све до да нас. Вој во ди на је још од 
Ау стро у гар ске мо нар хи је пред ста вља ла сре ди ну за чи је je 
под не бље билa ка рак те ри стич на ви ше је зич ност, а ме ђу соб
на ко му ни ка ци ја ње них гра ђа на увек се од ви ја ла на ви ше 
је зи ка, ка ко у усме ној та ко и у пи сме ној фор ми. У кон тек сту 
раз во ја кул ту ре ра до ви са гле да ва ју исто риј ски на пре дак у 
фор ми ра њу ма њин ског ин те лек ту ал ца у Вој во ди ни, по ја
ву ин сти ту ци ја ко ја је ре зул тат ин те лек ту ал ног ак ти ви зма, 
али и по ја ву пр вих ча со пи са и пи са ца у Вој во ди ни ко ји су 
до при не ли раз во ју мен та ли те та и кул ту ре ма њин ских за јед
ни ца на овом про сто ру. Да је се осврт и на ин тер кул ту рал
ност ма њин ских књи жев но сти и ути цај пре во ди ла штва на 
ме ђу соб но упо зна ва ње и фор ми ра ње сли ке о су се ди ма. Са
гле да ва њем ути ца ја ма њин ског из да ва штва на афир ми са ње 
ма њин ских је зи ка и раз во ја књи жев но сти, при ка за ле су се 
исто риј ске окол но сти у ко ји ма се об ја вљи вљи ва ла и чи та ла 
књи га код ма њин ских за јед ни ца у Вој во ди ни. Фор ми ра ње 
ма њин ских би бли о те ка као ку ћа ма њин ског пам ће ња, ши
ре ње чи та лач ке пу бли ке, пра ће ње раз во ја књи жев но сти ма
њи на у Вој во ди ни у све тлу из да ва штва и пре во ди лач ка де
лат ност у ад ми ни стра ци ји, обра зо ва њу, вер ским по сло ви ма, 
а пр вен стве но у пу бли ци сти ци и књи жев но сти, оди гра ли су 
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ва жну уло гу у мул ти кул тур ном дру штву, у ко ме су се су
сре та ли раз ли чи ти је зи ци, раз ли чи те кул ту ре, оби ча ји, ве
ро испо ве сти, али је то дру штво функ ци о ни са ло на прин ци
пи ма ко ји су омо гу ћа ва ли ме ђу соб но ува жа ва ње и са рад њу 
свих оних ко ји су жи ве ли у ње му, без об зи ра на раз ли чи то
сти ко је су у ње му би ле при сут не. У овом по гла вљу обра
ти ли смо по себ ну па жњу на на чин жи во та по је ди них ма
њин ских за јед ни ца у Ду нав ској ба но ви ни, на ци фи ко ва них 
пу тем књи га и про све те, за тим на пр ве пре во де на по је ди не 
ма њин ске је зи ке, пре све га с не мач ког и срп ског је зи ка, ко ји 
су се по ја ви ли у 18. ве ку за по тре бе др жав не ад ми ни стра
ци је, обра зо ва ња или цр кве них по сло ва, а вре ме ном до би
ли на ква ли те ту и ра зно вр сно сти за хва љу ју ћи де лат но сти 
пр вих вр хун ских ин те лек ту а ла ца из пе ри о да касног про све
титељства. 

Тло да на шње Вој во ди не је и то ком сред њег ве ка би ло кул
тур но и ци ви ли за циј ско рас кр шће, а би бли о те ке на ње ном 
тлу ужи ва ле су ве ли ки углед, би ло да се ра ди ло о ри мо ка то
лич ким са мо ста ни ма или пак о срп ским пра во слав ним хра
мо ви ма и њи хо вим кти то ри ма. Ко ји су ру ко пи си и ре ли гиј
ске књи ге са чу ва ни у вој во ђан ским ма на сти ри ма, ка кав је 
кон текст њи хо вог на ста ја ња или не ста ја ња, али и чу ва ња до 
да на шњег да на, као и њи хо ва са др жи на, ва жни су за раз у ме
ва ње раз во ја кул ту ре књи ге, но ви нар ства, би бли о те кар ства 
и ко лек ци о нар ства у кон тек сту  мул ти кул ту рал ног дру штва.

Це ло куп ни жи вот ма њи на у Вој во ди ни до след но се та ло
жи у књи зи, а на по чет ку 21. ве ка сва ка ко се ја вља по тре ба 
да се освр не мо на фа зе ње ног раз во ја ко је су од ре ди ле њен 
карактер, пра вац и спе ци фич но сти.




