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Библиотека Матице српске приредила је  

178 изложби у витринама. 

Од јануара 2011. године изложбе се презентују у 

електронском облику, у јавном каталогу Библиотеке.  

 

Електронски каталози изложби се трајно чувају на  

CD-у и доступни су у Библиотеци, а заједно са 

штампаним каталозима досад постављених  

изложби, и на сајту  
www.bms.rs 



Изложбе БМС у 2020.  
 

(290) 9. јануар – 2. фебруар: Иван Алексејевич Буњин (1870–1953) – 150 година од рођења 

(291) 3. фебруар – 1. март: 800 година Номоканона Светог Саве 

(292) 2–31. март: Милан Кашанин (1895–1981) ‒ 125 година од рођења 

(293) 1. април – 3. мај: Јубилеји штампаних србуља:  

          500 година Псалтира Божидара Вуковића (1520); 

          460 година Зборника за путнике Вићенца Вуковића (1560); 

          460 година Октоиха Вићенца Вуковића (око 1560); 

          450 година Молитвеника (Требника) Јеролима Загуровића (1570)  и        

          450 година Служабника Јеролима Загуровића (око 1570). 

(294) 4–24. мај: Ђерђ Сабо (1920−1963) ‒ 100 година од рођења 

(295) 25. мај − 21. јун: 330 година од Велике сеобе Срба 

(296) 22. јун – 15. јул: Лудвиг ван Бетовен (1770−1827) – 250 година од рођења 

(297) 16. јул – 9. август: Сергеј Александрович Јесењин (1895–1925) ‒ 125 година од рођења 

(298) 10. август – 6. септембар: Миодраг Поповић (1920–2005) – 100 година од рођења 

(299) 7–27. септембар: Милан Савић (1845–1930) ‒ 175 година од рођења 

(300) 28. септембар – 25. октобар: Георг Вилхелм Фридрих Хегел (1770–1831) – 250 година од рођења 

(301) 26. октобар – 22. новембар: 250 година Штампарије Јосифа Курцбека у Бечу 

(302) 23. новембар – 13. децембар: Павел Јозеф Шафарик (1795–1861) – 225 година од рођења  

(303) 14. децембар 2020 – 3. јануар 2021: Фридрих Хелдерлин (1770–1843) ‒ 250 година од рођења 

  

 



Библиотека  Матице српске 

 

 

 

 

 

 

 

250 ГОДИНА ШТАМПАРИЈЕ 
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26. октобар – 22. новембар 2020. 
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Библиотека Матице српске је на основу  

грађе из својих збирки приредила изложбу  

поводом  250 година Штампарије Јосифа 

Курцбека у Бечу. Електронска изложба садржи 

хронолошки преглед издања Штампарије   

и литературу са сигнатурама. 



 

250 година Штампарије Јосифа Курцбека у Бечу 

 

Аутори 

мр Душица Грбић 

Александра Драпшин 

 

 

 

Скенирање, снимање и обрада фотографија 

Оливера Михајловић и  

Бранислав Вареника  

 

 

 

Уредник 

Селимир Радуловић 



ШТАМПАРИЈА ЈОСИФА КУРЦБЕКА 
 

• Одмах после досељења у Хабзбуршку монархију (1690) Срби су 

уочили потребу за црквеним и школским књигама. Сви српски 
митрополити, од Арсенија III па до Павла Ненадовића, и народно 

црквени сабори тражили су од бечког двора дозволу за оснивање 

српске штампарије, што је он одбијао. 

• Реформом и организацијом школског система 70-тих година XVIII 
века, бечка влада је увидела неопходност оснивања ћирилске 

штампарије за Србе и унијате. Одлучено је да место типографије 

буде Беч, како би издавање књига било под надзором двора и 

цензорске контроле. 

• Јосиф Курцбек (Беч, 21. XI 1736 ‒ Беч, 18. XII 1792) преузео је 

породичну типографију 1755. године и радио као универзитетски 

штампар у Бечу. 



ШТАМПАРИЈА ЈОСИФА КУРЦБЕКА 

• Царица Марија Терезија 14. фебруара 1770. доделила је Курцбеку 

штампарску Привилегију на двадесет година, којом је стекао монопол 

на штампу и продају ћириличких књига на српском, румунском и 

русинском језику. 

• Цензори Штампарије били су Сава Лазаревић, Игњат Михаиловић и 

Атанасије Деметровић Секереш, а коректори Сава Лазаревић, Адам 

Чарнојевић, Секереш и Захарија Орфелин. 

• У току рада Типографије (1770‒1792) објављено је око 150 издања 

црквеном и грађанском ћирилицом на црквенословенском, 

славеносрпском и румунском језику. Прва штампана књига је буквар, 

као и у штампаријама у Римнику (1726) и Венецији (1761).  

• Штампарија је имала шест преса, постојао је магацин за хартију и 

одштампане књиге. У истој кући налазио се стан за Курцбека, 

коректора, словослагача и домара.   

• Ћириличка слова за Штампарију излио је словоливац Магач, а 

касније је Курцбек основао сопствену словоливницу. 

     



ШТАМПАРИЈА ЈОСИФА КУРЦБЕКА 
     Штампани су: 

• Школски уџбеници и приручници: Буквар (1770, 1774, 1780, 1781, 

1782, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789), Немецкаја граматика Стефана 

Вујановског (1772), Начало ученија ... писмени немецкими Саве 

Лазаревића (1774), Ручнаја књига потребна магистром (1776) и 

Руководство к честности и правости (1777, 1782, 1787) Јохана 

Игнаца Фелбигера, Азбучнаја дштица (1776‒1777), Руководствије 

ко аритметики (1777), Придатак к ручној књиги за селскаја 

училишта (1787), Немецки и сербски словар Теодора Аврамовића 

(1790, 1791) и др.  

• Књиге црквене садржине: Псалтир, Зборник ... молениј, Собраније 

избраних молитв, Мјесјацослов, Кратки катихизис Платона 

Левшина, Сказаније пренесенија моштеј... Јоана Златоустаго, 

Катихизис мали Јована Рајића, Правила монашескаја, Часослов, 

Ирмологиј, Православноје ученије или Христијанскаја богословија 

Платона Левшина, Диалогизм Теофана Прокоповича,  Пјесни 

различнија на господскија праздники и др. 

 

 



 

ШТАМПАРИЈА ЈОСИФА КУРЦБЕКА 
 

• Државни закони и прописи: Регуламент, Школски устав, 

Брачноје узаконеније, Општи закон на преступленија и њихова 

наказанија и др.  

• Друга дела: Пут к постојањеј славје и истиному величеству 

Шарла Ролена, Велизар Мармонтела, Поучителни магазин за децу 

Жан Мари Лепренс де Бомон, Зао отац и неваљао син Франца 

Ксавера Старка, Наставленије за сјејателе дувана и др. 

• У Штампарији су објављивали: Захарија Орфелин (Вечни 

календар, Искусни подрумар), Алексије Везилић (Краткоје 

сочиненије о приватних и публичних делах, Краткоје написаније о 

спокојној жизни), Јован Мушкатировић (Краткоје размишленије 

о праздници, Причте илити по простому пословице), Јован Рајић 

(Бој змаја са орлови), Доситеј Обрадовић (Песна о избавленију 

Сербије) и др.  

 



ШТАМПАРИЈА ЈОСИФА КУРЦБЕКА 

 

• Године 1791. штампане су прве српске новине Серпскија 
повседневнија новини издавача Грка браће Маркидес Пуљо.  

• Курцбек је 1792. године продао ћирилску штампарију с 

привилегијом Стефану Новаковићу. 

• За заслуге је добио племићку титулу 1776. године.   

 



ИЗДАЊА ШТАМПАРИЈЕ 

ЈОСИФА КУРЦБЕКА 
(избор) 



I издање 1770, Р18Ср I 3.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/599
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/599


I издање 1770, Р18Ср I 3.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/599
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/599


II издање 1770, РТкСр I 74 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2543


II издање 1770, РТкСр I 74 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2543
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2543
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/2543


I издање 1770, Р18Ср I 23.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/669
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/669
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/669


I издање 1770, Р18Ср I 23.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/669
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/669
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/669


II издање 1770, Р18Ср I 24.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/103
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/103
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/103


II издање 1770, Р18Ср I 24.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/103
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/103
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/103


Р18Ср IV 2.1  
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/545
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/545
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/545


Р18Ср IV 2.1  
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/545
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/545
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/545


РПСр I 8/1771.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5364
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5364
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5364


Преданија (Регуламент), Р18Ср IV 12.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/548
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/548
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/548


I варијанта 1772, Р18Ср II 8.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/843
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/843
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/843


II варијанта 1772, Р18Ср II 8.4 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/243
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/243
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/243


Р18Ср III 12.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/374
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/374
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/374


Р18Ср IV 10.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/546
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/546
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/546


Р18Ср IV 10.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/546
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/546
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/546


Р18Ср I 44.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/157
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/157
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/157


Р18Ср I 61.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/113
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/113
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/113


Р18Ср II 15 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/209
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/209
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/209


Р18Ср II 15 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/209
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/209
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/209


Р18Ср II 15 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/209
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/209
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/209


Р18Ср I 28.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/671
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/671
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/671


Р18Ср I 87.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/91
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/91
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/91


Р18Ср I 51.3 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/164
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/164
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/164


Р18Ср I 51.3 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/164
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/164
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/164


РПСр II 6.1/1776 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:2814/id:0
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:2814/id:0
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:2814/id:0


РПСр II 6.1/1776 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:2814/id:0
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:2814/id:0
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/pubid:2814/id:0


Школски устав, Р18Ср IV 11.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/547


Р18Ср II 62/1.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/293


Р18Ср III 31.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/492


Примерак с грешком на насловној стр. и годином изд. 1776.  

Р18Ср I 30.4 
http://digital.bms.rs 

 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=R18Sr-I-30.4


Примерак с исправљеном грешком на насловној стр.  

и годином изд. 1777, Р18Ср I 30.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=R18Sr-I-30


Р18Ср I 30.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=R18Sr-I-30


Р18Ср IV 15.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/549


I издање 1777, Р18Ср I 11.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/610


II издање 1777, Р18Ср I 10.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/638


Р18Ср I 74.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5341


I варијанта 1777, Р18Ср I 65.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=R18Sr-I-65.1


II варијанта 1777, Р18Ср I 65.2 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=R18Sr-I-65.2


РТкСр IV 24 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/pub.php?s=RTkSr-IV-24


Р18Ср IV 23.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/556


РПСр I 5/1778.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5347


РПСр I 6/1778.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/5347


I издање 1779, Р18Ср I 48.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/753


II издање 1779, Р18Ср I 56.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/754


Р18Ср III 7.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/328


Р18Ср III 25.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/370


I издање, I варијанта 1783, Патронат 2237 
http//:digital.bms.rs  

http://digital.bms.rs/pub.php?s=Patronat-2237


I издање, I варијанта 1783, Патронат 2237 
http//:digital.bms.rs  

http://digital.bms.rs/pub.php?s=Patronat-2237


I издање, II варијанта 1783, Р18Ср II 33.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/822


Р18Ср II 34.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/747


Р18Ср II 43.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/745


Р18Ср I 14.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/675


Р18Ср I 7.1 
http://digital.bms.rs 

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/view/668
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Пр Ин 2306/5  



РЕКЛИ СУ О 

ШТАМПАРИЈИ  

ЈОСИФА КУРЦБЕКА 



„Прву замисао о потреби своје штампарије изазвала 

је међу Србима одмах после њихова досељења 

(1690) потреба црквених књига ради одржања вере, 

па онда тек потреба школских књига ... Стога су 

почев од Арсенија III (1690) па до Павла 

Ненадовића (1768) сви српски митрополити и 

народно црквени сабори тражили од бечког двора 

дозволу за оснивање српске штампарије, но бечка 

влада је све те захтеве одбијала из 

верскополитичких разлога и упућивала Србе на 

католичке или унијатске штампарије у земљи, или је 

стављала тешке и неприхватљиве услове.ˮ 

 

Мита Костић, 1932. 



„... бечка влада је 70-их година XVIII в. чим је започела 

рад око свестраног организовања српског народно-

црквеног живота, у вези с намераваном државном 

организацијом српских школа, и сама осетила потребу 

једне од Срба независне ћириловске штампарије, која 

ће стајати под непосредним руководством и цензуром 

саме владе и послужити јој тако као главно извршно 

средство државне културнопросветне политике међу 

Србима.ˮ 

 

Мита Костић, 1932. 



„Privilegium impressorium privativum  

на основи ове царске сагласности уручен је земаљском 

и универзитетском штампару Курцбеку 14. фебруара 

1770. године. Тај датум означава завршетак једног дугог 

периода рада на оснивању ћирилске штампарије у 

Хабзбуршкој монархији за потребе свих Срба, Румуна и 

Русина у овој земљи... У привилегији је стајало да се 

она додељује Курцбеку и његовој брачној деци у 

трајању од двадесет година. Њоме се истовремено 

забрањује увоз из страних земаља оних књига које 

Курцбек буде заиста штампао, као и њихово 

прештампавање од стране других штампара.ˮ 

 

Никола Гавриловић, 1974.  



„Када је добио привилегију, Курцбек је надајући се 

великој заради пожурио да уреди ново, ћирилско 

одељење своје штампарије. Његова кућа у граду била 

је сувише тесна да би могла да прими нови погон, а 

није се могла доградити због недостатка 

грађевинског земљишта, па је Курцбек био приморан 

да купи нову кућу. ... Обезбедио је просторију за 

шест преса, затим магацин за хартију и одштампане 

књиге. Уредио је стан за себе, стан за коректора, за 

фактора, словослагача и домара.ˮ 

 

Никола Гавриловић, 1974. 



„Курцбек је у току свог двадесетогодишњег 

рада, од 1771. до 1792. штампао 151 књигу. За 

осам књига од овог броја знамо по литератури: 

по студијама др Мите Костића, 

библиографијама Лукијана Мушицког и 

Стојана Новаковића. ... Срби су дошли до 

штампарије, али остају незадовољни. Страх од 

уније био је велики, па зато на ову штампарију 

која јесте за Србе, али није српска гледају са 

великим неповерењем.ˮ 

 

Душица Стошић, 1963. 



„Курцбек је до измака своје привилегије имао јеш 5 

година, па не само што је потребне школске и црквене 

књиге штампао на рђавој артији а скупом ценом, него се 

никад није побринуо ни за довољан број књига. Осим 

споменуте невоље, књиге су из Курцбекове штампарије 

излазиле на свет пуне погрешака, особито црквене 

књиге с тога, што су далеко биле од ока црквени 

старешина, тако да је народ с неповерењем примао 

књиге из Беча, те принуђен био набављати ји из 

Москве.ˮ 

Ђорђе Рајковић, 1874.  



„Све те околности нагонише народ, да на 

реченом сабору замоли цара, нека се и за само то 

време докле траје Курцбекова искључива 

привилегија, уважи молба ради подизања 

штампарије, тако да право тога рада остане 

посве у народним рукама.ˮ 

 

 

Ђорђе Рајковић, 1874. 



„Курцбек није урадио ништа да аустријским Србима, 

Румунима и Русинима приближи европска 

достигнућа из области филозофских, социолошких и 

природњачких учења еклатантног доба 

просвећености. ... Једино што је привукло његову 

пажњу, то су другоразредна дела педагошко-

моралистичке садржине... Свакако да за то не сноси 

кривицу он сам. За то је увелико крив и заостали 

развој српске, румунске и русинске интелектуалне 

елите и читалачке публике... Неадекватна 

организација рада у његовој штампарији и одвећ 

наглашена лукративна страна подухвата спутавали су 

га у томе.ˮ 

 

Никола Гавриловић, 1974.   
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