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КЊИЖАРА МИЛОША ПОПОВИIiА И ВЕЛИМИРА ВАЛОЖИIiА 

у БЕОГРАДУ 

После омрти Глигорија Возаревића, ја

нуара 1848. књижару је преузела његова 

супруга Сара, али .она није била тако вич

на у вођењу књижаре која је била пре-

2адужена. У ТО 'Време није било друге не 

само у Београду већ и у целој Кнежевини 

Србији. Због тога је Милош ПОПОВИћ 'отво
рио ,књижару у Беграду, али се у,скоро 

уверио да је не може ВОДИТИ и раз'Вијати 

како ваља, јер је био заузет пословима 

редакције Србскuх uовин,а, па ју је УС'l'У

ПИО своме деловодитељу Велимиру Вало

живу. -у ОВОМ прилогу говори се како је 

ова К'њижара основана и како је вођена 

ДО краЈа . 

Књuжара МUJLОUШ Поnовuhа 

Милош Попови!;. (1820- 1879), брат Ђура 
Даничиh.а, рођен у НОВОМ Саду, од своје 

двадесете године стално је радио у разним 

редакцијама час-описа или новина, а у два

десетој првој, 1. марта 1843, постао је уред
ник СрБС1(UХ НО8ииа, службеног листа Кне

:жевине Србије, и првог час описа у Бео

граду ПодУ1iавке.1 Он ·се нарочито старао 
око ширења Iсрпске књиге. Године 1850. 
објављивао је огласе у Србскu..,њ иО8ипа.м,а 

:и том прилик:ом наглашавао где се која 

књига може набавити,2 тј. у редакцији тих 

новина. у Типографији3 или код писаца." 
Сам ПОПОВИћ огласио је Калеnдар;) Ј оваи 

IIоповиh. Часове блаzовје1iuја,6 АЈндрија 
СтојКОВИЋ из Трста Његошев ЛаЖ1iU цар 

Шhеnаn Малu,7 Данило Медаковиfi Повје

СТ1-/..ицу Црuеzоре,8 књижар Лавослав Жу-

пан из Загреба Славољуб Стефана Фруши

ћа,9 Ђура ДаничиЋ Малу србску zра.м.атu'Ку 

~L молио да се претплате шаљу Јовану Га
вриловиliу и Милошу Поповиh.у,10 из Пра

га Славко Златој евиfi Глас србске вuле, 

коме су у Београду купили претплате Ми

JIОШ ПОПОВИћ 'и попечитељ просвештениј а, 

у Земуну Цветко Рајевић, Коча Кипри и 

господар Радисав , у Панчеву парох Васа 

Живковиh 'и трговац Поповиfi, у Шајкашу 

парох Рапиh и мајор Стефановиh., у Бач

кој Лаза ЈоваНОВИћ и Стојинов, овеште

ник сомборс:ки ПеТРОВИЋ, у Банату Мија 

ВлашкаЛИћ и Маџаревић, у Крагујевцу Ј 0-

ван ИЛИћ, у Чачку учитељ Поповиh, Ужи

цу трговац Наранџиh, Крај'иниh и учитељ 

Мариновиh, у Пешти Ник. Крестиh., у Бечу 

Ђура Даничић, у Хрватск,ој Драгојло Ку

шлан и Богослав Шулек,l1 док ј е у Типо

графији продавао Шумадинац, "а у вну
трености отачанства у ·сваком окружном 

месту код књигопродаваца".12 

Недостајање организ,ованог м добро во

ђеног рада 'На ширењу к:њиге код Срба, на

рочито у Кнежевини Србији, најбоље је 

уочавао Поповић. Због тога ј е решио да 

сам отвори књижару, па је 16. јуна 1850. 
поднео молбу Попе-ч:итељству просвеште

нија, којом је траж)Ио да му се дозволи да 

може отворити књижару у Београду. Том 
приликом подсетио је ПопечитеЉСТБО да је 

1847. др Јан Петр Јордан, књижар из Лајп
цига, 'тражио дозволу за .отварање књижа

ре у Београду, и то под условима : да пре

ко његове књижаре држава за своје потре

бе набавља књиге, да јој уступа своја из

дања на продају, и да јој се уступа бе-
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сплатнО' пО'лО'вина једне странице у Срб

cxu..At 1-tО'вu1-tа.Atа за оглашавање књига, са 

чим се ПопечитељствО' сагласилО' 22. iМaja 

и. Г., али Јордан, и пО'ред тога, није отво

риО' књ'ижару. После овога, навео је разло

г.е због чега тражиодобрење за отварање 

књижаре: 

"Књижевне потребе у народу нашем, 

писао је .он, сваке су године све веће, и 

ТИМ Ice Iнедостатак уредне књижарнице све 

јаче О'сећа. Професор, нпр. један, пО'тре

бу је за ,своју науку књигу какву, док је, 

преко пештански 'и бечК1И 'Књижара, доба

ви прође ,више од месец, па најпосле и са

ме поштаорине за њу више плз'I'и негО' што 

иста књига вреди. А шта је још горе, срб

ска књига за потребу обштенародну и не

ма !нигде на продају. 

ОвО'м .великом недостату желећи доско
'-IИти, он тако распрострањавању на,родне 

књижевнО'сти на руку иhи", решио с-ам се 

да замолим Попечитељс'Гво да ми одобри 

"да овде у Београду књижарницу под МО

јО'м фирмом з'аведем, С њом, да би се боље 

и успешније одржати могла, папирН!ицу, а 

по времену, док се ,оснажи и зајмодавну 

библиотеку, IHa обште употребљеније соју
зити могу". 

За овај подухват Поповић није тражиО' 

"никакве потпаре или помоћиО , већ да му 

се, "каО' и осталим трговцима, школске и 

све ,друге правитељственим трошком изда

не књшге на распродају у,ступе, и то у кО'

мисиан, пО'д општим прm1:ељеним 10 .на 100 
прО'визионО'м'I , а са своје стране обавезиваО' 
се да ће свака три lМeceцa исплаћивати но
вац ТипО'графији за продате књиге, и да 

прихвата да она, ради државне контрО'ле, 

,.има правО' у ·свако доба ,доћи у .књижар

ницу и на реверс узете књиге прегледати, 

Д'а .ВИДи колико је прадана, шта ЛИ још 

лежи непрадано". 

Осим тога, ПОПОВИЋ, пошто је био тада 

уредник Србскuх 1iOBUHa, нагласиО' је: "На
равнО' ј е, досадашње заниманије моје lНeћe 

i\1:ени допустити непосредствено књижар

НИЦОМ занимати се и њ'ам лична руково

дит.и. На, при свему томе она ће тако уре
ђена бити, да нит,и ће она какав а недастат

ка ТРПИТ.И, нити ћу ја назадан бити у уре

ђивању новина. Књижаряица ће стајати 

под .назирањем и одговаром :мојим, а њом 

ћу руховО'дити по·средст.вом надлежног де

лО'вО'дитеља. Ј'а мислим да садашње полО'-
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жење моје не ,може ништа на путу бити, 

да ми се !Милостиво дозвољење на ову пО'

низну просбу неизда. Нећу да напомињем 

,какО' је ОВО' предпријатије ОД свеобште пО'љ

зе, како ће 'ОНО много принети к напреда
вању књижевности наше. То је ствар до

ваљно јасна. А шта се мО'га паложења 

тиче, примера имамо да су и други учред

ници књижарнице заводили. Ена, у Загре

бу г. др Гај издаје правитељствене нови
He,13 па му је опет зато недавно правитељ
ст-ва његово дозволило, пО'ред О'вО'г занима

ња, и ,књижарницу завести. А и сам Ј. П. 

Ј ардан, по занимању своме 'Списатељ и 
учредник новина, па опет зато Папечитељ

ства "није у томе никакве сметње налази
ло да iмY тога ради недозволи књиж'арни

цу овде завести. Кад је, дакле, њему као 

страноме дозваљено било, то се ја овда

шњи, који ево већ толико година земљи и 

правитељству србском вернО' служ:им", ,на

дам да ће ми се "дазвалити да књижар
ницу с папирницом заведем, утоликО' више 

ШТО' се ово предприј-атије, 'како је очевид

но, јединствено на општу пољзу клони". 

Попечитељство просвеш'Тенија је 13. ју

на 1850, "без икакваг обзира" на раније да
'1'0 .одО'брење Јордану за отварање књижа

ре с папирницом, дазвалило Милошу По

повиhу "да ан може књижарницу и па
пирницуе, у БеО'граду "а'IiВОРИТИ, с ТИМ 'са
МО' приме-ч:анијем да му ,се недО'звољава 

књиге оне које су овде забрањене у нашу 

земљу YO-lOсити, !и зато ће ОН, у таквО'м и 

томе подобном случају, свагда предвари

тељнО' Попечитељство просвештенија за 
дозвољење питати" .14 

Па добијању дозволе, ПопО'виh није скО'

ро гО'дину дана отворио књижару, јер је 

требало чекати на решење .о условима ра

да К'њижаре, о којима 'су водиле диску

сију iИ .решавале одговО'рне државне вла

сти, а то није ишло брзО' 'и лако. МеђУТИМ, 

патреба за отварањем књижаре чу ла се и 
на другом месту. Јован Гавриловиh, начел

ник одељења Попечитељства финансија, 

предложио је 10. фебруара 1851. Шнюлској 
комисији да -се .оснује у Београду књижа

ра, јер је тада расправљала 'о потреби бо

љег "продЗ!Вања србских књига'" и "уви

дела је једноглас,но да је крај-на нужда да 

се у 'нашем главном месту уредна књиго

продавница О'твори, .како би се -и србски 

YJ\-fНИ праизводи л-акше и угодниј е разпро-
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страњавати могли, а уједно како би изо

бражениј е житељст,ва потреба,ма својима и 

стране пољезне 'И нуждне му књиге лањо и 

F.юристно набављати могли, које, обоје не 

мало, би подпомагало напредак просвете и 
изображености код нас". Због тога је 

Ш'Колска :R'омисија замолила ПопеЧiИТељ

ство просвештениј-а "да оснивање уре.!;не 

књигопродавнице у Београду, као знатно 

ПОМОЋНО средство прос.вештења, по 'Могућ

ству потпомагати и покровитељствовати 

изволи". Осим тога, Школска комисиј'а је 
напоменула да је сазнала да Милош Попо

ВИЋ жели отворити књижару ако 'Му Вла

да уступи за продају школске књиге са ра

батом 250/0 "за готов новац", а он би, у 
том случају, 'сносио све трошкове 'око ра

стурања књига и давао би рабат 100/0 дру
ГИМ продавцима :који би од њега узимали 

књиге. Истаканши -ово, lli'колска комисиј а 

је препоручила Поповиhа "из основа тога, 

што ово његово захтевање не држи да је 

претерано, знајуhи да по страним земља

ма књигопродавци добивају од яздавате

ља и .књигопечататеља, за труд распрода

вања, 'и 40 до 50 на 'сто процената, или ти 

рабата", и зато што је схватила да је "ова
ко 'опште пољезно, али у нашим обстоја

тељс~вима још тешко и сумњитељ'Но пре

дузимање и неком жртвом од стране ЋИСО

кославног ПравЙтељст.ва потпомагати има", 

па је, на ,крају, предложила да се Попо

ВИЋУ дозволи продаја свих књига које др

жава издаје, с правом рабата 250/0, и то 

за време у трајању две или три годи.не. 

Попе'I.Lитељство просвештенија, пошто је 

примило предлог Школске комисије, пред

ложило је 26. фебруара да му Типографија 
достави податке на ,следеhа питања: 1) Ко
лико је последњих десет година продато 

књига?2) За 'Колику суму је продато књи
га? 3) Коликав је дават рабат? 4) Колико 
је годишње давато за готов новац, а ко

лико на вересију? 5) Колико је продато у 
Србији, а к{)лико Бан ње? и 6) Колико је 
ТИПОDpаф:ија имала .комисионара у Србији, 

а колико ван ње? Типографија је устано

вила детаљан преглед продатих књига од 

марта 1842. до почетка 1851, наглаоивш.и да 
је .имала у сваком ,окруж:ном месту по јед

H.QT комисио:нара, њих 18 овега, а ,да изван 

отаџбине није имала "нигДи .никаквог". Она 
је извест,ила да не може дати податке КО

лик.о је продато изван Србије, јер је била 

"врло .слаба продаја спољашња". Тамо "о
сим Часловаца, Псалтuра и неки славен

ски Вук-вара, 'које неки извесни из Бугар
ске купују, 'Ништа се друго .не продаје". 

Обично се продавала ,,200-300 и Часлова
ца и ПсаJl,тuра", и то "за Босну ':врло је не
знатна" продаја, свега нек,олико десетина, 

а "за Вој,водство, пак Србију у Ћесарији, 

тек од 1848. године почела" је продаја, 

али је и она "врло слаба из узрока тога 

што по већој части потајним начином 

бива". 

Попечитељство просвештенија добије

не податке од Типографије и предлог са 

своје 'стране послало је на решење Оовје

ту. Оно је тражило да се Милошу Попови

ЋУ помогне 'у његовом настојању. Совјет је 

овај предлог прихватио и са свој е стране 

подржао га код кнеза, који је 15. априла 
1851. решио да се Поповиhу, "да би овде 

уредну "Књигопродавницу отворити могао", 

из "Типографије уступају засад, на две го

дине, школске о Правитељственом трошку 

печата-не књиге", и то с рабатом 250/0, али 
"сваки пут за готове новце", с тим ;да ан 

комис.ионарима и трговцима15 књига даје 

рабат 100/0 и плаhасве трошк'ове око ра

CTyp_~њa књига.16 

дОК се овај предмет налазио на решава

њу код надлежних власти, СрБС'leе uовиuе 

су већ 20. фебруара 1851. објавиле вест ко

ја је потекла из Београ'да, у којој је саоп

ШТt1!вано да уредник тих новина "озбиљно 

ради о 'отварању књижаре" у Београду, и 

да је раније тражио дозволу за то, због 

чега Ће наредних дана издати оглас, је./.) 

је јнашао просторије у Господској улици, У 

КУћИ саветника Стефана Марков:иhа, и 

прибавио "потребнога деловодитеља" за 

књижарски посао. 17 Поред тога, у тој ве

сти је -наглашено: "Ми се од 'овога пред

пријатија можемо надати многом .напредку 

за књижевноС'Г нашу. Досадашње литерар

не свезе г. М. Поповића, особито по јужЈНО

славенским земљама нашим, за то нам нај

боље јемствује". И сам Поповиh је говорио 

да ће ове Iвезе још 'више ојачати и на све 

стране нашег народа проширити, "како би 

само књижевни производи 'Наши свуда про

лаза имали". На 'Крају вести, тражена је о

вом подухвату подршка власти, тим пре, 

писало је, што "у народу нашем, на про

стору од Беча 'до Цариграда, нигде књи

ж,арнице нема која би и нашу народну 
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књижевност распростирала, и народ наш 

с осталом Европом у литерарној свези o~p

жавала, а нужда овога свуда се сваки дан 

све већма увиђа". Зато Поповиh, тврдило 

се, "заслужује сваку подпору од обшчества 

србског у овом обштепољезном предприја

тију његовом, и ·ми се тврдо надамо да ће 

ОВО КОД Орбства добар одзив наћи и лепим 

успехом увенчано бити". 

Два дана каоније, тј. 22. фебруара, По
ПОВИЋ је објавио у Србс'Кu.м 1ювшщ.ма оглас, 

чиј а је -садржина врло значај на зато што 

је у 'њему дат програм рада будуhе 'Књи

жаре, и што се боље могу схватити те

шкоhе на које је Поповиh наишао и отку

да су оне долазиле. Тај оглас гласи: 

НОВА КЊИЖАРА У БЕОГРАДУ 

с допуштењем високославног Попечи
тељства просвештенија отварам у Београ

ду књижару. Она ће 'носити фирму: Књи

жара Мuлоша Поnовuhа. 

Ово обзнањујући јављам 

обшчеству србском, да ће се 

почитајемом 

у књижари 

:мој ој свака књига, ма где на св ету и ма 

на ком језику изашла, добити моhи. Наро

чито ћу позар мој обратити на славенске 

књиге. Како сам, пак, у сајуз ступио 

с књижарима у ,свим поглавит-.ијим мести

м а Европе, то ·се већ напред обеhати могу 
да ву сваком књигу, која ми се lНаручила 

буде, за врло 'кратко време набавити. Осо
бито ћу настојати !Да до5а'БИМ из Русије на

ши црквени и за свештенство наше тако 

нужни књига богословни, :које надам се да 

ћу давати мови по оној истој цени пошто 

су у самој Русији. 

Такође, налазиhе се у књижари :мојој 

и све шко.л.ске 'Књu~e које се продају по 

школама у отечеству наше.,~. 

Па, не ,само 1{њиге, но и други произво

да књижевни, а тако исто и предмета ху

дожеС1'вени и музикални, као: мапа, ли

кова, образа, нота итд., биhе у књижари 

мојој на избор а у случају ,ако се -који 

предмет не би нашао, тај ће се, ако се у

захтева, за најкраће време >набавити. Ј ед

НОМ речи: све што спада у струку књижев

ности iИ художест,ва, продаваhе се у књи

жари 'мојој, rи то по опредељеној дућанској 

цени . 
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Поглавита цељ моја при о'Гварању ове 

књижаре та је: да распрострањењу наше 

народне к'њ'Ижевности на 'Руку идем . Доса

д.ашње 'Моје литерарне свезе по земљама 

славенским јемствују ми з-а добар успех у 

предузеhу моме. Ја ћу настојавати да срб

ским књигама нађем пролаза на све стра

не, како по народу нашем тако и по оста

лом славенском, а и страном, не штедеhи 

ни труда ни жртва никакви, да овим начи

ном подпомогнем напредак и народне про

свете и књижевности наше. Ј а из иску

ства знам да многи желе нове књиге ку

пити, али нити знају где би ни пошто ку

пили, а ако тешком 'муком м добију, то 
врло ,касно, и често плате двапут скупље, 

него што је цена опредељена. Томе је уз

рок што неимадосмо уред-не књижарнице. 

Ова, не мала, препона на путу књижевног 

напредовања нашег крајње је већ време 

било да 'се уклони. И зато, ја себи надеж

дом ласкам да ве предпријатије моје код 

родољубиво г обштества .нашег наhи нужну 

ПОМОЋ И подпору. 

'Умољавам г. г. списатеље и 'издаватеље 

србски и остали сродни славенски књига и 

производа књижевни и ху дожествењи, да 

ме поверења свога удостоје. Књижара моја 

прима 'у ко:мисион ради продаје сваке књи

ге и друга у ,струку литературе 'и художе

ства спадајућа изданија, под књижарским 

провизионом о,;з; 250/0, а по уведеном књи
жаРС·КОl\1 реду свагда ће о .новој години ра

чуне закључавати, и што буде распродано 

исплаnивэТ>и. Што се, пак, 'Од ·стране књи

жаре 'Моје непосредствено наручи, то ће 

се увек узимати за rOTOBe новце . Остали 
КIъижари добиваhе, што из моје књижаре 

узпотребују, у КQМИСИОН с 100/0, а за готове 
новце с 150/0, оне, пак, 'Књиге које моја 

књижара о своме трошку издала буде у 
комисион .с 250/0, а за готове новце 'с зао/о, 
но дужни ће бити продава'DИ по опреде

љеној цени. 

Сва пошиљања за мене из -страни држа

ва имају се оправљати преко г. В. Васиље

вића'8 у Земуну. Но, ово морају бити без 
икаквог мог·а трошка, иначе ћесе трошак 
од распродаје наплатити. Од овога изузи

ма се што ја наручио бу дем, и 1'0 се има 

шиљати на мој трошак. 

Књижара моја :издаваhе редовно свака 

тр.и месеца, а изванредно и више пут-а пре

ко године, катаЛОl'е од свију књига, које 



се у њој налазиле буду, са опредељеном 

ценом. Ови каталози 'Моhи ће ·се, како у 

истој мојој, тако и у свакој другој уредној 

књижари, без платно добити. 

Књижара моја отвориће се о ЋуРђеву 

дану тек. тод.,а и биhе сниже Еарошкапи

је у Господарск-ој УЛИЦИ, у купи г. ,савет

»ика Стефана Марковића. Ахо би ко и пре 
овога времена што год потре60вао, то и сад 

већ преко мене добавити може. 

Родољубивом участију, !и свакој могу

ћој подпори, поч;итајемо г обштества србског 

препоручујуhи се част имам бити, на ,слу

жби готов". 

Мuдош Поnовuh 

НОВ.!!. iшьижл.РА Ј' BEOI'PAд3". 
-,....,..~--

• Съ АОП)' lIIтеll~)I1о ПЫСОIlОСАаllИОГЪ попечитеАЬСТВ. IIрОС811ште· 
НЈВ f)1'flupnjJ,. .\' СеОI'Р3АУ ICIlЬИЖIIРУ. Оllа ће поснти .ИрilУ: 

шш!>ш;m.!l~.!l 
:. ......... 0........ ...O ... O ..... IFIJo. .... 

0"0 об3НIIНЮЮ"" 1I1I.1И\l" ПUЧIIТII'МОIIIЪ ОбштеСТIIТ ср6СIIОIll'Ъ. 
А" ћс ct .'( "11 1. и .. а р и ~lOjoA Сllаll.а IIIIЬМП, ма r AiI и. CJI"'ТУ И illI 
HP "О" .. 6J1,II>.I- Н3111 1 1.111. АuБ Ы1'Н 1110"", Нарочито "у ПОЮI'" моА 
OG P:l1'I'TII 1111 С.lаиеltt;IIС ~lIhlll1:. liallu c~ ." .. 11111 .. у саlOЗ" СТ"'1 10 с·" 
"lIhIlЖ~ Р "\lа , . С"""'НI. nur.,al<11TiH.'I" ~Iiсти",а ";вропе. 1'0 се ,ј е"ъ lIа· 
IЧ'\'.\'Ь uбсl'nТII ~IO'·~· . AQ Ј'Ј СОI1I1)' IIlIbHrJ. 1101'1 МII се НЯI'УЧII.lа б)'де, 
3:1 111'.10 t<l'n1'~~ ,ЧIСЈlе IшбаIlI11'И. ОСОби1'U"У HaCТQIITH, ",а Аоба· 
IIII'!'Ь 11 :1,. 1', 'CI6 'InШН 1II11I1 1~' 1I1,1 11 за СRеШТ"еIlСТIIО нрше 1'11110 11)"111111>1 

~1I"'lra (,1I1·IIC.10""I>I. ~O ~ " ада'I·I. СI:' "'. tч: Ааllа1'И 1II0"И по 011011 НСТО" 
ц lтll . ЩШIТО СЈ Ј само" PJcill. 

'Гаl.оtl(;llа.l:lзиt.ССС~·IIНhнжарк .. ојоА К све Шll о.tСllе инloИ ' 
re. ~Otl се "I'''Д:l1O по IЩЮ.tа'llа у отечестау Нllшеи'Ъ. 

Па "С C:I.1I0 ICIIhllra, 110 н о1llУГИ ПРUIIЗВОАа IIИIo".еll"Ы • • таlCО 
tlСТО 11 ЩJl~.\"ета :oIYAOllleC1'8eIlW 11 IIIY311" •• IIIW. 11:10: ""ца • .tИlI ова. , 

0;;I,a:l3. 1' ~'l'HI н Т, д .. быЈ,е у J;1.IIII~p" lIIuioR на избор .... 1 САЈ' 
Ч:НО :lt<u се " 0 11 "pe;\~Ie1" IIсб l" lIашао. таА "е се. аlCО се уа3:1 Х1'1; . 
11:1. 3:1 I,:\IЊ I>1I I , (; "I'СЩ~ 1I:l63H"1'II. 6АIIОIll" рtЧII: сое. IUТО спаАI' 'Ј' 
е1·1'." "'· ~IIЫ'ЖЈ·""" СТII . 11 ХЈNlжестtН" . IlpOA:llla"e се у'lIlIhНlllари Noiufi. 
" " 0 11<1 1IIII,,-,."\" I"..It.II О(, ",~I,:lЩ:II,,1i 11"h1l" . . 

IIщ·.1ШIIIТ:I "t..", ~IOH 111 111 ОТНОI' :lIIЮ оие 'ШЬКlllаре 1'11 11: Аа \,II С' 
"~(l t: 1' 1';llItll '" II (IJII" II~jtOAllt ~1II.ижеННОСТИllа РУ"Ј lI;\е,.". ДОСllлат · 
11 ~IЩI AI11''' p:l]Jlle t:H!:3" 1Iс.> 3!:~IdНlIHI. C.tIlBeIlCIIII,,,,. lIiIIС1'IIЈЮ .'111 за 

"О(;:'1'" .lt:II · I".:I;'Ь у "Ј!САЈ:н.:l,у ~JOille. JI lIу наС1'01l1lIlТИ, Аа ср(!СII II ~I'Ь 
:'iIMlrnlla lIаl)""ъ "1'0.13'13 11:1 СП" CTpalle 1111110 110 IшрОАУ IIlIше!!ъ , 
1·., I:() FI ПО OCT:I.t(HI'lo с.13I1еИСIIО .,.". а .. CTllaIlIlO,"". нештедсt.1I НII 

" ; '.',ЏI "Н IIi"P1'R~ IЩ~:lIIRС • • Д:I Onblll1o НIIЧИНО.'I" nOAIIO\olOI''''' ''''' IIlIпр е· 
.13 ..... 11 1I :!1 1(\.111~ IljtOClltTe 11 ""ы,жеIlIlОСТИ IЈ:lше.. 11 II З" II~"YCTII:I ' 
:1 11 ;1" .... ла \111<"'11 же..1е "Оllе ""l>lIrt.: "У"IIТИ. аАI' IIIITII 3111110 )."t. (;'" 
"" ""111 ', ' .. " .\lIlI.tll. ? :1МО теЩЈ;О ,II'" .. y"o~,,, и АоGwю. то ИIМО II :lCIIII. 
" .".,''1'" ".I:I ... е .. ,\11:"1)1'" C~)II.I,I : . 1I t: I'O "IТО В ,\'I".ШI 01lI'C.1"h.1'];,HI. '1'0 ' 
~~/~I I "' '' ·I'. 111" '" ""II\I:I,10C)IO Л'СI'''С КIЉllжаl'С' Она 11" III lмlt "р'" 

КЊИЖАРА М . ПОПОВИЋА И В . ВАЛОЖИЋА 

ту наше народне КЊlИжевности. Ово се, ако 

се напредоваЂИ желимо, што пре уклонити 

мора". Пошто је .напоменуо да је :код дру

гих народа 'обичај да писци по један при
мерак својих дела шаљу !Новинама, да би 

ИХ огласили, он је питао зашто се тај оби

чај не може завести и код Срба. "Ми, 
ево, к томе чинимо прв.и корак, нарочито 

је .нагласио ПОПОВИЋ , и позивамо списа те

ље IИ Јиздатеље СРПQКИ и други ,сродни сла

венски књига" да нам по један примерак 

нове књиге бесплатно ДОС'l'ављају, а ми 

ћемо опет за сваку такву кљигу у листови

ма нашим ,,6езплатно објавити, са напоме

ном г,де се и пошто добити може. Ова ве 

пон, ". nЈТУ Iшыlllе.IIIоI"ь и.прtАОfl.IIИ нашеГ'Ь 1I11~1i1l"h, ие"'" "ре· 
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Gp.OT. cao ... п . ~.тм~ а •• ме •• ие Cp6j~ 

OzJtac о отварању Књuжаре Мuлоша ПоnовuJtа 1851. 

Аnnоnсе йЬет die Erofjnug der ВuсhhаnШung МНов Popovic's 1851. 

ПОПОВИћ је добро знао колико значи за 

рекламу књиге оглас објављен у новинама. 

Због тога је, у име у.редништ-ва Србс1СUХ 

uовина, 27. фебруара 1851. писао: ,,'У :нас 

излазе кЊ'иге, и многи би желели нове 

купити а не знају пошто су, ни где се до

бити могу . Ово је велика препрека на пу-

жртва писцима и издавачи>ма "десет пута 

више" омогуhити продају књиг,а, па је у 

њиховом интересу да се одазивају позиву. 

'У Србс1СU.м. 1tOBU1-tама изашао ј е 31. мар

та оглас КЊtижаре Милоша Поповива, у 

ком се саопштавало да ве књижара бити 

отворена "прекосутра у по.недељак" у ко-
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ЉУБОМИР ДУРКОБИЋ - ЈАКШИЋ 

Извештај о броју продатих Ш1СоJtс1СUХ књuzа 
у Србији 1842-1851. 

Bericht 'йЬет die Zah[ der in Serbien von 1842 
bis 1851 verkauften Schu~biicl~er. 

јој ће се моћи добити све школске књигеl ', 

књиге које издаје Дружтво србоке слове

сности, књиге на разним језицима, !Као .и 

мапе, слике, музикалије и фортепијани. 

Цене су биле одређене, а грош се рачунао 

за сребро по 5, , а за банке по 6' /2 крајцара. 
Књижара је књигопродавцима нудила 

књиге за готово са по 15'()/(), а на 'вересију 
са по 100/0 рабата. У овом огласу су пози
вани сви они који су до тада долазили по 

новине у редакцију СрБС1СUХ 'Н.овu'IШ. да 

убудуhе по њих долазе у Књижару. По

повиh је, преко Србс'Кuх 'Нови'НД 12. априла, 
обавештавао све књижаре да се код њега 

може добити прва књига Г ласnuка ДРУЖТ

ва србске словеС1iОСТU, објављен 1847, и 
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друге ,српске књиге. У том огласу ynуhи

вао ј е чланове тога друштва, 'Који су доби

јали Г лаС1iU1\.. да се за :њега обрате Књи·

жари, или у Бечу код Франца Леона, у За

гребу код Браће Жупан, у Пешти ко-д Х. 

Гајбла, 'а у ЛајIЩИГУ код Бариro и Шулца. 

Ово оведочи о Поповиhевој ·сарадњи са 

страним књижарама. Он је, ове године, у 
повећим 'списковима оглашавао српске, не

мачке и ,француске књиге. -у Србскu.м ио

eU1iaJtta, 5. јула, јављено је да 'се штампа 

МаАи кале1iдар за 1852. и да ће се про~а

ва11И 100 npWMepaKa за 70; 50 за 37'/,; 25 за 
20; 12 за 10, 1 примерак за 1 грош, па је 

том приликом иста}{lНУТО: "К.њигопродавци, 

особито они по внутрености, овде имају леп 

добит.ак, ако веће количине узму". Месец 

дана касније Поповиh је огласио Велuкu 
беоzрадскu календар за 1852, кој и је издао 

и идув.е године, и то са шематизмо.м Кне

жевине Србије. У ТОМ огласу дао је и цео 

OC1iOBU 'К'Њuжарства МuJtоша Поnовuhа 1852. 
(Прва стращща). 

Grundziige des BuchhandeLs von Milos Popovic 
1852 (erste Seite). 



садржај, па је молио да му се шаљу прет

плате. Он је календар нудио ,на претпла

'Гу за 3, а у продаји за 6 цванцика . 

ПОПОВИЋ је 15, децембра 1851, у Срб

С1Си.м. повина.ма огласио ,књиге за децу, \и то 

је први пут да један српски 'књижар :нуди 

дечј у КЊlИгу преко огласа. Сем тога, он је 

први наш књижар који је почео да преко 

новина ~ражи продај у старих књига. Ње

гов оглас пој-авио се 28, а'прила 1851, 'који 

је глаоио : "Књижара М. поповив. у Београ
ду купује старе србске књиге ма каквог 

садржаја, или за iНoBцe, 'Или даје за њи 

нове" . Тиме је Поповиh проширио свој 

план 'рада, у чему 'tреба тражити зачетак 

књижарске аrнтикварнице код Срба. Он је 
12, фебруара 1852, саопштио да у његовој 

књиж:ари, поред ,књига "какве се год же

ли", брзо IИ по утврђеним ценама могу се 

добити разне врсте хартије. Према томе, 

ПОПQвиhева књижара је од тада била типа 

мешовите 'књижаре . 

Основи 1Сњuжарства МuJtоша ПоnовuJiа 1852. 
(Друи страu"ца), 

Grundzuge des Вuсh1шndеls VOH Milos Popovi c 
1852 (zweite Seite) . 
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Катаљoz 1Сњи2.а 'Које је Тuноzрафuја 'Н.удuла на 
продају 1852. 

K atalog der von der »T i pografija« im Ј . 1852 
zum Verkauf angebotenen ВЙсћет. 

Отварање Поповиhеве књижаре оцење

но је као велики културни догађај , о којем 
се са одушевљењем говорило и писало. Ј 0-

ван Г·а'вриловиЋ, који је у своје време по

држ,авао Јордана, са истим симпатијама је 

говорио и о Књижари Милоша Поповић.а. 

То се ВИДИ из његова писма, упуfiеног из 

Београ.да 16, марта 1851, Вуку Караџиhу, 

Гавриловиh ј е јавио да ће ПоповиЋ отво

рити "једну књижару", да се ,,'вев. спора
зумео за тај пос-ао с многим књижарима и 

трговцима, * у оним крајевима где досад 

књиге се :нигда продавале нису, к·ао у Ни

шу, Видину, Рушчу,ку, Сарајеву, Мостару 

итд. " "у даљем 'тексту писма, Гавриловиh 

је саопштавао Вуку ка-ко је у последње 

три И више година тражио "човека који би 
се књижарскога посла латио ' l. Наговарао ј е 

~илутиновићева синовца Радовановића да 

се прихв'ати тог 'посла, али је овај lНa кра-
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ју одбио. Та'ко је лала коцка на Поповића, 

о коме је Гавриловиh дао оцену следећу: 

"Ја мислим да Ће Милош велику корист 

принети 'нашем књижарству, и зато му ја 

у ОВОМ послу, у свачему, :на руку идем. 

Књиге се сада овде траже много боље него 

до сада, особито школске, ,к·алендари, а кад 

књижар буде, онда ће више се јошт млого 

књига растурати, по Бугарској, Старој Ср

бији, Босни и Херцеговини, него ,сада што 

се чини. Доста пута трефи се да Бошњаци 

дођу амо и траже школске књиге, па не 

знају tКазати какве им од свију требају, 
него у ДУЋан дошавши заишту кн:мге 

школске, како знате да су за нас, јер ми 

не знамо, а 'и .наши учитељ и, 'Које су добре 

u -које треба за децу 'Набавити" . Све је ово 

Гавриловиh јављао да би Вук IИ Ђура Да
ничиh знали хоме ће се убу'Дуће обраhати 

и слати своје књиге на продају, Он их је 
упуhивао да ступе у везу с Поповиhем, јер 

сам !Није више Morao примати и продавати 
њихова и Његошева дела, која су му сла

ли, пошто није имао времена да их шаље 

по Србији и да скупља новац, тим пре што 

се тај посао није слагао с његовим звањем, 

јер је био начелник Попечитељства финан
сија. После месец дана, и м-ало више, тј. 

27. априла, Гавриловиh је поново писао Ву

ку: "Наша књижара добро .напредује, а и 
боље ће надати ,се".20 

Непознати писац је у чланку без насло

ва, објављеном у Србскu.м. 1t08иuа.м.аод 14. 
априла 1851, истицао корисност "новозаве
дене књижаре" у Београду, за којом се 

одавно жудило. Он је писао да ве књижара 

дати подстрек просвети, јер ће успостави

ти везу и са ,страним светом, а тиме и отва

рање библиотека код Срба, којих није би

ло, ј ер није било књижара које би набав

љале ,књиге. Пошто је чланкописац споме

нуо да постоји Типографија, Дружество 

србске ,словесности и Књижара Милоша 

Поповиhа, предложио је да се покупе све 

кљиге које се налазе по разНiЊ"II надле

штвима, и са њима оснује једна библиоте

ка од неколико хиљада свеза ка, и да се за 

њу убудуhе иабављају нове књиге. Он је 

нарочито нагласио да би се дупликати са

купљених кљига могли "распродати и за 

добивене новце друге набавити" за библио

теку, у ствари за Народну библиотеку, јер 

је ту реч о њој. 
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и још један ,непознати писац објавио је 

у Србскu..м.. повиnа.Мд од 31. мај а и. г. чла
на'к о новој Књ'Ижари. Пошто ј е казао да 

се у Србији од ·неког времена објавило до

ста :књига , тврдио је да од :нових "појава 

књижевних најзначајнији је онај у ствара

љу Књижаре у Београду". Јер , како каже, 

до тога врем:ена писци су се мучили око 

продаје књиге, а купци око набавке књиге, 

пошто нису знали где се продаје. Новом 

Књижаром пут је отворен сва,ком, "те мо

же :најлакшим начином и србоке, а и дру
ге стране књиге, набавити; 'пут је отворен 

и србским списатељима објављивати и ра

спродавати дела своја"; отворена Књижа

ра биhе од велике користи за књижевност, 

али би могла бити још кориснија "кад би 
се Књижари .и uздавање -к'Њи~a nрисоју

зuло'" тј. кад би се списатељима дала при

,Т[ИКlа да могу, не само растурати књиге, већ 

"и написане штампати", како је то у вели

КИJl.1 градовима , где су књижари ЈИ издава

'iИ. На крају, чланкописац је питао да ли 

би то могао радити .и Милош Поповиh који 

је отворио Књижару, "па и од других да 

траmи помоћ". 

Милош Паповиh и сви љубитељи књига 

с правом 'су очекивали од надлежних др

жавних власти пуну подршку 'Новооснова

нај Књижари. Међутим, Поповиhев поду

хват није .наишао на разу.мевање баш оних 

власти које су се бавиле тим проблемом. 
Од .самог почетка рада Књижаре настао је 

неспоразум 'око висине рабата на држав

на из,дања, 'Који су изазвале непопустљиве 

и шкрте одговор_не 'Власти. Око тога је во

ђена преписка скоро пуну годину дана, а 

за то време Књи:жара је радила без уго

вора. 

Пошто је кнез 5. априла 1851. дао одо
брење за отварање Књижаре, према ilVojeM 
је Поповиhу за готов 'новац одобрен рабат 
од 250/0 на школске књиге, Попечитељ-ство 
просвештенија је 7, маја и. г. обавестило 

о 'Гоме Типографију. Том приликом, скре

' нуло јој је пажњу да школс.ке књиге "на 

којима би ' се по досадашњој њиховој цени" 

давао рабат 250/0, као што су Дpy~a ч.uтан
ка, Псалтир, Часловац и Практuч'На рачу

иица за учuтеље, губило даје 'само са ра

батом 100/0, и то док се постојеhа издања 

распродају. У свом одговору од 9. маја, Ти
'Il0графија је ово питање још више КОМ

пликовала са тражењем објашњења. Она је 



молила да јој Попеч:итељство просвештени

ја тачно одговори на питањ:а : 1) да ли ће 
l\Тоfi.и давати књиге на продају другима ли

цим:а сем Поповићу? 2) шта ће радити 

с књ'Игама које су у унутрашњости а нису 

распродате? 3) може ли давати Поповиhу и 
неповезане књиге? и 4) .које књиге треба 

сматрати "школсншм књигама/( на основу 

кнежевог решеља? Типографија је уз овај 

допис приложила каталог Iкњига које је 

нудила на продају, штампан на једном ли

сту, и у њему је дописала још следеће књи

ге: ОСНОВНО .м.удрословје, Објашњење За
коника zpabaHcKo~ I-ПI част и Јав'Н.о пра

во Србије . У вези постављених питања, 

Попечитељство просвештенија се 10. маја 

обра'Гило Совјету с предлогом д'а се Типо

графији одобри давање Поповиfiу ,на свим 

књигама рабат 250/0, које издаје .држава , 

сем оних које је ра.није Попечитељство и

зузело да се на њима не би губило. т.ипо

графија је ишла још Ј1 даље у својИiМ за

хтевима. Она ј е тр.ажила да -се Попо.виhу 
прво дају укоричене књиге, па кад се оне 

распродају, онда да му се дају неукори

'1ене, ,да не би он .коричио И ТИ1\fе нанео 

штету држави. У образложењу овога пред

лога речено је: 1) да је тешко одредити 

које су књиге школске, а које .нису, пошто 

и такве књиге као што је Закоuuк zpabau
СКU служе за школску лектиру, и 2) да се 
школске ·књиге лакше и брже продају од 

нешколских, па зато и .на њима треба дати 

исти ра6ат. 

Због оваквог поступка, Милош Поповић 

се жалио 11. јуна Попечитељству просве

штенија. Он је саопш'I1ИО да се задужио 

око отварања Књижаре, и да се повезао 

с "многим КЊИЖЗЈрама" и примио од њих 

наруџбине кој е не може да остВ'ари, па је 

тражио да Т:ипографиј а .сКЛОI1И с њим 

уговор по којем би му давала све књиге 

са рабатом 250/0, а ако то .она не учини, 

нагласио је да је принуђен ,,'Новоосновану 

Књижару одмах затворити", јер је због на

ведених разлога /Не може одржати. Попе

читељство 'Просвештенија није прихват>Ило 

Поповиfiеве оправдане разлоге, па је на

редило Т\ипографији ·да с љим склопи уго

вор према условима изнетю.1: у ранијем ре

шењу. Али, ПоповиЋ ·није хтео да потпи

ше угов-ор под тим условима, што је изја

вио у свом допису ·од 7. августа упуhеном 
Типограф.ији. Он је тада, између осталог, 
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писао : "Како је МОГУће нпр. мени ;на Псал.
тuрu.м.а и државним књигама давати дру

гим продавцима 100/0 рабата, и .к тому све 
преносне трошкове сносити, кад се ни ме

ни више од 101J/o !не даје? Ово је чиста не

могућност [ ... ]. Кад се не могу све, без 
изузетка, правитељственим TPOllLКOM из

дане књиге под рабатом 250/0 ставити, то 

ћу ја" из Типог>рафије "узимати lКЊиге са
'Мо колико з·а свој у КЈ-Ь!ижару потребу јем 

по вис-очајшем одобреном провизиону, .и те 

све, као и за ово кратко време, како ми 

је КЊ'Ижара радити почела, најточније 

исплаhивати, а за остале продавце нека" 

Типографија ,,'Изволи поступиТiИ: као што 

је до сада" чинила. На ·овај начин, Попо

вић је одбио да врши задатак главног књи
жара, !Коју му је дужност налагало одобре

ње за отварање књиЖаре. Због тога је на

стало питање ко ће убудуће слати књиге 

комисионарима у унутрашњост, Поповиfiе

ва rкњижара или Типографија. И то пита

ње ниј е се брзо решавало, што ј е имало 

рђаве последице по шк-оле и растурање 

књига, како је то тврдила и Типографија, 

али од својих услова није -одустај ала . 

у то време ступио је у везу с Попови
heM помоћник Попечитељства просвеште
нија Коста Цукић, желећи да се упозна са 

целим овим питањем које је искрсло око 

рада Књижаре. Због тога је Цукић писао 

Попо:виfiу, а ·овај му је одговорио 11. сеп

тембра 1851. да је одбио да потпише уго

вор о слању књига у унутрашњост "под 

условима' 4 који су му -нуђени, да не би на 

тај начин tИмао губитке. И овога пута, По~ 

повиh је истицао да се није прихватио 

књижарског посла из користољубља, већ 

да -пред очима има "да и наше кљиге ·сву

да по народу распрострања" и омладини 

да омогући добијање "страни кљига". Због 

т·ога , за себе није тражио никакву добит, 
већ само да покрије трошкове. ЦУКЈ1ћ, по

што је о овом питању разговарао ·С Попо

виfiем, препоручио му је, по налогу Попе

читељства просвештенија, да писмено из

:lОЖ!и своје мишљење под којим би се у

сл-овима 'прихватио да растура књиге кој е 

држава издаје. ПОПОВИЋ је своје iМишљење 

Цукиliу доставио у писму од 25. ,септембра 

1851. То писмо је врло опширно, на седам 

и по страна. У ствари, у облику писма, 

Поповиh је дао основне принципе о вође

њу књижарства у свету и како би требало 
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код нас да се ради 'На ширењу кљиге преко 

књижарске мреже . Овај докуменат је вео

ма значајан за српско књижарство, јер је 

у њему по први пут код Срба проговоре

но о стручном књижарству, тј. о реду "ко

ји се међу lКњижарама у књижарској трго

вини набљудава, и како би се књижаро.ка 

трговина у 'Нас завести могла". То је, у 

ствари, први књижарсюи приручник 

основи ~књижарства код Срба. Због 'Исто
риј ске ВаЖ!НОСТИ и актуелности проблем:а 

књижарске трговине, овде се дају главни 

делови Поповићевог писма о кЊ"Ижарству, 

у којем је, 'Између осталог, писао : 

"У свим државама књижари ·сачињава

ју .Qсобит.и ред, а сви принадлеже обштем 

књижарском гремиуму у Липисци. Књи

жарску трговину нико не сме стварати без 

нарочитога дозвољења од свога 'I1ра:вмтељ

ства, а када ово дозвољење има, и покаже 

колика толика средства за свој посао, буде 
примљен у обшти књижарски гремиум, и 

као књ'Ижар признат. По овим правилима 

књижарска трговина води се на три начи

на: први је комисиона трговина, други ТР

говина на тврд рачун, треhи за готов но

вац. 

1. КОМИ 'СИО 'на трговина. По о

вом начину трговине шиљу књижари један 

.другоме књиге у комисион, не чекајући да 

се ишту. У овој струци књижарске 'fIрroви

не уступају о.ни узајамно један другоме 25 
од сто рабата од суме која изађе од распро

датих ,књига. На концу године полажу се 

рачуни . Онда се распр·оДане ,књиге испла
ћују, а :нераспродане ,!,):ЛИ враћај у на",аг 

или јошт у комисиону остају . Овај ,се на

чин трговине у књижарском израженију 

зове а condicione. ПОШlиљање и враћање 

књига бива на трошак онога који их је по

слао, и тај се од распродаје наплати. 

2. Трговина на тврд рачун. У 
овој 'струци књижари један другоме шиљу 

књиге, које који узиште, и ту уступају 

узај амно 30 од сто рабата. На тврд рачун 

узете књиге не могу се натраг вратити, 'већ 

се морају !На [Концу године исплатити, про

дале се .или не ·продале. Пренос бива на 

трошак онога који иште. 

3. З а r о т о в н о в а ц. Овде књижари 

уступају један другоме најмање 40 'Од сто 

рабата, и :на 10 Iкњига једну без платно. 

Пренос бива на трошак онога 'Који купује. 
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На ова три начина јединствено ,се по

<.:тизава .оно благодетељно 'правило, да се 

књига -овуда по jeДlНaKoj цени продаје. Овај 

рабат, који књижари један другом усту
пају, јесте оно што је у други трговаца 

проценат, који на робу своју ударају, јер 

од тога и трошкове подмирују и 'себе из

државају. Но, има случај ева где књижари 

не добијају ни онај најмањи рабат од 250/0, 
'Које бива особито при књигама које већ 

ретке почињу ,бива ти, а још ,се траже. У 

оваквом случају има књижар право, за оне 

књиге на којима нема најмање 250/0 ра
бата, сам у своме .месту определити цену 

какву хоће. Противу тога нема се нико 

тужити. 

Ово је до ·сада говорено о књигама, ко

је само књижари издају, али има књига 

које 'нису од књижара издане већ од дру

ги људи, као 'Гипографа, професора и уче

ни друштава. Ове књиге !Не могу сами из

датељи продаlВати, а 'и да могу слабо би 

прошли кад им се не би налазиле у 'Свим 

трговинама. Овога ради, они уговоре с ко

јим књижаром, коме све своје изданије 

(Verlag) уступе са најмање 60 од сто ра
бата, а књижар ј е дужан настојати да се 

његова \Књига налази у 'свакој уредној тр

говини, и од онога, њему уступљенога ра

бата, по гореизложеном начину, другим 

књижарима рабат уступа, од времена на 

време, издатељу исплаh.ују по коју част, а 

'На ,ко:нцу године рачун закључује. 

Овако је уређена књижарска трговина 

у целој Европи. По овим мзложеним пра

вилима дужан је вла\дати 'се ,сваки књи

жар, а у противном случају гу.би кредит 11 

бива искључен из књижарског гремиума. 

Ако .смо ради да и наше књиге ступе у 

европску трговину, то .се и ми морамо по 

тима правилима управљати. Но, питање је 

да ли се може у нас овај ,књижарск:и ред 

увести? По садашњој ниској цени наши 

књига, и како ми уредни књижара и при

ватни издаватеља :немамо, !Не може ника

ко. Но, .има начина да се књижарска трго

BJ1IНa и у нас олакша и барем семе посеје 
за будуhу уредну књижарску трговинуН. 

у наставку .излагања, Поповиh. је насто

јао да докаже како код .нас држава већи

ном издаје књиге, "НО није доста само 

књигу издати, већ +Се треба постарати да 

се и продаје", али то не може држава. "За 
правитељство једно lJ1 не пристој.и се да 



оно трговину води, нити ће преко овојих 

чиновника, ,књиге продавајУЋИ, ПОС'I1ИЋИ 

ону благородну цељ к'оје је ради издава

ња књига латила се". Чиновник .има своју 

одређену плату и није га брига колико ве 

продат-и књига, а осим тога невешт је у 

књижарск:им пословима око ширења 'књи

га у народу. 1,Приватан човек више ве се 

труд'ити него један чиновник, јер његов 

сопствени ,интерес доноси да што више па

зари, које код чиновника није случај, ма 

он 'како ревностан био". Према томе, l1Пра

витељст-во требало би да има једнога поуз

даног у књижарсжој струци искуснога и 

имућнога човека", па томе да даје !књиге 

са најмањим рабатом од 60%, а он да их 

растура. Међутим, Правитељство не може 

дати толики рабат, нити се може нави 

стручно и имувно лице за књижарски по

сао. Зато остаје ·само још један начин. 

На првом месту, треба утврдити прави

ло ,а то је да ·се књиге 'које издаје држа

ва "никоме не дају на 'Береоију",како је 
то било у прак-си, јер на томе губи, а про

давци с њеним 'новцем раде. Зато књиге 

треба давати за готов ~HOBaц само оним 

којима ,Правитељство одреди. Треба да се 

:изабере "једаn zлавuи 'Књuжар за сву Ср
бију у Беоzраду", и с њим да Типографија 

има везу, а овај са продавцима по 'Окру

зима, ,,:који, пак, да буде у свако.м. о%ру
жију само по један". Главни књижар и 

продавци по окрузима "да УзимadУ књиге 
са.м.о за ZOTOBe nовце". 'у овом случају Ти

пографиј а би давала главном књижару 

15% рабата, а он продавцима по окрузима 
10'%, док би "правитељствена пошта, !Као 

и до сада, безплатно" преносила књиге. 

Пошто је Београд "велика варош, и lНa да

леко пространа", треба дозволити рад још 

једној 'Књижари, која би узимала књиге од 

главног књижара. У овом случају, Попо

вив је предлагао да ту књижару држи -са

мо Сара Возаревив, жена Гљигорија Воза

ревива, "које покој,ни МУЖ не мале заслуге 

има за нашу књижевност", и :која -се и сада 

бави продајом .књига на мало, 'аљи, с 'Dим 

да јој Типографија изузетно и даље Iкњиге 

даје па вересију. 

ПОПОВИЋ је нагласио ,да се завођењем 

овог начина пословања са књигом не би ус

тановио књижарски монопол, јер се остав

љала могућ'ност отварања и дру~их књи

жара. За прво Bp~'\IIe, он је сматрао да књи-
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жарство, због малог рабата, не би могло 

опст'ати ако продавци не би имали и друга 

каква занимања, као што је он био и уред

ник Србс%uх нови1Ш, а продавци у унутра
шљости трговци. На -овај начин, сматрао је 

Поповиh, могло би се "прилично уредити" 

књижарство у Србији, прво у Београду 

главни књижар би имао везу "са књижа

рама по Европи", па би могао набављати и 
стране књиге, а трговци по окрузима могли 

би преко њега снабдевати своје љубитеље 

књига. Осим тога, преко овакве ,књижарс.ке 

мреже могле су се продавати и претплаfiи

вати књиге приватних издавача. "о,во је 

један једини начин, тврдио је ПоповиЋ, да 

се продаја књига олакша и уредна <књи

жарсК!а трговина у нашем отечеству заведе, 

без које 'нам књижевност, па следствено и 

народна просвета, увек рамати 'мора. Овим 

начином и правитељственој Т,ипографији 

били би рачуни чисти, брже би ·се (и новац 

стицао, па и ,сама радњ'а Типографије ишла 

би простије, тачније и брже" . 

Тако је Поповић предлатао да се орга

низује у земљи продаја књиге. За продају 

српоке књиге у иностранству предлагао је 

сасвим други начин. Поводом тога писао ј е: 

"Књ~жар на страни нити хове, нити може 
прим.и'Ги .~њигу с 10% рабата, па да је про

даје по -одређеној цени, а интерес наш опет 

изискује да lНаши књига има у европск.ај 

књижарској трговини". На српске књиге 

плаhа се ђумрук, у Београду према при

мерку без обзира на тежину, а у Земуну 

према тежини, превоз до Земуна и одатле 

пошта. Због тога књиге поскупљују, нпр. 

српска књига из Београда док стигне у Ко

тор поскупљује "јошт онолико колика јој 

је цена". 'у авом ,случају, Поповић је пред

лагао да се страњим књижарама дозволи 

продавање српске ,књиге по цени коју они 

одреде, 'или да би -се главном књ'Ижа:ру :до

зволило да тим књижарима пови-си цену за 

20%, а страним књижарима даје рабат 25%. 
Од ова два начина, он је сматрао да би 

други био бољи, у ком случају би се на 

књиГ.ама морале означавати две цене: "За 

нашу земљу и за иностранство". У ·сваком 

случају, Поповиh -се залагао за јефтину 

књигу, јер се ЧИ'I1алачка публика није била 

развила, па је требало ,књигу "наметати", 

а материјалне жрт,ве да друштво подноси 

ради будувности .и "за потомство". 
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Пошто је Поповић дао мишљење о на

чину кЊ'ижарске трговине у Србији, навео 

је услове под кој.има би могао rrродава-ти 

државна издања, па је тражио: 

1) да га држава прогласи "за главног 

правитељственог књижара"; 

2) да држава изабере у сваком округу 
по једног трговца, 'Коме би издала доз'Волу 

за продају књига, с тим да то "није дозво

љено" другима; 

З) да Типографија само њему даје ,књи

ге, и то с рабатом 150/0, са изузетком само 
Возаревиfiки 100/0 рабата; 

4) да се књигопродавц:и по окрузима са
мо њему за књиге обраћају, којима би он 

давао 100/0 и сносио трошак за . амбалажу; 

уредне књижаре заведу, да знамо где се 

књига продаје, где их тражити и добити 

можемо, и да не стојимо више у књижар

ском саобраштању одцепљени од остале 

учене Европе". Оа своје стране је обеfiавао 

да ве уложити труд да српска књига буде 

присутна свуда у књижарама, наводеfiи 

као пример да је већ успео да та књига 

стигне у многа места у земљи и иностран

ству. "Оад српску књигу можете .наћи где 

вам је воља, а одпре је Н'итде ни милине 

ради нисте видели. Сад се наше школске 

књиге уче по свој Далмацији, по многим 

местима у Хрватокој rи Славонији, по Бо

сни и Херцеговини, и по Војводини; наши 

се Часловци и Поалтири читају по јавним 

школама у Панчеву, Земуну, Сомбору, Те

мишвару итд., а приватна српска школа на 

Оzлас lИ Koњuze за децу 1852. 

Аnnоnсе јuт Kinderbu cher, 1852. 

5) да пошта преноси књиге бесплатно 

као и раније; 

6) :да се повиси цена књигама за ино

странство за 200/0 и страним жњижарима 
даје рабат 250/0, или да ОС'I1аие цена и даје 
се ,рабат 100/0 на сто, с тим да они књиге 

могу продавати "пошто могу". 

На крају, Поповић је ј -ош једном иста

као да му је једина жеља "да се и у нас 
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оној страни већ не постоји ни једна где се 

наше књиге не уче", тврдио је Поповић, па 

је питао да ли би те књиге стигле тамо да 

он није отворио књижару "и тамо 'Их по

слао"? 

Попеч<Итељство просвештенија је 1. но

вембра 1851. прихватило све услове Мило
ша Поповића и предложило Совјету, а овај 

кнезу, да ,се са Поповиfiем склопи уговор. 

Пошто се кнез с предлогом сложио 19. фе-



бруара 1852. уговор је потписан на три го
дине 23. фебруара 1852. На овај уговор ста
вили су 'своје потписе Алекса Сим:иh, по

пеЧiитељ , и Милош Поповиh. -у њему су са

држани Поповиhеви услови, коме је, као 
главном књижару, дато право да у стране 

земље за књиге "ону цену опредељава која 

му по његовом рачу'ну најпогоднија буде".2t 

О Поповиh.евој борби око услова продаји 
књиге, које је 'Издавала држава, јавност је 

могла нешто сазнати тек из једног полеми

чког чланка, објављеног 25. октобра 1851 . 
у Србскu.м, ·н,овuuа.м.а, у којем се говорило 

како се неки Мит,риловиh. жалио у Јужн,ој 

nч.ел.u ка.ко је у Темишвару скупо платио 

једну свеску Г лаС1iuка Дружтва србске сло
весности, јер је за њу дао један Фиорин у 

сребру. Поповиh му је замерио што није 

узео у обзир тадашњи курс новца, пошто 
су се све књиге у Србији продавале за ме

тални, а у Аустрији само за папирни но

вац. Према новијем курсу, књижар у Теми

швару поступио је правилно. А, да би сву

да цена била једнака, књ'Ижари дају рабат, 

И то ако се 'књига купује за готов новац 

онда је ј ош аиши, чак .и 300/0, да би се по
крили сви трошкови. Међутим, "У ,нас се 

обично даје књигопродавцима, узели ОНИ 
у комисион или за готове новце, на десет 

књига једна. Може ли, пак, ОВИМ: књижар 

обстати, то остављам свакоме нека сам су

ди", писао је Поповић. Да би ово пот,кре

пио ytказао је како уредни књижари, који 

су примљени у књижарско удружење у 

Лајпцигу, без обзира где се налазе, по је

динственој цени продају само оне књиге за 

које добијају 250/0 рабата , док осталим књи

f(iMa одређују слободно цене према прили

кама у свом месту. На тај начин, по њего
вом мишљењу, темишварски књижар до

био је Г лаcrtuк Дружтва србске словеС1iО

СТU са 100/0 рабата он .није био дуж·ан да га 

продаје по одређеној цени . 

ПОПОВИћ, пошто је потписаО' уговор, на

стојаО' је преке Србскuх uOBU1ia што више 
да обавештава купце како могу набавити 

књигу. Он ј е већ 22. марта 1852. саопштио 
прва имена "трговаца м књигопродаваца" 

у унутрашњости Србије, који су се били 

удружили с њим као комисионари. Њих 

је било свега осам: у Смедереву - Стојан 

Ј. АтанацковиI1, у Крагујевцу - Сава Де
ниh, у Неготину - Петар Панић, у Јаго

дини - ортаци Коциhа, у Лозници - Жи-

н 

КЊИЖАРА М. ЛQПОВИЋ.А И В. ВАЛQЖИЋА 

OZJ1.ac "а 'Књuzе за децу u хартију 1852. 

Аnnоnсе filr K inderbucher unа Papier, 1852. 

ван Милетић, у Пожаревцу - Мита Стев
ЧИћ, у Гургусовцу - Коста Аhимовиh и у 

Параћину - Алекса Петковиh. Пеповиh је 

прenоруч.ивао купцима књига да се обра

ћају за књиге овим к'омисионарима, код ко

јих су могли добити у свако доба "све 

lliколс.ке књиге по опредељеној цени, та.ко 

:исто да се преко њих свака, ма на ком је

зику !Кљига, и ма где изашла, такође по 

опредељеној цени и без икаквог другог тро

шка" яабави'I'И може . Поменути списак про

даваца књига допунио је 21 . јула са још 
четири имена комисионара: у Шапцу -
браhа Милиhевиhи, у Чачку - Миhа Ми

лијановиh. , у Ваљеву - Коста А. Стојшиh 

OZJ1.ac м 'К'Њии за децу tt. хартију 1852. 

Аnnоnсе filr Kindeтbiicher 1.Lnа Papier , 1852. 
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и у Ужицу - Јова А. Марић, док је 4. 00<

тобра додао још пет: у Брусници - Воја 

Басић, у Свилајнцу - Димитрије Јовано

вић, у Крушевцу - Стоја:н Петковиh, у 
Алексинцу - Никола АлеКDиh и у Зајеча
ру - Миленко Стефановиh . Према томе, у 

то време :књижарска мрежа Србије имала 

је 19 продаваца књига, и то у Београду два 
.књижара: Сара Возаревић и Милош Попо

виh, 'као главни књижар, а у унутрашњости 

наведен-а седамнаесторица трговаца. 

В.ЫUКIRВЕОгщСКII'I 

'&&.1 •• А А" :" . . 

Нас.љовnа страua "Ве.љu1СОZ беоzрадс'Коz 'Ка.п.еn 
дара" за 1852. 

Titelseite des »Grossen BeLgrader Kalenders« 
јйт das Јаћт 1852. 

Поповиhева Књижара била је мешов'Ита; 

поред књига НОВИХ и ,старих, 'о чему је на

пред било речи, продавала је и хартију, јер 

је 3. априла 1852. оглашавала да је Књи-
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жара добила велику количину "одвеЋ фине 

енглеске арт-иј е". Према томе, била је то 

'Књuжара са аUТ1и-сварuuцоJrt u nаnирnицом. 

Ова књиж'ара бавила се и некњижар
ским послом. У Србс'КUJtt иовuиа.м,а од 22. 
маја 1852. изашао је оглас којим се тражио 
купац за једну кућу у Београду и имање 

..крај града, па је напоменуто да се услови о 
продаји могу добити у Књижари Милоша 

Поповиhа. У овој књижари прикупљала се 

и претплата за поједине књиге. Према ог

ла-су у Србскu "ч иОВU1ш.м.а од 23. септембра 
1852, тражила се претплата на књигу Геио
вева, коју је превео с немачког Јован Ба

лугџиh. Књига ј е имала цену један цван

цик, и сваком скупљачу претплата усту

пано је од -сваких 10 цванцика по два ра

бата, а осим тога на 10 примерака по један 
прида, што се у књижарству зове ра:дош. 

ПОПОВИЋ је у Србcnu.м. новииа.м.а често огла

шавао са већом рекламом поједине ,:юњиге, 

нарочито Његошеве. Он је 6. (Маја 1851. 
огласио да се "за сад у књижарници" ње
говој може добити Његошево дело Кула 

Ћурuшића и Чардак Алексuћа, објављено 

1850. у Бечу, а ускоро затим наглашено је 
да ће из штампе изаfiи, и где ће се нала

зити у продај'и, Његошев Лажни цар Шnе

nан. Мали, штампан у Загребу 1851, 'На чи

јим је корицама први пут објављено 'Име 

Југослав:ија,22 док је 20. марта 1854. објавио 
оглас Љубе Ненадовиhа о Његошевој Сло

бодuјадu, у 1Којем је Ненадовиh препоручи

вао да сваК'и Србин "прво место у својој 

библиотеци" спреми за ову књигу.23 

У рекламирању књига ПОПОВИЋ се ста· 

рао да унесе новине, што сведочи да је по

знавао савремени начин рекламе књиге. Он 

је, поред осталог, посебно рекламирао књи,· 

I'е за децу. У огласу у СрбскuJrt иовииама 

од 18. новембра 1852. обавештавао је да је 
љегова Књижара "ови дана" добила "лепи 
књига за добру децу на немачком и фран

цуском језику"; 11. децембра објавио је 

оглас под насловом "За дарове доброј деци 

на .м.атерuце, от'Ч.еве, Божuh и НОВО лето, 
препоручујуhи лепе, моралне и поучне 

књиге "на разним језицима, са ли,ковима 

и без ликова, тако исто и глобуса, земни и 

небесни разне величиие, сваК'ојаки поједи·· 

ни слика, и сиграчки од писмена, особито 

згодни за малу децу, којима сиграјуh-и се 

могу науч:ити писмена познавати, од ЊИ 

речи састављати и читати". Треба нагласи-



ти да је Поповиh 10. новембра 1852. огла
сио нешто што ,се до сада није ;код нас .на

шло, а то је Souvenir de Belgrad, који је 

коштао 2 цванцика. То је морало бити :из

дање са илустрацијама. Све ово скупа све

дочи rда. је Књижара Милоша Поповића 

имала богат књижарски 'сортиман. Значај

на је публикација КаJl.еидар са ше.м.атuз

..4to.м. Књажевства Србије, који је покренуо 

Милош Поповић као уредник новина и 

књижар. Он је још 22. јуна 1850. јавио пре
ко Србскuх ~oвu~a да покреhе илустрова

ни календар са раз,ним чланцима, па је мо

лио да му се пошаљу чланци, за које је 

КЊИЖАРА М. ПОПОВИЋА и В. ВАЛОЖИЋА 

којем су да'Ги многи прилози; па задњој 

страници ,корица наведене су књиге издате 

у К.њижари Милоша Поповиliа: 3абавuа 

чuта~ка за одрасље обоје'l. поља, Војевање 

руске војске у Мађарској и Мали каJl.ендар 

за zод. 1852., као iИ да ће изаћи: Изабран.е 
nриnоведке из хиљаду и јед1{.е uоћи и Пе

с.м.арuца, варошке песме, што сведочи о из

давачкој делатности Милоша Поповиhа. 'у 

овој години ПОПОВИЋ га је рекламирао ви

ше пута. ТОМ приликом је позивао да му 

писци шаљу чланке за идуhу годину. Ти 

су огласи били разНrИХ .величина. Поповић 

је вешто почео са маЈ1Ј1М огласом у Срб-

Изzлед Беоzрада 1851. објавље'Н. у "ВеЈИ.tКО..lt беоzрадско..к. 'К:алеnдару" за 1852. 

Ansicht von Betgrad 1851 aиs dem »Grossen Betgrader KaLender « 1852. 

нудио хонорар оним који то буду захте
вали. Тај календар је припремао ·идуh.е го

дине, и тек 18. августа је 'објавио оглас, са 

којим је тражио претплате, које је у Бео
граду прикупљала његова Књижара, а у 

унутрашњости његови комисионари, тј. 

ПОЂКњижари. Овај календар је објављен 

под насловом Велu%u беоzрадс%u калеuдар 
за 1852. са ше.м..атuз.м,о.м., на 248 страна, у 

14' 

CKu.At ~oвин.a.м.a од 5. јануара, затим много 
йеhим 23. августа, и на крају - 2. децем
Gpa 1852. опширним огласом у којем је са
држај изнет до ситница. То је, свакако, 

најопширнији оглас за једну -српску књи

ry објављен у 19. веку. Овај Ка.л.еuдар је 

нуђен у више примерака за готов новац са 

300/0 рабата, а на тврд рачун 25(\/0, с тим 
да се новци исплате о Ђурђевдану и Ми-
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Велu..кuр Валожuh. око 1855. 

VeLiтir Valofic ит das Ja'~r 1855. 

тровдану. Календар је од 1854. излазио под 
насловом КаЈ!.еuдар са ше.м.атu.з.м.о.м. Кња

жества Србuје све до 1914. закључно , али 

га је издавала држава. Он је најбоље књи

шко информативно дело тога времена, за 

које је идеју дао и покренуо га Милош 

Поповић у време када је био и главни књи

жар у Орбији. 

Књuжа.ра. Ве.л,u.мuра. Ва..л,ожultа. 

Велимир Валожиli (1814-1887) родио се 
у Лајтомишљу, у Чешкој и звао се Лав

рентије Валаух (Laurenz Wallauch) .24 У род

ном месту 1836. завршио је I'имназију, у 

Прагу теологију, а по неким филозофију, а 
у Бечу је студирао и медицину. Неко вре

ме је био у ,служби у Аустрији као .. з ва

н.ичник ,на пошти", 'па је овојевољно напу-
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стио ту службу, "И са иметком својим, који 

јР. У готовини имао" дошао у Београд у 

мају 1850, да у Србијои "нађе себи ново оте

чество", где је нашао себи "заниманије у 

књижарској радњи". У Србију је дошао 

право 'код Милоша Поповиhа, у реда.кцију 

Србскuх uовиnа, када се овај спремао да 

отвори књижарску радњу. Вероватно да је 

овај долазаlК био раније .припремљен. Ва

ложиh се запослио код Поповића као де

ловодитељ, а идуве године се оженио Срп

кињом, Персидом - кверком Јована Лаза

ревиhа из Панчева, и тада је прешао из ри

мокатоличке у православну вероисповест.25 

Он је 20. децембра 1853. поднео Попечитељ
('тву 13нутрењих дела молбу за пријем у 

• 

Овереn nреnuс yZOBQpa uз.м,е~:)у М. Поnовuhа и 
В. Валожuh.a о предаји К'Њuжаре 1853. 

(Прва страnица) 

Begraubigte Abschrift des Vertrags zwischen М. 
Popovic und V. Valofic iiber die abergabe der 

Buchhandlung 1853 (erste Seite). 



српско држављанство, да би могао са сво

јим капиталом "посао књижарст.ва" у Бео
граду "тачно водити свој ужитак у том 

послу наhи и оБШТОј ствари и Правитељ

ству као правитељствени књижа-р од пољ

зе бити". Пошто је од Управе вароши Бео

града добијено повољно мишљење о 'влада

њу. и од надлежне власти његовог родног 

места отпуст из аустријског држављанства. 

издато г 14/16. августа 1854, ВаЛОЖИЋ је 

примљен у српско држављанство 13. сеп

тембра ,н. г .• и то са женом Персидом, ста
ром 29 година, и сином Милошем од 9 ме
сеци, а 30. септембра положио је за
клетву.26 

Баложиh је радио у Књижари Милоша 

Поповиh.а као деловодитељ све до 6. авгу-

Oeepeu nрenuс YZOBopa uз..1tе~у М. Поnовultа и 
В. ВаJl,ожunа о предаји Књuжаре 1853. 

(Друм страница). 

BegLaubigte Abschrift des Vertrags zwischen М. 
Popovic und V. Valozic йЬет die Ubergabe der 

Buchhandlung 1853 (zweite Seite). 

КЊИЖАРА М. ПQПQВИЋА И В. ВАЛОЖИЋА 

Персuда Ва.rюжun-Лазаревun око 1855. 

Persida ValoZic -Lаzаrеvit ит das Јаћт 1855. 

ста 1853. Тога дана склопио је с Попови

ћем уговор о преузимању Књижаре. При

ликом склапања уговора, као сведоци, пот

Г;'исали су се др Ј анко Шафарик м Август 

llерман. Према овоме уговору, Поповиh. је 

уступио Књижару своме деловодитељу ,,-са 

свима правима и корист.има које су 'с том 

Књижаром скопчане". под условом да му 

Валожиh. међусобно уговорену надокнаду 

исплати по истеку две године дана. Вало

жић се обавезао "да ће све силе употре

биТIИ да књижару подигне и посао њен 

ра'зпространи / ', а ПОПОВИћ да ве му у то

ме помагати и огласе у Србскu.м. 'Н.овu'Иа.м.а 

у току једне године бесплатно објављива

'ГИ, а после тога у пола цене док буде из

давао новине. Осим тога, обе страН1Ке су се 

договориле да Књижара и даље ради под 

фирмом Милоша Поповива, "као онога ко-
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К'Њtf.Жара Вел.t(,.,l(.uра Вал.ожuJiа 1899. 
(Радtю: Вл.адu.м,uр Тttтел.бах). 

Die B'ltchhandlung Velimir Valozic's 1899 (atts
gefii,hrt von Vladimi r T itelbach). 

ји је право на то добио", и то све док Ва

ложиh "на основу овога уговора" добије 
право да је пренесе на своје име.27 

у време када је Валожиfi добио Књижа
ру тешко се растурала српска књига. О то

ме је констатовано у чланку под насловом 

Наша 'К:њuжеВ1iОСТ, који је објављен у ви
ше наставака у СрБС1{U.м. nО8ииа.м.а. Тамо је 

писано и о броју примерака појединих .из

дања, њиховој прођи И читалачкој публи

ци. Према тврђењу чланкописца, рет.ко је 

које дело објављивано у две хиљаде при

мерака. И у таквим ·случајевима није то 
било од велике ПОl\10hи кЊ'ижевницима. 

Ако би се .које дело распродало у хиљаду 

примерака, то је сматрано добром прођом 

тога дела. Обично су се растурала дела у 

500-600 примерака, а ретко се дешавало 

поновно издање 'Неког дела. На крају је 
констатовано: "Да нам је -qитајуhа публи

ка већа, књиге би се наше више куповале, 

више 'I1>ажиле, књижарнице би се онда и 

у мањим местима заводиле", па би књи

жевници имали корист, а књижевност би 

напредовала.28 

Пошто је Валожиh преузео Књижару, 

обратио се молбом 20. децембра 1853. По

печитељству просвештенија, којом је тра

жио да му се одобри и формално пренос 

Књижаре на своје име. ТОМ приликом је 

истакао да му је Поповиh још у пролеnе 
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1852. понудио Књ"Ижару, јер му је књи

жарск,и посао ометао редакторски рад, н 

што, због продаје малог броја страних књи

га и мале зараде на школским књигама, 

ниј е могао плаh.ати деловодитеља. Тада је 
Валожиh. уверавао да је "снабдевен зна

њем у овој радњи, и да има довољно по

требног капитала". И овога пута је навео 

да се "као Словенин" решио у Србији наh.и 
другу отаџбину којој ће искрено ,служити. 

По овој молби није доношено решење, јер 

Валожиh још није имао српско држављан-

Књuжара Вел.u.lt.uра Вал.ожuћ.а nосл.е np80z 
ceeTCKOZ рата. 

Die Buch1~andLung V. VatoziC's nacJ~ dem er sten 
Weltkrieg. 

ство. А када је добио држављанство, под

.нео је 8. септембра 1854. поново молбу за 
пренос Књижаре на своје 'Име како би мо

гао имати своју фирму . Овога пута молио 

је да се приликом преноса уговора са По
повића 'на његово име учине у уговору и 

неке измене и допуне: 1) да књижар може 
Типографији враћат.и непродате школске 

књиге које се 'више не употребљавају, и 

новим замењивати, и 2) да се рабат даје 
не 15 на сто, већ 15 од сто, 'како би Књи

жара могла радити без губитака. Валожи
пева молба није прихваhена, јер је кнез, на 

предлог Совјета , 4. децембра решио да се 

не преноси и преина-qава уговор с Попови

ћем, док он ;истекне. Зато је Попе-qитељ
ство просвештенија тек 22. децембра 1854. 
пренело уговор с Поповиhа на Валожиhа , 

с тим да он важи од 23. фебруара 1855. до 



23. фебруара 1858, а услови да остаиу исти; 
у ствари, преписа'Н ј е уговор склопљен ра

није с Поповићем. На тај начин, Валожиh 
је постао zлавuu 1С'Њuжар Србије -са 'сво

јом фирмом.29 И после тога, ВаложиЋ је 
покушао да измени уговор. Он се 24. но

зеr.roра 1855. жалио Попечитељству про

свештенија на трошкове и тешкоћ.е у по

словању . Према уговору, морао је из Ти

пографиј е узимати књиге за ГОТОВ новац и 

давати их 'Књигопродавцима у унутрашњо

сти на вересиј у . У ТОМ случају морао је 

чекат.и ДОК му се уложени новци врате, па 

је с тим био оштећен. Осим тогаl имао је 

велике издатке ОКО паковања, преношења 

и слања !књига. Нарочито 'се жал'ио на ·на

~ИН обрачунавања дуката и турски;~ ,нова

ца приликом љлаћања, јер се кнmгопро

давци нису држали званичног курса. И о

вога пута, више власти се нису сагласиле 

.ца се мењају услови наведени у уговору.ЗIJ 

Пре истека рока уговора , Валожиh је 8. 
ј ануара 1858. изјавио Попечитељу просве

штенија да би "рад био по 'свима у њему 

постојеhим тачкама >и обвезатељствима 

још на три године обновити", ако је Попе-

Књuжара Велuмuра Валожunа пре рушења. 

Die B1tchhandtun g Velimi r ValoziC's vor dem 
Abtragen d es Gebdudes. 

читељс1'ВО задовољно са његовим 'I10слова

њем. На тражење Попечитељ ства, Типогра

фија је дала оцену о Валож.иhевом раду. 

Она је увер~вала "да је исти Валожиh је-

КЊИЖАРА М. ПQПОВИЋА И В. ВАЛQЖИЋА 

дан уредан трговац, да Типографији тач

но ПJIаhа; даље, да у ДУћану свом има сваг

да потребни КfЪiига, којима све наше нор

i\Јалне школе, преко своји у внутренос1'И 

отечест.ва изабрани комисио.нара, снабде

ва" . После оваквог извештај а Типографиј е, 

уго.вор је потписан 24. јануара 1858. с Ва

ложићем до 23. фебруара 1861 . године. 
Пред крај истека ро'Ка овога уговора, Ва

ЛОЖИЋ је 15. децембра 1860. молио да му 
се уговор продужи на још три године , али 

је молио да му ·се повиси рабат на 25%, 
пошто је яа промени .новца, који је био у 
оптицају губио, IИ због пораста трошкова 

око ·сла·ња књига. У то време, 27. -новем
бра и 31. децембра, подносио је молбе и 

Милован Божи};, трговац .из Београда, ко

јима је траЖЈИО да се њему повере послови 

главног IкЊ'ижара. Он је обеhавао да nе у 

33 места у Србији организовати "уредне 

продавнице" књига, да .неће дозволити пре

купцима продају књига по вишим ценама, 

и да nе их продавати "по заграничним срб
ским област.има у Турској'\ и то само по 
одређеној цени, пристајуhи на рабат 14 на 
сто, тој. на мањи .но што је по У ГО.вору и

мао Валожић. На тражење Попечитељства 

просвештенија, Типографија ј е ,размотри

ла молбе Божића и Валожиh.а, ла је 3. ја

нуара 1861 . предложила Управи просвете 

Попечитељства просвештенија да се про

дужи уговор С Валожиfiем. Њено образло

жење тога предлога је значајно, не само 

што се односи на Валожиfiев ,ра·д, већ све

дочи и о томе када се и како у то време 

А'Н.тиквар'Н.ица u nаnuрnuца КЊ1iжар'Н.'Uце Ве
Ji.1t.M:ttpa ВаЛОЖ1tnа 'Крај Уnuверзuтета. 

Ant iquaтiat und Papiergeschdjt der Вuсћ.ћаnа
lung V. VaLozic's nеЬеn der U1tiversitat. 
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растурала српска књига. То образложење 

је гласило: 

"Кад је високо Попечитељство наше 

пре 8 година продају типографическ'И књи

га од Инспектората [Типографије] одузело 

и М. Попови:ћу, бившем уреднику, уступи

ло, о.нда је била његова та намера да се 

поред продаје типоvрафически књига и 

књига страни језика у њој продају. Па, ка

ко се жеља и намера ВИСОКОГ нам Прави

тељства постојеhом садашњом Књижаром 

доста за,Довољна 'Испунила, то је Инс-пекто

рат понизног мњенија да се ,истом Валожи

}ј У и даље рече на 'Манипулација у,ступи , ово 

узевши у милостиво призреније: 

1} што он, по 'Контракту с нама захљу

чен ом, држи у 17 окружни места отечества 
нашег 17 подкњижара, којима сваке 'врсте 

књиге, особито школске, продаје ради, уче

ницима как,о по ос.новним ТЭ!КО Ј1 ЛО гим

назијалН'им школама, шаље. Преко свога 

г.одкњижара у Ужицу распростире и про

даје 'књиге по суседном крају Босне, а пре

ко алексинаЧ'ког опет снабдева крај Буга

рије, и то колико школским толико цркве

ним књигама. А да је то тако, Инспекторат 

је ·свагда у стању предлох. Управи го
дишњоll'I сумом новаца од 12- 13.000 фор., 

коју он Типографији за продате му књиге 

плаhа, уверити. Што се чуло да ,се књиге 

по народу скупље, него што им је цена, 

продају , то се њему никако приписати 

нити пребацити не може. Ако је когођ 'ку

пио нпр. У Крушевцу од његовог подкњи

жара Часловац за 3 цванц., па после га не-

КОМ У селу за дукат продао, за:r.rто то се он 

i-ШКЭ'КО окривити не може;31 

2) што се је Инспекторату обеhао да 

ће, осим речених 17 окружни подкњижара, 
гледати да још по многим .другим палан

кама такође заведе; 

З) што он, у смотрењу србске литера

туре, стоји у свези са 3емуном, Панчевом, 

Вршцем, Новим Садем, Карлштатом, Сеге

ДИНОМ, Темишварем, Бајом, Пештом, Триј е
СТОМ, Фијумом, Загребом, 3адром и Прагом. 

Један комисионар у Брооди,32 у Галицији, 

набавља му 'Књиге из Москве, а два ко

мисионара, један у Бечу а други у Лајпци

ГУ, експедирају му србске књиге КЭlд их 

стране какве библиотеке ишту и потребу ј у ; 

). li'iI.'ш;r,т,:', 
Г.4AВI!& Јi1:ЪШSА?! I13шr.l'А 8.LiOi/iB.M. 

iJ,t r.c:g~ . ~~:fi ;(~_~ 

Вал.ОJiCнhев ра",ун о продаји Вукових дел.а 1855. 

ValoziC's Rechn1Lng 'ЙЬет 4еn Verka1.Lf der Werke 
Vuks 1855. 

4) ШТО он из млога искуства зна којим 
rie путем и најлакше изруt.lену какву ,књи

гу из евроrrејски књижара добити; 



5) ШТО он У ,својој Књижари има и уза

јамну библиотеку за читање; 

6) што је он Књижару ову, која је под 
Милошем Поповиhем до фалимента била 

дошла, ОД пропасти сачувао и у цветуће 

::е:А:В::.7З:АДС:>:ь.а: 

КЊИЖ!РЕ в&IИIИP! в.uОЖИЋА , 
у БЕОГРАДУ 

1f!lA1JLJA Је ПОЈН J:IbIJJ'A 

• < · , " . . "'-
• < ::l 
• 

Ва.л.ож1t.hев ozл.ас о издаљу 'Нове 'К'Њ 'и2е 1881. 
(Раде""" 23. УI 1881). 

ValoziC's Аnnоnсе uЬет die Herausgabe eines 
nеuеn Buches 1881 (Radenik 23, VI, 1881). 

стање поставио, а то је знак да је пове

рење поштеним овојим плаћањем код стра

ни књигопродаваца и кредитора повере

ње добио, кој е србском роду 11 београдској 

публици на понос ;служити мора; 

7) што Попечитељству у дужност спа

да прву ОВ у Књижару покровитељствовати 

и снажити док публика за то недорасте ; 

. ff9/ 
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Милош ВзJtожнh. 

06авештење Ми.л.оша Ва.л.ожиhа о преузимаљу 
о-ч,еве Књижаре 1888. 

Anzeige d es Milos Valozi<': йЬет die VЬеr1шhmе 
der B u chhandlung seines Vaters 1888. 

8) што је он цело своје имање, што је 

из Чешке донео, у ту Књижару уложио; 

врло би, дакле, неправедно било у један

пут и напречац му ту одузети. Шта би про

истекло отуд? То, да би ју лицитацији iИз

.ложити морао, на којој ни 1/4 уложенога 
капитала добио не би; 

9) госто~убље србско иште да Прави

тељства према њему призренија има , из 

узрока што се је он овде сасвим, из туђег 

света дошавши, одомаћ.ио, 'сав свој мал што 

је имао овде принео , оженио и православ

ну веру примио; 

10) за књижара једног иште се да је 

човек литераран и научен, а и то се О ње

му казати може што је у Прагу филозо

фију свршио, И четири језика говори и 

пише" . 

Више власти, по добијању овога 'ми

шљења, сагласиле су се да се с Валожи

ћем "уговор закључи подобан досадашње-
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му", што је и урађено 14. фебруара 1861, 
с тим што је Валожићу наложено да поред 

Iюстојећих 'књигопродаваца у унутрашњо

СТИ, у току го,диве, установи и у паланка

ма: Градишци, Ивањици, Пожеги, Убу, 

Крупњу и Бањи.З3 

Оснивање IКli:>игопродавница у овим ме
стима било је веома отежано, јер трговци 

нису хтели продавати школске књиге. Због 

тога је Попечитељство просвештенија било 

забринуто, па је 21. децембра 1862. затра
жило да му окружни начелници ј аве има 

ли тамо или не Валожиhевих "лиферана
та" који би школске књиге продавали. Из 
извештај а се види да је Валожић у Бањи 

имао "лиферанта" Јована Живадиновића, 

који се бавио и продајом школских књи

га. Према извештају начелника подрињ

ског од 25. јануара 1863, у Крупњу се нико 
није хтео примити да продаје ШКОЛDке 

књиге. 

Питање установљења курса новца, IKO

је је Валожић покретао, решено је тек 

1861. Државна Главна контрола је устано
вила непра'ВилноС'Ги у рачунима за 1859. 
Попечитељства просвеiптенија, који -су се 

односили на Валожићеву набавку "за На

родну библиотеку", па му је наредила да 

с Валожиhем склопи уговор према коме ће 

му издавати новац "за набавку Iкњига и 

други потреба Народне библиотеке, и тај 

уговор има важити од дана потписа'!, И 

заиста, уговор је с Валожиhем потписан 

19. септембра 1861, на основу којег је Ва
ложиh удешавао цене књига према усло

вима новчане тарифе.34 Ни ово решење ни
је много помогло Валожиhевом књижар

ском пословању. Због тога се 8. јула 1862. 
жалио Министарству просвете и црквених 
послова. Овога пута је истакао да он од 

Типографије књиге добија за готове нов

це, а принуђен је да их tКњигопродавцима 

по окрузима даје на кредит, јер друкчије 

ниј е "могао добити људе који би се тога 

посла примили!!. То кредитирање морало 

је бити у "доста места и на дуже време", 
па је и ,са закашњењем повраhао уложени 

новац, због чега је био на губитку. То је 

био главни разлог због чега је писао: "У 

садашње време >Не могу школске !Књиге 

никоме по унутрашњости на кредит слати 

ДРУКЧlије, већ ако би .ми се одобрило да ја 

од Управитељства Типографије књиге до

бивам на тримесечно исплаВивање". Са 
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своје ,стране обећавао је да неве ч€·кати да 

истекну три месеца него би у току њих 

плаћао, а као гаранцију за >кредит нудио 

је плац и кућу од тврдог . материјала ,,-спрам 

Ш-оповиhа илиџе". Са -овом молбом сагла

сило се Министарство просвете .35 

ни овим споразумом .није -се решило пи

тање продаје књига у унутрашњости, па је 

Министарство просв.ете 19. фебруара 1863. 
позвало Валожића и саопшт.ило му да 

с њим раскида уговор са 1. мартом iИ. Г., И 

то због тога "што се скупље по Србији 
књиге продају него што треба, што није 

по уговору у паланкама неким отворио 

књижаре, што књига свуда нема по варо

шима". Са -своје стране Валожиh је изја

вио да :нема "ништа приме-гити", само је 

молио да му се дозволи да може убудуће 
"као приватни књижар" из Тмпографије 

добијати књиге за продају у Београду и 

у унутрашњости. После тога, 22. марта 1863, 
Министарство просвете изложило је начин 

СВИМ начеЉRицима и Типографији како 

треба продавати I]{њиге . У ствари, предви

ђен је начин који је важио пре оснивања 

Књижаре Милоша Поповиhа. Књиге је 

требало наручивати из Типографије пре

ко примитељ'Них судова, а окружна начел

ства су задужена да -воде надзор над тим 

послом, како би књиге стигле у све школе 

и да се продају по одређеној цени. Пре
ма кнежевом решењу од 5. априла 1863, 
одлучено је да се 'Може и приватним ли

цима ·давати школока iКњига ,са рабатом 

,:ДО десет процената". 

Преиначењем начина продаје књига .ни

су решена многа питања везана за шире

ње књиге, на првом месту није одређен 

рабат за продају оних књига, "Које је држа
ва издавала, а нису биле школске књиге, 

као и то да љи да се дају приватницима не

везане књиге, па да их они повезују. Ме
ђутим, Т;ипографија је Iсматрала да књиге 

треба 'само она да повезује ради једнообра
зности. Валожић је 20. маја и 3. августа 

1863. године молио да се одреди рабат 

од 100/0 на "све књижевне производе", 

тј. и грађанске и црквене књиге, јер су 

њему стизале поруџбине, а он није имао 

рачуна да продаје књиге без рабата по 

одређеној цени, пошто је као приватни 

књижар морао да плаћа трошкове не са

мо за паковање и слање, већ и за пошта

рину. На крају друге молбе, Валожић је 



тражио дозволу да може1 а ако му 'се не 

призна рабат, о свом трошку штампати 

, књи.жевне производе", које није могао 'На 

бавити из иностранства а тражени су у 

земљи, IKao што су "калфанска 'и мајстор
ска писма, црквени протоколи, уредбе итд." 

И поред ових његових оправданих захтева , 

обе молбе .су биле одбијене позивајући се 

на решење о рабату на школске књиге, 

·иако Валожиh то питање није покретао, а 

о тражењу дозволе за штампање, у одго

вору на његову молбу, није ништа -споме

нуто.З6 

После раскида уговора с ВаЛОЖИћем, 

настао је застој у продаји књига, на првом 

месту школоких, јер Министарство просве

те Ћије пре тога организовало :мрежу !Која 

би прихватила продају. Због тога су уче

стале жалбе и .молбе које су му са 'свих 

страна стизале. Типографија је тражила 
да -се реши на ,који начин и преко кога 

да се шаљу књиге r:имназијама, и да ли да 

се општинама и њима, као !Наручиоцима 

књига, даје рабат, јер су то 'Тражили. По
ред тога; захтевала је да се реши и пита

ње давања рабата на грађанске и црквене 

књиге, да би се могле продавати, нагла

сивши да је проценат .на продају робе у

својен у трговини. И начелства су се жа

лила на тешкоhе око организовања прода

је књиге на терену, тим пре ШТО у доби

јеним упутствима није било решено чак 

ни питање којим новцима ·се могу плаhати 

књиге. Од почетка школоке 1863-64. го

дине, учитељи основних школа и директо

ри гимназија жалили су ,се да -су школе 

без кљига. Учитељ из Глоговца, Стефан 

Драиh, писао је 12. септембра 1863. Мини
старству просвете: "Нити српски стареши
на, нити настојатељ школ,сКЈИ (тј. надзира

тељ), нити, пак, кметови О томе, о набавци 

књига, хоће да се старају". То су и други 
потврђивали, а највише директори гимна

зија у Пожаревцу, Шапцу, Зајечару и Кра
гујевцу. И гимназије су тражиле да уче

ници могу за .књиге плаhати у <:вакој моне

ти, и то у обичном ,свакодневном курсу. На 

све то, Министарство просвете је упорно 

остајало при својој одлуци, према којој је 

настојала да створи нови начин продаје 

књиге, путем административног апарата и 

без давања рабата, иако за то није имало 

ни разрађен план. Оно 'се није саглашава

ло да се даје ,рабат наручиоцима школских 

'" 

Душа:н .. Валожult 
(Гласни.'К 'КЊ'ltжара 1932, 99). 

Dusan Valozic (Glasnik knjit ara (1932, 99). 

М'ltлош ВаЛОЖ'ltlt 

(Гласни'К 'К'Њuжара 1932, 97). 

MHos Valozic (Glasnik knjitara 1932, 97). 
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књига, с образложењем да то морају да ра

де службеници по ДУЖНОС'I'и, као ни да до

зволи рабат на грађанске и ЦРК'вене књи
l'e, одлажући тај проблем за касније. 

Валожић се 6. фебруара 1864. жалио 
l\1инистарству просвете на начин давања 
кљига из Типографије ради продаје. Он је 

истицао да је у току десет година рада 

стекао велики број купаца у Србији, Бу
гарској, Босни, Далмацији и другим пре

делима Аустрије, који су преко љегове 

Књижаре дали дост·а новца за потлору ши

рења српске књиге. Ти купци редовно 'су 

наручивали нове књиге, али он их није МО

rao слати због прописа на ООНОВУ кога ниј е 
.добијао рабат на грађанске и црквене књи

ге, и што је морао као приватник .,ца сноси 

трошкове око пакова'ња, плаhања царине и 

поштарине. Према томе, знатан новац је 

губио, а губила је и држава, ј ер се см а

њивао брОј продатих књига. Због тога је 

молио да му -се одобри рабат од 10% на све 
l{њиге .које држава издаје, као што је одо

брила рабат 10% на школске .књиге. Ме

ђутим, Министарство просвете је 25. мар

та одбило Валожиhеву молбу, али он ниј е 

одустао од настој.ања да допринесе правил

нам .и правичном решењу овог ropyher и 

взжног проблема. И Типографија је подр

жавала Валожиhево мишљење. Она је по

ТВРђивала .корисност давања рабата на ,све 

књиге, "јер ј е тада већа проходња књи

гама , и тако eeha корист за Правитељство~'. 

На крај у, Министарство просвете је било 

ПРИНУђено да предложи давање рабата 
приватницима на све књиге. Кнез се 6. 
септембра 1865. сагла·сио с ТИ!' .. I предлогом, 

и решио да се приватници ма даје десет 

процената рабат "који продају школске и 
све друге књиге" .37 Од ТО2.а вре.м.е1-Lа СТВО

рею(, су условu за рад npuватнu..ч. к'Њuжа

ра.м.а у Србији, на првом .месту Валожи

ћевој књижари, -која је поред позајмне би

блиотеке, имала и издавачку делатност. 

О Валожићевом књижарском пословаљу 

сачувана су неколика документа у ориги

налу, на првом месту о обрачунааању с Ву
ком Караџиhем за његове продате књиге. 

Вук ј е Књижари Милоша Поповића био 

дао књиге у комисион. Када је ову књижа

ру, и с њом И љене обавезе, Валожиh преу

зео Вук му је преко Јована Гasриловиhа 

поручио да изврши обрачун за продате 

књиге и пошаље му новац у сребру. Ме-
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i,),УТИМ, ВаЛОЖИћ је ОДl'Oворио 18. априла 
1854. да не може исплатити у сребру, јер 
када су к.њиге примљене у КОмисион "О 

сребру разговора није било", и за'го што 
C~ свима у Аустрији плаhа у банкнотама. 
Тада је Валожић на'правио обрачу.н и по
сдао му рачун на 29 фиорина, lН.апомињу

ћ}~ у ПИСМУ да су високе цене Ковчежиhу и 
Народним nословица.м.а, па је предложио 
да спусти цену да би се могле више прода

вати у унутрашњости. Вук ј е добро прове

рио правилност рачунања ,курса новца, и 

то је забележио на Валож'иfiевом рачуну. 
Ова белешка сведочи и о Вуковој бризи 
З~ свак'И грош. Изгледа да Вук није био 
задовољан с обрачуном, јер му је Вало

жиЋ 1. августа и. г. опширно писао и обј а
шњавао какве је обавезе преузео од По

повића.З8 Када је Вук у пролеће 1855. био 
.v Београду добио ј е од Валожиhа сва своја 
гютраж.ивања, па је 9. априла о томе на

писао следеhу потврду: "Ј а, доље потпи
сани свјеДОЧИ I\1 овим писмом да сам с г. 

Еелимиром Валожићем прорачунио и на
:\'iИрио за све кљиге које сам био дао г. Ми

.аошу Поповиhу у 'комисион, и да више не

мам ништа ни с г. Милошем Поповићем, ни 

с г . Велимиром Валожићем, ни с Књижа

}ЈОМ коју је г. В . Валожић примио од г. М. 
Поповића, осим што сам у поменутој Књи
жари г. Валожић.а оставио наново у кQми

сио и 34 комада Кювчежиhа по 8 гроша, 30 
комада Пословица по 12 гроша и 3 комада 
Нар. пјесама по 24 гроша" .39 После овога, 
28. априла 1855, сачињен је но'ви обрачун 
и Вуку уручен.4О 

Валожићева Књижара је добијала књи

ге из иностранства. Рачуни од 25. фебруа

ра 1861, кюје је издала Библиотека Лицеу
ма у Београду на 2.376 гроша за стране 

-књиге и рачун од 27. октобра 1870. о про

даји књига Српског ученог друштва, Ћај 

боље сведоче о потражњи и промету књи
га у то време у Београду, као и о потреби 

добро .организованих књижара са струч

иим кадром . 41 Валожић је пра'l'ИО огласе 

и поручивао их. Прочита:вши у 'Новосадској 

Застави оглас за Срnски о.м.ладински 'Ка 

лендар за 1872. писао је Омладинском од

бору и молио га да му "првом лађом" по

шаље 100 примерака. 'Узгред је напоменуо 

да је и раније на време писао и тражио да 

му пошаљу календаре за две године, али 

МУ није одговарано, а 'Могао је "најмаље 



две .до три стотине од сваког продати". 
Због 'Гога их је набављао преко новосад

ских књижара које му нису могле посла

ти довољан број, и с рабатом од 250/0 који 
је Омладински одбор давао.42 

Валожиhева Књижара била је и изда

вачка. Она је овај посао 'отпочела 1858. 
када је припремила за штампу календар 

Млади Шу.м.адu'Њац, који је доцније изда
вала дуго. Прву књигу Валожиh. је објавио 

1864. Била је то Јова Миловановића Но-

6ији раЗ'l.овори иа срnско.м,, Фра1iЦУС'Х'.О.м, 
1-ј , е.ма'Ч.ко.м и талuјаnско.м језu'Х'.у или ви,ше 

сд ових језика, а затим су се ређала дела 

домаћих и страних писаца. Књижара Ве

лимира Валожића покренула је 1865. би
блиотеку 3абавuа 'Чuтаоuица, а идуhе го

дине издата је Михаила Розена Галерија 
З1iа.м.екuтu жеuа срnских.43 После тога об

јављен је веhи број књига најразноврсни

је г садржаја. Издања су била и са илу

t:1'рацијама, које је радио Владимир Ти
rrелбах,44 ']{аО што је радио и Валожиhев 

н његове жене 'Портрете и Књижару са 

околином. ОВalше књиге су књижари-тор

бари радо разноСоИЛИ широм Србије и про

давали. Валожиh је нека издања оглаша

вао да 'се могу добити У Књижарама Браhе 
Јовановић у Панчеву, у београдским књи

жарама Андре Пуриliа, Петра Ћурчиhа и 
у Нишу Душана Валожиhа,45 а оглашавала 

j~ Књижара Браће М. Поповиh у Новом 

Саду књигу Сретена Л. Поповића Путова

ље по Новој Србијu да се може добити у 
књижарама Андре Пурића и Валожиhа. 

Овај оглас стајао је на предњој насловној 

страни саме књиге, што сведочи о са-рад

њи српских књижара у то време. Осим то

га, Валожиh је сарађивао са загребачком 

књижаром Светозара Галца.46 О издавач
кој делатности Књижаре Велимира Вало

ЖИћа, Стојан Новак'овиh је писао: "Нашла 

је да је за њу најбоље да се начини изда

вачем за простонародну публику. И она је 

наставила штампање књига избором Ј е

ремиј е О. Караџиhа и Хаџи-Алексе, ра

стурајуh.и их даље преко својих разновр

сних продаваца ходалаца. Књижарница Б. 

Валожиhа у!нела ј е у репертоар наше про

сто народне публике сензационални срп

ски роман, врсту књиге, с којом нисмо ни

шта добили, а коју ,су, после, у нас и дру

ти неговали, рачунајуhи непрестано на ве

лику простонародну публику. Радо призна-
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јемо Књижарници В. Валожића да се у 

свом раду и избору при издавању управ

љала и бољим побудама. Али, у њеНОl\!1 

раду опет претеже 'оно "што пролази" и 

оно "што се тражиО; избор књижевних де

ла ређе је тражила од хритике и рукав од

них књижевних кругова, а чешће и ре

довно од купаца , и то од купаца простона

родне публике. Мисао књижевника и кри

тичара да би требало бољој !КЊИЗИ, с не

што напрезања и старања , тражити пута х 

проходње, ова Књижара, као трговачхи не

практичну, понајвише одбацивала јеО .47 

Валожиli је 186 1/62 . подигао куliу на Ва

раш-капији -и у њај је држао Књижару. Ту 
су долазили они који су жудили за зна-

КЉIIIН.ра 

Велимира ВЮложиkа 
БСОГР'"А 
-~ 

Уверење МuхаиJI..Q. Ваљожuћ.а о раду у К'Њи
жар1l. Велu.д.uра ВаЛОЖ1lЈiа. 

Zeugnis des МЉаНо Valozic iiber die Tdti gkeit 
in der Buchhandtung des VeHmir Vatozic. 

њем и наручивали књиге, нарочито наши 

знаменити људи тога времена, а многи од 

њ"Их били су присни с Валож,ићем, нпр. 

Милан Ћ. Милићевић је 22. марта 1876. пи

сао му : "Молим вас подај те I'IlOMe сину све

LUчицу за диктандо, и ставите то на мој 

рачун" .48 После Валожиh.еве смрти 28. де
цембра 1887, писало је: "Све београдске ге-
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нерације од 1850. па до данашње знају до
бродушног покојника, који је био толико 

пријатан и услужан према свак'ОМ, који је 

чинио добро колико је могао, и који у це

лом ,веку није никога увредио нити икоме 

на жа'о учинио".49 

Валожиh је имао два сина, Милоша и 

Душана, који су наставили 'Књижарски по

сао, научен код оца. Млађи син Душан Ва

ложиh рођен је у Београду 1858. По жељи 
оца изучио је књиж·арство у Мађарској и 

Немачкој. У Србију се вра'DИО 1880. и остао 
код оца у Књижари, али се 1881. оделио 
п: отишао у Ниш, где је отворио ·СВОју са

мосталну књижарску радњуса штампари

јом. Он је 'као књижар био и издавач . По

Rекад је издавао у заједници са очевом 

фирмом. На тим издањима стајало је: "На

клада Књижаре Велимира Валожиhа у 

Београду и Душана Валожиhа у Нишу". 

Књижарско-штампароки рад помогао је 

Душану Валожиhу да 'око ·себе О.купи веhи 

број угледних људи у Нишу, Iкоји 'су ра

ДИЛИ на реклами ,српске књиге у новоосло

Gођеним крајевима, нарочито у Пироту и 

Ристовцу, као и на другој страни границе 

под Турцима, где су живели Срби. Он је 

имао у Кlњижари .велики број књига, сво

јих и очевих издања, националног садржа

ја , које су "преко поверљивих људи. и пре

ко момчади, махом ђака, понајчешhе ,са

кривене у њиховим дубоким туровима од 

чој аних и Сј'1кнених чакшира и диплиј а, 

преношене иза границе и растуране". У 

томе га је саветима помагао др Владан 

Ђорђевиh, тадашљи српски посланик у 

Uариграду. Душа:н Валожиh је био велики 

родољуб. Он ,се бавио и политик'ом. Припа

дао је национално-либералној странци и 
биран је 1883. за 'кмета Нишке 'општи-не, а 

после Зајечарске буне за посланика Вели

ке народне скупштине. Када је 28. марта 
1891. умро, 'сви чланови његове странке и 

националне организације ,на својим рукама 

носили су црне траке, на којима је била и 

његова слика.5О Коста Јовановиh (1838-
1925), родом из Шапца, преузео је Књижа

ру Душана Валожиhа, коју 'су 1915. Бугари 
спалили, а власника затворили . Тако је од 

стране Бугара уништена ова значај на Књи

)кара, као и друге у Нишу, само зато што 

су биле 'српске.И 

Милош Валожић, рођен у Београду 1853, 
провео је књижарску каријеру у очевој 
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Књижари. Он је код оца био прво као по

моћнИ\к, а затим сарадник, и на .крају на
следник. Истакао ,се у послу ,на ширењу 

књиге у најудаљеније крајеве земље и пре

ко границе, у Турској и Аустрији. Иl\'lао је 

кuлпортера Петра, "који је са корпама пу

ним књига прокрстарио целу земљу", сву

да где је било писмених љу,ди. Он је на

ставио и издавачку делатност ,свога оца. 

Издања су му многоброј'на, и на њима је 

задржана очева фирма .52 Још за живота 

очева преузео је послове око издавања 

књига. О томе се договарао м с Милованом 

Глишиfiем. Имао је велики број пријатеља 
у београдском друштву, и био је члан мно

гих друштава. Код њега су књижевници 

добијали и НQвчане позајмице. Јанко Весе

линовиh је писао како су 'он и Јован ИЛИЋ 

играли "жандара" код "Дарданела", али 
нису имали 'НИ паре, па су оба пошли код 

Милоша ВаЛОжића и заМ·ОЛИJLИ га да им 
позајми 40 дуката. Валожиh им је одмах 

дао четири новчанице од по десет динара, 

а ови књижевници су их поделили на рав

н(' делове.53 Милош ВаЛОЖЈиh је 1895. ооно
вао за ученике нижих разреда у Првој 

београдокој l'имназији ђачку библиотеку, 

као "Задужбину Милана Валожиhа", за 
успомену на свога сина рано преминулог, 

ученика те гимназије. Сваку књигу коју је 

:юклонио укоричио је .и на њима утиснуо 

натпис: "Књижници ученика 1 београдске 
гимназије. Задужбина Милана Валожи

ћа".54 Био је то велики српски родољуб. За 

време окупациј~ Босне и Херцеговине, у 

знак протеста, . Књижару је држао затво

рену седам дан.а. Овај заслужни књижар 

за српску књигу, које је издавао за свој 
новац, и успешно их ширио, завршио је 

:живот на трагича'Н начин. Он је 16. августа 
1909. кренуо у Земун, и пошто је на же

лезн.ичК'ој 'станици ,купио карту, пао је .под 

воз, који му је ОДРј'1био глаЂУ и леву ру

ку .55 Оставио је два сина, Михаила и Дра

гутина, 'који су преузели Књижару.56 Ме

ђутим, Михаило је напустио Књ'Ижару и 

том ПРИJI!ИКОМ је добио уверење да је у њој 

радио од 1. априла 1905. до 10. октобра 

1909, у којем је препоручен, и чији ,се ори

ГЈIнал налази код Валожиhевих потомака. 

Драгутин Валожић је био последњи вла

сник Књижаре. Према његовом причању 

1939. Књижара Велимира ВалоЖ'иhа имала 
је филијалу на Теразијама, за чији локал 



су плаfiана три ћесарска дуката.57 Није у

тврђено кад је то било, али ,се поуздано 

зна да је Милош Валожиfi неко време др

жао књижару, Антикварница и папирн,ица 

Књижарнице Велимира Валожиhа, и у ду

hанчету код зграде Велике школе, здања 
Мите Анастасијевића, доцније Универзи

тета, који ј е подигао антиквар Ђорђије Ђу

риfi . Она је тамо могла бити после смрти 

Ћуриfiа 1891. године . Велика lliкола је 
1901. покренула питање одузимања и ру
шења овог дућанчета, 'Гврдеh.и да се налази 

на школском плацу и Ћуриhеви наследни

ЦИ незаконито наплаhују Ю1рију од Вало

жиhа. Тада је Милош ВаЛОЖИЋ молио да га 

не исељавају, Ј1 том приликом је писао: "Да 

се узме у призреније да је моја радња 

књижарска најстарија у Србији, па .и пра

ве заслуге да ја на томе месту .,цржим рад-
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њу, ПОШТО друга радња сем књижарске или 

э.нтикварне не може бити". Овај спор око 

исељења књижаре трајао је ·све до 17. 
августа 1906, када су Ђуриh.еви наследници 
ПР'1дали Универзитету кључеве, што зна

чи да је пре тога исељена и Баложиh.ева 

књижара.58 Према томе, Књижара Вели

юира Валожиhа проду:жила је рад само у 

КУЋИ на Варош-капији. Већ 1939. припре
мано је њено рушење () чему је ,писао Бог

дан Поповиh . Он је тражио да се та КУЋа 

сачува.59 Тек после другог светс,ког рата 

нестала је Баложиhева Књижара и кућа, 

јер је на њеном месту, на углу Поп-Луки-не 

и Косанчиhевог венца, .подигнута ВJПIIе

спратна КУЋа, у IKOjOj се, на оном месту 

где је била Књижара, сада налази бакал

ница.6О 
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Михаилова, а унука Милоша Валожиhа (са 
станом на Обилићевом венцу 21), причала ми 
је 3. марта 1969, да се Велимир Валожиh звао 
Laurenz Valoa, и био пореклом Шпанац, који 
је прешао на православље 11/23. августа, на 
дан Св. Лаврентија, који је узео себи за сла

ву и од тада га славе сви Валожиhи. 

25 Архив Србије. Мин. ун. дела 1854, VIII, 
9; Немања (Беч), 2, 1888, 33, 46--47; Бели орао 
(Београд) 1889, 43-45; Орао (Н. Сад) 1889, 81, 
114-116; Гласник књижара (Београд) I g32, 21-
22, 83-86; Време (Београд) 21. V 192'2. 

26 Архив Србије. МИН. ун. дела 1854, VIII, 
9, В. I , 187. 

27 Поповиh је већ у августу преко нови
на молио да се љему за књиге нико не обра

па, вев. на адресу Кљижаре Милоша Попови
ћа у руке Валожића (Срб. 'Новине 25. и 27. 
VIII 1853). 

28 Срб. новине, 12. III 1853. 
29 Архив Орбије. Поп. ПРОСВ. 1863, IX, 1628. 
30 Исто, 1856, III, 52. 

31 С. Сретеновиh, секретар Попечитељства 
просвештенија, пошто је извршио преглед 

школа, писмено је саопштио 8. априла 1860, да 
су му се жалили како се књиге продају са по

веhаним ценама и да их нема у неким краје
вима земље. Према љеговом извештај у, у 
Књажевцу су кљиге продаване по четворо
струкој цени, а у Горњој Крушевици, у пожа
ревачком округу, још ги ПО вишим ценама. 
Он је сматрао да је за то крив Валожиh (Ар
хив Србије. Поп. ПРОСв. 186З, IX, 1628). 

32 Вроди, тр-говачко место, налази се за-
падно од Кшемјенца. 
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33 Архив Србије. Поп. ПРОСВ. 186З, IX, 1628. 
34 Исто, 1861, VII, 1265. 
35 Исто, 1862, IV, 60З. 
36 Исто, 1863, VI , 982; IX, 1628. 

37 Исто, 1865, VI, 1303. 
38 Архив Срп. академије наука и уметно

С'И, бр. 8222/ 1-2. 
39 Свет (Београд) 17. VПI 197З. Оригинал је 

у поседу Валожићеве породице. 

40 Архив Срп. академије наука и уметно
СТИ, бр. 8222/3. 

41 Љубомир Дурковић-Јакшић и Олга По
повиh, Унuверзитетска бuбJtuотека "Светозар 
Марховuл" , Београд 1977, 86-87; Сnо.м,е1tuца 
nосвеhена 10-Z0дuшњицu живота u рада Би
блиотехе СРnС1Се ахаде.м,ије 'ItaYKa и у.метн.о
СТН, Београд 1974, 181-182. 

42 Рукописно одељеље Матице српске, бр. 

11417. 

43 Стојан Новаковић, СРnС1Са библ.uоzра
фuја за nовију 'Књuжев1tОСТ 1741-1867, Бео
град 18Щ 406, 473, 487, 521. 

44 Триста чуда (Београд) 15. !Х 1956. 
45 Радник (Београд) 23. V и 23. VI 1881; 

Борба (Београд) 28. II 1882. 
46 Сnо.м.еnица nосвеnеnа lЗО-zодишњиЦ1t 

жиВОта и рада Библuотеке СРnС1Се ахаде.м.uје 
~аУ1Са u у.м.етnости, 167-168. 

47 Стојан Новаковић, СрпС1Са XOЊ'lLZa, oњe1tu 
nродавЦ'lt u 'Ч.uтаоцu .. , Београд 1900, 66-67. 

48 Б[огдан] П(оповић}, УС1Соро nе бити сру
тена H€1Caдa веАИ1Са и звана Књuжара ВеАи
.4шра Вa.ttожunа, политика 18. V 19З9. 

49 Орао, кал. (Н. Сад) 1889, 116. 
50 Српска независност (Београд) 1891, бр. 

З8, стр. 1 (некролог); Гласник књижара 193,2, 
98-100. 

51 Гласник књижа,ра 19ЗЗ , 2З-25. 

52 Исто, 1932, 96--98 ; Велики орао, кал. (Н. 
Сад) 1909, 76, 92. 

53 Војuслављева сnо.м.еница, Бе<>град 1895, 
16-18; Јанко Веселиновић, Ц еАО1Суnна дела, 
IV, 249- 253. 

54 Споменица о С'1'оzодншњuцt{. Прве .\!'у
тхе zи.м:nаэuје у Беоzраду, Београд 1939, 258; 
Чедомир Мијатовић, Протест ja1tu~,apa 3. јуна 
1826, Београд 1899. (примерак у "УНИВ. библио
теци у Београду, сигнатура БИ 200). 

55 Самоуправа (Београд) 17. VIII 1909; Ма
ли журнал (Београд) 21. VПI 1909; Недеља 
(Београд) 1909, бр. 13, СТр. 14. 

Ы) Гласник књижара 1932, 9'8. 
57 Политика 28. V 19З9. 
58 Архив Србије. Ректорат Београдског у

ниверзитета 1906, I , 4. 
59 Политика 18. V 19З9. 
60 Књига и свет (Београд) 1960, бр. З. Ба

ложић је 1. ХI 1862. платио рачун за кућу, бу
нар и плот 69.977 гроша. Правио му је зидар 
Франц Банека, који је био родом из Валожи

ћевог родног места. (Музеј Града Београда, 
сигнатура И 1, 1200). 



КЊИЖАРА М. ПQПQВИЋА И В. ВАЛОЖИЋА 

DIE BUCHHANDLUNG MILOS POPOVIC'S UND VELIMIR VALOZIC'S 

Ljubomir Durkovic-Jaksic 

Nach dem Tode des G1igorij e yozarovic јт 
Jahre 1848 tibernahm seine Gattin Sara die 
Buchhandlung, konnte sie aber nicht erfolgreich 
ftihren, da sie zu sehr verschuldet \var. Zu 
jener Zeit gab es јп Beograd und iш ganz.en 
Ftirstentum Serblen keine andere Buchhandlung. 

Mi10s Popovic, der Sch·rifbleiter der Zeitung 
Srbske novine, der efasst hatte, dass sich dic 
Bildung und die Literatur n,icht оЬпе ејпе gut 
огgапisiегtе und gut geftihrte Buchhandlung, 
ОЬег die der Bticher verkauf, besonders der 
Verkauf von Schulbtichern getatigt werden 
konnte, fortentwickeln konnten, егбffпеtе јп 
Beograd јт Jahre 1851 ејпе Buchhandlung, 
Die Staatsobrigkeit erteilte јЬт das Privi
legium der Hauptbuchhandlung јт Ftirstentum 
Serblen mИ der Vel'pf.lichtung јп jedem 
Kreisor.t ејпеп Kaufmann und im Ausland 
Buchhandler zu finden, die den Verkauf serbl
scher Bticher betreiben sollten. Anfangs arbeitete 
PopoviC јт Buchhandel mit Erfolg, doch wegen 
Unstimmigkeiten mit den Obrigkeiten јп Betreff 

" 

der , Bedingungen Шг den Bticherverkauf, аисЬ 
wegen Uberlastung јп der Redaktion der Srbske 
novine, tibergab ег 1853 die Buchhandlung sei
пет Geschaftsftihrer Velimir Valozic. 

Valozic erbaute 1861/62 ап der Varos kapija 
ејп Haus und tibertrug die Buchhandlung dahin. 
Ег bemtihte sich die РгоЫете zu lOsen, die Ро
poviC nicht hatte lOsen konnen, besonders die 
Festsetzung der НоЬе des Rabatts vam Bticher
verkauf, was bls dahin ејп Нiпdегпis ftir den 
erfolgreichen Buchhandel vorgestellt hatte. Die 
Staatsobrigkeit genehmigte nicht die von јЬт 
angebotenen Bedingungen und so wurde јт 
ЈаЬге 1863 der Vertrag gelOst. Valozic setzte 
seine Tatigkeit als privater Buchhandler und 
Verleger bls zu seinem Tode 1887 fort. 

Ег hatte zwei S6hne, Dusan und Milos. Du
san fйhrte јп Nis ,ејпе Buchhandl \,llng, Milo.s 
Ubernahm das vatel'liche Geschaft. Sein Nach
folger wurde im Ј. 1905 sein Sohn Dragutir •. 
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die ВисЬ
handlung aufgelOst und das H aus niedergerissen. 


